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 ؛ةيكيناكي کیم لئاسو وأ « ةطنغمم ةطرش وأ ء ةياتسورهك و ۲ دين ورتكلا

 ”0 ا نم يطح نذ نود هريغو لیچستلا 1 « یفارغ وتونل لا م خاسنتسالا



 اعل انقیش ودر نمو تو رسل يماللسإللا برغلا راد تردصأ 1994 كنس 2

 يناثّدَحلا ديعس نب ديوس ةياورب (796/179 -) سنأ نب كلام او

 ىدّملا ديعب عورشم نم ءزج هنأ ىلع لمعلا كلذ انمّدق دقر ؛(854/240 ) .

 ىلإ لصت دق نمزلا نم ةرتف بجوتسيل هزاجنإ نأ انرذق انا ىتح سفنلا ليوطو .

 عقاولا يف وش و . يمالسإلا يهقنلا عماجلا مسا عورشملا ىلع قلطأ دقلو .دقعلا .

 ی 1 كلذكو هعورفو هقفلا لوصأ يناديم يف نيصتخملا ىلإ , مدن نأ ىلإ فدهب ۱

 ةع وجمل ًایدقن هدیرن : ًاقيقحت ةفرعملاب , نيفوغشلاو نيفقنملا ها نم سوم روهمج

 وأ دعب وشنت 7 مل هنأ انيدل دّكأت املك «ةّيمالسإلا ةّيهقفلا ةفاقثلل ةلثمُملا صوصّنلا نم

 قيقحت ىف ةعَبْتُملا ةّيرصعلا ةيملعلا دعاوقلا بّسح رشن ةداعإ ىلإ ةجاح يف اتل تذدب

 . ةميدقلا صوصُللا

 ردص ءًامقاد يمالسإلا برغل! راد ةياعربو ترريب يفد 1995 ةنس يف هنأ ال

 قع ؛يديرئاملا ىفنحلا كيو . س د ومجم ءانثلا يبأ ءيشمالل ناياتك انقيقحت نم

 سداسلا لئاوآ و : سساخلا رخاوآ نمو رهتلا ءارو ام داراب نم ملكتمو يلوصأ

 ثعابلاو . دیح وتلا دعا وقل دیهمتلا تاک مت هقفلا لوصا يف باتک امش و ةرجهلل

 ضعبل يصنلا انقيقحت عورشم رصانع نيب : الصاف هرابتعا نكمُي ام زاجنا ىلع

 ماكحإو ترآ زغو ةداملا هراتم يح رم ةّيملحلا ییصنلا میش يه أطوُملا تایاور

 اهن ع. يش لك لهجن داکن نحنف كلذ شش ةتشالدو ريبعتلا اي هتقدو ءانملا

 ليبق نم لب- ظحلا نسخ نمو .امهفلوم نع يلاتلابو - ىناثلا ةصاخو

 تاتکلا نع انل ترفوت اهتیب « دیهمتلل تک رت ۳9 ۳۷ انفقو وآ - فدصلا
 ۾ o و ۳ هوم و ی و مر نا

 موختلا ىلع ةلالط ادا هذه ان ترسی ا ده و . ةیساف یرعاو ةيندنل كسل يناثلا
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 «رهنلا ءا رو ام دالب مسأ اهیلع قلطأ ىتح اهاصقأ ىلع لب « يمالسإلا مّلاعلا نم ةّيقرشلا

 ضعب ءاقلإل يلاتلابو يدقن قيقحت ةماقإل ةحلاص عبرألا تاطوطخيملا انل تدب دق ذإ

 ةصاخو نيدلا لوصأو هقفلا لوصأ يناديم يف ةيّمهأو ٌةميق ید بوت ىلع ءاوضألا

 .ةّيديرئاملا ةيفتحلا نّيعأ ىف

 أَطوُم ىلإ - !ماقملا اذه لثم يف لاقي امك ءدمحأ دوعلاو - دوعن نحن اهو

 لقح نع ليلجلا ناويدلا بغي مل نإو :(833/221 -) يبنغقلا ةياورب كلام

 1993 ماع نم _ یونس ءاقل ان ناك هنأ كلذ .ًادحاو أموي ولو نتاسارد و امامی

 انئدحتو .. ةصاخ ةروصب اهيف ةّيكلاملاو « كلام لوح ناوریقلا ةنيدمب - 1995 ىل

 ةمصاع يف ةيانع نم بلجو مامتها نم ر ,اثأ اًمعو مامرلا نع هم نك يفو هيف

 امو .ًاًطوُملا تایاور ةرشاعُم ىلع انبظاوو دهجلا انلصاو اذكهو .ةميدقلا ةبلاغألا

 نينثإلا وأ سردلا وأ قيقحتلا رظتني تاياورلا نم ددع انمامأو قيرطلا ةيادب يف انلز

 .ًاعم

 : (848/ 234 -) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور - 1

 ناو - تاطوطخملا تائم نم اهنم اناصو امل ًارظن هذه يهو اهرهشأب ًاءدب

 سوار رضح نم رخآ رّيتعُي ىيحي ْنأل نمزلا ىف ةريخألا يتات نأ لّمتحُملا نم ناك

 ىلع انهبن نأ قّبس امکو !هتافو ةنس يف هتبلط نيب نم هدجنف ًاَطوُملا ةاو نم مامإلا

 ىلع نومزاع نحنف - يناثلا ةيأور قيقحتل انريدصت يف ةصاخ - ةّرم نم رثکا كلذ

 ًاتايحأو ةديدعلا تارملا ترش دق اهتأب رکذُت نأ فاصنالا نمو .هتیاور رشن ةداعإ

 ةصحافلا مهتياردو ةلماشلاو ةعساولا مهتياورب نيفورعم ءالجأ ءاملع دي ىلع

 نكمُي ةدحاو ةرشن ىلع فقن ال  !لاقُي ّقسناو  نآلا دحل اتکلو . ةدملاو

 يفكي الف . ةميدقلا صوصُلا قيقحت يف ةّرصعلا ةقيرطلا ىلع ًايدقن اقيقحت اهرابتغا
 هيدل تحج رت خسنلا نم ًاددع علاط هنآ ةقبسُم ةدحاو ةعفذو ًالامجإ رشانلا حّرصُي نأ

 هل ادب ام فالتخالا دنع اهنم ىقتناو تاياوّرلا ن رم هيلع تقفتا ام اهنم تبثأف اهّتخص

 . !هركذي ال هّنكلو ببسل ىّتح وأ «ببس ریغل تابثالاب هریغ نم یلژآ

0 



 ةحلاصو یربک ةعومجم نيب نم تاطوطخملا بنت نأ الأ ضورفملا لب

 یرشملا نيب ةقّرفُم ةيفاقث مصاوع يف تابتكملا اهب تظفتحا دق خسنلا نم

 اهیلع عفو اهنکو نیرشعلا نم برقي ام مویلا ذحل اهنم انيصحأ دقو ؛برخملاو ©

 یضعبلاو تیا دب ىلإ لب و ةرجهلل سداسلا ترقلا ىلإ عجري اهضعبف ؛اهمدقل ززفلا

 عو ساسأك حلصت - ةعُّمِجتُم - يهو .اهنم نماثلاو عباسلا نّيلرقلا ىلإ ءرخآلا

 ةسارذلا عيمجتلا دعبو ًايناث متحتيو . اًيدقنو اًئملع َدَعُي ناب ريدج قيقحت ماقالا

 .ةمارصو ةّقد دشأ ىرخأ ززف ةيلمع ىلإ لوصؤولل ةزورفملا خسلا لا هذهل ةقيقدلا ٠

 نم يب ىلع ءىراقلا لّغجن ىتح ةخ لكل لماك فصوب 1 اذه بجوتسیو

 مدق - ًاضيأ انهو انرظن يف - بابسألا مهآ نمو .كلت ىلع هذهل انميدقت باپسآ

 لضفتل ىتح ةطوطخملا ةميق فعاضتت دقلف ؛ًاعطاف ًاببس نكي مل ناو ةخسُنلا

 امإو نيروهشم ءاملع ةعجا مب اَمِإ يظح دق اهصن ناك نإ نمزلا يف اهیلع ةقباسلا

 الا نوّيداع ارق ىتح و أ مهیرحتو مهتقدب نوفورعم ءاهقف اهلجس هررط يف قيلاعتب

 ةياورب ًاطوملا حورش نم هودافتسا ام طلا يف ليجستلا ىلع اوصرح مهنا

 انيلإ لصو وأ انيلإ لصت مل بلاغلا يف اهنکنو اهريغ وأ يثيللا ىيحي نب ىيحي

 دق نصنلا ققحُم نأ ظحالملاو .ةدئاف ريبك ديت ال دق ل ينو طقف اهنم ضعبلا

 دعب هنایب يتأيس امك «تاءارقلا فلتخُم نيب حيجرتلل شماوهلا هذه نم ديفتسي

 - تائف هرابتعا نكمُي ام بّسح - فينصتلاو بيترتلاو ميسقتلا ةّينمع دعبو

 ةدحاو لصفل ريخألا ززفلا دصق اهب ظفتحُملا خلا عيمج نيب ةلّباقُملا ىلإ لصن

 نوكت نأك ةرّيمتُم ةخسُت انيدل رفوتت من ذإو ةّيلمع بابسألو . .تايرخألا نع اهنم

 ءاهل هحيحصتو اهاَيإ هتعجارُم عم هذيمالت دحأ طب یثح وأ ةياورلا بحاص طب
 اهربتعن یّتح  !اهّمدقأ نوكت اهلعل  ةعومجملا نم ةدحاو دارفإ نم صانَم الف 0

 ام لب «هالعأ اهيلإ راشُحلا نيرشعلا ال - خسلا ةّيقب اهيلع لباقُتف لصألا ةخسُنلا

 ةيشماه تانایب لكش ىلع  لّجسُتف  !ببس نم ركذ امل ءاهريغ ىلع اهنم هانمُدق
 ةءارق انل رپ ذإ ةميق اذ اهنم ان ادب ام وأ تافالیخالا مهأ  َقّقحُملا مننا فسا
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 يف هيلو ا ةءارقک تنشت یتح وقي مل لامتح الا نَا 1 :؛ باوصلاو شا ةلمتحمم

 نم اضح لق هذه تناك نإ لصألا ةخسلا ةءارق لحم لختل , قّقحُملا نصنلا ب ۳۷

 باج كرتن یتح فضي مل هلإ مث ؛اعبط هيلع هيبنتلا مم كلذو «لامتحالا اذه

 ىلع ل اشغل ۰ قّقحُملا يأرل بلاخم يأر ءىراقلل نوكي دق نأ ظحالملاو . لّمهَتو

 خسنلا ىدحإ نم ًانايحأو ًاساسأ لصالا ةخس نم - نتملا يف ةتبثُملا ةءارقلا

 دحأ يف ةحفصلا لفسآ يف لإ ًاناكم اهل دجت مل ةيوناث ةءارق  ةلباقُحلل ةبّحسّملا

 یدل ةدوهعملاو 4 ةقلتخملا سراهتلا علص ترس ر ىلإ يتان ًاريخأو . ةّيشماهلا تانايبلا

 لاثم لاو ةياحصلا راتاو ةيوبنلا ثيداحأللاو ةينارفلا تابا ةسرهمك نیققحملا

 تاياوثلا يف ةدراولا ةّينفلا تاملكلا یّتح لب اهفانصأب مالعألا كلذكو راعشألاو

 نيب هَل صتملاو ةمض ظنتملا ةنراقملا ةيلمعب ر مايقلا وه هديكأت ىف غر ام نأ لإ

 نكمملا ىرخأ ةهج نم تایاورلا ةّيقبر ةهج نم ينيللا ىيحي نب ىيحي ةیاور

 لمعلا اذه انزجنآ اذاو . هنایب يتأيس امك مست اهذدعو .اهتاطوطخم ىلع لوصخلا

 مساقلا ىلع فاطملا ةياهن يف لّصحُت نأ یجترملاف ىدّملا دیعبلاو قتلا ليوطلا

 بدق ة ةشيقد ةركفب جرحت نأ ديفملا نم هی م , ةسوردملا تاياوٌرلا لک نم كوتشملا

 وه و « هرگوصت ةقيرط یف ىتحو مأم الا ى سيرت زاهج يف لص اضاخلا رثوطتلا نع ناکمالا

 ءاقلإ ماودل ةلمتحملا ةدملا يا هل نيعبرأ ر وورم هض ر فی نأ يعيبطلا نم ووصل

 ظفتحاو )02 0 -) غئاصلا وهو هل ذيملت هي دهشب اه سج : كلام سورد

 199 ص 3 حا كرادملا بیت رٹ ىف ضایع ىضاقلا ةئداهشب

 نع ةدحاولا دعت نئتياور نشت يتلا كلت ةلبقُم غلبأ يتأت نأ مّقرعُملا نمو

 ةعطق نيبو هذه ىيحب ةياور نيب ةلباقُملاك دعُبلا نكمُي ام ىصقأ نمزلا يف ىرخألا

 نّيلصف نيب انراق اذإ دنآ كلذ .(799/183 ) دايز نب ىلع ةياور نم ائيلإ تلصو

 امهيف ىررطملا عوضوملا نو وكي نأ ىلع , سرحلا عم باور نم لصف لك «نّیتیعم

 هيم الت ك أم اهنع بيجي ىنلا لئاسملا : ةر ص مك دايز نیا ىدل انهاشنا تفل ادا و

 یسی دنع اهناذ ةبسنلاب اهینع فقن ال ةرثك یهو - هيأرب اهيف ىتفي ىتلا كلت يأ -

 لئاسملا ىلع تاباجإلا ىلع مات ًاتايغط ايغطيل
 5 0 ۲ شا

 یتح رتالاو ثيدحلا رثكي ثیح
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 ییحب نب یجی ةياور قيقحت يف ليصفتلا يتأيسف ها نآلا ٠ نم هيبنتلا بجي اذه عمو

 نأ كانُم ام لكف .ام رثآ وأ ام ٍثيدح رهوج سیل ناك ام رّوطتلا نأ ىلإ - ىشيللا .

 وأ هذه يف رخ وأ هد وأ ىرخأ يف رهظيل ةيارر نم يفتخي دق ًارْثأ وأ ًاثيدح

 ةياورل انقيقحتت ريدصت ىف هيلإ نحمل امك باتك وأ باب وأ لصف لخاد كلت

 .يناثدحلا

 كلذو هپ موقنس ل رج اب اًطوُملا تایاور ةمئاك ضرع يف انأدب دقو اذه

 تاياوّرلا ىلع مئاقلا ءانبلا اذه يف ةيوازلا رّجحك هتّيّمهأ ىلع ديكأتلا يف انم ةبغر

 .ةظوفحمو 4 ةفورعم تاطوطخم يف انتلصو يتلا

 : (804/189-) ىنابّيشلا نسحلا نب دمحم ةياور - 2

 ییحب ةياور دعب ةيناثلا ةجردلا يف هتياور يتأتو .ةفينح يبآ بحاص وهو

 تاطوطخملا تارّشع نم انلصو ام انربتعا ذإ ةرهُشلا ثيح نم ءركذلا ةقباسلا
 خسقلا نم اماه ًاددع انعلاط دقو اذه .ةّصاخخ لوبناتسإ تابتکم يف ةظوفحملا

 كلذ عمو . ليلق ذنُم هانفصو ام عون نم ةّيدقن «ةّيملع ةرشن ةماقإل ملصت ةيطَخلا

 ةعبطب يفتكن ذإ - !لقألا ىلع بيرق دَمأ يف لمعلا اذهل ویلا ةّيّنلا يف سيلف

 عَمْرُمْلا ةنراقملا ةّيلمعل ةديفم ةدودحملا اهتمبق مغر يهف ؛ فیطللا دبع باهولا دبع

 يثبللا ییسب نب ىيحعي ةياورو ةياوّرلا هذه نيب ةّيفنحلا ءاهقفلا نراقي و و ۳

 يآر ىلع ةلاحالا نم هزل هيف نوّحتسي مه ذإ ] مهبحاص ل ایی لیضفت ىلإ ست 0

 وأ ةع وق رم : كلام ريغ ۲ ريغ نع هیورم رابخآب بش ةنیدملا لهآ لمع وآ

 ةفينح ابأ ىثح لب ًاکلام اهیف فلاخب ینابیشلل ةريثک تاداهتجابو ففوقوم

 راونآ بحاص ؛ ينسحلا يكلاملا يولع زن نب دمحم كلذ ققد امك ی هیاحصأآ و 0

 2( 95 ىلإ 6 صر كلام تاياور ىلإ كلاسملا

 : :(854/240 -) يناثدخلا لهس نب ديعس نب دیوش ةياور - 3

 . لیلق ذنم كلذ ىلع انهن امك ۰1994 ةنس اهانرشن ةياور بحاص وهو
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 قشمدب ةّيرهاظلا نی م ىلوألا :خس ثالث ىلع دامتعالاب ّن "سلا انققح اأ ققدتَلو

 سنوتب ةصاخلا ةيروشاعلا ةبتكملا نم ةئلاثلاو لوپئاتشاب ةيناميلْسلا نم ةيئاتلاو

 : (845 / 231 -) يموزخملا يشرقلا ریکب نب هللا دبع نب ؛ ىيحي ةياور - 4

 اذه !هللا ءاش نإ مداقلا قیقحتلل اهذمتعنسو اهنم حس ةدع ىلع انفقو دقل

 .ةخسُت ىلع دامتعالاب اهل صْخلُمل ىلوأ ةعبط 1905 ةنس رئازجلاب ترهظ دقو

 صخل (1130/524 -) تْرَموُث نب ّيدهّملا نأ مولعملا نمو .ةديرق اهن الإ ةميدق

 تهتنا دقو  !ةّيكلاملا ءاهقفلا بنك فالتإ ىلع هعفد نم مغرلاب-  ةياولا هذه

 . بیرقلا يف هرشنتس اهلعلو صحلْملا اذه قيقحت نم ينينخز حابص ةثحابلا

 : (833/221 -) ىبتْعقلا ىثراحلا بنُمَق نب ةملسم نب هللا دبع ةياور - 5
 ۱ 2 : س ی

 نع ثحبلا هيف قفدن اذه يلي ثيدح انلو .مويلا اهمّداقُت يتلا هذه يه

 . قيقحتلا يف انتقيرط نينو اهراثآو اهثيداحأل نسم نعو نیتیطخلا اهیتخسش

 : (856/242 ) يرهُزلا ركب يبأ نب دمحأ بَّعصُم يبأ ةياور - 6

 فحم ةطوطخم نع 1992/1412 يف نُيءزجما يف توريب يف ترش

 | ليلخ دمحم دومحمو فورعم داوع راشب قيقحتب نکدلا دابآرديحب كنج رالاس

 أ نقي ال امم اهايقتسا ليصافت ناقّمحُملا مد يرهثلا نع امهثيدح يفو .امیقیلعتو

 1 جد رصاعم عجرم اهيلإ فاضي ؛عوبطمو طوطخم نيب ار دصم رشع ةسمخ نع

 دوج الا ملعن نکن مل قيقحتلا اذه خیرات یتحو .(ةمّدقُملا نم 42 ىلإ 37 ص

 نرقلا ةيادب نم امهاتلكو ؛قاروآ عبرأ اهب ىرخأو قاروأ حست يف هیاوّرلا نم ةعطق
 نم ةياوّرلا هذه يفو . یشدب ةّيرهاشلا هبتکم يف و ناتظوفحم امهو ةرجهلل عباسلا

 ةعبرأ يف شمتت ةريبك ةعومجم يثيللا ىيحي نب ىيحب ةياور ىلع تادایّرلا

 نينثأ يفو ةلصتم ريغ تدرو وأ ىيحي دلع ةلمأ درت مل الصنم ًافیدح نیرسعرو

 مهلاعفآو نيعباتلا لارقأ نم رشع ةعبس یفو ةباحصلا تافوقرم نم نيثالثو
 9 یفو ۳2 ی
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 ةمّدَمُملا ىف ناققحُتلا كلذ دکآ امك ءىيحي دنع درت مل ًالوق نیتسو ةينامث

 .ةروكذملا

 : (812/197 -) يرصملا يشّرقلا ملسُم نب بهو نب هللا دبع ةياور - 7

 بيترت يف ةيفاو ةمجرت ضايع يضاقلا هل دقع دقو هب فّرعُي نأ نم رهشأ وهو

 .ريبكلا ًاطوُلاب یتسُی ام فيلآتلا نم هلو .(433 ىلإ 421 ص :2 ح) كرادملا

 يف ةقرو 188 ىلع يوتحت ةقيتع ةخسُن ىلع تابتكملا ىدحإ يف انعلطا دقو .'
 يناثلا رفّسلا :اذکه يناثلا ةيادب تءاج امنيب صقن امهنم لوألا ةيادب يفو ؛نيرفس.

 نع نئّيرصملا ا نب دامحرا دعو بهو نب هللا دبع ةياور ءأطولا نم
 تا

 تایارّرلا نع ةديعب اهنومضم يف ی هذه نأ ةظحالُملاب ریدجلا نمو

 نبال ریبکلا طول ةبسن رفت اذه لعلو .ةلاجعلا هذه يف اهمدقن يتلاو ةفورعملا

 154 ف) عدبلاو ثداوحلا باتك يفو .ةرّشابم كلام ىلإ هتبسن لدب ءبهو '
 ةياورب كلام اوت ره دوصقملاو بهو نبا ًاطوم يشوطرطلا رگذی (198 ص ٠

 ناوریقلاب ةّيرثألا ةبتکمل يف ةظوفحم ةياوُرلا هذه نم ةعطق نأ رهاظلاو . بهو نبأ

 .ٌدعب اهيلع علطن مل انكلو ةيراحملا باتک ىلع لمتشتو

 : (806/191 -) يرصملا مساقلا نب نامحرلا دبع هللا دبع يبأ ةياور - 8

 نأ قبس امك «مساقلا نبا ةياورل هلج حلاص بهو نبا نع هانلف نأ قبس امو

 ركذُيو اهنم ةخسُت ىلع ناوریقلاب ةّيرّئَأْلا ةبتكملا ءاوتخا رهاظلا نأ فیضتو .انرشأ

 . مساقلا نبا نع ًاطوُملا نونحس ةياور اهّنأو ةدّيج ةلاح يف اهنأ

 :(799/183 -) دايز نب يلع ةياور - 9 ۳

 يتلا ةلّصفُملا ةسارّدلا ىلع ةلاحالاب يفتكنو هب فّرعُي نأ نم رهشآ ًاضيأ وهو

 ًاطوُملا ةعطقل يّضنلا قيقحتلل هميدقت يف رفیلا يلذاشلا دمحم خيشلا اهب هضح
 يهف ةعطقلا نع اًمأ .ةّرم نم رثكأ اهرشن ديعأو نیدقع ذنم اهرشن دقو .هتياورب
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 يف ةظوفحم «يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ نم ةديرف ةخسُن - ققحُملا فيرعتب -

 امم ةليغض ةبسن يأ ؛بتک ةعبرأ لباقي ام لتمت يهو ناورتلاب ةقيتعلا ةبتكملا
 ىلع لمتشت يتلا يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياورك ةفورعملا تاياوّرلا هيلع يوتحت

 . حئابذلا اهرخآو اياحضلا اهلَوأ اناونع رشع ةسمخ ةعطقلا يفو .ًاباتك نیتسو دحاو

 .دايز نبا ىلإ اهتبسن ةحص ديفت نئارقلا نأ هميدقت يف ليلجلا خيشلا دكأو
 ءاقدصألاو ءالمألا کل ركّشلا ليزج مدل نأ انل بيطي ريدصتلا اذهل امر

 يذلا دامح هيزنل ؛ةياورلا هذه قیقحت زاجنإ ىلع ةدعاسملا لیمج انودعاس نيذلا

 رادل ماعلا ريدُملا «ةخيش ةعْمَجل ؛ةديدسلا هتاهيجوتو ةمیقلا هحئاصنب ًامود انذمآ
 ذإ «تاطوطخملا ةرئاد سيئر ءةدامح نب لامج هدعاسملو سنوتب ةّينطولا تكلا

 ؛باهولا دبع ينسخ نسح ديصر نم يبنْقلا ةياور ةطوطخمل هروصت انن ارفو
 راد «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةتيهلل قباسلا ماعلا ريدملا ؛« يكز نسحُملا دبع لعل

 دلو امهيدل هاننجو امل ءدّيسلا دان نمی فعل مث .ةرهاقلاب ةّيرصملا بلا

 ىلع لوصخلا نم اثکمت یّتح عجان نوع نم تاطوطخمنا مسق يف امهیدعاسم

 :لضافلا قیدصلل ًاریخآو ؛ةياوّرلا هذهل ةيرهزألا ةطوطخملا ةرئيصُمل يقرو بحس

 ناك ذإ «توريبب يمالسالا برغلا راد بحاص ؛يسللا بيبحلا ؛ميركلا خالا لب

 ىلع زفاح ريح هزاجنال هسنحنو يهقفلا عورشملا اذه ةرشابُم ىلع اناّيإ هعیجشت
 ۱ .مارکلا ءاّرقلل مریلا همدم يذلا لمعلا اذه مامنإ

 ١1997 عيبر يف (سنوت) ةيرقو سيراب
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 ميدقتلا

 :ًاطوُملا بحاص ؛ستآ نب كلام - 1

 نع عّسوُملا ضرعلل ةذاملا ترفوت ناو مامإلا نع ًابضتقم انثیدح نوکیس

 نب ىيحي ةياور قیقحت ىلإ لیصفتلا ءىجرت انآ كلذ . هتطوُمو هبهذمو هتايح

 عورشملا اذه ءانب يف ةيوازلا رجح - انهيت نأ قبس امك - وهو :يثيللا ىيحي

 ةمجرت ىفوأ أب زاجيإب ركذنلف .أطوُملا تاياور نم ةلمج قيقحت ىلع ًاساسأ مئاقلا
 بيترت ؛مخضلا هباتک يف (1145/544 -) ضایع يضاقلا اهرّرح يتلا يه هل

 ًاحرص هلمعب ماقأف هدعب الو هلق دحأ هب هضخی مل نايبب هضخف :روهشملا كرادملا
 ام وه ةّصاخ ةروصب انّمُهي يذلاو .)هرصع یّتح ةّيكلامللو هل ًاديجمت ًاخماش
00 
 ىلع اهنم رصتقا هنأ الا .نوسمحو ناتثا ىه اذإف طوُملا تاياور نم ه اجا

 لقن وأ هخويش ةياور يف تناك وأ اهيلع فقر وأ ترهتشا يتنأ كلت ءطقف نيرشع

 رصان نیا وهو مهضعب بهذ دقلو .)تاصوملا فالتخا يف فیلاتلا باحصأ اهنم

 هباتك يف ًايوار نيعبسو ةعست ىصحأف 1438/842 يف قشمد يف ىنوتُملا نيدلا

 . كلام مامإلا نع أَطوُملا ةاوّرب كلاسملا فاحتإ

 دم هنأو 715 و 708/97 و 90 يتنس نيب رّدقُت مامإلا ةدالو نأ ىلإ رشلو
 ع

 بّقلْملا (760 و 749/143 ىنثح وأ 133 وأ 132 ) خررف نب ةعيبر هخریش نم

 . 225 ىلإ 13 ص ۰2 ج مث 193 ىلإ 104 ص 1 ج روکذملا ردصملا (1)
 ةنجل ةيانعب بّوعملا نصنلا) يناروم شولكيم ملقب يمالسإلا هقفلا رداصم ىف تاسارد رظنا (2)

 .261 ىلإ 2537 ص ء(نييرصملا نینحبلا نم
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 ناكو .ىهقفلا لمعلا تاودأ نم هريغ ىلع يأرلا لامعتسا هحيجرتل يأرلا ةعيبرب
 روطت خيرات نم ةمساح ةرتف يف . شاع كلام ّنأ انربتعا اذإ ةّصاخ ةّيمهأ ذّملتتلا اذهل
 ةنينح وبأ اهمعزتي ناكو قارعلا ةسردم هتقبس هنأ كلذ ؛يمالسإلا هققلا
 ىرخأ ةسردم هتعبت مث ؛ابلاغ لب يرق يآرلا ىلع اهدامتعا ناكو (767/150-)
 لبنح نبا مث (819/204 -) يعفاشلا بهذم يف تلثمتو اهتقباس نع تفلتخا
 تناکو ؛ثيدحلا ةسردم يهو )883 2270 -) يرحاظلا دواد مث (855 /241-)
 هتّيبْيو هحرشیو نآرقلا لمك هرابتعاب ءيش لک ل ابق هيلع دمتعت بهاذملا هذه
 يلحم عامجإو حالصتساو ر ازار ليست نم هل هلاكشأ يف يأرل ضقرتو
 يف نکلو سایقلا ىلع ءاقبالا ىلإ يعف :اشلا یعس دقو اذه ؛ لمعو داهتجا نع قئبنم
 2 ىوتسُملا نم هعفر دعب هیلو مسجلا ىلع الا نواس امك مش شف كش
 .ةبطاق نيملسُملا عامجإ ىوتسُم ىلإ  !امهريغ وأ | يفوكلا وأ يندملا  يلحملا

 وآ و رشابم  زاجحلا ءاملع نم ةحلاص ةعومجم نع ةياوّرلا نم كلام رثكأو
 ؛باطخلا نب رمع یلوم < ءملسأ نب ب ديزو دانّولا يب أو يرهُزلا باهش ن ءيباك رس دانساپ

 نب رمش ص هللا دبعو تنومیم ىلؤم «راسپ نب نامیلسو بّیسملا نب ديعسو
 ءامسأ يهد ءديعس نب ىيحبو ریبرلا نب ةورع نب ماشهو « ءمالاوم نانو باطخلا

 . نمنلا اذه نم مالعالا سرهف ىلع ةعيرس ةرظن ءاق ءاشل اب ةرثكلا هذه نم دّقأتلا نكمُيو ؛ةرثكب درت

 تیداحآ ىلع -نآرثلا دعب  ًامئاق ًاطومنا نوكي نأ كلام دارآ اذكهو
 .ثيدحلاو هقفلا باحصأ نم ةمئألاو نيعباتلا لاوقأو ةياحيصلا ر انآ ی - يبنلا

 ىلعو . . صاخلا هيأر نع اریعُم انل ودبي امدنع یتح ةنيدملا ل اهأ ]مح هدم تناكو
 ی ی ام رک دال ی !! امد مجری نأ ىلع صرح دقلف لک
 رمالا كلذ - اندنع رمالا اذهو : : ماقَملا بّسح تارابعلا هذه ىدحإ معتم يهتف
 ىلع - اندنعي هنا - ةلشلا يف يضاملا كاذب - اندنبب ملهلا لهأ هيلع لري ما يذل
 رمألا  اهيف فالثخا ال ينل 2 نيملسُملا ةْنُس - اندنع اهيف فالتخا ال يتلا هنس ةنملا كلذ
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 . هيف فالتخا ال يذلا اندنع رمالا - اندنع هيلع عّمتجملا

 يف فقن مل انثنأ ال ,داحألا ثيدح ىلع امه امّدَتُم وديل هنإ یّتح اهئاملع
 هيف ءاج ام لّصْفُي لمعلا وه امّنِإو .يوبن ثيدحل فلاخم دحاو يأر ىلع أطوُملا

 عامجإو ةنيدملا لهآ لمع لضف إو مامإلا نُ ةظحاالّملاب ريدجلا نکلو

(3) 

4 

 يف ناوریقلا ءاملُم رود نع (1996 ليرفأ) سماخلا يونسلا تاوريقلا ىقتلم لامعأ رظنا
 نع ٌبذلا» نع انثيدح يف كلذو (؟رشتلا قيرط يف) ه هزو هنع دوذلاو یکلاملا بهذملا ةمدخ
 دیز يبآ نبال عماجلا باتک ىلإ (795/179 -) كلام ًاطوم نم :ةعدبلا ةمواقُمو ةتسلا
 لاثب لالخ نم تارابملا هذه نم ةدساو لک ليلحت انلواح دقو ؛096/306(۱ -) ينا وريقنا
 رظنا .تارابعلا هذه لامعتسا نم هدصُقُم هيف حّرشيو (838/ 7 رآ 226 ) سیر يبآ نب ليعامسإ هتخخأ نبا هب بيجي كلامل لوق داريإ ىلع انصرح امك ءًاطوملا نم رثكأ وأ
 . روکذملا انلاقم يف كلام باوجل كرادملا بيترتو ءاطوملا ىلع تالاحإلا
 لإ هضم تیدحلا» :(813/198 -) ةليْيُغ نب نایفس لوق روكذملا لاقملا يف رظنأ
 هرهاظ ىلع ًائيش لمحي دق مهريغ ْنأ دیر :هيلع يناوريقلا ديز يبأ نبأ قيلعتو «!ءاهقفلل
 موقي ال اتم ءيش ريغ هکرت بجوأ كورتم وأ هيلع ىفخي ٍليلد وأ ءريغ ثيدح نم ليوأت هلو

 . عماجلا باتك ىلع ةلاحإلا لاقملا يفو .«هّقفتو رحبتسا نم الإ هب
 لمعلا كلذو يأرلا اذه نع ةديغملا باوبألاف اذکهو ؛أطوُملا نم رخال باب نم ةلق وأ 3 رم ۳ ةرثك فلتخي نصاخلا هيأر وأ ةديدملا لهأ لمع كلام جارد نأ اپ نأ انل قيس دقو اذه

 غلبأ لعلو .تالماعُملا يف اهنم لخد ام يأ «باتکلا نم يناثلا مسقلا يف ةصاخ اهسمتلن
 ةحفص انيشتسا اذإف ؛ضارقلا باتک يف تدرو يتلا يه ديرث ام ىلع ةلالدلا يف ةلثمآلا

 يرعشألا ىسوم يبأ ىلع مامإلا امهيف يحي (ضارقلا يف ماج ام باب) ةحفصلا فصنو .
 ةرشع تس يأ «باتکلا ةّيقبق 2688 و 687 صال نافع نب نامثُعو باطخلا نب رمعو
 عّمتجُملا رمألا» ىلع ةلاحإ عم كلامل لاوقآ اهلك .(702 ص ىلإ 688 ص نم) ةحفص
 نمو .ًاضيأ ةدحاو ةرم (698 ص) ملعلا لهأ ىلع مت ةدحاو ةّرم (697 ص) «اندنچ هيلع
 هل اوظحال دق (1063 /456 -) مزح نباك هقفلاو ثيدحلا باحصأ لاب رّكذُت نأ ديفُملا
 تالاحالا رظنا .دّمتعُي ًاليلعت كلذل اومّدقُي مل مهلعلو .يوبنلا ثيدحلا نم ضارقلا باتك
 نمض -؟ رشنلا تحت انلاقم يف (يقابلا لیفت .ف.م.ط) يئيللا ییحی نب ییحی ةياور ىلع
 هقفلا نيب ةيئاوريقلا ةسردملا نع (5 لیرفآ) عیارلا يوتسلا ناوریقلا ىقتلُم لامعآ
 نع ناوریقلا ءاملع هذخأ ام وأ ثیدحلاو هقفلا نيب أطوُملا» : وه لاقملا ناوئعو ؛ ثیدحلاو
 ,  كلام
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 ةدودحم ةلثمأ يفو طقف ًاًيئرّجف ةباحصلا رث فلاخ نأ ثدح ناو یّتحو .ًاًماع

 كلام رکذ ذإ تیضقالا باتک , نم ذوبنملا يف ذ ءاضقلا باب يف درو ام كلذ نم !ًاقح

 نم كات نأ دعب ةفيلخلا هل لاقف باطخلا نب رمُع ىلإ ءاجف ًاذوبنم دّجو لج ةّصق
 رمألا» : فيضُي مامإلا نکلو .؟!هتقفت انیلعو هؤالو كلو رخ ريف بهذا : هحالص

۱ 

 اهلمعل -یطوملاو لي - لوسرلا ةنيدم يف ميقُملا مامإلا وه و  يعيبطلا نم

 ىلإ ىعس نإو یتح « نیيس ساّبعلا هرصع ءافلخب ةقالع هل نوكت نأ - اهتنسو ايعامجإو

 دقو دیمرلاب مث يدهتلاب مث أل وأ روصنملاب لاصتا هل ناك !اذکعو . مهترشاعُم بلجت

 تلوحت مث ديدشلا ءانعلا الأ ةقالعلا هذه نم هبيصن ناكف ؛ ةفلتخشم تارؤطتب 2

 5 ؛ يملعلا نادیملا يف ترقتساو ةسايئسلا نع تدعتبا ادل ريدقتو لیجبت یل

 نم مهل رثرپ امب ظافتحالا يف ءاملغلا تایناکما هب حّمست ام رذقب كلذو :ءاطخست

 ان ىلع تاحالصا لاحخدا يف هریشتسپ ٌيدهَملا ناك اذكهو .ةسايّسلا نع داعتبا

 ةفيلخملا هيلع ضرعو ؛مارحلا هللا تيب ىلإ هح يف هروزی ديشرلا ناكو ةبعكلا
 لمحت نأ ! يطويشلا ىدل ديشرلاو يرّبطلا ىدل ئدهملاو دعس نبا دنع روصنملا -

 يف مهتافالتخأ ثلذب لوزتو مهل هفلؤُي دم طو باتک عابتا ىلع ةبطاق نيملسملا

 , ةفيلخلا ضرع ضفرب هتکلو أطوُملا مامالا فلوو . ةعيرشلا ماكحأ قيبطت

 طول نأ ىلإ ريش نأ ديفُتلا نم «كلام نع ةلاجُملا هذه متخن نأ لبقو
 يلع نب دّيزن يهقفلا عماجلا انينثتسا اذإ الا ءانيلإ لصو يهقف باتك مدقأ ربع
 دقف جاهنملا اذه ىلع هقفلا يف فأ ام لّوأ سيل هنأ عقاولاو .(740/122)

 ًاضيأ مه اودمتعا ذإ هيرصاعم نم هريغو (781/164 -) نوشجاملا نبأ هيف هقّبس

 ىلع ةلاحإلاو .روكذملا انئاقم يف ثلدو :سماخلا يوتسلا ناوريقلا ىقتلم لامعأ رظنا (5)

 .ةروكذملا ةعبطلا ىف ىثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور

 ةرئاد نم 2 .ط يف ۱ 500868 تخش .ي ملقب قا( اط. ةعدح سنأ نب كلام لاقم رظنا (6)

 . .E.1 (2) ةّيمالسإلا فراعملا

 قیاسلا نايبلا 47)
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 نبا نم عطق يف الإ انيلإ لصت مل مه نأ لإ ؛ةنيدملا لهآ عامجإ ىلع مهفيلات يف ٠
 . ةيناملألا ةغللاب قيلاعت عم يناروم شولكيم ثحابلا ًارَخْوُم اهرشن نوشجاملا ٠

 طلا ةياور بحاص ءيِبنْمَقلا - 2

 هقح قوی ناو «كرادملا بيترت يف ضایع يضاقلا وه هب فزع نم نسحأ دا 0
 وأ نیرخآ ءاهقفل اهصّصخ تانايب يف وأ هب هصخ يذلا نايبلا يف ءاوس «ةمجرتلا رم

 نم ًاقالطنا مهفیلأت وأ هنع مهتياور وأ مهنع هتياورل يبنغقلا اهنمض رکذو نيئّدحُم ا

 دادي يف يضاقلا هجردأ دقف ينّدملا هلصأ نم مغرلابو .هريغ ىتح وأ ًاطوُملل هتياورا ..
 طبضو .ةرصبلا ه هانكشل كلذو «قرشَملا دالب نم اهءارو امو قارعلاو ة ةرصبلا لهأ»

 15 ءيِبنَقلا ىل ةراحلا يميمتلا ٍبنْعَق نب ةملسَم نب هللا دبع :اذکه همسا ۱

 اذه هللا دبع ىلإ ةفاضإلابف :ةعبرأ مه ةملسم وئب وأ بم ونبو . ن

 هنأ ظافخلا ةركذت يف يبعذلا ىريو .*"كلملا دبعو ىيحيو ليعامسإ مه هتوحخاف

 . 747/130 ةنس دعب هتدالو خر ؤُيو ةرصبلا دعب ةكم لرت

 يلع يبأ نع القنو ؛سنأ نب كلام مهتمّدقُم يف يتأي ةعامج نع ىور دقو 0.

 هيلع تأرق یتح ةنس نیرشع کلام تمزل» :يبنْعَقلا لوقي «طظفاحلا یناّسغلا

 ةبعش نعو :روهشملا يرصملا هیقفلا ثیللا نع كلذک یورو . 00 اطرملا ١

 فیضیو .2120بئذ يبأ نب داو لالي نب نامیلسو نیدامحلاو يرمعلاو يدْرَواردلاو

 يفو ."'ةامهعمس نْيذلا نادرو نب ةملسو ديمح نب حلفأ ةمئاقلا هذه ىلإ يبهذلا“

 يبنخقلا ةياور ضايع ركذ «كلام تخأ نبا «سيوأ يبأ نب ليعامسإ ةمجرت

 )هم ز

 ٠ ) )8ص ۰3 ج «كرادملا بیترت 198.
 ٠ ) )9ص .قیاسلا ردصملا 201.

 .382 ر 383 ص ء1 ج (10)

 . 198 ص ءروكذملا ءزجلا يف ككرادملا بیترن (11) :

 .قیاسلا نإيبلا رظنا (12) .

 ٠ ) )13ص ؛روکذملا ردصملا 383 .
 .152 ص ءءزجلا تاذبو روکذملا ردصملا (14)

 17 2 و ترا



 وبأو تانس ن نب دمحأو يلهالاو ة ةعرز وبأ مهنم ةعامج يبنغقلا نع ىور دقو

 مو يراخب :ناخیشلا هنع جرخأو . یناتسجّسلا دواد وبأو يزارلا متاح

 ةمئاقلا رخآ يفو مهركذ دراول !! هثالثلا نيئّدحُملا ةمئاق ىلإ يبهذلا فيضُيو

 يبنَْعلا مهنع ذخآ نم ضايع . رگذ « ةقّرفتُم مجارت يفو .؟19يمّمجلا ةفيلخ ابأ

 نا مم للا يا :ةلطيلط نم ؛نیزُم نب ىيحي ءاّيركز يبأك سلدنألا لهأ نم

 ذكو .”يبنغقلا نم ممسّیو قارعلا لخدیو قرشملا ىلإ لری نأ لبق ةبطرُ

 يذلا «ينطقلاب فّرعُي :نطق نب كلملا دبع نب يلع نب كلام ىلإ ةبشاب رمألا

 يبطرق «بيبل نب ميهاربإ ىلإ رظنلاب كلذ للم لو .“*انبحاص نم عمسف لحر
 كس يبنعقلا اهیف يقل ةلحر هل تناك دقف « كتاحلا نباب فرعی .

 لجرنو ةَجحو ةقث ملاعل يهف ةّصاخ ضایع دنع هل اهدجن يتلا ةروصلا اَمأ

 ادب ايتها ىلع عامجإلا دقعنا دق كلام نع هتياورف ٠ .هاشخيو هللا يقّثي دباع

 له اهأ ريخ# ىلع ملس هتآکو هيلع ملسُيو مرقیو همَدَقَمي بحري ناك يذلا هتاذ كلامي

 ناك .سيوأ يبأ نبا نع ٌالقنو . 2 ينيتحلا نع نيهاش نبا ةرابع بمسح «ضرألا

 يبنعقلا سلج# امبرلف (ىهّثلاو ماكحألا» يوذ هيلإ برقي سلج اذإ «هّلاخ كلام

 جرس نبا هدجو دقو .حلاص لجرو ةق وه ؛لبنح نبا يتيع يفو .20![هنيمي نع

 بهذیز .روصنم نب ديعس رظن يف هللا قلع لضفأ وهو .«ادباعو ةقث١ ًاضيأ
 اَمأ .2000كلام نم ریخآ» هثیذح يف يبنعقلا هل ودییف دواد نب هللا دبعب سامحلا

 ه رتعاو .هنم هينيع يف لجأ دحأ نع بتک ام هنأ رّدقف هتاور نم دَ ىذلا ةعرز وبأ

 .198 ص «قبالا ردصملا (15)

 .383 ص ءروكذملا ردصملا (16)

 .239 و 238 ص :4 ج نوکذملا ردصملا (17)

 . 256 ص «قباسلا ردصملا (18)

 .442 ص :قباسلا ردصملا (19)
 . 199 ص :3 ج :روکذملا رنصملا (20)

 . 200 ص .روکذملا ردصملا (21)
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 هنع يوارلاو كلام تخأ نبا سیوآ يبأ نبا ىلع هلضفو «ةّجُح ةقث» متاح وبأ
 لب ««نعّمو وه كلام يف سانلا تبثأآ# وه ءنيعُم نبا رظن يفو .©20هل مزالملاو

 نم ائيأر ام١ :هلوق اذه نيعُّم نبا نع يبهذلا لقنیو . (2)«یالط الا ىلع مهتبثأ)

 يف سائلا تبثأ» :قوزرم نب رصن نعو . 23):يسنعقلاو ًاعيك کو الا هلل ثّدحُي

 أرق یّتح لاز امف !بيبح ةءارق ىضرَي ناك اما : ليعامسإ يضاقلا نعو «ًاطوملا

 لب ءْنْعَم ىلع های ينيدملا نبا ليضفت ًاضیا لقنيو .#2«اطوُملا كلام ىلع هسفنل
 لوق دمتعيو .كلام نع هنع ثّدح نأ دعب كلذو كلام ىلع هل يبيرخلا لیضفت

 .20(ةرعدلا باجُم» هّنأب مكحي ناك يذلا سآلفلا

 ی نب هلا دبع نع ضايع يوري ؛تاقبطلا بلک يف ةقورعم ةقيرط ىلعو
 دحُملا نأل ًامومغم هتليل تاب دقو مانملا يف قي یبنلل هایور مكحلا

 3 ءةعبرأ نع ةباتكلاب يبنلا هل لوقيف هيلع بثكي نأ ىبأو هرّهن قاَرَّرلا دبع

 يف مهخيش بولسأ نع ةرّبعُم ةروصب يِبْعَقلا ذيمالت ظفتحا دقو اذه . 280 يِبنْحَقلا

 هل ادب یتح ةياوّرلا يف ديدشلا هعرو ظحالي نأ ملا نب ةمحأ تي ملف «ن .بيردتلا

 ركذ ىلع متاح وبآ صرحیو .3«منهج ىلع فرشُم هلأک» مهيلإ هجورخ يف

 نم ةعاس هيأ يف ًاًطوُملا مهل أرقيل مهيلإ سلجي «هذيمالت ىلع هلابقإو هلل هعرشخ

 . 7۹ دیدشلا ٌرَحلا يقو فيصلا يفو ليللا يف ىتح لب «تناک راهنلا

 يذمرتلا ليعامسإ نأ ال ۱220 وأ 833/221 ةنسب هتافو يراخبلا خر دقو

 يف تناك هتافو نأ اقّقدو هب يذلا وهو لوألا م خيراتلا ادك دكأ دق جُرفملا نباو

 .20ةكم يفو مّرحُم رهش ةيادب

 .199 ص «روكذملا ردصملا (22)

 .383 ص ؛روکذملا ردصملا (23)

 .384 ص «روکذملا ردصملا (24)

 .200 ص نوکذملا ردصملا (24)

 .201 ص ؛روکذملآ ردصملا .(25)

 .199 ص :روکذملا رذصملا (26)

 .201 ص ءروكذملا ردصملا (27)
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 :يبنْعَقلا ةياور اخس -3

 رشنلل ةّيسنوتلا رادلا هل تجرخأ امدنع روصنم ظيفحلا دبع اهدمتعا ىتلا يهو

 نم ةعطقل ةرشن 2 يف (رئازجلا) میزوتلاو رشنلل ةّينطولا ةكرشلاو

 ىلإ 245 ص) سراهفللو (24 ىلإ 7 ص) ةمّدقُملل اهنم ةتحفص 5 يف ةياوّرلا

 ةمالعلا ديصر نم ةدرفُم ةخسُن اهن ىلع اهميدقتب ىفتكا لب ءاهفصي ملر , 73

 و اذه .هتاقو ديعب ةيتطولا بتکلا رادب تقحلأ يتلاو 1968 يف یفرتملا يسنوتلا

 ۳۳ اهب هل ادبو سماخلا ىلإ لوألا يهو اهيلع لمتشت يلا ءازجألا ةعرسب ركذ

)28( 

 (413 ىلإ 411 ص 1 ج) نوحرف ن بال بهم جابیدلا يف يِبتّْعملا ةمجرت تدروو

 هتاس ام لک نأ ال .رونلا وبأ يدمحألا دمحم قيقحتبو نيءرج يف ةرهاقلا ةعبط نم

 .كرادملا بيترت يف دوجوم
 ام ّمهأ صلت يهو طقف رسا ةعضب (15 ر۰57 نص)فونخمل رونلا ةرجش يفو

 . هلضفو هتدابعل بهارلا# يبنعقلا ةيمستب ريكذتلا عم ضایع دنع

 يبنعقلاف : ظافحلا ةركذت هباتك نم نتملا يف تارابعلا ضعب انفطتقا يذلا ىبيهذلا ات ام

 هقالطإ نم رثكُ بقل وهو (رركذملا ءزجلا نم 383 ص) «ظفاحلا مالسإلا خيش» هدنع وع

 ثيدحلاب ريكذتلا وه هب هصخ يذلا نايبلا يف دیفثلاو .مهن مجرتُي نيذلا ءاملغلا ىلع

 ىلإ هب : لصي يذلا هدانسإب يبهذلا هلقتيو ؛اطوُملا جراح , نم يبقا نع ملسُم هاور يذلا

 ل هللا لوسر ُثْيِيَط» :ىعو ةلسنسلا نم (9) عب عياسلا يتأي يذلا يبنعقلاب ارور ةشئاع

 .(روكذملا ءزجلا نم 384 ص) «ب ٍتيبلاب وطي ذآ لَم لح نیح لحلو خرم نيح همرخل

 ةحابا) جحلا كسانم باتک يف (137 ص 5 ج يمرادلا ننس رظنأ . روهشم ثیدح اذهو

 اظفللاو ةشتاع نع ریل نب ةورع نع يرهلا ةياورب وه ثيدحلاو .(مارحإلا دنع بيطلا

 رظناو .؟تئبلاب (. .) بت ةَبقعْلا ةَرْمَج یتر اًمَدْعَب هلحلو ( .) ُتْيَيَط» :ًابيرقت هتاذ وه

 بيرق نتمبو , ةشناع نع هيبأ نع مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام دانسإب هتاذ ثيدحلا
 نم مرحُملل بيطلا يف ةصخألا باب يف كلام أطوُمل يرعّرلا بعص يبأ ةياور يف ظنللا

 1 .(1053 ر ۰416 ص :1 ج) كسانملا باتك
KEهيف هحالطصا نعو اًطوُملا فيلأت نم هضرغ نحو كلام نع ًابضتقمًانیدح ةمّدقُملا يف ر  

 عيرس اقصوب همتخو هح ووش نعو - هتایاور دوصقملاو - هيمي هاجس اهعو هتيمستو

 .قيلعتلا وأ ركذلا ٌقحتسي ام ام اهيق سيلف | سراهفلا اّمأ .ةدمتعملا ةيسنوتلا ةطوطخملل
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 . 29 اهبتك باوبأ ضعبب ةليلق [ضاقنآ : لصألا ىف]

 ةذع ىلع  ةلسلسُملا ةياوٌرلا ةعطق ىلإ ةفاضإلاب - يوتحت سا نأ عقاولاو ۱

 تاروصملا ىلع هژرقن ام بسح ةيلاتلا ةروصلا ىلع اهنم ةدافتسالا نكمُي قاروآ

 : طوطخملا انعلاط نأ دعب اهیلع الصح ىتلا

 :مث ۰18629 مقر :مث «ىحبصألا سنآ نب كلام :ركذ اههجو ىف ةفرو -

 ج مت ١ يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع ةیاو رب لوألا عزجللا نم قاروأ ًاطوملا باتك

 .17 س77 ق 14,5 21 م «يقرشم

 اهنم ثالث ىلعو باهولا دبع .ح.ح طخب تادافإ اههجو ىلع قاروأ عبرأ -

 ىلوألا ةحفصلا يفو .مقرلا :مامأ ضايب عم .طوطخملا بحاص ةبتکم عباط

 مامسأ رکذو شع ا اهنم یصحا دقو 0 ةيوسنملا تاّطوُمل لا نع ثيدح

 و دقو تفورعم تاياور اهل اهْنأ ظَحالملاو .يوارلا ةافو خير ات ًانايحأو اهتاور

 ةيهحتلا اذهل ریدصتلا يف ذ اب نأ قبس أمك : ةص هفحم تاط وطخم ىف اهضعب انيلإ

 ام نآ لإ «يبنعلا نع ثیدحلا ىلإ كلذ دعب باهولا دبع .حاح لقتبو

 هب درفت امل هضّرعت وه هيف ديفُملاو .فورعمو لوادتمو بضتقم ْضَتَقُم هتایح نع هركذي

 !َمَيْرَم َّنْب ىّسيع ىَراَصُنلا ِتَرْطأ امك ينوُرطُت ال» : يوبن ثيدح ةياور وهو هّوطوم
 ننس يف دراولا ثيدحلا اذه نأ ظخالملاو لوس هدبَع :اولوقف دنع انآ امت
 .انیدیآ اهیلا تلصو ةياور أب الو ةياورلا هذهب ال ًاطوملا يف هل ركذ ال0 يمرادلا

 فئلتخمل ضرعت ر دم نم ةداف الا هذه يقتبأ يسنوتلا ملاعلا ر اندلع حَجرملاو

 دق هتعطق نم ةقرو يف اهیلع فقو هلن الو يبْنَقل ةياور اهيف امب ًاطرملا تایاور

 ددع نأ هل ادب دقو .23 و 22 ص يف ةطوطخملا اهیف فصو يتلا ةليلقلا رطسالا رظنا (29)

 . نایب يتأيس امك نوعیسو عبس ةقيقحلا يف يه امنیب نوسمخ قاروألا
 :ةغيصلا هذهب ثیدحلا درو ثیح (2 ع ۰543 ص 3 ج) كس سرهتملا مخعُملا رظنا (30)

 يطرادلاو (ءايبنأ) يراخبلا ىلع ةلاحإلا عم ؛ميرم نبا یراصتلا ثرطأ امك ينورطُت 0

 . لبنح نباو (قاقر)
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 .ح.ح هفيضُي ام وه حيجرتلا اذه ىلإ عفادلاو .دعب ام يف تعاض وأ تشالت

 ةيغُب بحاص «يئالعلا نيذلا حالص ظفاحلل لوق نم هتدافإ دعب تاهولا دبع

 نيبو ةريثك تاعامج كلام نع أطوُملا یور» :سنأ نب كلام ثيداحأ ىف سمتلتلا

 ةياور ةدايز رثكأو : یصشو ةدايزو ریخأتو میدم نم فالتعا مهتاياور

 . 3« یسنعَلا

 ركب يبأ ةياوربو يناثلا هنأ ىلع ءزجلا ةطوطخملا بحاص مقي اذه دعبو

 الا . يبئْعَقلا نع يبرحلا نسحلا نب قاحسإ نع يعفاشلا زازبلا هللا دبع نب دمحم

 لصتم قاروأ يه امن هزجلا نأ ديقُي كاردتسا ىلع لئامُم طخبو ةرطلا ىف فقن انآ

 : ةّيدنه ماقرأب اهميقرت عم ةيلاتلا باوبألا يهو ىوتحُملا نايب هيليو .ضعبب اهضعب

 122 نم فاكتعإلا 121 ىلإ 97 نم مايّصلا ۰96 ىلإ 2 ص نم ةالصلا باتك

 .ءزجلا رخآ وهو عويبلا باتک نم ىرخأو جحلا باتک نم ةعطق :126 ىلإ

 يف انبّرم دقو .«6126 ص رخآ يف اذکو) ةخسلا رخ يف ءاج» ام اذه یلیو

 همناخ ةءارق ةيوعص ىلع انهن ثیح (7 ب »560 ةرقف اهجو 61 و) صنلا قیقحت

 ةاکز لا باتک رخآ يف رم امب هیبش هنأ ام دقو . فاکتعالاو مایصلا باتكل خسانلا

 هنع انزجَع ام ةءارق ةطوطخملا بحاص عاطتسا دقق لَك ىلعو .(5 ب 469 ف)

 لمحم اندیس ىلع هللا یلصو هلل دمحلا) : لیمجلا هطخب اذه وشو ةرئصملا یف

 يف كلذو هللا هقفو ؛يلصوملا جاحلا نب يّبحملا دمحم ركب يبأ نب دمحأ مساقلا

 قشمد ةئيدمب [ه757)] ةئامعبسو نيسمخو ةعبس ماع مظعملا ناضمر رهش

 نأ ميدقتلا اذه يف انل قبس يبنغقلا يف لاوقألا نم ةلمج اذه يليو

 علطن مل اًنكلو قشمد يف تابتكملا ىدحإ اهب تظفتحا ةيطَخ ةخسُت باتكلا اذهل نأ رهاظلا (31)

 .اهيلع

22 



 لالجلاو رجح نبا نع باهولا دبع .ح.ح اهلقن دقو .اهنم ضعبلا انضرعتسا
 , 62 يطويّسْلا

 ) روشاع نب رهاطلا دمحم ةمالعلا طخب تانايب اههجو ىلع قاروأ سمخ -

 هعلطأ امل اهبترو اهعلاط دقو 77 طوطخملا قاروأ ددع نأ اهنم دافتشو .3

 قاروأ ىلع يوتحي هيلإ مس ام دا ظحال دقو .باّمولا دبع .ح.ح هل زئاحلا هيلع

 لوألا ءزجلاو ؛قّرفتلا وأ يلاوتلا ىلإ ةبسنلاب يه ام ركذو ةقّرفُم ىرخأو ةيلاوتُم

 ىلإ و 3 و نم «قيقحتلا يف هانعبثا يذلا انميقرت بسح «ذتمی رخالاو لوألا روتبم
 ةالصلا توقُو باتك نم قاروأ يه روشاع نبأ ادي هيلإ تلصو امو ؛و 43 و

 .ح.ح ميقرتب تاحفصلا ددع ركذ دقو ؛ةالصلا باوبأو ةراهطلا باوبأو

 . انه اهتابثإ يف ةدئاف رن ملو ةّيدنهلا ماقرالابو باهولا دبع

 ءزجلا قاروأ ىلإ ةبسّنلاب اهتاذ ةّيلمعلاب يسنوتلا بّترملاو حححصُملا ماقو
 يدنهلا ميقرتلا ىلإ عوجدلاب قّرفتملا وه امو اهنم يلاوتملا وه ام ركذو يناثلا

 نمو «نیتالصلا نيب عمجلا باب :اهتيادب ؛ةالصلا باوبأ نم قاروأ يهو ؛ًامئاد

 يف مبتلا انميقرت بسح «ذتميو الماك دانسإلاب ءزُجلا أدبيو .رطفلا ةاكز نمو ةاكزلا

 باتك ةياهنب ءزجلا ةياهن ىلإ ةراشإ هرخآبو .و 49 و ىلإ و 43 و نم .قيقحتلا

 . مایصلا باتك وهو هيلي ام ىلع هيبنتو ةاكزلا

 يف هريغ ىلع يبثْعقلا ميدقتل ٌاليلعت رجح نبا ظفاحلا نع باهولا دبع .ح.ح لقب (32)

 نم نيرخأتُملا فلوت نع ريبعتلا يف غیلب وه ذإ انه هداريإ ديفُملا نم انيأرو طول هتياور

 ظفاحلا لاقا :مهنم نومّدقتُملا اهردصُي يتلا ةقلطُملا ماكحألا مامأ تاقبطلا باحصأ

 كلذو أًطوُملا يف سانلا تبثأ يبنعقلا نآ يئاسنلاو يندملا نبا قلطأ اذكهو :رجح نبا

 ملاعلا فیضیو .«ةنس ةرشع عضب يعفاشلا دعب شاع هّنإف هرصع لعأ ىلع لومحم

 هنآ رابتعاب همّدق نم دنع هميدقت نوكي نأ لمحسيو» :امئاد رجح نبا نع ًالقن - يسنوتلا

 ةءارقلا نم نقت نآ خيشلا ظفل نم عاملا نأ ىلع ةانب ءكلام ظفل نم أطوُحلا نم ًاريثك عمس

 حمش هلآ نوميملا نسحلا يبأ نع باهولا دبع .ح.ح لّقني اهتاذ ةحفصلا يفو .اهيلع

 . ليلق ذنم انب ترم يتلا نيرشعلا لدب ««ةنس نيثالث كلام ىلإ ثفلتخا» :لوقي يبنخقلا
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 نم قاروأ يهر ؛ثلاثلا ءزجلا نم قاروأ ىلإ رظتلاب اهتاذ ةّيلمعلا لصاوتتو

 نم الخ ثيحب لّوالا روتبم وهو .رذقلا ةليلو فاكتعالا باتكو مايسلا باتک

 اهجو 61 ةقرولا تح دتمیو .ءزج 0 ملطم يف ةداع دراولاو لماكلا دانسإلا

 مايّصلا باتك رخآ ىلإ لصو ءزْجلا نأ ىلإ ةراشإ هتياهنبو . ققحتلا انضن ميقرتب

 نیل باتک يأ «هيلي ام ىلع هيبنتو فاکتعالا و
 قياسلا عويتلا باتک نم ةقرو نم ر ثكأ ىلع یوتحی الف عيارلا ءزیملا امأ

 هوسلتیو عويبْلا باتك رخآ :هرخآبو .عبَتُملا انميقرتب و 63 و ظ 62 و يأ ءركذلا

 . داهجلا باتك

 0 ! -ئارقلا 75 هيلع لذت امو لمتحُملا بّسح ريخألاو - سماخلا ءزجلا امأ

 اهفیقحت نع انكسمأ دق جحا باتك نم قاروأو داهجلا باتك نم قاروأ يهف

 هانمفرو اهانققح دقو اياحضلا نم ةقرو مث :ليلق دعب هنیبئس امك كلذ ةلاحتسال

 .و 62 و ظ 61 ب

 ديديأ يف حيصأ دقف روشاع ن با اهب ماق يتلا فينصتلاو بيترتلا ةّيلمعل ةجيتنو

 ىلإ عوجشلاب ةّحّصلا هذه نم اندكأت دقو .ًاحيحص ًابيترت برم ء لصاوتُم طوطخم

 ةلسلستُم يهو اهنع ثيدحلا يتآيسو قيقحتلا اذهل اهاندمتعا يتلا ةيئاثلا ةخسّلا

 . ديصر نم ةقّقحُملا ةعطقلا ةياهن ىّتنح كلذو ليض اهب صقنلاو اميةتسم ًالخلتت
 يلاوتم اضن ةّيسنوتلا ةخسنلا لضفب انيدل نب ديكأتلا نكمُيو . باغرلا دبع .ح.ح

 انعرش يتلا يهو . .[و 3] تحبصأف ًاهجو اهيلإ انفضآ دقو ۰3 ةقر ولا هتیادب قاروألا

 هتياهن نزو اذه .اهتاذ ةرقفلا نم 1 نايبلا يف اهيلع انقلعر 5 ةرقفلا يف اهقيقحت يف

 مايصلا باتك رخآب يهتنت اهنأ انركذو ليلق ذنُم اهيلإ انرشآ يتلا و 61 ةقرولا يه

 .عويبلا هولتي «فاكتعالاو

 انرشأ امك ؛ةققحُم اهانمدق دقو ةلماك رقت ایاحضلا ىف ةقرو كلذك انيدلو

 ۳ | يحاضألا موحُل راخدا باب] 3[ ایاحضلا باتك] نم :لیلف نم كلذ ىلإ

 نم يثيللا ىيحي نب ىسيحي ةياور نم يه[ 1 نیتفوقعم نّیسوف نيب ةعوضوملا نیوانعلا (33)

 هاا ةروگدملا 4
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 (ةنّدبلاو ةرقبلا محبت مك نعو اياحضلا يف ةكرشلا] (685 و 684 ف) [ظ 61 و]
 .(689 ىلإ 686 ف)[و 62 وز

 ء زجلا نمو عوبيلا باتک نم ةريخألا ةقرولا یش ر عويبلا یف ةقرو ا انمامأو ۱

 اهانمدق دقو .ليلق ذنُم هيلع انهّبنو روشاع نبا كلذ ظحال امك «كلذك عبارلا

 ىلإ 690 ف) [و 63 و ظ 62 و1 [عويُبلا عماج باب] [عويُبلا باتك] : ةقّيِحُم

95)- 

 ةحفص 32 اهددعو فلتلا نم اهباصآ ام ةرثكل تحت ال قاروآ اریخآ انلو

 : هقيقدت ىلإ اناصوت امك اهعیضارم لیصفت اذهو .ةقرو 16 وأ

 اه ول !! دبع .ح.ح بّسح اهميقرتو ةعباتتم [جحلا باتك] نم تاحفص 6 -

 مث 129 - 130 - 82 - 148-81 - 7 : ةيدنهلا ماقرألابو (.ع.ح :نآلا نم)

 اهعیضاومو ؛ .ع.ط بیترتب ًاحيحص ًالئلست ةلسلستم أذإ يهف :2*[ظ] 74 ىلإ

 نم هلكأ مرحُملل زوجي ام باب] - [ةكم ضئاحلا لوخُد باب] :يلاوتلا ىلع يه
 .[مرحلا يف ديصلا رمأ باب]  [ديصلا نم هلكأ مرحّملل لحي ال ام باب]  [ديصلا

 يناعملا هذه روطت عّبتت نكمُي «يئيللا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلإ عوجُيلابو
 وأ ةّيوبن ثيداحأ نم ةخوسفملا لمجلا وأ ةسومطملا تاملكلا ءارو امب نّوكتلاو

 (س4) 412 و (دحاو رطس) 411 ص ۰1 ج :كلامل لاوقآ وأ ةباحصلل راثآ

 اهتمو 77 مث 9 مث 78 ر 351 ص ىلإ اهنمو ۰۶26 ر »350 ص 1 جا 224 و

 مث 82 ر ۰351 ص مث 81 ر ۰352 ص مش 80 ر 352 و 351 ص ىل

 مث 85 ر ۰354 ص مث (10 ىلإ 5 سل 84ر 354 ص مث 83 ر ۰8 ص

 . (هتياهن) 04 را 4354 ص یل اإ ةدوع مث 86 ر 355 ص

 ماقرالابو . ع. ج ابّسح اهميقرتو ةعباتتُم [جحلا باتک ] نم تاحفص 4

 ؛:ًامئاد ةيبرعلا ماقرالابو .ع. ط بّسح من 149-۰150 - 74-80 :ًامئاد ةّيدنهلا

 توصلا عفر بابإ :يلاوتل 41 ىلع يس اهعيضاومو ؛*[ظ] 71 ىلإ [و] 70
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ححلا يف نارقل هلا تایل | جحیلا دارقإ باب] _ [لالهإلا
 اهب نمو ةكم لالهإ تایل (

يبلتلا عطق باب] _ [ مهريغ نم
 .[ ة

نك نك ؛ يللا یبحب نب یی ةياور ىلإ وجاب
 نم دهن ةيلمعلاب مايقلا 

 ريغ لمجلا وأ تاملكلا ءارو مب نهکتلاو ين :اعملا هذه رتوطت مث مبتت يأ ءديدج

 مث 4 ىلإ 1 سر 34 ر ۰334 ص ۰1 ج : : لاوقأو راثآو ثیداحآ نم ةءورقملا

 ارت دو 015 ىلإ سد قفس بت ا

 ۰337 ص مث (16 ىلإ 9 س) 40 ر مث 69 ىلإ 4 س) 41 ر 1336 ص وف ڈ (4 ىلإ

 339 ص مث 50 ر مث (14 ىلإ 11 س) 49 ر 339 ص وق (10 ىلإ 1 )42,

 ديدج نم مت (2 و 1 سا 340 ص مث (13 ىلإ 2 س مث 2 و 1 س) 340 و

 .43 ر ۰337 ص

 ماقرالابو . .ع.ح بّسح اهميقرتو ةعباتتُم [جحلا باتك] نم تاحفص 4 _

 [و] 76 :ًامئاد ةّيبرعلا ماقرألابو . 3 ط بح ل ۰142 ىلإ 139 :ًاضيأ ديلا

 ديلقت نم مارحإلا بجوُي ال ام باب] :يلاوتلا ىلع اهعيضاومو +۳[ ظ] 77 ىل

 باب]  [جحلا رّهشأ يف ةرمُخلا باب] - [جلا يف ضئاحلا لعفت ام بایز . ی

 .[ تم هيف بجي ال ام باب] [ّتمتلا يف ءاج ام

نكمُي ی | ییحپ نب ىدحي ةياور ىلإ عوجؤلابو
 يأ ءاهتاذ ةيلمعلا ةلصاوُم 

وا تاملكلا ءارو امب نّهكتلاو يناعملا هذه رؤطت مشت
 ثيداحأ ٠ نم أرقُت ال يتلا لمُجلا وأ 

 ۰342 و 1 ص مث (رطس فصن) 52 ر ةياهن 341 ص ۰1 ج :لاوقأو ۳۹

 ةريخألا ةثالثلا رطسألا) 53 ر 342 ص مث (13 ىلإ 5 س س مث 5 1 س) 53 ر

 (6 ىلإ 4 س) 55 ر ۰342 ص مث (342 ص نم ىلوألا ةثالثلا رطسالا يف ةّيقبلاو

 ىلإ 11 س) 58 ر مث (10 ىلإ 8 س) 57 ر 4343 ص ج68 ىلإ 6 س) 56 ر مث

 مث (ةیلاوملا ةحفصلا نم 6 ىلإ 1 س مث 16 و 15 س) 60 ر ۰344 ص مث (4

 طا
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 ةياهن ىلإ 8 س) 62 ر 345 و 4 ص مث (8 ىلإ 6 س) 61 ر 344 ص

۱ 
 ل

 . (ةحفصلا

 باتک] من [زئانجلا باتك] دن [داهجلا باتك] نم ةعباتتم تاحفص 8 _

 132 - 131 152 1 : ةيدنهلا ماقرالاب .عاج بّسح اهميقرتو [ةاکزلا

 ىلإ اول 61 و :ةّيبرعلا ماقرألابو . .عاط بّسح مث ۰133 134 137 - 138 _

 يهنلا بابا !دحاو ربق يف نفدلا باب] : يلاوتلا ىلع يه اهعيضاومو ؛[ظ] 4

 باي] ب [ةداهشلا هيف نوكت ام باب]  [تّيملا ىلع ءاكتلا نع
 لسع يف لمعلا

 يف لعجی ءيشلا نم هّركُي ام باب]  [اهيف داوعل لاو ةقدصلا ءارتشا باب]  [ديهشلا

 بل لهأ نم ملسأ نم زارحا بابا ۔ [داهجلا يف بیغرتلا باب]  [هللا لیبس

 .[لفنلا يف بلا يف ءاج ام باب] - [هضرأ

 يناعملا هذه روطت مّبتت نكمُي ۰ ؛يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلإ عوجفلابو

 راثاو ثيداحأ نم ةخرسفملا لمجلا وأ ةسومطملا تاملکلا هارو امب نّیکتلاو

 ء(رطسأ 6 لا : ظ 61و و) 233ص «1 جم 49 ر 470 ص 2 ج : كلال لاوقأو

 ۰2 ج مث (ةريخألا سا رطسألا :ظ 61 و) 35 ر ۰463 ص :2 جة ج من 36 ر

 282 ص ء1 ج مث (ىلوألا ةعشلا رطسالا ؛ و 62 و ول 37 مث 36 ۰463 ص

 ةسمخلا رطسألا :ظ و 62 و) 49 رو مث (14 ىلإ 10 س :و62و) 50 ر

 مث (ظ 62 و نم رطسأ 3) 39 ر 2و و) 38 ر ۰464 ص «2 جون (ىلوألا

 ةيقبلا) 40 ر ۰465 ص مث (و 63 و نم ىلوألا ةرشعلا رطسألا) 40 ر 415 ص

 نم ةريخألا ةثالثلا رطسألا) 470 مث 466 و 465 ص حث (رطسأ 3 الإ و 63 و نم

PR; 

 127 _ 146 ۱6 ىلإ 143 _ 135 - 134 _ 91 _ 2 :ةّيددهلا ماقرألاب عج
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 نم) 66 - [ظ] 66  [و] 66 :ةّبرعلا ماقرألابو . .عاط بشح من ۰128 -

 ءاج ام باب] يلا وتلا ىلع يه اهعیضاومو ؛[ظ] 69 ىلإ [و] 67 - 64  (ديدج

 ِلن باب] - [لالغإلل لشفلا باب]  [وزغلا ىف ذ ةقفنلاو اهنیب ةقباسُملاو ليخلا ىف

 باشلا سیل باب] [مارحإلا يف بالا سبل نم هنع ىهنُي ام بابل عمرش

 اهّهجو مرحُملا ريمخت باب]  [ةقطنملا مرخُملا سیل باب] [مارحإلا يف ةّيصُملا

 يف ءاج ام باب] - [لالهالا تيقاوم باب]- [جحلا يف بيّطلا يف ءاج ام باب _

 . (ةينأث ةّرم) [ّمحلا ىف بيطلا

 يناعملا هذه رّوطت عبتت نكمُي «يثيللا ىبحي نب ىيحي ةياور ىلإ عوجشلابو
 راتاو تیداح نم ةخوسفملا لمجلا وآ ةسومطعملا تاملخلا ءارو أمد نّکتلاو

 ۰4068 و 467 ص مث (7 ىلإ 1 س) 44 ر 467 ص ۰2 ج :كلامل لاوقأو

 4( 3 ۰ ص مث (ىلوألا ة ةثالثلا رطسألا) 2 ر 322 ص 1 ج من 48 مث 45 ر

 ا :326 ص مث 8 ر :325 و 324 ص من 5 ر مث (ةحفصلا رخآ ىلإ)

 مث (6 ىلإ 1 س) 13 ر 4327 ض مث 10 ر ۰326 ص مث 9 ر ۰325 ص

 018 ر 15 س) 15 ر 328 ص مث (13 ىلإ 6 س)

 13 س) 19 ر مث (12 ىلإ 7 س) 18 ر ۰329 و 328 ص م ف (6 ىلإ 3 س) 17 ر

 ون (14 ىلإ 9 سل 21 ر م (8 ىلإ 3 س) 20 ر 4329 نم مل (ةسفصلا ةياهن ىلإ

 من © ىلإ 5 س) 23 ر :331 و 330 ص مث 22 ر مث (17 ىلإ 15 سأ 330 ص

 ىلإ 15 س) 26 ر مث (15 و 14 س) 25 رمل : (13 ىلإ 15 س) 24 ر ۰331 ص

 .21 ر 330 ص مث 7

 اهباصأ يتلا نكامألا يف الآ - حوضژب ار ةّيسنوتلا ةخسّتلا تناك ناو اذه

 ال اهن الإ - ليلق ذنم ةمّدقُملا «نيثالثلاو نيتنثالا تاحفصلا يف ٌمسفلا وأ سنطلا

 عضو ةقيرطو ةديدع اهؤاطخأف ؛يصن قیقحتل ساسأك اهدّوفُمب تمععت نأ يفكت

كي مل روصنم ظيفحلا دبع ّنإو .ماکحالا نع ةديعب اهيف تاکرحلاو طلا
 هسفن فل

 يه اهيلإ انرشأ دف و ةديدع يهو + قیقحتلا دات ةلكشم ریت يتلا تاملكلا ةءارق مانع

 اهل حرتقيو هتاتايب يف اهيلع هبي نأ ضوعف .ققحملا نصللا لّمسأ ةّيشماهلا تانايبلا
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 ةيارر ىلإ قلطنيو ةدوجوم ريغ اهنأكو ًامامتها اهريعُي الو ًابناج اهكرتي هب اذإ ءالح
 .هلباقپ اتع شقي - ينابيشلا ةياور ىلإ اضّرَعو  ًاساسأ يثيللا ىيحي نب ىيحي

 ةءارق ىلإ ةّيسنوتلا ةطوطخملا نم ةحيحصو ةلوبقم ةءارق نع ضرعُي امدنع هنكلو

 ىلإ ةراشإلا نود اهعضو يتلا ةملكلا ىلع ِهّبنُي هب اذإ تلوبقمو ًاضيأ ةحبحص یرحآ

 ىلإ انرشأ دقو :ًایضن ًاقيقحت هلمع ربتعن نأ هذه لاحلاو بعضلا نمف .فذح ام

 ىلع لصأك دمّتعَي اصن نبيل همذق امف .ةّيشماهلا انتانايب يف لدبو ريغ ام لک

 ةعوبطم ىلع ىرخأو هتطوطخم ىلع ةرات هيف دمتعي لمع وه امئو ةدحاو ةطوطخم

 رخأ وأ مّدق امل ةراشإ الو هيبنت نودبو - ينابيشلا ةعوبطم ىلع ًانايحأو  يئثيللا
 .فذح وأ تبثأو

 : ةّيرهزألا ةخسّشلا (ب)

 بتلا رادب ةيرهزألا ةخسلا ةرّوصُم ىلع انفقو انتل ءادعُس انك اذه كلو
 1963 ريوصتلا خيراتو ءثيدح 3857 وه طوطخملا مقرو ؛ةرهاقلاب ةّيرصملا

 اهطخو ةحفصلاب ًارطس 23 ةرطسملاو 19 × 26 ةقرولا سايقمو 219 قاروألا ددعو
 ةخسا نأ الإ . ىلوألا تسلا تاحفصلا يف ًاّيئزجج لوكشمو حضاو ليمج يخسن

 نا مث .اهميقرتو اهبيترت ىلإ انررطضاف ءالماك ًبيترت ةبرُم ريغ اهقاروأو ةمّقرُم ريغ
 نم بوحسملا قرولا ىلع اهتءارق يف انبعتف رمحألا طخلاب باوبالاو لوصفلا نيوانع
 ىلإ انل تحنس ةرايز يف رادلا يف ظوفحملا ملفوركيملا ىلإ انعجرو ةروصملا
 ةبوعص ىلع ةقيرطلا هذهب بلغتلا انعطتساو .1995 فيص ةيادب يف ةرهاقلا

 ناك نو .ةرايزلا ءانثأ ةيرهزألا ةطوطخملا ىلع لوصخلا انيلع رّسعت ذإ قءارقلا

 هيلع انلباقو لصأك اهيلع دامتعالا انلّصف دقف - ه891 وهف  ًارُخأتُم خسنلا خيرات

 ةرقفلا يف انل قبس دقو .ه757 ةنس ىلإ اهخسن خيرات مّدقت ناو ةّيسنوتلا ةخسللا

 تیرصملاو ةّيسنوتلا :نيتيطخلا نیتخسشا ىلع ًادامتعاو نقش انن نم 260 + ةرقفلا يف 5
 :2 مقر نایبلا اذه عم < یيلسیلت :(172 صا) ًارقف روصنم ظیفحلا دبع امأ ؛لَصیلق ا: انأرق

 .اهتءارك ىلع الو ةّيسنوتلا ةطوطخملا ىلع ةلاحالا نود «عابشإلل ءایلاب « «يلصيلف)
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 هناكم كلذكو قيقدتلاب خيراتلا اذه انلقن نآ 696 مقرب قّقحُملا نصنلا نم ةريخألا

 نب يلع نب دمحم نب دمحأ نب ىيحي وهو خسانلا مسا مث ةّيكاطْنأ ةنيدم وهر

 يکاطنالا يفنحلا روصتم

 لماک ةبسن ةحص نم تلا يف لثمتت ةلكشُم مامأ انسشنآ اندجو دق انتإو اذه

 طوطخملا صن علطَم نمف .يبنغقلا يآ ءهمسا تلمح نم ىلإ ةيرهزألا ةخسا
 219 ةقرولاب يأ «لیلف ذنم اهانرکذ يتلا ةرقفلا دنع هتياهن ىلإ ًاهجو 2 ةقر ولاب

 نم دما نصللا يف يأ فصلا نم لقآ يف الا ةّحَّصلا هذه نم دکأتن مل ءًاهجو

 ` «كلام , نع ًاًطوُملِل ةيوارك يبنْعَقلا مسا هيف رهظي يذلاو ًاهجو 81 ةقرو ىلإ ةيادبلا

 تن ) تحتم ةذع يف مسالا يخي مث .كلامل لوق وأ را وآ ثيدح لک دنع

 ام ًارهظ 83 ةقرولا نم ءادتبا هلحم ٌلحيو كلام نع :وأ كلام لاق ۰ الا اهيف

 الا رکذ ال مث (ظ 85 و) كلام لئُس : یبحی لاق مث كلام لاق :ییحپ لاق :يلپ

 يغ مث ؛كلام لاق :ییحب لاق :دیدج نم أرقن ثيح ًاهجو 88 ةقرو ىّنح كلامل

 لاق :ًارهظ 100 ةقرو يف مث لوقب ًاکلام تعمس :ىيحي لاق :اهجو 6 ةقرو

 فالتخا عم نصنلا ةياهن یتح ةيلاتلا تاحفصلا يف اذکهو .كلام لس : ییحی

 88 ةقرولا ىلإ اهجو 81 ةقرولا نم ءادتباف ؛ ىرخأ ىلإ | ةحفص نم دراوتلا ةبسن يف

 و 96 و ىنح يفتخيل ثالث وأ نتقرو ّلُك يثيللا ییحی نب ىبحي مسا رهظي هجو

 يف ديدج نم رهظيل يفتخي مث (لوقي ًاكلام تعمس :ىبحي لاق) نیترم اهيف رهظيل

 رهظبل ماظتنابو و 103 و يف ديدج نم مث (كلام لئُس :یجی لاق) ظ 100 و

 102 و) يفتخي ًانايحأو (ظ و 104 و) ةديدع تاّرم ةدحاو ةحفص ىف ًانايحأ

 و 158 - 154 ىلإ 147 - 130-131 - 127 - 125 ىلإ 121- 110-108 _

 ظ 179 ىلإ ظ 178 - و 175 ىلإ ظ 170 - ظ 165 ىلإ ظ 163 - ظ 160 ىلإ

 (و 201 ىلإ و 196  ظ 191 ىلإ ظ 189 - 188 و187 ىلإ و 185 - 182 -

 يف نصنلا اياه ىتح يفتخيل ظ 209 مث و 207 مث و 204 يف رهظيل يفتخيو

 نم تعمس :وأ «لوقي اكلام تعمس :ىيحي لاق :ًأرقن ةزم لک يفو .و 219 و

 . كلام لاق : وأ كلام
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 :هرظعتن انك ام لدب «(...) دي ىلع كلذ غارف زجن :ًارقن نصنلا ةياهن يفو

 ةياهن ىلإ ةقيقح لصي وه ذإ «ىيحي ةياور تزجن : یتح وأ «يبنغقلا ةياور تزجن
 وات  يبنلا ءامسأ يف ءاج ام باب ميدقتب كلذو يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور
 219 ةقروو انصن نم 696 ةرقفلا لباقُي ام يأ ؛(...) باهش نبا نع كلام :هيلي

 نم ییحب ةياور نم 1 مقر :1004 ةحفص «یناثلا ءزجلاو رهزألا ةخسُت نم آهجو

 ۱ ۱ ۱ . يقابلا دبع . ف . م ةعبط

 نم ًاهجو 81 ةقرو نم ًءادتبا نّیصنلا نيب ةلّباقُم ةّيلمعب انمق اذإ اننآ الا

 اذإ الإ ّمُهَللا ءأمات نوکی داكي امهنیب ًاريبك ًاهبش اندجو «اهتیاهن یتح رهزالا ةخسُن
 باتك :الإ ةدحاو نيوانعلاف .ةّيونعم ةّيّمهأ تاذ ريغو ةليلق تافالتعا انینثتسا

 .(810 ص ۰2 ج :ىيحي) ريدملا باتك :هلباقُي (ظ 154 و :رهزألا) ريبدتلا

 نم لقتتن ةيرهزألا يف :تالاحلا هذه يف الا لثامُم لّسلست بّسح عباتتت بثکلاو

 يف امنيب (و 101 يف هتيادبو) ةيضقألا باتك ىلإ (و 94 و يف هتيادب) داهجلا باتك .
 . (ةيضقألا .ك) 719 ص ۰2ج ىلإ (داهجلا .ك) 471 ص :1ج نم لقتنن ىيحي

 ىلإ من ىيحي يف نكلو ضارقلا .ك ىلإ لقتنن (ظ 115 و) ةيرهزألا يفو
 ىلع فوقولل 687 ص ىلإ هيف لؤؤحتلا بجيو (772 ص ۰2 ج) ءالولاو قتعلا .ك

 ىيحي يفو لوقعلا .ک ىلإ لّوحتن (و 120 و) ةّيرهزألا يفو .ضارقلا .ك

 ىلع فوقولل 849 ص ىلإ هيف للوحتلا بجيو ةاقاسملا .ك ىلإ (703 ص ۰2 ج)

 ىلإ ىيحي يف امنیب حاكتلا .ك ىلإ لقتنن (و 134 و) ةّيرهزألا يفو .لوقعلا .ك "

 ىلع فرقولل 523 ص ىلإ هيف عوجژلا بجيو (718 ص «2 ج) ةيضقألا .ك

 يفو ريبدتلا .ك ىلإ عاضرلا .ک نم لقتنن (ظ 154 و) ةّيرهزألا يفو .حاكنلا .ك

 810 ص راظتنا بجيو «عویبلا .ك ىلإ عاضرلا .ك نم (809 ص ۰2 ج) ىيحي

 لّوحتن (و 157 و) ةّيرهزألا يفو .ليلق ذنم انيأر امك «ربدملا .ك ىلع فوقؤلل

 بجيو «دودحنا .ك ىلإ (818 ص ۰2 ج) ىيحي يفو ءالولاو قتعلا .ك ىلإ

 , يقو .ليلق ذنُم انب رم امك «قتعلا .ك ىلع فقنل 772 ص ىلإ هيف عوجُملا
 ىلإ لوحتن ىيحي يف امنيب ؛دودحلاو مجرلا .ك ىلإ لقتنن (ظ 167 و) ةيرهزألا
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 ,دودحلا .ک ىلع فوقاولل 819 ص راظتنا بجی و )810 ص 2 ج) ريدملا 5

 (849 ص ۰2 ج) ىيحي يفو ضيارفلا .ک يف لخدن (ظ 174 و) ةّيرهزألا ىفو

 ىلإ )523 ص 2 ج) ىيحي يفو خويبلا .ك ىلإ لصن (ر 79 وْ ةّيرهزألا یفو

 ةيرهزألا يفو .عریبلا باب ىلإ لصنل 609 ص راظتنا بجیو «حاكتلا .ک
 ۰ وعل 1 0 و 4

 22 0 ىسيحي يفو اهلهأو ةنيدملل ءاعدلا عماجلا ك يف لخخدت (و 198 و)

 ىلإ لوصكولل 0 ص راظتنا بجيو < صضارشلا كا ىلع فقن 997 ص

 بايثلا سبل ىف ءاج ام ةيادب (ظ 203 و) ةّيرهزألا ىفو . عماجلا .ك ءاعدلا .ك

 يف لا نأ ي «سابللا .ک ةيادب (910 ص ۰2 ج) ىيحي يف امنيب لامجلل

 رخآ ىلإ دحاو نم ًاليلق ناناونغلا فلتخا امنیب لئامُم طقف ةرملا هذه

 نينثتسا اذإ الا ٌمُهَللا ءرخآ ىلإ صن نم ةدحاو نوكت داكت تاملكلا ىثحو

 |: مث (و هذ و ةيرهزألا) بلاط يبأ ةنبا يناه مآ : باب نم ةليلق تافالتخا ضعب

 يف هل :مث .(377 ص 2 ج ىيحي) ©8بلاط يبآ نب ليقع تخآ يناه

 يف «يل :مث سکعلا وأ (374 ص 1 ج) ىيحي نم ةطقاسو (ظ 81 و) ةّيرهزألا

 يف نيتّرم) نيتندب :ّهث (377 ص ء1 ج) ىيحي نم ةطقاسو (و 82 و) ةّيرهزألا

 ةندبلا :ّمث (ظ 82 و) ةّيرهزألا يف ةدحاو ةّرمو (378 ص ۰1 ج ؛ییحی

 (و81 و ةّيرهزألا) جرخي :ّمِث (.م.ن «ىيحي) ةقانلا :لدب (.م.ن فِیرهزالا)

 هنع : ةيرهزألا نم ناكملا سفن يقو مث (372 ص ء1 ج .ییحی) مجرب :لدب

 ؛لدپ (.م.ن «ةّيرهزألا) يملسالا نع :مث باب :(371 ص ۰1 ج) ىيحي يفو

 ةتباث (.م.ن) ةيرهزالا نم ةطقاس :ينع :ّمث (.م.ن :ییحی) يملسالا زع ايأ نأ

 اهنم الخ دقو (ظ 83 و) طقف ةّيرهزالا يف يضرتلا ةغيص مث (.ء.ن) ییحی يف

 رهجي ال :لدب (ظ 87 و) ةّيرهزألا) ةارقلاب رهجي ال :ّمث (381 ص ء1 ج) ىيحي

 ةيرهزألا) دیعس نب هللا دبع نع كلام :مث (400 ص ۰1 ج) ىيحي نم .نآرقلاب

 يقابلا دبع .ف.م ةعبط يف يه امك ةلوكشم تاملکلا درو ال فوس طقف ةرقفلا هله يف (36)

 .ةزمهلا نم تلح دق رهزألا ةهخسن نأ ظخالْملاو ن ريوانحلا ريغ يفو
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 456 ص «2 ج ءىيحيإ ديعس نب نامحرلا دبع نع كلام :لدب (ظ 97 و

 ءاضيآ :مث (.م.ن «ییحی) هتعزن ىتح :لدب (.م.ن «ةّيرهزألا) هتعرتتف : مث

 یقلاف :ّمُث (872 ص «1 ج) ییحی اهنم الخ دقو (ظ 126 و) ةّيرهزألا نم

 مه رد 5 :مث (391 ص 2 ج ؛ىيحي) ىقلأو :لدب (و 162 و ةّيرهزألا)

 22 ج) ةريخألا ةملكلا نم ىسيحي الخ امنيب (و 172 و ةّيرهزألا) آادعاصف

 2 ج) فلألا نم ىيحي الخ امنيب (و 173 و ةّيرهزألا) ةيوقعلا وأ :مث (837 ص

 ىيحي الخ امنیب (ظ 176 و ةّيرهزألا) مالاو بالل ةوخألا نيب ناك :مث (841 ص

 (و 197 و ةّيرهزألا) حلصي الو لحي ال :ّمُث (510 ص 2 ج) ةريخألا ةملكلا نم

 ردقلاب لوقلا نع يهنلا مث (683 ص ۰2 ج ییحی) لحي الو حلصي ال :لدب

 ةثلث :مث 290898 ص :2 ج «ىيحي) ردقلا باتك :لدب (ظ 201 و ةّيرهزألا)

 (919 ص «2 ج) سمخلا تاملكلا نم ىيحي الخ امنیب ضعب قوف اهضعب دبل

 رعشلا يف ةنسلا باب رعشلا باتك : لدب (ظ 208 و ةّيرهزألا) رعشلا يف ةّنسلا :ّمن

 امف ؛ةيلاتلا ةثالثلا ةلثمألا ىلإ ةبسنلاب رمالا كلذكو .(947 ص ۰2 ج ءىيحي)

 ةقدصلا يف بيغرتلا :مث (ظ 215 و) مالكلا نم هركي ام :ةيرهزألا يف دَجوُي

 نكلو ىيحي يف هليثم ءاج (ظ 218 و) ملعلا بلط يف ءاج ام :ْمث (و 217 و)

 ء2 ج) ةقدصلا باتك :ب :مث (984 ص ۰2 ج) مالكلا بانک :ب آاقوبسم

 .(1002 ص ۰2 ج) ملعلا باتك :ب :مث (995 ص

 ىلع انصرح يتلا ليصافتلا هذه لک طقُث ضعب يف رّصحن نأ عيطتسنو

 ةمئاق 19 ص مث هللا دبع ةمئاق 16 ص رظنا) امهنم دحاو أل يطويسلا فاعسإ يف ر کد ال (37)

 هب نصح ًاريصق ًانايب (597 ر 482 ص: :1 ج) بيذهتلا بيرقت يف نأ لإ . نامح رلا دبع

 اهنع يوري يتلا ةعبارلا ةقبطلا نم «ينادمهلا بهو ني ديعس نب نامحرلا دبع رجح نبا

 نب كيعس نب هللا دبعت نايب (341 ر ۰419 نم ۰1 ج) هيف أمك  فورعم وه امك كلام .

 ىلع امهدحل حیجرت عطتسن ملو - آضيأ كلام اهنع يوري يهو - ةسداسلا ةقبطلا نم ريب ٠

 یخ الا

 . نیوانعلا نمی ليثض فالتخاب قلعتت لیبقلا اذه نم ةلثمأ هدعب امو هلبق ام رظنا (38)
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 يتطوطخم «ةئالثلا صوصنلا نيب اهانيرجأ ىتلا ةلباقُملا تاتلمع رثا اهميدقت

 :هذه يهو «يثيللا ىيحي نب ىيحي ةعوبطمو يبنْعَتلا

 اهججو 81 ةقرو دنع ةّيرهزألا ةْحسَّنلا يف ةرم لّوالو يِنْعَقلا مسا يفتخي ۰ ۱

 .(.. .) رفعج نع كلام :يعسلا يف افصلاب هدبلا : لصف دنع يأ 13 رطسلاب

 رهظي ءاهجو | 219 ترو يف ةياهلا یتحو انه نم يأ ؛تاحفصلا ةيقب ۰

 ؛1 ج نم ءادتبا ىيحي صن ىلإ انعجر امدنع ةجيتنلا هذه نم اندكأت دقو و

 ًاريبك ًاهباشت اندجوو ةياهّنلا یتحو (يقابلا دبع .ف.م ةعبط نم) 126 ر ۰371 ص

 میرکلا ءىراقلل نیل امهنيب فالتخا طق ضعب ى س ام يف انرکذ دقو ؛نيصنلا نيب

 .اهددع ةلق نع ًالضف ءاهتاذ ذح يف 0 اهتيّمهأ ةلق

 لبق فقوتت _ لیست اهضن يف - ةّيسنوتلا ةخسشلا نأ ركذلاب ریدجلاو ©

 ؟« اهئم ةينيقيلا ةينْعَقلا ةياهّدلا یّتح وأ ,ةيرهزألا ةخسللا ةياهن ءاوس : ريثكب ةياهذلا

 :ةيرهزالا نم ًاهجو 68 ةقزولا ىلإ اهلصوُي ًاهجو 61 ةقرو دنع اهففوت نأ كلذ

 عويبلا باتك هولتي يذلا فاکتعالاو مايّصلا باتك رخأب يهتنت ةّيسنوتلا نأ ينعي ب اذهو

 اهيف دروو ةّيرهزألا اهب تدرفنأ يتلا ةعطقلا امنیپ  ةلسلستُملا | اهتياهن يف درو امك

 28 ىلع ديزي ام يأ ءاهجو 81 ةقرو ىلإ ًاهجو 8 ةقرو نم ّدتمت يبنْعَقلا ركذ

 . كسانملا باتک نم ةحفص

 كلام سلاجم نم ريثكلا هتاف دق يبعقلا نوکی نأ وه هدعبتسن يذلاو ©

 وه هحجرت يذلا لب .ريثكب اهفصن ىلع ديزي امب رّدقُي ام يأ أًطوُملا سيردتل

 انيلإ تلصو - عبرأ اهعومجمو  تاحفص ةّدع ةّيسنوتلاب نأ كلذ .ًامامت سکعلا

 ىلع اهانققحف ةلسلستُملا ةعطقلاب لصتت ال اهنکلو خشفلاو سئطلا نم ةميلس

 لثكت اهنأ يأ «عوشلا باتك نم مث اياحضنا باتك نم يه اهعيضاوم نأ الا .ةدح

 يتلاو ةقّرفتْملا قاروألا ةعومجم ىلإ ةبسّنلاب كلذ لثم فو .ةلسئسُملا ةعطقلا
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 نيثالثو نينا اهنم انيصحأ 0 ررضلا نم اهباصأ امل ءاهقيقحت انيلع لاحتسا
 من محلا باتك نشت اهنآ يأ ءةلسلسُملا ةعطقلا لّمكُت اهعيضاوم نأ الا .ةحفص

 دق ةّيرهز ا تسلا . زئانجلا مث داهجلا مث ةاكزلا

 جحلا باتك كلذ نم ينئتسن ال «نيثالثلاو تسلا تاحفصلا هذه يف درو امم الخ

 .ةاكزلا باتك الو  كسانملا وأ

 ًاًطوُملا سيردتل كلام سلاجم نم رضح دق  !انيأر اذهو  ىِبْمَقْلاَف ًاذإ ۵
 تاقبطلاو مجارتلا بتك رابخأ همّعدُتو كلذ دكت امك «ةلماك ةياور ةماقإل يفكي ان

 3 . ضایع يضاقلت كرادملا بيترت اهنم ةصاخو

 نيتخسُت نع القن دق نخسانلآ نأ همت يذلاف اهنم انیلا لصو انع امأ
 ديزي ام نسمي صقن هيف ۰۳2۶ كریشُم دحاو لصأ نع اتلقث نانوكت دق نتتفلتخم
 صقن هيلإ فاضُيو ةّيرهزألا يف وه امم ةّيسنوتلا نم ربكأ وهو ؛ريخألا فصتلا ىلع
 مدقأ يه ةّيسنوتلا نأ ملعلا عم اذه لک .ةّرم نم رثكأ هيلع انهبن انك ةيادبلا يف ليتض

 .نرقلا فصنو نرقلا براقُي امب ةّيرصملا اهتخأ نم

 ا ®

 تاسفص نم هانققح ام ىلع دمتعیو قبس اًمع رجني و نيمخت انل نإ م

 اهنيب لاب اذ ًافالتخا اندجو ام الأ كلذ . رکذلا ةقباسلاو عبرالا «عويبلا مث اياحضلا

 ركذُتلو .يقابلا دبع .ف.م ةيانعب ةعوبطملا يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نيبو
 لاب تاذ يه تافالتخإلا نأ  ققحُملا انصن ىلع ميركلا ءىراقلا كلذ يف نيليحُم -

 خسان ّنأكف .ةجاحلا دنع اعف اهانلجس دقو كلذ ادع ام يف ليجستلاب ةريدجو

 81 ةقرو نم ًءادتبا ىيحي ةياورو ىبنْعَقلا ةياور نيب دیدشلا هبشلا ظحال ةيرهزألا
0 1 7 7# 

 - !هلهجن بیسل - مزع مث كاذ الو اذه ركذ نودب امهادحإ نع لقني رمتسا مث ًاهجو

 وأ ىوقي دق دٌّدرتلا نم ءىش ىف :ًارهظ 3 ةقرو نم ًءادتبا ىيحي مسا ركذ ىلع

 نع زاّربلا دنع - ةينيقي ةروصبو لقالا ىلع  امهدانسإ يقتلي ناتضسّتلاف لك ىلعو (م38)
 ةطوطخملا نع يِبنْعَقلا صتل انقيقحت ةيادبب ليلق ذنم قبس ام نراق . يبنعقلا نع يرحلا

 . ىرخألا داتسإ نم لوطأ وهو اهدانسإ اهتیادبو ءةّيرهزألا
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 خسان ام .ليلق ذنُم آقيقدتو ًاليصفت كلذ اتي امك ؛تاحفصلا بّسح فّعِضی
 ًاقاروأ هانربتعا ام م يف هخسن ام كلذب دیو يبققآ نع لن یدامت دقف ةّيسنوتلا

 فوت دق هلعلو .يبنْعَقلا مسا هيف امب داتسإلا اهيف لّجسُي نأ ىلع صرح «ةقفتُم
 .روضو فلت نم ةخسللا باصأ اهل اهديدحت انا ن کمی ال ءام ةطقن دنع خشنلا نع

 ةياور ىلع هتياور لباق هتاذ ّيِبنْعَقلا نأ ضارتفا ىلإ نيعوفدم انسفنأ دجن دقو

 ال نيعضؤُملا نأ لا «هداعبأو هحمالم ديدحت عیطتسن ال ًاليدعت اهيلع لشدأو ىيحب
 . !ليبقلا اذه نم ًاكيش نوركذي

 نيب لخادتلاب قلعتت ثيدحلا نم مسقلا اذه متخ لبق هريخأ ةظحالُم تيقب ©
 قاروأ عمج يف شيوشتلا كلذك نمّمتو ةّرم نم رثكأ هيلإ انرشأ دقو ةّيسنوتلا قاروآ
 اندجو ةرهاقلاب بتَکلا راد ملفوركيم نم ٌيقرولا ُبحسلا انلصو امدنعف .ةيرهزألا
 ةقرولا نم ٌادتبا سوكعم بيترتلا نأ انظحال مث .79 ةقرو ىتح ًاحيحص بيترتلا
 اتم 80 ةبتر يف يه انميقرتب ةريخألا ةقرولا هذهف .219 ةقروب ةياهنلا ىتحو 0
 الو .قاروألا ةياهن ىتح اذكهو لصألا بیترتب 219 وه انميقرتب 80 نإ مث .انلصو

 نإ اهزئاح نم نكي مل نإ - ةطوطخملا خسان نم فّوصتب الإ اذه رفت نأ نكمُي
 ًاقح بيجع هباشت نم هظحال ام مامأ ةرْيحلا ثلمآ نوكت دق فّرصت وهو - !هزیغ ناك
 81 ةقرولا دنع انقيقحت فلوت ببسلا اذهلو .ىيحي ةياورو يبنحقلا ةياور نيب

 - اهتميق ىلإ ةفاضإلاب  اهانمدق ءةّيسنوتلا نم عبرألا تاحفصلا ةفاضإ عم ًاهجو
 . هانضرع يذلا اننيمخت هب معدن يكل

 :يقفاغلل ًاًطوُملا دتسُم - 4

 نم انلصو امب نيعتسن نأ هذه لاحلاو - لواحت مل اذامل : : لوقی نأ لئاسلو
 نأ حیحص ؟يبنْقلا ةياور ىلع ًايتزج وأ اجلك تدمتعا يتلا كلت + ًاطوُملل ديناسم
 دتسُم امهالك فّلأ دق يطْسُق ةَرَسلا رضن نب ميهاربإو يلطلُطلا رضت 9 نب رمُع ابأ
 مل نكلو ,©9كرادملا بيترت يف ضايع ه هركذي ام بّسح يبنعقلا ةياورب ًاطوملا

 . 65۶ ص 62 ج رظنا )39(
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 يه تاياو هر ةّدعب يقئاخلل ًاطوُملا دتسُم وه انلصو ام ّلكو .هرکذ الا هنم انيلإ لصی

 ادب دقو .بهو نباو يبتْعقلا ةياور اهّمهأ نم «هنایپ يتأيس امك «ةرشع اتنئا

 «يولع نب دمحم «كلاسملا راوتأ بحاص ءاّطوخلا تاياور يف نصتخملا ثحابلل

 هركذي ًالصا. اهلعج ثيحب يقفاغلا اهيلع دمتعا يتلا يه يبنْعقلا ةياور ّنأ هل ادب

 نأ ديرب نم نكمُي١ هنأ جتتسا انه نمو .تاياوّرلا نم هفلاخي ام هرْثِإ نیل هدنسب

 ًارصتقُم يقفاغلا قيرط نع باتكلا اذه نم ةلماك اهديرجت يبنْمَقلا ةياور ىلع فقي

 . ۹۵4 راثألاو ثيداحألا ىلع

 أطوُملا تاياورب ريبخلا وهو - يولع نبا حارتقال لماكلا انريدقت عمو اذه

 ةبوعّصلا نم هزاجنإ نأ ظحالث نأ ديرُت  اهنيب ةتراقُملا نف يف صتخملاو ةفلتخُملا

 لمأ ةبيخ نم ثحابلا رظتنی امع رظنلا عطقب اذه ءارّذعتُم نوكي داكي ثيحب ناكمب
 انثيدح نم يتأي ام يف عوضوملا ىلإ ةدوع انل ذإ - ةعرّسب رشف .فاطّملا ةياهن يف
 مت يهف تخص نإ ةّيلمعلا هذه نأ  هطيطخت بولسأو هفدهو دتسُملا ىوتحم نع

 ًارثأ وأ ًاثيدح تاحفصلا مقحم يف دجن انّنأ كلذ ؛بهو نبال ةبسّنلاب ًاضیآ
 ةريثك نايحأ يفو .بهو نبا ىلإ رَّخآلاو يبنغَقلا ىلإ لصي امهدحأ «نْيدانسإب
 «ةكرتشُملا امهتياور ىتح لب ءامهْيتياور ىلإ رظنلاب تاياوٌرلا فالتخا يقفاغلا ركذي

 نم دتسملا نع ماع ثيدح نمض درو دقو 2225 ص نم وه نسوق نيب هانرکذ ام (40)
 انينعي يذلاو .84 ىلإ 78 ص نم هنع قباسلا هثيدح ىلإ فاضي وهو ۰232 ىلإ 224 ص

 يف يبنعقلا ةياور ىلع هفوقُو وه هيف ديفُحملاو .هظفلب هانركذو هنم فطتقا ام وع نآلا
 ةلباقُملل يّضنلا انقيقحت يف اهاندمتعا يتلا باهولا دبع .ح.ح ديصر نم ةيسنوتلا ةخسّنلا
 ىربكلا بساكملا نم تناكفا :اهنع لاقو ةّيسنوتلا تكلا راد يف اهعلاط دقلف ؛طقف
 مجرتو ةثالثلا اهتاورل ضزعتو دخل ًاعيرس ًافصو مذق مث .(225 ص) ؛هذه يتلاسرل
 افالتخا» امهنيب دجوو یبحی ةياورب اهتیاور لباق هاب حرص مث .(228 ىلإ 225 ص) مهل

 نم هرغو كلامل یواتفو لاوقأ ةدايز وأ لعقف ظقفللا فاللتخا وأ تیداحالآ شعب ةدايزب

 هب درفنا اّمع مث هيف فلاخ وأ يبغقلا داز اّمع ةقيقد ةلثمأ مّدقو .(229 ص) !نیعباتلا
 ةلثمالا هذه ةنراّتم ديفُملا نمو .(232 ىلإ 229 ص ةتَسل ةئشسلا حاحصلا باحصأ هدمتغاو

 امک رثک مهو ؛هریغ ىلإ ةبسنلاب نکلو طقف ییحی ىلإ ر ناب دل «يقفاخلا اهزربآ يتلا كاتب

 . ليلق نم هيلإ انرشأ
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 تص دق يقفاغلا نأ ينعي ال اذه نإ مث .ةرشع اتنثا اهددع نأ ىلإ اهن نأ قبس دقو

 رابتعالا نيعب انذخأ اذإف !كلذ ىلع ردقي نأ هل ىّنأو هباتک يف يبنْعَقلا اًطوُم لک

 دنع هدجو ام قایب ىلع هصرج مث ةفلتخُم ةياور ةرشع يتنثا ىلع هدامتعا

 امو ليبقلا اذه نم هقوسي لاثم لک دنعو وه هحيرصتب - ًأطوُملا جراخ نم يِبِعْمَقلا

 نم هدرج نإو ىتح هتطوم لک بص دق نوكي نأ لقعُي فیکف !قاس ام رثكأ

 نم ةقرو 137 اهقاروأ زواجتت ال ةخسُش يف اتيلإ لصو باتك يف  !كلام لاوقآ

 ةحفص لک يف ًارطس 23 و (9 × 11,9) 15,8 × 9 :طّسوتُملا مجحلا

 حوضُو ةلقو طخلا ةءادر نم اهلاحف ةخلا مامن انضرتفا نإ ىثح مث .؟اهنم

 يف ةمئاقلا تابوعصلا فعاضُي تاحفصلا نم ريثكلا يف تاملكلا نم ريبكلا ددعلا

 يف انتلصو يتلا انتخسُن نع اذه .ةروكذملا عاجرتسالا ةّيلمع لواحُي نم هجو

 نأ يولع نبا ثيدح نم رهاظلاو .©«2يليربوك ةبتكم نم لوبئاتشإ نم ةركوصُم

 ميدق اهقروف ءالاح نسحأب تسيل يكملا مرحلا ةبتكم يف اهيلع علطا يتلا هتخسُن

 يف ناك نإ يولع نبا انربخُي ملف لک ىلعو . 2 رق ايداع اهطخ ناك ناو كلاهتم

 نم ّصانَم الف هللا هذه تناك امهمو !«*42هحرتقي يذلا لمعلاب مايقلا ةلراحُم هين

 ةعيبط نيب يرهوجلا قرفلا ىلإ ةعجار ةّيساسأ اهتكلو ةّيفاضإ ةبوعص يف ريكفتلا

 فيكف ؛لوصُفلاو باوبألاو بْتُكلا بّسح فّلصْملا ةعيبطو ةاورلا بتح دتسملا

 :1 م ءاهتاطوطخم سرهف رظنا . (ثيدح) 430 مقرب يليربوك ةبتكم ةخسل اهب دوصقملا (41)

 ربتعن مل هانمذق يذلا مقرلاب انّْنأ الا ةقرو 142 هيف ركذ دقو .430 ر ۰224 و 223 ص

 مجعم ىلع ةلاحإلاب 991/381 ةتسب فّلوُملا ةافو خرأ دقو . نصنلا نم بوتكملا الإ

 يف - ةحفصلا هذه دعب هيلع ليحُت يذلا جابيدلا نم فورعملاو .(151 ص :5 ج) ةلاخك

 ةياهل يف لجسم وه امك - خسنلا خيراتب سرهفلا ركذو .385 ةنس تناك اهن - 46 نايلا

 . يمشاهلا دهف نب دمحم وهو خسانلا مسابو 1435/839 وهو  ةطوطخملا

 لب ةطوطخملل ةروص انن مثق يذلا يسمللا بيبحلل ليزجلا ركشلاو . قياسلا نایبلا رظنا (42)

 ۱ !فطلو ةيحيرأ

 وهو يولع نبا هب ركذ يذلا خستلا خيرات فضلو .79 و 78 ص ءروكذملا ردصملا رظنا (43)

 ۱ .(60 ص) 3

 .225 ص يأ :كلاسلا راونآ ىلع ةلاحالا هالعأ رظنا (44)
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 لوألا ىلإ یناثلا ليوحت لهسلا نم ناك داو يناثلا ىلإ لوألا نم لاقتنالا نكمُي

 ناك نإ مث ؟©5 ضايع كلذب انريخُي امك نيفلؤملا | نم ريثكل يدي ىلع ثدح دقو.

 نلف يظقاشلا ىلإ ةبسّنلاب رمألا وه امك ليوحتل | ةّيلمع بحاصل بّستُي دنسُملا

 ؟يبنْغقلل مأ يقفاغلل مآ فينصتلا ةّيلمع بحاصلا ؟ةاوملا بح فصلا ُتَسْيس

 هلی امو ققحُملا انضن نيب ةلَباقُيلا تلّهس دقف عاجرتسالا بُعِص ناف َلُك ىلعو
 نكي مل داصحلا نکلو ؛انصن نيسحت يف ام ًادّصق كلذو «يبنغقلا نع يقفاغلا

 : لوقت ام ىلع ًاليلد ةقيقد ةلثمأ دن فوسو !ًامامت سكعلا ىلع لب ءهانوجر امك
 ةحفص يف درو امك همساف هل عم ةفقو انل دّنسُملا يف لوقلا لیصفت لبقو

 دمحم .نب هللا دبع نب نامحرلا دبع مساقلا وبأ وه ةّيكرُتلا ةطوطخملا نم فالغلا

 . كرادملا بیترت يف ضايع .يضاقلا هلا مجري ملو . يرصملا يقفاعلا يرهوجلا

 دقو 1396(5 /799  نوحرف نبال بَهْذُملا جابيدلا نم وه هنع هفرعن ام لکو

 هنأ ةريصقلا ةمجرتلا نم دافتسُلاو . “7 ركذلا قباسلا هباتك يف يولع نبا آيفرح هلقن
 ابأ هب يتعنو :مهسأر رّبتعُي تعي يدلاو مهرهشآ مهیف .امب ةّيكلاملا خویش نع ذخأ

 ينابعشلا يهازلاو رتخشلا يف يف سيل ام رصتخُم بحاص «نابعش نب دمحم قاحسإ

 نب ركب وبأ نيّيورقلا نمو هبا نییرصملا نم هنع ىور دقو .هقفلا يف روهشملا

 وبأ مث يكتملطلا رم وبأ نيتلدنألا نمو يبادجألا دمحم وبأو نامحرلا دبع
 ضابقنالاو عّرولاب هفصيو «ءاهقفلا ةلجا نم ءهّدعي ناك يذلا ءاَذَحلا نب هللادبع

 نوحرف نبا نأ ةصالخلا . ًاريخ الجر هيف ىريو - هنم جُرخي ال هتيب مزل هل ىتح -

 خویشو ةّيكلاملا ءاهقف رابكو طاطا خویش نما لب ثیدخلآ ریثک ًاهيقف هربتعي

 نيعبرألا نم برقي ام ی د ثيح 82 ىلإ 20 ص :2 ج كرادملا بيترت رظنا (45)
 . .قيقدتلاب 38 يأ ادتش

 ًاقباس اهیلع لاحشلا ننمرتچ يف ةيرصملا ةعبطلا نم 4 ر ۰471 و 470 ص 1 چ رظنا (46)
 ۱ . . رداصملاو عجار بلا ةمئاق يف ةمّدقُملاَو

 دحاو ءزُج يف ةميدقلا ةيرصملا ةعبطلا ىلع ليحُي وهو .78 ص «قباسلا ردصملا رظنا (47)
 .(ه1351 ةرهاقلا)
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 یفتکاف (1081 /474 -) روهشملا يكلاملا هيقفلا يسلدنألا يجابلا اّمآ .*۵«هتشسلا

 ةتسب هتافو خراف هنایب جاييدلا بحاص متخو _ 6)48 هب سأب الا :هنع هلوقب

5 995( . 

 امك اهمجح يف ةنوافتم ءازجأ ةعبرأ ىلع يوتحي وهف هتاذ دنسملا نع ام

 ىلع انلصح يتلا ةّيكرّتلا ةطوطخملا نإ !ًايّدام هفصوب أدْئنل نكل .هنايب يتأيس

 ىلع عضو صاصّرلا ملقب وه هدمتعن يذلا ميقرتلاو ةمّقرُش ريغ يه اهل ةركيصُم
 آهجو 138 ةقرولا ىلإ ًاهجو 1 ةقرولا نم وهو ملفوركيملا نم ةبوحسملا قاروألا
 مقرو يليربوك ريزولا فقو عباط ىلوألا ةحفصلا ىلعو .ءاضيب ةحفص يه يتلا

 : يلي ام ينأي مث .ملفوركيم 4098 فيشْألا مقرو 430 هنأ ركذُت  ةطوطخملا

 نب سنأ نب كلام هللا دبع يبأ ةرجهلا راد مامإ أطوم ثيدح دنسم نم لوألا ءزجلا)

 مهانكو هلاجر ةيمستو هبيرغ ريسفتو هظافلأ فالتخاو يحبصألا رماع يبأ

 لاجرلا نم مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هيف نم ددعو مهتوم خيراتو مهلئاضفو

 مامإلا مهنع ىور نيذلا نيعباتلا ةيمستو هک نم اش مهم جاو لكل مد ءاستلاو

 .46 مقر ؛یتبسالا تایبلا رظنا (48)

 .اهحرش وأ ةياورلا ظافلآ قیقدت يف يقفاغلا ةقيرط ىلع ةلالدلل ةلثمألا ضعب مدمن نأ دیر (49)

 يف وهو يبثْعقلا ىلإ رَّخآلاو بهر نبا ىلإ لصي امهدحآ نیدانساب هيوري ثيدح كلذ نمف

 قلعُيو .«!َرِفُغ َةَكْئَداَمْلا نيوأت هنیمأت َقَكاَو ْنَم هات اوُتمآَق» : هثياهنر يلصُملا نيمأت
 يف اذه» :الّصْفُم فيضُيو هبنذ نم مّدقت ام :بهو نبا دازو يبنُعقلا ظفل اذه» : يقفانلا
 الو ريكي نبا الو بعصم يبأ الو يبنعقلا الو مساقلا نبا دنع سيلو بهو نبا اطوُم

 اوُدَّساَحَت الو اوُضَغاَبَي الا :ثيدح صوصخبو .(ظ 8 + ةيادب مث ظ 17 و ةياهنإل ريفع نبا

 مکضعب ضخبي الا : حرشلا اذه يكملا ظفلب فّلؤُملا لقني «تالت قوَق (. . .) اوُوَباَدَن الو
 نع ضرعت ال : اوربادت الو هيلع هدسحي ءيشلا يف يأ ءاودساحت الو ضعب ىلإ ًاضعب

 اذه ًاريخأو .(ر 14 و) «!تعطتسا ام كهجو هل طّسبا لب ءهل ًالاقطسا دل ید هیلوتف كيخأ
 ىلإ ٌبِعاَّذلا ُبَعْذَيَف ّرَضَعْلا يَلَصُن اتک» : سنأ نع باهش نبا نع كلام هيورب يذلا زن
 نامحرلا دبع وبأ لاق . .بهذي مث : : بهو نبأ لاقا : :فّلُملا قیلعت عم «ةَعِفَتْوُم ۰ .) عایق

 ؛ءابث ىلإ :هلوق ىلع ًاکلام عبات يرهولا باحصأ نم ًادحأ نأ ملعا ال :[يبننتلا]

 .(ظ 14 و)
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 نب هللا دبع نب نامحرلا دبع مساقلا يبأ ةمالعلا مامإلا جيرخت هللا مهمحر هيف كلام

 . هللا همحر يرصملا يقفاغلا يرهوجلا دمحم ٠

 ٠ هضنل - ةطوطخملا خسان مد  آرهظ 1 ةقرولا- ةيلاوملا ةحفصلا يفو -
 نم عساتلا زطسلاب هتياهنو ةحفصلا علطم هتيادب لیدل دانسٍ وهو اهتياور يف هدا

  5ةمحر ريقف لوقي (. . .) هللا ىلص (. ..) هللا مسبا :يليام وهو . ًارهظ 3 ةقرولا

 نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ريخلا يبأ نبریلمحم العو لج هيد

 [نب] يلع نب دمحم نب (...) دمحم نب مشاه نب دعس نب دهف نب دمحم:

 ةدع (. . .) ثيدحلا نم دنسملا هيف باتكلاب ينربخأ .(. . .) يمشاهلا بلاط .يبأ:

 ْ نيذلا خويشلا ءامسأ هيليو ۰ .) هللا ىلإ ريقفلا يدلاو يديس مهنم خياشملا نم

 هاذ فّلؤُجلا نم دنسملا ىقلت يذلا سیقن نبأ مهنمو دانسالا ةلسلس نولتم

 . ثیداحالا نم ةلمج دعبو . 987 7 ةنس يف رصم يف ول راد يف «يقفاغلا

 ٠ نم ةعومجم ىلإ لصن ءاهدانسإبو ةقّرفتم عيضاوم يف يقفاغلا اهدروُي راثآلاو
 : ءاملعلا لوقو اهملاعو ةنيدملا لضف مث لمعلا لبق ملعلا مث ملعلا لضف يف باوبألا

 يف اهلثامُي ام ىلع فقي فوس ةذام باتكلل ءىراقلا ظحالُيو .سنآ نب كلام , يف

 : قيقدتلابو كرادملا بيترت يف ضايع يضاقلا دنع ليصفتلاو عّسوتلا نم ريثك ءيش

 . ىلوألا ةرملل يبنعقلا مسا رهظيو .ةنيدملا ملاع اهب نصح يتلا ىلوألا باوبألا يف

 نع هسلجُي ناك هّنِإ یّتح هاّيإ كلام ماركإ نع ثيدحلا ةبسانمب ًارهظ 8 ةقرولا يف

 كلام يعن نع ًاربخ يوري ثيح ظ 11 و يف الا رهظي ال ٍرارك همسا نك رکلو . هني

 ةيحللاو سأرلا ضيبأ هآر دقو كلام ةفص نع هل ةداهش دروي ثیحو 12 و : يفد .

 نع كلام یور ام» يأ ءدمحمم بابي و13 و يق الا أدبي الف دّتسُملا امآ . ۲

 ىلإ لقتنی مث يرهژلا لئاضفب هلهتسیو «يرهّزلا باهش نب (.. .) ملسم , نب دمحم:
 اذكهو ؛كلام نب سنأ ةزمح يبأ نع يرهلا اهاور يتلا ةسمخلا ثيداخألا

 رطسأ ةعضبب وار لكل مّدقُيو .مججعُملا فورخ ماظن ىلع ةاوُرلا لّسلست بّسحو

 نبإ ىلإ لصی امهدحآ «نيدانسإب هتاذ ثیدحلا يقفاغلا دروي ام ًاريثكو . هب فیرعتلل

 ' ًاحرش تاملکلا ضعب ینعم حرشی ثیدحلا ةياهن يف مث .يبنغقلا ىلإ يناثلاو بهو
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 يتأي ًانايحأو .هيف هركذ درو نمب قّلعتي اًيخيرات افرظ قد وأ ًارّصقو ًالوط فاخر
 ..اهدحأ يف يبنغقلا نوكي ةثالث ديناسأب ثيدحلا

 ةقرولا ةياهت ىلإ ةيادبلا نم ذتمي لّوألاف .ءازجأ ةعبرأ نم باتكلا بٌكرتيو

 رخل : اذکه يهتنيو . ا و اجر نم هيف اجو ًاهجو 0

 50838 (...) غارفلا قفاو (. . .) كلام ًاطوُم ثیدح دسم نم ل لوألا . عجل

 بابب أدبيو 70 و ىلإ 40 نم دتميف يناثلا اّمأ .«ةبعكلا هاجت ةكمب [ .ه]

 طخ نم ًالامج لقأ ناك ناو ًايخست لظيو و 4 و نم ءادتبا طخلا ريختيو .فلألا

 ءاضفلاو أمجح ربكأ فرحلا ّنأ كلذ ؛ةبرعص ّلقأب أرقي هلأ الا !ةقباسلا تاحفصلا

 نم مسقلا اذه يف تهاب طوطخملا دادم نأ رهاظلاو ؛ًاعاسّنا رثكأ تاملكلا ن

 لوألا طخلا ىلإ دوعنو . الماك تاملکلا لكش ًابلاغ زر ال ةروصُلا نإ شح اعلا

 . ۵2 و یتحو و 21 و نم جادتیا

 ىلإ لصن (و 71 و) يناثلا ءزٌجلا نم ةريخألا اهنآ ودبي ءاضیب ةحفص دعبو

 و 63 و) يناثلا طخلاب قاروآ ينامث دعب لّوالا طخلا ىلإ ايئاهن دوعن هتیادیو كلاثلا

 منا :يلي ام (ظ 98 و) هتیاهن يقو نيعلا بابب فلؤُملا هلهتسيو .(ظ 70 و ىلإ

 ءاضيب و 99 ةقرولاو .[ .ه] ©0839(. .) اًطوُم ثيدح دنس نم تناثلا هرجا

 يف دنسُملا ناك نإو ی و ةقرولاب يهتيو ظ 99 ةقرولاب ًاذإ عبارلا ءزجلا أدبيو

 نم ءزجلا اذه يف ام عیمجف» : تاملکلا هلهب ظ 2 ةقرولا يف يهتنپ هتاذ دح

 الجر 60019 كلام لاجر ددعو ًائيدح (50198 (...) كلام أَطوُم ثيدح دنسم

 باتكلا ةياهن ىتح ةعبرألا ءازجألا نع ماع ثيدح اذه يليو ۰ .) عفان مهو

 ةلسرم 27 و اهيف ارفلتخا 97 اهنم 666 اهب ثيداحألا لماك ددع نأ هنم ديقتسنو

 انرشأ نأ قبس امك - ةياور ةرشع يتنثا ىلع دمتعا ِهّنأو (و 135) ©6ةفوقوم 15 و

 .فرحألاب مقرلا درو نصتلا يف (50)

 (84 ص) روکذملا هباتك يف لقن امدنع ةيكملا هتطوطخم دمتعا يولع نبا نأ رهاظلا )51(

 .15 مث 97 :لدب 25 مث 77 ماقرألا
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 مث يسينتلا مث يبنْعقلا من مساقلا نبا مث بهو نبا ةياور : هبيترت بّسح يهو  هيلإ

 نبا مث يريبألا بتصُ عن يرهألا بعض يبا م ريك نبا مث ريف نبا مث نعم :

 . 52( 132 و) يسلدنألا ىيحي نب ىبحي ًاريخأو درب نبا مث يروّصلا كرابُملا

 نبا مهلأ 75 مهامسو مهنع یور نیذلا كلام لاجر ةع نأ ديفتست كئذكو

 يف مهلّوأ ء85 لاجترلا نم ةباحصلا ةاوث ددع نآو (و 133 و) يرهآلا باهش

 لاو ( 5 و) ةمئاقلا رخآ ىلإ : يلع م م نامت بث 2 باطخلا نب رمع ركذلا ٠

 أم مث هصفح مث ةشئاع ركذلا يف نهال ها :235 ءاسّنلا تایوار نم ةياحصلا ددع

 يف كلام مهنع یور نيذلا نیعباتلا ةذع ناو (ظ 136 و) ةمئاقلا رخآ ىلإ ءةملس

 مث يريقملا دیعس يبأ نب ديعس ةنيدملا لهأ نمو ركذلا يف مهلزژآ ء48 دّتسُملا

 فلولا متخو .(و 137 و) ةمئاقلا رخآ ىلإ عفت مث رمجملا هللا دبع نب ميعُن

 باتکلا عيمج مت هبو (. ..) ثيدح دنسم نم عبارلا ءزجلا لمک» : هلوقب باتكلا

 دي ىلع [ .هز 9839 يف (. . .) يقفاخلا (. . .) مساقلا يبأ ظفاحلا فينصت نم

 .(ظ 137 و) *(۰۰۰) يمشاهلا دهف نب دمحم (۰۰۰) هو ةمحر ىلإ ريقفلا

 يقفاغلا دتسُم نع انئيدح علطم يف انرشأ دقلو
 يتلا ىربكلا ةبوعصلا ىلإ

 لالخ نم يبنْعقلا أ طوق عاجرتسال يولع نبا حارتفا ىلإ ةباجتسإلا ديرُي نم رظتنت

 لوقت نيبو اذه قّقحُمل ققحملا انّصن نيب ةلباقُملا ةلوهس ىلإ كلذك انهتنو .ّيسُلا اذه

ل نكلو  هنیسحت ّدصق كلذو يبنغقلا نع يقفاغلا
 يذلا لمألا ةبيخ ىلإ كلذك انح

 ل يهو ؛قیقدتلل ةلثمألا دعب نآلا مّدقُنو . ةلبافملا هذه ىلع هانقلع اک

 ىلع ةلالذلا يف ةغيلب اهربتعن ثيحب ةبنم - انرظن يف - يهف باتكلا لماك لئم

 : قّقحُملا نصنل صنلا تارقف ىلع مث دنسُملا قاروآ ىلع تالاحإلا مدعو .هارن

 ظاقلألاو ثيدحلا يف مهفالتنا ركذو مهتاياور نم رثکالا ذغآ هنأ اذه رثإ يقئاغلا نيبو (52)

 دق ةلِع نم ثيدحلا يف ناك امل صضعتو مهريغ هدنسآو هفقو وأ مهضعب هلسرآ ام نّقدو

 .(۰2.۵) دّئسُملاب قحاللا لّسرُملا نم ناك املو ثيدحلا لهآ نم نوم قتل اهركذ

 ًايدح ولو هنع يوري ال ًاكلام نأ رهاظلاو . قيذصلا ركب يبأ مسا نم ةمئاقلا ول ظحال (53)

 !ادحار
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 : رهو نر ةءارقيو باطخلا نب رمغب قلعتي ثيدح : ۰122 ف= و 22و -
 ,مالسلاو ةالصلا هيلع  عمس هنا :وأ «ثعمس :لاق لاق مث : :وأ لاق : لیبق نم عيش دیفت الو اًدج ةليئض قراوفلاو ۰ .» يشأ قبیل ترا اذه نإ
 . ىرخأ نود ةخسن يف

 دعاوق ىلع ةبعكلا | ءانب يف ةشئاعل يبنلا ثيدح : ۰663 ف = ظ24 و -
 دور ليبق نم فاليخإلاو ًاديفم ءيش الف ۰ .) كم ناثذح ًالؤَل» : ميهاربإ
 : لدب .كموق [ىلإ هباوصو] يلا يرق ملأ - و
 . ىلإ :لباقُم ءّنأ :يأ یّتحملا نصنلا نم «كموق نا

 رب هم نيا يفصل وم ين رند :641 ف = ظ 25 و -
 ةغيص لا رظنلا تلي ان ءيش الو ۰ رغ بیس لار كي ؛يشحر رامحل
 رخآ نود صن يف ةدراولا يضرتلا

 ىف اهّيبص لوبو نصخم تنب سيق أ نع ثیدح : 289 ف = و 26 و -
 ل يصلا نال ءاملاب هشت نافکاو لوب وبلا عضوم لسُع نع هكاسمإو يبنلا رجح
 دعب كلك هللا لوسر :راركت ىوس ركّذلا قحتسي انه َءيش ال .دعب ماعطلا ل اىأي
 .حضاو نّيِب عقوم يف غيلب ريغ رارك ارکتلاو هسلجاف : لعف

 یدحا ًاعضاو دجسملا يف يبنلا ءاقلتسا ثیدح : :330 ف = ظ 29 و -
 هنع هللا يضر : : ديسُملا يف ةفاضالا الإ | نیصتلا نيب قرف ال .ىرخألا ىلع هّيلجر
 .لاق

 ءانثأ رهجلاب نآرقلا ةءارق یبنلا لُجر ةكر راشم ثيدح :130 ف = و 31 و -
 هاش نود انه يضرتلا وأ ةيلصتلا ةغيص دورو ىوس رظنلا تيلي ءيش ال . ةالصلا
 . هللا لوسر ب يبنلا :ضیوعت وأ

 كوبت ةوزغ يف هتجاحل يبتلا باهذ ثيدح : :47 ف = و33 مث ظ ظ 32 و -
 ؟ةفاضإو شل يف يشرت غيص ةرثك يف الإ نیل نيب قرف ال ٠ . ةيقابلا ةعكرلا مهعم هتالصو فوع نب نامحرلا دبع ةمامإب نولِصُي مهو نيملسُملاب هقاحتلا مث
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 .اهنع ءانفتسالا نکمیر ءقّفحُملا نصنلا يف .سانلا غرفف ٠
 نب رمُع لأس ديس نب دلاخ لآ نم لُجر ثيدح :207 ف = ظ 33و _

 فوخلا ةالص هيف تركذ أملس نآرقلا يف درت مل يتلا رفسلا ةالص ال باطخلا 7 0

 يضرتلا غيص يف الا فالتخا الف ركذلا ٌقحتسي اًيساسأ ءيش الو .رضحلا ةالصو 7"
 . رمع نب هللا دبع : لدب «رمع نبا : وأ كانه نرد اه امدجن ليلجتلاو ةيلصتلاو 1 ٠

 ًاديع هللا هلعج يذلا ةعمجلا موي نع يبنلا ثيدح :234 ف = و 34 و - ۱ ۳

 :ةغيص ىف الا قرف ال .كاوّسلاو بّیطتلاو هيف لاستغالاب نیملسملا هرشأو
 ۱ . دنشملا اهب درفنا يتلا «لجو زع

 ةّضق نع ليج نب ذاعُم هيف ربخآ ثیدح :201 مث 200 ف = و36 و - ۱
 .هل نيقفارُملا نيملستلا ةنوؤم تنكر اههايم تلاسف يبنلا اهيف كراب يتلا نْيعلا
 نه اه  اذِإَو : وأ ناو - الیلق :راركت ج يتآ ۲ :وأ ءاهيتآ :يف لثمتي فالتخإلا
 دتسُملا يف امك ءاعيمج ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب انه :وأ
 .رخآلا ْصنلا يف «ًاعیمج : و ةيناثلا «نيب : طوقسو

 عملا عنصي ادع كلام نب نس ورم تاع :601 ق = و 39 و-_
 يف الا قرف ال . .) کیو هلع کنی الف ام ٌلهُملا نهی ناکا :لاق «يبنلا
 ا نرد یت ی را أ ىلع تره

 ةأرملا يف يبنلا نع ةملس ْمَأ هیورت ثیدح :34 ف = و 40 مث ظ 39 -
 ىف الا قرف ال .4ُهَدْعَب ام هُرهْطُيا :هلوقو رذقلا ناکملا يف يشمتو اهلْيذ ليطت يتلا
 ١ .تلاق :ب درفنا امك دنسملا هب درفتا يذلا يضرتلا

 لءاستي وهو يراصنألا بوتأ يبأ ثيدح : 286 ف = و 45 مث ظ44 و -
 اَلا وآ بلا ىلإ مك دا َبَهَذ اإ يبل لوف نر ساب اع
 بدن ام يف وه قرفلاو ۳ ین زینت الو لا لیست ال ۰
 ىلإ وأ لوبلا :ةرابعلابو يضرتلا ةغيصب درفنا امك «نيتمالع نيب هانعضوو س
 ۱ ۱ و : لدب ؛ طیاغلا
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 نم دنسُملا يف لقت امم انّصنل رظتنُي ًاقلطُم ّنيسحت ال :32 ف = و 45 و -

 ین ال فالتخالا ذإ «ةداتق يبأ ءوضو نم تبرش يتلا ةّرهلا يف ةشبك ثيدح

 ريغو يقفاغلا دنع يضرتلا ةغيص وأ أتصن يف ةراتو دنسملا يف ة ةرات «تلاق : ةفاضإ

 هيلإ تفتلي ال امم كلذ

 نيبو هني راد ام هيف يوري عير نب ديبع ثيدح :587 ف = ظ 59 و -
 ضا نم ادعا را اعبرأ عتصت َتئْيَأَر !نامخرلا ِدْيَع اأ ای :رمع نب هللا دبع ما

 دتعشلا يف نرم ةدراولا ي یضرتلا ةغيص يف يه ةليئضلا قراوفلاو .(٠. . .) اًهْعْنِصَي

 لثملا نأ ظحالُملاو . هنع ءانغتسالا نكمُيو .فیتبسلا لاعنلا اما :ب درتنآ امك
 «ملتست :نیب فالتخالا يف وه هلم ةدافتسالا نکمملا نم ال ناب يذلا دیحولا

 نی منت ال کر ةرابعلا يف كلذو رخآلا نا نم نیست سس تسلا نم
r 

 .ةروكذملا فا نم 1 نايبل ا رظنا

 لأسي نأ دوشألا نب دادقملا لأس يذلا يلع ثیدح :56 ف = ظ 60 و -
 ىوس فالتخا الو ؟هیلع اذام :يذملا هنم جّرخيف هلهأ نم وندي لجرلا نع يبنلا
 لاق :ّمث رغالا نصنلا نود دَّنْسُملا يف ةيلصتلاو ميلستلاو يضرتلا ةغيص دور
 مكدحأ دّجو اذإ :وأ ءمكدحأ كلذ دجو اذإ :مث ءدادقملا لاقف :وأ ءدادقملا

 .كلذ

 ۱ ةيامح يبنلا نم اهبلط ءىناه ّمأ هيف يورت ثيدح :220 ف = ظ- و 1 و

 .اهبلطل يبثلا ةباجتساو لتقلاب ی حفلا ست لجر

 يف ةّيفاضإ تاّرم عبرأ يضرتلا ةغيص دورو ليبق نّيصنلا نيب قراوفلاو

 نع ةيواعُم ينب رمغ نب هللا دبع هيف لأسي ثيدح :365 ف = ظ71 و

 را ىلأ ههریغ نم ودع مه هی الاي يهو ىبنلا اهب اعد ىلا ثالثغلا تاوعدلا
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 نود نصن يف يضرتلا دور ليبق نم بم ةليكض نّیصنلا نيب تافالتخالاو . تاوعذلا

 يف هيل 7 ريثأت ال ایم كلذ کو : لوردن :وأ :يردت تلق : وأ < تلف : مث َرخآ

 . ىنعملا

 بغش يف هلوبو ةفّرع نم يبنلا مورخ ثيدح :206 ف = ظ 96و -
 :ةالصلاو غابشالا عم هثوضژو ةفلّدرُملا ىلإ هلوصُو مث غابشإ نود هئوضّوو
 فرحو طقف قَّحُملا نصنلا يف ةيلصتلاو يضرتلا ةغيص دورو ليبق نم يه قورفلاو
 .رخآلا نصنلا يف ذ واولا لدب دتسُملا يف مث : فطعلا .

 انصن نيسحتل یودجلا ةميدع اهانیرجآ يتلا | ةلياقملا هذه تءاج نإو اذه

 نم انتنكم عقاولا يف اهن الا ءاهاتمّدق يتلا ةلثمألا هذه لك لالخ نم قتلا
 دقف :اهدودخ ىلع كلذكو ةصاخلا هتميق ىلع فّدعتلا ىف تلثمت ةدع دئاوف

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع اهّنأ راثالاو ثيداحألا نع دتسملا نم اندفتسا

 .قّقحُملا نصنلا يف دجر الو هيف درو ام اهنم #

 .يِْمَقلا اًطوُم حراخ نم نكلو يقفاغلا هدروأ ام اهنم ©

 .هريغ يف الو ًاًطوُملا يف ال «يبنْعقلا دنع دّجوُي الو هيف درو ام اهنم 9
 .يبتغقلا دنع الا دّجوُي ال ام اهنم ۰

 :اهريغ ىلع فقن ملو لّوألا مسقلا نم ةلثمأ هذهو ©

 هعوجرو ماشلا ىلإ باطخلا نب رمع جورخ هيف رثآ :و 32 مث < ظ 31 و -
 .هنأش يف ةباحصلا عم ثداحت نأ دعب كلذو ءهيف رشتنملا ءاب ولا لجأل هنم

 ةراجإ يف ّيبنلا نذأتسا يذلا هيبأ نع ةصّيحُم نبا ثيدح :و 33 و - ۱

 . اهنع هاهنف ماجحلا

 طئاح تلخد يتلا بزاع نب ءاربلا ةقان ثيدح :ظ و33 و -

 . اهلهآ ىلع نماض يشاوملا تدسفآ ام َنأِب يبنلا یضقف هيف تدسفأو

 يراصنالا بويأ يبال وهو لیلق ذنم انب رم ثيدح :و 45 مث ظ 44 و -

۳۹ 

 لجزب
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 وه دنسملا هب درغني يذلا نكلو ؛ىبنْمَقلا ًاطوم ىف دراو ًاذِإ وهف « سیا رکلا نع .

 .«فنكلا سییارکلا» : بهو نبال وهو ثيدحلل ىلاتلا حرشلا

eهيلع انففو ام اذه « يناثلا مسقلا نمو  : 

 درب هيلعو يبنلا عم يشمي ناكو كلام نب سفأ ةياورب ثيدح :ظ 43 و لد

 . ءاطعب هل رمأو ىبنل كلا كحضف هيلإ هبلجو يبارعأ هب قّلعتف ةيشاحلا ظيلغ باغ ينارجن

 نبا الو يا الو مساقلا نبا الو بهو نبا دنع اذه سيئ نأ يقفاغلا قيلعت يفر

 بعصّمو درب نباو ريكب نباو نعم دنع هنأ الإ رم يف بْعِصُم يبأ الو ريفع

 .ًأطوُحلا جراخ يبنعقلا دنعو يريبألا

 اولتق نيذلا يف ذ لزن يذلا نآرقلا نع كلام نب سنأ هيوري ثيدح :و44 و

 اوضرو مهنع يضرف هللا اوقل مهنأ مهموق اوغلب نأ دعب خست مث ةنوعم رثب باحصأ
 يِبنْعَقلا الو مساقلا نبأ الو بهو نبا دنع سيل ثيدحلا نأ يقفاغلا ظحالي .هنع

 ىبنعقلا دلع وهو» مهركذ ةاورلا نم ةعامج دنع وهو ءًأطوُملا ىف ریقغ نبا الو

 . !اطوملا جراخ

 هّللاب ع ما ناك ْنَم» : يبنلا نع يبعكلا حيرش وبأ هيوري ثيدح و59 و

 دنع ثيدحلا اذه» :ًامئاد هذه ىه ىقفاغلا ةرابعو .1(. ..) ةف ر ْمرکیلف (...)

 .«اطوملا م جراخ يبنعقلا

 . هّياحصأ ّيبنلا لأسي هيفو رمع نب هللا دبع هيوري ثيدح :و 76 مث 75 و -

 اهّنأ ىلإ رمُع نبا ىدتها دقو ؛ملسملا لثم اهئأو اهقرو طقسي ال يتلا ةرجشلا نع

 دنع ثيدحلا دورو ىقفاغلا ركذ نأ دعبو .هتباجاب حصفُي نأ ىحتسا هتکلو ةلخبنلا

 يبنغقلا دنع اهن ظحال أطوُملا يف درب نباو ریکب نباو ريفُع نباو مساقلا نباو نعم
 .ًاطوُملا جراح

 : ناقیف هما م ید اول هل ت ُبَصْنُي رداخلا َّنِإ» : یبنلل ثیدح :و 76 و

 عراع يا دنع هنكلو اقا يف ريكب : باو نم دنع وهو . ؛ْنالف ُةَرَدُع ۳۳

 . بعصم يبآ الو ریفع نبا الو مساقلا نبا دنع ال ره سیلو . ًاطوُملا
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 هتيعر ْنَع لووسَم کلر عار ملک الل» :يبنلل ثیدح :و76و-

 لثمتی وهو هرکذ ليئض فالتخا عم « ریکب نبا دنع هنآ يقفاغلا ظحالُيو .«(. . .)

 وه كلذكو .هنیب نع ةلوؤسملا ةأرملا ىلإ رظنلاب ءاهلعب :ىلإ ءاهدلو :ةفاضإ يف

 دنع وه سيلو «اطوملا جراخ يبنعقلا دنعو» كلذك ًاطوُملا يف ريكُي نباو نعم دنع 1
 . مساقلا ن نباو بهو نبا مهنم ةاور ةعبرأ

 ىلع اولخذت الد :رجحلا باحصأل هيف لاق يبنلل ثيدح :و76و ب 17

 هيلع اوُلَُدَت الف َنيكاَب اوُنوُكَت ْمَل نِ !نیکاب اوو نأ الإ نیما موقلا ءالزَم

 يف يريبّرلا بعصمو درب ناو ريكُب نبا دنع وهو .؛ !ْنُهَباَصَأ َملم دکییصب نأ

 يلير . مساقلا ن نباو بهو نبا هنم الخ دقو هاطوملا جراخ يبنعقلا دنعود طول

 نكاسم :وه اهنم ودبي ام لعلو ! ةدنيقي ةءارق رقي دي هنكلو ءرجحلا ةملكل حرش

 . (طيقنت نؤدب)
 اهموق اهیلع ي ةّيدوهي ىلع رم يبنلا نأ هبفو ةشئاع ثيدح وو

 لك يف هنأ ي ىقفاغلا ظحالو .«اًهِرْبَق يف بل اتو اَهَْلَع توكيل مه ا :لاقف

 . ةأطوملا جراح و لر هناف) يبنخقل ا ريغ تاياوتلا ١

 تبعات ام مكاو ٍناَطْيَّشلا نم بول» : يبنلا نع ىورُي ثيدح :و 94 و - ۲
 مساقلا ناو بهو نبأ دنع تيدحلا نأ فلوملا ظحالیو .!عاطتسا ام مظکیلن

 نبا دنع سيل وه مث ءأّطوُملا ج راخ يبعقلا دنع هنأ الا طول يف ريف نباد

 بّسح ًامئاد هقوسن «ثلاثلا مسقلا نم هيلع انفقو ام لک اذهو ۵ ۱

 :دتسكلا يف هدورژ بیترت

 یا :هباجأف 2(. 0 ا .)» : هل

 ثیدحلا َّنأب يقفاغلا قلع دقو .«ا ةا لنت ادیهش َتوُعَتَو اديبَح شيعت [ذأ]
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 لتقتو ًاديمح شيعت نأ :هيف نأ ةفاضإ عم «هریغ نود ريفغ نبا دنع طولا یف

 .ًاديهش

 هنأ فلؤُملا ظحاليو .ّجحلا درثأ يبنلا نأ ةثئاع نع ثيدح :و 37 و -

 نبأ الو يبنْعقلا دنع سيل تار بعصُم يبأو ريكي نباو بوی نب ییحب ةياورب

 .فسوپ
 ءارک نع يبنلا يهن هیفو جيد نب عفار هيوري ثیدح :ظ - و51 و _

 سیل نأ يقفاغلا فیضیو . قرولاو بهذلاب كلذب ًاسأب ري مل هنأ 2 كلذك هيفو ضرألا

 . اَطوُملا يف يبنعقلا دنع ثيدحلا

 ءالولا عيب نع يبنلا يهن هيفو رمع نب هللا دبع ةياورب ثيدح و75 و

 . يبْعَقلا دنع اذه سيل نأ لیلا ظحالیو . هتبه نعو

 : لاق يبنلا نأ هيفو ةريره يسأ ةياورب ثيدح :و 84 مث ظ 83 و -

 ۳ دا قدس .) هللا الإ هآلإ آل .اولوقي تح سا ل
 الو يبنعقلا دنع سيلو مساقلا نبأو بهو نبأ دنع ثيدحلا نأ فول ١ ظحالیو"

e 

 نأ

 .بُعِصُم يبأ الو ريكب نبا الو ريفع نبا

 يا ملا :لوقيف وعدي ناك يبنلا نأ ةريرُه وبأ هيوري ثيدح :و 84 و
 كلذب رّكْذُي امك - ثیدحلا اذهو .«ِتاَمَمْلاَو (. . .) َمثْهَج باذَع نم کدوم
 ریکب نبأ الو ریفع نبا الو يبنقلا دنع سيلو مساقلا نباو بهو نبا دنع  فلؤُملا

 .بعصُت ىبأ الو
 ىلع مکدحآ ُبطْخَي آلا : لاق ي يبنلا نأ ةريره يبأ ةياورب ثيدح :و 84 و -

 . فشوي نبا الو ىبْمَقلا دنع ثيدحلا سيل نأ بولا نايبو “ا هيأ ةيطم

 لاج انجل س : لاق يدنا ذأ هريره يبأ ةياورب ت ثيدح :ظ 84 و _

 ا ی ريكي نبا الو نم الو ف

 . هياوّرلا هذهب
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 يتلا مدا يني راتت يببنلا لوق هيو ةريرش وبأ دیو رپ تیدح :و 86 و

 نیو عن اهل خدضف اه (.. .) مهجر ؛ نم اء نیس نب رج قو

 اهنم الخو يقفاغلا اهدروأ يتلا راثآلاو ثيداحألا دادعتل ماقّملا قيضيو

 وأ ًأطوُملا يف ءاوس - ةاوّرلا نم هريغ عم كارتشالاب ىرخأو ًادرفنُم ًانايحأ - يبتخقلا
 اذه فّلؤُملا اهيف ظحالُي يتلا تاحفصلا ىلع ةلاحالاب يفتکن اذهلف . هج راخ

 - (لفسألا وحن) و 103 و - (ةحفصلا لفسأ) و 89 و - ظ86 و : : يف يهف .ولخلا
 - (لفسأ) و 112 و - (ةحفصلا طسو) ظ 107 و  (لفسألا وحن) و 106 و

 - (لفسألا وحن) ظ 116 و (لفسألا وحن) و 116 و  (ةحفصلا یلعآ) ظ 112 و

 ّنأل يفكت ةلاحإلا نأ یرنر .(ةحفصلا ىلعأ وحن) ظ ظ 122 و  (لفسأ) ظ 117 و

 . هليثمتل ةعست جذامن انمذق نأ َنَبَس دقو .دورولاب ال ّرلْلاب قلعتی رمالا

 يبنعقلا دنع الا دّجوُب ال ام مسق ءريخألاو عبارلا مسقلا ات
 : 00 طقف نّيثيدح ىلع هيف انففو دقف «يقفاغلا ةداهشب

 ةخسلا نم يسنْعَقلا ةياور لباقي نأ ىلع ًاقباس روکذملا هباتک يف يولع نبا صرح دقل (54)
 هيف ثيدح : يه ةدیفت تافالتخا امهنیب دجوف يليللا یبحی نب ىيحي ةياورب ةّيسنوتلا ش

 نب هلا ذيع رگ | يف كلذو «كنيع تمان الف ليللا فص ىلإ تست ناف :يبنغقلا دنع ةدايز

 باب - ليللا ثل(. .) رهظلا لص : ! هريعأف ةريرغ ابأ لاس يذلا ةملس مَ یلرم ؛ عقار

 امنإ (...) تقولا هكردأق ًارفس دارآ نم يف كلام لاق :يبنْعَقلا هيف داز :تقولا عماج

 رمح نب هللا دبع نأ هیفو «ءوضولا هيف بجي ال ام باب - هيلع بجو ام رلق ىلع ىضقي

 يف عماج باي - ىيحي دنع فلتخُس ظفللاف ءاّضوتي الو يّلصُي مث دعاق وهو ماني ناك
 : لاق ؟هب صوتی له : ضئاحلاو بجلا لضف | نع كلام لئسو : :هرمخأ يفو ةيانجلا لسغ

 امنيب ادتسُم ثيدحلا اذه ةياورب درفنا كلذكو - يبنْمَقلا هب درفنا دقف ءهب اصول !معن

 هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع وهو (. . .) يداني ًالالب نإ : الّسرم هريغ دنع يور

 نم هيبأ نع ةور نب ماشو ىلإ ادم ثيدحلا اذه ةياورب درفنآ كئذكو - ًاعوفرم هيبأ نع

 و  عطقنُم رخآ دنسب ةريغ هيوري أمنيب ءاولمت یت لی ال هللا نإ :ًاعوفرم ءةشئاع

 نع: ولحم يف الو يقئاغلا دسم يف هيلع ثمن مل لا ءامهب درفت ناعيدح يبا

 = انل لعجا (. . .) ب هللا لوسر عم انجرخ :لاق يثيللا دقاو يبأ نع نانس نع باهش نبا
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 : لوقی باطخلا نب رمُع عمس يذلا سابع نبا هيوري ثيدح :ظ 25 و _

 اب املا !میرم نب یتیع يطأ اَمَك يِنوُرطُن ل :َلاَق - 46 هّللا لوس َّنِإ»
 نمو .هريغ نود يبنْعَتلا دنع هنأ يقفاخلا دّكؤُيو .«1ًةُلوُسَرَو هللا ُدْبَع :اوُلوُقَ

 .ح .ح هنع ثّدحت دقو .هنم الخ دق ىتّقحُملا اصن نأ ركذن نأ دينُملا

 .ميدقتلا اذه نم ثلاثلا مسقلا يف انب رم امك «باهولا دبع

 اقرأ - 4ب - هللا ُلوُسَر تایل :ةشئاع هيورت ثيدح :و 125 مث ظ 124 و -
 يِنُسْرْسَي ًاحلاَص الجر َتْيَل :مالسلاو ةالصلا هيلع - لاَ مت [و 125 و] ِةَلْيَل تاد

 هيأ نب َدْعَس نأ :َلاَق ؟اذَع نم :- هلي لاَ السا َتْدوَص اًنْعِمَس ْذِإ لا
 چ هّللا كوس ر َماتف لا لوشر اي كسر انآ هنع هللا يضر - يا

 مو اذه .هريغ نود يِبقلا دنع اذه نا فّلْوُملا ظحالُيو . «59طیطغ تغمس

 . قّمحُملا انصن يف هيلع فقن مل انآ رکذن نأ دینئنا

 : قیفحتلا يف انتقيرط - 5

 ةيرهزألا ةخسنلا انرتخا انثآ ميدقتلا اذه نم يناثلا مسقلا يف انركذ نأ

 نكلو - اهنم مدقآ ةّيسنوتلاف اهمدق ال ةيسنوتلا ةخيسنلا هيلع لباقل قيقستلل ل اصاک

 يف انصرح دقو . هتلمج يف ًاحيحص الْسلست ةلساستُم تنآ اهئ مث اضن لمكأ اهنأل

 تاذ انل ودبت امدنع امهنيب تافالتخالا ليجست ىلع ْنِصنلا لفسأ ةّيشماهلا انتانايب

 صوصنلا قيقحت يف ةّيسامألا ةدعاقلا انعبتا دق لمعلا أذهب نحنو .ةديفُمو ىنعم

 . لصأك ةدّمتعُملا ةخسنلا نم اهتبثكُت مل يتلا تاءارقلا لک ركذ يف و ةلثمتُملاو ةميدقلا

 ةلاسر يدؤيو مهفین أرقُي اصن ميركلا ءىراقلل مدل نأ وه اذه نك نم فدهلاو

 .هسفن نیحلآ , يفو ناکمالا ردق هبحاص

 نع رمغ ةياورب وهو «طقف روکذملا دتسُملا يف هيلع انرثع يناثلاو .(. ..) طاوتآ تاذ

 میدقتلا اذه يف انب ّرم دقو .(. . .) میرم نب یسیع يرطآ امك ينورطن ال :لاق هنأ يبنلا
 .231 ىلإ 229 ص ؛كلاسملا راونآ رظنا . لیلق ذثم

 .أطخ وهو ؛هطیطع :لصألا يف (55)
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 نم روصنم ظيفحلا دبع هرشن ام رابتعالا نيعب انذخأ ةّيشماهلا انتاناپب يفو
 ظحت ملف ماقرالا ةلسلستملا قاروألاب الا َمتهي مل هنآ انب رم دقو ةّيسنوتلا ةعطقلا

 يذلا نكلو .هلمعل هميدقت يف ركذ دّرجٌمب ىتح - ةديدع يهو  ةقفتُملا قاروألا

 امب ةالابُم ةلق وأ هدعاوقو قيقحتلا ةعانصب هتربخ ةّلق یه ةّصاخ ةفصب رظنلا تفل
aس  ns5 يش اا 4 هام  

 نب ىيحي ةياورب نيعتسي هنأ احضاو اروعش رعشي ءىراقلاف .ٌرحتو قيقدت نم هضرفت

 هتطوطخمب تهی امم رثكأ - ًایناث - ينابيشلا دمحم ةياوربو  ًاماسأ  يثيللا ىيحي

 جارختساب امّنِإو طوطخم قيقحتب ال فاطملا ةياهن يف قّلعتي رمألا ّنأكف . ةّيسنوتلا

 ىلإ ةراشإلا ءانع هسفن فلك هتيلو . نيتعوبطم وأ ةعوبطمو ةطوطخم لالخ نم صن
 ست سک

 تانّيع اذه دعب انب ٌرمتسو هلعفي ام ًاردانف !هتطوطخم ةءارق نم لمهأ ام لك

 الو هيبنت نودب كرتو لمهأ ام اهيف انلّجس ىتلا ةّيشماهلا انتانايب نم اهانجرختسا

 : 560 ةراشإ

 ىفو ؛«نارهاط اَمُهَو الا هرم الو لا ٌدُجْسَي آلا :17 بو 147 ص -
 نم فرحلا ط وقس ىلع همني نأ رظتنُملاو ۰ ىپ ًاطوم نم ةطقاس الز : نايبلا

 . ةرهزالا يف تباث هنآ ظخالُملاو .ةّيسنوتلا هتطوطخم

 نایب عم نّيسوق نيب اهعضو ةحفصلا نم ةريخألا ةلمجلا :191 ص -

 دقف .ةّيسنوتلا ةطوطخملا ىلع .م.ع تالاحا يف ةّيقطنم ريغ ةقيرط عقاولا يف كانه (56)
 .لصأالاب صقن :15 ب :201 ص يف ءاتظحال ام كلذ نمو !اهركذتي نأ ثّدحي
 يذلا) اَدَيَف :نيسوق نيب هعضو يذلا اذه صوصخب كلذو «ىيحي ًاطوم نم ةلمكتلاو
 .عمتجي نيذلا ىلإ لصألا يف :1 ب ۰203 ص يف كلذكو .(َكِلَذ يف ُبْعِمَس
 ام اّمأ .نتملا يف تملا ٌمَمْجَت يذلا ىلإ :لدب «...) یبحی أطوم نم حيحصتلاو
 اما رهف كلام أطوم نم ثيدحلا ةيقبو لصألاب صقن :نايب يف حرص امدنعف كلذ ادع

 ةخسُنلا يف ةفلاخُم ةغيصب هرو ثيدحب يتأي وأ نيتفوقعم نيسوق نيب هعضي ناوئُعب ينأي
 204 ص مث 1 ب ۰198 ص مث 3 ب ء197 ص مث 18 ب «157 ص رظنا .ةيسنوتلا
 نايبلا يف انب رم دقلو .1 ر 238 ص مث 1 ر 2211 ص مث :3 ر ۰207 ص مث 1 ب
 ءاتفتسالا نكمُي ةلاحإ يف هتقيرط نع يجذومت لاثم يضنلا انقیقحتل ميدقتلا اذه نم 5

 . اهنع
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 لاؤّشلا كلو !ديفُم نايبلا لعلو . ییحی أطوم نب س طقاس . نیسوقلا , نيب ام 12 ر

 ییحی ةياور ةعوبطمب همامتها اهیلع دمتعی يتلا هتطوطخمب منهي مل اذامل : وه

 : دوقن ام ىلع دهاش يلاتلا لاثملاو ؟اهنم طقاسلا تايبل كلذو

 ؛ىيحي أطوم نم ةطقاس «ءيموي :7 ر نایب عم «ٌةىموُي :196 ص -

 ةبلاغلا هتداع ىلع هنأ الا :ةّيسنوتلا ةخسْلا نم طقاس هتاذ لعفلا نأ بيرغلاو

 . اهیلع ةلاحإلاب مهي مل هيلع

 :يبنلا نع ةفرع موي سانلا لؤاست نع لضفلا أ هيورت ثيدح :224 ص -

 دعبو .هبرشف ؛ريعب ىلع ةفرعب فقاو وهو نّبل حّدقب هيلإ تلسراف ؟مئاص وه له
 دحل مهفن ملو .(فرصتب) ۰129/369 :ثيدحلا ءدّمحم أطوم :3 ر نایب اذه

 !نّيسوق نيب هعضو ام دوصقملا ام نالا

 دقو سکعلا ىلع لب ! يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياورب نعتسن انآ ينعي ال اذهو
 - انتكلو .كلذ ناك املکو ةيشماهلا تانايبلا يفو ميدقتلا اذه يف كلذ ىلع انهتن

 - ةمظتنُملا ةلّباقُملل ةيناثلاو لصأك ةدحاو ءطقف نیتخسُن ىلع دمتعن اننآ انركذ دقو

 یّتح كلذو ؛ةّيسنوتلا ةطوطخملا يف صقنلا دنع الا ىبحي ةعوبطم ىلإ أجلن مل

 ام اذهو  انّدكلو .ةقّدلاو ةّحّصل ةحصلا نم نكمُي اب ىصقأ انسفنأل نمضنو ةَلَباَقُملا حتت

 . هيفالت ةقيرط ىلعو صقنلا ىلع ةّرم لك يف انهّبن - روصنم ظيفحلا دبع هيف نا
 ةصاخ تلیاقَملل هاذعتن الف ًاميقتسُم ةطوطخملا يف يسنوتلا نصنلا ينأي امدنع ام

 ذنم امهيلإ انرشأ انك ةّقدو ماظتنا لكب لمعلا اذهب موقي روصنم .ع نأ انظحال انثأ
 يف صقن ىلع انهبن نآ انتانايب يف ًاريثك انل ثدح دقو .هنم هفده نع لواسلل ليلق

 يف ةدئاف نم ري مل نأ نيل روصنم .ع ةعوبطم يف يلاتلابو ةّيسنوتلا ةطوطخملا

 ىدحإ ىلع دامتعالاب يشماه نایب يف هافالتي نأ لضف دّنِإ لب ؛نتملا يف هیفالت

 ۱ . ۳ نیتعوبطملا نيتياورلا

 ام : لصالا يف درو :هصن اذه 136 ص :4 ر "نایب دروآ نأ - اردان اذهو_ هل ثدح (37)

 = كنذكو . عزانآ يلام : نتملآ ين درو فقر (...] ېپ ي ًاطوم ن حيحصتلاو عزا
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 تاياوّرلا نيبو يبنْمَعلا ةياور نيب ةلَباقُم ةّيلمعب اسم اننأ يعن ال اننإ مث

 يذلا ماعلا عورشملا اذه يف ريخألا یضتلا ق قيقحتلا يف هللحم اذهف ا

 نكلو .يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور قيقحت هب دضتنو ؛ ریدصتلا يف هنع انثذحت
 بّعصُم يبأو يناثدحلا ةياورك -ًايناث  اهريغبو  ًاساسأ اهب انعتسا نأ ثدح

 نم اهان ک رکذ نأ قبس يتلا دودخلا يف ه كلذو - فرورحم وه امك - نیتعوبطملا يرهألا

 ىرخأ ىلإ ةياور , نم فلتخملا ثيداحألا لشلست ماظن انرظن تفل ها مث . لیلق

 اذکمو . ةياورلا بیکرث رهوج سمي وه ذإ انتاتايب يف یراوفلا ليجسب انلخعف

 ةياور , نم باغ امنيب ب (232 ف) انّضن يف تونقلا باب يف درو ًائيدح نأ انظح الل

 يتلا كلت :كاوّسل وسلا باب يف ثيداحأ بص دق اذه ىيحي نإ مث . يئيللا ىيحي

 لسغلا باب يف  ببسلا اذهل كانه اهانتبثأ دقو  ًاعم انیتطوطخم ىف اهدجن

 .(235 ىلإ 233 ف)

 دجوف ةّيرعزألا تاءارق نم هانرخأ ام لک ةّيشماهلا انتانابب يف اتلس دقو اذه

 نم ره لإ له ماو نتملا يف تبي ىثح وقي مل وه ذإ ءًابسانُم ًاناكم طقف اهيف

 طقف نكلو ةيسنوتلا نم تاءارقلا اهيف انلجس كلذكو . الص أ تدمتعا يتلا ةطوطخملا

 ام اهل ديت یتس وقت مل اهنکلو هل هليمكت رأ صصتنلا ریسحتل ةدئاف اذ تدب یتا هلا كلت

 وأ  ءاطخألا ام ۳ امامت لمه یتح فلضت ملو ةيرهزألا تاءارقلا ضوع نتملا يف

 يف تدرو ينلا كلت انلمهأ دقف قبس امل اعبتو لاحلا ةعيبطبف  !كلذك هانربتعا ام

 املك اهانركذف ةّيرهزألا ءاطخأ رابتعالا نيعب انذخآ انکلو .ةديدع یهو ةّيسنوتلا

 ءةدحاو رم اهليجستب ائيفتكا دقف رّدكتلا ةلاح يقو ٠ مدور رزکتب ال طرش تدرو

 مّدقسو .ةيلاوُملا تاّرملا يف ليجستلا مدع ىلإو روکتلا ىلإ ن يهم «ىلوألا يه

 نودبو ًايئاقلت اهانحلصأ يتلا كلت يف ةمئاق هل مذمت امك اهيف ةمئاق ميركلا ءىراقلل

 : ةيتوكّشلا ةقيرطلا هلهب اهحالصإ ةهادبلا نم انل ناب املاط ةلاح الو راذنا الو هيست

 :ةدحاو ةرم اهیلع انهّبن ىتلا :ءاطخألا _

 بس ىيحي نم «لوقأ :ب حلصأ دقو «لوقي : لصألا يف :(13 ب ۰150 سص) 5

 . لمتحملا
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 انرتخاف «ةخسلا بّسح «لاقف :ىلإ «لأق :نم لاقتنالا :6 - 5 ف _

 . ةيرهزألا نم «ماقملل بسّنألا

 انرتخاف «ةخعسلا بّسح «يبنلا :ىلإ ءهللا لوسر :نم لاقتنالا :6 ف _

 . ةيرهزألا ةءارق

 انهن دقو :كانُه نود انه درت دق مخرتلا وأ يضرتلا ةغيص :10-12 قف _

 .ًامئاد ةغيّصلا ردصم ىلع

 يف : نيءزج يف «نميف : :وأ ءاميف :ةملكلا ةباتك :459 - 242 -13 ف _

 .ًامئاد كلذو «نم يف :وأ ءام

 - برضت رمع .:ةدّرفَملا ةيئاغلاو درنملا بئاغلا نيب طلخلا :23 ف

 (ةّيفص ىلإ ةبسّنلاي) حسمیو

 .ىتأف :ضوع ءاتاف - ینبف : ضوع «ءانبف :52 ف ۔

 .رِضْنلا يبآ :ضوع ءرصنلا يبآ :56 ف -

 .كلذ هل :وأ ءهل كلذ :اذه لثم يف ريخأتلاو ميدقتلا ثدحي :96 ف .

 . ىلصف :لدب ء(ةطقن نودب) الصف :116 ف -

 نم رثكأ ترّركت ىتلا ءاطخألا نم هذهو .وجرال لدب ءاوجرأل :123 ف -

 ۱ .اهريغ
 .تدرو املک كلذو الأ : اذكه اهتباتك انرتخا :ال نا :123 ف

 وأ فلألا ىلع ةزمهلا عضو ءاطخأو .اهؤرقأ :لدب ءاهارقا :128 ف -

 . ةعئاشلا ءاطخألا نم ءايلا وأ واولا

 .ًامئاد اهتبت امك ءّنَمَع :لدب نم نع :345 ف -

 ایئاقلت اهانسلصأو اهيلع هنن مل يتلا ءاطخألا -

 : رظنا .ةقباسلا ةملكلا تناك امهم ؛نب :ليعامسا نبا مساقلا وبأ :1 ف -
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 سابع نبا هللا دبع 589(  ف) نايفس ىبا نبا ةيواعم - (476 ف) سنأ نبا كلام

 .[681 ف) نيقس نبأ هللا دبع 586(  ف) هللا دبع نبأ ملاس 510(  ف)

 .ًامئادو «ةاكزلا قالصلا :امهانبتك ؛ةوكزلا  ةولصلا -

 . قاحسإ :اهيتكن ًامئاد «قلحسا :3 ف -

 :اهعضوم ةكرحلا عضو خسانلا نسحُي مل . رجلا ماقم يف یعدملا :3 ف -

 .وعدملا

 . زیزعلا ني رمعل ءورمع :5 ف

 . باهش نبا :لدب [يرهُزلا] باهش يبا :12 ف -

 سوواط) 404 ف مش 127 ف كلذك رظنا .دواد : لدب ءدوواد :15 ف

 .(سواط :لدب

 . رمع نب هللا دبع : لدب ءرمع هللا دبع :15 ف -

 .(38 ف) ىَرْكَذ :لدب «يركذ :رظنا .ىلإ :لدب «يلا :26 ف -

 ءآؤوضو :رظنا اهعضو ءوسو ةزمهلا نعو .ًاضوت :لدب تاضوت :27 ف -

 :لدب ءوضولا - (33 ف) َنوُؤوْضَوَتَي :لدب «نوضتي (28 ف) ًاءوضُو :لدب

 :مهنع یزجی (28 ف) ملانلا :لدب «مياتلا :اهعضو مدع وأ (38 ف) ءوضألا

 : لدي « ىياقس - (153 فز ءیرما : لدب < ع رھا نم - (102 ف) رجم : لدب

 .(428 ف) ىئاقس

 . ءا سيس : لدي :الحط نب دمحم 28 ف سل

 نب :رظنا .رمُش نب هللا دبع :وأ ءرمُش نبأ :لدب رمع نب :33 ف -

 : .(542 63 - 47 ف) نبا :لدب ءباهش

 مدع نع ةجتانلا ءاطخألا رثكأ امو .رذقلا :لدب ءردقلا ناكملا :34 ف -
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 ءايلا تحت نْيتطقنلا نودب ملكتي : رظنا ااهعضو مدع وأ اهعضاوم طقتنا عضو

 يترصاخ :لدب يترصاح - (نیترم ء80 ف) يذخف :لدب :يدخف - (52 ف)

 (ءأتلا ىلع الا طقل عضو نودب) رظنتل 88(  ف) بیعت : لدب «بيغت 0 فل

 ؛بحتسی - (223 ف) (..۰) نيب دمي :لدب هيدي نيترمب - (92 ف) رق : لدب

 :لدب ؛ناذجیف - (414 ف) ةَعَلَج :لدب ءهعدج (359 ف) بجنب :لدب

 ترهط :لدب :ترهظ - (498 ف) (رئثث) قّرعي : لدب فرعی د 6 ف) نایب

 ىضتقا :لدب (ةطْفن هيأ نودب) یضتقا - (668 ف) ىضق : لدب « یضف - (506 ف)

 : لدب ءةدبرلا - (661 ف) ةييَدُحلاب : لدب (ةطقُن يأ نودب) ةيبيدحلاب - (685 ف)

 ۱ ۰ .(642 ف) جعل : لدب «حرعلاب - (647 ف) ةذلا

 يهو ًامتاد ةّيرهزألا يف  خسانلا أك .یرآ :لدب «يرا ام :144 ف ر

 .عطقلا :زمه دوجو لّهجي - قیقحتلا لصأ اهنآل اهءاطخأ حلصُت يتلا ةديحولا

 (179 ف) یآرف :لدب «یام- موي :لدب «موي (158 ف) ىدحإ :لدب «يدحا

 حصي امهالكو «(376 ف) ةئام :لدب ؛هیام (362 ف) ُءاَعُذ :لدب ءاعد

 :لدي یار (422 ف) ءاذغف : لدب ءادغف - (382 ف) تقدتبا :لدب «تيدتبا -

 هالعا نصنلا رظنا - (479 ف) وُجَرْأل :لدب اوجرال 472(  ف) يفر

 .ةزمهلا نع ًاضيأ رهن . . .(27 فز

 ةذملا خسانلا عضي د أم ًاريثكف .۶ : لدب نامیلس ما مافغلا 178 ف

 ءارشم : لدب ءآرشپ - )184 ف) ءارو : لدب یءآرو : رظنا .اهيلإ هجا ريغل

 .(429 ف) ءامسلا :لدب ءءاملا 410(  ف)

 !ةّيفرصلاو ةّيوحنلا ءاطخألا رثكأ امو . صف :لدب «ىلصف :180 ف -
 وهو - (183 ف) ریبکلاو فیعضلا :لدب لیبکلاو ٌفيعضلاو (...) ناف :رظنا

 : لدب «نایبتحم وهو (ءایلا طيقنت نودب) نایلصی - (190 ف) سلاج : لدب ءًاسلاج

 :لدب «ینعتماو- (229 ف) مامإلا :لدب مامالا نذأتسی نا - (190 ف) امهو
 :لدب «تباتك - (372 ف) (هیلا ملس) هءاطع لدپ هواطع 338(  ف) ينعتمأو
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 اهتقدص :لدب ءاهقدص 386(  ف) رشع :لدب «ةرشع- (376 ف) ةباثك

 (487 ف) وئدت :لدب ءاوندت - (نیترم :470 ف) اْوَرَت : لدب ءورت - (411 ف)

 ءاسنی- (529 ف) مکواملع :لدب ءمكءاملع 505(  ف) وهو :لدب :يهو-

 .(638 ف) ءاطع نع :لدب ءراسي نب ءاطع نع (535 ف) ىسني :لدب

 ف ا نع ةجتانلا ءاطخألا نم يهو ءاوؤاج :لدب ءوأج :229 ف

 :لدب ءهوعد :رظنا .ةملكلا نم ءزج ةباتك خساتلا لمهُي ثيحب ةباتكلا

 یو ف) ءاذغف :لدب ءاذغق - (383 ف) عرزلا : لدب ءعّرلا_ (358 ف)

 هکمی- (536 ف) ْمكَيَتْيَهَك : لدب .مکتیهک 433(  ف) اهسوژر :لدب ءاهسور-

 .(673 ف) هئوضو ضقنب : لدب هوضو ضقنب - 2535 ف) هنكمي : لدی

 ةباتك يف عّرستلا ىلإ ةفاضالاب - جتان اذهو ءهريعب :لدب «هريغب :206 ف -

 : كلذك رظنا !ليبقلا اذه نم ءاطخألا رثكأ امو !بّتکی امل همهف مدع نع  خسانلا

 ال 222(  مث 221 ف) اَنَقَمَصَف :لدب (عمجلا مّلكتُملا ةغيصب كلذكو) تففضو

 ىَرُق :لدب «يرق 346(  ف) َوُدَعلا :لدب ءودغلا 242(  ف) دب ال :لدب «هل دی

 (412 ف) باصن :لدب «باضن _ (383 ف) زاكرلا :لدب «ناکرلا 365(  ف)

 ء«لحتلا_ (428 ف) محن :لدب ؛مغب- (420 ف) ضحاملا :لدب «صحاملا -

 نودؤُي مث :لدب کءایلا طیقنت نودب) نوذوي مئاو - (431 ف) لخنلا :لدب

 (433 ف) ّذَجُي :لدب ءدجي- (433 ف) ليخنلا :لدب «لیحتلا 431(  ف)

 ذج :لدب دج  ناٌدجیف : لدب ناّدجیف - (444 ف) صّمحلا : لدب :صمخلا -

 فرعی - (458 ف) ظح :لدپ طح (449 ف) ىلع :لدب ؛یلع - (446 :ف)

 (اهيلي امو 34 ف) طيقنتلا يف لاثملا بس دقو (498 ف) (رْمَت) يرعب :لدب

 اهعصقیلو 267(  ف) تاَقخلا :لدب «فافحلا 522(  ف) را : لدب رخ ۔

 (571 ف) غابص :لدب «عايص - (569 ف) امن :لدب (ةطقُت ةيأ نودب)

 ةصفارفلا :لدب تضفارفلا- (572 ف) رتحُی :لدب «(طیقنت نودب) رمحي

 (578 ف) ةرجشلاب :لدب ؛ةرحسلاب - (573 ف) َيِطَمُي :لدب ءىطعي 573(  ف)
 نودب) حیرج - (587 ف) ْمُيْضَتا :لدب ؛منصت ۔ (580 ف) بیط :لدب بّیط -
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 هسرف : لدی هشرف - تل: لدب «فلحت 587(  ف) جرج :لدب «(ةطقن هيأ

 (هللا» لوس لدب «هلوسرو- (642 ف) ِناَوُجْرَأ :لدب «نااوحرا - (632 ف)

 .(679 ف)

 تاملکلا هذه هيف تدرو يذلا قایّسلا الول هلآ ظحال نأ لوقلا ةلفان نمو

 ةدع درت رکذلاب ةّينعَملا ةملكلا نوک مث .اهنم ریبکلا هدعلا حیحصت انیلع بُعصل
 ىلع اندعاس «ةحيحص - !ةلحاو ةّرم ولو- درت نأ ثّدحيو نصنلا يف تام

 ةخسن نم رثكأ اندمتعا انآ ظحلا نسخ نم هلإ مث .ةحلاصلا ةملکلا ىلإ ءادتهالا

 يف اندج وف أًطوُحلا تاياور نم ةياور نم رثكأل ةعوبطم نم رثكأ ىلإ انعجرو ةيطخ
 دعیو .اهتخص مدع وأ ةملكلا ةحص ص لوح - !تناک نا - انکوکش لازآ ام ةرم لک

 اهن يتلا ةميدقلا صوصّنلا قيقحت يف ةّيساسألا ةدعاقلا ًايلآ ًاقيبطت قّبطُ ملف اذه

 وأ عّرستلا نع ةجتانلا خاَسلا ءاطخأ نم هانربتعا ام لك لّجسن ملف ليلق ذنم اهيلع
 هيبنتلاب انيفتكا نأ - قباسلا ءاطخألا مسق يف انركذ امك - انل ثدح ناو «مهفلا ءوس

 يفاقث ىوتسُم نع ةديفملا ءاطخألا ىلع  ءافيكالا اذه ىلإ ةراشإلا عم  ةدحاو ةّرم

 "کالا يص امف اذه لك دعبو مل . خشنلا يف صاخ يلحم حالطصا وأ نّيعُم

 ام «ٌضصنلا نتم مجح اهمجح قوفي دق ةّيماه تانايب نم ةدئاف نم ينجي ميركلا
۶ 

 يذزيو  !ناكمإلا رْذق - مّهفیف أرقُي اصن ققحُمل لا هل مد نأ يساسألا هلصتم ماد

 ةروص يف اهلّمستي نأ هيلع «ةّيلوؤسم ققحُمللو !هسفن نيحلا يف هبحاص ةلاسر
 . !هلل لامكلاو !ةحيحصلا ةملكلا نع !يوفعلا وأ دوصقَملا  هلودع

 مالعألا ضعبب فیرعتلا يف : اتتقیرطب قلعتت تاظحالُم ضعب ىلإ .نآلا يتانو
 تاملك نم هانلكش ام لكش ىلع راصتقالا يفو اهاوس نود ةيارّرلا يف ةدراولا

 .سراهف نم هانمّدق ام يف ًاريخأو نصنلا يف لمجو تارابعو
 يف هّلحم كلذف ةلصاوتُمو ةمظنتُم ةروصب اهب فرع ملف مالعألا نع اتآ 5

 رجح هنأ ىلع میدقتلا اذه يف ةّرم نم رثكأ هيلع انهبن يذلا ریخالا يضتلا قیقحتلا

 يتلا بّکلا ذإ لّجعتسُملاب الو ديكألاب سيل وه مث ماعلا انعورشم ءانب يف ةيوازلا
 اههدع قوفي نيعباتلاو ةباحصلا مجارت يف كلذكو طولا لاجر يف ءامدقلا اهفّلأ
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 نودب رشت وأ اهضعب یخ تاطوطخم يف ريثكلا اهنم انيلإ لصو دقو رّصحلا
 : ةيلاتلا نطاوملا يف كلذو ةعيرس ةمجرت انمجرت ان الإ . قیقحت

 ب فيرعتلا ةجاحف .دحاو مسا ىلع يوتحي ناك ريصق معلا نوكي امدنع -

 ال دانسإ ةلسلس يف هج ىتح وأ هيب بأ نع لقني هنأ ةياوّرلا ىف درو اذإ ةّصاخخ ةّسام
 هيلإ هاتفضأ ام عّضن اهدنعف ا هذه رثكأ امو .امهنم دحأ رَّكْذُي
 . ةفاضإلا هذه شاد نايب يف لو نيتفوقعم نسوق نيب

 فزملف ةرهشلا ليلق ا رديف ةن هيلث مس نم آبگرم ملعلا نوكي ًانایحاو -

 يبآ نب] لیرطلا دیمخ عم انلعف اذكهو ايلا يف ايم یا نیسوقلا نيب هب
 70493 ف رث 3 ب 121 ف) [تاحلطلا ةحلط لوم يرصبلا ةديبش يب ديم دّيمح

 امدنعف .هميعدتل ىتحو داتسإلا مهغل ةديفه فيرعتلا ةفاضإ نوكت دقو -

 : نُیسوقلا نيب عضن نأ ديفُملا نمف باطخلا نب رمغ نع ملسأ نب ديز يوري

 . ملسأ نب ديز يف مالعألا س رهف رظنا . [باطخلا , نب رسع ىلوم :ييِوَدَعْلاَ

 ةبسن الو ةينك نودو ّدجلا یّتح وأ بألا ركذ نود ًادّرفُم مسالا يتأي دقو - :

 نّینئا نيبو هئيب قيرفتللف ؛دهاجُم عم اننأش ناك اذهو .هريغب سابتلالا یشخیف .

 .ركّذلاب ینعتلا وه ذإ (500 ف) [رْبَج نب] :ب انيتأ مسالا يف هل نّيكيرش

 عقي دق امك ءًاعم نیتخسللا يف وأ ةيرهزالا يف أطخ مسالاب يتأي دقو -
 اهدنعف ؛ىيحي نب ىيحي ةياور اهنم ةصاخو ىرخألا تاياوّرلا يف امل ًافئاَخُم

 تدح ام اذهو .كّكشت نم انيرتعي امم جورُخلل ًامزال ريصقلا فيرعتلا حبصُي 1

 نب قاحسا بوقعي وبآ وهو يبنَْقلا نع رشابُملا يواّرلا عم ةّصاخ ةروصب ۳

 دامتعالاب هانحلصأو «ِيفرخلا :ةّيرهزألا يف درو دقف . يبرْحلا نومیم نب نسحلا
 يف كاذو اذه ىلع انلحاو طب باقولا دبع .ح.ح هلخس ام یلعو ةّيسنوتلا ىلع

 59 يولع نباو ° روصنم .ع نم لك ةعرشب هل مجرت دقو .3 ةرقفلا نم 8 نايبلا

 : . 24 ص < بنعقلا نصنل هقيقحت میدقت يف (58)

 .228 ص :كلاسملا راونآ ءروكذملا هباتك يف (59)
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 هقثو دقو ةقث هنأ دافتسُملاو .يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات ىلع ةلاحالاب

 ىلع ةَيبنْعَقلا ةياوّولا هذه  هنع ىور دقو .897/284 يف يفرت هّنأو ترا

 انصن يف درو امك « زا زبلا يعفاشلا ميهاربا نب هللا دبع نب دمحم ر ركب وبأ  !لقألا

 يف يفوت دقو ينط رادلا ةداهشب :انومام لب «ةقث ًاضيأ رّبتعُي وهو (3 ف)

4 6965 . 

 ضرغ نع ةرّيعُم يأ  ةغيلب ينات امدنع اهانعضوف تاكرحلا عضو نع اقأ

 لوقب یتح لب «ةباحصلن رثآ وأ يوبن ثیدح وأ ةنآرُث ةياب رمالا قلعتی وأ - ام

 وأ ًالوق اناک ءاوس ؛يباحصل رأ وأ يربن ثیدح ىلع ةداهش نوکی نأ طرش یمباتلا

 ةروثأملا لاوقألا انلکش كلذکو .امهیلکل یتح وأ امهنم ْيأل ًارارقإ وأ لعف

 یتح تاکرحلا اتعضو كلذكو . طقف دحاو تيب اهنم ناکو . رامشآلاو لاثمألاو

 هلقنو بّيسُملا نب دیعس ىلع اذه يف لیحثر .يعبات هلقن ولو ءاعذك درو ام ىلع

 ًايئرج مالعألا ءامسأ انلکشو .(294 ف) (. . .) !هّيكأ أ هللا :ةروهشملا تارابعلل

 سيل ذإ «بسانشلا قيقدتلل كلذو فيرعتلا نع يني ىتلاو ةيفاكلا ةرهّشلا دنع لح

 نمف .حیرج نب دیبع :ًافورعم ناك ناو اذهك مسا رسُيب أرقي نأ يهيدبلا نم

 ةرقفلا يف درو امك ءهمسا ةءارق يف دذرتلا ىلإ سابتلالا ةيشخ جت الأ نّسحتسُملا

 ع يف ةفولأملا ريغ ةّينفلا وأ «ةبيرغلا تاملكلا لكش ىلع انصرح ًاريخأو . 7

 .ام نف يف صاصتخا نودب مهنم نيفقشملا یّتح سانلا

 * ءاهقفلا طاسوأ يف ةرثادلا ةيتفلا وأ ةبيرغلا تاملکلا حرش ةّيلمع نع اأ -

 ۱ : بابسأل ةمظتنُم ةروصب اهب من ملف ةّصاخ

 . هجاحلا دنعو تابسانُملا دیدع يف اهنم ریثکلا حرشي كلام ۰

 .حرشلا نع ينغي امب اهي نصنلا قايس ًانايحأ «©

يخألا يضنلا قيقحتلا يف اهناکمف  ةلّجعتسُم ريغ انل تدب ةتلمعلا نإ مث ۰
 ر

 قيقدت امهيلك يفو .227 ص «يناثلاو ناکملا سفني لوألا ؛نیقباسلا نردصملا رظنا )60(

 . بیطخلا ىلع ةلاحالا
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 الا نم هیدن هفلا يتلا ب بتكلا ةرثكل كلذو - ! هرم نم رک هلع ات يذلا

 امل يقابلا دبع فرم زكذلاب , مك اه اا يحال اش او ا يل

 ليسا اذه يف نما ده ی هل 06

 ليبس ىلعف یک اذه ثدح دقو هحرش نم دب و ال ام انحرش دقو اذه ©

 فیرعت بسح هب ًاضوتی يذلا ءاملا وهو ءوضولا نيب قیرفتلا ىلع انصرح لاثملا

 .فورعم وهو «ءوضأولا نيبو مجاعملا

 مهت يهو .ليصفتلا نم ءيشب اهانمدق امل اهنع اتثدحت دقف سراهفلا اّمآ -

 ال ديحولا يرعشلا تيبلاو ةباحصلا راثآو ةّيوبنلا ثيداحألاو ةّينآرقلا تايآلا
 | میرکلا ءىراقلا نم ءاجرلاو .باتكلا تاعوضومو مجارملاو رداصملا ةمئاقو

 تتر ةسيرهقلا يف اقيرط هيف الخ د روكذملا ميدقتلا ىلإ عجري نأ - !ءاش

 . رثألاو ثيدحلاب نصاخلا يناثلا سرهفلا يف انیآر ضرع يف ام ًائيش

. ۳4۳ 

 حمسف - ًأروکشم - رشانلا لّضفت ۰1998 ةفئاص يف مزالملا هذه حالصا دنع

 دقو .ةعيرس تاظحالُم لکش ىلع میدقتلا ةياهن يف انُه اهدروُت تافاضالا ضعبب انل

 ةيانعب «كلام ًأَطوُمل يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور قيقحت ةعلاطُم دعب انل تثع

 راد نع توريب يف نْيدَّلِجُم يف باتكلا ردص دقو .فورعم داؤع راشب روتكدلا

 1998 عيبر يف الا انيديأ ىلإ لصی مل هثکلو 1996/1416 يف يمالسالا برغلا

 :رادلا بحاص لاسرإلاب مّركت دقو

 قبس هذه ىيحي ةياور قيقحت ةداعإ ةيّمعأ نع ريدصتلا يف انّه ءانركذ ام ©
 غلا راد نع توريبب ةرداصلا كلام أًطوُمل يناثدحلا ةياورل انقيقحتل هب اندّهم نأ
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 كلذو 1995 خيرات باتكلل ركذف داّوع روتكدلا عّرست دقو .1994 يف يمالسإلا

 نأ دیفملا نمو .(122 ر ۰718 ص :2 .م) عجارملاو رداصملا ةديرج يف

 يف دقعنملا ناوریقلا یقتلُم يف قيقحتلا ةداعإ ةّيْمهأ يف لوقلا انلّصف انتأ فيضُن

 ةنسلا يف سنوتب هلامعأ ترشُن دقو .1994 عيبر يف ةّيمالسإلا تاساردلا دهعم

 .عجارملاو رداصملا ةمئاق سض «(دیجملا دبع) يكرتلا :يف اهيلع انهبنو ةيلاوملا

 . هلفسأ

 يقابلا دبع .ف.م لمعل داّوع دقن ىلع انتقفاوُم ءادبإ الا انل سيلو اذه ©

 دعاوقل هقيقحت ةقيرط ةفلاخُم يف هيأرب (11 ص 1 م) ةمدقملا يف حرضُي امدنع

 ام  !دصق ريغ نع وأ دصق نع - معدي مقاولا يف وهف .قيقدلا يملعلا قيقحتلا

 .ريدصتلا اذه يف انه ديدج نم هانتبئأو ليلق ذنُم هيلإ راشُملا ريدصتلا يف هانلّجس

 يف رارمتسالا انتين يفف «هتيمهأو داژع قيقحت ةميق ىلع ديكأتلا عمو اذه ©

 ميركلا ءىراقلا هظحالُي دق امل كلذو  يثيللا یبحب ةياور قيقحت ةّصاخو - انلمع

 لامعأ نم مّدق ام لَك يف نعمتلا ىلإ انعفدي ام وهو .انلمع ةقيرط يف فالتخا نم

 .اهنم ةدافتسالا ةلواحمو ةّيملع

 !باوصلا ىلإ َقّفوُملا هللاو
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 تاطوطخملا

 5 * اطوسلا 65



جیب
 رحسصحللا 2 

 ناجا غ تلى | بلا سرد ياللا از لا

هه قد ی ینا کا
 بیس ات ین 

ا مسامناژ فرخ
 

 ات یوم نت و خا ئا ت ا ا 1

 تيما رضا افت زی بان

Cat 78یک يا | زا ات یاب زا ابا ت  

 ی تلا ديس ملت مؤ ایش 58

لا نا ا اح لات لاش د ادب فور
 هیاع ها

ولا دبع تینا فینع انا تن
 2 نا جا نع جالا م

 ناکا نعیم ناب یتادلا عررتيدلا یک نب ضيطتلا دع نع

 نیر نی ۱ تلات یا ن نا دجا تنب مش لار

2 

 نهعو جوا اخ لا تسوب ندد اقلاع ند ھا

 ترم ۰۶ جن کش زا نخ الات تسود نفس نين

 نا نیا بیا رخ لات : ر ا ميمي

 بیو ةا نش ادع نالا دوب ا كم جم ن

 بنا رب وا یرهزلا باض بان بس تو

 قتلا نا بلا ةؤلعو یل چ رخ ناو وامل ارخا ؛ هنع ةا یز

 دردسر هل خد هی ڪل ایوان ةولتملارخا ةن نم

 يبنعقل ةياورل ةيرهزالا ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا
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 | 1 | کا 0 1 ی

 وهو ماسر هلن ةنالوسر سام یر ام بش مس
 ۱ د

د لاثدتو یار عده منصا تیک کر دام هيأ و لوقن
 | الس

 سومی الث طب انلاو لوما يل | به داد یاسر هيلع

 ها داش لل نمالجي نا منع ون عملا أس نس زب

 یخ تم تا منی مس سا بم

م ند یس نی ی نع كلام نع ینا : ديس لربوا
 تی

 یقین ثا لو ن هن رت هد ادم نع نا نت مسا چچ نع نام

 ادع لاف یا تی ا6 ات پا تجار تو

 5 هيلع هه لص هننإ لوسر تار تہمت ا دنلرم علا

 _ نمت نالا نم دال لاتر هتچاش سنتنا تی لتس نسل
 نسل امن هش او کرد أال تلف مک اورایع

 نعرشت يطرب ولا

 mm ضرب ىص یهو دبع نمرإلا

 نع برع ناش نع كلام نمی فال سدح 0
 ام ید دوتا ا ترسم هباصصا وز ناك راک هد ادعا هسا

للص هندا لوسر ثوم لامن عجب م هتجاح بهذو و
 مسو هلع ةن

طب انلا حا دوی او رق
 ةیلصلا لش دءادیلف 

۱ 

 یلصن لات ب انک رعنا مساند نعد لام نچ یتا

 ۱ 0000 هيكدو نع غاضرهو ما

 فاعل خد لا دنا ديعس نیک نع كاا نع وسم انش دع

 تسلا العوج هبرسانلا حاص لوبيل همرف نم تنکد نیسدا

 يا ةياورل ةيرهزألا ةخسنلا نم ةحفص
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 اتشاماوتسن الاجلصا داواوعقواف ردا داو اوهكن ان مادا هی مال لجن اقفاردج داماش ٠
 نا كلم ن ینا نع باغ نا نع نیش
 هتل ج هنع عمات رار اسو هنلع هت صوفا لوس ٠
 :ايخاووشم ار یادتان ائعادتاولتلا زم قلصال قق نر -

 اا اینه ایات قماذان هرن یل ماما لج اتا لااا
 -اواوقف زند هبا عمل ادا د ادازمفداق متنا 3! اونافمثداذام
 ۱ اےس نوجا تاون میس اذاو نيك زانت

 ام هللا لوسر جا هيبا نع هورعنم ماته نع کام نعى نعتلا ۰
 اسان یی اق ىھو لبابا هنر چۆ چرخ ماست

 ای نا لسد هم ولت یلدا هنع اخر سکسب وا
 اع وس ھا درر مبلمان ٠ منع قناوهرکا بنا اسد هی هنا یبا يلج تا
 ' ةرط__باب هلع تاور ر ےب یا لص تناست سالار
 با نبا نع فلام عین ار انا دع از
 . هممجِرعس وهلا ةعادو ىل نب بلطلا نع د ن تاتا نع
 ملا رمو ابعات هنییس تلم ماسر مع تلای ٣جی
 كام زم ینمتلا سده ارم لوط نم لوطا نیل یس اهلی
 یاد هحور اړم نا نهر هنباع نع لز ع هع نا ماتم نع
 معو لم سا لوہا انها هتربخ اش ميسر هیلع سام
 اا وسلمان این اكن تساحاماق لاا راموس ماس
 ١ شم عايش هاو لس قف مانعا هانا
 سب نمرات نان

 . يبنعقلا ةياورل ةيرهزألا ةخسنلا نم ةحفص
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 ج دالر رہنا ولع ۱

 صو فرج اب هضرا لارض عرمانلاب يسعنا الص هيلع

 لسعر دلل رل تورلا الا ایاالت هوم

ا انهسا هالو لاد اعد وتر الال عو
 

 ا عن جیعتلا ارام

 ۳2 باطل رو مرا طاح مر چلا عز چزع هبا

 سەر اورم نو

 ۱ | دايو هام صحن

 م ام یک را عح
 لاسرمسااتحال إلا م

 ا ياليل
 تالاپ تال ال ارضا الكاب انومسسجنا

 ! ةريريلامصماو تارام زطسعا ل عم
 ۱ مولا 5

 ۱ دید سبلان لاق هل تدجلاه نسیم 1

 , بەل اشر کال ناجم یر ا لی هيوذه

 يبنعقلا ةياورل باهولا دبع .ح .ح ةخسن نم ةحفص
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 سن | سبوس لم یا
 یا 1 زا اعر رع لار ھت اوصا العنف و نولصیرهو

 شعور معي هال همجاسامرطشلم لحورع هيد
 دحفلاا بريح ام و ةدجلاىركيؤباانهسعا ©زارغلا

 هل اعزب . سایز يدعرعديه نيز علم ع
 اهصارعم همعلا ةع باس سا وسر حمل هلام
 اعل ون )اور کیو از حا زور لاو لاب
 ا سهلزعل وغلا ديه عاليزع > عملا اح
 و .ظيياد تق
 ةلملاوصأ /ذا_معلا جز | إ د ارتا لی ھل مع ندا
 ۱ دات هجا أانمجإه

 هلو عر ہال معن هیلزع )زهرا هيجزع
 Due هجو ارادت ع س ساك هارق نأ او ها ملا زاك

 هسعفلا اچ )إو سا رج لاو » کیوداای مَ
 هل( یوتمافاد] لاكسعز نا عیار ج نع

 هما !هناةارقلايمامالا یر هک اير اال

 هبا ام < یصعایف هسل هنر چنار باد

 يبنعقلا ةياورل باهولا دبع . حا. ح ةخسن نم ةحفص
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 زوس]ام_لوفرمرهابا يس لوق هره ماته اوم

 رار امان اهدار مريلف الصال جزم م :تلعس |یلصا

 لا ساب رع )اد ما منرغ مادجو مف اروم حاج
 ۱ - زار ارم الا اانحا

 تهبیق حو علا ادلع هاو اص نا لوس _ عراف

 کرم اهمصير إ اهمص م فص زہ چر ابو ود هالا

 هل )ورا يلع هل واص الور لاع لاس کر یا او

 حل وب کر ع و دچا جو رعنا لوه اعل | بیر هبل

 جور عسا وهب رلإ موب ام لوھ یر اعا ا وعن

 ال بعل) لوس کر رپ سنا لهو کر چیر
 فر علو کر چ راو ولسو هبال ةلهت شعتسُ لابو بعد

 فزلا لارض ےتنسلا طار ملا اب ايرهاربعلا لوس لاسام

 الراهب ملاصل الو مولع نوصعلل يروبلخ نھن

 . فعل وینچ] او كوبا رب ها9 لانا ءريعإو يد عل
 فور جزا هور تماس جز ع | مرج وعملا ایرج لاف

 ار حا 9م امالا هر ه خيل اهومامالا لحام راکم یر لا
 هس زعل مزع عملا اسدج لا وعسااجدجلاو ,ركيوبأ

 لا ةباورل باهولا دبع ح. ح ةخسن نم ةحفص
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 5 .هبنرعر نانو هل اغلا فالمحاو مال كيوان يومان کلام . ی - كفل اع بعوا هرکی ار ادماما اوم شیان والا لا 00 قسما 01
 8 و و ا انه ل طر هیلو
 ١ 2 ور تر یا فرا ۶ ما تلامس اا العلا امنا مال اجرح 46 59 ا + ديور هيلا الياور لا ۱ . ققباملا بهو شرت هنر هنر وزحل اب وان ارل ي +

  ğrsiv: 14998 iب 0 1+

 وو ا ےس در ع ا س س ا مچ

 ت 0-85 1

 م.

 يقفاغلا دئسُم نم لوبناتسا ةنخ : نم ناتحمن
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 نسينا ستم
 ى نغقلا داعش ترور

 هسراهف مضر هل ملقو نیت ىلع د

 : ےس

 يڪرت ديجلادّع
 سیراب یلیلا تل نطل زكرملا ق توک ری دم





 !ميحرلا نمحرلا هللا مسب [ظ 2 و] 1

 (2[نب] ميحرلا دبع لضفلا وبآ نيدلا نیز ةمالعلا مامإلا خيشلا اتربخآ )* 2

 : لاق ب ا لام هللا همحر - (یقارعلاب ریهشلا يعفاشلا نامحرلا دبع نب كلا

۳ 

)1(- 2 

2 
(3) 

 وات ۳ .اصأاک اهاندمتعا يتلا يهو ةرهأقلاب ةيرهزألا ةبتكملا ةت ميقرت اذه

 دق انك باما لمحل كلكو - اهب ءاطخألا ةرتکو 1486/891 ةنس ىلإ اهخشن خيرأت

  SESفالو -

  Eكلذكو هذه ا تانايبلا يف ةطوطخمك اهميقرت  Eيدي ىلع

 روصنم ظيفحلا دبع .

 نودب رهاظلا - هنأور ةلسلس لصت دانسإ  ركذي هلمع ةيرهزألا ةطوطخملا ختسان لهتسا

 ی و لا ٠ يذلا رظعملا داتسإلا قبيسي نأ بيرغو

 ىف هاندروآ ام وشو تالام ىلع ةءارق يبنعقلاب _ !عاطقنا ال رهاظلا - ها لصپ

 هيف عقو وهس قيرط نع الا لمعلا اذه ريسقت نكمُي ال انرظن يفو . هدهل ةيلاتلا ةرقفلا

 هو ن لیلق دعب هنایب ينأيس امك نیف ورعم يرهُزلا داتسإ الت ناك ناو اذه . خسانلا

 الذهبي  و ام داتسال رکذ يأ نم تلخ امك امهنم تلخ دقف

 نم 6 مقر) اذه انقیقحتل ریدصتلا يف ثیدحلاب اهل انضّرعت يتلاو رشنلاو قیقحتلل

 نس ل ا تاياوؤلا  Nاند

 نب میهآ رب إل 0 ثيدح ىف ا نشرعت 9 ص 1 او اا هذه قیقحت

 عم ممس دقو - هالعآ هيلإ راغُملا دانسإللا نمض ليلق دعب هركذ يتأيسو - دمصلا دبع

 . هقيرط نع ةياوّرلا تاق ةنيدملا ىف يرهرلا نم دمصلا دبع هيبأ

 ۱ .ةرقفلا هذه نم 3 نایبلا يف هلفسأ رظنا

 732 ر :3 ج) ةيعفاشلا تاقبط نم امه قباسلا نايبلا ىف امهیلع هّبتُملا ناحالصالا
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 '7يسئالقلا دمحم نب هللا دبع يبأ نب دمحمو (ليعامسإ نب مساقلا وبأ ينربخأ

 دمحم نب دّيؤُملا انرپخآ : تلاق يسوم تنب ةدّيس انتربخأ :الاق امهيلع يتءارقب

 انربخآ : هباتک يف 7[ يرقملا يسوطلا نسکلا وبآ «نيدلا يضر نسخ نب يلع نب]

 [يدّيسلاب فررعملا يروباسينلا مث يماطسبلا رمع نب دمحم وبآ] لهس نب هللا ةبه

 1324/725 ةنسب ةدالولا خيرأت هيفو .يقشمُدلا ةبهش نبا يضاقلل (33 ىلإ 29 ص

 يتلا رداصملل ةدّدعتُم تالاحإ ء29 ص «1 نايبلا يفو . . 140 86 ماعب ةافولاو

 و لالا يفد . يزل اسك ءاذه ةرصيلا ربا تام تجر

 " يربيل نماثلا نرقلا يح

 ىقشمدلا ينيسحلا نساحملا يبأ ايمل 7 7 ص) يبهذلل ظافخلا 2 ةرکذت ليذ يف

 ۳ : دو : یلیئحلا يسنالقلا راتجلا دبع نب بلاط ١ يبأ نب مرحلا يبآ نب دمحم

 .ةرهاقلاب 1363/765 يف يْنوُنو 3
 نب نامشع تئب ةدّيس هب نصحخ نایب :ةلاخکل (276 ص .2 ج) ءاشلا مالعأ يف

 انسلو .1295/695 ةنس تیفوت «ةحلاص ةخيش (دمحم مأ) سابرد نب ىسوم
 . نیروکذملا اهيبأ مسالو اهتافو خيراتل ء ةّينعَملا اهّنأ نم نیدکأتم

 تارذش نم ؛ نتف وقعم نيسوف نيب اهانعضو تافاشضإلا نم "رم كيف امب الماك مسالا انتبثأ

 ناسارُخ دیشب هبف هنعن ريصق نایب دامعلا نبا هّضخ ثيح (78 ص ؛5 ج) بهذلا

 لك حيحص ل هعامس ركذو . 1220/617 ماعب هتافوو 1129/524 ةنسب هتدالو خرأو

 . روباسينب دانسالا ولع ةيلإ ىهتنا دق نأ اقدم يراخّبلاو ملسُم ن م

 اريح : هتیادب ًادانسا يبهذلا رکذ (610 ص :2 ج) لا مالعأ ربس يفو

 325 ص ۰36 ج يفو] يدنشلا هنا ةي انربخأ : : يسوطلا دَيْوُمْلا نع هللا ةبه نب دمحآ

 «نتنام نيبد .(. ..) كلام انثذح :يرهُّزلا بعصم وبأ انربخأ» :هتياهنو ؛[يّدّسلا

 نلت لثمب مم لکلاو .يمشاهلا قاحسإ يبآ نع دمحم نب رهاز نع دمحم نب ديعس

 . دیره الا اتش دانسإ يف ام عم نْيَقَقْتُم امهرابتعاب لیلق ذنم امهيلإ راشملا دانسالا

 هيلإ داعف رکذلاب يتّملا دانسإلا ةرم نم رثکآ دروآ يبهذلا نأ ةظحالْلاب ریدجلاو اذه

 نب دملا :قيقدت عم ءانب رم امك ۰16 ج و ۰64 ص ۰10 ج و 368 ص :5 ج يف

 .انه محملا انّصن يف امك «هباتک يف دمحم

78 



 نسخلا يبأ نب نامثع وبأ] يريحبلا دمحم نب ديعس انا :8)

 [يلع وبأ] [ىسيع نب] دمحم [نب دمحأ] نب رهاز انآ :2190[يروياسينلا

 ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب قاحسإ وبأ] دمصلا دبع نب ميهاربإ كانأ :0يسخرسلا ٠

 *04كلام انثدح :22[يرهُّؤلا بّعصم وبأ] ركب يبأ نب دمحأ انئذح :212[يمشاهلا .

 ةلسب هتافو خرأو (15 و 14 ص 20 ج) ءالثلا مالعأ ريس يف يبهذلا هل مجرت (8)

 نع ًالقنو .يرهألا ةياورب اَطوُملا ب هدفت ركذو ًاماع نيعست نع 3

 رسع لاک هلآ فاضأ دنکلو «دٌضهتلاو ةدابعلا ريثك رّيخ ملاع خيش شال : هنع لاق «يناعمسلا

 يف هرکذ انب رم دقلو . ثیدحلا باحصآ بحب الو ةياوزلا یهتشپ ال ءهجولا رسب , قلُحلا

 يذلا نایبلا اذه ينو .يّدّسلا :وآ :يدنشنا : هلأ ىلع ا هذه نم قياسلا نایبلا

 یدج ىلإ ةبسن اهّنأ قیقدت عم ءيدّيسلا : ىلع فقن مانت امك همسا طبضل هاتدمتعا

 اققحُم لاحآ دقو .ٌيصولاب فورعملا يناذمهلا يلع نب دمحم نسحلا يبآ دّيسلا

 .تاقبطلاو مجارتلا بلک نم ةحلاص ةعومجم ىلع نمتلا
 .ثیدحلا بتک باحصأ حالطصا يف ءانربخآ (9)
 هانتیثآ امك همسا يناعمسلا قّد (392 ر ۰106 ىلإ 104 ص :2 ج) باسنألا يف (10)

 974/364 ةنسب هتدالو خراو . ریحب .هدادجآ دحآ ىلإ اهئآ افيضُم هاضیآ هتبسنو

 زاجحلاو قارعلا ىلإ لحر دقو ٠ .ةقث ًاقودص هربتعاو 8 a1 ماعب هتافوو

 دمحأ نب رهاز يلع ابأ عمس دقف ءائّصن يف امكو .«ةيلاعلا ديناسألا» كردآو .

 يأ «يدّيسلا دمحم وبآ هل یورو :يناعمسلا دوی امك سخزرسب «يسترسلا
 نأ باسنألا يف درو ام يف جملا نأ الإ .ليلق نم هركذ رم يذلا لّهس ني هللا ةبه
 .قبس أمي انركذ اذإ «نيئس عبس زواجتت ال هّنسو ديعس نع ىور دق هللا ةبه نوكي

 وهف ؛ريصق نایب يونس الا هصخ (600 ر 27 و 26 ص 2 ج) ةيعفاشلا تاقبط يف (11)

 لاحأ دقو .998/389 يف يفوئو ۵4 يف دلو ««ناسارخب هرصع خیش»

 .هتمجرتل رداصملا بتک نم ةعومجم ىلع باتکلل ى تحمل

 تاقاضإلا عم هاتلٌجس امك همسا يبهذلا تیثآ (822 ص ۰3 ج) ظاقخلا ةركذت يف (12)
 هتياور - انصن يف امك ب ًادکوم «دادغب دنسعب هتعنو 936/325 ةنسب هتافو ماو

 .يرهُزلا بعصُم يبأ نع أطوُملل
 هانرگذ دقو .856/242 ةنس يفوت هم ةروشنملاو ةقورعملا ةياورلا بحاص وه ( (13)

 ١ .6 مقرب طول ةاور نمض يا قيقحتلا اذهل ريدصتلا يف
 = ميدقتلا ةيادب يف هباتكلو هل انضّرعت دقو .796/179 يف يفوت ءأطوُحلا بحاص وه (14)

79 



 نیدّمحملا وبآ] دوعسم نب دمحم نيدلا ديعس یالسالا خيش انربخأ 3

 ءةحلاصلا ةخيشلا انتربخأ :لاق 20 !ىلاعت هللا همحر  ينورّزاكلا [مُت ينايلبلا

 ‹ظفاحلا خيشلا نع )حاجزلا ميحرلا دبع نيدلا فيفع ظفاحلا تنب ةشئاع

 نع "يلا نباب معدَملا يروتيدلا ىيحي نب فيطللا دبع نب يلع ن نسحلا يبأ

 وبأ انربخأ : :تلاق ت يربإلا جرفلا نب دمحأ تشب ةدّيش ءءاسشلا رشف دق « هناکلا

 هب لهتسا یذلاو يرهزلا ىلإ دانسالا اذه ةياهن ىلإ ریشت ةعالعلاو . قیقحتنا اذهل

 . ةيرهزألا هل اطخ خسانلا

 ةلاخك ققد ثيح (20 ص 12 ج) نیما مجم رظنا «ثدحملا هيقفلا اله نع (1) -

 عجارملاو رداصملا بتك نم ددع ىلع لاحأو هانتيثأ امك همسا

 دبع تنب ةشئاع :ةثدحُملا ءذهل ةلاخك مجرت (158 ص 3 ج) هاشلا مالعأ يف (2)
 ذأ عمرو ملو . رکذلاب ةينعملا اهّنأ بلاغلاو . جاجزلا نب دمحأ نب دمحم نب ميحرلا

 تور اهنأ - مولُعلا دبناسم طوطتعم نع ًالقنو - كا ام لکو .اهتافول الو اهدالپمل

 وعو .يئاتْسشجّسلا زيزع نب دمحم ركب يبأ فيلأت نم نآرقلا بيرغ يف يزيزعلا باتك
 :لدب ءبئارغ :فلؤُم - ةفيلخ يّجاحل (1140 ص 2 ج) نون فک يف امك -
 خيشلا اهنع ىور دق ْنأ ًاضيأ ةلاّحك نایب يفو .941/330 يف يفوت دقو ؛بیرغ

 . يلجبلا هللا دبع يبأ فيلأت نم نآرقلا لئاضف باتک ينيوزقلا رم 2 نيدلا جارس

 نب ّيلع يروئيدلا نسحلا يبأل دامعلا نبا مجرت (64 ص 4 ج) بهذلا تارذش يف (3)
 1127/521 ماعي هتافو حّرَأو .هالعأ انصن يف امك ؛فيطللا ديغ :ال ءدحاولا ديع

 نع -1201/597 يف فورعم وه امك  ىفوتُعلا يزاوجلا نبال خيش  مدقآ هنأ ركذو

 امك  ةدهش نع يوري نأ دعبتسُملا نم سيلف ركذلاب ٌينعَملا هلعئو .ًاماع نيامثو ةعبس 3

 . !يوارلا بأ مسا يف فالتخالا يقب ,1178/574 ةنس تيفي دق ذإ - انضن يف

 صح (312 ىلإ 309 ص ء2 ج) ءاستلا مالعأ يفو .یریال - حرفلا :لصالا يف (4)

 . ءاسّنلا رخفب ةوغدملا ةيروتيدلا يربالا جرفلا نب دمحآ تنب ةدهش لیوط نايبب ةلاخك
 تعمسو دادغبب تدلو . لیمجلا طخلا ةبحاص تحلاصو ةنّيد فبتاکو ةملاع اهئآ رکذو

 رس نع تیفوتو .انصن يف امک- فّسوي نب رداقلا دبع نب دمحا نیسخلا يبآ نم
 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا يف انب ّرم امك 1178/7574 يف نيعستلا تزهان ةيلاع

 نّیب دقف ةيسلا نع اّآ .روکذملا مجرملا يف رداصملا بتُك نم ةحلاص ةعومجم رظنا
 = بهذلا تاردش يفو .ةّرْبِإ عمج وهو ءاهلمعو ربإلا بل اهنأ باسنألا يف يناعمسلا
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 نیسخلا
 نب نامثع ورْمع وبآ انريخأ : لاق فش وی نب رداقلا دبع نب دمحأ

 ©0يبْرَحْلا نومُيم نب نسخلا نب قاحْسٍا بوی وبأ انربخآ :لاق (7زازبلا یعفاشلا ۱

 لاق 0 یبْعقلا ةمّدْسَم نب هللا دبع نامحرلا دبع وبأ انآ

(3) 

 يروئيدلا جرفلا نب دمحأ رصن يبأ تنب ةدهشل دامعلا نبا مجرت ء(248 ص4 ج)

 .قارعلا ةدَیسُم تراص ىتح اهیبآ نم ريثكلا تعمس اهنأ ركذو يدادخبلا مث

 :اذکم همسا قّفدو زاجيإ يف دامعلا نبا هل مجرت (238 ص 3 ج) بهذلا تاوش يف

 هتاف و خراو يفسويلا ي يدادغبلا فشوي نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحآ نیسخلا وب

  DE gaردقلا ليلج ةقث» هربتعاو ًاماع نينامثو *.

 1036 /428 ةنسب هتافو دامعلا نبا خرآ ثيح (238 ص ۰3 ج) بهذلا تارذش رظنا

 .ًاقودص هربتعاو انن ىف امکو هانتيثأ امك همسا قّقدو

 دادغي خيرات نع لقت - يولع نبا ۰4228 صر كلاسملا راونآ بحاص هب فرع

 هلأ الإ اید نم ممسو دادغب نكسو 823/260 يف دلو دقو  يدادغبلا بيطخللا

0) 

 .ثيدحلا ريثك هاتبث ةقث رثعا دقو .انّصن دانسإ يف امك «ٌيبْرحلا مهنيب ركذي مل

 097 204 ةنسب هتافو خو

 ةّيسنوتلا ةطوطخملا نم حالصإلاو .ةحضاو هيف تدرو دقو ءٌيفرخلا : لصألا يف

 .ح.ح ؛ةطوطخملا بحاص طخب وأ خسانلا طخب ءاوس ؛ةحضاو ةملكلا تدرو ثيح

 ءامسأ طبض يف نیتخسنا ءاطخأ ىلع انقيلعت دنع اذهل انضاعت دقو .باّمولا دبع

 يف انتقيرط :هناونعو يصنلا قيقحتلل انميدقت نم سماخلا مسقلا يف ءمالعألا

 . قيقستلا
 ا
 هب (226 ص) كلاسملا راوئآ بحاص فيرعت وهو ءهيلإ انهن نأ قيس امب ركذُيو

 نم هعامس رکذ دقو | يدادغبنا بيطخلل دادغب هب خيرات نع لقت كلذو - لا ىلع -

 ۳ ةئسب ب هتافو

 ةرقفلا نم 9 نايبلا رظنا . هلثم انب رم دقو .ثيدحلا بتُك باحصأ حالطصا يف ءانربخأ

 0 , :الغأ 2

 . هئم يناثلا مسقلا يفو يصنلا قيقحتلل ميدقتلا يف انتياور بحاص نع انثيدح رظنا )10(

 81 6 * ًاطوملا



 [ةالصلا تیقاوم باتك]

 هع ع ع م ا i م 3 ۳ ۳1 م 3

 ريزعلا دبع نی مع نأ يرهزلا باهش نبأ نع سن نب ۰ ب كلام ىلع ثأرق

 و هرم 256 10 بلا [نب] ورع هل لخدف مو للا ل _ ! هنع هللا يضر -

2 

 او ول دونم وبأ لع لَ ةقوكلاي وَ ماوي ةّدَّصلإ َرخأ ةبعش نب ةَريغُملا

 ر 5 "یی لأ تدل ذك ی ری اي اَذَه ات» :َلاَقَف َيِراَصْنألا

 ىَلَصَم ىَّلَصا م - 8 هللا لوشر یلص یلص ه 4 - لوس
 .؟توب ادب i 486 هللا لوس زر ىَلَصَق ىَلَص 3 -- 6 - - وللا نوش

 سر هی ات مسا EE نگر لل 0 0 ۲ و ا ل
 ماقا وه لیّربج نآوآ !ءوَرع اپ هب تّدحت ام ٌمَلْغإ» مع لاقق 5

8 
 i e 8 E نسم 8 0 م تم کت 7 اس

 يبأ ْنْب ٌرْيِثَب *َناَك كلنکر»* :ةَوْرُغ ©َلاَقَف «؟ةلّصلا تفَو هللا لوُسَيل
 .*)«هیپآ نع تدَح رم 0 لا ورم

ق رعزألا ةطوطخم خسات هنع اهس ام يفالثل ةفاضإ نيفوقعم نّيسوق نيب هانححو ام (1)- 4
 ط

 رطسأ دعبو ةيناث ةّرم ءزمه الو طیقتت نودب «لسربج + مث ىلوأ ةّرم لیئربج : لصألا يف (2)

 يف امك اهمقرو سنوتب ةيطولا ةبنكملا ديصر نع باهولا دنع ج ج ةطوطخمم ةيادب ( (1)- 5

 -ع.ح : ب ةيشماهلا تانايبلا هذه يفو يلي ام يف اهيلإ زمرن فوسو .و 3 و :ةحِسّنلا

 .م.خ :هزمرو ؛ روصنم .ع يدي ىلع عوبطملا نمنلا ةيادب يلاتلاب يهو

 ٠ م.ع نم يلاتلابو ع. ح نم ةطقاس فطعلا ءاف (2)
 .م.ع نم يلاتلابو .ع.ح نم وهو .كلذك : لصالا يق هّلحم درو نيقمالعلا نيب ام (3)

 28 ص ع. }4{
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 -- لي -- لا جز - !اهنع هللا يضر  ُةَشِئاَع يشتد دقو مرق لاق
 .هرهطت نآ لبق اهترجخ يف ُسْمَّلاَو را يص ناك -- هيي - هل َلوُسَر نأ
 :لاق هنأ راسُي نب ءاطع نع ملسأ نب ,دیز نع كلام نع يبنغقل قلا انئدح-6 1

 : لا ؛جیسلا ۶ دا يقو ْنَع هلاسف -- و -- هللا لو ىلإ ّلجر َءاَجا 21
 ملط َنيح َحْبّصلا ىَلَص بلا نم ناك اإ ی هک - - هللا لور نع تكسقا

 فو ْنَع لیلا »نأ :لاق مف َرَفسأ نأ دغ قلا نم حیا ىَلَص يف رجلا
 .1ثقَو م :َلاَق ! هللا لوستر ای اذ اَنأ اه : لاقف ؟ةالّصنا:

 تنب رمع نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنخقلا انثئدح 7 0

 بطلا يسع -- و - هللا وشر ناك ذإ» :تلاق اهن ةشئاع نع نامحرلا دبع ٠ ٠
 5 سلف نم فرعي ام ويدي باس“ ف رصنیف 0

 هوب رش عو راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع يسنُعَقلا انث 0
 : لاق ا ال للا لور 4 | ةيرش يبأ نع و ا نعو عف

1 5 

 .قحسا ینثدح لاق ركب وبا انربخا :لصالا اهنم المخ دقو طقف .ع. ح يف ةفاضإ انه (5)

 .لاق : ب .م.ع اهضوعو
 لیحن الو يلي ام يف اذه لثم ىلع هجن ال فوسو «يبنلا : :م. ع يف كلذكو . .غ.ح يف (1)- 6

 .ءاضتقالا دتع الإ . f ىلع

 نب ىيحي ةياور ىلإ ةلاحإلا عم هداهتجا نم «اهیآ :م.ع يفر طول ي اذكه (3)
 . نيآ :ًاسفيأ اهيف يتلا يثيللا ىيحي

 .29 ص :م.ع (1)- 7

 .ظ 3 و :غ.ح (2)

 الو هل ری ال فذحلاو . فطعلا واو فذحب ء نع : .م.ع يفو؛نّیتطوطخملا يف اذكه (3)

 . هنوثدحي : يلي ام يف ةدراولا عمجلا ةغيص هزیجت

 .30 ص :م.ع (4)
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 .رصعلا كرد دف ٌنسْمَّشلا برن نأ 0 رصَحْلا نم ةعكر

 - !هنع هللا يضر - باّطخلا نب رمغ نأ عفان نع كلام نع يبنخقل هلا اتن 8

 ظِفَح اَهْيَلَع ظفاحو اَهَطْنَح نم .ٌةالَّصلا يينع مکن مه هام ىلإ
 .«عّيضأ اهاوس امن وهف اًهَعّيض ْنَمو .ٌهلید

 لم ْمُكِدَحَأ ُلظ َنوُكَي ْنَأ ىَلِإ اعارذ ملا َناَك ار طلا اوُلَص نأ بتك مث
 [ظ 3 و] !ةَنَالَث وأ نْيَخَسْرَف ُبكاولا رسي ام َنْدَق ةي ٌءاَضْيَ سنشناو صَعلاو

 و

 مات نم !ليَللا ثلث ی قفشلا باغ اَذِإ ٌءاَشعْلاَو ! نسْمَشْلا تبر اإ رغم

 موُجْلاَو َصْيّصلاَو !ُهْنْيَع ثمان الف مات ْنَمَف !ُهنْيَع ْتَماَن الف مات نمف !ًُهَنْيَع مات الف
 ر رو م

 . ةكيتشم ةيداب

 ني] كلام نب [عفان] لّيَهَس يبأ هّمع نع كلام نع يبتغقلا انئّدح 9
 بتک - ! هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع هيبأ نع* (2[ىحبضألا رماع ىبأ )3( ۲

 ٌسْمّشلاَو َرْضَعْلاَو *!ٌنمْمَّشلا تغار اَذِإ َرْهَُظلا لص نأ يرعشألا ىسوم 0 3

 ءاّشعلا 9 رغآو !نسْمَّشلا ِتَبَرَغ اذ َبِرْعَمْلاَو !ًةَرْفَص اهلشذی نأ َلْبَق بقت

 لصقل ىم نبی ییتروشب افرا اب موا حبلا سو امك 57
 .31 ص :م.ع (1)- 8

 عضو عم «لاق قحسا ىنثدح لاق ركب وبا انا. :ةفاضإ .م.ع يق كلذكو .عاج يف (2)

 . عوبطملا يف ءانربخأ :لازتخالا ليصفتو تاكرحلا

 .لهس :لصالا يفو ء.ع.ح يف اذكه (1)- 9

 ًاعقا نايبب رجح نبا صح ثيح (25 ر :296 ص 2 ج) بيذهتلا بيرقت نع ةفاضإلا (2)

 .757 ۸/140 دعب تام ذإ ؛ةعبارلا ةقبطلا نم هذعو ةقث هربتعاو «یندملا ىمُيتلا (..۰)

 . 28 ص :يطويشلا فاعسإ ًاضيأ رظناو

 . ع. ح نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (3)
 :رياغُم طخبو طلا يفد اهشوعو لصألا يشو « .ع.ح نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (4)

 نيشلا ىلع طقنلا لامم) عم) ةيقن اضيب سمشلاو رصعلاو

 .رخخأو الأ يق قس درو و اا الل ا (5)
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  هییآ نع ۳[ يبألا نبل ةورش نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا انثدح - 10
 لص نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ بتک (2- !هنع هللا يضر ب باطخلا نب رمع
 تل ام مع لص ْنَأَو خسازف هک بارلا ر زي ات رق ات نال ندا
 یا ىم نترك الو یا طم رطش ىق توت نٍق ! لیلا و

 ىلوم ٠ عقار نب ها دبع نع دايز نب ديزي نع كلام نع يسنعقل ىبنخقلا انئدح - 11

 قو نع ' ! هنع هللا يضر - ةرْيَره اب اأ لاس هنأ ی جوز ةَمّلَس م
 دا َرْصَعلاَو َكَلْتم َكّنِظ َناَك اَذإ رهظلا لص رب نأ» :ةريره وبأ لاقف ةالصلا
 ايوا نلف ی قي ات شو نسل تبرغ | اَذِإ َبِرْغَمْلاَو كم كَل داك
 .«120ٍسّلَعب حبس َّلّصَو ! كع ما الف لیلا ضن فْضن ىلإ تن ز ناف

 نع ةحلط “يب أ ني هلا دبع نب قاحسإ نع كلام نع يِبنْعَفلا انثدح - 2
 ىلإ ناسا مش رمل يِنَصُت اد :لاق هنآ 2 !هنع هللا يضر - كلام نب ستآ
 . اًرْضَمْلا َنوُلَصُي مُهَدجَيف فرع نب وِرْمَع يت

 | :لاق هلآ كلام نب سّنأ نع باهش نبأ نع كلام نع ينحل ىبثخقلا انثدح
 برم ننشلاو مهيأ ءان ىلإ بها ا تب هك رطقَلا يل

 نب مساقلا نع نام را دبع ىبأ نب ةعيبر نع كلام نع ىبنعقلا انثدح

0 - (1) 

2( 
 .32 ص :م.ع (3)

 , لصألا نم تبثمناو ء شتخب :ع.ج يف (1)- 1
 .33 ص :م.غ (1)- 2

 ام يف اذه لثب ىلع هي ال فوسو .هللا همحر : يضرتلا ةغبص ناكمو . ع. ح يف هرو (2)
 34 ص :م.ع (3) ۱ . يلي

 . ةفاضإلا ريربتل فرعي نأ نم رهشأ

 . طقف . م ع نم ةطقاس يضرتلا ةغبص
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 رْهّظلا نولصُي مهو الا سانلا ثکردآ ام» :لاق هلأ [قيْذَّصلا ركب يبأ نب] دمحم
HE 
e 

 ةعمجلا ةالص تقو ©[باب]

 نب “[عفات] ليس يبأ هّمع نع سّنأ نب كلام نع يبنغقلا انئّدح
 نب لیقعت دام »یر کر * لاق هيبأ نع [01١ بسا رماع ۳ 0 1 كلام

5 

 تفطلا َيِشَغ اَذِإَف .ْيِبْرَعْلا دجشَملا رادج ىلإ ِةَعْمْجْلا موي ری ”مرطت بلاط يبأ
- 

 مجری مث ا !هنع هللا يضر - باطلا نر ج ر راتجلا ل ا [و 4 و] 2

 . ۲7: ىلا لی و لیقیف 3 ةَعْمجلا ةالص َدْعَب

 طیلَس يبآ "نبا نع ينزاملا ییحی , نب ورمع نع كلام نع ي قلا ا

 ةَعْمُجْلا یلص - !هنع هللا يضر - دا َّنْب تامشع ع أ ©[ سبق نب ورم 2 نب ةریسا]

 .ةناضالا ريربتل ۰269 ةرقفلا نم لّوالا نابینا هلفسأ رظنا (4)
 . طقف لصالا نم ةملكلا (5)
 . طقف .ع.ح نم :باب (6)

 .ةفاضالا ریربتل هالعأ نصنلا , نم 9 ةرقفلا نم 2 نايبأ رظن (1)- 1

 . ع. ج نم ةطقاس - )
 اهلك : لدب ءاهلطظ ع )4

 . لصالا نم ةطقاس : نبا (8
 (3018 ر ۰1683 ص .4 ج) نايبب بلا دبع نبا هضخ ثيح باعيتسالا نم ةناضالا (9

 نع ًاثيدح هنبا هلع ىور اهدي امو ًاردب دهش . .يراصنالا يراخبلا :هتبسنو
 . ةنيدملا لعأ ىف دعو هب يبنلا

Bb 



 سلا ٍةَعْرَسَو ريج َكِلْدَو للمب َّرْضَعْلا 00 لس ةيدَملا

 ةع كردأ "نم ىف باب

 نب ةملس يبآ نع باهش نبا نع كلام نع يبنعقلا انثدح 4

 ةالَصلا نم ةَعْكَر َكَرْدَأ نَه :لاق ل هللا لوسر أ ةريَرُه ىبأ نع نامحرلا دبع

 (ةدلَّصلا رذآ دَقَف

 اذ 2و : *لوقي ناک “ع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام ن 0 يبقا انثدح

 .«ةَدجَسلا تا دم دنا تئتاف

 ةَمكولا كرذأ ْنَم» :لوقی ناك ةريرُه ابآ نأ هغلب هنأ كلام نع ا انثّدح

 .(37«ةيبك دي هتاف ذقف نآزقلا معارف ُهَْئاَف ْنَمَو .ةدجَسلا رو دَ

 (* تّقولا عماجو سمشلا كول ىف ءاج ام باب

 :لوقي ناك رم نب هللا دبع نأ عفان نع كلام نع يِبنعملا انندح 5

 . لی ِسْمّسلا كولد

 . لعفلا لدي ءهالصو : #, ع. ج يف )10{

 . يلي ام يف هلثم ىلع هب ال فوسو «نمیف : لصألا ى يف (11)

 36 ص :م.ع (1) - 4

 . ع. ح نم طقاس نّيتمالعلا نيب ام )2

 ا عا3)
 0 5 و :ع.ج (4)
 .اهلظ :لدب 3 عاج يف (1)-
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 نأ ريم ينربغآ» :ل اق نیصخلا نب دواد نع كلام نع يبنغقلا انثدح

 عاَمتجا لیلا قسغَو ی لا ءا اَذِإ سْمشلا كولد : نرمی ناك سابع ّنْب هللا َدْبَع

 .«ةْئَمْلظَو للا

 نأ رمع هب هللا دبع نع عفان نع كلام نع يبنغقلا انثدح

 دلو هام ته ما ِرْصَعْلا مات ېذّلا» ٠١ :لاق ل ها لوسر
 شا

 ی ۳ ةالص زینب مل یر ی رضتا ةلَص نم فرصا - !هنع هللا يضر -

 .(!َتْفمَط» : مَع هل لاقف ًارْذع هل َرَكَذَف '؟رْضَعْلا ةدَص ْنَع َكَسَبَح امد :ُدَل

 . قيفطتو ءافو ءیش لكل : لاقیو : كلام لاق

 ىلصُملا نإ : لوق دیعس نب ىيحي عمس هنأ كلام نع یینعَقلا انثدح

 .اهلامو هلْمُأ نم  !لضفأ :وآ  مَّظْعَأ اهتقو 3 م هتاف املو )یلصیل

 رفسلا يف وهو ٌتقولا *هکردآ نم يف كلام لاق :يبنغقلا انثدح - 7

 ىلع اظ 4 ر] مدق ناك نإ هل !هلهآ ىلع مدق یّتح ًایسان وأ ًایهاس ةالصلا رأف

 . لصألا نم ةطقاس :نب (2)
 لامغتسالا ىلع ةّلاد تاکرح ضعبب لصألا يفر تاكرح نودب .عاج يف تدرو (3)

 . مولعملا ةغبص تدرو ةعوبطملا يفو .لوهجملل يتبّملا لعفلاو لعافلا بئان ةغيصب

 .طقف .ع.ح نم يهف ءهدلوو :امأ

 . طقف لصألا نم :لوقي (1)- 6

 اهنم تلح دقو ءاهتقو هتاف امو تالصلا :ةفاضإ رياغُم طخبو لصألا شماه يف انه (2)

 يشيللا ىيحي نب یبحی ةياور نم اهّدمتسا دق ةفاضإلا خسان ٌلعلو .عاج ةخست

 .(23 ر ۰12 ص :1 ج)

 .و 6 و عح (3)

 . طقف لصالا ةخسُت نم لصتْملا ءاهلا (1)- 7

 . ع. ح يف ةرکن ةملكلا تدرو 2(
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 تقولا بَهذ دقو ميق "دق ناك ناو .ميقُملا ةالص يَّلصُي هلإف تقولا يف وهو هلهأ ٠

 . هيلع ناك يذلا لثم یضقی امنإ هال رفاسُملا "الص ىَلصُي هّنإف

 رهو جرخ اذإ : لاق هلهأ يف وهو ثقولا هكردأف ًارفس دارآ نم يف كلام لاق

 يف یلص نكي ملو ثقولا بهذ دقو حر اذإو :رفاسُكلا ةالص یلص تقولا يف“.

 . هيلع «©بجوأ ام رذق ىلع يضقي املا هنأل © رضاحلا ةالص ٌلصْيِلَف هلهأ

 تبجو دقف ةرمُحلا تبهذ اذإف برغَملا يف يتلا ةرثنا قفشلا :كلام لاق
 ی

 .ةالصلا . -

 ةالصلا نع مونلا باب
3 

2 
 ِبْيَسْملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع ا انثدح - 8

 سرع ليلا رخآ نم ناگ اذ ىَّتَح .:* نیرنآ ری نم ّنَثَق نيج" 26 ها لوس
 باحضار هلق هّلنا لوس ماتف .©0!حَبّصلا ال اک ا حابز نبذ لالبل َلاَقَو

 1 Se ay ۳ 1 ی 5 >8 9 خم 2 ون و رس 00 ا عع 5-2
 ملف ُانْبَع هْئيلغف رجفلا « لياَقُم وهو هتلحار ىلإ دنتسا مث . هل رد ام لالي هداك و

 م اک دق: نانا 2 ع.ح يفو ءطقف لصألا نم نیتمالعلا نيب

 :هرادصم ىلإ نست نأ توپ 9

 .40 ص : م )2

 يهو (213 ر ۰182 ىلإ 178 ص ۰1 ج) وبلا دبع نبال باعيتسالا نم ا (م2)

 381 ةرقفلا يف صنلا يف هریسو ينزگلا تالا نب لالب نيو هنیب قیرقا ةديف

OEE)0  

EE, 
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 عش . رسما ْمُهْئَبِرَص ىَّنَح بكولا نم َدَحَأ الو هللا لوشر ظقيتسي

 دا يذلا يسفتب دخ اللا لوس ر اي :لالپ َلاَقَف 9۴! لالب الي: لات" هم هللا لوس
525 3 

 رم من اتش اوذتفاف :ٌقلَحاَوَر اف !اوُداَتقإ اب هللا لوس لاقف ۳

 يس ْنَم : ةالصلا ىضَق َنيح لات مقر مهب ىَلَصُف ة ةالَّصلا َماَقَأَف الداب هلع هللا ٌلوُسَر

 !8يرْكذ ةَدلَّصلا مقأ :ُلوُقَي - !لجو رع هللا َنِإَف !اهرکذ اَذِإ اًهَّنَصِيَلَف 9252

 كي هللا ُلَوُسَر سرع :لاق ملسأ نب ديز نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح - 9

 لب فرق ةدلّصلل متر نأ ([ندوملا حابر نیل الالب َلْكَوَو َةّكَم قیرطب هل

 شرا وعزف دقو مو قلا ظَقْيَتْساَف ُسْمَّشلا ي تقل ذ5 قا ع س اوُدَقَرَو

 یف دار اَذَه ّن نا لقب يداَوْلا كلذ ْن رم اوج رخ یخ اوبك نأ هللا لوس

 نآ [و 5 و] ي هللا ُكَوُسَر مهر مت يا ۳ نم اوج رخ

 هك هللا وسر ىَّلَصَق .ميقُب ْوَأ ةالَصلاب يداي نا الالب ر

 ۳ رع هللا نإ !: سالا ا ازور رم یا دقَو مهیلا فّرصنا مت سالاب

 اخ . 2 3 1 e 5 eم 6

 .(20) هط ةروس نم 14 ةيآلا نم هرج :نآرف 0
 . ةفاضإلا ليلعتل هالعآ صنلا نم 18 ةرقفلا نم م2 نايبلا رظنا (1)- 9

 .طقف . .ع.ح نم :لق )م1(

 يف ام ىلع هيبنت الو قيلعت نودب ءِدأَو :م.ع يفو ءلصألا يف امك ؛يداو :ع.ح يف (2)
 و7 و :ع.ح- لصالا

 هب :ع.ح يف (3)
 .دق :ةفاضإ .ع.ح يف (4)
 .42 ص :م.ع (5)
 .ع.ح نم ةطقاس :اذه ربغ (6)
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 لوُسَر تملا مث رب اهيل ؛ نا اَمَك اَهْنَصِيلَ کر زف ب يس را 5 2

 ئاق َوْهَو ۹0*لالب یتآ َناطِيَّشلا نإ :َلاَقَق © !هنع هللا يضر - رب : يبأ ىلإ هيب هللا
 و رس

 . ما ىتح ٌيبَصلا ادب انك امك دكه لری مل ر هه 01 ضاق يلَصُب ۰

 ال هللا لوس ربخآ يا ّلثم دل لو “لاب ربحا الالي 28 لا لوس 7
 كرا دهشآ - !هنع هللا يضر - ركب وُبأ لاقف © !- هنع هللا يضر - رب ۳۹ ۳

 . ۱ هلن لوستر

 تباث نب دیزو رمُع نب هللا دبع نأ هغلب هنأ كلام نع يِبنْعَقلا انثّدح* - 0

 .27*ًةَدْجَّسلا لرد دف سر ماَمإلا عقرب نأ َلْبَق ةعکعلا كرذأ مه :نالرقي اناك

 رضعلا دعبو حبّصلا دعب ةالصلا نع يقتلا يف ليق ام باب

 نع “رأسي نب ءاطع نع ملسأ نب , ديز نع كلام نع يبغقلا انثّدح - 21

 نق اَهَعَمَو ملط َسْمَّشلا َّنإ» :َلاَق ول هللا لوشر أ ت يحباّسصلا هللا دبع

 .ةفّرعم ةملكلا تدرو .ع.ح يف 7

 . ع. ح نمف هانتبثأ امو غرف : لصالا يف )8;

 ۰ حج نه رم يضرتلا ةغيص )8

 .ع.ح نم تّیئملاو ؛لالب : لصأللا يف (10)

 .طقف لصألا نم :هعجضان (11)
 .ملو :ع.ح يف (12)
 .طقف لصألا نم :لالب (13)

 .طقف لصألا نم :هللا (14)

 . طقف لصألا نم نئیتمالعلا نيب ام (1)- 0

 .43 ص :م.ع (1)- 1
 اهتبثأو يطويشلل فامسالا ىلع دامتعالاب . .م.ع اهحلصأ دقو یحلاصلا :ع,ح يف (2)

 دكؤُي (1045 ر 491 ص ء1 ج) بیذهتلا بیرقت يفو .رهزالا ةطوطخم يف امك

 = |هريتحيو «يدارملا ةليسُع نب نامحرلا دبع يحباتّصلا هللا دبع وبأ :همسا نأ رجح نبا
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 رم و سامع ام © 05 i ص د ی ی ےس ےس 4 0 و ۸ 3 ۳ 09ت
 سد اذإف .اهغراف تلاز اذإف .اهبراف تّوتسا اذإ من اهقراف تعفترا اذإف .ناطّیشلا
 یق ۳هالصلا نع * قلع لا ُلَوُسَر یهنو .اهفراف تبرع اذاف .اهتراق بوُرغلل 2 ۳ يع ترس ف و سم 1

 . ِتاَعاّسملا كلت

 ا هيبأ نع [ريبڙلا نیل ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنقلا انئدح

 مح علی هَ اهیورغ الو سنا عولط ميكس ازت الا : لا * ملا لرش
 بجاح “هاب اًذِإ» :ٌلوُقَي "اي هللا ُلوُسَر ناو اله وخ وأ « نیل نز
 مت یخ َةدلَّصلا اوراق شا

 :لاق “هنأ نامحرلا دبع نب ءالّعلا نع كلام نع يِبنْمَقلا انئّدح_- 2
 هتالص نم غرف اًملق .رصعلا يلصُي ماقف رهظلا دعب كلام نب سنآ ىلع الخ سد هر یر سه سأل لو سمو هر موم 0 00 7 ا

 : ْلوُعَي [ظ 5 و] ب هللا وشر ْتْعِمَس :9لاقف اهرکذ وأ اصلا َليِجْمَت اتوکد

 لعجيو مای ةسمخب ة4 يسنلا توم دعب ةنيدملا مدق ذإ « نیحباتلا رابک نم هدعیو ةف

 مث ؛هاندروآ امك هّمسا (39 ف) انصن يف درب فوسو . كلملا دبع ةفالخ يف هتافو

 قيَدَّصلا ركب يبأ ةفالخ يف ةنيدملا همودُق نایب عم (116 ف) رجح نبأ هدروأ امك

 مساك هللا دبع :يطويشلا ركذ (18 ص) فاعسإلا يفو .برغملا يف هارو هتالصو
 .ًامسا هلعج يف كلام مشو ىلإ اهن : ةينكلا دوي يراخشلا ناب ركذو اضي أ ةينككو

aظ7 و:  

 . برق بورغلا نم: مع يفو «اهبراف بورعلا نم :ع.ح يف

 . ع. ح نم طقاس نیتمالعلا نيب أم

)3( 
( 
( 
 .ادب :ع.ح يف امك اهانتبثأ دقو ءءادب : لصالا يف (

( 
( 

4) 

 .44 ص مع

 سمشلا بجاح باغ اذإو برخت ىتح :اذکه نسنلا أرقي :ةالصلا :دعبو .ع.ح يف

 عم هزر :ب «برغت :ليدبت عم .م.ع هتبثأ ام اذهو .بيغت ىتح ةالصلا اورخاف

 . يئيللا ییحب نب ىيحي ةياور ىلع ةلاحإلا

 .هنأ :م.ع طقسأ دقو :نيتيطخلا نْيتخِسُنلا يف اذكه (1) - 2
 تلحد :أرقت .ع.ح يف )2(

 .ال :ع. ح يقو لعفلا دعب )3(

۱ 
) 
) 

6 

7 

8 
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 هللا کی ا امت ناَطْيَّشلا ۳ دم مپ ْتَناَكَف ٌنِمَّشلا تّعفصا اذن
 : 51(1ُكييلَق لإ اًهيف - !لجرژب

 8 رمش نب [هللا دبع] نع عفان نع كلام نع يبَْقلا الح 23
 و م

 دنع الو سل عولط دنع َيَلَصْبَف مكذحأ بتي ال : لا ا هللا وسر

 نفت جرغالا نع ناّبَح نب ىيحي نب دمحم ن رع كلام نع يِبنْعَمْلا انثدح#
 ٍنَعَو 9 تب بغت ىح رصعلا َدْعَب ةالّصلا يع ىت لا وشر د نا ةريره يب

 مع ب هللا ُدْبَع ناک : لاق راتيد نب هللا دبع نع كلام نع ین افت ۱
 5 قو ا ۳ 5 | ر ۳ ۲ ب 0 ام و

 غلط مگیالضپ اوت آل :لوقی - هنع هللا يضر - + اطا نب : همش نا : لو

 هم ِناَبِدْغَتَو سمشلا عولط ْعَم ُءاَنْرَ علطَت َناَطْيَشلا نا اًهيورغ الر سم

 (ةالصلا كلت ىَلَع سال ۵ب رض ناک !اهبورغ

(3 ۳ 5 

 هو مع یآر هل ديزي نب بئاسلا نع باهش نبا نع كلام نع يبعَلا انثدح
 .ٍرْضَمْلا َدْعَب ب ةالّصلا يف َردَكَنُمْلا ترضي - ! هنع هللا يضر - باطَخْلا

 .م.ع لعق اذکعو . ینعملا ميقتسي يكل اهاتفضأ دقو «ناتطوطخملا اهنم تلح :ماق (4) ۰
 . ةلاحا ال و هیت نودب

 .45 ص :م.ع (5

 ن :لاق )1
 م.ع يف همیقتسم تدرو دقو نارحس ؛ عاج يفو ؛یرحتس : : لصالا يف )2

 لواحي ملو رهزالا ةطوطخم نم تاحفص ثالث لثمُي .ع.ح يف صقن ةيادب انه (3
 3 .هیفاللت الو هيف رظنلا . م

 .هلثم ىلع هنن ال فوسو خسانلا نم أطش وهو ء«برضت :لصألا يف (4)

 ر
-) 

) 
) 
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 ةرجاهلاب ةالصلا نع ىّهنلا باب

 : َلاَق هل راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع يبتخقل لا انثّدح - 4

 نع اوُدِرْبَأَف ةحلا دعا ادق م منهج حل يف نم سلا ةَّدَش 5 : هلي هللا نور لاق

 هَل ذا !آضْعَب يضختب لک !بَر اي :ثلاقت اهر ىلإ الا بکتشا : لاو !ةلَّصلا

 .«فّیْلا يف سفت ِءاَنْشلا يف ذ سم ٠ ماع لک يف يف نسب

 نايف نب دوشالا یلوم ءديزي « نب هللا دبع نع كلام نع يبنعقلا هو
 نع نابوث نب نامحرلا دبع نب دمحم نعو تامحرلا دبع نب ةملس يبأ نع

 ةّدشا : لاق «!ةالّصلا ِنَع اودربأف وَلا َناَك اذا لا لب هللا لوس َّنأ ةربرُه يبأ

 نيس ماڪ لَك يف اهل تا اهر ىلإ تکتشا رال ذأ َرَكَذَو . هج حیف نم حلا

 . ٍبِئَّصلا يف سهل يف سف

 ةريره [و ۱6 دل يبأ نع جرعألا نع دانزلا يب بأ نع كلام نع يبنغعقلا انثّدح

 .1 جد یتیللا ییحب نب يبجي ةيأور ىف امت تّیتملاو « لصألا نم ةطقاس :نب (1) 4

 نايبلا يف هنع نلعُملاو .ع.ح يف ظخالملا صقنلل اهینع ليحُت يتلا (28 ر ء16 ص

 ني هللا دبع هب نصخ نایب (18 ص) يطويشلا فاعسإ يفو .ةقباسلا ةرقفلا نم 3

 هريغو ريبّزلا نب ةورغ نع هتياور هيف ركذو روعألا يرقملا يموزخملا ديز نب ديزي

 لبنح نباك نيئّدحُملا رابك ةداهشب هقّثوو ىور نم ةلمج ىف دنع كلام ةياورو
 452 ص 01 ج) بيذهتلا بيرقت يفو .765/148 ةتسب هتافو خرآو يئاسنلاو

 هّنأو نایفس نب دوسألا یلوم هنأ ةفاضإلا عم ءآبيرقت فاعسإلا يف ام لثم (750 ر

 . ةسداسلا ةقيللا نع دودعم

 نصنلا رظنا . ىيحي ةياور يأ ءروكذملا ردصملا يف امك تّبْملاو ؛نع :لصألا يف (2)

 انه هانتبثأ امك مسالا درو ثيح 14 ةرقفلا يف هالعأ
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 حیف نم حل ةّدش ناف ةالَصلا رع اوُدِرْبأَف کلا دشا اَذِإ» :َلاَق لع هللا َلوُسَر و ری
 گن

۳4 

 ملا حيرب دجسملا لوخُ نع يهنلا باب

 .هغّلب هنأ ٍبّيسُملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يبتغقلا انئذح - 5
 برب ايدا اًنَدِجْسَم برقی الف ةَرَجّشلا هذه نم لک نما : لاق ب هللا لوس نأ

 مر
5 

 هللا دبع نب ملاس نَا رّبَجُملا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبتغقلا انثدح ...
 - 5 ۲ 3 و 1 و 1 ۱ ۰

 هعرنی یتح ادیدش ذج بوقلا ذبج يلص وهو هاف يطغُي ناسنالا ىأر اذإ ناك

 . هيف نغأ

 [ةراهطلا باتك]

 ءوضؤرلا يف لمعلا باب

 تیک يا يت لع ا بسم نب ور دج ومو دي نبا دع

 هيدي ىلع غَرفأف ءوضّوب اعدف ء!ْمَحَنا :ديز نب هللا دبع لاقق «؟أضوتب في هللا لو

 ۳9 ۰17 ص 1 جل روكذملا ردصملا يف امك تخل تيا ألا طقاس :نب ؛ (1)-
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 نير هيدي لسع مث ًاثالث ههجو لسغ مث ثالث قشنتساو ضّمضمتو هيدي لّسغف

 مث هسأر مّدقَمب "۷ءدب ريدأو امهب لبقأف هْيديب هسأر حّسم مث نیتفّرملا ىلإ نّيتر

 .هيلجر لتضو هم ادي يذلا ناكملا ىلإ مّجر ىَتح امهذر مث هاف ىلإ امهب سَ

 َّنَأ ةريره يبآ نع جرعألا نع دانّزلا يبأ نع كلام نع يبنْعَقلا انئّدح 7

 َرَمْجَتْسا نَمَو ازین هفلآ يف »عام ُلَعْجَيْلَف ْمُكْدَحَأ ًاضوت اَذِإ» :َلاَق هللا لوشر
 . !رتوم ا

 «[قینصلا] ركب يبأ نب نامحرلا دبع نع هغلب هنآ كلام نع يِبنْغَقلا انثّدح

 ءوضوپ اَعَدَ قو يبآ ئپ دعس تام َمْوَي ل يللا عزت ا ىَلَع لحد ُهَنَأ

 الج هللا َلوُسَر ُبْعمَس ينإف !ناَمحلا َدْبَع اي ءوضولا عبس اد :ةشئاع هل تاق

 داراب بال زنم : ر

 نب نامثُع نع هالحط نیدمحم نع كلام نع يبنْعَقلا انثلح 8

 هللا يضر  باَطَخْلا ّنْب َرَمُع عمَس [هلآ] هثدح [ظ 6 ول هابأ نأ نامحرلا دبع
 0 ماه یو 1 رع

 .ءاملاب هراز تخت اَمل عوض اض وت - ! دنع

 نآ لبق ههجو لّسغف يسنف ًاضوت لجر نع كلام لتس : لاق يبنْعَقلا انئذح

 الو ضوضُمُبف ههجو لسع يذلا اأ :لاق ههجو لبق هيعارذ لّسغ وأ ضّمضمتي

 لْسَع دی مث ههجو لسخیلف ههجو لبق هيعارذ لّسغ يذلا اًمأو .ههجو لسع ديعُي

 . كلذ هرضحي وأ هناكم يف ناك اذإ ههجو دعب امهلْسَغ نوكي ىتح هيعارذ

 . يلي ام يف اذه لثم ىلع هنن ال فوسو ءاد : لصألا يف (1)- 5

 .هلثم ىلع هن ال فوسو عادی : لصالا يف 2 ش
 .ةرَطلا يف ةملكلا هذه رياغُم طخب خسان فاضأ (1) - 7

 . 680 ةرقفلا يف هلفسأ نصنلا يف ةقاضإلا عم مسالا اذه درو (2)

 ء1 ج) روکذملا ردصملا يف ام لثي وه نيتفوقعم نّيسوق نيب هانعضوو هانفضأ ام (1) 8

 .(6 ر ۰20 ص
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 تست وأ ضوضمُي نأ يف أضوُت لجر نع كلام لتش :لاق يبتْعَقلا انثّدح
 ديري ناك نإ لبقتسي امل رش رثنتسيو ضّمضمتيو ةالصلا ديعُي نأ هيلع سيل :یلص یتح

3 

 متانلا ءوضو باب

 نأ ةريره یب بأ نع جرعألا نع دانرلا يبأ نع كلام نع يبتخقلا انثّدح - 29

 ین «"اهلحذب نأ لبق هی لسيف هموت نم مک ظقِیتسا اَذإ» : لاك ها لو

 . اهدي ْتَناَب نی يِرْدَي ال مک ناف 0

 نب رمع ىلؤم ۰ يددعلا] ملسأ نيديز نع كلام نع يبنغقلا انثدح 00

 امجطضُم مدح مان اَذِإ) :َلاَق - !هنع هللا يضر - باّطَخْلا َّنْب َرَمُْع نأ [باطخلا :

 .(!أضوَتيلف

 نب رمُع یلوم .يودعلا] ملسآ نب ب ديز نع كلام نع يبنعَلا انثدح 0

 اولسغاق ةالّصلا ىلإ منَ اد ارث نیل هك 2 :ةيآلا هذه ريسفت نآ [باطخلا
 534 را. چ گر و

 مشنک نو نیل ىلإ ْمُكلُجْرَأَو موؤرب اوخسم 0 وحسماو قفارملا ىلإ هکیدیآو 2 وجو ۱

 متنَسال وأ طِئاَغلا نم كنم دا هاب وأ مس یلع زا یضرع مک نو ها ابنُ

 قیالا 4مکیدْیو مکهوجوب اوُحَسْماَف اط ًادیعص اوي ءاَم اوُدجَت ملال

 .مونلا ينعي عجاضملا نم نم مت اذإ كلذ نأ

 ۰1 ج) روكذملا ردصملا ين يه امك اهانتبثآو اهاتحلصأ دقو , ءامهلخدي :لصالا يف (1)- 9 ۳

 .(9 ر ۰21 ص
 . هلفسآ نصنلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا تفاضالا لیلعتل (2) ۳

 .145 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هلفسآ صنلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1)- 30
 .(5) :دئاملا ةروس نم 6 ةيآلا نم ءزج :نآرف (2) 7

 97 7 * ًآطوملا 00



 سي حبق نم الو مد نم الو فاعُر نم ًاضوتی ال هنأ اندنع رمألا : كلام لاق

 وأ مون وأ ربد وأ ركذ نم جّرخي ثّدح نم الإ أضوتي الو دّسجلا نم ءيش نم
3 

 .ءاسق

۳ 

 ءوضولاو روهطلا باب

 [و 7 و] نب ديعس نع ميلس نب ناوفَص نع كلام نع يبنْعَقلا انثدح - 1

 ۳ هربخآ رادلا دبع ینب نم وهو ةدرب يبآ نب ةريغُملا نآ قرزألا “نبا لآ نم ةملس

 بکر ال !هللا لوسر اب :لاقف ل هللا لوس دل كس : لوب ور رم ابآ حو

 ؟رْمَبْل ِءاَمِب ًاضرَتف !اًنْشِطَع هب اًنْأَضَوَت ناف .ء املا ّنع ليلقلا ترم لمْسَتَو لا

 هم *لحلا وام ُروُهَطلا وه : هل لوس لاَ

 نع َةَحْلْط , يبأ نب هللا دبع ني قاحسإ نع كلام نع يِبْمَقلا انثّدح 32

 نیا تحت تناكو كلام نب بك تنب *ةشبک نع 40 ةعافر نب دیش تنب ةد

0 

 . يب :(12 ر ۰22 ص 1 جر قیاسلا ردصملا يف (1)- 31

 . نم : لدب انعم : روكذملا رذصملا يف )2

 .خسانلا نم أطخ وهو : لمحلا : لصألا ينو هروكذملا ردصملا يف ام )3(

 ةو نب هديب يبأ بش ةَدْيَم :(13 ر ۰23 و 22 ص) روكذملا ردصملا يف (1)- 2

 . ٠١ سو 7 جل رجس نبال جت بيرقت يف امك لصألا نع انن يف تی

 . ةسماخلا ةقبطلا نم تدعو ةلوبقم ترثعاو

 .ع.ح نم و 8 و ةيادب .23 ةرقفلا نم 3 نايبلا يف هنع نّلعُملا صقنلا يهتني انه (2)

 ىيحي نب ىيحب ةياور يف امك لصألا يفو .نب :اذكه تدرو دقو طقف لصألا نم (3)

 .(13 ر 23 ص ء1 ح) يغيللا
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 اه بالا

 ٌءوضُو هل ثّ (5)اهیلع 0 ها 5 نأ (**اهت بخآ اهنآ يراصنألا هد ا :
 ”r ی

 را ينارف» : :ةشنک تلاق . . برش ىتح ءانإللا اهل e ترف ةه تّماَجف

 “)4 - لاق مت : قه ۰ تلاق . «؟ يخآ حْ اب E : اف 0 7
3 

 .۰! ٍتاَقاكَّطلاَو مع َنيِفاّوَطلا نم 0 تب تسيل اه َلاَق ةا هللا كوش

ELÎ 3۳۱[ بطاح نب] نامحرلا دبع نب ىيحي نع يتلا  

 کت
 4 ىَلَح صاَعلا نب وُرْمَع مهیف بكر يف َجَرَخ - !هنع هللا يضر - باطخلا نب

 ٠ ضْوَحْلا َبِحاَّص اي” :ضوحلا بحاصل ٍصاَعْلا ُنْب وُرْمَع َلاَقَف اصْوَح اوُدَرَو !۵
 بجا ایه  !هنع هللا يضر - بلح من رمع َلاَقَف ه؟غایسل َكلَضْوَح دل

 9 رت ریخت ال !ٌضْوَحْلا .هاَنيلَ فتو ا یلع درت اف اا ال1 ضوخلا “<

 لر :لوقي ناك رمُع نب [هللا دبع] نأ عفان نع كلام نع يبَملا انثدح 00
 :E ۳ 0 م ا ا

 .«!ًاعيِمَج لي هللا لوس ِناَمَر يف َنوُؤوْضُرَتَي اوناک َءاَسّنلاو َلاَجْرلا

 .طقف .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (4)

 . طقف . ع.ح نم :اهيلع (5)

 .اغصاف :ع.ح يغ امك تّبتُملاو ءافصاف : لصألا يغ (6)
 . غ ج نم ةطقاس : لاقف (7)

 .46 ص :م.ع (8)

 .ةنیآ :م.ع يفو «هانتبثآ امك نیتطوطخملا يف (9)
 . طقف .ع.ح نم :ْنِإ (10)

 ۱ . یه امنا :ع.ح يف (11)

 361 ةرقفلا يفو اهنم 3 نایبلاو 268 ةرقفلا يف هلفسأ نصتلا رظنا ءةفاضإلا لیلمتل (1) - 3
 .اهنم 1 نايبلاو

 نع يوري نیرتالا الك يفف ۰73 ةرقفلا يف هلغمأ نصنلا رظتا ؛ ةفاضإلا لب (م1)

 ? . طقن لصألا نم و رد بام (2)

 .47 ص :م.ع (3)
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 ءوضولا هيف بجي ال ام باب

 ميهاربإ نب دمحم نع رام نب دمحم ن رع كلام نع يبنعقلا انثّدبح 4

 نب !نامحرلا دبع نب ميهاربإل “دل دّلو م نع**![يمِيَتلا دلاخ نب ثراحلا نب]

 يف يشنآو يِلْيَد لیطأ را يئٳ» : الب يا جور «ةَعلَس أ تلاس اهّنَأ فوع

 همی ام هری : هل لوستر لاق» : علم اف ۱ ردقلا اکسل
 دعا َوْهَو مای َناَك َرَمُع نِ هللا َدْبَع نأ عفان نع كلام نع يبتْعقلا انثدح 2 ضد

 ۱ .أضوتي الو يَلَصُي

 با “طس َوَمْع بلا دبع أ عفان نع كلام نع يِبْعَقلا انثّدح -5
 . ترتب مو ىَّلَصَف جملا َنَكَم عن هلعحو دي نب ديِعَسِ

 لص ع لع

3 

 َلَأَس ها دیعس نب ىيحي [ظ 7 و] نع كلام نع يبتْغقلا انثذح

 : ماعلا بیصُب مث ِةَالَّضِل أَّضَوعَيِلُجَولا نع ©1[يِْئَعلا] ةحييَر ِنْي رماع برا َدْبَع

 بيذهتلا ٌبيرقت يف امك وه نعللا يف تبار . هرامعلا :ع.ح يفو لصالا يف اده (1) 34

 نب ورمش نب ةرامع نب دمحم ناییب رجح نبأ نصخ ثیح (559 ر ۰193 ص ۳ ج)

 .ةعباسلا ةقبطلا نم هلعو ءىطخُي هنأ فاضأو ًاقودص هربتعار يندملا يراصنألا مرح

 .ةقباسلا ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (ما)

 الو هیبنت نودب ..ه. ع صقنلا یفالت دقو . طقن .ع.ح نم طقاس نیتهالعلآ نيب ام )2

 ش . ةلاحإ

 .ظ 8 و :ع.ح (3)

 .48 ص :م.ع (4)
 .رياغُم طخبو ةرطلا يف حالصالاو ءطح : لصالا نتم يف (1)- 5

 .رهزألا ةطوطخم نم تاحفص تس رادقهب . .ع۰ح يف صقن ةيادب انه )2(

 170 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هلفسأ نصنلا رظنا تفاضالا ليلعتل (3)

 .(23 ر «27 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يف ةتبملا «نع :لدب ها :لصألا يف (4)
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 dT رغ للا 5 ,ok ۳ هے
 . اخو 1 ت كلذ لعق يا تارا : لاق ؟اضرتیآ

3ûيعدل لاف رِدَكَُملا نب دمحم ْن * بع كلام نع يبنغقلا اد  

 اَعَد مت ىَلَص مث اوت مت هلم لکاف مخلو رخ هل بوقف اعط ىلإ لا كوش 3 ۳۹
 مو لو لس ان لاف كلذ ب

 هيا !هنع هللا يضر - سلا رغب ا ترا + لوق هللا دن
 ساّبع ن هر هللا َدْبَعَو بل بلاط يبا نب يلع هل هنأ كلام نع ينل اد :

 الا ت تشم امم ِنآَضوَتي ال اًناك - !امهنع هللا يضر

 ءوضاولا عماج

 نأ هيبأ نع [ريبُرلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنْغَقلا انثذح 7
 .:؟راجخأ 5ق مُكدَحأ ای لو : لا ةباطينإلا ن ليس ه5 هللا وشر

 هر ي | ن هيبأ نع 20[ بوقعي نبأ نامحرلا دبع نب ءالّعلا نع كلام نع یبنقلا ا
0 

 رم 3

 | نیم

 وق راد مکی ياع مرلسلا» : : َلاَقَف ِةَرَبقَمْل | ىلإ حر 25 هللا لور ن نأ ه ۳ و 090 رب مس اس 5 ير
 و «۱اتناوخا تر دق يلأ ثفیَو .توقحل مكب - ربا هاش نا -

 اوُنأَي هَل َنيِذّلا تارن يباحضأ | ها لبا ات «؟تنوغاب تن أ !هّللا لوس

 ةياور نم ةناضالا (1)- 37
 تاج ام باب

 . نصنلا

 قالصتا باتك نم (37 ر ۲ ۰83 ص 1 ج) يثيللا ىيحي نب ىسحي

 اذه نم 32 ةرقفلا يف يوارلا اذه مسا انب زم نأ قبس دقو < .نآرقلا أ يف
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 ياي نم ُفِرْمَت فک اللا َلوُسَر اَي» :©©اوُناَق «!ضوحْلا ىَلَع ْمُهْطَرَف اتو ُدْعَ

 مفك نخ يف ةلڪحُم ۹و لی لرل اگ و تيرم : َلاَق «؟َكِيَمُأ نم گ] َدْعَب

 ِةَماَيَقْلا مری َنوَتأَي مهتاف» :َلاَق ؛!هّللا نوش اب یلب» :اوُناَق «؟هلْيَخ فرعی لأ مه

نَع تاجر ندا هلو ضّوحلا ىَلَع مهر نو ءوضولا رت أ نم نيلم اغ 1
ْ 

 نإ : كاي !ملم آلآ اَ ال ال :مهیدانآ .لاَضلا ۳ دادي انک يضوخح
e eو رب 9 سس ی  

 .«!افخسف !اقخشف !ًاقخشف :لوُقأف !كَدْعَي اولی دق

 نع هيبأ نع [ريبْزلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا انثدح 8

 ُنْذَؤُمْلا َءاَجَف ٍدِعاَقَمْلا ىَلَع َسسَلَج - !هنع هلل اا يضر - َداَّمَع ن نام َّنَأ تار

 ًائيدَح [و 8 و] ْمُككَدَحُأل هَللاَو» :َلاَق مث أضر ِءاَمِب اَعَدَق رضا ةالَصب هد

 : لات ب وق ام _ لجو رع هللا با يف ةي الوت

 لا يَلَصُب مت ةَءوْضُو سخت ار منم ٍءىرما نم ام :ُلوُقَي ةا ہللا لوُسَر
 3 ص

 . ؛اًهيَلَصُي ىح ىلا ةّداَّضلا تو هی ام“ هل رفغ الا

 نا را ن ّنم ًافلرَو رانا يفرط ةالّصلا مأ [و]# ةيالا ىرأ :كلام لاق

 . 24 َنيِرِكاّذلِ یزکذ ٌكلَذ تالا َنْبِهْذُي تاَنَسَحْلا

 نع راسي , نب ءاطع نع ملسأ ع نب ديز نع كلام نع َئبنْعقلا انثدح 39

 .(28 ر 29 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثَملاو ءللاق : لصألا يف (2)

 .قباسلا ردصملآ نم ةفاضالا (3)

 اسلا ردصملا يف امك تّییملاو قّرغ : لصالا يف (4)

 . قباسلا ردصملا يف امك تّیتملاو .نولجحم : لصألا يف (5)

 .قباسلا ردصملا يف امك تّبثملاو «نود اذلف : لصالا يف 6(

 .(28 ر ۰30 ص) روک ملا ردصملا يف امك تّبْملاو «اولذب : لصالا يف (7)

 .(29 ر ۰30 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّییَملاو «هناذاف : لصالا يف (1)-

 أهنم الخ دق ةيالا ملطم يف ةفاضُنلا واولاو .(11) دوه ةروس نم 114 ةيآلا :نآرف )2(

 .روکذملا ردصملاو لصألا نم لک
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 اياَطَسْلا تجرح َضَمْصَمَف بلا ًاضوت اَذِإ» : لاق قي يللا نأ میش هللا دبع 7
 ا

 م 3

 ایاطخلا تجرح ههجو ل اس دا . هنأ نم اَياَطَسْلا تجر قشْتس قشنتسا ذاق ديف نم 06

 ی اًياَطْخْلا تجرح تر هی راش مس جڏ نو 0

E 

 053 هک سورن 2 لا لإ ا :َلاَق .؛هيَلْجِر

3 

 ه)[نامسلا ناوُكَذ] حلاص يبأ نب ليَهُس نع كلام نع يبنغقلا انثّدح_40
 :وأ :ملعا - ُدْبَعْلا 2 2 هه :َلاَك 8 هللا لوْسَر نأ ةريرُش يبأ نع هيبأ نع
 : وأ - ِءاَمْلا ممه اهل رَ دیو بارع لك وهو نم تو ههجو لس - !ٌنموُعْلا
 يطا( لك هيدي ني < نم تجرخ هی لسع اذ . اذه وحن و وأ املا رطق رخآ حم

 نم ايق حري یّتَح  ِءاّمْلا طق رخآ َم :وأ - ِءاَملا عم هادی اه شل گطب ۳

 ۱ ب ۳ ۳

 نع َةَحْلَط یبآ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع يِبنْمَقلا انثدح -1
 سالا َسَمَتْلاَف رضعلا ٌَداَص ْتَناَحَو كي هللا لوُسَر تیآر» :َلاَق هنأ كلام نب سئآ رک و سر هم رم و مج هرس 3 5
 كلذ يف دي هی هللا لوُسَر عضوف ءوضوب ةو هّللا لوس ناف .ُهوُدَجَي ملقَءوضولا 00 ده رس یوم م 2 3 سا ۶ ارس و ۳ En 3 رم و را

 .21 ةرقفلا نم 2 نايبلا ىف ءالعأ ّنصنلا هتع رظنا (1)- 39
 .(30 ر ء31 ص :1 ج) روکذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (2)

 (580 ر 338 ص) لّوألا «لّوألا ءزجلا نم نینایب نم بیذهتلا بيرقت نم ةفاضإلا (1) - 0
 اةودص رجح ن یا هربتعا ؛يندملا ديزي يبأ «ناّمسلا ناوکد حلاص يبأ نب ؛ لیهسل

 ةفالح ىف یفوت ذإ فسداسلا ةقطلا نم هذعو هتایح رخآ يف هظفح ریخت ناك نو
 ىف ىفوت دق ذإ .ةثلاثلا نم هذع دقو ناوكذل (2 ر ۰238 ص) يناثلاو ءروصنملا
171 0. 

 ۰32 ص ء1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور نم ةفاضإ لعفلا نم ثينأتلا ءات (2)
 .(31 ر
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 .هعباصآ تخت نم بی َءاَمْلا تیأرف» :َلاَق .«هنم اوُوَُضوَتَي ْنَأ سالا رم ءاتالا
 رم سه

 رس

 .«مهرحآ دنع نم اوُْضَوَت یخ سالا أ او

 نب ”نامحرلا دبع [ظ 8 و] نب ءالعلا نع كلام نع يبتْعَقلا انثّدح 2

 وحی ام مریخ الآ» : لاق هلع هللا لوس نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع ()*بوقعی

 یطخلا ةرثكو ِهِراَكَمْلا یل ءوضولا ْغاَبْسإ ؟تاَجرّدلا هب ب ْمَقْرَيَو اَياَطَخْلا هب هلا

 کل ! طابا میت ! طابعا کل !ةالّصلا َدْعَب هالّصنا هاظتناو ٍدجاَسَمْلا ىلإ

 . «! طلا

 نب دیمح نع باش ۴: نبا نع "كلام نع يبنقلا انثذح 3

 هبكأ ىلع شی نآ اره :ن لاق 01 ةريرُش يبأ نع 2*فئع نب *نامحرلا دبع

 .«ووضو لك ْعَم شاپ فرا

 ةريره ابآ عمس هنأ ریمل هللا دبع نب میم نع كلام نع يِبنمقلا انئّدح

 ناک اَم ِةّدلَص يف ةف ةالّصلا ىلإ ًادماع م رخ مت ةَءوضُو َنَسْحَأَف اًوت ْنَم» :لوقي

 ای ىرخألاب هع یعنئر ٌةنَسَح هييَرْطُخ ی دحاب هل کی ها ةالّصلا یلا ُدِمْعَي دمی

 :اولاق . ار كذبا ©[ًارِجأ] مکمظعَ لا عن ف تولا لح عي ا

 ُ .2ىَطْخْلا ةرفک لجأ نم : لاق 27 ریه ابآ ای ملا

 ابر "عبس هنأ دیس بي نه كلا نع تلا انئّدح 4

 . ناكملا تاذبو روكذملا ردصملا يف ًابیرقت ظفللا سفتبو هتاذ دانسالاب ثيدحلا درو (1)- 1

 .455 ر 161 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (01)- 2

 . لصألا نم «ىلع :لدب ءَّدْنِع :قباسلا ردصملا يف (2)

 روكذملا ردصملا يقابك فاضُملاو «لصألا خسان نم ًاوهس لمي نیتمالعلا نيب 3 )1( -

 . 37 ةرقفلا يف هالعأ نصنلا رظنا .(115 ر66٠ ص 1 ج

 .قباسلا ردصملا نم ةفاضإ نيتمالعلا نيب ام (2)

 .قباسلا ردصملا نم ةفاضإ نیتفوقعم نيب ام (3)
 .(33 ر 33 ص +1 ح) روكذملا ردصملا نم ةفاضإلا (4)
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 .(!ءاسّنلا ءوضُو كلذ امت" :لاقف طئاغلا نم ءوضولا نع ۳ "بّیسُملا نب ديعس

 أ ةريرُم يبأ نع جرغألا نع دانزلا يب أ نع كلام نع يبنُمَقلا انئّدح

 . 1! تاّرَه َعْبَس هلسفیلف هکدحآ ء ِءاَنِ يف ُبْلَكْلا ے برش اذإ» 2 :[َناقز BE هللا لوس

 سأرلاب حشملا باب

 املای ناك مع ُب هل َدْبَع َّنأ عفان نع كلام نع يبنققلا اتثدح -5
 هل بعص

 نع لتس )يراصنالا هلآ دبع نير باج نَا هب هنأ كلام نع يبق یبنغقلا انثذح 5-3

 ۶*2۱ لا ملا ی 0 | ار ۱ : لاقفا ةمامعلا ىلع مشملآ

 ناك ةورُغ هابآ نأ ریل نب] ةورُع نب ماشج نع كلام نع يِبنْعَقلا اثدح 00
 ۲ ءاملاب هسأر حسمت دو ةمامعلا عري

 يبأ تفي فص یر هلأ عفان نع كلام نع یبنعقلا انثدح 6 1
 غانو یاملاب اَهَسَأَر حَسمَتو اهراّمخ رت مع نب لب هما “هللا ِدْيَبْع ©

 .ريغص ذتم رپ

 ال : لاقف رامخلاو ةمامعلا ىلع حشملا نع كلام لتس :لاق يبتغقلا انثدح

 َنْي َديِعَس :(34 ر 33 ص :1 ج) روکذملا ردصملا يف هلحم درو نیتمالعلا نيب ام (1)- 4 ۳
 ناب بشن

 .قباسلا ردصملا نم نیتفوقعم نّيسوق نيب ام (2)
 تام 1 ج) قباسلا ردصملا نم ةفاضإ :يراصنالا (1)- 5

 . ِءاَمْلاِي ْرْعّشلا مسی یخ : :قباسلا ردصملا يف هّلحم درو نیتمالعلا نيب ام (2)
 هّلحم درو دقو (40 ر 235 ص :1 ج) قباسلا ردصملا نس نیتمالعلا نيب ام (1) -

 لا دبع يبا تيب : لصالاب
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 ُتيأر یلص ناک ناو .هسأرب حّسمَي نأ [و 9 و] یر :لاقف هووضو فج یتح

 . هال ديعُي نأ

 ورع يف وجال بعد - هيي - هّللا لوس لأ ةبعش نب ب ةريغُملا نع ةبعش دب ةريغُملا

 . وب

 و - يا هاف ٍنْيَفحْلا ىلع سو هسأر خو می [ 0 تک

 - 235 - هللا لوس هر ىَلَصَف ةعكر مهب یلص ذو موی فو نب نامخکلا
 : َلاَق - هك - هللا لوس عرف الف .سانلا فَ مهْيلَع ثيقَب يتلا ةَكَرلا

 .«متتَسحَ

 ىلع اَحَسْنيَِلَو .رامخلا ىلع الو ةمامعلا ىلع ةأرملا الو لٌجرلا حّسمي نأ يغبني

 . !امهسوور

 هسأرب حّسمي نأ يس يبشلسفا ًاضوت لجر نع كلام لثس :لاق يبنْعَقلا انئدح

 أ ىلع حشملا باب

 دلو نم دايز نب داّبع نع باهش نبا كلام نع ىبنْعَمْلا اشد 47

 هيلع تیک ساق - 6 - يلا ءاجف اب هَعَم تی :ةریغملا لاق

 بنت يب هيج )مک ٍقيض نم عطتنتی هل اف هنتي حیخیل تعذ م ةَهجَو لع

۳ 

 َّنَأ هاربخآ امهنآ رانید نب هللا دبعو عفان نع كلام نع يبنَْقلا انثّدح - 8

 , ىباسلا ردصملا نم ةفاضإ نيتف وقعم نيب ام (2

 .قباسلا ردصملا نم تبثملاو ؛فخ :لصألا يف 3

 .ىرا لاق هوضو فخ ىتح هسارب [و 9 و] حسمي نا : فاضاف لصألا خمان اهسانه (ه) |

 ام (
(2 

 .(41 ر ء36 ص ء1 ج) قباسلا ردصملا نم ةفاضإ نیتفوقعم نيب

 .قباسلا ردصملا نم تيئُملاو مک :لصألا يف

 ۱ عرق : :قباسلا ردصملا يف (3)
 غرف : لدپ «یضق : : قباسلا ردصملا يف (4)
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 هللا ُدْبَع آرم اًهُريِمَأ وُو ٍصاَقَو يبأ نب ٍدْعَس ىلع ةفوكلا َمدَق مع رع نول 1

 .«!هْيَلَع تشیق اد لا "!ْلَس» :ّدْعَس هل َلاَقَف ِهْيَلَع َكِلَذ رکلاف نخل ىلع ُحَمْشَي

 «۱5)» : لاق ۲ لای بلاس :َلاَقف ُدْعَس مد یتح َرَمُع لس ا سکه

 ناترهاط اَمُهَو نيَمُحْلا يف َكِيَلْجِر تلخ [1] اإ :ُدَمُع هل لاق هللا دبع هلام
 ءاج نوه هم لا اًت «؟طِئاَمْلا نم ّدَحَأ َءاَج نو» :َّللا ُدْبَع َلاَق .«!اَمهْيَلَع حما

 .«!طِئاَعْلا نم ْمُكُدَحْأ

 مث يقوشلاب لاب رتش بلا أ عفان نع كلام نع يبتغقلا انلح - 49 7
 يلي َدِجْسَمْلا لخد نيح ةزانِجل يعد مت آه م حسمو ِهْيَدَيَو ههجو ٌلَسْعَف ارت

 اهیلع ىّلَص مث هی ىَلَع حتمف اَهْلَ
 فخ سيل مث] هيمدق لّسغ [٠ لُجر] نع كلام لتس :لاق يبنغقلا انثذح ٠

 امُهو نیفحلا يف هیلجر ْلِخدُيو أضوتيل مث هيف عزتی :لاق َءوضؤلا فنأتسا ملأ

 سنی الف نیترهاط ريغ امُشو نْيفْشلا يف هّیلجر لخدأ نم اف . 9 ناترهاط
 !امهيلع

 نع اهسف هاّقح هيلعو ًاضوت لجر نع كلام لس :لاق يبنغقلا انثّدح_-30 0

 ديعُي مث هی ىلع حسی :لاق ءىلصو وضو فج ىّتح هی ىلع حنملا
 .هوضولا ديعُي الو ةالصلا

 (*شتّیقر نب :" نامحرلا دبع نب دیعس نع [ظ 9 و] كلام نع يبنْعَقلا انثّدح

 .ةّرُطلا يفو رياغُم طخب خسان لعفلا فاضأ (1)- 8
 .(42 ر 36 ص 1 ج) قباسلا ردصملا نم نيف وعم نيسوق نيب ام (2)

 .(44 ر ؛37 ص ء1 ج) قباسلا ردصملا نم ةفاضإ نّیتفوقعم نّیسوق نيب ام (1)- 49:

(2y) 7خسانلا نم أطخ وهو نیترهاط : لصألا يف . 

 .(44 ر 37 نم ۰1 ج) قباسلا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 0
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 هْيَدَيَو ههجو لسخف أَضْوَتف ۽ وضو يأ لاق ف ىَنأ كلام َّنْب ننآ تیآر» :لاق هنأ

 . اىَّلَص ٤ فنی ىلع حمو يآرب حتت مك نق رای

 نیا ىلع حئملا يف لمعلا باب

 هابأ ىأر هنأ [رییژلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يِبنُعَقلا انثّدح - 1

 نأ 20[ىلع] - نّیفْحلا ىلع حّسم اذإ ديري ال ناكو» :لاق .نْيَُحلا ىلع حسم

 ۱ .«امهنوطب حّسمَي الو امهروهظ حسی
 حّسمي يذلا مضی» : لوقی ناك هنأ باهش نبا نع كلام نع يِبْعَقلا انثّدح

 .1حّسمَي مث نْيَمُحلا تحت نم ًاديو نْيْمّْخلا قوف نم ادي نْيفُحلا ىلع

 .ّيلإ تعمس ام ٌبَحَأ كلذو : كلام لاق

 فاعلا باب

 تفکر اد لاک َرَمْش بلا َدْبَع َّنأ عفان نع كلام نع يِبنعَقلا انئلح 52

 ملکی ْمَلَو اف مَجرَو ًاضوتق فّرصنا

 حريف فری ناک سابع ّنْب هللا َدْبَع نأ هغلب هنأ كلام نع يِبنْمَقلا انثذح

 . ىَلَص ذ ام یلع يني مجرب مث ۳ ملا لسي“

 .(45 ر ۰38 ص ۰1 ج) قیاسلا ردصملا نم ةفاضإ نیتفوقعم نیسوق نيب ام (1) - 5

 . نصنلا قيقحت نم يلي ام ّي اذه , لثم ىلع هبت ال فوسو ءانيف :لصألا يف (1) -

 . ةطوطخملا خسان طخل رياغُم طخبو ةرّطلا يف ءىراق ةفاضإ نم نْيتمالعلا نيب ام (2)

 . قیفحتلا نم يلي ام يف اذه لثم ىلع هيث ال فوسو
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 نب ديعس ىأر هنأ طق نب هللا دبع نب ديزي نع كلام نع يِبنْعَقلا انثّدح

 ءوضّرب ينأو - كل - يلا ةجوز «ةملس ّمأ ةرجُح یتاف ىَلصُي وهو تعر بیس
 . یلص دق ام ىلع ىنبف عّجر مث ًاضوتف

 ناك هنآ يملسالا ةلّمْرَح نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبن اندح 53
 يذلا مّدلا نم هعباصأ بضخي ی ىتح مدل هنم جرخیف فغري بیا نب ديعس یری ۱

 .ًاضوتي الو ىلصُي مث هفنأ نم جوخي

 نب ملاس ىأر هلأ رّبَجُملا نب نامحرلا دبع نع كلام [نع يبنغقلا انثدح]*
 الو يلصب مث هليفي مث هئباصآ بضتخت ىح ُمّدلا هفنأ نم جُرخي هللا دبع "

 ر وتي ۱

 فاع وأ حْرُج نم ملا ةيلغ نم لعفُي ام باب

 نع هيبأ نع [ريبُدلا نب] ةورع نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 4 ۱
 دعب - !ةنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع لخد هنأ هربخآ هنأ ةمّرْحُم نب رّوْسِملا 3

 ٌةدَصلا !ةلَّصلا» ل لیقف مع (ظْیأن اهیف نعط يتلا ةليللا نم حبصلا ىلص نأ

 هع ىلصق .«!ةلّصلا كر نمل مالْسإلا يف ظحالو !ْمَعَنا :رَمَع لاقف ©! ُحْبُصلا 7
 .ًامد )بم هح رج و سم رر ھل

 طخل رياغُم طخب ءىراق هلّجس - نیتفوقعملا نیسوقلا نيب ام ءانئتساب - نيتمالعلا نيب ام (1)- 5
 .(50 ز 39 ص 1 جا قباسلا ردصملا يف امل قباطُم وهو . ةطوطخملا خسان

 .431 ر ۰39 ص ء1 ج) قباسلا ردصملا يف امك تّبتُملاو قواف : لصألا يف (1)- 4

 ةالصل ةالّصلا ءةالصلا :(101 ر :44 ص ۰1 ج) يرهأل لإ بَعِصُم يبآ ةياور يف (2) 5

 . حبلا 3

 .قباسلا ردصملا يف امك تّبملاو :ثعبي :لصألا يف (3)

3 
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 نب ديعس لآ يراصنألا ديعس نب ىيحي نع كلام نع یبنعقلا انثدح 5

 لاق ملا :ىيحي لاق 9تا هنع مليقثب ملف فعر نم يف نور اما :لاق بّبسُملا

 .«ءامیز هسارب ءىموُي نأ یرآ :بّتسملا نب دیعس

 نم الو مد نم الو فاعر نم [و 10 وآ أضوَتي ال هلأ اتدنع رمألا : كلام لاق

 يْذَّملا نم ءوضولا باب

 نع راسي نب نامیلس نع (رضنلا يب بأ نع كلام نع یبنعَملا انئّدح - 56

 لای نأ هر - !هنع هللا يضر - بیام يبأ َنْب يلَع لأ دوشألا نب دادقملا

 ؟ِهْيَلَع اَذاَم :یذتلا هلم جرخیف هلهآ 2[نم] ات اَذِإ لجولا نع - 44 هللا لوسر

 - هلي هللا لوسي ُتْلأَسَت» :دادقملا :َلاَقَف اناا نأ يت اأو تبا يدنع و

 کت اصل ة٤ وضو و اض وسلو هج اح رف )خضیلف كلذ مکذخآ دو در : لاَ كد نع

 نب مع " یلوم «يودعلا] ملسأ نب دیز نع كلام نع يبنغقلا انئّدح - 7

 عم (53 ر ۰40 ص 1 ج) قیاسلا ردصملا يف امك تّبثملاو ءرصنلا :لصألا يف (1)- 6

 مسالا ةباتك يف خسانلا ءىطخُي فوس يلي ام يفو . هللا دبع نب َرَمْع ىَلْوَم : ةفاضإ

 . هيبنتلا اذهب يفتكن انتكلو
 رجح نبا هصّصخ نایب يف (2 ر ۰279 ص «1 ج) بيذهتلا بيرشت رظنا

 هربتعا دقو ءيندملا يميتلا هللا ديبع نب رمع ىلوم رضنلا يبأ ءةّيمأ يبأ نب ملاسل

 .746/129 يف يفوت ذإ ؛ةسصماخلا ةقبطلا نم هلعو ءلسرُي ناك نإو ءآتبث ةفث

 ناكملاب يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور يف تّبثم وه امك نئتقوقعملا نیسوقلا نيب ام (2)
 . روكذملا

 .قباسلا ردسملا يف امك تّيِثُملاو .حصتیلف :ىلصألا يف (3)
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 ةذجأل يّنإ) :َلاَق - !هنع هللا يضر  باَّطَحْلا نی َرَمُع َّنأ هيبأ نع 200[ باَّطخلا

 هعوضو ًاضرتیلو ُهرَكَذ لسفیلف كل مکذدحآ َدَجَو اَذِإَف !َةَريَرْصْلا لم ينم رد

 . َيذَملا ينعي «!ةالّصللا

 :لاق هنأ «ساّبع نب [1] ىلؤم «بدنج نع ملسأ نب ديز نع يبنْعقلا انثّدح
 اوتو َكَجْرَف لسغاف ُدَنْذَجَو اد :َلاَقَف يذملا نع مش ىب هللا دبع ثلاس

 0 .«!ةالّصلل َكَءوُضُو

 يذَملا نم ءوضؤلا كرت ىف ةصخشلا باب

 نب "”ديعس نع“ ءديعس نب ىيحي نع كلام نع يِبنْعَقلا ائّدح_-58 ۰.
 لاقف ؟؟فرصناف يلصا انأو للا دجأل ينِإ» :لاقف هلأسي لجرو هعمس هنأ ٍبئسُملا

 .1!يتالص يضُقأ ىّتح ٹفرّصنا ام يذخف ىلع لاس ول» :دیعس

 ثلأس» :لاق هنأ 2*دیپز نب تلّصلا* نع كلام نع يبنغقلا اح

 .):!هنع َهّلاو ءاملاب كبوث تحت ُْحَضْنإ» :َلاَقَف «!هدجأ لّلَبلا نع راسي نب نامیلش

 سما نم ءوضؤلا كرت باب

 لاق 0[ زاربلا يعفاشلا ميهاربإ نب . هللا دبع نب دمحم] "کب وبأ نأ(0* _ 5و

 .هالعأ نصنلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1) - 7

 .(56 و 41 ص 1 ج) قیاسلا ردصملا نم ةفاضا نیتمالعلا نيب (1) - 58

 ايز نب رب بلصلا : لصألا يف هّلحم درو دقو «قباسلا ردصملا نم نّیتمالعلا نيب ام (2)

 .طلسلا ليقو یا طخیر ةرّلا يفو

 ةخسن يف صقنلا يأ «يناثلا نايبلا :35 ةرقفلا يف هالعأ هنع نلعْملا صقنلا ةياهن انه (3)

 ۱ ۱ ج
 = نم برقي ام .ع.ح ةخسُت نم درو «قباسلا نايبلا يف هنع نلعُملا صقنلا رثإو انه (1)- 9
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 يِبتْعَقلا انئدح :لاق ©[بوقعي وبأ «يبزعلا نومیم نب نسحلا نب] قاحسإ ينئدح

 ال مث دجسملا يف وهو ًارارم سلقي نامحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ىأر هنأ كلام نع

 . يلصُي ىّتح أَضوُنَي الو فرصتي

 كلام لس :لاق يبنْعَقلا انثدح :لاق ©قاحسإ ينثّدح :لاق ركب وبأ انآ

 . !هاف لسغيو كلذ نم ٌضِمْضمُيَلَف [هءاوضُو :لاق ؟ءوض هيلع له : سلق لجر نع

 رانلا تشم ثم امم ءوضولا كرت باب

 انثّدح :لاق ([زازبلا يعفاشلا ميهاربإ ني هللا دبع نب دمحم] ركب وبأ انآ -0

 نع يبنْعَقلا يتئذح :لاق ")[بوقعپ وبأ «يبزحلا نومیم نب نّسحلا نبل قاحسإ

 نأ سابع نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب .ديز نع كلام

 . صوت منو ىَّلَص مک هاش تفتک لک - يب هللا لوس

 ©ِجْرَفلا نسم نم ءوضّولا باب

 نب“ دمحم نب ركب يبآ نب هللا دبع نع كلام نع يِبْعَقلا انثّدح - 1

 مُكَحْل ن َناَوْرَم ىَلَع ُثْلَخَد» :لوقي ريبزلا نب ةورُش عمس هنأ "مزح نب وِرِمَع

 .اهب تدرفنا رطسأ ةرشع

 .ةفاضإلا ليلعتل 3 ةرقفلا يف هالعأ ّنصنلا رظنا (2)

 .49 ص :م.ع (3)

 .اهنم 2 تايبلاو ّنصنلا اذه نم ةقباسلا ةرقغلا رظنا (1) - 0

 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف اهنع نلعُملاو .ع.ح ةخسن اهب تدرفنا يتلا ةفاضإلا ةياهن (2)
 , 5ا0 ص :م.ع- و9 و :ع.ح ةقباسلا

 ۱ .ح ةطوطخم نم طقاس ناونغلا (3)

 < يطويسلا فاعسإ يف امك وه تّیْملاو رياغُم طخب ةرطلا يف ةفاضإ نّیتمالعلا نيب ام (1)- 61
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 لمح لح ري
 :ةورع لاقف وصولا رکذلا نسم نم : ناوم لاف هوضولا هلم كوكي A اترکذق

aتحمس ين َناَوْفَص تب هلو يبتربخأ# : تاورم لاقف ! كد ٌتَملَع  

 - هللا 1 لوس
 ما

 أمرك E مکدحَأ نص م ادا : لوي

 ۳ ا تنك * لاق هنأ ©[ سر يبأ نبآ دعس س بعصم نع 01 صاّقو

 : تلقت ۳ رد تشسم كل : لا (نککتخاق فصلا صاّقَو يبأ نب دْعَس

 . تحجز م [ظ 10 وذ اصن ت 3 د !اَصضوتف مق : لاک ام

 سَم ات : لو لاک مع ْنب هللا َدْبَع نأ عفان ن ىج كلام . نع يبنْعَقلا انثّدح

 .«ةوضْا هيلع بَحَو دَقَف هج زف لا

 [رمُش ني] هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبنْعلا انثّدح - 63

 َكيِزْجَي اَمأ !هآ اي : هل ثلفت ُأَّمَوكَي من لسي لاک رم َنْ هللا دبع نإ :لاق نأ

 ةياورو هريغو هيبأ نع هتياورو «ةنيدملا ىلإو راصنالا ىلإ هتبسن ركذ دقو (15 ص)

 نباك نيثّدحّملا رابك ةداهشب هثیدح يطويشلا قترو .یور نم ةلمج يف هنع كلام
 .136 وأ 752/135 يف وف ةنس نیعبس نع يفوت . لبتح

 . ةلاحسا الو هيبتث دود ءام م. ع اهلدب دقو اه : عج يف )2

 . هيلع ٠. ت :اذكه ةلمجلا لكش يضنقي اذهو «هيلع : ةفاشآ . .ع.ح يف (3)

 )لا ىبحي نب ىبحي ةياور يف امك تي تیملاو أطخ وهو +8 رسف :لصالا يف (4)

 .(58 ر 42 ص

 .رياغُم طخب ةرطلا يف ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (1)- 2"
 بیرقت رظنا .(59 ر ۰49 ص ۰1 جر قباسلا ردصملا يف امك يهو ةلَمتحُم ةفاضإلا (2)

 نب دعس نب بعصم ناییب رجح نبا نصخ ثيح (1152 ر ۰251 ص 2 ج) بيذهتلا

 ةنس يفوت ذإ «ةثلاثلا ةقبطلا نم هّدعو ةقث هربتعاو «يندملا ةرارز ابأ «صاقو يبأ
721/3 ۱ ۱ 

 .أطخ وهو :ثکتحاف : لصألا ىف (3)

 .52 ص :م.ع (1)- 63

 .هيبنت الو ةلأحإ دودب «تبأ :م.ع يفو ءنيتطوطخملا يف اذکه (2)
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 .«اضوتاف يركد نم اناّيخأ کلو !یلب :َلاَق ؟ءوضأولا نم ُلْسْعْلا

 تک : لاق [رمُع نب هللا دبع نب ملاس نع عفان نع كلام نع يبنعقلا انئدح
 نك ی 2 ا ا رج

 یلص هل ضو (!ُنمْمَّشلا تعلط نأ غب هارف © يِرَفَس يف عیب هلو حت

 اسل ثآض وت ْنَأ د دعي ىلإ ل لاف !اهلّصن تشک ام َةداَّصلا هه 9 هل تلق

 . ال 0 تّدَعَو تاضرتف اض ذأ تیست يسا 2 يجزف تش ںیم حبصل لا

 : لوقی ناك هنآ هيبأ نع [ریبلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنْعقلا انثدح

 .«؛وضرلا هيلع بّجو دقف هركذ نسم نم

 ةلبقلا نم ءوضؤلا باب

 ني هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبنْعَقلا انئدِح 4

 .ةَسمالْملا نم هديب ةسَجَو ُهَنَأَرْما لجيل (2ةَلْبُق» :لوقي ناك هنأ هيبأ نع ()[رمع
7 ۳ 
 2 ي ی ع رو

 .«نوضولا ِهْيَلَحَف هديب اهم زآ هنآرفا لبق نم

 هیت نودب «ينكلَو :م.ع يفو ؛تاکرحلا نم وللا عم نیتطوطخملا يف اذکه (3)
 . ةلاحإ

 .رفس :ع.ح يف (4)
 .ظ9 و :ع.ح (5)

 .2 .ح يف امك ءافلا تطقسأو ءاضوتف : لصالا يف (6)
 .ثنك : لصالا يف (7)

f(0 - 64ةفاضالا ريربتل هب فكعُي نأ نم رهشآ يوارلاو . 53 ص : . 

 .اهاتلمهآ دقو ءنم : ةفاضإ رياغُم طخبو ةّرّطلا يفو لصألا يف )2(

 . هسملو : : عا ح يف )3(
 .اهسمل :ع.ح يف (4)
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 لبق نم» :لوقي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ هغلب هنأ كلام نع يبنغقلا انئّدح

 06 ةبانحلا نم" 5 *یقکی امو“ لْسُغلا يف د لمعلا باب

 نع هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنْعَقلا اتثدح - 65 ۱

 ادب ةَباََجْلا نم َلَسَتْغا اَذِإ “ناك للي هللا لوس ذأ - !اهنع هللا يضر - ةشئاع
 بل هات يف ُهَعِباَصَأ نخی من ةالّصلل ًاضوتی امک اضَوَتَي مف هی 1

 هلك هدلج ىَلَع املا ضیف م هديب فرع تل سار ىَلَع بصب مت هِرْعَش ١

 ةشئاع نع ريبزلا نب ةورُع نع باهش نبا نع كلام نع يبنْعقلا انثدح

 رم - ُقَوَمْلا وه - ِءاَنِإ نم لی ناك - ب هللا لوشر نأ و - يا ةجوز

 اَذِإ تاک َرَمُْع به : هلندی ّنأ عفان نع "كلام نع“ يبنغعَقلا اتللح- 66 00
 جرف َلَسَغ هَ اهل ینا هدي ىَلَع عرفا دی او 11 و] ة ةَباَنَجْلا ّنم َّلَسَتْغا 0

 لسع مث 0 ملا ُهَدَي لسع مّن ِهْييَع يف حضلو ُهَهْجَو لس ملک رڪشا و گی عب

 . طقف لصالا نم نئتمالعلا نيبام (5) 0

 .طقف .ع.ح نم نثتمالعلا نيب ام (6)
 .54 ص :م.ع (1)- 5 ۳

 . عوبطملا يف قیلعت نولبو هامهب :م.ع يف كلذكو ع.ح يف (3) ۰
 .55 ص :م-ع (2) 8 ۰ .ع.ح يف تنمو لصالا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) - 6 ۳
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 .ءاَمْلا ِهْيَلَع ضاقأَف ©0لَسَتْغا مت ُهَسْأَو لس مث ین

 هنأ ء- هلي - يبل ع وز 20*ةشئاَغ نع“ هغلب هنأ كلام نع يِبْعَملا انثّدح

 نم ِتاَئَفَح تل اهسأر ىَلَع ْنْضْسَتلا : ْتَناَقَف هَ ةباََجْلا نم هما لسع ْنَع تيس

 . !٩ اهیدیب اَهَسْأَر تختو ءاَملا

 ناناتخلا ىقتلا اذإ لْسْعلا بجوأ ام باب

 لأ بّيسُملا نب ؛دیعس نع باهش نبا نع كلام نع يبنعقلا انئدح - 67

 ۳ شاعر َناَقَع نب َناَمْثَعَو  !هنع هللا يضر - باطَخلا ع نُبَرَّمَح

 .«ٌلْسْغلا َبَجَو ْدَقَف ناَتخلا دالا نم اَذِإ) :نولوقي اوناک ءال - بلا

 يبأ نع هلا ديبع نب رم یلزم] رضنلا يب أ نع كلام نع يبتْعَقْلا انثّدح

 بجوُ ا : - 85 - يا هجو َةَّسْئاَع تلاس :لاق هلل نامحرلا دبع نب ةمّلَس

 ةكيذلا ٌعَمْسَي جر لع ةَمَّلَس اب اَي 3 م . يردك له :تَََ تا

 يت ا ا

 . ع ج نم تتثملاو لس : لصألا يق 3

 نم «نع : : مٹ :ةشياع نأ :رياغُم طخبو لصألا ةرط يف ام لی نیتمالعلا نيب ام )4(

CZ 
 .56 ص :م.ع (5)

 .ظ 10 و :ع.ح (1)- 7

 . ةفاضالا لیلعتل « نصنلا اذه نم 56 ةرقفلا نم 1 نایبلا رظنا (2)

 .ع.ح يف امك تّبملاو «كلشم : لصالا يف (3)

 .ختسانلا نم أطخ وهو :ناناتخلا ناناخلا : لصألا يف (4)
 .37 ص :م.ع (5)
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 تبع ىش 0 ديل : )اهل لای يلا جد ةشئاع E ّيِرَعْشَألا ىَسوُم ا

 : ثّلاَق «!هب بابت نأ مظغال يتإ رثأ يف - هلي لا ٍلوُسَرِل ةّباحّصلا فال

 مك هما بیس لب« اه لا ا ۳ نع ًالئاَس تلک ام ؟وه اه
 وبأ ناق هم ا َبَجَو ْدَقَف َناَتْحْلا ْناَخْلا رواج اذ» :تلاقف «؟لزنپ الو لس

 , 60( !كَدْعَب 1۳۳۹ اَذَه ْنَع 2 لس الا : يوم

 ءبعك نب هللا دبع نب ديعس نب ىيحي نع كلام نع يِبنْعَقلا اد 69

Eنا مع يسرا كل  

 ا نع چی نإ ل لاس ٌيراصنالا ديبل َنْب َدوُمْحَم لأ ؛نافع نب نامثع یل

 : ديبل نب رب دومخم وخ لاَ !٠ لميا :ُدْيَر لاقف لر د الو لس مث هلهآ بصي

 آه عن ای تر دَر هل دان «!َّلْمُمْلا یی ال ناک بنك ن
Bzتر ( 
 8 توم

۳3 

 اذان : لو ناك مع يب هللا َدَبَع نأ عفان نع كلام نع يبنخقلا اتثدح

 .*(ُلْسْعْلا َبَجَو ذقف َناَتِحْلا ناتا هی

 .ةلاحإ وأ هيبنت وأ نايب نودبو ءطقف .م.ع نم :اهل :(1) -

 .خسانلا نم أطخ وهو «تزواج :لصألا يف (2)

 .58 ص :م.ع (3)
 و11 و عج (1)- 69

 . كلذ لبق كلذ :للصالا يف هّلحم درو دقو . ع. ج نم نیتمالعلا نيب د أم )2

 .ةعارو ءىشلا كرت : دش هيلإ اتیدتهآ امو . لكش نودب نكلو نیطرطخملا ىف اذكه )3

 1 ج) :يرعّزْلا بّعِصُم يبأ ةياور نم لا : لعفلا نم دافسسُملا ىنعملا وهو

 FP ر 47 ص ۰31 وز يثيللا ىيحي نب ىيحي هیاور یفو ۰4124 ب 53 ص

 .زّواج
 هیبنت وأ نایب نودبو طقف .م.ع نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (4)
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 ليعغي نأ لبق مَمطَي وأ ماني نأ دارأ اذإ بجا ءوضو باب

 ٠43م [ظ 11 و] رانيد نب هللا دبع نع كلام ن رع يبتعقل انلدح 0

 -!هنع فا يضر  ِباَطَخْا ین رَمع ۳۹ :َلاَق هلأ رمُع نب هللا دبع
 صوت :- لي هللا لور لا! نم هجا ©ةَبيصُي لأ - هلي - هللا لوس
 . 11من مث َكَرْكَذ لسغار

 اهَّنأ ةشئاع نع هيبأ نعآرییزلا نبا ةورع نب عاشه نع كلام نع يبنعفلا انثدح
rE a٥َ الف لی نأ َلْبَك مای نأ دارآ من ةأرَملا مکذحأ با اذإ» :لوقت تناک م مو رس ع  

 رد 5

 ۹ ةاَصلل عوض اَضَوَنَي ىح

 0 ع نآ دار اإ ناك َرَمُع َّنْب هَللاَدْبَع نأ عفان نع كلام نع يبتغقلا انثّدح

 م ان ْوأ ۵ط هت 5 هسأَرب حسمو نیقفرملا ىلإ ِهْبَدَيَو ههجو لس نج وهو مای

 هب ام لّسغو لستغي ملو * یلص اذإ بثجلا باب*

 راس نب ءاطع لأ ميكح يبأ نب ليعامسإ نع كلام نع يبنعقلا اح 1

 .59 ص :م.ع (1) . 0

 .هبیصم : طق الف .ع.ح يف اَمأ .ةلاحإ الو هیبنت نودبو .م.ع يفو «لصالا يف اذكه (2)

 . ىلؤألا وه ثينأتلا ةغيص يف لعفلا داريإو
 .ةلاحإ الو هيبنت نودب هی :م.ع يفو « .ع.ح يفو لصالا يف اذكه (3)
 . ع. ج يف امك تبثُملاو ءمعطا : لصألا يف (4)

 .60 ص :م.ع- .ظ 11 و :ع.ح (5)

 .ایسان يلَصضْي بلجلا يف باب :ع.ح يف هّلحم درو نیتمالعلا نيب ام (6)
 . ع. ح يف امك تبملاو ,ةولصلا :لصالا يف (1) -

118 



08 

 مَ اصلا ّنِم “5ص يف ربك - م لا وسر نر
 ماه دلج ىَلَعَو - 86 - ملا لوُسَر مجرم

 نب دبي نع ©هيبأ نع [ریبزلا نب] ةورع نب ماشه نع كلام نع مي انثّدح
 ىلإ © !اهنع هللا يضر - ِباَّطَخْلا نب مَع عم تح را . لاق ا تصل

 تدر الا ىنارأ ام هّللاو :َلاَقَف لسي لو ىَلَصَف ملت د دی ره اَذإَف رظتف فرجا 0

 یار ام هو لَسَتْعاف» :َلاَق .«!ُتْلَسَتْغا اَمَو ْتْيَلَصَو ترش اع ملا

 © حلا افترا َدْعَب "ادا ىَّلَص هئ َماَقَأَو أو ریمل ام َحضَتَو هبوت يف

 يف ىأَرَ ا ها ل ادع - !هنع هللا يضر - باطن ّنْب َرَمُع نآ راسي 00

 لسغز لساف .«! سالا َرْمَأ تو دم ماليخألاب ثيلثبا دق : لاقف امالتخا هبوگ
 . نمسا تّعلط نأ دغ ىَلَص مث مالتخالا نی هیزت يف ىَأَر ا

 َّنَأ راسي نب نامیلس نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنْفَللا انثذح

 .61 ص :م.ع (2)

 .غ.ح يف امك تّبكملاو «طلصلا : لصألا يف (3)

 . طقف .ع.ح نم يضرتلا ةغيص (4)
 يف يركبلا لقن ام بسح .اهنم خسرف ىلع وأ ليم ىلع «ةنيدملا نم بيرق ناکم (م4)

 .وزغلا اودارأ اذإ نوركسعُي ي نوملسملا ناك كانهو (377 ص «2 ج) مجعملا

 . طقف .ع.ح نم :دق (5)
 . عاج يف امك تّیلملاو ءلسغ امو : لصألا يف )6(

 .م.ع نم ةطقاس ةملكلا (7)

 . لصألا نم «یحضلا :لدب «تقولا :ع.ح يف (8)
 .ةقباسلا ةرقفلا نم م4 نايبلا رظنا (1) 72

 .و 12 و :ع.ح (2)
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 هضر ىلإ ادع مت ساب َحْبّطلا ىَلَص © !هنع هللا يضر - باطْحْلا نب مَع 5
 َلَسَتْغاَف «!ٌقوُرْمْلا بلال ملا انْبَصأ ام اس :َلاَقَف امالتخلا هبْوَت يف َدَجَوَف فّرجلاب

 . “لص َداَعَو* هبوت نم ماليخألا َلَسْغَو
 هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةور نب [و12] ماشه نع كلام نع يبنغقلا اننّدح 3

 - !هنع هللا يضر  ِباَّطَخْلا نب : رَمُع نأ بطاح نب نامحرلا دبع نب ىيحي نع هر
 ضعي نم قیرطلا ٍضْعَب يف سرع َرَمَع ْنَأَو صاعلا نب وُرْمَع مهيف بکر يف ٌرَمَتعا رج ال رم سا عم ريع كام ۳ سا نم رم رم

 ءاَج یّتح «)تبکرف .ءام بكرا عم ذجَي ْمَلُق ٌحِبْصُي نأ داك دو َُمُع ملتخاف و هایم
 :صاعلا بوم لاری مکان هی يف یار ام ليغ َلَعَجَ اتل

 نیا 5 كل )عاو) مع لاقف لاو )بو مد بايت اًنَعَمَو تحيض 36

 (ب[41لعف زل شاوف !ًاباَيث دجت ییلنشل لک ام ابا ذجت تنک نإ سخت
 .«هآ مل ام ُحَضْنَأَو تیر ام لس لب !ةّنُس ثن یا

 الو ناک ىتم يردي ال ()مالتخا رثآ هبوث يف دجر لجر يف كلام لاق 4

 دعب یلص ناك ناف همان مون *ِثَدَحَأ نم لستغيل :لاق همانم 2 يق يف هآر ًائيش رك <ذب

 ۱ ع حني يغرق ةفيص )3(
 .م.ع يفو .هالصلا داعو ع. ح يف هّلحم درو دقو :لصالا نم نبتمالعلا نيب ام (4)

 الا هم : هینت دودبو

 .63 ص :م.ع (1)- 3

 . ع. ح نم حالصإلاو «كابايث : لصالا يف (2)

 ۱ .ع.ح يف امك تّیثملاو هابجعاو : لصالا يف (3)

 .ةلمجلا بیکرت ميقتسيل .ع.ح نم ةفاض) نّیتفوقعم نيسوق نيب ام (4)
 . ةلاحإ الو هیبنت نودب ءّری :م.ع يفو «یرت :ع.ح يف (5)
 ىلإ هيبت نودب ءًامالتخا :م.ع يفو طقف مالتحا :ع.ح يفو لصالا يف اذکه (1)-

 .دمتعُملا هلص ةءارق

 .ظ 12 و :ع.ح (2)

 .ع.ج يف امك تبتثلاو ءثدح : لصالا يف (3)
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 ىريو ًائيش ىري الو ملتحي لُجرلا نأ لجأ نم مونلا كلذ دعب ىلص ام ذیل مول
 باطخلا نب رمُع نأ كلذو !لّسْعلا هيلعف ءام هبوث يف دّجو اذإف !ملتحي ال
 . كلذ َنْبَق ناك ام دعب ملو هما مون رخآل یلص ناك ام داعآ - !هنع هللا يضر

 فري ی اچ + لإ یرب ام تأر اذإ ةأرملا امه ین باب

 میل م لَا ريبّرلا نب ةورُع نع باهش نبأ نع كلام نع يبنغقلا انثّدح-75
 1 يف ل ' ام ِماَنَمْلا يف یمن َةَأرَمْلا الا لوس رای :ثّلاق )[ةیراصنالا دلاخ نب ناحلم تنب]

 اهل تَلاَقَف ۷ تمل !مَعَنا : - دا - هللا وسر اهل َلاَقَ «؟ ستم !لجرلا یری ١

 اَهَل اف «؟ةاَرَملا ٌكلَذ ىر ْلَمَو "اكل ٌفأ"» :©1!هللا اهمجر - ةشئاع
 ,«ةنبّشلا نوي َنْبَأ نمو !ِكُئبِوَي ْتَبِرَت» :- 4 - هللا لوستر"

 و اس ی ها 726 :

EE یی ما ْتَماَج» :تّلاق اهن ۳ةملَس مأ ْنَع* ةملَس e 
 س

 . خسانلا نم أطخ وهو : همانو : لصألا يف 4

 .ع.ح نم ةفاضإ :يف (5)

 .2 ج) بيذهتلا بيرقت نم ةفاضإلاو .ع.ح يف امك تّبتْملاو ؛ةملس : لصالا يق (1) -
 اهتآو كلام نب سن ةدلاو اهّنأ هيف رکذ نايبب رجح نبا اهصحخ ثيح (46 ر 622 ص
 لعجو تالضافلا تایباحصلا نم اهّدعو ءاهمسا يف فلّتشا ثیحب اهتينكب ترهثشا
 .نافع نب نامثُع ةفالخ يف اهتافو

 0 :م.ع (2)

 .ةلامحإ لر هيبنت نودب مع هتبتأ دقو «نيتطوطخملا نم طقاس نیتمالعلا نيب 0 (1)- 76 00 .ع.ح نم طقاس نیتمالعلا نيبام (4) 000
E85 ر 1 ص ۰1 ج يثيالا ىيحي د ةيأور نع ع لقت هد رهاظلاو  ). 
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 لع رع

 نم يِبَسَتْسَي ال © لجو رع هل ّنِإ الا َلوُسَر ای :ثلاقف - و - هللا لوس

 . املا تار اذإ ! من : لا ؟ثّملتا اد لمس هارَملا ىَلَع لَه 56

 ةبانجلا لف "يف ٌعماج باب

 َناَك مَع َنْب هللا ع نع كلام نع [ظ 12 و] يبنغقلا ادئّدح 7
 .«!ًاضئاح زآ انج نكت مل ام را وضو لضفب لسي "نأ س أب ال» : نقی

 بالا يف قرب ات ول بع نأ عفان نع كلام نع يا تتح

 . هيف يلَصُي ؛ من بنج وهو

 نأ هل ؛راوجو ةوسن هل لجر نع كلام لتس : لاق يبنعقلا انئّدح - 28

 .؟لستغي نأ لبق اعيمج نه اسب

 انأف ءاسّنلا اًمأو . لستغي نأ لبق هتیراج لجرلا أطَي “نأ ساب ال :كلام لاق

 لجرلا بيم ذأ شاف .ىرخألا موي يف ةرلا ةأرملا ٌلججرلا بيصُي نأ ءرکآ

 .كلذب سأب الف بّنُج وهو ىرخألا بيِصُي مث ةيراجلا

 زد اهن هب لستغيل ام هل عضو بنج لجر نع كلام لتسو 9

 ص باصأ نكي مل نإ : كلام لاق .هدرَب نم ءاملا رح فرعيل هيف "بس

 . ۵8 ص :ع.ع (3)

 . طق نودب ءناب :ع.ح يف (1)- 7

 . طقف .ع.ح نم :وضو (2)

 .67 ص مع (1) - 73

 هيه دبش : عح يف )1( - 79
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 بلا لضف نع كلام لتسو !ضئاحلا كلذكو !ءاملا سجي كلذ ىرأ الف ید
 .©!هب اًضوتيْلَق معن : لاق ؟هب أضوتُي له : ضتاحلاو

 «مُهیتلا باي

 نب دمحم نب] 0 نب نامحرلا دبع نع كلام نع يِبنَْقْلا انثدح - 80.

 :ْتَلاَق اَهّنأ :”_ هي ؟- يبل ةجوز «ةشئاع نع هيبأ نع «)[قیَدْصلا ركب يب

 تاب و "أ ِءاَدَيَْلاِب ناك اإ
 وو ُهَحَم سالا من د هاما ىلع - للك  َِّللا لوس ماقام يل ٌدَفِع مطقنا ٍشْيَجْلا
 دملا رحب يبأ ىلإ ساشا | ىَنَأَف .ءاَم ُْهَعَم سیو ©* ات ىَلَع*
 ْتَماَقَأ ؟هشناع تمام یرت الأ :«او لاقف ©*_!هنع هللا يضر ۱

 ۲ام مع ن َسْيَلَو ِءاَم ىَلَع اوُسَيَلَو ِساّئلابَو - قي - هللا لوس

 : َلاَقَف مات هذق يذخف ىَلَع ُهَسْأَر حا - لي هللا ُلوُسرَو ركب وُبأ ءاجف» >0
 لاَقَو يتَيَتاَعَف !۶اَم مهم سو ام یلع اوسْیلَو سانلار - هک - لا لوس هر تشبخح 7

 ۱ آلإ كلا نم ينتمي الف يترصا يف هود هب َلَعَجَو وی نأ هللا هاش ام
 ها

 ۳ هد

 هرافسآ ضب يف 20” يي 3 - للا ٍلوُسَرْعَم انجو

 .68 ص :م.ع (2)

 . ةفاضإلا ءذه ریربتل ۰342 ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا (1) -

 نب ىيحي ةياور ىلع ةلاحالاب .م. ع هلمكأ دقو .خ.ح نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (3)
 ,(09 ر :53 ص 1 ج رظنا) يئيللا یجی

 .ةرقفلا هذه نم 2 نایبلا رظنا 4

 89 ص مخ (5)

 . غ. ج نم تیلملاو ءدقف : لصألا ييف (6)

 .(طقُن نودب) هیدیب :ع.ح يف (7)
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 ضا ىق هي - هللا لو مع . يزف یلع - هلت - ہللا( لوس "سر نام
 , 19!وُممَيَتَف : كل لا ةيآ الجو رع سس وام رم ىَلَع

 تف : تّلاق .4! ركب يبا لآ اي هی وب نم ام :ريضح ب ُدْيسَأ لات

 0 ددعا ]و 13 ول اًنْدجَوَف هيلع شک يذلا َريِعَمْلا

 مث «ترضح ةالصل مّميت لّجر نع كلام لتس لق يتنقل انثّدح - 1

 ةذاص لکل © مميت هيت : لاق ؟كلذ همت هيفكي مأ اهل “مشتی 2 أ :ىرخأ 5 ةالص ترضح

 . ۱ متیتی هناف هدجی ملف ءاملا یغتبا نمف : !ةالص لَك ءاملا يغتبي نأ يلع أل

 ٌبحأ هذزيغ ممي : لاق ؟هباحصأ ٌمؤيأ : مميت لجر نع كلام لئسو» : لاق

 ۱ !اساب كلذب رأ مل مهم ولو !ّيلإ
 يف لدف رّبكف ماق مث ءاملا دجي مل نيح مّميت لجر يف كلام لاق 2

 . مّكيتلاب همی لب ءهتالص عطقي ال :لاقف ءام هعم ناسنإ هيلع ©”علطاف ةالصلا

 هللا هرمأ امب ©ىلصق ءام دجي ملف ةالصلا ىلإ ماق نم :كلام لاق

 ةملك داقتسا هنأ رهاظلاو سرل : ع يفد ٠ .نیتطوطخملا نم ةطقاس :سأر (8)
 13 ر هنایب يف یفتکا دق ذإ (89 ر . :54 ص < 1 ج) يئيللا ىيحي ةياور نم «سأرلا

 . دمحم أّطوُم نم اهتقبس يتل لاو ةملكلا طوقس ىلع هيبتتلاب

 .70 ص :م.ع (9)
 .(5 ) ةدئاملا ةروس نم 6 ةيآلا نمو (4) ماسّملأ ةروس نم 3 ةيآلا نم ءزج :نآرف )10(

 .ةلاحل الو هيبنت نودب .م . ع اهتبثأ دقو . عاج نم ةطقاس : دقعلا )۱0

 . ع. ح يف ارق امك تّیملاو میت لسلق (1)- 1

 .ع.ح يف أرقي امك تّينُملاو ءمميت :لصألا يف (2)
0 

 يا ىيحي ةياور ىلع ةلسبلا ع لطف : 1 ع يفو «نیتخسنلا يف رقت اذکش (1)- 22

 . یلصف :لدب «لمعف:ع, ح يف (2)
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 الو هنم رهطأب ءاملا دّجو يذلا سيلو .هللا عاطأ دقف ٌةبتلا نم 3 _ !لجو رع

 هللا هرمآ امب لمعلا امتاو هللا هرم امب ب لمع "كف .اعیمج ارمأ امهنألل ةالص 3

 .ةالصلا يف لدي نأ لبق ءاملا دجي مل نمل مّميتلاو ءاملا دّجو نمل ءوضولا نم

 ملام لّمتیو نآرقلا نم (9هبزح أرقيو مینی ها :بُتُج لُجر يف كلام لاق

 هيلا يف لمعلا باب

 لی[ رش نبا ۳ دبع ىلوم# عفان نع كلام نع يا انشد -83
 يف هللا ُدْبَع لر ٍديرِملاب اوُناَك اَذِإ یلح .۳"فْرُجلا نم َرَمْع نب هللا ٌدْبَعَو 6

52 

َقَقرِملا ىلإ ِهْيَدَيَو ههجوپ َحَسَمَف ای ادییص
 . ىَلَص مث نْي

 یا مت ناك َرَمُع ّنْب هللا َدْبَع هَ عفان نع كلا نع يبنْعَقلا انثّدح ٠
 يفرم

 :لاق ؟«هنم غلبي نيأو مشیتلا فيك :كلام لئُس :لاق يِبنْعَقلا انئذح* .
 . نفره ىلإ امیحتمی مث هيدي ررضو ههجو رض ب رضي 0۵ را ديل ةب ول (ةبرض ترضي

 .طقف هنم لالجإلا ةغيصو :ع.ح نم ةطقاس :هب (3)

 .وياغم ملقبو ها يفو طقف لصألا يف :ًاعيمج )4(
 لگو :ع.ح يف (5)
 .72 ص :م.ع (6)

 . ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (1)- 3

 ٠ ) )2ةرقفلا نم م4 نايبلا رظنا 71.
 .73 ص :م.ع (3)

 .هنم :لدب :ع.ح يف (4)

 .ظ 14 و :ع.ح (5)

 . یلوآ انه هلحمو «مّكيتلا باب رخآ يف .ع.م يف درو نیتمالعلا نيب ام (6)
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 بنخجلا مُميت باب

 . لأس الجر نأ ةلَمرَح نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح 4

 املا كردأ اذإ» :ديعس لاق .ءاملا كردي مث مّميتي بْنُجلا نع بیا نب ديعس
 .(! خلا هيلعف

 وهو ءوضاولا رذق ىلع الإ ردقي ملف رفس يف وهو ملتحا نم يف كلام لاق
 مث یذألا كلذ نم هباصأ امو هجزف ءاملا كلذب لسخی :لاق املا ىتأي یس شطعي
 .- ! لجو زع هللا هرمآ امك ًابْيَط ادیعص مّميتي

 بارت الا ًابارث ©*دجي الف" مّميتي نأ دارأ بْنُ لُجر يف كلام “لاق
 ةالصلاب أب ال :لاق ؟خابّسلا يف ةالصلا ()هّرکن لهو ؟خابّسلاب مّميتي له : ةحِبَس

 ًاديعَص اوُمّميتف» :[ظ 13 و] لاق - !لجو رع هللا نا اهب مّميتلاب الو خابّسلا يف

 .هريغ وأ ناك (ةةًايخابس ي فهل ميت وهف ًاديعص ناك امف ! 9اس

 «هاضئاح هتآرما نم لُجرلل لحي ام باب

 لاس الجر 3 مىلسأ نسب ديز نع كلام نع يبقا انئذح 5

 .و 15 و عج (1)- 84

 .74 ص :م.ع .طقف لصألا نم نیتمالعلا نيب ام (2)
 .هانتبثأ ام ىلؤألاو هرکی : لصالا يف (3)

 .(5) ةدئاملا ةروس نم 6 ةيالا نمو (4) ءاستلا ةروس نم 3 يالا نم ءڙج : نارل )4(

 .ع.ح يف امك تبنُملاو ؛اّصلاخ :لصألا يف (5)
 = .ف.م قيقحتب يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امك حتفلاب تَبُملاو كاش :م.ع (1)- 5
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 هيَ دشی» :َلاَق "؟نفئاح يهو يتأرما نم يل لحی اما :- يڪ هللا لوس
 . 2 !اًهدلْعَأب (0كّنأَش مث اه دار

 اهمحر - ةَمياَح نأ نامحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع كلام نع يا انئدح

 ةبثو تیتر اَهَنَأَو ٍدحاو بوت يف ةَعجاَضُم - هي - هللا لوشر عم ْتَناَك ١-©
 - ةضيحلا ينعي - 4!تْنفت كلل ؟ِكَلاَم :- هي - هللا ُلوُسَر اَهَل لاقف ديد

 . !٩ كحجضَم ىلإ يِدوُع مت كرار ُكْيَلَع يّدشف» : لا (!ْمَعَن١ تل

 َةَسْياَع ىلإ َلَسْرَأ َرَمُع بلا َدْبَع َّنَأ عفان نع كلام نع يبنغقلا اتئدح - 86 ٠

 217 :ْتَلاَقَف «؟یضیاح يَ هارنا ©ُلُجَحْلا رشات ْلَهه :اًهُلَأْسَي ©” !هللا اهمختنر
 . 56۵1م نإ اهر شاب مث اهلقسآ ىَلَع امان

 راسي نب نامیلسو هللا دبع نب ملاس نع هغلب هنأ كلام نع بلا انثّدح ٠٠
 :الاق ؟لستغت نأ لبق رْهطلا تأر اذإ اهُجوز اهبيصُي له :ضئاحلا نع الئس امهنأ

 .4« لستغت ىتح 1۷

 ضئاحلا رْهُط باب

B7 1هّمأ نع ةمَّقلَع يبآ نب , ةمقلع نع كلام نع يِبْعَتلا انثدح  

 .93(4 ر 5 ص 1 ج يقابلا دبع

 .75 ص :م.ع (2)

 . ع. ح نم محرتلا ةخيص (3)
 .خسانلا نم أطخ وهو «كملعلت : لصألا يف (4)

 . ع. ج نم مٌسرتلا ةغيص (1) -

 .75 ص مع (2)

 .ظ 15 و :ع.ح (3)

 ۱ .ع.ح يف امك تّبتملاو هللا :ةفاضإ لصالا يف (4)
 = رکذ نایب رجح نبا أاهيصخ ثيح (2 ر 614 ص ۰2 ج) بيذهتلا بيرقت نم ةفاضالا (1) -

2 
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 هللا يضر - «ةشقاع ىلإ بی ُءاَسَتلا َناَك١ : ْتَلاَق اهل «ةشتاع ةالوم ؛©1[ةناّجم]

 ةَطقْلا َنْيَرَت ی َنْلَجْعَت آل : لوقتف (*عُطلا اًهيف فّسْرَكْلا ّنم م 2و َدلاب - !اهنع

 . ةضيخلا نم رهطلا كلذب دیر «!ءاضتلا

 نب دمحم نی ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع یبتعَملا اتلس - 8

 نوعي نکات ١ نأ اهفلب هنأ تبا اث نب دیز ةنبا نع هتمع نع )[مزح نب ورْمَع

 لوقتو َنِهْيَلَع كل بیت ثناکف . طلا ىلإ نیل لا فوَج نم حییاضعلاب
 .۱۱اذُه َنْعَنْصَي ُءاَسْمْلا ناك اَم»

 :لاق ءءام دجت الو رّهطت ضئاحلا نع كلام لئُس :لاق يبغقلا انئّدح

 ٠ ويت ء ام دجي مل اذإ بّنْجلا لّثم اهلثم امتزو !ةكيتتل

 (ةةوِضْيَحلا ٌمماج باب

 هنأ ۳- !هللا اهمحر -* ةشئاع نع هغلب هنأ كلام نع يبنُعَقلا انلدح 9

 . ( !ةداّصلا ۶ عدت اه : مدل قرت 7 لماخلا ةَرَمْلا يف

 ءمدلا | یرت لماحلا ةأرملا نع باهش نبآا] لأس هنآ كلام نع يبنعقلا انثّدح

 .4!ةالصلا نع بفك : لاق

 - ؛ضیحلا يف اهل قّلع» يراخبلا نأ ىلإ اهن .ةمقلع مأ :اهتینکو اهمسا هيف :
 . ةنلاثلا ةقبطلا نم اهذعو ةلوبقم اهربتعاو  انّعن يف كلام لعف

 .(طقُت نودب) ةحردملاب :ع.ح يف (2)

 .ع.ح يف امك تّيثُملاو ءلصألا نم ةطقاس ةملكلا (3)

 . نصتلا اذه نم 1 ةرقفلا يف الماك همسا انب رم (1)- 8

 ۱ ياخ لر يف ار اب رم ات تق ان دم راسا

CEو 16و :  
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 .اندنع رمألا كلذو : كلام لاق :

 ةسئاع . نع هيبأ نع [ریژ ني ةورع نب ماشه نع كلام نع يِبْعِقلا انئّدح 1

 ةا _ هللا لوشر سار لُجرا ثنک» :ثلاق انآ 0" !هللا اهمحر * و4 و
 . ۱3۱1 نضئاح 5

 ع لأ عفان نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 90 ۰

 .ةرهخلا ةةيطخيو نشین لْجِ باز

 : لاق "ناب يفاشلا ميهاربا نب هللا دبع نب دمحم] ركب وبآ انربشآ* :'
 انثدح لاق 2[ توقعي وبأ «يبزحلا نومیم نب نسخلا نی قاحسإ ينثّدخ

 ات لاق ؟اةلدب اصوله : یضئاحلاو بجا لضف نع كلام لئس : لاق يبقا

 .۳۱هب ارت

 سی ناك َرَمُع حب هللا َدْبَع 5

 ةضاحّتسُملا باب

بأ نم[ نب ةورُغ نب ماشه نع كلام نع يبنْعَقلا انئدحح 1 ا
 نع 

 لوسرل شیخ  «يبآ تب ةَمطاَ تلاد :(2ثَلاَع هنأ 13 |! هنا اهمحر - ةشئاع

 . ع. ح يف امك تّيثملاو «لصألا نم ةطقاس ةملكلا (2)

 .79 ص :م.ع (3) 007
 .نلسغي هيراوج تناك :ىلّوألا لعلو ءلصألا يف اذكه (1)- 90

 .ةفاضإلا ليلعتل ۰3 ةرقفلا هالعأ رظنا (2) ا
 . ةلاحإ وأ هيبنت نودب . ۵۰ ع اهتبثأ دقو . ع.ح نم ةطقاس : هب (3)

 . طقف . ع. ح نم نيتمالعلا نيب اه (4) 3

 .ع.ح نم مُحرتلا ةغيص (1)- 91
 ۱ .ع.ح يف امك تبیملاو ءلصألا نم طقاس لعفلا (2)

 . طقف .ع.ح نم :يبأ (3)
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 يل لا :تلاتف ؟ةّالّصلا 9ْمَدَآفَأ !وُهَطَأ "ل يت !هّللا لوسر ای ۵ يک هللا

 !ةّداَّضلا يكدْئاَف تلف اذاق .ٍةضيحْلاب تو قي كلذ امن :- قو را 0لوُسَر

 . 2108! يَّلَصَو ِكْنَع َمّدلا يلسغاق ارد َبَهَذ اإ

 ةملَس مأ نع راس نب نامیلُس نع عفان نع كلام نع يبنقل انثّدح 2

 _ لاب - هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع “دلا قاره ْتَناَك ٌةآَرما فأ و بنا جوز

 يتلا ماّيَألاَو يا َدَدَع هوظنتل» : لا - ون هّللا لوس َةَمَلَس ما اهل تتفَتساف
 ا 2

 كلذ دف ةّدلَّصلا )اق !اهباص اص ىلا اهبيصي ن َلْبَق ِرْهَّشلا َنِم م ضيحَت تاک
3 1 

 .4!لَصُِل مت بوب رفت مث لیتفتلف تان فن اد !رْهّشلا نم

 نع هيبأ نع ریل : نب ةور نب ماشج نع كلام نع يبتغقلا اتثدحأ - 93
E a 

 .20*ىّلَصُتَو ست ْتَناَكَف ردنا اكو فّوع

 نب ٍناَمُحَولا ٍدْبَع َدْنِع ثناک يآ اا شخج تنب بير ٿر اه

 .ع.ح يف امك تّبتُملاو ءالأ : لصألا يف ۱

 .ع.ح يف امك تّينُملاو عدا : لصألا يف (6)

 مع 0)
 ع. ح يف امك تّیْملاو «یلصف : :لصألا يف 0

 .امدلأ ع. ح يفو ۽ لصأالا يف اذكه (1)- 2

 ةلاحإ الو هيبنت نودب + ی :م.ع يفو لعفلا دعب ب (2)

 كتف : : ةلاحإ الو هيبنت نودیو . م ع يف )3(

 11 ص م ع(

 .يلاوُملا ثيدحلا دعب .ع.ح يف درو نيتمالعلا نيب ام (1)- 3

 ج. ج نم نيتمالعلا نيب ام (2)
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 38 7 5 هال 0 r ا لر Ak lS 2 رس الا زی

 اذإ اَناَدْحِإ تيارا !۳_ هلي  هللا لوس اب :ْتَلاَقَف هي - ہللا لوستر ارم تأ
 ۳ يم ۳ ۳ ا ساه م اس يي ملك م 0

 نم ْمّدلا ٌنكاذخإ بوَ تاصأ اَذِإ :َلاَق ؟مَّدْصَت فيك" ةَضِيَحْلا نم ملا اهر باسآ

 . 65۴ !ءاَمْلاب 5 هتل لے مث هصرتتلف ٍةَضِيَحْلا

 :لاق 9[ زازبلا يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم] ركب وبأ انريخأ* و4

 انئّدح :لاق [بوقعی وبأ ءيبْرَحلا نومیم نب نسکلا نب] قاحسإ ينلذدح

 نب ثراحلا نب نامحرلا دبع نب] ركب يبأ ىلؤم ءَّيَنُس نع كلام نع يِبْمَقل

 ىلإ هالسرآ | ملشآ نب دّيزو ©[يندملا ينانكلا ميكح نب] عاقْعقلا نَا نمای

 رهط نم لا :لاق «؟ةضاحتسُملا لستخت فیک» :هلأسي [بّیسملا نب] دنعش

 .9*:بؤثب ترفطتسا ّمدلا اهبلغ ناف !ةالص لک هاضریو رهط ىلإ

 هلأ هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يِبعَقلا انثدح 95 ...٠

 كلذ دعب اوت من ًادحاو لس الا سفت نأ ةضاحّتسُملا ىلع سیل» : :لاق

 . (ةالّصلل

 عح نم ةيلصتلا ةغيص (3)

 ةضرقتلق : هيبت لولب و : م. يف (4)

 .82 ص :.م.ع- و 17 و : عاج طف . . ع. ح نم نيتمالعلا نيب ام 3( ب

 3 ةرقفلا يف ءالعأ صنلا رظنا (1)- 94 7 :

 3 رجح نیا ۾ ةريتصا دقو (530 ر 035 نص ۰1 ج) بيذهتلا بيرقت نم ةناضإلا )2 ا

 . دیدشب 747 /130 ةنس ًالوتتم تام ذ دا :ةسداسلا ةقبطلا نم هدعو

 ةريره يبأك ةياحصلا نع هتياور رکذ تیح (24 ص يطويّسلا فاعسا نم ةفاضإلا )3(

 2 ج بيذهتلا بيرقت عبا رثا ةقبطلا نم هدعو ةقب رجح نبا هربتعا دقو .ةشئاعو

 .(123 ر ۰ 127 ص

 .هینت الو قیلعت نودب كول ع نم ةفاضإ نیتفوقعم نيب 09

8( 

 : ۱ . ةقباسلا سس 5 تایبلا | نا (1) 55

 .83 ص مع 2)

 اوا اجا الو هيينت نودي . مم ی
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 نبا ةورغ نب ماشه ثيدح ىلع ةضاحتسُملا يف اندنع رمألا :كلام لاق

 . لإ تعمس ام بح و «هيبأ نع [ريبّرلا

 نأ تلصو [ظ14 و] ترهط اذإ ةضاحتسُملا نأ انذنع رمألا :كلام لاق

 ناف .ٌمدلا ©ءاسفّنلا كسمُي ام ىصقأ تغلب اذإ كلذك ءاشللاو ءاهبيصُي اهجوز

 . ةضاحّتسُملا ةلزنمب يه امنإو اهجوز اهبيصي هنإف كلذ دعب مدلا تأر

 9 يف ءاج ام" - ءاذثلا عماج

 00ناَك» :لاق هنأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنغقلا انثدح 6

 سالا *َمِمّتْجَتل اًمِهب بیضی * (هنیتبشخ خشي نأ دارآ ذك ھل - هللا ْلوسَر
 نت نيله  لاقف مّْنلا يف نبش 5 ده ةالصلل

 لا لو یتا ؟ةالّصلاب توت الأ :لیقف !- ل - هللا لوستر ديرب ام

 . «ِناَذَألاب - اب هللا لوس ما 2 تی رکذف

 نع یثیللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا نع كلام نع ىِينْمَقلا اتثّدح

 .ام :ةلاحإ الو هيبتت نودبو .م.ع يفو ام :لدب ءاه :ع.ح يف (3)

 املا :ع.ح يف (4)
 .ناونعلا فرح ةيقبك ةمسدلا فّرحألابو ءطقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب اه (5)

 . ةلاحإ الو هيبنت نودب نكلو «ناك :م.ع يفو «تلاک : ع.ح يف (1)- 6

 .84 ص :م.ع (2)

 .ع.ح يف امك تّبملاو .برضیف : لصالا يف (3)

 . ع. ح يف امك تّيثُحلاو عمجیل :لصألا يف (4)
 .نیتاه :ع.ح يف (5)

 .ع.ح يف امك تّیْملاو :امهدرپ : لصألا يف (6)

 . كلذ هل : ةلاحإ الو هيبتت نودبو .م.ع يفو ءهل كلذ هل : عاج يف (7)
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 ۵ام ثم اوُلوَقَف الا ملعمَس اد :َلاَ - ا هللا لوس نأ يرْدُحلا دیعس

 .24!ُنْذَوُمْلا ل

 نبل ركب يبآ یلوم مس نع كلام نع يبخقلا انثّدح-97 ۰
 5 ةرپ بره يبآ نع نامسلا حلاص يبآ نع 00[ ماشه نب ثراحلا نب نامخرا

 اوُدِجَي مل مث ول لاو ِءاَدْنلا يف ام سالا ملی وَلا : لاق - ب - هللا لوس

 و !هل) اوقبتسال ِريِجْفَتلا يف ام َنوُمَلْعَي ْوَلَو !©اوُمَهَتْسآل ِهْيلَع اوُمِهَتْسَي نأ 5

 .«!ًاوُبَح ولو اًمُه قل جنش ةَمَتَعْلا يف ام نو

 1[ بوقعی نب] تامحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام نع يبنعقل ىبنغقلا انثدح 8 1

 َلاَقا :لوقي ةریره ابآ اعمس امهّنأ ءاربخأ امهنآ هللا دبع ء نب قاحسإر هيبأ ن

 کیلو 3اه وإ ! ناوَعْسَت مشار اهوتأت الف ةالّصلاب ب و اڏا : ا - هللا هو

 دمعي ناک ام ةالص يف مک ۹ ناف 4! اوُجَتَأف كتاف مو و اوُلَصَ منکرذآ ام تیک

 . ها ىلإ

 نامحرلا دبع نب هللا دبع نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنُمَقلا انثّدح -99 .

 َيِرْذْخْلا د لیعس 5 ن هر ۳ هيبأ نع 0[ ينزاملا يراصنألا ةَعّصْعَص يبأ نب

 . 85 ص :م.ع (8)

 .94 ةرغفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا (1) - 7
 . متمهتسال :غ.ح يف (2) ۱

 .86 ص :م.ع (3)
 .ةفاضإلا لیلعتل 37 ةرقفلا نم 1 نایبلا يف هالعآ نصنلا رظنا (1) - 8.

 و 18 و عح (2)
 . ةلاحإ الو هیبنت نودب ءاّموُنأو :م.ع يفو ءاهوتيا :ع.ح يفو ءاعودا : لصألا يف (3)
 ۱ .87 ص :م.ع (4)

 ةة رجح نا هربتعا دقو (1006 ر ۰487 ص ء1 ج) بيذهتلا بيرقت نم ةفاضإلا (1) 9
 - أطبحلا فاعسإ يقو .روصتملا ةفالخ يف يفوت ذإ .ةسداسلا ةقبطلا نم هدعو
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 9 م ع را م ت سل سه ناسا سال ا ۳ 5

 ةالصلاب تتداف كتيداب وأ كمنغ يف تنك اذإف . ةَيداَبْلاَو ملا تحت كار آيت - لا

 ۳ م

 سا الو ج قولا ِتّوص ىم [و 15 و] مَمْنَی ال ناف ء ءادتلاب كتوص عفاف

 لوسر نم ةتعمس» :دیعس وبأ لاق .۰!ةمایقْلا موی هل دهش الا ءىش الو

 . هی د هللا
3 

 نع جرعألا نع دانّرلا يبا نع كلام نع يبنعَقلا ( شد 0

 طارض هل ُناطْيَشلا هين ةالّصلاب يدون اَذِإ) : “لاق - هي - هللا لور َّنأ ةريرُه يبأ

 ىَّنَح . ری ة ٍةالَّصلاب ب بو اذإ ىلع هک . فأ ءاَدَنلا یضف اَذِإَف .(©َنيِذََتلا مسی ال یّتح

 !اَذَك ْنُكْذَأ !اذک زُکذآ :لوقی یسفنو ِءْرَمْلا َنْيَب رطختب ىح لقا بيوتا يضف اَذِإ

 .«ىلص مک يِرْدَي ام ُلُجَولا لب ىَّتَح کی نكي 9م امل
 [حرغالا «رائيد نب ةَمَلَس] مزاح يبأ نع كلام نع يبنْعَقلا انئّدح - 1

 ©0ءامسلا ٌباوبأ امهيف حتفُب ناتعاس» :لاق هنأ ی دعاسلا دعس نب لمس نع

 هنع كلام ةياور كلذكو امهريغو يرهّلاو هيبأ نع هتياور يطويشلا ركذ (19 ص)

 .هاّيإ متاح يبأو يئاسّنلا قیثوت ركذو امهريغو ةنْييَع نباو
 .ةلاحإ الو هيبتت نودب . م. ع يق تفلح دقو آدم ع. ج يف ( 9۱

 .ع.ح نم ةطقاس :ءيش الو (3)

 .88 ص :م.ع (1)- 0

 تا )2(
 .ةلاحإ الو هيبنت نودب َءاَدّنلا :م.ع يفو :نيتطوطخملا نیا يف !ذكه (3)

 .ع.ح يف امك تّیملاو «لبق : لصألا يف (4)

 . طقف .ع.ح نم :مل (5)
 نب ديعسو دعس نب لهس نع ىور هنأ هیفو (12 ص) يطويشلا فاعس] نم ةفاضالا (1) - 1

 اثيدحلا ريثك ةَقن» هنآو امهريغو يرهُرلاو كلام هئع ىور امك ءامهريغو بّيسُعلا

 . 757 /140 دعب هتافو خاو :ةئيدملا دجسم يف صفی ناكف

 .89 ص :م.غ (2)

 ظ 18 و (م2)

 هنحلا : ةملکلا ناكمو . ع. ح يف (3)
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 هللا ليبس يف لوألا ٌفصلاو .ةالصلاب ءادثلا ةرضَح : هئوعد هيلع در عاذ لك

 مايقلا بجي یتمو ةماقإلاو ءادّتلا ةن نع كللام لثس * لاق يبتخقلا انثّدحأ

 تدج و أم 51 ةماقالاو ءادّنلا يف ينغلبي مل : لاقف ةالصلا مات نيح سانلا ل

 .انذنع سانلا ©رمأ هيلع لرب مل يذلا كلذو ىت ال اهّنإف ةماقالا اًمأ .هيلع ساتل

 سانلا ةقاط رذق ىلع كلذ ىرأ نكلو هل ماقُي حب هيف عّمسأ مل ينإف مايقلا اًمأَو

 . فیقخلاو ليقثلا مهبف نإ
 نم اهريغ ااف .رخفلا لبق ۳ اهب يدانُي حبّصلا لزق مل : كلام لاق - 102 .

 نوكي له» :هل ليقف .اهتتو ّلحَي نأ دعب الا ©اهب ىدانُي اهرن مل اف تاولصل

 .سمشلا لوزت نأ دعب الا نوکی ال !ال : لاقن "؟تفولا لبق ةعمُجلا موي مد

 ةبوتكملا ةالصلا )ا لص نآ اهدارآو اورضح موق نع كلام لاسو :لاق ۲

 ةعامجللا كجاسم یف ءاذّنلا بحي امنإو مهنع ءى زج كلذ : لاف اوني ملو اوماقأف

 .ةالصلل اهيف عّمجُي ب يتلا

 سو ةالصلل هال هئاعذو مامإلا ىلع نذوُملا میلست نع كلام لتش- 3

 .لّوألا نامزلا يف © ناك ميلستلا نأ ينغّلبي مل :لاقف هيلع ملس نم لو 006

 .طقف .ع.ح نم :لوألا (4)

 .90 ص مع }6( 0

 .ع.ح نم ةطقاس ةمنكلا (7) ٠٠

 .لزي :لصالا يف (1)- 2
 . هيبلث كودبو اه :م.ع يلو < تط وطخملا يف اكه )م1(

 .اهل اداس : ع. ح يفو ءاهب يداني : لصالا يف (2)

 .91 ص :م.ع (3) 3
 : ۱ .و 19 و :عبح (1)- 13

 .ع.ح نم طقاس صقاتلا لعفلا (2) 00



 ريغ ةماقإب اوْلصُي نأ اوداراف لّقَت مث مؤقل نّدأ نون نع كلام لعش

 0 .ءاوس هريغ ةماقإو هتماقا امّا !كلدب ساب ال :لاق [ظ 15 و]

 دحآ هيتأي نأ رظتنا مث موقل ند نْذوُم نع كلام لنس :لاق يبنْعَقلا انئذح

 دیعبآ غرف نأ دعب سائلا ءاج مث هدخو ىلصو ةالصلا (37*ماقأف دحأ“ هتأي ملف

 هفارصنا دعب ءاج نّمو *مهعم ةالصلا ديعُي ال : كلام ۲لاق* ؟مهعم ةالصلا

 .!هسفنل اصيل

 نب رمُع ىلإ ءاج دما نأ هغلب هنأ كلام نع يبْمَقلا اتثدح_ 4

 ةالصلا» :لاقف مئات هدجوف حبّصلا 2*ةالصب هنذؤُي* - !هنع هللا يضر - باطخلا

 . 2*حبلا ءادن* يف اهلعجي نأ رمغ هرّمأف «!مانلا نم ريخ

 نب] كلام نب ©0[عفان] ليَهُس يبأ هّمع نع كلام نع يبتْعقلا انثّدح

 سانلا کرد ام ایش فرعأ ام» :لاق ٩م هيبأ نع ([يحَبْصألا رماع يبأ

 .«!ةالصلاب ءادّتلا الإ هيلع
 و

 َماَقِإلا ممس َرَمُع َنْب هللا َدْبَع لأ عفان نع كلام نع يبنْعَقلا انئّدح

 .©)ِدجْسَمْلا ىلإ ّيْشَمْلا عرف 9 عيقبلاب

1١ 

 .ماق :لصألا يف هّلحم درو دقو ؛ .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (3)
 .92 ص مع )4

 .a . طقف .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام 5

 . حّبصلا ةالصل ِهّلْذَوُي : ةلاحإ الو هيبثث نوديو .م.غ يفو مالت هیدو :ع.ح يف (1) 4

 . حیصلل ٍءاَدّتلا : هيبت نودبو .م.ع يفو ؛حیصلا ادنلا : ع. ح يف (2)

 ` .ةفاضالا ريربتل هالعأ نصنلا نم 9 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (3)

 . لصالا نم ةطقاس :هنأ (4)

 . طقف عح نم :امم (5)

 .ع.ح يف امك تّبثُملاو «عیفلاب :لصالا يف (6)

 03 ص :ماعحو 19 و عج )2(
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 رفسلا يف ذ ءاذنلا باب

 ةداَّصلاي ركل َدْيَعَ] نأ عفان نع كلام نع ينقل | اتثدح - 105
 نت :لاق من أ «!ِلاَحْرلا يف اول ل : درب ا

 هدي ۳ نآ رطم اد «!ةدراب َهَلْيَل تتاک اإ َنّذْؤُمْلا می ناک - ا للا ]ور
 ۱ ۱ . ٩۱ لاحرلا يف وَ

 ديرب ال ناک مَع َنْب هللا َدَْع َّذأ عفا نع كلام نع يبنغقلا انثذح - 6

 وی نا .میقو اهيف يداتي َناَك إف ا فسا يف ٍةَماَإلا ىلع

 . هل ن ااو حمب يذلا ماما 2 من

 اد :ُهَل َلاَك هاب َّنَأ [ريبّزلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنغَلا انثّدح

ee2!ْنذؤَت الو مقأف تنش بش نإو . 

a ANE E. ۷يعم  a E 
 ناف !ْكْم هلامش نعو كلم هنیمی نع یّلص ةالف ا ناضل : لوقي ناك هنأ

 . ۳1۷ ! ةكئالملا نم لابجلا لاما هءارو ىلص ماقأو : دو

 ٠ *© بکار وهو لبرلا يدانُ نآ نمأپ ال :كلام لاق .
 .خسانلا نم أطخ وهو تدراب :لصالا يف (1) - 5

 .ع.ح يف امك تّبملاو ءاذا :لصالا يف (2) ۰ ۰
 .94 ص :م.خ (1) مب 6
 .94 ةيفصلا ةياهن : م.م ينو ارهظ 19 ةقرولا ةياهن : مع ک 107

 مث -ع.ح نم ًارهظ 26 ةقرو ةياهن ىلإ انه نم ٌدتميسو نيتخسللا نيب فالتخا ةيادب (2) ْ

 ۱ .م.ع نم 121 ص ةياهن ىلإ
 لحم يفوأ .ع.م ةخسُت يف ةدراولا باوبألا نيوانعب ركذت نأ ديفُملا نمو

 = طبضلاب هلتحت ام وهو اهناکم يف اهانتبثأو ةّيرهزألا ةخسُنلا نم اهانمّذَق يتلا باوبألا
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 2 ل ب نس دادي نإ هلا دبع نع كلام نع يي انئذح *_108

 شار اولکف ٩لا يداني [و 16 و14):لالب ّنإ» :َلاَق - - هللا َلوُسَر ©ن

 00 ۳ ۳۳ دات ۳

 م 03 35 0 ضلك

 تا شاع هوس مو a و ۳ م .hy 0 1 شرم

 نبا َيدانُي یتح اوبرشاو اولکف لیلب يدان الالب نا : لاق - الو - هللا لوُسر ن هيبأ

(Tj 8 

(2) 

 حابر نبا وه نتعَملا نأ انقثد هیفو «م2 نايبلا ۰18 ةرقفلا يف هالعآ نصتلا رظنا (م2)

 .روكذملا ناكملا يف .ع.ح يف امك تّبتُملاو «ليللاب :لصألا يف (3)

 .روكذملا ناكملا نم .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (4)

 :نجاحل سدقملا تيب ناسنالا لابقتسا زاوج يف بای ةّيقب : يثيللا ییحی ةياور يف

 ءاج ام باب - لوبلا يف ءاج ام باب - هتجاح ديرب ناسنالاو ةالصلا نع يهنلا باب -

 ادب ثیح انصن , نثم يف اهانجردآ دقو ةراهطلاب تقّلعت باوبآ يهو . يبصلا لوب يف

 درت مث . عا ج ةخسل نم اهردصم ىلع هيبنتلاو رکن مقرب اهميقرت عم هنم اهئاکم اتل

 نتم يف اهناكم تدجو ًاضيأ يهو ةالصلاب قّلعتُملا مسقلا يف اهم بارپآ اهدعب

 لا رکذ باب دحسملا يف ءاج ام باي : : یهو : :اهتاذ تانایبلا عم انصت

 لخدي يذلا ةالص باب - بيغ رتلا عماج باب - :الصلا راطتنا بای ! لجو ر ع

 يف تافتلالا باب  هجولا عضوي ام ىلع نفكلا عضو باب - سلجي نآ لبق دجسملا

 يف ءاج ام باب دجسملا ىلإ ءاسنلا حورخ يف ءاج ام باب  اهيف قيفصتلاو ةالصلا

 ةالصلا يف هاچ امأباب - مکار مامالاو ءاج نم لعفي ام باب  اهيف قاصتلاو ةلبقلا

 . (ًبيرقت هنم يناثلا فصنلا) برغملا يف ةءارقل !| باب -

 ؛1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور يف امك تّبثْملاو ا ىبا نع :لصالا ىف

 ۱ .(14 ر .74 ص

 م. ع نم ةريخألا ةملكلا يأ (ظ 50 و نم عبارلا رطسلا) .ع.ح نم ةفاضالا

 .205 ص

e قيقدتلا اذه انللعو نذومنا. 
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 ! لاقُب یتح يداني ال یمعآ الجر موتكم ما نبا ناكو» :باهش نبا لاق .
 61 ٌتحبصأ !تحنت

 تاولصلا نم اهريغ اًمأف .رجفلا لبق اهل ىداني حبّصلا لّزت مل :كلام ناقل:

 ٠ .اهتقو لی نأ دعب الإ اهل ىداني اهرت مل الاغ

 ةالصلا حاتتفا باب

 و ی حر ةالضلا خلا 6إ E هللا لشو نأ رمش نب هللا دبع نع ار

 !هدمَح ْنَمِل هللا ممَس» :لاقو َكِلَذَك اَمُهَعَقَر عوكذلا ن 7 تر مقر ادو .هئيكم

 .دوجحشلا يف تی لعنت ال قو .«!ةنحْلا كلو اير
 نب ياع نب نتسضلا نب يلع نع باهش | نبا نع كلام نع ىبنعقل ۲ لا انثدح

 لار ام درو ۳ ضمخ املك دركي - هك - هللا لوسر 9 . )لات م بلاط یب

 .«هللا يقل ىح ُهَنْالَص كلت
0 

 َّنَأ راسي نب ناميلُس نع ديعس نب ييحي نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 110 ٠

 .ةالّصلا يف هْيَدَي فری داك - هيي هللا لوس

 نب“ نامحرلا دبع نب ةملَس يبأ نع باهش نبا نع كلام نع يِبنْعَقلا انئدح
jكا ير ا لا م مسا < ني رس ع وضع یوم او ا ورم لع کک ع  
 : لاق فّرصنا اداف عقر سلس ج كبف مي هریره أنأ تنس

Ce)نأ ر ءىراقلا ظحال دقو .روكذملا ناكملا يف . عاج نم نيطمالعلا نيب  

 ١ رو امهنم رخأتملا مف دق .ع.ح ةطوطخم يف نيدراولا نّيثيدحلا
 را نا يف يأ ءروحُسلا يف ءاج ام باب نم اهيف ادرو دق امهنآ فيضُتو

 1 .(17 ر ء76 ص 3 ج) يثيللا ىيحي نب یبحی ةيأور نم : لاق )3 ۳ 09

 .(19 ر 76 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم ةفاض) نیتمالعلا نيب ام (1)- 110 +
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 5 2 ا ر شرور 2 7

 .«!- ب هللا ٍلوُسَرِب ةالص مكهبشأل ی هللاو»

 55 ا : لب ٣ رنو 52

 رفعج يباو رمجملا هللا دبع نب ميعن نع كلام نع يبّنْعَقلا انثدح - 1

rی ا رو ا یو و امو كس مرگ نیک 8# رای  
 عفرت ناك علرو ضفخ املك رکن مهب يلصب ناك ربه اب نأ هاربخأ ام ٌيراقلا

۳ ۳ 

 . ةالّسلا حیف د دو د نیح م هری

 و [رمُع نیل هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبتَقلا انثّدح

 .ٌمفرَو صفخ اَمَّلك کی ناک َرَمُع َّنْب هللا َدْبَع

 دا اد ْناَك مع حب هللا َدْيَع ١ نأ عفان نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح -2

 ی نوذ [ظ 16 را م أل مان تكتم رح نت ل ةَداَصلا

 2 اتمی َناَكَو١ :َلاَق . کت يف ی قلتي نع أ هلا دبع ني رباج

 . (اَنْعَقَرَو اًنْضْفَح اَملک

 جرلا كردأ اذإ# :لاق هنأ باهش نبا نع كلام نع يبنغَقلا انئّدح - 3

 رکا كلت هنع 0ث ارج ةدحاو ةريبكت رّبكف ةعكلا

 ۱ .ةالصلا ما ةريبكتلا كلتب یون اذ[ كلذو : كلام .لاق

 یرآ :لاق «ةتالص نم غرفی ىح حاتتفإلا ةريبكت كتي مامإلا يف كلام لاق

 نم ناك نإو «حاتيفإلا ةريبكت ركب مل ناك اذإ ةالصلا هقلخ ْنَم ٌديِعُيو « ليحل نأ

 .اورتک دق هّملخ

 ةالصلا يف مامالا عم لحد لجر نع كلام لتس :ل لاق يبنغقلا انثّدح 114

 امك ریاغم طب خسان اهجلصآ دقو .ترحا :بطش نودبو لصالا نتم يف (1)- 3

 مر ص 41 جد يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امل قباطم حالصإلاو اهانتیثآ

 . حالصإلا اذه ردصم نوکت دقو (22 ر

 .(22 ر 6278 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم : يذلا (1) - 114
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 دنع رّيك نكي مل هلأ رکذ مث ءَةَعْكَر یلص ىتح عوكلا ةريبكتو حاتتفإلا ة ةريبک

 ولو . لإ بح هتالص ءىيتبَي : لاق ةيناثلا ةعكرلا يف رّبكو عوكألا دنع الو حاتیف

 .ایزجم كلذ ثأر عقل رتکو حاتتف الا ةريبكت نقش مامالا عمه

 عوكألل رّبكيو حاتتفإلا ةريبكت كرتیف هسفنل يلصُي “يذلا يف كلام لاق " 0 8 8 ۲ :

 ا

 # 3 ۰ + رس
 2 ءاشعلاو ترغملا ىف ةءارقلا باب
 0 بس ب را * »+

 .«برْغَمْلا يف شب ارق للا لور تعما 3 يا ی

 ره ب ل دبع نب لل دیش نع باهش نبا نع كلام نع بتلا الح ۱

 :ًارقي َوُهَو هثعمس ثراخلا نبأ را م ّمَأ ن :َلاَق هنأ ساع نب هللا دبع
EE 

 اهنا ةروسلا ه هله ةءارقب ينتزگذ دل ! ينب يا : اقف a E تالتزفلو

 .«برْغَمْلا يف اهب ارقي - های هللا لوس ٌتْعمَس ١ ام 2

 نب ىيحي ةياور ىلع ةلاحإلا عم ۰122 ص «طقف .ع.ع نم نيتمالعلا نيب ام (2)

 . (روكذملا ناكملا رظنا) هانتثآ امك ًالماك ناونعلا اهيفو «يثيللا ىبحي ش

 يق امك تّبتملاو نیانش طخب هترط يف تنبثأ دقو « لصألا نتم نم ةطقاس : : نب , (1)- 5

 .(23 ر ۰۶8 ص 1 ج) يثيللا ییحی نب ىيحي ةياور

 .(77) تالّسرُملا ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرق (2)

 ۰78 ص :1 ج) يثيللا ىيحي نب ىبحي ةياور يف امك تبئُملاو :لاقف : لصألا يغ (3)

 .(24 ر

 : لكشلا يف أطخ عم ءروكذملا ردصملا يف امك تّیَملاو .رخالا :لصالا يف (4)
 . ماهتناو فقو ةطقن اهلبقو ءاهّتإ :ب ةقوبسم ال
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 نب ناميلُس یلوم «دْيَع يبأ نع كلام نع يِبْعَقلا اتئّدح - 6

ي ثراحلا نب سيق عمَس هنأ هربخأ )ست نب ةدابع نأ «كلملا دبع
 | ينريخأ١ : :لوق

 * هللا یضر - قیلصلا 27 يبا ةقاالخ ي ةكيِدَمْلا مد أ 9 ”يحباتُسلا هللا دبع وبأ

 : هللا يضر - ر رکب وب ربآ ارقف بعمل 3 يف ٍقيَّدِصلا رکب يبآ عاری مت (2) اه

 مت ٍلَّضَفُمْلا ف و 17 و] نآقلا اب نييلوألا نيت تک لا | يف - !هنع

 هی هم تت نأ دا يبا نإ یخ هم تو هل ةعكدلا ىف طب

 محو کل نم ال بو ايد ذإ بابل غر ال نر :ةيآلا هی نریم

 . 0 نا تنأ ك

 اَذِإ ناك َرَمُْع َنْب الا َدْبَع) نإ عفان نع كلام نع يبنغلا انثّدح- 7

ا ماب ةعكر لک يف ًاعيِمَج عَبرَألا يف أرقي ةدلجسو د اص
 . ٍنآرقْلا نم ةروُسَو نار

 ةضيرفلا ةالَص يف ةَدحاَوْلا َةَعْكَولا يف ِثالثلاَو ِنْيَروُسلاِب ًانایخ ارقي ناکو» : لا

4©!ةروش ةروسَو آرا مأب َكِلَذَع برف أ نم نیتعکرلا يف ریو
. 

 مع يأ ءو 27 و :ع.ح رظنا .نیطوطخملا انیتخس نيب فالتخالا يهتني انه (1) - 6

 .122 ص

 ةينكك ال مشاک هللا ليع :39 و 21 نئترقفلا يفو هالعأ نمنلا يف درو نأ قبس (م1)

 مجارملا ضغب ىلع ائلحأو فالتخالا اذه انركذ 21 ةرقفلا نم 2 نايبلا ىفو

 .هْيَلَع هللا ةمشر : ةلاحإ الو هیبنت توديو .م.ع يفو ؛نیتطوطخملا يف اذكه (2)

 ۱ . طقف .ع.ح نم :يف (3)

 : ةلاحالا مغر «لاولط :م. ع يفو :اهبطش عم ؛لاوط :ع.ح يفو :لصالا يف اذکه (4)

 - راصق :اهبو . يثيللا ییحب ةيأور ىلع

 عام يف امك تبثملاو ءةيئاثلا :ع.ح يف (5)

 .(3) نارمع لآ ةروس نم 8 ةيآلا :نآرق (6)

 .123 ص :م.غ (1)- 7

 .ءایلاو ءاتلا ىلع طلا لامهإ عم ؛نیترم :اهانلمهأ ةفاض] لصألا يفو انه (2)
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 بلا يف ةءارقلا باب

3 
1 
 لَا هب أ نع [ريبزلا نب] ةورُع نب ماشي نع كلام , نع يِبنْعَقلا اح _ 118 ۱

 تا يف ةّرقبلا ةروسب ايف أ ًارقف َحْيّصلا ىَلَص یلص - !هنع هللا يضر - قیصر اأ

 هيبأ نع [ریبلا نب] ةورغ نب ماشه “نع كلام“ نع يبنعَقلا انثذح قا

 دن َرَمُع او اص لو (ه[ لا 2 ةعيبر نی ر ماع َنْب هللا ا
 38 کلا روسو فو روسي اًمهيف ار حیا - !هنع هللا يضر با

 .«!ْلَجَأ : لاق اجمالی ّنيح موی نا ْدَقَل اذإ ِهّللاَو : تل ی

 دبع يبأ نب ةعيبرو ديعس نب ىيحي نع كلام نع يِبِنْعَقلا انشد 9

 ریمغ نب )ةصفارفلا نأ "[قیدْسلا ركب يبآ نب] دمحم نب مساقلا نع نام ندم ا و ۱
 حْبّصلا يف ای نا نب َناَمْثُع ةعارق نم الا فُسوُي ةروش ُتْذَحأ امال :َلاَك يلا

 «اهددَری نا ام ةرذک ن

 حبلا يف أرقي نا رم لا َدْبَع ّنأ عفان نع كلام نع بقا انئدح

 . ظ 27 و :ع.ح .طقف لصألا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1)
 . 124 ص : م ع 2 ۱

 ٠ ) )3ةرقفلا نم 2 نایبلا يف هلفسأ نصنلا رظنا :ةفاضالا لیلعتل 170 .

 . ع. ج نم ةئاضإ ةملكلا :(4)'
 .هلفسأ نصنلا نم 269 ةرقفلا نم لوألا نايبلا رظنا (1)- 1

 نصنلا يف تبثُملاو ٠ . ع. ح يف طقتلا نم ةملكلا تلخ دقو تضفارفلا :لصألا يف (2)
 يذلا .م.ع يف امكو (35 ر ۰82 ص ۰1 ج) يثيللا ىيحي نب ب ییحب ةيآور يف امك 5

 . ع. ح ةطوطخم يأ ءهردصم يف مسالا لکش دنع فّقوتي
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 ةءارقلا یف لمعلا باب

 نیت نب هللا دبع نب ميهاربإ نع عفان نع كلام نع يبْمَقلا اتئّدح - 0

 ی ْنَعَو يا سل نع یه - ل - هللا َلوُسَر دا بلاط يبأ نب یلع نع

 . عومولا يف ةءاَرقْلا ٍنَعَو بلا 4 لا ِنَعَو ٍرْفْصَحُمْلا

 نب] ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع يقل ات

 يبأ] نع ©[ يندملا يرافغلا] ؟رامتلا مزاح يبأ نع )[يميتلا دلاخ نب ثراحلا

 ىلع َجَرَح 1ظ 17 و] هلي رشا لوس نأ يِضاّيبلا 10[ يراصنأل مزاح
 هير يجانُي َيِلَّصُملا ّنِإ» :َلاَقَف نر < عهتاوشأ ثلَع ْدَكَو َنوُلَصُي )مو سائلا

 . هنآْرُقْلاِب ٍضْعَب ىَلَع مکضنب ْرَهْجَي الو هیجاتپ ا ا

 هلعلو «فلاحا الو نایب نودپ . م غ اهتبثأ دقو :نیتطوطخملا نم ةطقاس :روسلا (3)

 .(35 ر ۰82 ص ۰1 ج) يليلنا ىيحي نب ىبحي ةياور نم اهذخأ

 ۰125 ص :م.ع (4)

 .هالعأ 33 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (1) - 0

 و 28 و :ع.ج (م1)

 هنأ رجح نبا قّقد ثيح (10 ر 409 ص 2 جلا بيذهتلا بيرقت نم ةفاضإلا (2)

 . ةثلاثلا ةقبطلا نم هّدعو ًالوبقم هربتعاو ءالولاب يرافغلا

 هنأ رجح نبا قد ثيح (9 ر 409 ص 2 ج) قباسلا ردصملا نم ةفاضالا (3)

 كلذ ريغ ركذ امك  ادصن يف امك  ثيدح هل يباحص هلأ ركذو ءالولاب ىضايبلا

 ۱ 1 .هل ًةيحّص ال يأ

 . ةلاحإ الو هينت نودب .م.ع اهتبثأ دقو ءطقف .ع.ح نم ةطقاس :ىلع (4)

 .126 ص :م.ع (5)
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 ۱ نرو نیا

 ةديبع يبأ «دّیمح يبأ نب] لیوطلا دیمح نع كلام نع يبنْعَقلا انثدح `

 يبآ هارو ُتْمَق» :لاق هلآ كلام نب سا م نع 6تا ةحلط ىلوم «يرصب

 ال لک ! مهنع هللا يضر - َناَفَع نِ َناَمُْعَو باَطَخْلا نب َرَمْعَو قيّلَصلا ركب

 . «ةالّصلا َحَتَتفا اَذإ محل رتا مشب ادق

 نب] كلام نب(2[ عفان ليَهُس يبأ "هع نع كلام نع يبنعقلا اح 22 7 0

 وما م ےس

 < ناك 1 هیچ هللا يضر باطلا ّنْب َرَمَع نأ هيبأ نع اه[ رماع يب

 . طالبلاب“ مهج يبآ راد َدْنِع مست ْتَناَك عرق ة أَو اراب

 ينثدح :لاق ©[زازبلا يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم] زكب وبأ انربخآ ۰."

 نع يبنغقلا انثّدح :لاق ©[بوقعي وبأ «يبمتلا نومْيَم نب نسحلا نب] قاحس

 يف ماعلا عم ةالّصلا َنِم ءىش هتاف اذإ داك (*7*رَمُع ب[ كلادبع] وَ عفان نع كلام“

 . ع. ح نم وهو «لصألا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) 1217

 ..ةلاحإ الو هيبنث نودب .م.ع اهتيثأ دقو «ضایب .خ.ح يف ءاربلا :ناکم (2)

 كلام ةياورو هريغو سنأ نع هتياور ركذ هيفو (8 ص) يطويشلا فاعشإ نم ةفاضإلا (3)

 .760/143 يف ةنس نيعبسو سمح نع تام . ىور نم ةلمج يف دنع

 .127 ص :م.ع (4)

 .طقف .ع.ح نم :مهلك (5) 7
 . عر ج يف امك تْيثملاو مع : لصأالا يف (1) 1227

 . ةفاضإلا ريربتل 9 ة رقفلا نم 2 نايبلا يف ءالعأ نصنلا رظنا (2)

 : .ةفاضإلا ليلعتل 3 ةرقفلا يف هالعأ ٌنصنلا رظنا (3)

 .طقت . . ع. ح نم نیتمالعلا نيب ام 4(

 145 10 + ًاطوملا



 يف هستن ری َرَمُح ن هللا بعمل مس اذ لآ ةءاَرقلاب ٌماَمإلا هيف هی ام هيام 0

 ” ىلإ يلضأ ثنك» :لاق هنآ نامور نب ديزي نع كلام نع يبنعقلا انثدح
 6 ولصُي وهو هيلع حتفاف ینزمعّیف معطُم نب ریبج نب عفان بْنَج

 نآرقلا e ىف ءاج ام باب

 ءديعس ابأ نأ نامحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام نع يبنغقلا انثدح - 3

 . يَّلَصُي َوْهَو بک نب يبا ىَدان - كي لا لوس نَا هربخآ «زیرک نب رماع ىلؤم
 : لاق .«۵ يي ىَلَع هدي ملا ُلوُسَر َْعَضَوَق» : لاَ. قل ِهَيالَص نم غرق ال
 نم رخت الا ©)وجرأَل يتا :َلاَقَق دجنَمْلا با نم جرح ْنَأ ديرب وهَو»
 نآرقلا يف لَو لیجنرلآ يف الو )ار ملا يف نر ام ةرَوُس ملعت ىح ج ٍدِجْسَمْلا

 ا هَّللا َلوُسَر 5 :ُثْلُق مّن كل ار يا يف ءى ُتلَعَجَفا : شیب لا ال
3 

 .ع.ح نم ةطقاس :لاق (1) . 3
 .ةلاحإ الو هیبنت نودبو یی :م.ع يفو «نیتطوطخملا يف اذکع (2)

 ۱ . يلي ام يف اذه لغم ىلع هجن ال فوسو ءاوجرال : نیتطوطخملا يف (3)
 تدرو املکو اذکهو ةدحاو ةملك يف اهتباتک انستسا دقو ءال نا : نیتطرطخملا يف (4)

 . هيبنث نودبو
 ةتباث تناك ذإو ةباتكلا يف ةقيتعلا ةقيرطلا هذه تبكث منو .ةیروتلا : نيتطوطخملا يف )5)

 . ةصاخخ ةينيدلا تاباتکلا يف مويلا یتح
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 هلن ُدْمَحْلا :ْتْأَرَقَف ؟ةّداّصلا تختتفا اإ ارت فيكَ :لاقف !يِتْدَعَو يتلا رو

 يه هذه :- كلو - هّللا لوس :َلاَعَف اهرخآ ")ىلإ ثْيتأ یّتح م

 .«!ُثیطعَأ يذلا 7)ةيِطَعْلا ُنآْرَقْلاَو يناثملا نم ُعْبّسلا َيْهَو وش

 ممس هلأ ناسيك نب بو ميعُت يبأ نع كلام نع يبنقلا !'!انئدح# - 124

 الإ لس ملق باتكلا ماپ ایفا اذه مل امر یلص نم :لوقی هللا دبع نبارب
 ۳6 ماّمإلأ ]و 8 ر

 كرذأ نمد : وقي ناك ةَرْيَرُه ابآ نأ هغلب هلأ كلام نع يبنغقلا انثّدخ

 . يشك رخ هتاف ذقف نآرقْلا ةءارق هتاف ْنَمَو .ةَدْجَسلا رد اا

 ی و ۲ 7 دل 7

 )مو نآرقلا ًارق نم رهط يف ءاج ام باب

 سی الآ مز نب ورفع - هللا لا نوش هتک يذلا باتکلا يف نأ مزح نب ورمع
 ماس و

 . )ها الا نار نقلا

 نع ينايتخَتلا ©2[ةّميمت يبأ نیل بوي نع كلام نع يبنغقلا )انثذح

 . لصألا نم ءىلا :لدب ءىلع :ع.ح يف (6) ۰

 .ع.ح نم ةطقاس ةملكلا (7) 1

 .130 ص :م.ع (1)- 124
 . ع. ح نم يهو ؛ لصألاب ضایب اهلحم يف : یلس (2) 7

 ع. ج ةطوطخم يف ؛يلاوُملا ثیدحلا لبق نيتمالع نيب دراولا ثیدحلا اذه ءاج (3)
a )4(و 29 و . 

 ۲ .ع.ح يف امك تّبملاو آرهاط :لصالا يف (1)- 128

 : .131 ص :م.ع (2)
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 عرق فو و يف 0 !هنع هللا يضر - باطلا حب َرَمُع لأ نيريس نب دمحم ۾ رم يس رح

 ! َنيِنِمْوُمْلا ریمآ اي ()اضوخات] ملا یر هل لات رقي ج َوْهَو مجرب هتّجاخل
 .۰۴/۳)[باّدَکلا] ةَمِلْيَسُمَأ ؟اَدَهب كاا ْنَم» :ُدَمُع لاقف ارق ناو

 وهو الا ٌدحأ هلوانتي الو (")هفالفب َفْحِصُملا لمحي ال :كلام لاق 6
 يدي يف نوكُي نأ الإ كلذ هّركُي ملو )!هتيبخأ يف هلّمحل كلذ زاج ولو !ره

 ىلع وهو هلمحی نمل كلذ هرك امّنِإ نكلو . فَحصُملا هب سدي ءيش هلمحي يذلا

 .امیظعتو نآرقلل ًاماركإ رهط ريغ

 ,04©2َنوُجّهْطُمْلا لإ ُهْسَمَي ال :ةيآلا هذه يف تعيس ام نسحأ : كلام لاق

 رک اهن لک - !لجو زع- هللا لوق ؛ىَلَوَتَو نبَع :يف يتلا ةيآلا ةلزنمب اه
 ۵:4 مارک .ورتس يدبأب رهط عرش .وتیکم خط يف تا نت

 ةرقبْلا ةروُس ىلع کم رت ناب نأ هفلب هنأ كلام نع يبيلا انثذح

 .390 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هلفسأ نصتلا رظنا تفاضالا ليلعتل (م2)
 0 .نیتطوطخملا الك نم ةطقاس عراضُملا ءات (3)

 . ع. ح يف ةتبتُم نكلو ءلصألا نم ةطقاس :ارقت (4)
 . هلعلو ءاهانتيثتأ امك .م.ع يفو :هملسم :ع.ح ينو «ةملسملا :لصألا يف (5)

 .(2 ر ۰200 ص :1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم ًاضيأ وه اهدافتسا

 . لصألا نم تّيثُملاو ء(طقُت نودب) هتمالعب :ع.ح يف (1) - 6

 .ظ 29 و :ع.ح (2)

 .(56) ةعقاولا ةروس نم 79 ةيالا نم ءزج :نآرق (3)
 .(80) سبع ةروس نم 16 ىلإ 11 تايآلا :نآرق (4)
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 نآرقلا 2:ءارق ىف ءاج ام باب

 رع جرعألا نع نیصخلا نب دواد نع كلام نع يِبْعَقلا اتثدخ 129

 ۱ :َلاَق !هنع هللا يضر  باَطَخْلا ّنْ نأ 11 راقلا ٍدبع نب نامحرلا دبع

 کر دالص ىلإ ٌنْمَّسلا هه ا لا )م يزعل

 .«هکرذآ ها وأ“

 نب دمحمو انآ ُتثك١ :لاق هن هنأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يِبنْمَقلا انثدح 0

 ا يع لاف الجر دمحم اعدف نيلاج أ "نا نب ىنيحي

 8-15 ار ١ ي هک نم 5

 آنی زر بفض ین ار نا !: !ٌنَسَح ۳ بز قم میس يف نر ار

 ین 1ظ 18 و] يكل :دیز ناق !لاسآ ياف :َلاَق ؟َكِلَذ من :۳ینلسَو !تلإ
 .«!هیلَع فو لسا

 .ع ٠ح نم تّبثملاو نم هئآرق : لصالا يف 6

 ع.ح يف امك تّيثُملاو ءرداقلا : لصألا يف (1)- 7

 .ع.ح نم يه ؛نم :و «ليللاب :لصألا يق (2). ٠
 .كورب :.ع ح نم ْدَمتسُم هانتبثأ امو ءلوزن : لصالا يف (3) ۰"

 .ع.ح نم وه هانلجس امو هاف :لصألا يف (4) ٠

 ةياور نم وه هانلجس امو ءطقل نودب تدرو .ع.ح يفو «نايح :لصألا يف (5)
 .(4 ر ۰200 ص 21 ج) يقابلا دبع . ف.م قيقحتب يثيللا ىيحي نب ىيحي

 .و 30 و :ع.ح (6)

 .134 ص :م.ع (7)

 ؛نصنلا يف اعباتبثأ امك .م.ع يفو «فلآ هعبتي ؛ينلسو :لحم ضايب :ع.ح يف (8)
 .ةلاحإ الو هيبنت نودب نكلو
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 نع ریل نب ةورغ نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثذح 8

 لوقب - !هنع هللا يضر ب باطلا نرم عي لآ يراقلا دبع نب نامحرلا دبع

 ار أ ام ريغ ىَلَع ناف روش ارقي مازح ني یکخ ب ماش ٌتْعمَسا

 ي تاقتا مئ ا اهْيَلَع َلَجْفَأ نآ ثذكف !اهییآرفآ - هم هللا لوس َناَكَو» :َلاَق

 لور ای :)ثلقف لي هللا لوسر ىَلِإ هب ثثجف هنادرب تل من فرصا ای :
 1 لاَمَ 0 اا ٍرْيَغ یلع ناو وس ارش اده تميس ينإ

 رها كوُسَر لاقف ار همس يتلا ار ًادقَق !رفا :- 0 لا لوس
 لا اَذَه نإ :َلاَق مث !تلرثآ اذکم نا تام : !ارفا :يِ لاق مت !تلزنآ اذکم

 هام ریتم اوراق فرخآ ٍةعْبَس ىَلَع لر

 أ رمش نب لا دبع نع عفان نع كلام نع يبنثتلا هم 129
 لب بحاَص لمك ِنآرفلا ("بحاص لس ات :َناَق 2ب هللا لوس

 نیم ت نیم

 .2(ْتَيَهَذ هتل نو اًهكَسْنَأ اهل ا نِ ءةلَقَعْمْلا

 هيف رّهج ام يف مامإلا فلخ ةءارقلا كرت باب

 يا ةمْيكأ نيا نع باهش نبا نع كلام نع يبتغتلا انثدح -0

 نم َفَرَصْنا هي هللا َلوُسَر ن ةريرم يبأ نع ؟')[يندملا ديلولا يبأ «ةرامع]

 لثم ىلع هت ال فوسو .فلألا ىلع ةيناثلا ةزمهلا تبتک نشَیطخلا نیتخسنلا يف (1) 8
 . صنلا قبقحمت نم يلي ام يف اذه

 نب يحب ةياور يف امك تّبثُملاو ءطقّتلا نم تلخ .ع.ح يفو ؛هتيل : لصالا يف (2)
 .(5 ر 201 ص 1 ج) يثيللا یبحی

 .135 ص :ع.غ (3)

 . ظ 30 و :ع.ج (1)- 9

 يف رجح نبأ كش دقو (457 ر ۰49 ص ء2 ج) بیذهتلا بیرقت نم ةفاضالا (1)- 0
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 (* هتاف لاق .4؟َنآْرفْلا مرا يلام : لوقأ ينإ» : لا «!ِهّللا لو :لُجم نا «؟اغيآ مک دعا يهم ف1 لَه :َلاََ ناو اه هج

 9 نم ةا قلاب - له _ ينل هيف َرَهَج ام يف - ديلي هللا لوس ّمَم ةءاّرقْلا 3

 و ا ام ا e و 22 ۳

 ةءارق هیسَحف مامالا تل هک ۳ 3 :ُلوُقَي ؟ ما | تلخ و 7

 َفْلَخ ارقي ال (2)رَمَع ُنْب هللا ُدْيَع ناک :َلاَق « ارن خو یلص ذو

 هيف رّهجي ال ام يف مامالا فلخ ةءارقلا كرت باب

 ابأ عمس هنآ نامحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام نع يبنغَقلا اتثدح - 2
FF” ريم اب ُتْعِمَس» :لوقي قره نب ماشه ىلؤم ۴ '[يندملا يراصنألا] )با 

 ىلع وأ هرماع :وأ ؛ورمع :وأ «رامع :نوكي دق انتيثأ ام ىلإ ةفاضإلاب وهف ءهمسا ٠٠١
 نع 719/101 يف يفوت ذإ «ةثلاثلا ةقبطلا نم هّدحو ةقث هربتعا دقو .ىّمسُم ريغ ٠
 , بس ينعم و عست 0

 . طقف . جم نفرت نو نیا 3

 . ىلع : لصالا يفو . عج يف اذكعا 7 |

 .ع.ج نم ةطقاس :له (1)- 3
 . ةلاحإ الو هيبثت نودب . م : ع اهحلصأ دقو دمحم :عاح يف 2

 .ع. ح نم ةطقاس :كرت (3)..
 .و 31 و عج (1) 1

(a1)هثالرل رجح نب ضّرعت ثیح (3 ر 6 ص 2 جل بيذهتلا بيرقت نم ةفاضإلا  

 = . ةثلاثلا ةقطلا نم هدعو ةقث هريتعاو هللا دبع :همسا نأ ديفُي ًالوق ركذو ةرهز ینبل
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 اب ايف أرقي ملل ال ىَّلَص نما :[و 19 ول ول - هللا ُلوُسَر لاک :ُكرْقَ
 ای : ْتلَقْف» : لا ی م (2!*)3دخ َيَهَف* !عادخ يف | !جاذخ يق ( باتا

 اب ًرفا :َلاَقَو ۹۳ يعارذ ٌرَمَعَفد* : لا (۱ماتالا ءو نایشآ نوكأ يّنِإ !ةریرُم ابآ

 لا لاق :ٌلوُقَي - 86 هّللا َلوُسَر تحمس ينإَق !تسفت يف (۳)*خسراف اي

 ی هلو يب اهل ريشي يباع ني ين للا ثمن - لجو رع -
 بر هلل دنَحْلا : 7دبَعْلا لو !وُوَرْفإ :- لكي - هللا لوس َلاَق اس ات يعلو

 نامحَيلا#+ :ُلوُقَي !يدْنَع يندمع :۳۱- لجو رع للا" لوفي (*0َنيِمَناَعْلا
 للا وَ نیل م وَ كلام :لوُثَي ! ! يِدْبَع ّىَلَع شا : لون 4)١ محو

 يالا هذهف يعن الو دین كاي :لوقی !يِدْبَع يِنَدَجَم - !لجو رع

 . َميِقَتْسُمْلا طاَرّصلا اندهال :ٌنْبَعْلا لومي .©30لأَس ام يِدْبَعلَو* يِدْبَع بو ينيب

 ةباحصلا نم مهنع ىور نم ركذ هيفو (31 ص) يطويّشلا فاعسإ ًاضيأ رظنا

 .هنع اوور نمو ةريره يبأك
 .(فاقلا طيقنت نودب) نارقلا :ع.مح يف (2)

 يتيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف ًاضيأ ةفاضالاو ؛طقف لصألا نم نيتمالعلا نيب ام (3)
 ۱ ۱ .(39 ر 84 ص ء1 ج)

 طقثلاو .ع.ح يف “ي :ال «نیتطرطخملا يف طبقتت نودب درو نیتمالعلا نيب ام (4)
 .ةرقفلا »هذه نم 3 نایبلا يف روکذملا ردصملا يف تلجس امك يه تاکرحلاو

 .م.ح نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (5)
 .139 ص :م.ع (6)
 . ع. ج نم ةطقاس :دیعلا (7)

 .(1) ةحتافلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا :نآرق (8)
 . طقف . ع ح نم نیتمالعلا نيب ام )3(

 .(1) ةحتافلا ةروس نم ةثلاثلا ةيالا : آر )10(
 .(1) ةحتافلا ةروس نم ةعبارلا ةيآلا :نآرُف (11)
 .(1) ةحتافلا ةروس نم ةسماخلا ةيآلا :نآرق (12)
 . طقف . .ع. ح نم نیتمالعلا نيب باه (13)
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 يدل ِءَألؤَهَف ۹ نلاَلا الو ْمِهْيَلَع بو 0 ری مه 12 تن َنيِذَلا 2

 (0*ييبأ نع“ [ريبّدلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يِبنْعَقلا انثّدح 133 .

 مامإلا هيف رهجي مل ام يف مامإلا تفلح ارقي ناك )ريبؤلا نب ةورُع ّن
 ,4(4)*ةءارقلاب#

 انئّدح :لاق ")[زازبلا يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم] ركب وبأ انربخأ#

 نع يبقا انثدح :لاق 9[بوقمی ربآ .يبوخلا نومْيم نب نّسحلا نب] قاحش

 مامإلا هيف رهجي مل ام يف مامالا تلخ أرقي ناك هنأ باهش نبا نع كلام
 (6)*ةءارقلاب:

 لإ ثعمس ام ٌبحأ كلذو : كلام لاق

 مامإلا فلخ نيمأتلا باس

 نعو بّبسُملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يبنعقلا انئدح- 134 ۰ :

 : لاق - ی - هللا لوُسر 3 ةريره يبآ نع هأربخخأ امهنأ نامحرلا دبع نب ةملس يبأ 0

 .(1) ةحتافلا ةروس نم ةعباسلاو ةسداسلا ناتيآلا :نآرف (14)
 هنع ءانغتسالا نكمي العفو .ع..ح نم طقاس نيتمالعلا نيب ام (1) - 133

 .140 ص :م.ع (2)

 .هدمتعا يذلا لصألاب ام ىلع هيبنت نودب ءال :م.ع يفو ءنيتطوطخملا يف :مل )3(

 عج ح نم طقاس نئتمالعلا نيب ام 29

 3 :رقفلا يف هالعأ نصنلا رظنا (5)
 .طقف .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (6)

 . اهاتلمهآ دقو بدم : ةفاضا , لصالا يف (7) ْ

 .141 ص :م.ع (1)- 134
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 3 0 ۶ ۹ ممم

 املا نیم هتیمأت مت قفاو نم تم ُماَماْلا َّنّمَأ اًذإ» مَدقت ام هل رفغ "کت

 . (هبتذ

 مم ی

 «!نیمآ» :لوقي“ - لب هّللا لوس ناو : باهش نبا لاق

 2 :لاق [زازبلا يعفاشلا ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم] ركب وبآ انربخأ

 رع يِبنْعَملا انئدح :لاق ©[بوقعي وبأ «ييزکلا نومیم نب نشحلا نیل قاحسإ
 نع .©[ماشه نب ثراحلا نب نامحرلا دبع نیا ركب يبأ ىلؤم ؛ َيَمْس نع كلام

 لاق اذ :َلاَق ©* _ ولي هللا َلوُسَر َّنَأ ةريرُه يبأ نع ©[ناّمسلا] حلاص يبأ

 فاو نم هل !نیمآ :اَوُلوُقَم 4٩نیلاَضلا لو مهل ر وضم ريغ :ٌماَمِإل
 . «هبنذ ْنِم دقت ام هل رفع دکل لاق هلو

 ةريره يبأ أ نع جرعالا نع دانزلا يب ١ نع كلام , نع يبغقلا انثّدح - 135

 يف ةكئداَمْلا )تلاقَو !َنيِمآ :(1)مکذحآ لاق اد :َلاَق - لي لا لوس ا

 . )۰! هد نم مد ام هل رفغ )"یر لا مهاد تتفارف* !نیمآ : ءامّسلا

 :لاق ![زاّربلا يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم] ركي وبأ انربخا*

 . 3 ةرقفلا يق هالعآ ٌىمنلا رظنا (2
 . ةفاضإلا ريربتل «هالعأ ٌنصتلا نم 97 ةرقفلا يف هتاذ دانسالا رظنا (3

 . طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب فه (

 بقا س اما یا )5

 .(1) ةحتافلا ةروس نم 6 ةيآلا نم ءزُج :نآرق (6

 .و 32 و عح (1)-

 .ع.ح يف امك تّیملاو «لافو : لصالا يف (2

 نودبو .م.ع يفو .قفاوف :الإ : لصالا يف امك .ع.ح يف درو نیتمالعلا نيب ام (3

 .رخآلا اَمُهُدَحَأ قفاَرف : دمتعملا هلصأ ىلع ةلاح الو هيبنت
 ۰.142 ص :م.ع (4)

 .3 ةرقفلا يف هالعأ نصتلا رظنا (5)
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 انثذح :لاق *)[بوقعی وبأ «يبزخلا نومیم نب نّسحلا نب] قاخسإ ند
 ني ثراحلا نب نامحرلا دبع نب ركب يبأ یلومآ َيَمْس نع كلام نع :

 َلاَق - لب - هّللا َلوُسر أ هک ا نع [ناشسلا] حلاص يبأ نع )2

 َقَقاَو نم هاف !ُدْمَحْلا كل اني مهلا :اولوقف !ةدمح ْنَمِل للا يس : مامالا َلاَقاَذِإ

 0 “بند نم َءَّدقَ ام هل ” رفع کما َّن لو هل

 دخ هللا وه لق :ةءارق باب 4 و 4 ۲

 دبع نب هللا دبع 0 نامحرلا دبع نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح 136

 [ظ 19 و] نع (٩ییآ نع ©![ينزاملا يراصنالا ةَعَسَْس يبآ نب] ۵ا
 )کد هل رخ لیا :ًارْثَي دج ی بر نأ“ يرذُخلا ديعس

 رجلا َناَكَف ۰۱ كلذ رک .- هيي - هللا لوُسَر ىَلِإ ءاج حیا الق . اهر

 . ةفاضإلا ریربتل «هالعأ نصنلا نم 97 ةرقفلا يف هتاذ دانسالا رظنا (6)"

 . طقف .ع.مح نم نیتمالعلا نيب ام 7
 . (112) صالخإلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرُف (8)
 ..ع.ح نم تّیملاو ءْنأ :لصألا يف (1) -

 يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يفو «نيتطوطخملا يف اذکه :نامحرلا دبع نب (2
 .ةَعَصْعَص يبآ ن :(17 ر ؛208 ص «1 ج) |

 . ةفاضلا ريربتل هالعأ نصتلا نم 99 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (3):

 ردصملا يف امك تّيكُملاو ءطقت نردب تدرو .ع.ح يفو ءهنبا :لصألا يف (4) 0

 . ةرقفلا هذه نم 3 نايبلا رظنا .ًافنآ روكذملا

 قباسلا ردصملا يفو «داجر نا هم دوو لصألا يفو ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام (5)
 موس : :روكذملا ناكملا يف

 .(112) صالخإلا روس نم لوألا ةيالا : نآرق }6(

 . ةلاحإ الو هیت نودیو « كل هل : ۰ ع يفو + . طقف “عج نم ےل )7(.

 م س د س <
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 .«!نآَرقْلا َتْلُث لی اهن هديب يسن يدار :- 4 - یا لاق . )لی

 نب نامحرلا دبع )نب هللا ؟)دُیبغ نع كلام نع يبنغقلا اتئدح -7

 تلف لو ةريره اأ تغمس» :َّلاَق هلأ «باطخلا نب دز یلوم .نیینخ نب دبع

 زی ْمَل .ُدّمَّصلا هللا هل و لكل :أَرقَي اجر عیسق - للك -ّللا لوس ّعَم

 تَبَجَو : هللا وسر لاقف حا ارك هل نکی لَو .ذلوُي ملو

 َبَمْذَأ نأ تذراق» :َلاَق .هةّنَجْلا :َلاَق ؟هّللا َلوُسر اي اَذاَم : ©ةكُثللَاَسَف

 ©)_ لت لا لوُسَر عم ُهاَدَعْلا ينتوفي نأ تفرق من )اهر لجكلا

 ۱ "بعد دق هدف لجَرلا ىلإ ُتْبَمَذ مک .ءاَدَعْل

 فّوع نب نامحرلا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع كلام نع يِبِتْعَقلا انئّدح
 ىَلَع وهو“ كللُلا هديب يذّلا كرات :ّنأو نآرقلا ثلث 774دَحأ هللا و ل نأ

 . اهبحاص نع لداجت )۳4رید ِءىِنَش لك

 . عاج نم تيشملاو تحضاو ريغ تدرو لصألا يف )8( دوا

 .143 ص :م.ع (9)

 روکذملا ردصملا يف امك تببتلاو ل 1. حد .لصالا نم ةطقاس ةملكلا (1)- 7

 يف امک نه كلا ةياورلو ا نع نینح نب دیبع نع هتیاورل فرید

 . طقف . عج نم :نب (2)
 مصاع ةءارقل صفح ةياور انتبثأ دقوا , عيدألا اهتايآب (112) صالخإلا ةروس :نآ و (3)

 .ظ 32 و e اوك : عفان ةءارقل شرو ةياور يقو . اوف : ةملكل

 .ةلاحإ وأ هيينت نودب .م. ع اهتبثأ دقو . ع. ج نم ةطقاس سچو )4(

 .طقف .ع. ح نم نّيتفوقعملا نّيسوقلا نيب ام )5

 . 144 ص :م.ع (6)

 .ةرقفلا هذه نم 3 نايبلا رظنا :نآرق (7)
 .)67) كلملا ةروس نم ىلوألا ةيآلا | :نآر عج نم طقاس نیتمالعلا نيب ام شر
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 ملا ©*يف هوجشلا" باب

 نب دوشألا یلوم «دیزپ نب هللا دبع نع كلام نع يبنُعقلا انئدح 138

 ادا :مهب ار هل :ریره يبآ نع نامحرلا دبع نب ةملَس يبأ نع ف
 دج - 288 هللا َلوْسَر لأ مهریخ أ فصلا الف .اهب َدَجَسَف )4ٽ 3۹ 5

 نأ هربخأ رصم لهأ نم الجر نأ | عفان نع كلام نع يبتغقلا انثدح

 مث نيتدْجَس اهیف جس چلا و روش ارق“ - !هنع هللا يضر - باطخلا نب
 .نْيَئَدْجَسِب تلف روا وذم نإ"

 تيارا :لاق هنأ رانيد نب هللا دبع نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 9

 (ِنْيَتَدْجَس جحا ةروُس يف ُدُجْسَي جی رع نب لا دنع

 يبأ ءزئرش نبل نامحرلا دبع نع باهش نبا ن ع كلام نع يبنخقلا انثدح ۱

 هم اهي َدَجَسَف مجاب ارق و (2) !هللا همحر - مع كأ جرعالا ۱[ یيندما دو

K820 ىرخأ ةروسب ار با 6 و  . 

 .145 ص : م (1)- 8
 .(84) قاقشنالا ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرق (2) .
 ج نم « نآ : لدب « نع : لصألا يف 0

 . ةلاحإ الو هيبنت نود .م.ع هتبثأ دقو .ع.ح نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (4) ۰
 .اذع : لصالا يقو . ع. ح نم نیتمالعلا نيب ام )3( 7

(I):ةريرخ ىبأك ةباحصلا نع هتيآور ركذ هفو (9 ص) يطويشلا بفاعسا نم ةفاضإلا  

 . 735/117 يف ةيردنکسالاب يفوت .هنع هريغو يرهولا ةياورو 0

 .146 ص :م.ع (3)
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 بم ی لر ب اشو نع كلام نع !يبنغقلا انثّدح - 0

 ريف“ ةعمجلا موی ریتم ىلع وهو ةدجْسلا ار ی بالا نب مع

 اودس [و 20 و] اوْيَمَدَه ىرْخألا هه ات < هم اوُدَجَسَو جس

 مل اممآرقف ؟َءاَشن نأ 1 جم ملا كلا دل !مُكِلْسِ یلع» :َلاَقف

 ا (3 )اعم ra 2F هر
 مج -

0 
 .اودجسپ نأ د لس

 . دجسیف ربنملا ىلع ةدجسلا أرق اذإ مامإلا لزني نأ لمعلا سيل : كلام لاق

 :(0*دوجُس مئازع* نأ ىلع سانلا عّمتجا :كلام لاق يبنغقلا انثّدح - 1

 .۳)۳ءيش اهنم* لصفملا يف سيل قدجس ةرشع ىدحإ | نآرقلا

 حبصلا ةا دعب نا لا دوجُس نم (3)*, یشب تی نأ يعيني ال : كلام لاق

 علطت یلح حْبّصلا َدْعَب ةالصلا نَع ىَهَن - لَو - وللا َلوُسَر أ كلذو صعلا دعب الو

 الف ةالصلا نم ةدجسلاو شما بْرْغَت ىَّنَح رْضَعْلا َدْعَب ةَالّصلا نَعَو لا

 . تاعاسلا كلت يف ةدجسلا أرقي نأ يغبشي

 27 هثأرماو ةدجسلا أرق ننع كلام لتس :لاق يِسْمَقلا انفتح -2

 لإ ةأرملا الو لجرلا دجسپ ال :لأاقق ؟هعم دجست نأ | اهل له : عمست

 . لا رهأاط

 .و 33 و :ع.جح (1)- 0

 . طقف , .غ.ج نع ن "بتم لعلا م نيب ام (2)

 .مهعتم اودجس : لصألا يف ذ هّلحم درو دقو < .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (3)

 . ميازع دوجس : هلم لصألا يف درو دقو « .ع. مح نم نیتمالعلا نيب ام (1) - 1

 . اهتم ءْيَش : ةلاحإ الو هيبنت نودبو . .م.ع يفو :نيتطوطخملا يف اذکه )2

 ايشان فأ : ةلاحإ الو بنت نودبو . 0 حيفو (طقف نيشلا طيقنت عم)ءيشارقي : :ع٠حيف )3

 نم ةطقاس اهّنأ (17 ب) ةظحالملا عم .م.ع اهتبثأ دقو ۰ ع.ح نم ةطقاس :آلإ (1

 نادر ىلع لفتشي ام ردقب اهيلع لفتشي ال ةمطقلا سش نأكف .ىيحي أطوُم ..
(- 32 
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 )جرو )ةدجسلا تأرق ةأرما صد كلام لتسو :لاق يِبنْعَقلا انثتح
 و ی هيلع كلذ سب : لاق ؟اهعم دٌجسی نأ هيلع له.

 .هعم اودّجس دّجس اذإف .هب نومتأي لجر عم نونوكيو موقلا ىلع ًارقی لج
 كلت ةءارقب دّجسی نأ ماماب هل سيل اهب ًأَرَق ناسنإ نم ةدجس عمس نم ىلع

 00 ا
 نآرقلا عماج باب

 نع هيبأ نع [ ريل نبأ ةورع نب ماشه نع. كلام نع يبنخقلا انئدح ۔ 3 ۱

 : َلاَقَف ل - هللا لو َلَأَس ماشم ّنْب تراخلا نأ - !اهنع هللا يضر ةشن
 لب ىف ا انايشنأ» :0)_ يغ هللا لوس لاق 1؟ثيحَوْلا كیتأی فيك !هلا لس

 رس
 موا

 يل لی ًانایخأو .لاق ام تّیعو دَقَو يع مصيف يلع دشا وهو ٍسَرَجْلا ةلَصل
 “تيار دغلو»  !اهنع هللا يضر - ةش ةشئاع تلاق . (ُلوُقَي ام يِعأَف ينمي بر كل

 .هاقرع استیل يي طلوع مسی دل دییشنا مولا يف هيلع ل

 اق يأ نع[ ني ور نب اج نم لاس نع يخل رشا 144
 وَ لع - 26 - ئبللا ىلإ ءاج مرم مآ نا يف 4 یوو سبع ثر

 لَعَجَف .َنيِكرْشُمْلا ِءاَمظَع نم لجر 4 - لا َدْنِعَو !ينيزذَتْسِإ ادم احم

 .ع. ح نم تّبثُملاو «دوجسلا : لصألا يف 2
 .ظ 33 و : ج0 ۱
 .149 ص مع )14(1:
 150 ص : € )° 14

 0 1 .(80) سبع ةروس نم ىلوألا لا : نآرف (2) ۰
 ۱ و34 ور عج (3)
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 9 !نالف )بأ ای :[ظ 20 رز لوقو رخآلا ىَلَع لو هم هلع ضرب - ال ی

 2 :ثنزتاف اسب وقي ب ام یرآ ام !هللاو آل : ۳۳ 9و اعب یر

 .«*) یر

 نب رمع ىلاوم ؛ يودعلا] ماشا نب ديز نع كلام نع يبنُعقلا اند 5

 : ُرَمْعَو هرافشأ ٍضْعَب يف ريس ناك - ةي هللا لور أ هيبأ نع ()[باطخنا

۳ 

 3 سيم 8 3 7

 انس مث بچ ملف هيف نع رع الآف ليل هت ايست - !هنع هللا يضر  ِباَطَحْلا

 يا لوئر تر !كلفأ كلت ۰0ت لافاني مّ
 لا مامأ تمدن ىح يريِعَب تفوعف» :زمغ لاٿ .«تیجی آل كل ل

 5 .«يب رب غرام نس لأ ثنا ٠ نآرف يف لر نآ ُتِيِشَحَو رص )4(

 اع تشل 2 هللا دوسر تنم !نآرف يف رت وی ثي ذقآ : تق

 ؛ . نمسا هيلَع ْتَعَلَط امم لب يهل ةروش ليلا “لع كلر دل :َلاَقَ
 )4دی ًاستف كلل اتشتف ات :أز

 ۱ .اباي :ع.ح يفو ءاي : لصالا يف (4)

 . ۰203 ص 1 ج) يئيللا ییحی نب ییحی ةياور يفو ؛ نیتطوطخملا يف اذكه (5)

 .لوُقَت : مث ومآ )8 ر

 رجح نبأ رکذ هیفو (157 ر ۰272 ص :1 ج) بیذهنلا بیرقت نم ةفاضالا (1)- 145

 ناك ناو «امناع »تل هربتعاو فا وبآ :وآ هللا دبع وبآ :هتينك يف فالتخالا

 فامسا ًاضیآ رظناو 6 يف يفوت ذإ «ةثلاثلا ةقبطلا نم هذعو لسرُي

 .ىور نم يف هنع كلام ةياورو هريغو هيبأ نع هتياور ركذ هيفؤ (10 ص) يطويشلا

e0۱ 151 ص :  

 و :فطعلا فرحب بس تدرو لصألا يفر «نیتطوطخملا يف ةطوقنم تأت مل 3

 03 ص ج) يثيللا ىيحي , نب ىيحي ةياور يف امك اهتاكرحو اهطقنب تنبل دقو

 .(9 ر

 . حيحصتلا ردصم ىلع ةلاحإ الو هيبنت نودب .م.ع اهتبثأ دقو :يمادق : :ع.ح يق (4)

 .ةلاحإ الو هيبنت نودب . .م.ع يف «يل : ىلإ تلوخ دقو ؛نیتطوطخسنا ىف اذكه (5) .

 .(48) حشفلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرُف (6)
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 5 ا جرحي نوش ( 7 هلو - هللا 9 تمس : لاق هتآ قر
 زواجي آل نر ن دوو رب ات م ْمُكَلاَمْعَأَو مهتااص عم مکا 0و

 سس

 یر لف لطتلا ين ذ رت فّیمکل لإ نیم م ملا قوُرُم نیا نی رفت مهرج

 نا ۹ 5 و م 0 م ۹

 نیش (/ىرت الف شيّرلا يف ٌرظلت مت ايش یرت الف حذقلا يفرط مَ

 .«6 قوا يف و ظ

 ناضمر ۳ رّهش يف ةالصلا باب

 نع ريبُزلا نب ةورغ نع باهش نبا نع كلام نع يبَقلا انثدح_- 149 ٠ و
 يف ىَّلَص Tjek E) يا ن ع ۳ هلو - يلا ةجوز - !اهنع هللا يضر - ةشئاع

 1 نايبلاو 361 ةرقفلا كلذكو اهنم 3 نايبلاو 268 ةرقفلا رظنا تفاضالا ليلعتل لس (1)- 14

 . نصنلا اذه لفسأ اهم

 .ظ 34 و :ع.ح (م1) ۱

 .152 ص :م.ع (2)

 عج نم ةطقاس :مکیف (3)
 يف أمك تّیتْمْلاو . طق نودب لوألا فرحلا درو . ع. ح يفو ؛نورقحی : لصالا يف (4)

 .(10 ر ۰200 ص :1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور

 طقنُي مل .ع.ح ينو .عراضُملا نم بئاغلا ةغيص يف ةقباسلا تسلا لاعفألا تدرو (5)

 .قباسلا نايبلا يع روكذملا ردصملا يف تّبئُملاو ؛اهنم لوألا فرحلا

 يف امك تّبتُملاو (طقن نود) نابراحتیو :ع.ح يفو «یرامتیو : لصالا يف (6)
 .ًافئآ روکذملا ردصملا

 .153 ص :م.ع (7)

 .ع.ح نم ةطقاس :رهش (8)
 .غ.ح نم نیتمالعلا نيب ام (1) -
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 اوُعَمَتْجا مت نالا کو ةلباقلا نم ىَّلَص مث سات هتالَصب ىَلَضَو ٍدِجْسَمْلا

 ار ؟ادق» :لاَك َحَبْصأ الف .- 86 - ہللا لرشسر مه جڑی من للا لا
 2< ضقت نا تیشخ ی الا ْمَكْيَلِإ ٍجوُرْحْلا نم ينْمَتْمَي ملف !ُُتْعَتَص يذلا

 َناَضَمَر يف كد

 نب ةَملَس يبأ نع رع باهش نبا نع كلام نع (!)يبْعَقلا انثدح 8

 ريغ | نم اضم مایق يف [و 21 و] ی تغري ناك 2 هللا لوس نأ نامحرلا دبع

 نم مت ام هل رفغ «لاباتیخاو نامی َناَضَمَر َماَق ْنَم» :لوقیق ةميرعب َْمأَي نأ

 0, ىَلَع الو لي هللا لوسَر يقر : باهش نبا لاق

 ٠ ةفالخ نم ارْدَصَو )۶ !هنع هللا يضر - يتيّدصلا" ركب يبآ ةقالح يف َكِلَذ ىَلَع

 . 20*!هللا همحر * باطل نیت

 نبآ نامحرلا دبع ني دّیَمح نع باهش نبا نع كلام نع يِبسنْعَقلا انثذح

 َماَق ْنَم» :َلاَق - ل هللا لوس فأ - !هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع أ °[ فوع

 ا 101 هين نم مدت اَم هل هل رفغ ًاباَسِتْحاَو ًاناّميِإ ناضَمر

 .ع.ح نم تّیلملاو لیلا : : لصالا يف (2

 . ذی : ةلاحإ الو هيت نوديو ٠ .م.غ يفو ءطقف . عج نم : فف )3

( 
 5 33 و: ج )2

(ê137 و43 نيترقفلا يف : نصنلا نم قبس ام يف ةفاضإلا هذهب مسالا ترو . 
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 ناضمر مایق باب

 نع رْيبُزلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلام نع يبعقلا انئدح-149 .
 هللا يضر - بالا نب مع َرَمع عم تجَرخا :لاق هنأ يراقلا ٍديع نب نامحرلا دبع.

 ِهسْننل ملا يص و رفتم عازؤأ سالاد ٍدِجْسَمْلا ىلإ ناضمر يف َةَلْيَل - !هنع
 ينازل يا :- !هنع هللا يضر مَع لاقف . غول هئالَص يلق جا لس

 2۳ یلع ْمُهَعَمَجَ َمرَع مٿ !لنأ َناَككَل] ِدِحاَو ءیراّق ىَلَع ِءالۇَه ْتْعَمْج

 2 لاَ :هيراق ةدلّصب درسی سانلاو ىرخأ َهَلْيَل هَمَم تجرح م بک
 درب !ٌنوُموُقَت 7 يا نبض )يع وفات لاو اونم ُةَعْدبْلا تن : باطل
 . هل ٌنوُموَقَي سالا َناَكَو رب

 ديزي نب بئاسلا نع فّسوي نب دمحم نع كلام نع يبِنْعَقلا انثدح 150 7

 ٌيراَدلا ًاميِمَتو بفک [َنْبل ی - !هنع هللا يضر + بالا ب مَع رم : لاَ يأ
 (2) نیما أرقي یراق َناَكَف» :َلاَق .«ةّعكر رفع ىدخاي )الل [اَلَموُقَي ن

 .ع.ح نم ةطقاس : ينإ 1 9

 .156 ص :م.ع (3)

 .ع.ح نم يهو «لصألا نم ةطقاس ةملکلا (4)
 نود . .م.خ يفو ؛ :سانلا نوموقي :ارقت . .غ.ح يفد سال موقي نا : : لصالا يف )1( -

 . سالا ٍناَموقَي : ةلاحا الو هيبتت

 ةياورا يف امك نصللا يف تّبثُملاو ءربنملاب :ع.ح يفو «س ءاملاب : لصالا يف )2(
 .(4 ر 115 ص ء1 ج) يئيللا ىيحي نب ىيحي
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 عورف يف “لإ فرصت انك اَمَو مایا لوط نم (ةلاَصَعْلا ىَلَع دمت انك ی
 . ؟رجفلا

 يف ساتلا ناك» :لاق هنأ نامور نب ديزي نع كلام نع ىِبْعَقلا انئّدحح _ 1

 نيرشعو ثالثب ناضّمر يف نوموقي *-!هیلع هللا ةمحر -* باطخلا نب رمُع نامز

 . 20ةككر

 ' انثّدح :لاق (۳*)[بوقعپ وبآ .يبّرخلا نومُيم نب نّسحلا نب] قاحسإ انثذح

جرعألا زمره نب تامحرلا دبع عمس هنأ نيصخلا نب دواد نع كلام ع ىبنُعَقلا
 

 ناكر" :لاق .«!ناضمر ىف ةرتکلا نوع مهو الا سانلا ثكردأ ام» :لوقي

 دج 3 ده یر بز 1 - ۹۳ 5 7 1 35 هلع )م 5 5 5

 هرسع ا | ىتى يف اهب ماق داف . تاعکر ينامث يش ةرقبلا ةروسي م رپ ءىراقلا

 .۲*)«فنخ دق هنآ سانلا یآر ةَعْکر [ظ 1 ول

 نب دمحم نب] ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع ىبْمَقلا انثّلح _ 2

 اهنأ رهاظلاو ءهيبتت الو ةلاحإ نودب يصعلا :م.ع يفو «نيتطرطخملا يف اذكه (3)

 .(قباسلا نايبلا رظنا) يثيللا ىيحي نب ىيحب ةياور نم

 . طقف .ع.ح نم ؛الا (4)

 .ع.ح نم نيتمالعلا نيب ام (1) - 151

 .157 ص :م.ع (2)

 -3 ةرقفلا يف ءالعأ نصنلا رظنا (م2)

 .نيتطوطخملا نم طقاس فلألا (3)

 .دق نأ :أَوقث .ع.ح يف (4)
 فلتختس انه نمو .م.ع نم 157 ص كلذكو .ع.ح نم ظ 35و ةياهن (5)

 :م.ع ةيادب يآ ءو36 و : ع. ج ةيادب نأ كلذو .قاروألا عباتت يف ناتطوطخملا

 اهنآ ينعي اذهو .ةّيرهزألا ةطوطخملا نم و32 و ىف اهلباقُم دجت 158 ص

 .(18 رطسلا) و 32 ةقرو ىلإ (يئاثلا رطسلا) ظ 21 ةقرو نم دمت ةّدامب تدرفتا

 . يثيللا ىبحي نب ىيحي ةياور بيترت ره ةيرهزألا ةخسّنلا بيترت نأ ظخالئلاو

 . ةفاضإلا ريربتل هالعآ نصنلا نم اهنم لوألا ناییلاو 61 ةرقفلا رظنا (1) _ 2

194 



 نم ناضّمر يف فرصت انک :لوقي يبأ تعمسا * لاق هنأ )مزح نو )2( @

 8 «رجفلا ةفاخمم ماعطلاب مدخلا .اجعتنسف زب دی مايقل

 بأ َناَوُكَذ نأ هيبأ نع [رییزلا نب] ةورُغ نب ماشه نع كلام نع يِنْعَقلا انثذح
 و۶ هم < aT e تأ سی یاب 1 8 8 سو 5 سا TF سس ۱
 ريد نع ةيعلع اق - جو - يبنلا هج وز - !اهنع هللا يصر - ةشْئاَعل ادنع تاكو ف

 لیللاب ةالصلا باب

5 
 ريبج نب ديعس نع ردکتملا نب دمحم نع كلام نع یبتعَملا اتئّدح - 153

1 

 - ه6 - هللا لوُسر نأ ةتربخأ - !اهنع هللا يضر  َةَقِئاَع دا یضر هدنع لجو ۾

 ِهتْدلَّص رج هل بيك الم هن ای بیا اصل ۳
gi 

 . ؟(ةقدص هيلع هم

 هللا ()دیبغ نب رمُع ىلوم ءرضنلا يبأ نع كلام نع يبنغقلا انثدح - 154

 ْتْنُك» :ْتَلاَق اهّنَأ :- لب  نيبنلا ةجوز «ةشئاع نع نامحرلا دبع نب ةملَس يب

 “ينم دجس اف .ِبلتَو يف يجو هي رطل وشر ڌي نيټ ماا
 يتلا باوبألا نأ امبو .قباسلا نايبلا يف هنع نلعفلاو قيقدتلاب صقنلا ةيادب انه (2)

 ذه ىلإ ًاجلنسف ءيثيللا ىيحي نب ییحی ةياور يف ةتّبثُم رهزألا ةخسُن اهب تدرفنا
 :آاضعاغ درو ینعم مّهفت ةلواحمل وأ ةئْيب ريغ ةملك حيضوتل ي يآ طق ةجاحلا دنع

 .نآلا انضرغ يه تسيلف ةّتراقُملا نع كسم انآ ينعي كلذو |
 .اهب : هتع ًالدبو لصألا يفو (7 ر ء116 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم تّبملا 3(

 .(1 ر 2117 ص 1 ج) قباسنا ردصملا نم فطعلا واو 00 153

 رظنا .(2 ر ۰117 ص ء1 ج) قباسلا ردصملا نم تّبثُملاو دبع :لصألا يف (1)-

 .56 ةرقفلا نم لوألا نايبلا يف هالعأ نصنلا
 . الجرو :قباسلا ردصملا نم اهانذخأ يتلا ةملكلا لدب «تلاق اهنأ : لصألا يف (2)

 ١ .قباسلا ردصملا نم تتتُملاو ءىنرّمع :لصألا يف (3) . ۰
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 «خییاصم اهیف سی موی ٌتوُيبْلاَو) : ثلاق . اهُّمْطسَبَماَق گی يلجر *تضاملقف

 نع هيبأ نع ایا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنْعَقل : هلا اح د 155

 يف مک نع رحت ذات لا (1)*_ واقع ہللا لوس 51" ا -يبنلا ةجوز ءةشئاع

 نب رمُع یلوم «يودعلا] ملشأ نب دیز نع كلام نع يبنغقلا انئّدح مس 6

 ْنَأ هللا هاش ام ليلا نم يّلَصُي باطلا نر نا :َلاَق هی هيبأ نع [باطخلا

 !ةدلّصلا !ةالَّصلا :مهل لوفي :ةالّصلِ هله طقیأ ليللا سن ناك اإ یک . َيَلَصُ

 كفزرت نخل اقزر فلات آل اَهِيَلَع ْيَطْصاَو ةةلصلاب تلف ؛ رنو :ةَيآلا هد ولير

 )ىّ ةَبقاَعْلاَو

 َناَك هلآ رمُع [نب] هللا دبع نع هغلپ هنأ كلام نع يبنعقلا انئّدح - 7

 [و 22 و] ناك هنآ بّیسْلا نب ديعس نع هغلب هنآ كلام نع يبنْعَقلا انثدح

 .اهدعب ثيدحلاو ةرخآلا ءاشعلا ةالص لبق مولا هرکی

 رثولا يف - 4ب  يبنلا ةالص باب

 ٠ نع ريبزلأ نب ةورع نع باهش نبا نع كلام نع يبتغقلا انثدح - 8

 . قیاسلا ردصملا نم ءابلا )4(

 .(3 ر 118 ص 1 ج) قباسلا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (1) 5

 . ةفاضإلا ريربتل 145 ةرقفلا نم لّوألا نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا (1) - 6
 .(20) هط ةروس نم 132 ةيالا :نآرق (2)

 .(9 ر ۰120 ص +1 ج) طقف يليللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 1
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 بم توي ةعكر ةرضَع یدخ | ٍليَللا َنِم م يَلَصُي ناک - هي - هّللا وسر نأ ةثئاع ۳
 . شیلا فش ىَلَع عجطضا اهن عَ اإ .: 2

alةملَس يبأ نع بلا ديعس يبأ نب ديعس نع كلام نع ۳ دما  

 فيك :- !اهنع هللا يضر - قيا لا هل هنأ هرب رخ ا فرع نب نامحرلا دبع ن ۳

 م !ٌرهِلوُطَو | يب نع لأنك تأ يلي ١ حر هم یتا تیتر
 ۷ تلاقف ایالت يا م د !ٌيهِلوُطَو نهینخ نهلنح نع لاس الق ًاعبرآ ي
 هام ای : لاف ؟رت رقم نا رشت ر ا :ُتْلُقَق» :- !اهنع كا يضر
 .«! يبق ماني الو ناما ن

 نع هيبأ نع [ريبڙلا نب] ةورُ نب ماش نع كلام نع يد انشد 159
 يلصب هُ ةعکر ةَرْشَع تل لیلاب يص - هي وللا نور َناَك» :ْثَلاَ انآ ةشئاع

 ر سد

 هر نخ حبصلاب ادا عوَس اإ

 نب[ ا] یلاوم «بْيرُك نع ناميلُس نب ةَمَرْخَم نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح
 :ةَنوُمْيَم َدْنِع تاب هلأ هربخآ - !امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نأ «سانع

 عجطضاو ٍةَداَسوْلا ٍضْرَع يف ثْعَجطضاف» : لاق . لا يهو - هلو - يا
 زأ لیلا فّصتْنا ىح - هي - هللا لوس مان ری يف هد هللا لوس

 ِههْجَو یلع مرا ٌحَسْمَي سلجف - 8 - هللا لور ظقبتس لی دف ذأ ل
 رش ىلإ ماق مت .َناَرْمِع لآ ةروُس نم رک تا شر
 ش 5

 نم ولخلا عم «يلي ام يف نصنلا يف امك وه تّيثُملاو ءهمرحم :لصالا يف (1)- 5
 :121 ص ء1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةيارر يف امك اضيأ وهو ؛تاکرحلا :

 .(11 ر
 .اقنآ روکذملا ردصملا يف امك تّیملاو «ميتاوخلا :لصالا يف (2)
 .افنآ روكذملا ردصملا يف امك تّیثملاو :سم : لصالا يف (3)

3 
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 .ىلَصَ ما .ةءوضُو نشان اهن ضو ولت

 ؛ _ لک - هللا لور متص م لثم تعصف تشقق : هّللا دبع َلاَق- 0

 لأب َدَحأَو يسأر ىَلَع ىتنتلا هن - هلق هللا وسر َّمَضَوَف هبنج ی لا ُْتْمَقَق تبه

 اج ىلع عطفا م رو تک مق نيتكر یس اط 2 ر] اهلي
 . «حْبّطلا ىَلَصَف حر رخ من نيتفيفخ نیتعکر یلص ماف نوا

 نب دمحم نب] ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح - 1

 دلاخ نب ديز نع هربخأ ةَمَرْخَم نب سيق نب هللا دبع نأ هيبأ نع مزح نب ورم

 تع ذولا : لاَ .«!ةليللا هيي هّللا ٍلوُسَر هل دَر اهن ينَهبجلا |

 هذ نيتليوط نيت ىَلَص عن يتعد - ب ألا لول زر ىَّلَصَف هطاطنف وأ

 أف نیل د دود نير ىَلَص مث اَمُهَلِبَق لا “ود اَمُمَو* نیر یلص
 نیل ت نود اَمُهَو نیتعکر یلص مث 4 مع نیل نود اًمُهَو تعكر یلص

 ۱ هر تن كل و هل

 و

 رثولاب رمألا باب

 نا رانيد نب هللا دبع نعو عفان نع كلام نع يبتْعَقلا انثدح - 2

 ۱ «باوّصلا ىلإ برقألا وهو :ىَنْسُيْلا ينذأب :روکذملا ناکملاب قپاسلا ردصملا يف (1) - 0

 .ةلمجلا قايسل ًارظن

 .ةفاضالا ريربتل :اهتم لوألا نايبلاو 1 ةرقفلا يف هالعأ نصتلا رظنأ (1) - 1

 وهو ًابيكرتو ىنعم يلي امل قباطُم وهو ؛ینعملا ميقتسيل هانفضأ نيتمالعلا نيب ام (2)

 .(12 ر 122 ص «1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور يف تّبثُم ًاضيأ

 روكذملا ردصملا يق امل بسائُم وهو :ىنعملا ميقتسيل يرورض نيتمالعلا نيب ام (3)

 . .ًافئآ

 . خسانلا نم أطعخ وهو «نيتعكر : لصألا يف (4)

 .(13ر 2123 ص ءآ ج) روكذملا ردصملا نم ةئاضإ : رمع نب (1) - 162
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 لاقن ليلا ِةََص ن ع ه6 - هللا لوشر لاس جر َّنأ )رم نب هللا

 فکر یلص ْحْبْصلا ُمُكْدَحأ شح اذِإَف ! یم یم لیلا ةدلص» :- هلك - هللا ل

 عا زجو رع هل کوب N يق :e نهب َءاج

 ناو هيلع َءاَش نإ هع هللا دنع هل نیل نهب تی ۹ ْنَمَو اجلا ُهَلْخْدُي )5

 .؟ !ةَنَجْلا هلأ اش

 .(14 ر 123 ص «1 ج) قباسلا ردصملا يف امك تّبثُملاو .ناح :لصالا يف (2)

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبتُحلاو سربجم نب :لصألا يف (3)

 رجح نيا ركذ ثيح (620 ر :449 ص ء1 ج) بيذهتلا بيرقت نم يه ةفاضإلاو (م3)

 ًادباع ةف هربتعاو سيدقتلا تيب هلوزُت لبق ةروذحم نبا رجح - يف أميتي ناك هذا

 17 ص) فاعسإلا يفو .اهدعب وأ 9 يف يفوت ذا ۳ ةقبطلا نم هدعو

 نع هتیاور يطويشلا ركذ - یبحی نب هللا دبع :ًاطخ هيف رکذ دقو- (18 و

 ٠ .یور نم ةلمج يف هنع يرعُزلا ةياورو «هريغو ندا ةروذحم يبآ

 :469 ص ۰2 ج) بیذهتلا بیرقت يف .خسانلا نم ًاطخ وهو ءوبا :لصالا يف (4)
 امك هيف تب ملف همسا اما .يراصنالا دمحم وبأ يباحصلا هلأ رجح نبا دكأ (24 ر

 .هنافو خيرات يف عطقي مل
 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو «نهقخي :لصالا يف (5)

 : .بيكرتلا ميقتسيل روكذملا ردصملا نم ةفاض) :نأ (6)

 .خسانلا نم أطخخ وهو ءًادهع : لصألا يف (7)
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 ا دع نال رش بركب ییا نع كلام نع يللا أتاح - 3

i ۳ 
 4 ا ۱ تيش + ل نلف ؟تنك ۳9 :َرَمَع نب هللا ُدْبَع اقف ُهّتکرذ رو وهما ل شرم ی ست و راه

 ام !ِهَّللاَو ىلَب :تلقف ؟ةرشسأ 6 هّلا ٍلوُسَر يق كل سیل وا :َلاَقَف !ُتوَئَوأَ

 ءريعَبلا ىلع [و 23 ى] ُرِتوُي ناك - 4 هللا َلوُسَر ق
 1 يسُملا نس بلیت نع كع نب ىيحي نع كلام نع يبنْعَقلا اح - 4

 م ع مها ار م 3 ر نت 0 ا و ۳

 تی هشارف تاي نأ دارا ا - !هنع هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ تاك» :لاق ن

 . !ُتْرَثْوَأ يشارف ثفج اذاف اأ امآف» :ٌُديِعَس لاف .«لیللا رخآ توپ رم َناَكَو

 : رثوْلا نع مع ب لل َدْبَع 2 الجر َّنَأ غلب هلأ كلام نع“ يبنغقلا انثّدح
 رو - 4 - هللا رت رتو ده :رتغ ْنْب ول ُدْبَع لات «؟وش بجار»
 32 هّللا لوس رتو : وق هللا ُدْبَعَو هيلع درب لٌجعلا لحج .«ترثلنشنا

 .«نوُملسَلا َرَثْوَأَو
 ,_ !اهنع هللا يضر - ةشتاع نأ هغّلب هنآ كلام نع يِبْعَقلا انثّدح - 5

 3 لبق زت تویلف حِبْطُي ىح مانی نآ يشخ نت» :لوقت تناك هو  يبنلا ةجوز
 5 .«!ةَرثو ريل لیلا رخآ نم ظقيَتْسَي نأ اجر ْنَمَو اما

 نم تّبثُملاو ؛(طقف نونلاو ةيناثلا ءابلا نصخت طلا ) دمحم نب ركب يبا :لصالا يف (1)- 3
 نیتفوقعملا نّیسوقلا نيب فيضأ ام مم 5 ۴ ۰124 ص 1 ج) روكذملا ردصملا

 نب ملاس هيبأ مع نع هتیاور هنایب يف رکذ يذلا (31 ص) یطویسلا فاعسإ نم

 ضعب ةداهشب هقثوو «ىور نم ةلمج يف هنع كلام ةياورو امهریغو عفانو هللادبع

 نيثذحملا
 .روكذملا ردصملا نم تیثملاو ءرجفلا .ًاَرَقَث دق ةملك لصألا يف (2)
 ۰124 نص 1 4 يتيللا ییحپ نب ییحی ةياور نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (1)

 . دری : هيف اهّلحم درو دقو ءلصألا يف مقاولا صقنل لا دل 17 ر
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 كَم َرَمُع نُ هللا ٍدْبَع ّمَم تله :لاق عفان نع كلام نع يبنعقلا انثّدح

 ُمِيعْلا فشلا مث ةنحاوب زتزاف حبلا َرَمُع ی هللا دبع يَ متن اتش

 مْبْلا يشخ الف .نیتعکر نیتعکر كل َدْعَب ىَلَص مث ةدحارب عقشف الی ِهْيَلَع

 تجار ل
 ب مي ناك رمش نوه نأ عفان نع كلام نع يِبنْمَقلا انثدح 166 ' ۱

 .۱هتٍجاس ضعَیب أ اپ یر فرو تفل

 توي ناک ٍصاَقَو يبأ َنْب َدْعَس نأ باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انئدح

 . ةدحاوي معاد
 .لمعلا اذه ىلع سيلو :كلام لاق ٠

 مَع تب هللا َدْبَع ن رانيد نب هللا دبع نع كلام نع يبغقلا انثّدح 7

 .هراَهتلا ةْدلَص رتو برم ةص» : لی نا
 هل ()ادبف ماق مث مان مث ليللا لأ رتوآ نم : كلام لاق :لاق يبنغقلا انثلح ۱

 .ّيلإ ثعمس ام َبَحأ وهو !ىشَم یم | لصيف يلصُب ن

 رجقلا دعب رتولا باب

 نع قراخملا ي سا دبع نع كلام نع یر انثّدحح 8

 1 ج) روكذملا ردصملا نم تّبنُملاو :ضایب اسهنیو أ :لصالا يف (1) -

 .(20 ر 125 ص

 1 ج) روکذملا ردصملا نم تّيتُملاو «خسانلا نم أطخ وهو «يلع :لصالا يف (2)
 ۱ .(21 ر ۰125 ص

 .و : هلحمو لصالا ينو (22 ر 125 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم :ُرْنِو (1) -
 روکذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو .خسانلا نم أطخ وهو «ءادبف : لصالا يف (2)
 - پیذهتلا بیرقت يفو .(23 ر 126 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم ةفاضإ :نب (1) -
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 ست ۳ ا 8 0201 ا ام یو a 2 ا ری رعاه ير ا 13

 ۳ رس ا سا 1 2 عال سا و هاا لسا ۶ #

 نرصنا دفا :لاقف مجر مث مداخلا بشق . ةر بهذ دلم وی ناك كق «! ساّنلا

 ety ery تو e e DT ÊZ هم
 . ٌحْبَصلا یلص مث [ظ 23 و] روا سابع نب هللا ُدْبَع ماقف .41 حبلا نم سان

 َنْب ةدابعَو ساع نیل َدْبَع ّنأ ُهَمََب ُهَنَأ كلام نع يبنْغَقلا انئدح 9

 ركب يبأ ِنب] خم َنْب میاقلاو (يِرنَعلا] ةميبَر ِنْب رماع برا دو تاشلا
 . رجلا دعب اونتوا ذم ©[قيّدّصلا

 أ هيبأ نع [رییزلا نب] ةورع نب ماشه نع كلام نع يبنقلا ال

 . هدر اَنَأَو حبلا ُةّدلَص ْتَميِقَأ و يلاَبأ ام» :َلاَق دوم ّنْ هاب
 ُنْب ةَدابع ناک :لاق هنآ ديعس نب ىيحي نع كلام نع ىبْمَقلا اتئدح - 0 ص

 ع

 مث َرَثوُأ ىّ ٌةَداَبْع ُهَبكْسأَف دو ماقا حبلا ىلإ امو َجََخَف هم موي تماّصلا
 ماو ر
 .. حب | مهب یلص

 ْش نب دمحم نیل مسأقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنعَلا انثدح
  ينٍا : لوق [يزتعلا] هعیبر نب ا رماع نب هللا دبع عمس هنأ (")[قیَدَصلا ركب يبأ 0 8 2 ۳ 5 ده وب ون ۲

 «يرصبلا ةّيمأ وبآ «قراخُملا يبأ نب ميركلا دبع (1285 ر 4516 ص ء1 ج) =

 يراخُبلا نأ ركذو ًافیعض رجح نبا هربتعا دقو . هيبأ مسا يف فلتخار .ةكم ليزن
 يئاسنلا نأ و ملسُم ةمّدقُم يف ًاركذ هل ّنأو ليللا مايق لّوأ يف ثيدحل ةدايز هل ىور

 .743/126 يف تام ذإ «ةسداسلا ةقبطلا نم فلولا هّدعو .ًآليلق لا هنع وري مل

 ناكملا يف يثيللا ىبحي نب ىيحب ةياور نم حالصالاو لاقف :لصألا يف (2)
 .روكذملا

 .170 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هلفسآ نصتلا رظنا ؛ةفاضإلا ليلعتل (1)- 9

 . ةفاضإلا ريربتل «269 ةرقفلا نم لوألا نايبلا صنلا نم يلي ام يف رظنا (2)

 م رهشأ ماشهو .(25 ر :126 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم قیقدت :ةورع نب (3)

 هب فب نأ

 . ةفاضإلا ريربتل : صنلا اذه نم 342 ةرقفلا نم يناثلا نايبلا رظنا (1) 0

 (27 ر ۰126 ص .1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو ةرماع : لصالا يف (2)
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 نمارس

 «(ةَماقإلا ر عمس انو رو
 ۱ مو سم چ

 . كلذ ّيأ نامحرلا دبع لی ! ا رْجَفْلا َدْعَب :و

 نب دمحم نب] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 171 37
 دعب رتوأل ين :لوقي « كمححم نب مساقلا ءهابأ عمس هنأ "![قيذطلا ركب يب

 نأ دحأل يغبني الو .رثولا نع مان نم ©*رّجفلا دعب رتوی امثإو :كلام لاق“

 . !رجقلا دعب هرو عّيضُي ىّنح كلذ دعت

 رخفلا يتعكَر باب

 َّنأ رمش نب هللا دبع دبع نع عفان نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح - 2

 ِناَذَأْلا نم ُنَدَوُملا تكس اَذِإ ناك ع - هللا لوس نأ نري 3 يلا ة ةجوز

r. 

3 11 1 3 

1-5 

0 3 

 دا مان نآ لبق نيتقيفَح ست عكر ىَّلَص بلا اد موم

 - !اهنع ل يضر با دیس نب يحي نع كلام نع يبقا دن

 اف : وال تنک نإ ۳ ىَّتَح رجلا يتَمْكَر فیل - 0 هللا لوس بر ل

 ء يزتعلا عید نب رماع نب هللا دبع نع نايب (16 ص) يطويُشلا فاعسإ يفو

 يف يفوتو هریغر يرهّزلا هنع یور دقو .يياحصلا «يندملا دمحم يبآ
 قلعت ملو 169 - 118 - 33 تارقفلا يف هالعآ نصتلا يف ادب رم دقو 5

 . كلذ ىلإ ةجاحلا مدعل هيلع

 .ةفاضالا ريربتل ؛نصنلا اذه نم 342 ةرقفلا نم یناثلا نایبلا رظنا

 ٠ 127 ص «1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور نم ةفاضا نیتماللا نيب ام
 .(28 و

 ردصمبلا يف امك تّبثُملاو ءأطخ فیرعتلا فلا ةفاضإ عم تولصلا : لصألا يف

 .(29 ر ۰127 ص ء1 ج) روكذملا
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 رمن )يبآ نب هللا دبع نب كيرش نع كلام نع يبنْعقلا انئدح 3

 .اوماقف ةَماَقإلا ْمْوَق عم :لاق هنآ نامحرلا دبع نب ةمَّلَس يبأ نع [يندملا]

 هلص يف َكِلَذَر نیترم ؟اَعَم ٍناَتَالَصَأ :َناَقَف - قي هللا لوشو حرغف َنوُنَصِ
 .«*)ْبْسلا

 رج اًتعْكَر هتاف َرَمْع َنْب هللا َدْبَع َّنَأ هغلب هنأ كلام نع يبنغَقلا انثدح

 [و 24 و] دعا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضف باب

 رمع نب [هللا دبع] نع عفان نع كلام نع يِبْمَقلا انئّدح - 4

  نيرفعو اعْبَس دملا هل ىَلَع ٌلْهْفَت ةَعاَمَجْلا له :َلاَك - ل - هللا لوشر

 . ةر

 نع بّيسُملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثدح

 مکدحآ ةالص نم نصف َةَعاَمَجْلا لص : لا - ل - هللا لوُسَر نأ ةريره يبأ

 .«1ًاءْزَج نیرشعو ةَسمُْخَب ُهَذُحَو

 ةريرم'يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبآ نع كلام نع يِبنْعَقلا انئّدح - 5

5 

 صنلا يف تّبثُملاو .(31 ر ۰128 ص ۰1 ج )روكذملا ردصملا نم ةفاضإ :يبآ (1)- 3

 يف هلع كلام ةياور رکذو هتبسن ققد يذلا (13 ص) يطويّسلا فاعسإ ىف امك وه

 ةنس دعب هئافو خترأو يئاسّنلاك نيثدحملا رابك ةداهشب هقثوو ةاوُرلا ةلمج

0570 

 نیل ِنْيتَمْكَرلا يف : روکذملا ناكملاب يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف ةفاضإ انه (2)

 روكذملا ردصملا يف امك وه هانتبثأ امو ءلعفلا اذه ةباتك لصألا خسان لمهأ (1)- 5

 .(3 ر ۰129 ص 1 ج)
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 ا 006 سس ا ةالّصلاب رم 4 تطبق بلح

 امظع ذج هنأ َمُهُدَحَأ م دقي ل ويب يبن يذلا قوت هلع قرأت اجر,

 .«!ءاشملا َدِهَشَل نیس ِنْئتاَمْرَم وأ ")نیم

 9 ةدلَّصلا لَف» با نو دیس نب رسب نع )ای

 .«ةيوتكتلا الإ مک

 ور نأ غلب هنأ ةلَمْرَح نب نامحرلا دبع نع كلام نع يِبْعَقلا انثدح ..

 اذه وحنوأ قريتي يل صلاو ةمتعلا دوهش َنيقفاتملا نیر ايب : لاق -
 ا

 حْبّصلاو ءاشعلا ىف ءاج ام باب

 دبع نب“ ركب يبأ یلوم مس نع كلام نع يبنغَقلا انئّدح 177
 : لاق - هي - هللا َلوُسَر َّنأ ةريرُش يبأ نع ناتسلا حلاص يب أ نع «1)*نامحرل

 هللا رکشف ٌدَرَخَأَف قيرّلا ىلع لرش حض َدَجَو قير يشنت جر ام

 . ل َرَقْغف هل - !لجو زعل

 . (اضیآ 3 ۰130 ص) روكذمل لا ردصملا يف امك تّملاو «انیمس اطع : مال يف ( 2

 نصتلا رظنا .(4 ر ءآضيأ 130 ص) روکذملا ردصملا نم قیقدت نیتمالعلا نيب ام (1)- 86

 .56 ةرقفلا نم لوألا نایبلا يف هالعآ

 :لدب «بّیسَملا نی ديس ْنَع :(5 ر ءاضيأ 130 ص ۰1 ج) روکدملا ردصملا يف (2)

 . هغلب هنآ

 صنلا رظنا .(6 ر ۰131 ص :1 ج) روکذملا ردصملا نم قيقدت نئتمالعلا نيب ام (1) 1

 . ةفاضإلا هذه ريربتل ؛اهنم 2 نایبلاو 94 ةرقف ( يف هالعأ

 .روكذملا ردصملا نم ةفاضإ : لر (2)

 .روکذملا ردصملا نم ةفاضإ :َنِضُع (3)
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 ذهلا ثحاصو قرار ُكوُطَبَمْلاَو ُنُعْطَمْلا :هتمع ده :َلاَ
3 ۳ | 

 . اللا ٍليِبَس يف ُديِهَّشلاَو

 لوألا ٌفّصلاو ِءاَدْنلا يف ام سالا ْمَلْمَي ول» : لاو

 وقتال ر ِريِجْهَتلا يف اَم َنوُمْلْعَي ولو 4 وُشَهَتْسَأل ِهْيلَع اوُمِهَتْسَي

 .(!ًاوْبَح ْوَلَو اول بلا ِةَمَنَعْلا يف

 نب ناملُس نب ركب يبا نع باهش , نبا نع كلام نع يبَْملا انثّدح 8

 يبأ َنْب اتلس ق [ظ 24 و] - !هنع هللا يضر باح پر ۶ نأ ةَمْثَح يبأ

 َنْيَب نامی * مو - قوشلا ىلإ دع َوَمُع نر حصل هام يف ةتفح

 را مل» :ناقف نامی مآ یاّمشلا ىَلَع رم - ۲۱ يا ٍدِجْسَمْلا 1و قوشلا]

 باطلا ُنْب َمُع لا اع تلف يصب تاب ُهّنإ» : لات «!مبْطلا يف َناَمْيَلس

 .«1ةلْيل موم نأ بل منش الس دن نأمل امنع ھا يضر

 میهاربا ني دمحم نع ديعس نب ىيحي نع كلام , نع یبلغقلا انئدح - 9

 اا : لاق هنأ ةرْمَع يبآ نب نامحرلا دبع نع أ ![ىمنتلا دلاخ نب ثراحلا نبأ

 جسم لَا ی ءاشعلا ةالص ىلإ - ] هنع هللا يضر - نام رب نام

 سس اچ لحم
۳ 

 َسلَجف َةَرْهَع [يبأ] نبا ىتأف اورثكي نآ سال ٌرِظَتتَي ٍدِجْسَمْلا رخ ّوُم يف عَجعضاف

 َناَمَع نب ناَمْثُع لاف ُهَرَبْخَأَف ؟ِنآَرَقْلا نم َكَعَم اَم» :َلاَقَ هريخأَت م :هلأَسَف

 كلَ

 الیلق

52 

1 

 َحْبَّصلا دهش ْنَمَو !ةلیل فصن ماف اَمّنَأَكَف َءاَمِعْلا دهم نم :- !هنع هللا يضر -

 .«!1هلَْل عاق اَمّنَأَكَف

  1۱ T78ر 1 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإلا 7(.

  )1( - 9ةرقفلا كلذكو اهنم 3 نايبلاو 268 ةرقفلا يف هلغسأ نصتلا رظنا ءةفاضإلا ليلعتل
  1.اهنم 1 نايبلاو
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 اهلّضفو ةالصلا دعب مامالا عم ةالصلا باب

TBOلیذلا ينب نم لجر نع ملسأ نب ب دْيز نع كلام نع يبنْعَقلا انثدح -  

 مَم سلم يف ناك هلأ نجخم هيبأ نع - [يليّدلا] )نّجخم نب رْسُي :هل لاقي
 يف جی عج مف ىأص ات لا لوم مَ ةلَناب ذاق 2 - هللا لو
 لجرب تل ؟ سالا عم َيَلَصُ نأ َكَمتَم ان :- 2 - هللا ل وسر هل لاقف هسلجم

 هو ل '! يلم يف تیم تک ذك نك كلو !هّللا َلرْسَر ای یل : لاق «؟ملش

 !َتْيَلَص دف تنک ْنِإَو سالا مَم لصف تفج ًاذإ : _ ها لر

 رمش 50 َدْيَع لاس الجر َّنَأ عفان نع كلام نع ييبنعقلا انثّدح -1
 21 لاقف «!هَعَم يّلَصأَ رامإلا مم السا كرذأ مت يتب يف يلصا يل :٠

 هل َلاَعَف «؟ىتالَص )اف : للا هل لاقف «!ُهَّمَم لصف !معن» لا دبع

 «؟ءاَس امهتی ْلَعْجَي - !لجو زع هللا ىلإ كَ امن ؟تی كلذ َوأ» للا دنع
 ني دیس لاس ج نأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبننقل انثدح

 يلصافآ يلصُي مامالا دجأف دجسملا ينآ مث يتيب يف يلصأ ينإ» :لاقف بیل
 لاق «؟ یتالص لجأ [و 25 ر] امهتيأق) : لجرلا لاق ؟1!معنا :ديعس لاقف «؟هخم

 وأ : دیعس ۱ .0 ! جو زع- هللا ىلإ كلذ امت ؟اهلعجَت تنأ َوَأ» :د

 يف امك وه هانتبثآ امو «نونلا ةطقن الا طق الو تاکرح نودب لصالا يف مسالا درو (1)- 0

 .(۵ ر ۰132 ص :1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور 0
 .خسانلا نم وهس وهو ءاولاق :لصألا يف (2)

 روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ءامهّيأو :دوصقملا لعلو ءامهناف :لصألا يف (1)-

 .(9 ر 133 ص ۰1 ج)

 ١ اطول * 12 7



 لجر نع يمُهسلا(')وٍرمَع نب قيفَع نع كلام نع يبنَْقلا انثتح - 2

 جسما ينآ من يب يف يص ينإ» :لاقف َيِراَصْنَألا بو اب لس هنآ دسأ ينب
 منج مهس لب كل ّمَنَض ْنَما : بوی وی لا (؟هعم هم يلصافآ يلي َماَمإلا دج

 ۱ . “عنج مهس لس وأ

 +! دعي لق مامإلا حم اکرم د حْبْصلاَو بعمل

 ا هتیب يف ناك نَم مامإلا عم يلصُي نأ آسأب (2)*ىرأ الو* : كلام لاقف

 .ًاعفش تراص (ت)اهداعآ اذإ برم

 ةعامجلا ةالص يف لمعلا باب

 'ةريرُش يبأ نع جرعألا نع دانّزلا يبأ نع كلام نع يبنعقلا انئدح - 3

 ميف نفتی (2)ساّئلاب مک ىَّلَص اس : 3ا هلأ هي هللا لوسر نع

 .«1كاَّنَي ام لربك هتل مدح یلص الو !هیبکلاو َفيِعْضلاَو َميَقْسْلا

 رب :تطقس (11 ر 133 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نمو ءرمع : لصالا يف (۰)1 2

 0 ةفاضإ عم «(229 ر 5 ص ۰2 ج) بيذهتلا بيرقت يف امك وه تّبثُعلاو ارم

 : درو دقو. .ةسداسلا ةقبطلا نم هّدعو ًالوبقم رجح نيا هربتعا دقو .بّيسملا :هلج

 : ۱ .261 ةرقفلا يف انّصن يف ءانتبثأ امك مسالا

 3 .(12 ر ۰133 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نئتمالعلا نيب ام (2)

 : ردصملا يف امك وه .هانتبثأ امو ؛خسانلا نم ًاطخ وهو ءاهاعدا :لصألا يف (3)

 .روكذملا

 .(134 ص) روكذملا ردصملا يف امك تّجْملاو ءةعمجلا : لصالا يف (4)

 :لاق :ةعمجلا ةالصب ةقالع هل ثيدح عن ة لا ينو ياغ طخب خسان محقأ انه (1)- 3

 .توخل (. . .) تصنا كبحاصل تلق اذإ

 ؛1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امك تييملاو ساتل :لصألا يف (2)

 .(13 ر ۰134 ص
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 دت َماَمإلا َدَجسَو در نا مع نب yT قلا انثدح

 ادجاق َناَك ْنِإَو ماق ًامئاق ناک نإ السا نم كذا ام هس ىلَص ةالصلا نصف

 لو ءيقيب ال مَ مامإلا بیل دت

 لا دْبَع] َءاَرَو ُتْمُق» :لاق هنأ عفان نع كلام نع يبنَلا انثّدح - 184 :
 مارا ا و ست ج# ا و هي الا نيم OE REST لالا
 ينلَعَجَف هللا دبع تّلاخف يريغ ْدَحَأ يعم نیو ِتاَوَلَّصلا نم ءالَص يف َرَمْع نٿ

 هی نع ا

 قيقعلاب اسان موي ناك ًالجر نأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنغقلا انئدح

 .اهيف زيزعلا دبع نب رمع هيلإ لسر

aE E ®ہهّنظ يف «هوبآ فّرعُي ال ناك هنأل اك امّْنِإَو :(20:*كلام لاق" ىمهنظ ا ف ۵ ف 5  

 سلاج وهو مامإلا ةالص باب

 3 0 >2 3 0 ا 58

 نع هيبأ نع [ريبزلا نبآ ةورع نب ماشه نع كلام نع يبنعقلا انثدح 185 ۰

 هتیب يف - يب 0( *دّللا لوس ىّلَص*» :ْتَلاَق الا 44 - يبنلا ةجوز .ةشلاع
 اَ اولی نأ میل زاشاف [ظ 25 و] امایق موق ارو یلصو نسلاج وه
 اَذِإَو !اوعفراق مكر درو !اوُعَكَراَف مكر اذزق .هب متي مولا يخل لا فرص

 ل راف ا

 نا كلام نب سنأ نع باهش نبا نع كلام نع يِبتْمَقلا انثّدح - 6

 714121 زك اغلا قلبت يف انك دلو هدرا قوادح 4 (1)- 4

 ۷ .(17 ر لا هر وس ا و نس ام (1) -

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ؛ًاسلاج : لصالا يف (2)
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 نم َةالَض ىَّلَصَف لا ةف حجت هڪ ی ًاسرف بکر - لک هّللا لور

 تؤي ُماَمِإلا لعج اّمْب» :َلاَق َفَرَصْنا اَمَلَق .ًادوُمُف ٌءَءاَرَو امف ًادعاف ِتاَمَلَّصلا

 : لات اذإَ !اوقفر اف حفر اَذِإَو !اوُمکراف عكر اذلَو مات اوَلص اما یلص ہو هب

 ًاموُلُج اوُلَصَف اسلام ىَّلَص الو !ًدْمَحْلا َكَّلَو اير :اولوقف !ُهَدِمَح نم هللا ر
"۹ 

 .هاوفتی

 | هيبأ نع [ريبزلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يا انثّدح - 187

 الاب يَلَصُي مٿ داق َوْهَو [َقيَّدَصلا] ركب اَيَأ ىَنأَف هضرم يف حرخ - هي هّللا لور

 َتْنَأ امك :ْنأ _ هيو لا هل َراَشَأَك -|هنع هللا يضر - رکب وب َرَحَأَتْساَف

 ١ يضر - ركب و ناكَف - !هنع هللا يضر - ركب يبأ بلج ىلإ ل ی تل

 هللا يضر - ركب يبأ ةالّصب َنوُلَصُي سالا هي  هَّللا لوشر ةالَصب دب يّلَصُي -

 . ] ةنع

 ةلفانلا ىف دعاقلا ةالص باب

 نع ديزي نب بئاسلا نع باهش با نع كلام نع يبنغَقلا انثّدح - 8

 ام تا اهن ٠ - ب - يبنلا ةجوز تصفح نع يمهسلا ةعادو يبأ نب باطلا

 .ماعب هنافَو َلْبَق ناك ىح ًادعاق هيَعْبُم يف يَلَصُي (۳- ةي هللا لوسر تار

 نم لوطا نوکت ین ار ةروشلاب أرقي )۹ ادعاق هتحِبس يف يَّلَصَي َناَكَت

 .(2)*لوطا]

 + نع هيبأ نع آريبرلا نبآ ةورع نب ماشه نع كلام نع ىبنعَقلا اتئدح - 9

 21 ر 27 ص 1 جد رزکذملا ردصم لا نم ةفاضإ نّيتمالعلا سی أم )1( - 118

 ر ؟لملا ردصملا نم ةفاضإ نیتفوقعم نّيسوق نيب ام )2
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3 

 هنأ .- 8 - يبنلا ةجوز ۰ !اهنع هللا يضر - .ةشناغ
 5 هسا ىح ًادعاق لیلا ةالص يلب - يكب هل

 قت مك یی ا نک نب ات رق مک مق

 نب دون ىلومآ ديزي نب هللا دبع نع كلام نع يبننقلا ١ انئدح 190 ۰

 لوسر رت مل اهنا هتربخأ 3 سا سي ىو ساک 0

 نآ دار اذ ىح ؛ًادعاق ارقي ناک 0

 ناک Gk 2 - هللا و 7 ب يبا ةحوز «(ةشئاغ نع نامحرا 1 دنع

 يق اذ ؛نسلاج َوهَ ار سیاج يا
 نیر ذأ َنينآلث وکي ات رد ارت نم

 . قد لقب ةا ةَعَكَرلا يف لعف من جست مک مث مناق هو اهآرقف َماَق هب
 بیل نب دیعسو ريبزلا نب ةورُغ نع هغلب هنأ كلام نع يبقلا انثذح ٠

 . ةلقانلا ىف نايبتحُم امهو نايلصُب اناك امهّنأ

 (٩)دعافلاو متاقلا ةالص نيب ام باب

 نب دعس نب” دمحم نب ليعامسإ نع كلام نع يبنُعَقلا انثّدح- 1
 نع صاعلا نب ورمَع نب هللا دبعل وأ صاعلا نب ورمعل ىلؤم ۲!" نع صاقو ينب م. ۳ 1 2 : 2 9

i. 

 . ةفاضإلا ريربتل ۰138 و 24 مْيترقفلا ىف هالعأ ّنعتلا رظنا (1)- 190:
 .ةفاضالا ريربتل 55 ةرقفلا نم 1 نایبلا يف ءالعآ صنلا رظنا (2) ۱

 .(23 ر 138 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (3)

 :بابلا یوحف نع ًانایب رثکآ ناوتعلا درو (136 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف (4)

 . دعاقلا ةالص ىلع مئاقلا ةالص لضف باب 00

 1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو :نبأ :انه خسانلا فاضأ لصألا يف (۰)1 1
 .419 ر 136 ص

 62 ةرقفلا يف هالعأ نصتلا رظنا . روکذملا ردصملا نم ةفاضإ نئتمالعلا نيب ام (2)

 . ةناضالا
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 ما ی

 اعاق َوْعَو ْمُكِدَحَأ ٌةالَص» : لاق لي  َِّللا لوشر نأ [صاعلا نب] ورم نب هللا دبع

 .«میاَق وفو هال فصن لثم
هللا دبع نع باهش نبا نع كلام نع يِبنْعَقلا اشا

 هل صاعلا نب ورم نب 

 ىلع“ اب هللا لور َجَرَْف طیب اهنکغو نم و اهلا دما اد یل : نق

 : دعاقلا ةدلَص :- هی هللا لوس نام ًادوُعُف مِهِتَحْبُس يف َتوُلَصِي مه (*سانلا

 ۱ (مِئاَقْلا ةالص فّضني

 ىطشؤلا "ةالصلا يف ءاج ام باب

 :لاف عفار نب ورمع نع ملشآ نب دز نع كلام نع يبنغَقلا انئّدح 2

 هذه ىلإ تغلب ادا :ْتَلاَعَ 88 - يا ةَجْوَز ةَصْفَحِل انعسم أ ثني

 اه اَهتْعَلَب الت . 04! ىّطْشْحْلا ةَدَصَلاَو ِتاَرَلَّصلا ىَلَع اوظفاَح# : يا ةيآلا

 هلل اوُموُقَو رصعلا ةالصو ىَّطْسوْلا ةالّصلاَو ِتاَرْلَّصلا ىَلَع اوظفاَحل : َىَلَع تلف

 . )هک نیتناق

 میکح نب عاقْقلا نع ملشآ نب ديز نع كلام نع يبقا انفتح 3

 :۳)لاق هنأ  !اهنع هللا يضر  ةشئاع ىلؤم سوی يبأ نع (7[ىنّدملا ىنانكلا]

 ۰420 ر ۰136 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نئتمالعلا نيب ام (3)

 ٠ 138(1 ص) روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو ءفيرعت نودب «ةارلص : لصألا يف (4)

 1 .(2) ةرقبلا ةروس نم 238 ةيآلا نم ءزج (1)- 2

 ١ فخحِصُملا يف سيلف ءرصعلا ةالصو :اهنم انيتغتسا اذإ الا ءةلماك ةقباسلا ةيآلا )2

 1 انعجر نیل «محفان :ءارقل شرو ةياور وأ مصاع ةءارقل صفح ةياور) ينامثحلا

 . (امهيلإ
 . ةفاضالا ريربتل 94 ةرقفلا نم 3 نايبلا يف هالعأ عنلا رظنا (1) 3

 .(25 ر ۰138 ص1 ج) يلبللا یبحب نب ئيحي ةياور نم ةفاضإ :لاق (2)
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 اوظفاَح :ینذاف َهَيآلا هذه تغلب اذ : ْتَلاَقَو افعصم اهل بک نأ ةشلاع ی

 ىَلَع اوظفاح هي 30! م

 0 .۹)«ٌَنیتناق هلل اوُموُقَو رصعلا ةالصو [ظ 26 و] ىَطْسْوْلا ِةَالَّصلاَو ِتاَوَلَّص

 .«!- لَو هللا لوستر نم اًهُيْعِمَس : !اهتع هللا يضر  َةَسْئاَع ثل

 َّنْب هللا َدْبَعَو بلاط يبأ نب لعنت كلام نع يبنخَقلا انثدح - 194 ٠
 .(حْبّصلا ءالَص ىَطْسْوْلا اصل : ناو اتاک - !امهنع هللا يضر - سابع

 کا : كلام لاق .

 0 س 00 لا 9 ۳ نی دیز تعما: : لا

 دحاو بوث يف ةالصلا "يق ةصخلا* باب

 نع هیبآ نع الا نا و 195 ۰

 أ تب يف ٍدِحاَو بوت يف يلَصُي - هلك مي

 َِِقِتاَع ىَلَع هيقَرَط ًاعِضاَو ةَمَلَس
 .ةقباسلا ةرقفلا نم لوألا نايبلا رظنا (3) |

 .ةقباسلا ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (4) ... 

 .كلذو : نتملا يف هّئاكم دروو هرياغُم طخبو ةّرلا يف درو نیتمالعلا نيب ام (1 )- 19
 1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو .فيرعت نودب .:ولص :لصألا يف (2)

 نع ريبعتلا يف غليأ يهف (140 ص) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نئتمالعلا نيب اه (3)

 انا ع ْ
 روكذملا ردصملا يف امك وه تّبثُملاو ؛خسانلا نم ًاطخ وهو ءورمع :لصألا يف (1)- 195

 ء1159 ص ۰3 ج) بلا دبع نبال باعيتسالا يفو .(29 ر ۰140 ص ٠1 ج) :
 = نم ةيناثلا ةنسلا يف دلو لو يبنلا بیبر «يشرقلا ةملس يبآ نب رمع :(1882 ر
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 .«!وب زر ©0[ريصق

 نع بيلا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 6

 َلاَقَف ٍدَحاَو بوت يف ةالّصلا نع - هلي - هللا َلوُسَي لاس الئاَس ۲ ما

 )25 ہک لو ۰ ۳

 زن دك زی ا 7 :ناقق ؟دجاو بوك يف زنا لسا لع :ةریره وُبأ لس

 یلعل يباي هوم دحاو بوت يف )يلَصال ياف !معن : اٿ ؟تلآ كل عفت

 ج نأ غلي هنأ كل كلام نع يبنْعَقلا انثدح - 197

 . حاولا ب بولا

 يف يلصُي يذلا لّمج ول نأ ّيلإ كلذ ِبحاو .عسزأ كلذو :كلام لاق
 . !ةمامع وأ ًابوث (!!هئقئاع ىلع دحاولا صيمقلا

 ركذ الو .ثيداحأ یبللا نع یور دقو 701/83 قنس ةنيدملا يف يفوثو ةرجولا =

 1 ج یا ییحب ني ییحی ةياور يف امك تيكلاو هآرفص ا يف (2)

 .(34 ر ۰141 ص

 .(30 ر ۰140 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف ثیدحلا اذه درو (1) - 6

 . خسانلا نم أطخ وهو « لصال : لصألا يف 2(

 .(31 ر ۰140 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم ةفاض) نیتمالعلا نيب ام (3)

 .(34 ر 141 ص <«1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو یقناع : لصالا يف (1) 7

 يف جیدملا يناثلا ثیدحلا دعب لوقلا اذه درو يليللا ییحی نب ىيحي ةياور يفو

 .ىصلأ هب وهو ءانصن نم 195 ةرَمغلا
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 رامخلاو رد يف ةالصلا باب

 ةَجْوَر - !اهنع هللا يضر - ةشناَع آل هنأ كلام نع يبنخقلا انئدح 198 ٠
 .رامخلاو عدل يف يلَت اه

 اَهّنَأ هنأ نع ذم نب ديز نب دمحم نع كلام نع يبنعقلا [و 27 و] انئذح ظ

 : ْتَلاَقَ "اقل هب : ها هيف يَ اما : لي - يللا َةَجْوَر .ةعلس ما ْتَلَأَس
 ."اَهْيَمَدَق روه بی يذلا ()غبالا عزا ر راَمْجْلا يف يّلَصْنا

 نب هللا دبع نب رْيكُب نع هدنچ ةقثلا نع كلام نع يبلقلا انئّدح - 199

 )ناكر ينالوَصْلا )درسال نب ؛ هللا دیبع نع هر رهخأ هنأ ديعس نب رب نع جشأل

 يف يَلَصُت ْتَناَك هَ وقيم نأ" هلي - يتلا هو وهم ةرْجُح يف هللا دي

 راهی سل رامخلاو عدل

KASهما ن هيبأ نع [ريبّرلا نبل ورع فر نع كلام نع ر عقلا  

 «؟رامحو عرد يف يلصأف يلع قش قطنملا نت :*)[تسلناقف ةورغ ت ۳۳

 . )۷ )اغباس عردلا ناك اذإ معنا : لاقف

 .(36 ر 142 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبنُملاو ء عباسلا :لصألا يف (1)- 19
 وکذملا ردصملا نم ةفاضإلا :روهظ 2(

 .(37 ر 142 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم قيقدتلا :دوشألا (1) - 4
 . روکذملا ردصملا يف امك تّیتملاو ؛ناکف : لصألا يف (2)
 .روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نی نیتمالعلا نيب ام )3(.

 .خسانلا نم أطخ وهو «لاقف : لصالا يف (4)
 . 198 ةرقفلا نم لوألا نايبلا هالعآ رظنا .ًاقباس : لصالا يف (5)
 هنادي نع انثمأ يذلا وهو و «نيتطوطخملا نيب قاروألا نات يف ٠ فالتخالا يهتني انه (5)
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 دبع نع -.تصخلا ۰ نب دواد نع كلام نع يِْعَقْل شد 0

 ایم : "ولأ نامح ۱

(7) 

 2۱4 مج 1 م

 . كوب ىلإ ِهِرْفَس

 ()نیتالصلا نيب عملا باب

 ىف ِرْصَعْلاَو را نی ْعَمْجَي ناك - ولت - هللا َلوُسَر أ جرعالا َرْمْرُه

 4 نیرطس الا ظ 3 ةقرو ةياهن ىلإ .ip ع نم 158 ةحفص ةيادب يأ مج

 1 ةقرو نم فالتخالا اذه اهّسمف ةّيرهزألا ةخسا اما .2 ةحفص علطم

 : هذه يف .ع.ح يف ةدراولا ةداملا ام . كلذ ىلع انهبن نأ قبس امك هو 27 ةقرو

 ٠ ةقرو نم ةيرهزألا ةخسلا يف تدرو يتلا اهتاذ يهف اهنع نْلعُملا نامثلا تاقرولا

 |: هلهو .نآلا نم تاقرو سمخ دعب اهب ریتس يتلا يأ ءو 36 ةقرو ىلإ و 2
 * ةيرهزألا ةخسنلا نم ناونعلا) ةعمجلا موي ةالصلا نم ةعكر كردآ نم باب : اهنيوانع
 ۱ يفو) یاصملا باب  ةعمجلا موی يعسلا باب - ةعمجلا موی فاعرلا باب _ (طقف

 ن يف ءاج ام باپ- رفسلا يف ةعمجلا باي ةعمجلا موي (ةالصلا عضاوم :ع.ح

 (طقف .ع.ح نم ناونعلا) ةعمجلا رمأ يف ءاج ام باب  ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا

 نم مايقلا باب - هتالص يف كش نإ ةالصلا مامتإ باب  ةالصلا يف ميلستلا باب

 يف لمعلا باب  ةالصلا يف ءيشلا ىلإ رظنلا باب  مامتلا دعب مايقلاو نیتنئآ

 كا . دهشتلل سولجلا يق لمعلا باب  مامإلا لبق هسأر مقر نم لعفي ام باب -

 3 دمحتم ىلع هللا یّلصو ميحكلا نمحتلا هللا مسب :ناونغلا لبقو (و 43 و) .ع.ح يه
 . ةلمسبلاو ةلدمحلا تلمهأ (182 ص) .م .ع يفو .(طقشلا لماك نود) نيعمجأ هلاو

 ذإ انب زم نأ قبسي ملق انه هتبثت نأ ديفملا نمو «ةطوطخملا دانسإ درو . ع. يف انه (1) 0

 خيشلا انربخآ :ًاققحسم وه اذهو هناّيإ يف ءانظحال امك اهل نم ةروتبم ةئوطخملا
 ركب وبأ انربخأ :عمسأ انأو هيلع ةءارق سراوفلا يب أ نب دمحأ نب دمحم حتقلا وبأ
 هنت نودب ءان كح : م. ع يف) يل اح :لاق يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع ن رب دمحم

 انثدس :لاق يبزحلا نوفيم نب نسحلا نب قاحسإ بوقعي وبأ (ةلاحإ الو
 (...) يبتغقلا بنت نب ةملسم نب هللا دبع

 .183 ص م 2
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 نب رماع لیلا يبأ نع يملا ريبّزلا يبأ نع كلام نع يبنخَقلا انثدح
 ةوزغ )يف ۳ لا لوش مع وجر هلأ مشرتشأ بج نب عش ذأ

 :َلاَق .واقیلاو برف رضَعلاَو ِرْهَظلا نی عج - - ون هللا لوستر اكو

 ىلع حوت أ تن ل اوج َرصعلاَ ۱ ةالّصلا رج

 ايش ات هرم هه ت ا یش ّح 00 ا

 نفت “كاشلا لثم* نیو نالجر ایل بس ْدَقَو (٩)اتسق» - 1
 : لاق ؟اَنْيَش اهنام نم منسع لَه :- 486 - ہللا لوس املا ِءام نم شب

 نیل مار مث وق نأ هللا ءا ا اه تار - كي - هّللا لوس اَمُهَبَسَف مَع

 اًهيف اع 2 مث ِهْيَدَيَو هو هيف ام - هل وَ لسع مث ءيَش يف يلق مهيا

 ُكِشوُي :- ل - هللا لوسر لاق هل [ظ27 و] سالا ىقتْساف ریثک ريثك هاب ْنْيَعْلا رج
5 

 .«!ًاناتج ءیلُم ذق ")اتهام یرت نأ( قلب ثلاط اإ !ذاَحُم اي

 .ع.ح يف امك تّبثملاو «لصألا خسان هنع اهس :اوجرخ (3)

 . لصالا خسان هنع اهس دقو ۰.ع.ح يف امك تملا : يف (4)

 .ع. ح يف امك تّبثملاو .لصالا خسا هنع اهس : لحد (5)

 . لصالا خسان هتع اهس دقو « .خ.ح يف امك تّبعُملا : مث 6

 .ع, ح يف امك تّبتعلاو ءمكناف : لصالا يف (7)

 .ظ 43 و :ع,ح (8)

 . طقف . ع. ح نم :اه (1)- 1
 .ع.ح نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (2)

 . 184 ص : م ع (3)

 .ع.ح يف امك تّيثُملاو «خسانلا نم وهس وهو :؛لاق : لصالا يف (4)

 ۱ . طقف .ع.ح نم ءاهلآ (3)
 1 ۳ . هاسلآ :ع۰ح يف 63

 . ةلاحإ الو هیبنت نودب ءاَنْيَه : مخ يفو اهم :عارج يف )7(
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 اَك» :لاق رمُع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام نع يبنغعقلا انئّدح

 .ِءاَشِعْلاَو بِرْغَمْلا نيب َْمْجَي ُريَسلا هب ّلجَع اد لي - ہللا لوس

 *)برَملا يف نیتالصلا نيب عُّمِجلا باب

 نب يلع نبآ نیسخلا نب يلع نع هغ هنأ كلام نع (!يبنغقلا انئّدح - 202

 و ريس 7 20 نأ دار اذِإ اج هللا لوس ناک :لوقی ناك نأ (2)[بلاط یب

 ی َمَمَج ليل ریس نأ دارا اَذِإَو .رضّعلا ۳و رْهَّظلا نی 9

 . «ءاشعلاو

 (رطملا يف نيتالصلا نيب عْمجلا باب

 ريبج نب ديعس نع يكملا ريبزلا يبأ نع كلام نع يبنغقلا اتثدح 3

 .طقف لصألا ةخس نم ناونعلا (8)

 . 24185 ص :م.ع (1)- 2

 هصحخ دقو .ةفاضإلا عم هانتبثآ امك همسا درو ثيح 109 ةرقفلا يف هالعأ صنلا رظنا (2)

 هذه عم «هانطبض أمك همسا هيف لجس نايب ( ۰231 ص) فاعسالا يف يطويشلا

 هّمعو هيبأ نع ىور دقو .نيدباعلا نیز «يندملا نیسخلا وبآ . يمشاهلا : ةناضالا

 دقو .مهریغو يرهُزلاو هونب هنع یور امك مهریغر ةشئاعو ةريره يبأو
 . 710/92 ةنسب هتافو خّرأو ةبيش يبأ نباک نيثّدحُملا رابک ةداهشب يطويشلا هقث

 .ةلاحل الو هيبنث نودب . م.عاهتبتأ دقو ۰ .ع.ح نم ةطقاس : نأ (3)

 نکلو «ءانتخسُت يف امك . مع يفو عرلب ز :عاج يف هلحم درو نّيتمالعلا نيب ام ( )4(

 تل | صن هتم حلصا يذلا ردصملا ىلع ةلاحإ الو هيبنت نودب

 .هلبل :ع.ح يف (5)
 .و 44 و .طقف .ع.ح نم ناوتفلا (6)

 . 186 ص :م.غ (1) 3

108 



 َرْهظلا - لكي هللا لوس یلص» : لاف  !امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع 5 I / ۳ رب 1 0 ت 4 ش

 .رطم يف ناك كلذ ىرأ :كلام لاق“.

 َمَمَج اإ ناك َرَمُع بلا َدْبَع لأ عفان نع كلام نع ()يبنغقلا انثدح

 دقت منجر يف هالو برن خيا
1 

 نب ملاس تلأاس» : لاق هنأ باهش نبا نع كلام نع ىبتعقلا انئدح - 4

 رَت ملأ !كلذب َسأب ال !معن :لاق ؟رفسلا يف رضعلاو رّهظلا نيب عّمجت له : هللا

 .1؟ةفّرعب سانلا 5

 ةفلَدْوُملاب نّیئالصلا نيب عمجلا باب

 تباث نب يدع نع دیعس نب ىيحي نع كلام نع يبنْعَقلا انئّدح - 205

 ىّلَص هنأ هربغآ يِراَصْنَألا برأ ابأ َّنأ *)يبطْحلا ديزي نب ها دبع نع يراض

 .ًاعيمَج ٍةَقِلَدْزمْلاب ءاشملاو َبرْغَمْلا عادوا ةّجح يف - و هللا لوس

 نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا اح
 ٍةَفلَدْرُمْلاِب ًءاَشِعْلاو َبِرْغَمْلا ىّلَص - 286 - هللا َلوُسَر َّنَأ رم نہ هللا دبع

 .ع.ح يف امك تّبتُملاو نأ :لدب .نع : لصالا يف (2) :
 الو هيف قيلعت ال ذإ وهس نع رهاظلاو ؛ .م.ع يف تطقس دقو «نئتخسُنلا يف :نع (0)- 205

 يف امك تّیتملاو .ع.ح يف ءايلا يتطقن الإ طفل نودب ةبسلا تورو نتخسلا يف 2

 بلا دبع نيا هنع رظنا .(198 ر 1 رص :1 ج يٹيللا - ب ني ىيحي ةياور ۱

 ءهنع تياث نب يدع ةياورل رکذ هیفو :(1685 ر »1001 ص :3 ج) باعیتسالا يف ۱

 3 .هدج وهو :انصن يف امك ۱

 . 187 ص :م.ع (3) ۱
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ONE 

 نلوم «بټرگ نع ةبقع نب ىسوم نع كلام نع يِبْعَقلا انثّدح 6

 و هت - هللا لوس حقت :لوقي ُهَعِمَس هلأ دیز نب ةماسأ نع «ساتع نب هللا دبع

 ولا غبن ملَو امت 5 لاف [و 28 و] لر بخْشلاب ناك اَذِإ ()یّتح .َةَفَرَع

 آمون لر عصر اج ام .بعرف !تلمانآ ٌةَدَّصلا :لاق اًةالّصلا ل تلف

 يف هری رز لک نإ مث ست ) ین السا ت ِتَصيِقأ 2 و وضو ی
 ا

 َبرْغَمْلا يَلَصُي و راک مش للا دبع نأ عفان نع كلام نع بقل نت

 . ِةَفلَدْرُملاِب ًاعيمج ءاشعلاو

 رقسلا ىف ةالصلا باب

 نب دلاخ لآ نم ()لجر نع باهش نبا نع كلام نع يِبنْمَقلا انثّدح - 7

 ٍفْوَخْلا ةالص دج ال !ناتخکلا ٍدْبَع ابآ ا» :َلاَقَف رم َنْب هللا َدْبَع َنَأَس ها ديسأ

 نبا ای : رمع : مع نبل بع ناق «ارقشلا فیت الو وقف ين : ٍرَضَحْلا ٌةدلَصَو

 | امك لعفت اف بیش ملت الو - هي ًادّمَحُم ایل َثَعِب عب  !ىلاعت للا نا ۲۱! يخأ

 . عیار

 .ظ 44 و :.ع.ح (4)

 . لصالا خسان اهتع اهس دقو . . عاج نم : یس (1) - 6

 هیت :م.ع يفو ءامهنيب :لدب ء(طقُت نود) اهيلي :ع.ح يف (2)
 .طقف .ع.ح نم :ائيش (3)
 .188 ص :م.ع (4)
 .لعف :ةفاضإ .ع.ح يف (3)

 الو هیبنت نود نکلو ةملکلا تتبثأ .م.ع ينو ؛لجر :ّناکم ضايب .ع.ح يف (1)- 7

 . ةلاحإ

  ةلاحإ الو هيبنث نود نكلو . .م.ع يف عج ةو . ع. ج نم ةطقاس : : يأ )2(
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 N RON انثّدح - 8

 «9کَص وقف ِرَفَّسلاو رضا يف نیک ٌةَالَّصلا تضرف» :ْثَلاَق اهن ةشئاع

 .هرهعلا ٍةالَص يف ةیزو رک
 : هللا دبع نب *)ملاسل لاق هنآ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبتْعَقلا انئّدح ”٠

 (6)] ثَيَرْغ» :لاقف «رفسنا يف َبرْعَمْلا َركَأ رم 2 تب [هّللا َدْيَع] (©) تیر ام دم
 عا ا ع

 4 ویلا اپ اهالصف جا تاذب , مشل

 هيف ةالصلا رض بجي ام )رق

 اد ناك مَع َنْب املا َدْبَعل ی عفان نع كلام نع يبخقلا انثدح - 209

 . 2) ملا يذ نم ةالّصلا صف ًارمتْعُم وأ اًجاَح م 2

 91 هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يِبْعَقلا انثدح

 . ٌكِلَذ ()ةّريسَم م يف ةالّصلا رصف مير ىلإ بكر َرَمُع َنْب اِّللا َدْبَع]

 . دوي ةعيرأ نم وحن كلذو : كلام لاق

 .189 ص :م.ع (1) 8
 .ديفم قیقدت وهو : نینرم ةملكلا تدرو . .عاج يف (2)

 .و 45 و : :ع.ح (3)

 . بچی امك « .ع.ح يف تبثأ دقو رجلا مال لصالا خسان لمهآ (4)

 .انیار :ع.ح يف (5)
 ةلاحإ الو قيلعت نودب .م.غ اهتبثأ دقو ء.ع.م نم ةطقاس :هل (6)

 .ع.ح نم ةطقاس :ردق ( 6

 بسنآ وهو عج نم تّبتملاو « ریاخت طخبو ةرطلا يقف ك : لصالا يف 0 )= 209

 ةلمّجلا بيك ل

 .190 ص :م.ع ۵
 . نصنلا , نم يلي ام يف درو املك اذكهو ؛هريسم : عج يقو ء لصألا يف اذکع (3
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 أ هللا دبع نب ملاس نع عفان نع كلام نع يبتعقلا اتثّدح- 0

 . كلَ ةر يف ةآلَّصلا َرَصَقَف بلا تاد ىَلِإ بکر رم نب هللا عا
 در ما نيبو با تاذ نيب :كلام لات

 .ّيلإ هيف ٌةالصلا رّصقُّت ام بحأ كلذو : كلام لاق

 إنا که رم نب هللا دبع * نع عفان نع كلام نع يبا نئذحأ

 , ملاس نع [ظ 28 و] باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 1

 الا مریلا (2)ةريسم يف ةّالّصلا صفی َناَك مع َنْب هللا َدْبَع أ هللا دبع

 ع 5 دَعَا ّمَم ُدِفاَسُي ناك هنأ عفان نع كلام نع يِبْعَقلا انثّدح
 .ةالّصلا ْدَصَقَي الف ديبا

۳ 

 اك سابع نب هللا دبع ْنأ هغلب هنأ عفا نع كلام نع يبتعَقلا انثدح* - 1 212

 املا كم نی ام يلم يف هَر هج نبي ام يلغي يف الا رصف ” :لوقي

 .؟َناَفْسُْعَو َةَكَم َنْئَب ام لثم فر

 )"وب ةعبرأ كلذو : كلام َلاق*

 .ةقباسلا ةرقفلا نم 3 نایبلا رظنا (1) - 0

 .اهّلحم نا :ع.ح يفو ءحيحصتلا دعبو لصألا نتم يف اذکم (2)

 .191 ص :ع.ع- ظ 45 و :خاج (1) 1

 .209 ةرقفلا نم 3 نایبلا رظنا (2)

 . طقف لصألا ةخس نم يهف ۰.ع.ح نم ةطقاس ةملکلا (3)
 لهتسُم دانسالا هيقو ٠ .ع.ح نم وهو لصالا ةخسُن نم طقاس نْيتمالعلا نيب ام (1)- 2

 دانسالا وهو ؛. .يينعقلا انثذح :لاق قاحسا انئدح :لاق ركب وبا انربخآ :ب

 . ةّيسئوتلا ةخسّنلا يف داتعُملا

 .ع.ح نم طقاس نتمالعلا نيب ام (2)
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 تويُب نم جرخی یتح رقسلا ديرُي يذلا ©0*ةالملا تيا ال :كلام لاق

 رضح وأ رفس يف ةالص يسن نمو .(0اهبراقُي وأ اهتویب لخ یتح الو ةي

 0 ربت يذلا لب يفتي هل هلو بتي

 انكم عمجي مل ام رفاسُملا ةالص باب

 شعب مَ ركع نب لل دبع عفان نع كلام نع ىبنْعَقلا انثّدح 213
 . «هتالّصب اهیلصیف مامالا عم اه ۳ لمسی نأ الإ 5 ةّدلّصلا صفي! :

 نع* هللا دبع نب ملاس نع باهش با نع كلام . ا ان 7
 نب نع » نبا نع نع يبنْعَشل ۱

 ٩ عج مل ام رفاسحلا لص سس و د ناك و رمع نب اد

 ؟)ةماقا عّمجأ اذإ رفاشلا ةالص باب

 ع ۱ 7 ۳ 1 ۱

 نع يناسارخلا هللا دبع نب ءاطع نع كلام نع يبنغعقلا انئّدح - 214 ۰

 . رصفت : لصألا ةخسُت يف هّلحم درو دقو ٠ ع. ج نم نيتمالعلا نيب دام (3)

 «ةلاحإ الو قيلعت نودب فراق :م.ع يفو :حیحص وهو نیخسنلا يف اذکم (4)

 . يعبطم أطخ وأ یّقحُملا نم وهس هّلعلو
 .192 ص مع (ق)

 .طقف .ع.ح نم :لاق (1) - 3

 . طقف .ع.ح نم نّیتمالعلا نيب ام (2)

 .و 46 و :ع.ح (3)

 .اشانتبلآ امك . ع. ح يف ودیتو ؛عمجن :لصألا يف 8 :

 . طقف .ع.ح نم لعفلا (
 .أطخ وهو ؛رُكذملا ةغيصب ددعلا ميسا درو نيتخسلا يق ۳

 .ةمامإ :م.ع يفو تماقا : ارت دق .ع.ح يف (7)

 .193 ص :م. (1)- 4

 193 ۱ 13 * اطوملا



 .ةالصلا متأ رفاسُم وهو لایل برأ ةماقإ عّمجأ نم» : لاق هنآ ٍبّيسُملا "نب ديعس

 دع 1
 هيلع لري مل يذلا همالا كلذو ٌتعمس ام نسحأ كلذو :كلام لاق

 . ًاتدنع ملعلا

 مامإ ءارو وأ ًامامإ ناك اذإ رفاسُملا ةالص باب

 نب] هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبُعقلا انثّدح_- 5

 برق نا ءرمُع یلوم ۳)[يودعلا] ملْسأ نب ديز نعو (۳هیبآ نع“ [رمع
 له ايه 0 لاق م نتف مهي یلص فک مي إلك !هنع هللا يضر - باطْحلا

 ۱ همس مو ان کت اوا!

 و هر لس ی رك علا ا اد نع تام نع ی انشد
 .)نیتعکر یلص (2)وسْفَمِل یّلص اَذِإَف .ًاعَبَأ یتمب

 ناوُمَص نب هللا دبع نب ناوُفَص نع باهش نبا نع كلام نع يبنُمَقلا انثّدح

 و 29 و] (*تب یّلّس َناَوْفَص ي هللا َدْبَع دوخي رَمع رب هللا ُدْبَع ءاج» : لاق هنأ

 .©)هاَتْمَمْنَأَف اَنْمْقَق فرصا 4 ِنْيَتَعكَر

 يثيللا ىنيحي نب ىيحي ةياور يف وهو ؛نیتخسلا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (!) 5
 . نصنلا لامكإل 1 نايبلا يف .م.ع اهيلع لاحأ يذلا (19 ر 149 نص 1 ج

 .هالعأ صتلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا «ةفاضإلا ريربتل (م1) ۰

 لا هيف مق ةزم لأ هذه تسیلو .ع.ح يف امك تّبثملاو هسفنب :لصألا يف (2)

 . ةظحالملا هذه

 .194 ص :م.ع (3)

 ١ .طقف .عج نم :انب (4)
 .ظ 46 و :ع.ح- .ع.ح يف امك تّبثُملاو ؛انمتاف :لصألا يف 45)
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 رقسلا ىف ةلفانلا ةالص باب

 یی ناك َرَمُع نب هللا دنع وَ لب نا” كلام نع ىبنغقلا انثّدح - 216 .

 هل كلذ زكي الف رفتلا يف ی َرَمُع ناب نب هللا َدْبَع 2
 ركب يبأ نب] دمحُم نب مساقلا نأ هغلب هنأ كلام نع يبنعقلا انئثّدح

 . رقسلا يف : (*)نولُمتتی اوناک نامحرلا دبع نب ركب ابأو ريبّزلا نب ةورغو 2[ قیدصا

 ال :لاقف راهن رّمسلا يف ةلفانلا نع كلام لئُس :لاق يِبنْعَقلا اح

 . كلذ لعفی ناك ملعلا لْهأ ضعب نأ ينغلب دقو !كلذب 2ً

 بكار وهو رفاسملا ةاللص باب

 يبا نع ينزاملا ییحی نب ورمع نع كلام نع يبتعقلا اح 7
 تیار» :َلاَق هشآ رمُع نبالادبع نع ءراسي نبدیعس ؛()بابخلا

 . ع.ج نم نئیتمالعلا نيب ام (1) - 1

 .خسانلا نم أطخخ وهو .هینبا :لصالا يف (2) ٠

 . ةفاضإلا | ريربتل 2 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ صنلا رظنا (3).
 بنُ ال انکلو ابلاغ اذه هل ثّدحيو ءنولقتني :بتکف طلا نيب لصألا خسان طلخ 6

 . لّمتحُم ینعم تاذ ةرابع وأ ةملك جتني طْلخلا ناك اذإ الإ انه هيلع
 .طقف .ع.ح نم :كلام (5)

 .195 ص :م.ع (6)

 يف امك تّيتُملاو ءأطخت وهو «نع :مسإلا قوفو رياغُم طخبو ءیراق فاضأ انه ( (1)- 1

 ءركذ دقو .(25 ر ۰150 ص 3 جل يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياورو .ع.ح

 - ةينُكلا هذهبو مسالا اذهب (287 ر ۰309 ص 1 ج) بیذهتلا ببرقت يف رجح ن 'ىبأ
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 7 0 ضع لم ل 98 r كَ مر ترس

 .«رییخ ىلإ هجوم وو رامج ىَلَع >يلَصْي - ل - هللا لوس

 ناك رمع نب هلا دبع نع رانید نب هللا دبع نع كلام نع يِبنْعَقلا اح

 هب هجو ام ْثْيَح رفسلا يف ِهيَلِحاَر ىَلَع يَلَصُي )ول - هللا لوسَر َّناَكا

 .(كلذ لّعفي رمع نب هللا دبع ناکو» : راتید نب هللا دبع لاق

 يصب نكي مَ َرَمع نِ هلا دل عفان نع كلام نع يبنغقلا انئّدح - 8

 يلصب ناك ها ليلا بوج ن رم الا ءاَمَدْعَي الو اهلي "ايش رفکلا يف ٍةَضيِرَمْلا َمَم

 .وب ْتَهجوَت ام يح اجار وأ هریعب ىَلَعَو ضْرألاب

 7 : لاق هلأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع (*يبْلا هلل دبع انئذح

 هر ىلإ جل رو رامح ره ىَلَع يّلَصُي وخ رهو رس يف كلَ ي سن
 5)*ءاّمیا ءیم و” ره هجو یا فری ن ريغ نم ءامی (2) دَحْسَيَو لدم هل

. 

 انسي اهلبق وأ 735/117 يف يقرأ ذإ ءلالا ةفيطلا نم هدو شهرت چ

 .و47 و عح 8

 .أطخخ وهو تهجوت : لصألا يف 0 )4

 .196 ص : م ع (5

 .ةلاحإ وأ هيبثث وأ قيلعت نود . م. عاهحلصأ دقر :ًاتیش : : لدي : هتتس : :ع.ح يف (1) 8

 .داتعملاک هبقلب ال «همساب يرارلا , لصالا ًةخسُ اهيف مق ةزم وأ هذه 2(

 وم نم ةطقاس اهنآ قيلعتلا عم يِموُي :م.ع يفو ءنموي :ةفاضإ “ع ج يف (3)

 .(7 ب) ىيحي

 . 197 ص : م .ع (4)

 ةخسن ىلع ةلاحإ نودب هطقسأ .م. ع نکلو نيتيطخلا نیتخسللا يف نیتمالعلا نيب ام (5)

 .  هيف هدوجو ىلع هيبنتلاو .ع.ح
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 ىحُضلا ةذاص باب

 ىلؤم هرم يبأ نع ةرَسْيَم نب ىسوم نع كلام نع يِبنْعَقلا انثّدح 219

 - قب هللا لوس ّنأ هنریخآ بلاط يبآ تنپ ِءىِناَم ّمأ َّنأ ءبلاط يبآ نب ليقع

 .ٍدحاَو بوت يف افلم ءتاَعكَر (' ات حفلا ما ۱

 ن ۳ 29 و رمع ف رش يبآ نع كلام نع ۳ اح

 ییناه ّمأ عمم هنأ ةربخأ بلاط يبأ نب ليقع“ ىلوم < م ابآ نأ ۰ هللا دنع

 لی هتدجوف حلا مَع - لب هللا لوشر ىلإ ُثْبَمَذ» :ٌلوُقَت بلاط يبآ
30 

 3 نأ . تم ؟ِهْذَه ْنَم :(3) اف هيلع ثیلتف» :ْتَلاَق . بوب تس تست هيا طاق

 الو ةلاحإ نودب .م.ع هحلصآ دقو رّكْذُملا ةغيصب ددعلا مسا درو نیتخسلا يف (1) - 21

 مم : یناه ما :م.ع يف كلذكو نيتيطخلا نّيتخستل هلا يف اذكه درو نيتمالعلا نيب ام (2)

 يف امك وه تّبُِملاَو .م مر لماكلا هش لكشلا اهي اهيلإ فاضُي ءع.ح يف طقثلا لك

 بيذهتلا بيرقت يف كلذكو (28 ر 152 ص 1 يا يبي ب يحي ر
 ناو مسالا ميوقت يف ةدئاف .م.عّري منو .(45 ر 471 ص «2 ج) رجح نبال

 فقت ةيسنوتلا ةخسّنلا نأ كلذ .ثيدحلا ليمكتل ةروكذملا ةياوتلا ىلع ليحُي ناك

 .ةيرهزألا ةخسّتلا نم (رشع سداسلا رطسلا) ًاهجو 32 و ىلإ دتميس ىمقنل انه

 ةيشوتلا ةخسلا ىف هلباقُي ةالصلا نع ثيدح ةريخألا ةخسملا هذه يف دريس اهدنعو

 نع اتلعأ امدنع 151 ةرقفلا نم 5 نايبلا يف اهدوجو ىلإ انرشآ نأ قبس تاحفص

 .م.ع يأ (ظ 47 و) .ع.ح يف لقتنتف نآلا اأ .هتياهنو نْيتْحستلا فالتخا ةيادب

 يف رهزألا ةخسُ يف هيلإ لصنس ام وهو شالا ةقدص باب :ىلإ (158 ص)

 .ظ 50 ةقرو يف أدبي بابلاث ءطقق هنم ًارطس ی أ هتياهن قكلت ثيح ءظ1 ةقرو

 ةقدص باب :يف لشدن «ظ 1 ةقرو نم رشع سداسلا رطسلا يف يأ «كلد دعبو

 . ءاطلُخلا
 .خسانلا نم أطخ وهو «تلاقف : لصالا يف (3)

3 
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 د ما وین نم عفاف! ماپ ابحزم :لاقف ! بلاط يبأ ثنب ءِءینا
 ر اوّللا َلوُسَر اي :ثلقف . فرصا مث ٍدحاو بوت يف افت «باَمَکر ینا

 :- ب - يللا لاقف !ةریبه نب نلف تترَجآ الجر لتاق هنأ «ْیلَع يا نا

 . )۲! ىكض َكلدَر» : ءىناع ْتَلاََف 1! ءىَناَه أ ای ترج ْنَم اًنْرَجَأ

 نع ریبزلا نب ةورغ نع باهش نبا نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح 0

 ةحبُس - 4 - هللا لوس خیس ات» :ْتَلاَق اهئآ لک يبنلا ةجوز :ةشئاع
 ذأ كيب خت دف ب لب - هللا لوس اك ْنِإَو !اَهُْبَسَأِل يا طق ىكّضلا
 .«!مِهِياَع َضَرْفْيَف سال هب َلَمْمَي نأ ةيفَح هلی

 لب - يبنلا ةجوز «ةشئاع نع ملشأ نب ديز نع كلام نع يبنغقلا انثدح

 م اوبا يل رش ول٣ : “لوت مث“ تار نام ىحّضلا َّنَصُي ْتَناَك ههلآ
 . «!اَهُتْكَرَت

 مامإلا ةارو ةحبشلا ماج باب

 :ةحلط (۷يبآ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع يبنْعَقلا انئّدح _ 1

 .روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو ما اي : لصالا يف (4)

 5 .ةرقفلا هذه نم لوألا نایبلآ رظنا . أطخ وهو «نامث : لصألا يف (5)

 ىيحي نب يحي هي باور ىلإ عوجُملا ىلإ انررطضا امّلُك اتآب میرکلا ءیراقلا ركذُت (6)

 يتلا ةياویلا هذه نيب ةنراقملا ىلإ كلذ انعفدي مل .ع.ح ةخسُن يف صقنل يئيللا

 سم ی ةياور ينحت دنع اهنا وأ ينايس ةّيامع هذهف «كلتو اهققسن

 رأ يِبنْعَقلا باور حيحصت وه اپ ام لف نا اّمأ . ماعلا نّطوُحلا عورشملا اذه

 . ىيحي ةياور ىلع دامتعالاب اهليمكت

 .ةقباسلا ةرقفلا نم 5 و 1 نايبلا رظنا (1) - 0
 1 .(30 ر.153 ص 1 ج) يثيللا ییحی نب ىيحي ةياور نم ةفاضإلا )2(

 = بيرقت يف رجح نبا هتبثأ امك وهو 4131 ر) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ :يبأ (1)- 1
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 کان هنت هم ماعط یا - لا لوشر ثع کیم ءُهَتْدَج لا كلام شنا
 دق اَنَل ريصح ىلإ ثنقفا :نتآ لاق .«!مکل السل اوُموُق' :َلاَق هی
 هیت انآ ُتْفَفَصَو هل - هللا لوس ر هل َماَقَف ءامب صنف و

 .«َتّرَصلا مت نیتعکر ال ىَّلَصف اتار [ نم زوجعْلاَو هَ

 ني هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انئّدح 222 |

 هَرِجاَهلاِب باَّطَخْلا نب َرَمْع ىَلَع ْتْلَخَد» :َلاَق “هيب نع* [دوعسم نب]
 اقري ءاج ال و30 ول هی نع يلج یئ ينير ارز تنشف خیس هفت

 ےک

 . ارو اًنفْفَصَق تح

 يلصُملا يدي نيب رورُملا يف ديدشتلا

 يبأ نب نامحرلا دبع نع ملْسَأ نب دّيز نع كلام نع يِبْعَملا انثّدح 223 ..
 الف يَلَصُي مع ناك اإ : لاو ا - هّللا لوس سر أ | )*هییآ نع * يردخلا ديم

 .؛!ُتاَطْيَش َوُه اَمّنِإَف هلتاَيَلَف ین ْنِإَف !ٌعاَطَتْسا ام ر یی نی می اد عَ

 اذکهو . ةعبارلا ةقبطلا نم هدعو ُهَقُث هربتعا دقو (414 ر :59 س 1 ج) بيذهتلا

 . 96 - 41 - 32 - 12 تارقفلا يف هالعآ نصنلا يف درو

 لات : روکذملا ناکملاب يئيللا ییحب نب ىيحي ةياور يف (2)

 ۰154 ص ء1 جز يئيللا ىسيحي ني ىيحي :ةياور نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1)-

 وأ 712/94 يف تام ذإ ةثلاثلا ةقبطلا نم وه اذه هللا ديبخف یرورض وهو ۰432 ر

 تفاض لا لیلعتنو .(14869 ر :535 ص ء1 ج) بیذهتلا بیرقت يف امك 8

 .454 ةرقفلا يف هلفسآ صنلا مث بیرقتلا كلذك رظنا

 (33 ر 154 ص ۰1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور نم ةفاضا نیتمالعلا نيب ام (1) -

 : .قيلعت ىلإ جاتحت الو ةيرورض يهو
 .روکذملا ردصملا نم لصتملا ريمضلا (2)

199 



 "نع ر را يب أ نع كلام نع يبغا انثّح

5 

 اب ر لات لس يَدَي نی نالا يف - ۹ هللا لوس

 (5)َناَكَل هْيَلَع ادام يلَصْمْلا يڌي ني اعلا ملغ ول : - ا _ لا لوس

 لاق 5 !يردآ ال :رضنلا وبآ لاق .«!هیَدی َّنْيَب "همی نآ نم هل آری نيعترأ

 .«!ةنس وأ ءارهش :وآ ءاموي َنيعَبرَأ

 نع راسي نب ءاطع نع ملشأ نب دز نع كلام نع يبنْعقلا انثذح - 4
 تست نأ َناَكَل هيلع ادام ملا يَدَي نی املا ملی وَلا : لات رابخالا بثک

 .؟!ِهْيَدَي نیب می نآ نم (1)*هل اري

 برمی نآ هرکی ناک َرَمُع َّنْب هل َدْبَع َّنَأ هغلب هنأ كلام نع يبثغقلا انثّدح

 .َنيْلَصُي نو الا يدي

 بَ همی ال اك رم نبل تبت نأ ان نع كلام نع يبن انئدح

 یی َنْيَب مي دخل دی الو يَلَصِيَوْهَو دحآ

  بیذهتلا بیرقت يف نأ كلذ  روکذملا رباصملا نم حالصإلاو «دبع :لصألا يف (3)

 ب رم یلوم :ةیمأ نب ملاس رضنلا وبأ هلآ ءاج (2 ر :279 ص 1 ج) رجح نبال

 يناثدحلا ةياور ًاضيأ رظناو . لسر هنأ الإ تبث ةقث هاو ؛يندملا يمْيتلا هللا دييع

 ۱ ۱ .(585 - 565 - 331 - 173 - 46 ف) انقیقحتب كلام أطول

 ؛یرور :رض وهو روکذملا ناکملاب ییحب ةياور نم حالصالاو «نب :لصألا يف (4)

 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نایبلا رظنا

 1 ج) يثيللا ییحب نب ىمحي ةياور يف درو ام حیحصلاو ءناكف : لصالا يف (5)

 .(134 ر ۰154 ص
 .روکذملا رنصملا يف امك تّبْملاو :اطح وهو یخ : لصالا يف (6)

 .روكذملا ردصملا يف تدرو دقو «لصألا نم ةطقاس :رمی (7)

 يف هّلحم درو دقو (35 ر 155 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) . 4

 يع : لصألا
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 فصلا رب ی ذی و هک یتمب ساب يصب ا مالتخال

 .«ٌدحَأ كد رکن ملف لا يف ف ُتَلَخَمَو متر الا ْتْلَسْرأَف تلر

 ی َنْبَب مَ ناک ی ماو يبأ نب َدْعَس نأ هغلب هنأ كلام نع ي عقلا انئّدح

 . َنوُلَصُي : مهر سا

38 

 نأ دعبو* ةالصلا تماق اذإ اعساو [ظ 30 و] كلذ ىرأ انأو :كلام لاق "

 .(1)*فوفُصلا نيب الا دجسملا ىلإ العدم ءرملا دجي ملو مامإلا مزح

 هللا يضر - بلاط يأ يب َيِلَع نأ هغلب هلآ كلام نع يبنعقلا انئّدح 226 -
 .«يلصفلا ين نیو امم هی شب 5 نر ناك

 نب هللا دبع نأ هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يِبنْعَقلا انثّدح 3 3 سما

 . يَلَصْمْلا يدي نی هم امم میش ةالصلا عطقي 0 : لوي ( ناک مع

 علصیو (39 ر 156 ص ۰1 ج) طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)-
 . كلام دنع ةصعلاو َةَعَّسلا ليلعتل ا

 ۱. ینعملا ةماقتسال حلصتو (40 ر 2156 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم :ناك (1)- 6
 .روكذملا ردصملا يف : امك تيملاو ءالا : لصالا يف (2)
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 رقسلا يف يلصُملا ةرْثس باب

 مم

 رسي نا َرَمُع ّنْب [هللا دبع] َّنَأ هغلب هنأ كلام نع يِبنْعَقلا انثتح 7

 . ىَلَص اَذِإ هتلحارب

 يَلصُي ناك هابأ نأ [ریبلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يِبْعَقلا انئّدح

 . .ةرتُس ريغ ىلإ ءارحصلا يف

 (!!ةذلصلا یف یصخلا حسم باب

 تیر :لاق هلأ يراقلا رفعج يبأ نع كلام نع ىبنغقلا انئّدح- 8

 .«افيِفَخ احْسَم ِهيَهْبَج عمل ىَصَحْلا حسنی سمی دجسَیل یوم ادا رمُع حب هللا َدْيَع

 اك رذ اأ نأ ينخلب» : لاق هنأ دیعس نب ىيحي نع كلام نع يبنْعَقلا انثذح

 ها ملا رفح نم د اتو ًةدجاَو ةكشت ىَصحْلا حنا :لوت وشن

 فوفصلا ةيوشت باب

 اي نا باطلا نأ عفان نع كلام نع يبنغقلا اح 9

 0 ٌةوُديَحَأَف اوواَج اَذِإَف .ٍفوْفَّصلا ةو

 هتركاذ يف يقب خسانلا نأ رعاظلاو ءةالصلا يف :ّلدب ملا يف : لصالا يف (1)- 7

 عم ۰4157 ص ء1 ج) قباسلا ردصملا يف امك تّیملاو .قباسلا رفسلا ثيدح

 . ىصحلا :لدب «ءابصحلا :دورو

 ؛خسانلا نم أطخ وهو «لهس ىبا ةّمع : لصالا يف اذکه درو نیتمالعلا نيب ام (1) - 9
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 نب] كلام نب (2![عفان] 29*ليّهُس يبأ هّتع* نع كلام نع يبنْقلا انئذح

 تّماقف ناق 2 جم يَلَصأ تشک : لاق ةيبأ نع ىلا وحبْصألا رفا

 هلن ىَصَحْلا يوَسُي َوْهَو هل لزا مل . )يل َضرْفَي ْنَأ يف هم اأو مدا

 توتا دق تو 3 207 ٍفوفّصلا ِةيِوْسَتب )ملک ّن لاک ذن اجر < ءا

 . هک مٿ اصلا يف وسا :يل لاَ

 ")*:الصلا يف" ىرخألا ىلع (")"امهادح) نْيديلا"عضو باپ

 يرصتلا قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع كلام نع يبنغقلا انثدح- 230 ٠

 !تفش ام لعفاف يختنت ْمَل اإ : ى ولأ چت وبلا مالک نم نا :[و 31 و] لات

 ىلع ینمّیلا عضي : كلام لاق - ةالَسلا يف ىرُخألا ىلع اَمُهاَدْح نیا م مضر

 ("ررششلاب تساوی ليجغتو - یر

 . اذه هّمع نع ةرشابُم ذخألا مامإلا اهبف ريكي يتلا يناثدحلا ةياورك تاياوّرلا ةّيقب

 . ةفاضالا ليلعتل ۲د ةرقفلا نم 2 نايلا يف ءالعأ ن ٌضنلا رظنا (2) ۰

 . (روکذملا ناکملا يف) طقف قباسلا ردصملا نم :يل (3) .

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبعُدلاو «خسانلا نم أطخ وهو یهلکف : لصألا ی (4)

 . روک ملا ردصملا نم ةفاضا نیتمالعلا نيب ام (5)

 ؛ابیرقت هاذ ظفللاب ةرقفلا تدرر (46 ر ۵ نم < 1 جد روکذملا ردصملا ١ يف (1) - 3

 اإ :رطشلا عضو ٌصنلا ققحم نأ الإ .روخشلاب : ب ًاماتخو «كلاَم نع : نم ءادتبا

 هعفر لوألا رطشلا» :الييذت ًافیضتم ١ ی «تفش (...) مآ

 باتک 60 :يف يراخبلا هجرخأو ٌيردبلا يراصنالا ورمع نب ةبقع دوعس وبأ

 1 ج) كنسنف مجعم ىلإ عوجؤلابو .«نامیلا وبأ انثدح باب 54 «ءايبنألا

 نم ّلك نم بدالا باتک ىلع تالاحإ كلذ ىلإ ةفاضإلاب دجن (2 ع :540 ص

 طلا نم رفسلا باتك ىلعو ةجام نبال دهّزلا باتك ىلعو دواد يبأو يراخبلا

 ةجام نبا نم ءابحلا باب ىلإ عوجژلابو . لبتح نبا دنس نم ةقّرفتُم نکامآ یلعو
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 . يف أمكو (45 ر سس 21 جا جا ىبحي نب ىيحي ةيادر يف امك تبثلاو
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 د نب (۱)[ ةملَسَ] مزاح يبآ نع كلام نع يبنغعقلا اشد 1
 چ رع

 ْنأ ورمي سالا ناك» : لاق هنأ (*)یدعاسلا دعس نب لهس نع ؟ )[عرغالا]

 املا كرد اّمم ْن» :ًابيرقت هئاذ ظفللاب ثيدحلا دجن (3372 ر :405 ص :2 جد

 يف باب يف امأ .ركذلا قباسلا دوعسم يبأ ىلإ دانسإبو «تفش ام متا (. ,) نم

 انسالاو قيس ام ظفل ظفللاق (4797 ر ۰252 ص 4 جل دواد يبأ نم ءايحلا

 ا نأ ظخالعلاو . دوعسم يبا ىلإ « يسنْعَقلا يأ تملسم ءةملسم نب هللا دبع نم لصتُم

 شام كلذ هک لامپ يوبن ثیبح هنأ ىلع رطشلا اذه نوم نيئدحُملا ءالؤه

 ةراخُملا يبآ نب ميركلا دبعل ةّنأكو لوقلا ودبي ثيحب لوسرلا مسا ركذب

 ىلع الإ فقي ال كنسلف مجعُم يف رظانلاف انّضن نم 230 ةرقفلا ةّيقب نع اأ

 الصلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضوو :(رفس) كلام أطوُم ىلع تالاحإ

 2 ج) روحسلاب ءانيتسالاو رطفلا ليجعتو :مث (2 ع ۰357 ص ۰ 7 ج)

 لّجعي :ةرياغُم ظافلأب نكلو ىرخأ تالاحإ ىلع فقي هلآ الإ 2 435 ص

 ِبحتسی ام- (1 ع 6436 ص ۰2 ج) (مایص :يئاسن) روحسلا رخؤيو راطفالا

 اب «يف ءاج ام باب - (2 ع 141 ص 4 ج) (موص :دواد وبآ) رطفلا ليجعت

 4 ج) (موص) يمراد (عایص) ةجام نبأ (موص :يذمرت) راطفالا لیجت يف

 .(1 ع ۰141 ص

 رفقا يف ريصق نايبب رجح نبا هّسخ دق روكذملا دوعسم ابأ نأ ظِالَن نأ يقب

 و يردبلا يراصنألا ةبلعت نب ورمُع نب ةبقع وهف (249 ر ۰27 ص :2 جز

 2 داليملل 660 يأ ةرجهلا نم نيعبرألا يلاوح هتافو لعجو ٌدايلج ًابیاحص هربتعا

 : ج) اين ليوط ةنايبب رجح نبا هّضخ دقف كلام هنع ىور يذلا ميركلا دبع نع

 يف يفوت دكر ةسداسلا ةقيطلا نم هنأ و فیعض هلأ هنم جتنتسُپ (1285 ر ۰5316 ص

 . 168 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هالعآ نصنلا كلذك رظنا . 6

 .ةفاضإلا لیلعتل ۰101 ةرقفلا نم لوألا نايبلا يف هالعآ نصنلا رظنا (1) - 1

 يف تسیلو .رياغُم طخبو ةيرهزألا ةخلا ححصُم 5 | يف اهقاضآ : يدعاسلا (2)

 دبع نبال باعيتسالا رظنا .ةلوبقم ةفاضإلاو .(47 ر ۰159 ص) روكذملا ردصملا

 برغي مغر ةباحصلا نم هذعي يذلا (1089 ر ۰665 و 664 ص 2 جاريا

 خلا (...) دئاخ نب كلام نب دغس نب لهس وهو ةي ىبلا ةافو دنع

 1 . يدعاسلا
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 ها يق یر هچارذ ىَلَع یی هدي
 .«كلذ يمي هلأ الإ مّلعأ ال» :مزاح وبآ لاق

 تونقلا باب

 تقی | ناك َرَمُع مبل َدْبَع دا عفان نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 232

 ال ناك هابأ نأ [رییژلا نیل ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا انئّدح“
 نأ لبق رجفلا ةالص يف تّدقي ناك هنأ الا «رثولا يف الو ةالصلا نم ءيش يق
 .(2)*هتءارق ()یضق اذإ ةرخآلا ةعكرلا عک

 ةعمجل ةعُمجلا موی لشغلا باب

 لوس نأ رمُع نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع يبنْعقلا اتثّدح 233
 .«!ّلسَمعيْلف ةعمجلا ىلإ مُكُدَحَأ اج ادم :َلاَق 6 هلل

 .اهتءارق انل تدب اذكهو ءاضف :لصألا يف (1)- 2
 تیدحلا دعب اهیفق .ىئيللا یبحب نب ىيحي ةياور نم طقاس نيتمالعلا نيب اه (2)

 دقن ةّيرهزألا ها يف انآ .هنجاح ديري ناسنإلاو ةالصلا نع يهنلا باب : قياسلا

 امهلوأ فقو دقو نْيِقِفَتُم نیدانساب نیلیدح لکش ىلع ركذلاب َينعَملا ثيدحلا درو
 .هانتبثآ امك يأ ءهتياهن یّتس يناثلا ّرمتسا امنيب «ةولصلا نم :دنع

 بابلا يف ناثيدحلا درو ثيح يثيللا ىيحي نب ىييحي ياري ءارولا ىلإ عجرت انه
 وه انه لوألا «فلتخُم ماظنبو هناذ ءرُّجلا نم 102 ص يف نکلو هتاذ ناونعلاب
 .هدنع يناثلا

)1( - 23 
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 أ نع راسي نب ءاطع نع ميلُس نب ناوْفَص نع كلام نع يبنْعَقلا انئّدح

 لك ىَلَع ٌبَجاَو ٍةَمْمْجْلا مي ت لشح» :َلاَق هلي - هللا لوس نأ يردحلا ديعم

 . ۲« ملتخم

 َّنَأ فاّبّسلا نب دْيِبُع نع باهش نبا نع كلام نع انئدح - 4

 مری اَذَع َّنِإ !َنيِمِلْسُمْلا َرَشْعَم ا : عّمجْلا نم عج ىف "لاق كي - هّللا لوس

 اذْنم ّسسَمَي ْنَأ ُهُْضَي الف تیط ُهَدْنِع ناک مو اطا لش اديب ا

۳ ۱ 

 - هنأ هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يببنغقل 2لا انئّدح 5

 َدِجْسَمْلا محلا موی - هلك - هّللا لوستر باَحْضأ NS لخد» : لاق

 : :َلاَق ؟ِهِذَم ِةَعاَس هيأ :رَمُغ َلاَقَف ُبَْطْخَي - !هنع هللا يضر - باطل بر

 ̀ لاق !ثأضوت نأ ىَلَع ثذز امف الا ْتْعِمَسَف قوشلا ي م ُتْبَلَقْلا نیل ريم 5

 ۱ .«!لشغلاب اتمی ناك - لک - سل نا مل ۳ !ًاضْيَأ ءوضولا : مع

 ةعُمُجلا موي لْسُع يف لمعلا باب

 نامحرلا دبع نب ركب يأ یلوم ََمُس نع كلام نع ىبنْعَقلا انثّدح _ 6

 هللا يضر ذ ةريره يبآ نع ناَمّسلا حلاص يبأ نع «[ماشه نب ثراحلا نب]

 ۰55 ص «1 ج) كارشلا يف ءاج ام باب : يف نكلو ؛قباسلا ردصملا نم :لاق (1)- 4

 .(113ر

 .روكذملا ردصملا نم :اي (2)

 باب يف نکلو قباسلا ردصملا يف امك وهو «هانتیثآ ام یلژالاو ؛ٌثملع: : لصالا يف (1)- 5

 .(3 ر 102 ص ء1 ج) : ةعمجلا موي لس يف لمعلا

 .ةفاضإلا ريربتل ؛94 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصللا رظنا (1)- 6
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 ار مك ةَباَتَجْلا لسع ِةَعْمْجْلا موی َلَسَتْغا نمد :َلاَق - و6 هللا لوس نأ -!
E 2بدق اَمنَأَكَك الا ِةَعاّسلا | يف 3 سَو و الد بَ اتناكت فا مالا يف  

 2 00« 5 اًمّنَأَكَف* ةّسم تا اكل يف عا ن مو ! جم بو اگ ر

 . کلا َّن ۰ وُعِمَتْسي ُةَكْئَالَمْلا ترضخ مال ج رخ ا

 ها ةريرُه يبأ نع يربقملا ديعس يبأ "نب ديعس نع يبنغقلا انئّدح - 237

 . «ةیاَتجلا انفک ملتخُم لک لک ىَلَع ثحاو ةَعْمْجَل | موی لسا وعيد

 لسغ كلذب ديرب وهو هراهن لّوأ يف ةعّمججلا موي لستغا نم :كلام لاق 0 5 ا و ۱ ۳ 1

 نأ كلذو ..هحاورل لستغي ىّتح هنع ءىزجُي ال لسفلا كلذ نإف ٍةمُْجل

 ٍةَعْمجْلا ىلإ ْمُكُدَحَأ َءاَج اإل :رمُع نب هللا دبع ثيدح يف لاق - لب هللا لوس

 لس كلذب ديرب وهو اروم وأ ًالجعُم ةعّمجلا موي لّستغا نم :كلام لاق '

 ءىزجُم كلذ هلو ثوضرلا الا هيلع سيلف وضو ضقت ام هياصأف ةعُمجل

 ةربرغ يبأ نع جرعألا نع دانزلا نبا نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 8

 هنع اهس دقو ۰41 ر ۰101 ص :1 ج) طقف قباسلا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (2)

 . لصألا خسان

 ردصملا يف امك وه تّبُملاو .خسانلا نم وهس وهو ؛نب :لدب ؛نع :لصالا يف (1) - 23:
 . 158 ةرقفلا يف هالعآ نصنلا يف هانتبثآ امك مسالا رظنا .42 ر) روكذملا ۱

 يف امك تجْملاو ؛أطخ ةفاضالا نأ رهاظلاو ءال :انه خسانلا فاضأ لصالا يف (2)
 .(5 ر ۰102 ص) روكذملا ردصملا

 .ديري : لدب یونی :(5 ر ء103 ص ء1 ج) قباسلا ردصملا يف (3)

 يف امك تّيملاو ءةعمجلا موي بطحب مامالاو كلذب ديري توغل دق : لصالا يف (1)- 1

 .(6 ر) روكذملا ردصملا
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 امالاو !تصنآ : كبحاَصل تلف اذ :َلاَق - له  ِهَّللا وسر د - !هنع هللا يضر -

 ۱ .)«َترَْل ذقف ِةَعْمْجْلا مو بطب

 كلام يبأ نب ةبلعت نع [و 2 و] باهش نبا نع كلام نع يبنُعَقلا انثدح

 )ىّتح ةعمجلا موي نولصُي (27*باطخلا نب رم نامز ىق * اوناك مهنأ هربخأ هلا

 ادا فآ . تلح انسلج نّدوملا ْنَّذأَف ربثملا ىلع سّلجو جرخ اذاف . رم جرحي

 اد می ملف اوتكس رمش ماقو نوا تكس

 .مطقب هُم هم لک و ةالصلا مطقی ماعلا جورخف : باهش نيا )ع كلام لاق

 : . «مالکلآ

 لا !"!ديبُع نب رمع یلوم ءرضنلا يبأ نع كلام نع يِبْعَقلا انئّدح - 9

 ءهيبطخ يف لوقی ناک ناَمَع َنْب َناَمْثُع ا 27[ يحَبْصَألا] رماع يب أ نب كلام نع

 اف !اوُنِصْنَأَو اوُعِمَتْساَ عملا موي بی مالا َماَق اد : تل ار كلذ عدي ام

 ٌةداَّصلا ِتَماَق اذِإَو . تا عِماسلل ام لغم طح نم عینی ٩ يذلا ٍتِصنْمْلل

 الث . اةالّصلا ماَمَ نم ٍفوُفَّصلا َلاَدِتَغأ نا ! بکاتملاب اوُداَحَو فوصل اوُلِدْغاَف

Cm 

1 

 . خسانلا هنع اهس دقو (7 ر) روكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام 2

 طقف روكذملا ردصملا نم : یتح (3)

 .ةلمجلا ةماقتسال اهاتتيثأ دقو ءطقف روکذملا ردصملا نم ءاقلا (4)

 ۱ .خسانلا نم أطخ وهو ؛ًادحا :لصالا يف (5)

 : ردصملا يف انك تيعجلاو «خسأتلا نم أطخ وهو ؛نع :لدب ءف : لصألا يف (6)

 .روكذملا
 . ةرقفلا نم 3 نايبلا يف تاذلاب اطخلا اذه ىلع انهن نأ قبس دقو ءدبع : لصألا يف (1)- 9

 : .(8 ر 104 ص +1 ج) قباسلا ردصملا يف امك ًاضيأ انه تّبتُملاو .3

 ستآ نب كلام دج وه ركذلاب ّينعَملاو ء9 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا «ةفاضإلاريربتل (2)

 نامثُعو رمع نع هتياور هيف ركذ (25 ص) فاعسإلا ىف نایبب يطويشلا هّصخ دقو

 هلو هنع مهريغو ءعفأن ليهش يبأو عيبرلاو سنأ «هینب ةياور كلذكو امهريغو

 . 693 /74 ةنسب هتافو.خّرأو هرغو ىئانلا ةداهشب

| 
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 as يسمع جب گه و كوك ب هش نب دعا مدرع م خشم
 , )کیف تّوَتْسا دق | هنوربخيف فوفصلا ةَيوْسَتب مهلك

 يذلا هتّمشف بطخي ُماَمإلاو ةعُمْجلا موي سطع لجر نأ هغلب هّنِإ :كلام لاق .

 .1!ْدَعَت ال :لاقو كلذ نع هاهنف» : بّیسملا نب ديعس لاق .هب

 لزن اذإ ةعُمْجلا موي مالکلا نع باهش نبا لأس هّنأ كلام نع يبنغقلا انئّدح

 ؛!كلذب سأب ال» :لاقف رّبكُي نأ ىلإ رّینملا نع مامإل

 ةعمجلا موي ةالصلا نم ةعکر كردأ نم باب

 سس كردأ نم :لوقي باهش نبا عمس هنأ كلام نع ىبنْعَقلا اتئدح 240

 .۰/)*یرشآ اهيلإ لصق ةعكر* ةعُمجلا ةالص

 .؛ةْنّسلا یهو» :۲*)باهش نبا لاق

 لوسر نأ كلذو . انداللسب ملعلا لهآ تک ردآ كلذ ىلعو * كلام لاق

 .؛ةدلّصلا كرذأ دقق 00*ةَعْكَر ةالّصلا نم" َكَرْذَأ نم :لاق - ي - لل

 ردقي الو (2) مگر یف ةعمجلا موي ()ماحز هبيصُي يذلا يف كلام لاق 1

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبئُملاو ءاورّيكيف :لصألا يف (3)

 يف امك تّبتُملاو ءةعكر اهيلا لضيلف :لصألا يف اذكه درو نیتمالعلا نيب ام (1) 9

 .(11 ر 105 ص) روكذملا ردصملا

 اتلعأ دقو .(158 ص) .م.ع يأ ( 36 و) .ع.ح ةطوطخمب ةلّصلا طبر ديعُت انه (2)

 . 219 ةرقفلأ نم 2 نایبلآ يف اهعاطقنا ةيادب نع

 الو هيبلت نودب نکلو :ةالصلا نم ةعكر :م.ع يفو ؛ نیتیخلا نْيتْحِسُنلا يف اذكه (3)

 .ةلاحإ الو قيلعت 0

 .ةلاحإ الو هيبنت نودب نكلو اهائتبثأ امك .م.ع اهحلصأ دقو ءماخر :نیخسشلا يف (1)- 241 1

 1 .روكذملا ردصملا ىف أمك انه تّشملاو 1

 .ع.ح نم حالصإلاو ؛مکریلف «لصألا يف (2)
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 :یلع رذق نإ هنإ : هنالص نم مامالا عرفي وأ مامالا موقی ىتح دجسي نأ ىلع

 في ىّتح دوجُملا ىلع ردقي مل نإو !ْدِجسيْلَف سانلا ماف اذإ عكر دقو - دّّسسي

 . )برأ ًارهظ ةالصلا ءىدتبي نأ [ظ 32 و] ٌبحأ يَنِإف مامإلا

 ةعمجلا موی فاعٌرلا باب

 :نطخي مامإلاو ةعّمجلا موي فغر نم يف كلام لاق :يِبنْعَقلا اننا _ 2

 .ًاعبرأ يلصُي هل : هتالص نم مامإلا غّرف ىتح مجرب ملف

 دقو يتأيف فعری مث ةعّمجلا موي مامإلا عم ةعْكَر عكري يذلا اًمأف : كلام لاق

 .ملکتی مل ام ىرخأ ةعكرب ينبي هنإق امهْيعْلك نْيتَعَكَولا مامإلا ىَلص

 نذأتسي نآ جورخلا نم هل دب ال رم هباصأ وأ فعر نم ىلع سيل : كلام لاق

 .جورخلا دارأ اذإ ةعُّمجملا موي عامالا

 ةعمجلا موی ىعسلا باب

 : ا لوق نع ()باهش يا لأس هنأ كلام نع ىبنْغَقلا انثدح 3

 ایل اوَعْساَف ةَعُمْجْلا مْوَي نم ةالّصلل يدو اَذِإ اوُنمآ يذلا اأ #6 :-!لجو ٌرع-

 .ةلاحل الو هيبثت نولب نكلو .م.عاهتبی ملو كلذ :ع.ح يف ةفاضإ انه (3)

 .هاتلقن امك :م.ع يف يئزجلا لکشلا عم يا :م.ع يف كلذكو .ع.ح يف (4)
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 باَطَخْلا نب مَع داكا :باهش نبا لاقف )46۳)* مبل اوُرَدَو هللا
 ذیل اوضماف ِةَمْعُجْلا )موي نم ٍةدلَّضلِل يدو | : اهؤرقي أ !هنع هللا يض

 ؛لغفلاو لمعلا !لجو زع هللا باتك يف ئغسلا امّنإو : كلام لاق 244 .

 ترکلا یو اًهيف َدِسْفُيِل ضرألا يف ىَمَس یر اًذِإَو» : !ىلاعتو كرابت - هللا ل :

 )یی َوْهَو ىَعْسَي ءاج ْنَم اَتَأَو» : لاقر ا بحث ال لاو ا

 . )یش مُكَيْعَس َّنإ» :لاقو ؟)«یماتف َرّشَحَف )یعنی بم

 الو مادقألا ىلع يغسلاب هباتك يف هللا لاق يذلا يغسلا سيلف : كلام لاق :

 . لمعلاو لعفلا كلذ امن و ءدادتشإل

 ةءعمجل موي ")یّلصملا ب تاب

 رجح نولخدی اوناک سانلا نأ هدنع ةقّثل هلا نع كلام نع يبنغقلا انثدح - 5

 هللا :ىلإ ةيآلاب لصي نأ .م.ع ىأترا دقو ء.ع.ح نم طقاس نئنمالعلا نيب ام (3)
 . قيلعت الو هيبنت نود كلذو

 .(62) ةعّمجلا ةروس نم 9 ةيآلا نم ءزج :نآرق (4)
 .ةلمجلا لّسلست نسخل اهتابثإ انسحتسا دقو ءطقف . ع. ح نم ءافلا (5)

 . طقف .ع.ح نم يضرتلا ةغيص (6) ۱

 . طقف . ع ج نم ةخيصلا (1) 24

 .(2) ةرقبلا ةروس نم 205 ةيالا :نآرق (2)
 .(80) سبع ةروس نم 8 ةيآلا :نآرُف (3)
 . قيلعت الو هيبنت نودب نکلو .م. ع اهلمهآ دقو ومو : ةفاضإ .ع.ح يفر انه (4)

 .(79) تاعزانلا ةروس نم 23 و 22 ناتيآلا :دآرق (5) ۰
 .(98) لیلا ةروس نم 4 ةبآلا :نآرق (6)
 .ىّلصُملا :ّلدب قالصلا عضاوم : .ع.ح يف (7)

 . طقف .ع.ح نم :كلم (1)- 245“
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 . ةعّمجلا موي اهيف نولصُي لي  يبّلا ةافو دعب - 5 هللا لوسر جارزأ

 قي - يبنلا جاوزأ رجح هلفأ ىلع قيضَي دجسملا ناكو :()كلام لاق

 .دجسملا يف ةعراش اهّباوبأ نکلو دجسملا يف تسيل

 هيلث يتلا هباحر وأ دجسملا , نم ءيش يف یلص نمف :كلام لاق _ 6

 نم دحأ “هبعي مل سائلا رثأ نم كلذ لري ملو .هنع ءىرُجُم كلذ )إف

 . هقفلا
5- 

3 

 سا

 دحأل يغبني ال هنإف.[و 33 و] ندا الا لمتد ال ةقلغُم ؟اد اّمأف :كلام لاق

 . دجسملا نم تسيل اهّنإف تبثث ناو !ةَعُججلا موي مامإلا ةالصب اهيف یلص نأ

 رفسلا يف ةعّمُجلا باب

 ةعْمجلا اهيف بجت ةيزقب مامإلا لزن اذإ : كلام نع يبنْغقلا اتثدح 7

 . هعم َنوعْمِجُي مهزیغو ةيزقلا كلت لآ نف مهب عّمجو بطخف ٍةفاسُم ٌمامإلاو

 اعف الف عملا اهيف بجت ال ةيزقب رفاسم وهو مامإلا عّمج ناف : كلام لاق

 . نمو ةيزقلا له ملو !مهریغ نم مهعم عج نمل الو ةيرقلا كلت لل الو هل

 0 . !ةالصلا رفاسُمب سيل نم اهرّضح

 1 . نميف :ع.ح يف (1)- 6

 3 .ع.ح يف امك تّبملاو ءهيلي : لصألا يف (2)

 .و 37 و :ععح (3)
 . ةن :م.عارق دقو . «(طقُت نرد) هتفي : :عاج يف )4(

 : 162 ص :م.ع (5)

 . ةلاحإ الو هيبنت نودب نكلو مملو : م ع يفو تيلو : نیتیطخلا نی نيتخشلا يف (1)- 247
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 ةَعُمُجلا ")موی يف يتلا ةعاسلا يف ءاج ام باب

 يرش يأ نع عا نع دانزلا يأ نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 248 ٠

 د بم اًهَقِفاَُي ال ُةَعاَس اًهيفا :لاقف ةعّمجلا موي ركذ - ب هللا لوسر نا

 لقب هديب راشأو «!ا ةع 9 ایش © اجو زع هلا لأني لس هات فو

 نب دحم نع دال نب د نب دز نع أ نع يدخل ١ انثّدح . 9

 ۳ ت هت تلی رجا نک تیا رل ن لإ تجرح :لاق ةريره ب

 لات :ثلف نآ هْدَح ام يف َناَكَو - هم هللا لوس 3 هدر رو
 ا ا 1 ص . مر س di 2 یا
 هيلع - م ۳ ٌقلخ هيف !ةعمجل يحمل 3 نکا بف تل مان رخ (3)_ اه هللا لوس

 ةكرب مويك ةعمجلا مويب ثيدحلا قّلعتل اهتابثإ اتسحتسا دقو ءطقف . . ع٠ ج نم :موی )2(

 . يلصُملا ءاعُد ةباجتساو

 .163 ص :م.ع :نآ (1)- 8
 .ظ 37 و :عاح (2)

 ۱ . طقف .ع.ح نم ةغيصلا (3) :

 ةرقفلا كلذكو اهنم 3 نایبلاو 268 ةرقفلا ىف هلفسآ نصنلا رظنا :ةفاضالا لیلعتل (1) - 9

 ۱ .اهنم 1 ةرققلاو 1

 بيذهتلا بیرقت رظنا عاج ةخسّنل قفاوُم هانتبثأ امو لصالا ن رم ةطقاس :نب )م1

 فوع نب نامحرلا دبع يبآ نب ةملس يبأ نع تايب هيفو (63 ر ۰430 ص ۰2 ج)
 يف يفوت ذإ ةثلاثلا ةقبطلا نم هدعو ًارثكُم ةقث رجح نبا هربتعا دقو «يندملا يرهزلا
4. 

 مغر اهتبثل ملو ّصنلا يف تدرو املکو انه ةملكلل ةقيتع ةباتك نْيََخسُتلا يف (2)

 هَ . ةيروتلا :اهتكص
 .164 ص :م ٠ع (3)

۱ 
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 يما م ی ر رم 5 ع دم ج ےس م 3 4 4

 الإ ةّباَد نم اَمَو !ةَعاّسلا موقت هيفَو تام هيف هيلع بیت هیفو طبشأ هیفو - !مالسلا

 3 at يم i ه rS E 2$ 5 ا رم 4 مری ةع 5

 | لای یی وم هو لسم دبع فیاض و اس ا ناو لا
 های هاطغ از اش “ایف - !لجو ڑع *

 سد

 دلوع ضل
 "لك يف زب: تل ؟ٌمْوَي وس كس لک يف كد :راَبخألا بغگ لاق

 - و - هللا لوس قص :َلاَقَف ةاَرْوّتلا فک ارقف» : لا

 [(!ةعمج

 نم : اقف ی د ب َةَرْصَب ُثيِقْلَفا :ةريرش وبأ لاق 0

 ١ ام” هل اظ 33 ول جرحت نأ لبق تتکرذآ و :َلاَقَف ! روّطلا نم :ُتَلَقَف ؟تْلَبْكَأ نی

 هال ىَلِإ الإ ئيطَمْلا ٌلَمْمُت ال : لوقی - هلك هللا َلوُسَر تغمس ا جر
 ۰ سقم ِتْيَب ؤأ كي ٍدِجْسَم ىلإو اذه ىلإَو مارخلا ٍدِجْسَمْلا ىلإ :َدِجاَسَم ع مخ قرن هلا كرس م كيسا ا و سلوا ولا ل ورع

 . .!اَمُهْبَأ كم
 عَم يِسِلْجمِي هٿ هتدعف مالَس نی ملا دبع ثیق ملا :ةريره وبأ لاق م 1

 لا اس لک ىف كلذ“ : تک لاق ل تلف نجلا مئ يه اتو رابخألا و گو بس
 لك يف لب : لاقف ةارؤتلا ارق من ل تلَقَن !تنک تدك : مدس نواب ل ۲ هرم ی تیم و gt - زو 3 8

 ت ا ا !ٌبْمَك َقَدَص :مالت ُنْب هللا بم َلاَقق !ِةَعْمُج ٍةَعمَج 7 20 ما هب ت ترش و و ری ۳

5 

 .طقف .ع.ح نم ةغيصلا (4)

 .ع.ح نم تّبملاو «یلب : لصألا يف (5)

 .و 38 و :ع.جح (1)- 0

 . طقف عج نم نيتمالعلا نيب ام (2)
 هد نودب ًامئاد نکلو ءبجي امك . . م .ع اهتيثأ دقو ءاطقت نود ايلي : :ع.ج يف (3)

 .قيلعت الو ةلاحا الو

 . طقف .غ.ح نم نُيتمالعلا نيب ام (1)- 1
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 لاق !َنَلَع اهب نفت لَو اهب ينزبخأف» هل تلَتف» :ةریره وبأ لاق 252 .
 نوک قْيَك» : ةريرش وبأ لاق“ (!ِةَعْمْجْلا مي يف اس هنأ یه :ملَس نو

 ُدْبَع اهفداصب ال : - 6 - هللا ُلوُسَر لا (5) قو "وعلا من يف غار

 مت نو عن هين لي ا قا كل لو !يلصُب “ئاق وهو ملن

 دل ين رهن ةالّصلا )رفتی الجم َنَلَج نت : : وألا قوش ر نش
 .(َكلّذ َرْهَف لا ! ىَلَي : ثلقف» :لاق ص قع

 ©)ةعّمُجلا رمآ يف ءاج ام باب

(uu 253نب ربع نع ين رعس نب ةّرض نع كلام نع ب هللا دبع نع ینزاملا (")دیعس نب ةرنض نع كلام ل  

 م.ع يفو ءاهانتبثأ امك ارت .ع.ح يفو ؛نیضت : لصالا يف (1)- 2
 نكلو تین + .م.ع نتم نم طقاس ًاضيأ وهو ؛طقف .ع.ح نم نئتمالعلا نيب ام (2)

 . يثيللا ىيحي , ةياور ىلع ةلاحإلابو 17 نايبلا يف

 .طقف .ع. ح نم ؛دق (3)

 .طقف .ع.ح نم :میاق (4)
 . هیبنت الو ةلاحإ نودب نکلو «٠ لأ : :۵.ع يفو مل : :ع.ح يف (5)

 .166 ص :م.ع (6)
 .طقف . ع. ح نم ناونملا 7
 .ظ 38 و عح (1)-

 و طوطخملا ىلع ةلاحإ الو هیبت نودب نکلو «ديعس م. ع يفو «دعس :عاج ين 2(

 هربتعا ثيح (28 ر ۰374 ص ۰1 ج) بيذهتلا بيرقت رظنا ؛حیحصلا وه تّبثُملاو
 . ةعبارلا ةقبطلا نم هّدعو ةقث رجح نبأ

 :535 نص .1 ج) قباسلا ردصملا رظنا ؛ .ع.ح يف امك تّشٌملاو دبع : لصالا يف (3)
 صتلا طب . ةقلاشلا ةقبطلا نم هدعو ابن ةقث ًاهیقف رجح نبا هربتعا ثيح (1469 ر
 .اتع هانتبثأ امك مسالا درو ثيح 225 - 222 - 115 تارقفلا يف و هالعا
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8 

 :ب أرقي ناك" : لاقف ؟ةَعمْجْلا ةروُس فا یلع ةَعْمُجْلا موي هي - هللا وسر

 )دیش ءاغلا ثیدح اب

 ارقي ناك اذام : ريشب نب نامعُتلا ؟؟)لأس سيق نب كاخضلا نأ ةبتغ نب هللا دبع

9 

 أ ثقي ذك
 وشر د هغلب هنأ كيعس نب ىيحي نع كلام نع دعقلا انثّدَح

 دن فی جنت قاری ا : لاق (7)- اي _ هللا
 مور ال ناك َرَمُع َنْب اللا دْيَع] 7 عفان نع كلام نع ي هلا انثح 54

 .ًامارح َنوُكَي ْنآ الإ 2 تو ا 9إ عم ميلا | ىلإ

 نب وړم نب] دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح

 رهظب هکذحآ لب نأ : ٌلوَقَي َناَك هنأ ةريره يبأ نع هثدح مع مزح

 هی رس

 موي سالا باقر یی ءاج ُبْخَي ُماَمإلا َماَق اَذِإ ىَّنَح َدّعَفَي نأ نم هل ری ةوحْلا

 (!ةَعْمجْلا

 رظنا .ةلاحإ الو قيلعت نودب نكلو ء.ء.ع يف ةتبتُمو .ع.ح نم ةطقاس :نب (4)

 اذه مسا طبضل (1253 ر 746 ىلإ 744 ص ع2 ج) ربا ديع نبال باعيتسالا

 .اهوحن وأ نینس عبسب هنافو لبق دلو ذإ ب يبنلا نع عّمسي مل يذلا ةيوارلا

 .(88) ةيشاغلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرق (6)

 .167 ص :م.ع (7)
 2 ع. ج نم تّیملاو تعمجل : لصالا يف (8)

 الو قیلعت نود هتداع ىلع نکلو ءاهانتيثأ امك ندا :م.خ يفو ءوها :ع.ح يف (1)- 4

 ۱ . هتطرطخم ىلع ةلاحإ
 ١ الو هيبنت نود كلذو ءدمحم :لدب :مزح :م.ع يفو «نيتيطخلا نيتخسُتلا يف اذکه )2

 طبض يفو (215 ر .405 ص «1 ج) بيذهتلا بيرقت رظنا .ةلاحإ الو قيلعت

 ربتعا دقو .(لّوألا نایبلا) هالعآ نصنلا نم 61 ةرقفلا يقو اته ٌهانقْد امك هّمسا

 , ةسماخلا ةقبطلا نم هذعو قي رجح نبأ

 . ع .ح يف امك ةذحاو ةملك يف اهانبتک دقو نم نع : لصألا يف (3)
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 ناك [و 34 و] رم حب هللا َدْبَع نأ هغلب هنأ كلام نع یبنعقلا انئّدح* - 255
 ,(7*ْثْطْخَي ُماَمِإلاَو ِةَعْمْجْلا مو

 هعف رآ أ يردآ ال : كلام لاق  ميِلُس نب ناقص نع كلام نع يبنغقلا انثدح"
 لع الو ( “روض ريغ نم ةَعْمَجلا كرت نم : لاق - IY ما - دي - بلا

 ههبلق ىَلَع ۴)- !لجو رع هلا 3 (5)* ارم تب
 نم بطخي ناك اذإ ةعّمْجلا موي َسانلا ٌمامإلا لبقتسي نأ ةّنْشلا : كلام لاق“

 .0اهريغ ")وأ ی يلب مين

 ةالصلا يف ميلستلا باب

 نع ينايتخشلا هتيم يبأ نبا برق نع كلام نع يبا انئدح - 236

 هل لاقف )ین نی فرضنا - هللا ورد ةريرُم يبأ نع نيريس نب

 : ا هللا لوسر لاَ ة؟هّللا لوس ۳ تیس مآ ةالّصل سلا تر قد 2

 تن نيا ىَّلَصَف - - هيلا هل وسر مات 4! مع : سالا لاقف f) نیل

 . يليللا ییحی نب ىيحي ةيأور نم یتح لب .ع .ح نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1)- 55
 .ع .ح نم حالصالاو :نع : لصالا يف (2)

 . ع. ح يف ةتّبثم +« لصوا نم ةطقاس : ل 3

 د33 عع

۱ 
)6( 
 .ةلاحإ الو هيبنت نودبو «و :م.ع يفو «نْيتخسُنلا يف اذكه :وآ (7)

 169 ص :م.ع (8) ۰
 .0 ةرقفلا ن بم 1 نايبلا يف هلفسأ نصنلا رظنا :ةفاضإلا ليلعتل (1)- 5

 . ع. ح يف امك تّبتلاو «نينثا : لصالا يف (2)
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 ماس ع ۳ ۳ 8 ۹4 1 5 و يل 7 ۳ ۳۳2 ر 2 تر

 دجسف ربك منا عفر وط هدوجس لثم دجسف رک ملس سغرح

 اور اتب ىَّلَص :ُلوُقُي ة یر ۳ ثفیَس :لاق هنأ دمحآ يبآ نبا ()یلوم 5

 رسا :لاقف “نيد وذ َماَقَف نيک يف ملت رضَعلا َةّدلَص - هي - هللا

 ٠ یف لک ا - ای - هللا لوسر ی ؟تسن ت ما “ا َلَوُسَو اي* ةالّصلا

 اَلا یلع - ی هللا لوس لاف !هّللا لوس اي َكلَّذ لعب َناَك ذك : لاف اک

 ا E هاا نوش مَ !معن :اوُناَمَك ؟نْيَدَيْلا وُد قدس لاق

 . ؟ميلنقلا َدْعَب نسلاَج وهو نیتدجس دس من

 مب ركب يبآ نع باهش نبا نع كلام نع يِبْعَقلا انثدح 8

 نم نیتعکر عكر ا - هللا لوشسر نأ يغَلبا : لاق هنأ ةمشح يبآ نب ناميلش

 ذ هَل لاقف 1ظ 34 و] بتا نم َمّلَسَق رضَعلا وأ رها .نیتالّسلا یتخر

 429 ص ۰2 حا بیذهتلا بیرقت يف امك مسالا انتبلأ دقو :لآ :ةناضا لصألا ىف (1)- 7

 + همسا يف تنی ملو ؛دمحأ يبآ نبا ىلؤم «نايفس ابأ هب نسخ نایب هيفو (54 ر

 . ةثلاثلا ةقبطلا نم هّدعو ةقث هربتعاو «تامرُ مآ بهو وه

 . 170 ص :م.ع .(2)

 . نصتلا اذه نم ةيلاوملا ةرقفلا نم م3 نایبلا رظنا )م2(

 ۹ .غ. ح نم نیتمالعلا نيب ام (3)
 ۱ 0 .ظ 39 و :ع.ح (4)

 نب هللا دبع ءةمثح يبآ نب نامیلُس نب ركب يبآ نع نایب هيفف (43 ر ۰397 ص
 ةقبطلا نم هدعو ؛بسدلاب ًافراع ةقثا رجح نبا هريتعا دقو «ينّدملا يودعلا ةفيذخ

 . ةلاحإ الو هيبنت نودب نكلو هائتبثأ امك .م.خ يفو .ةعبارلا
 1 ص :ع.ع (2)

 .ع.ح يف امك تّیَملاو لصأالا نم ةطقاس فلألا (3)

28 



 أ للا وشر اي ةع ترا : بالك نب ةر يي نم لجو )نا

 وذ لات ی و ةالّصلا )رسم ان :- ه6 هّللا لور َلاَقَق ؟

 َقَدَصَأ :ّل ا لع 1 "هللا لوس لبا OT د:

 لع ول ب ےک - للا لوشر منافع :اولاقف ۹۹۹ املا
 ینربخأ» :لاق هنأ ()باهش نبا نع كلام نع ىبغقلا انثّدح - 9 ۰

 .«كلذ ّلثم نامحرلا دبع نب ةملم وبأو بّيسُملا نب ذنب

 نب ورمع نب ریمع وه )716 ر 9 ص 2 حز وبلا دبع نبال باعیتسالا يف )م3(

 لمعي ناک .ةرهز يتب فيلح ٠ :دمحم وبأ «يعازخلا ر ماع نب . .ورمع نب ةلضل

 رم يذلا :نیدبلا وذ : نيبو هنيب قيرفتلا بجيو .اهيف لتُقو ۳ دهش ءأعيمج هديب |

 ىلإ 475 ص 2 ج) نايبب كلذك زبلا دبع نبا هصخ دقو 257 ةرقفلا يف نب <

 دهش .قابرخلاب فرعی «يزاجح ءميلس ينب نم لجر وهف 4724 ر 7

 بلا دبع نبا یریو - نيعياتلا نم نورحاتملا هنع ىور ىتح الیوط شاعو اب يبنلا

 يذلا ةريرش وبأ اهدهش ذإ نئديلا يذ عم تناك ةالصلا يف ّيبنلا ةعجارش ةضق نأ

 ركذُيو .نيلامّشلا وذ اهبف لمف يتلا ردب ةوزغ نم ماوعأ دعب يأ هری ماع ملسأ

 هملِع عم وهف ؛ءاملُعلا رثكأ رظن يف يرهُزلا مو نيب ديهمتلا باتك يف هنأب

 ذأ «ردبب لوتقملا نّيلامشل ثلا وذ وع ء عجارُملا نأ  انصن يف امك يوري يزاغملاب

 ردب ةوزغ لبق ام ىلإ ةمجارملا خيرات عِجرُي
 وه انه تّیتملاو « بالك :م.غ يشو ءب ک :ع.ح يفو « لصألا يف اذكع (4)

 122 صر مزح نبال برعلا باسن ةرهمج رظنا . رزهسمو فو رعم وشو حيحصلا

 دبع نب بهو تنب ةنمآ مهنمو ةَرُم نب بالك نب ةرهز نع هثيدح يف 2135 ىلإ
 . لي يبلا مآ ةرهز نب فانم

 ۱ . تدرصقا : عح يف 0 ۱ ۱

 يف امك وهو هانتبثآ ام ىلؤألاو .يباسصلل بقل ًاضيأ وهو :نیدیلا : لصألا ىف (6) ٠

Ea 000 

 ْ .خسانلا نم أطخ وهو «ماشه : لصالا يف (1)- 9

 بيرقت رظنا م. ج يف امك وهو + انتی ام حيحصلاو < لصألا نم ةطقاس :نب (2) 57

 نب ناجحرلا دبع نب ةملس يبآ نع نایب هيفو (63 ر ۰430 ص ۰2 ج) بيذهتلا

 = ةنلاغلا ةقبطلا نم هذعو ًاضیآ ًارثكُمو ةقث رجح نبا هریتعا دقو «يندملا يرهّزلا فوع
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 ةيلستلا لبق (؟)هدوجش نف ةالصلا نم اناصقث ناك وْهس رك : كلام لاق

 . ميلستلا دعب هدوجس ناف ةالصلا يف ةدايز ناك وّهس کو

 ؟)هتالص يف كش "و رکذ اذإ* ةالصلا مامتإ باب

 | راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع يبنْعَقلا انثدح - 0

 الت - ىَلَص مک يرذي الف هتلاص يف مَکدَحأ كش اد :َلاَق لي - هللا لور

 تناك إف !میلنشا لبق لاج َوْهَو ِنيِتَدْجَس جو هَر صياف - ۳

 غر ِناَتَدْجَسلاَف ةَعباَر ْتَناَك دلو ! ِنيَناَهِب اهعفَش ةَسماخ )اپ لص يتلا ُدَمُك

 0 ا

 ملاس نع دمحم نب رمع نع كلام نع یبنغقلا اتثدح 1

 لا مری هتااص يف مکدحآ كلش اذ :ُلوُقَي لاک سم َنْب هللا َدْبَع نأ هللا دبع

 .و 40 و :ع.ح .712/94 يف يفوت ذإ

 عح يف امك تيل تو : لصألا يف )6(

 ايلا حم + يلصق : :م.ع يفور . . ةلعلا فرح فالحب نیت نيتخسشلا يف اذكه 1 - 250

 . عاشوا ءایلاپ 2

 ۱ 1 .طقف .ع.ح نم :اهب (2)
 :ةلاحإ الو هيبتت نودي هتداعك نکلو ءءانتبثأ امك .م.ع يفو :ناطیشلا :ع.ح يف (3)

 . هتطوطخم ىلع
 , 13 ص م 0 (1) - 261

 لهتلا بيرقت هنع رظنا . .خساتلا نم وهس وهو ؛ لصألا يف نئنّرم درو : دمحم نب )2(

 نب رمع نب هللا دبع نب ديز نب دمحم نب رمع وهو )503 ر ۰54 نص ۰2 جل

 ٠ .ةسداسلا ةقبطلا نم هذعو ةقث رجح نبا هربتعا «نالقشع ليزن «ينّدملا باطلا
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 .«!ٌسِلاَج وهو نیت 0 )لو هلص هتالص ْنِم يسن هنأ ل

 هنأ راسي نب ءاطع نع يمُهَّسلا ور نب فیفع نع كلام نع يبنعقلا انثّدح .
 می دل نع ر کلا )ےک , ٍصاَعْلا }5 2 ورع نب هّللا َدْيَع نیس

 یرشآ عر لیتری : کر امُهالکف  !آعبرأ مآ یلص ًاثالتا - هتداص ره ع .(Û هم 7 هل هس راک سيم

 .8!یلص اذإ ِنْيَئَدْجَس جن

 نع يس اذ ناك َرَمُع َنْب هللا َدْبَع نأ عفان نع كلام نع 0 يبنعقلا انثدح

 7 نم يسن ۸ ی يذلا ُهكُدَحَ موی لوق ةالَصلا ىف ن

 مامتلا دعب مايقلا (12) و | ١ نیتننا 112 نم مايقلا و 35 و] باب

 نب نامحرلا دبع نع ۲ )*باهش نبا نع* كلام نع يبنُعقلا انثّدح - 262

 م.ع يقو ٠ ع.ح يف ًاضيأ اذكعو لصالا يف أرق هب اذکه )3(

 . هيبنث الو ةلاحإ

 .ظ 40 و :ع.جح (4)

 .هب فرعی نأ نم رهشآ مسالاو خسانبا نم وهس وهو ءلصألا نم ةطقاس :نب (5)
 .خسانلا نم ًاطخ وهو ءايعك :لصالا يف (6) .

 لاق : جئارلاو نّیتیطخلا نیتخسلا يف اذكه (7)
 . هیبئت الو ليلعت نودب ٠ .م.ع لعفلا طقسأ دقو نّیخسلا يف اذكه )8(

 . 174 ص :م.ع (۰)9

 ند ییحپ ميحي ةياور ىلإ ةلاحإلا عم ء.م.ع يف ةتبثمو . ع. ج يف ةطقاس : نايسنلا نع 10

 .امهيف ةدايز اهْنأ یلعو ينابيشلا مث يتيللا ىبحي سل 1

 امك «نم :م.غ يفو ؛.ع.ح نم طفاس امعالکو نم :لدب « یف : لصالا يف (11)

 . 263 ةرقفلاب صنلا ىف
 0 .عرح نم ةطقاس :۱ (12)

 = ةياور روهشملا ذإ :لصالا يف ام حجرملاو ء .ع.م نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) -

 وا

 نودي دجسم
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 ر هل - هللا لوشنر یلص» : لا هنآ يحب 20" نب هللا دبع "نع جرعألا زمر
 ۳ هه رک ُهَمِيِلْسَت اَنْوَطَنَو هّتالص ین

 یضق اًملف دم سالا ماش سلجی ی ملف ٌماف من

 . بلس هل ميلنشا نا ومو یخ

 + مَ 0 بلا لوشو 9 لاق هنآ ةن ۲ نب هللا دبع نم جم اثم ادا

 ب ملس مت نیتدجس َدَجَس هتالص ىّضَق لو .(©0امهيف امهیف سجي ملف ر منم

 »تر

 . عكر مت أرقف عبرألا مامثإ دعب ماقف هتالّص يف اهس نم يف كلام ل اق

 لحس ولو !دجسي الو سلجیف مجرب هن :متأ ناك دق هنأ رکذ هعوکر نم هسأر عفر

 دجس ْذْجسيْلَف هتالص ىضق اذإ مث !ىرخألا دّجسي نأ رن مل“ َنْيتَدجسلا ىدحإ

 . !ميلستلا دعب *سلاج وهو

 ةالصلا يف ءيشلا ىلإ رظنلا باب

 هّمأ نع ةمقلع يبأ نب , ةَمَقْلَع نع كلام نع يِبْمَقلا انثّدح - 24

 . جرعألا نع ةرشابُملا هتياور نم ّيخيرات عنأم متمی مل ناو باهش نبا نع كلام

 اعيتسالا رظنا .ع.ح يف تبل ام حيحصلاو .لصالا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (2)
 كلام نب هللا دبع ره الماك همساإو يباحص وهو (1646 ر 982 ص 3 2

 ىرر دقو . ةیواعس ,ةفالخ رخخأ ي يف ةرجهلا نم نيسمخلا دعب تام دقو ةنيحب

 ۱ .یور نم يف جرعالا
 .175 ص :م.ع (1) 3

 .ع.ح يف امك تّیثملاو ءاهيف :لصالا يف (2) .

 .و 41 و :ع.ح (3)

 .ع. ح نم هانتبثأ دقو ؛لصالا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (4)

 .176 ص :م.ع (1) . 4
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 ىلإ َةَفْيَذُخ نب مْهَج وبا ىدهأ» :ْتَلاَق اه 5 - يبنلا ةجوز <
 :َلاَق ترضنا الق دشتی ای هات - هللا ل
 أ داف ةّداَّصلا يف اًهِملَع ىلإ ثرظن ينإف ٍمْهَج يبأ ىَلِإ ةّصيِمَخْلا هذه ي

۷ 

 (۱)* یا نع” ریل نب] ةورُ نب ماشه نع كلام نع يبنخقلا انفتح - 265 ۱
 (۳)2م أو اج 5 ى ع اهل ةَّصيِمح سیل - ای _ هللا لوس

 11 : ل - هللا ا وسر 3 اقف ؛؟ملَو اللا ل بر اب : لات ةیناجبنآ مهج ي

 . )«!ة5اّصلا ىف اهملع ىلإ تر

 نب ذمحم نیل ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع ()یبنغقلا ات ب 266

 يلي ناك (يراصلالا دوسألا نب لهس بدن ا نأ مزح نب ورق

 عم َلعَجف كد هجا رحم سمی دری ي قفطف سبد راطف طئاح "

 يِلاَم يف يياَصَأ ْدَقَلا :لاقف " ااًمُداَص مک يردي ال َوُه اذِإف ( )مر مث َةَعاَس و

 .ع .ح نم طقاس نيتمالعلا نيب ام مر 2
 نم هاتتبثآ امك هدروأف .م.ع اما ؟ صتحأ و :ع.ح يف هّلحم درو ن تم العلا و

 . هتدامک فلاح الو هیبنت نودب نکلو لصالا

 .ظ 41 و :ع.ح (3)
 ,177 ص :م.ع (1)- 6

 .اهنم لوألا نايبلا يفو 61 ةرقفلا يف هالعأ نصنلا رظنا .ةفاضالا ربربتل (2)
 ًاردب دهش ءَةبَقَعلا ةليل ءابقثلا دحآ وهو يطويشلل (32 ج) فامشالا نم ةفاضالا (3)

 ساع نبا كلذكو كلام نب سنآ هبیبرو هللا دبع هتبا هنع یورو دهاشملا نم اهریغو
 1 ج) بیذهتلا بیرقت يف رجح نبا هربتعا دقو 2654/34 يف يفوت .مهريغو
 ةياحصلا رابك نم (184 ر ۰275 ص

 ۱ .لصالا نم تّبثملا لدب ؛عکر :ع.م يف (4)
 . الص :۳.ح يف (5) ۰
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 ريفا نم ِهِطِئاَح يف با ي ذلا هل رکذف - ةا هّللا لوش ر ىلإ ءا .2!ةتثف اذه

 نح عصف © !لجو رع هلل [ظ 35 و] ٌةَقَدَص ره ادَّللا وسر » : لا
۱ 

3 
3 4 0 

 دمحم نیل ركب يبأ نب هللا دبع نع (7كلام نع ىبتْعَقلا انثدح 7

 9 يو اب دخیل نب جر نأ( مزح نب رش
 :اَهِرَمْتي ةَقوَطُم یهو ْتَلْلُذ دق لخّلاو ملا امر )يف ةَنيِدَمْلا دو

 اقف ىَلَص مك يرذ ال وه ان هتل ین عجر من اعرق نم یار ات (ه) اق

 ر اقع نب نان ىلإ احق «! ةف اَذَه يلام يف يتياص دم

 اريا لوس يف العجل ٌةَقَدَص نإ : اقف َكِلْذ هَل ركذف ةَفيِلَخ ذمو
۱ 

 یا :( : (ناَملا كل َدْعَب يمسف ًافْلآ َنيِسْمَحِب  !هنع هللا يضر - نام

 وهسلا ىف لمعلا باب

 دبع نب ةمَّلَس يبا نع باهش نب نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 268

 هاب يلصب ما اإ مُكَدَحَأ ف : لاق 3 هللا وسر نأ ةريرُه يبآ نع نامحرلا

 رب ع. ج نم تّبئملاو  هعضت : لصالا يف (

 ..ةقباسلا ةرقفلا يف .دانسإلا ءالعأ رظنا . عا حيف امك تتلو «نعو : لصألا يف 1)- 7

 .اهنم لّوألا“نايبلا يفو 61 ةرقفلا يف ءالعأ نصتلا رظنا ءةفاضإلا ريربتل (2)

 .178 ص :م.ع (3)

 . ع. ح نم لعفلاب لصتُملا ریمضلا (4)
 .ع.ح نم يهو ءلصألا نم ةطئاس :لاملا (5)

 .و 42 و :ع.ج (6)

 .179 ص :م .ع (1). 8

)6( 
 .ع.ح نم ةغيصلا (7)

( 
( 
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 ده ها يرو و وه مس رم كت 2 م o 6 1) هيل < 7 at) ر
 دجسيلف كلذ متدحا كح و داف !یلَص مک يرذي ال ' ىح هيلع سلف نان

 ۱! سلاج وهو نيت

 نب مار ؛ نب دعس نجع ل ل يحتال م كلام نع يبنغقلا نئذح

 ليق َفَرَصْنا ايلف . .اهي أوي برف پی !هنع هللا يضر - باطل

 ا )بولت «؟۵وجُسلاو عوكذلا ناك فيكف» : لا «؟تأر ام” هَل

 . «!ًاذإ ساب که لا

 نب] دمحم نب مساقلا لأس جر نأ هغلب هنأ كلام نع بعمل انثدح - 269 -
 هل لاقف «!یلع كلذ رثكيف يتالص يف مهأ ين :لاقف )[قیذصلا ركب يب
 فرصتت ىتح كنع كلذ بعلي نل هلإف !كتالص يف ٍضْمِإ» : "دمحم نب مسانل
 «!يتالص تممتآ ام :لوقت تنآ

 لجن هيل نع اريل نبل ةورش ني ماشو نع كلام نع ۴ 0

 . ع. ح نم نٌیمالعلا نيب ام (2)
 :2 ج) بيذهتلا برش ید دیش نودبو < طق .م.ع نم ةطقاس ةبسنلا )3(

 هتيسنو ء هللا دبع وبأ : هتینک ىلإ | ةفاضإلاب هاب امك مسالا ديو (4 ر ۰140 ص

 ین تام ذا : ةعبارلا ةقبطلا نم هلعو ةقث رجح نبأ هربعأ دقو . یندملا : ةيناثلا

 .1 حیحصلا ىلعا 0

 عم ع نم تلاو نح رم يف (5)
 دقو : يميتلا : هيف هتبسل و }48 ر 120 ص 42 حر بیدهتلا ببرقت نم ةفاض الا (1) - 6

 يفوت ذإ «ةثلاثلا ةقبطلا رابک نم ةنيدملاب ءاهقفلا دحأ نم هّدعو ةقب رجح نبا هربتعا ش
 . ؟حيحصلا یلعا 724/106 یف

 .180 ص :م.ع (2)

 .ظ 42 و :ع.ح (3)
 كه
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 .«!مّنغلا حاَرَم يف لص لب» :وِرَْع نب هللا ُدْبَع َلاَقَف «؟لپالا )ناطغآ

 ئا و َلاَق هلي _ هللا لوس نأ لب هلأ كلام نع يبنغقلا انئدح
 ةشأل ی )بر

 ()ورمع نب دمحم [و 36 ول نع كلام نع یبغقلا انثّدح - 0

 مالا لبق ضفخيو هساز عقرب يذلا» : لاق هنأ ةريره يبأ نع هللا دبع نب حیلت
 . )ن ا دیب هی ات امناف

4 

5) 

(6) 

(7) 
)1( - 270 

 . 181 ص ماع 2

3) 

 .ع.ح نم تّبملاو «نطع : لصوا يف (4)

 مامإلا لبق هسأر عفر نَم 77"لعفي ام" باب

 قيلعت الو هيبنت نودب .م.ع هحلصأ دقو يلص :ع.ح يفو ءىلص :لصألا يف
 . هتداعك

 ناونعلا يف اهتوّبث لدب .لعفی ام ؛ هّلحم درو لصألا يفو ۰ . طقف .ع.ح نم : نسال

 . ىلاوُملا

 . قباسلا نایبلا رظنا
 يندملا يليّدلا ةلَلَح نب ورمغ نب دمحم (26 ص) فاعسالا يف يطويُسلا ركذ

 :امهریغو قاحسا نبآو كلان هنع یور امك امهریفو ءاطع نباو يِرهّزلا نع ىور
 نب دمحم هتاذ رنصملا يف أضيأ ركذو . يئاسّنلاك , نيثدحملا رابك ةداهشب هقثوو

 نب ةملس يبأو عفان نع فورد : يندملا يثيللأ صافو نب ةمعلَ نب ورم

 نیئدحملا رابک ةداهشب هقلور «هریغو كلام هنع یرر امك امهریغو نامحرلا دبع
 :لدب «ةئام :ًارقا :يعبطم أطخ صنلا يفو ۰761 /144 ةنسب هتافو خراو يئاستلاك

 بیرقت يفو .كلذک 244 ةنسب ةافولا (1 ب 180 ص) .م.ع خرا دقو . نیتئام

 دقو (383 ر ۰196 ص) يناثللو (578 ر ۰195 ص) لّوألل نایب (2 ج) بیذهتلا

 . 145 يأ 45 ةنسب يناثلا ةافو خرآو ةسداسلا ةقبطلا نم امهّیاک رجح نبا دع

 .غ.ح يف امك فیرعت نودب تّبعلاو ؛ناطیشلا : لصالا يف
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رف اس نم يف كلام لاق
کر يف مامإلا لبق هسأر عف

 2تا نإ :دوجس وأ عو

 !هلعف نم أطخ كلذو «مامالا )رظتتي فقي الو ًادجاس وأ ًاعکار )عج
5 

 اوُملَتْحَت 3 !هب هتل ماما ىج ام : لاق _ يک هللا لوسر نأ كل

 سا هاش ري ا ورسول مم ع يمال لنصل مع وس ع
 دی هیأت اَمَّنِإَف مالا لبق ةضفختو هر مقر يِذَّلا» :ةريرُه وبأ لاقو

” 

 )*دّهشتلا دعب ةالصلا* ىف لمعلا باب

 نع برم يبأ نب ملسُم نع كلام انثدح :لاق (')يبنغقلا اح - 1

 تک :رياغُم طخبو ةرطلا يف يف حالصالا عم «رحب : لصاالا يفو ؛رحب : :ع.ج يف (4) ۰
 .ةحضاو ريغ طقُألا تناك ناو «رظتنم : :ع.ح يف (3) :

 .طقف .ع.ح نم لعفلا (6)
 دههشتلل سولجلا :ع. ح يف هلحم درو نّيتمالعلا نيب ام )2(

 .182 ص : مع )1 رد 27
 قاروألا نم ريبك ددع يف ل اثمتو ۰ ع.ح) ةّيسّنوتلا ةخسّتلا سم صقن ةيادب انه )2(

 كلذ ىلع انهن نأ قبس امك «لصأك اهاندمتعا یتلا ةيرهزألا ةخسلا اهب تصح

 رطسلا) ًارهظ 51 ىلإ (8 رطسلا) اهجو 36 نم يه قاروألاو .ةجاحلا دنعو ًارارم
 رطس عم يأ ءأرهظ 47 ةقرو ن بم عادتبأ الا . ع. ج ىلإ دوعن ال ادّنأ ينعي اذهو . )15

 مَآ. ءاطلُخلا ةقدص باب حتف لبق رقبلاو لبإلا ةقدص نع ثيدحلا ةّيقب وه دساو '

 نأ قبس دقو ةالصلاب ةّصاخ يهف . ع.م نم ظ 47 ىلإو 43 نم ةّدتمُملا تاحفصلا

 ةخسّتلا ىلع مث ًالوآ اهيلع نیدمتعم ةّيرهزألا ةْخسّتلا نم اهتكامأ يف اهانققح

 ةالصلا باوبأب ركذنو .آثلاث ءءاضتقالا ددعو (. م.ع) عوبطملا كلذكو ًايناث ةّيسْنوتلا

 عمجلا باب :ءالعأ یمخملا نصتلا ًاريخأو . .م.ع مث .ع.ح ىلإ تالاحإلا عم هذه

 باب - (202 - 200 ف = 185 - 182 ص = ظ 43 و 43 و) نْيتالصلا نيب

 7 203 ف = 180 - 185 ص = و44 ظ 43 و) رطملا يف نیتالصلا نيب عمجلا
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 دف اأو َرَمُع بلا ُدْبَع يِنََر» :َناَق ©0يواعّملا نامحرلا دبع نب يلع
 وشو نا اک عت :َلاَقَو يناهن "0ْثْفَرَصْنا الف .ةالّصلا يف (ِءاَبْصَحْلاِ
 لي - هللا

 يَ يتلا هعبصأب او هل هعباصأ ضيق قو 0" ميلا هذخف ىلع لا مک

 هی هدف ىلَع ىَرْسُملا فک عضوو عاهَبلا

(3) 

4) 
(5 

 .روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نيتمالعلا نيب ام )6(

 ظر م

 ضو ةالّصلا يِف سلج اذإ ناك :َلاَق ؟عَنطَي ناك فيكَ ؛ثلق اعض -

 188 - 1856 ص = ظ 44 و 44 و) ةفلدزملاب نّیتالصلا نيب عمجلا باب (204 -
 188 ص = و 45 - ظ 44) رفسلا يف ةالصلا لمف باب (206- 205 ف =
 ظ 45 - و 45) هيف ةالصلا رصق بجي اه باب (208- 207 ف = 189 -

 ظ 45) اثكُم عمجی مل ام رفاسُملا ةالص باب 212(  - 209 ف = 191 189 ص
 = و 46) ةمامإ ممجآ اذإ رفاسملا ةالص باب - (213 ف = 192 ص = و46 -

 و 46) مامإ ءارو وأ ًامامإ ناك اذإ رفاسُملا ةالص باب - (214 ف = 193 - 192 ص

 194 ص  ظ 46) رفسلا ىف ةلفانلا ةالص باب (215 ف = 194 - 193 ص =

 195 ص - و 47 - ظ 46) بکار وهو رفاسملا ةالص باب (216 ف = 195 -

 219 ف = 197 ص = و 47) ىحصلا ةالص باپ- (218- 217 ف = 196 -
 ةياور ىلإ عوجژللاب 271 ةرقفلا ثیدح لمكأ .م.ع نأ ظحالملاو .(220 -

 ةالص باب يأ .باوبألا هذه ةياهن يف لعف كلذكو .يئيللا ییحی نب ىيحي

 .م.ع رظنا ؛رضنلا يبأ نع كلام ثيدح يف صقنلا لمكأ امدنع لا
 .اذه اتصن نم 219 ةرقفلاو ء5 نايبلا 197 ص

 ءاثاث ص ٠1 ج) يئيللا ییحی نب ىيحي ةياور نم تّبثملاو ؛یداعملا : لصالا يف

 ًاعابتا حتفلاب اهاتطبض امنیب ٌتضلاب میملا يقابلا دبع .ف.م طبض دقو (48 ر

 راصنالا ىلإ های بسن دقو (374 ر ؛40 ص 2۶ ج) بیذهتلا بیرقت يف رجح نبال

 :(21 ص) يطويشلل فاعسإلا يفو .ةعبارلا ةقبطلا نم هذعو ةقث هربتعاو

 نب ملسمو يرهرلا ةياور كلذكو رباجو رمع نبا نع هتیاور قيق يقدت عم ؛یداعملا

 .هنع ميرم يبأ

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ءاصحلاب : لصالا يف

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو «فرصنا :لصألا يف
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 دمحم نب مساقلا نأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنغقلا انئدح - 2

 ىنثو ىنمُيلا هلجر بّصنو دٌّهشتلا يف َسسولجلا مهارأ (7[قيدّصلا ركب يبآ

 انه یار :لاق مث همدق ىلع ی جی ملو ىرسُيلا هكرَو ىلع سلجو ىرسُبلا 1

 اف لفي ناك هاب | 0 ذأ ياتو رمش نب ها دبع نب للا

 ي س

 فرضنا امل 0 نر شد تي نشه شر هنج ىلإ لَ

 لاَ «!َكِلَذ عفت َكّنإف» : لجلا لاق هلع كلذ باع مَع 5

 “ي تي رم نب هللا

 هنأ ميكح نب ةريغُملا نع راسي نب قفس نع كلام نع يبن تن 4

 .ْيَمَدَق ٍروُدُص ىَلَع ةالّصلا نم ©)ِنْيَتَدَجَسلا نم مجری َرَمُع َنْب هللا دع ي

 لأ نم كل و ةالَصلا ةكشب ثس ار ات هَل فلک رک ترسل ا
 ۱ 1 .«!ىكتشأ

 نب دمحم نب] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 275.

 [ظ 36 و] هنأ هرّبخأ هنأ ©)[رمُع نب] هللا دبع نب هللا دبع نع (1)[ قیَدَصلا ركب ن

 دمی اَنأَو هلعفف :َلاَق .سلج اد
 ٍةالّصلا يف مت َرَمُع نِ هللا َدبَع یر 3

 .269 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا «ةفاضإلا الا هذه نع (1)- 7

 :1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف ةتبثم يهو «لصالا نم ةطقاس :نآ (2) ۰

 .(52 ر 90 ص ۱
 .(49 ر 89 ص 1 ج) روکذعلا ردصملا نم تیک هلجر : لصالا يف (1)- 7

 . نْيتَدَجَس يف : :(50 ر 89 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف (1) 27
 .نِم :لدب «يف :روكذملا ردصملا يف (2)

 : .ةفاضإلا ريربتل .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هنفسأ نصنلا رظنا (1) - 7
 .(51 ر :89 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم (2)
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 لر بصنت نأ ةالّصلا ةّنْس امن : لاو مع نِ هللا دبع يناتف نسل دخ 3 2 ا ا هم

 تیلجر نإ :َلاَقَ 8 لعق كإف هَل تلف .ىَرْسُمْلا َكلْجِر تو ین

 .ينکيشت

 ثارلصلا تاَبیطلا َتاَیحلا» : تدهش اَذِإ 5 ةشئاع نأ ؟ )ین ركب يبا نیل

 دمحم 3 2 *ُدَهْشأَو 2 كيرش 2 ل هدحو* لا ۹۷ هال ل نَا ۳ ! ثاّيكاّرلا

 ىَلَعَو ایل ُمُالّسلا !ةتاكرب و لل محو بلا ای َتْيَلَع ٌمالَملا !هلوسرو دبع
 .(!ُهَكْيَلَع ُمُالَسلا ! نیحلاَصلا هللا دابع نتاع و ۳ 2

 نع ريبزلا نب ةررُع نع باهش نبا.نع كلام نع يبنْعقلا انئدح 7

 لمي وُو ملا ىَلَع وغو باطل نرم َرَمُع عمس هلأ يراقلا ٍدبع نب نامحرلا دبع

 كلا اهَّلل ُتاَوْلَّصلا تاَبّيَطلا ثاَيكاّرلا !هّلل ٌتاَّيِحَتلا :اوُنوُق» :ُلوَقَي ده سال

 هللا دابع ىَلَعَو اَنْيَلَع مالسل" !هناکرتو هللا ُهَمْحَرَو یا اه َكِئَلَع

 .«!هلوسرو دنع ادم نأ ()دُهشاو للا الإ هألإ ال نأ ُدَهْشَأ ۱۳! نیجلاَسلا

 دهی لاک َرَمُع َنْب ِهَّللا َدْبَع دا عفان نع كلام نع يبنغَقلا انثدح - 8
  ىَلَع ماسلا ملل ُتاَبِكَّزلا !هلب ثاوَلَصلا لل ُثاَيِحَتلا اوَّللا مشي» :لوقیف

 .ثیدخ :روكذملا ردصملا يف (3)
 . ةقاضإلا ريربتل :269 ةرقفلا نم لّوألا نايبلا هلفسأ نصنلا يف رظنا (1) 6

 .(56 ر 92 و 91 ص 1 جل روكذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام (2)
 .هللا دبع :روكذملا ردصملا يف (3)

 يف دهشتلا باب 0 ص 3 ج) روکذملا ردصملا يف دیدج مسق ةيادب ثیدحلا (1) - 7

 . ةالصلا

 .(53 ر ۰90 ص :1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 .(54 ر 91 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم :هلل (1) - 8
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 ال نأ ت دهش !نیحلاَصلا هللا دابع ىَلَعَو اَنِيَلَع 1ع ماسلا اُتاَكَرَيَو هللا ُةَمْحيَو

 .«(!هّللا لوس ًادّمَحُم أ تدهش هللا الإ هذ

 َسْلَج اَذِإَف .ل ادب اَمِبُهَدهْشَت یضق ا وُعدَيَو ِنيَيَلوألا نيكولا يف اَذَه لو

 اذ .ل ادب اپ رم م ؟ دما مه الإ اشیا َكِلَذَك َدَهَشَت هتاص رخآ

 اُهتاَكَرَبَو هللا ةَمْحَيَو يتلا ىَلَع ْمالَّسلا» :َلاَق لس نآ دارو هدست © ز

 ىَلَع دری مث هییمی ْنَع «!مکیلع ْمالَسلا !نیسلاصلا ِهَّللا هابع ىَلَعَو اَنْيَلَع مک

 .هیلع کر هراسب ْنَع دا هيلع مس د . مس

 نب دمحم نب] مساقلا نب ؛ نامحرلا دبع نع كلام نع يبنخقلا انثدح . 9

 ادا وقت تناك «- ل - یسّلا ةجؤوز ءةشئاع َّنأ هيبأ نع ("0[قيدّصلا ركب يببأ

 الإ کلا ال نأ نأ ده ! هلل ُتاَيِكاَّزلا ُتاَوَْلَّصلا [و 37 ول تایل ُتاّيِحّنلا» :ْتَدَهَشَ

 لا ای تّیَع ٌمالسلا !هلوسرم 8ع ادم ناو هل َكيِرَش آل ُهَدَحَو لا

 از مالْسلا !نيحلاصلا ء هللا داّبع ىَلَعَو الع اتل ْمالسا ! هارو ه هللا ةَمْحَرَو

 نبا یلوم ءاعفاتو باهش نيا لأس هنأ كلام نع ىبنعقلا انثدح _ 0

 يف هعم دّهشتيأ» : ةعكرب مامإلا هقّبس دقو ةالصلا يف مال عم لخد لجر نع رمع

 .۰۱ هعم ( )هشت !معن» :الاق «؟ارثو هل كلذ ناك ناو مبزالاو نیتعکلا

 .اندنع رمالا كلذو : كلام لاق

 ٠ ) )2روكذملا ردصملا يف امك ةتبتُملا تاکرحلاو ءيضُت :لصالا يف .
 .ةفاضالا ريربتل «342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هلفسأ نصنلا رظنا (1) - 279

 ء1 ج) يشللا ىيحي نب ىيحي ب ةياور يف امك تّبتْملاو «هللا دبع :لصالا يف (2)

 3 .(55 ر 491 ص

 ۰656 ر :92 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّیملاو ؛دهشيلف امالا (1) . 0

231 



2 

 وره

281 

282 

 دمحم نب“ ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبنعقلا انثّدح- 1

 را ينربخأ» : لاق هنآ يقرزلا ميلُس نب ورمَع نع هيبأ نع مزح نب

 تولو : لاقف ؟َكِْيَلَع يلَصن یک ا!هَّللا َلوُسَر ای :اوُناَث ينا ُيِدَعاَسلا ()دیمح

 ٍدْمَسُم ىلع ُكِراَبَو میها را ىَلَع َتْيَلَص اَمَك هردو ِهجاَوْدَأَ رحم ىلع لص هل

 .«!ديجم ٌديِمَح َكّنِإ !ميِهاَرْيإ ىلع تراب امك هر هجاَوْدأَ

 نا ()رمجملا نب هللا دبع نب ميعُت نع كلام نع يِبنْعَقلا انثدح 2

 1۳۳و

2 

)1( - 

 رب ()

(3) 

(4) 
(1) - 

 ”*_ الإ - يبنلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب“

۹ 

 تسیانت دقف لصألا يف انآ .(165 ص) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام

 . ام ناوتعل فقو نودب ثیداحالا

 روکذملا ردصملا اهنم الخ ىتلا ةفاضالا هنهو ؛طقف لصالا نم نیتمالعلا نيب ام

 1 ج) بيذهتلا بیرقت لثع مجارتلا بت اهدٌكؤُت (66 ر ۰165 ص 1 ج)
 ةقبطلا نم هذعو ةقث هربتعاو راصنالا ىلإ | رجح نبأ هبّسن ثیح (215 ر ۰405 ص

 . نس نيعبس نع 752/135 يف يفر ذإ ةسماخلا

 : يف كلذك مسالاو ءروكذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ىبحي ةياور نم :نب
 3 «يقرزل لا هد نب میل نب ورمع وهف (600 ر ۰71 ص ۰2 ج) بيذهتلا بيرقت

 : يف يفوت ؛ هریعباتلا رابك نم ةقب هريتعاو راصنألا ىلإ رجح نبأ هیسن دقو

24 

 ناکملا يف يثيللا ىبحي نب یبحب ةياور يف امك تَبتُملاو «دیعس وبا :لصألا يف

 ثيح (2487 ر ؛1448 ص «4 ج) باعيتسالا يق بلا دبع نبا هدكأ .روكذملا
 يلع تبلغ دق نأ ًادٌووُم :رذلا نب دعس نب رذنُجلا : مساب ةباحصلا نيب : هل مجرت

 .همسا يف فلتخاو هتینک

 لآ : ةفاضإ روكذملا ناكملاب يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور يف

 165 ص ؛1 ج) رركذملا ردصملا يف امك لكشلاو هرّمجملا :لصألا يف

 305 ص ۰2 ج) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا هدكوي امكو (67 ر ۰166 و
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 اأ ۰ لات هی ٌيراصن اًصْنأْلا دوَعسَم يبآ ْنَع ةَرَبْخَأ )دز نب هلا دبع نب دمت

 نآ هللا اترمآ انس نیل لاقف بع نإ دس سلجم يف - ل - هللا ل

 َتَكَسف» :لاق ي نک اهَّللا َلوُسَي اب كبل ی

 دمحم ىَلَع لص ملا :اوُلوُق :لاق من هلأ مل هنأ امت ی - لا لو

 ۱ !میهاربا ' ۵آ ىَلَع تیلص ام )ڪش لآ ىلع
 !ًديِجَم ٌديِمَح َكَنِإ !َنيِمْلاَعلا يف ميهاربا لآ ىلع تکراپ اَمَك دمحم

 همش ذ اک م

 نأ :لاق رانید نب هللا دبع نع كلام نع يبنغلا اح 283

 - هناك نیا [ظ 37 و] ىَلَع يَلَصِيَف - هلي - يلا ريق یلع ُفقَي َرَمُع بلای

 نافّرعُي هوبآو هنأ ايم رمع لآل هءالوو ةنيدملا ىلإ هعسن قّقد ثيح (131 ر

 . ةثلاثلا ةقبطلا نم ةقث ءاَيإ ًاربتعُمو ءرمُجُملاب

 يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور يف امك تتلو . .نب :لدب ءهللا دبعو :لصألا يف (2)

 :177 ص «2 ج) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا هدک وی امکو ءرركذملا ناکملا يف

 ةقبطلا نم ةقث هنأ قیقدتو «يئدملا يراصنألا هبر ذبح نب :ةفاضا هبو (380 ر

 : صتلاب اهل ةقالع ال ةلمج لصألا خسان دروآ ءةرشابُم مسالا دعبو اذه .ةئئاثلا

 .«ةولصلاب ءادّتلا یرآ ناك يذلا وها ٠
 .روكذملا ناكملا يف يئيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم نيتمالعلا نيب ام (3)

 طقف روكذملا ردصملا نم :لآ (4)

 .روكذملا ردصملا نم ةطقاس :لآ (5)

 .(68 ر 166 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثيدحلا اذه رظنا (1)- 28:
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 [ةالصلا باتك نم] ةلبقلا باتک*

 2 ةجاح ىلع ناسنالاو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا باب

 رع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع يبن قلا انثذح 4

 بأ  ةحلط ىبأ یلوم :هل )لای ناكو - ءافشلا لآل بم ؛قاحسا نب عفار
 0 ل ۾ ب عك صا e 0 1 ي ت 20 - 5

 هللاو» :لوقُي رصمب وهو - ا هللا لوُسَر بحاص «يِراَصنألا بو اب عمس

graره لع  

 مکدحآ بهذ اذإ : - را - هللا لوس د لا نو © سيب باّرکلا ذهب عتصأ فيك يرذأ

 .«اوجزنب اهن ال هو فر هنر ل لول ىلإ*

 لوب نأ ۳۹ ی BEC نا ىن - هل هللا لوسر عمس

 دقف لصألا ةسُن يف ام .(193 ص «3 ج) روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (2)

 .ناونعلل فقو نودب ثيداحألا تعباتت

 .(1 ر 193 ص1 ج) روكذملا ردصملا نم تّبتُملاو «لوقي : لصالا يف (1)- 4

 : يف يقابلا ديع .ف .م كلذ حرتقا امك :ضیحارملا ديفت ةملكلا نأ فورعملا (2)
 .(1 ب :193 ص 1 ج) ةّيوْغْللا مجاعملا ىلع ةلاحإلا نودبو روكذملا ردصملا

 .لوَبْلا و آلا : : روكذملا ردصملا يف اذكه درو نيتمالعلا نيب ام (3)
 . يقابلا دبع .ف.م عضو عمو (2 ز ۰193 ص 21 ج) روكذملا ردصملا يف (4)

 ۱ . لبق : تاکرحلل
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 (37*طئاغ وأ لوبل ةلبقلا لابقتسا يف ةصخذلا باب"

 نب دمحم نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع ىبنْغقلا انثدح-285

 لول ها رم "نب هللا دبع نع ناب نب عساو ءهْمع نع نابح نب ىبحي

 تب الو ةلبقلا لبق الف ؛ كجا ىَلَع تدع ال :)*ةولوقي اسان ّنإ»
 ثیآرف ا بی رهظ یلع ثیقترا ِدَقْلا :َرَمْع ْن يي هللا دبع لاقف (!ِسِيقَمَل
 0 . «هتجاحل سوقما ِتْيَب لبقتنم نیل ۴ ىلع - ل _ هللا لوس

EEهّللاَو يرذأ ال تلف 10 ههكاَرؤأ ىلع َنوُلَصُي : !». 

 رهو دّجسي «ضرألا نع عفتري الو دّجسی يذلا ينعي "كلام لاق*
 ضرألاب قص

 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا .(193 ص) طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (5)

۳ 283 
 193 ص :1 ج) روکذملا رنصملا يف امك تّبیملاو :لصالا نم ةطقاس :نب (1)- 8

 .(3 ر 194 و

 . روکذلا ردصلا يف امك تّیتْملاو «لوقي اسان :اذگه نیتمالعلا نيب ام درو لصالا يف (2) ۰۰

 .روكذملا ردصملا يف امك تملا « لبقتسي : لصألا يف (3)
 . روکذملا ردصملا يف امك تّبثّملاو «تیبلا : لصالا يف (4)

 روكذملا ردصمنا يف ةتيكم يهو لصالا نم ةطقاس :ىلع )5(

 نيب لضفلا ىلع دعاست الان روكذملا ردصملا ةءارق انلضف دقو «لاقو : لصالا يف (6)

 ناَّبَح نب مساو يأ ۽ هنع يوري نمل هباطخخ نيبو هک يبنلا نع هثيدحل مع نبا ةياور
 رابك ةقبط يأ هفیناثلا نم هما ةراتو يباحص نبا ًايياحص ةراث رجح نبا هريتعي يذلا

 . روکذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم حالصإلاو ؛مهکاورا : لصألا يف (7)

 ۲ .لاقف : لصألا يف هّلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (8)
 . ىلع :روكذملا ردصملا يف (9)
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 ٠*)*ةجاح ديرُي ناسنإلاو ةالصلا نع يقنلا باب"

 | هيبأ نع (ریبزلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنعقلا انثّدح - 6

 هيجاَحل َبَهَدَق ًامْوَي ةالّصلا ت ترضحف اصن ۽ مقالا نب هللا َدْبَع

 ڙي هب دی طْئاَغْلا مکدحآ (' اَدَجَو ادا : لوقی - لي - لا لورم تغمس : لات

  [d~]رمع یلّوم ید ءدعلا] ملشا ¿ نب دیز نع كلام نع يبنخقلا ,

 ني ماض وشو مكدحأ ۲ 3 الذ :َلاَق باطلا َنب رم 3 (۲)2 باطخلا

 ؟!هْيَكِرَو .

 (٩)*هریغو 1 امئاك لّوبلا يف ف ءاج ام باب“

 ٌيِباَرْعَأ لحد :لاق هنأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبْعَقلا انثّدح - 7

 ل

 2 ام نم بوندب - هنو هللا لوستر هم 7 ف اور ۳ ب 2 ست
 ب

 00 ها كل 5 تضف 3

 | .(159 ص :1 ج) يثيللا ىبحي نب ىيحي ةياور نم ناوتُم نئتمالعلا نيب ام (10)

 . نصنلا نم 283 ةرقفلا نم 2 نايبلا

 .دآرأ :(49 ر ۰159 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يفو (1) - 6

 . ءالعأ صا نم 145 5 رققلا نم 1 نايبلا رظنا تفاضالا ليلعتل (2)

 . بلص :(50 ر ۰160 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف 3

 نم 2 نايبلا رظنا .(64 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم ناونع نیتمالعلا نيب ام (4)

 . نصنلا نم 283 ةرقفلا

 .ةرقفلا هذه ةعجارُمل (111 ر ؛65 و 64 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا رظنا (1) - 7
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 ن هللا َدْبَع ثیرد :(2)لاق هنأ رانید نب هللا دبع نع كلام نع يبنخقلا انثّدح .

 :لؤبلاو طئاغلا نم جزفلا لسع نع كلام لتس : لاق یینعشل ثلا اا - 8

 . طئاغلا نم نوؤضوتي اوناك یضم نم 9 شعب نَا يتغلب : لاقف ؟رثآ هيف ماجلا ل

 (2!طئاغلاو لؤبلا نم چرفلا لشغ بحأ انآ

 (8)*یبصلا لّوب يف ءاج ام باب*

 [ ریب لا ع نب] ةورُم نب ماش نع كلام نع يِبنعملا انئّدح - 209

 بوت ( لع لايف بصب - هایم _ هّللا لوس 29 ر يأ : تلاق اهنآ ةشئا

 اا

۳ 
2 

 نب هللا دبع )نب هللا دیش نع باهش نبا نع كلام نع يبنعقلا انئدح

 طقف روكذملا ردصملا نم :لاق (2)
 .(112 ر 65 ص 1 ج) طقف روكذملا ردصملا نم : ضعي (1) - 288:

 . طقف لصألا نم : طیاغلاو (2)
 نم 2 نایبلا رظنا .(64 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم ناونع نیتمالعلآ نيب ام (3)

 . صنلا اذه نم 283 ةرقفلا
 .(109 ر ء64 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم تبثُملاو «ىف :لصالا يف (1)- 289:

 :(110 ر ء64 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يفو «لصألا نم ةطقاس : نب هللا ديبع (2) >7
 مسالا هيفو (1469 ر 4535 ص 1 ج) بيذهتلا بیرقت يف امك تّبئُملاو ن دی
 دقو .هللا دبع يبأ يأ ءهتينكو يندملاو يه ىلإ هتبست ةفاضإ عم هانتبثآ امك
 ىلع ۰712/94 يف يفوت ذإ ةثلاثلا ةقبطلا نم هّدعو اب ًاهيقف ةقث رجح نبا هربتعا
 نكلو هانتبثأ امك ًاحيحص مسالا درو ثيح هالعا نصنلا رظنا .لاوقألا ضعب ّدح
 253 - 222 5 تارقفلا يفر .ةرم لّوال انه درت يتلا .دوعسم نبأ : نودب
 ةياور ترش 253 ةرقفلا یفو .289 ةرقفلا يف امك «هنع باهش نبا ةياور ترکذ
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 اي مل ریفص اهل نباب تنا اهل ؛نصخم ةنبا ؛ سیف ما نع دوعسم نب هبتع 2 هل هو لا ر | a my ا هو

 3)ءامب اَعّدغ هبوت ىلع لابف هرجح يف هسلجاف - ةي هللا لوشر ىلإ «عاَطلا
۳ 

 هلی مو 500 5

 (4)*_ اک _ ثيبتلا دحسم ىف ءاج ام باب*

 نا دبع يبآ نب هللا يبو حار ن نب دیز نع كلام نع یسنعقلا انئّدح - 290

 لاق - را هّللا لوسر نأ ( 2*ةريرش يبأ نع *" )والا ناملَس هللا دبع ىبأ نع“

 .«!ماَرَحْلا جلال اوس ام يف الص فلأ نم ريح اله ييجسم يف اص

 نع نامحرلا دبع نب ")بی نع كلام نع يبخقلا .انئدح 1
 if ها ۱ (2) ۶ < 0 ۳ 1 5

 نأ يردخلا ديعس يبا نع ' وأ ةريره يبأ نع مصاع نب صفح

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبئُملاو ءءآم :لصالا يف (3)
 نم 2 نايبلا رظنا .(196 ص ۰1 ح) روک ملا ردصملا نم ١ ناوتع نیتمالعلا نيب ام (4)

 . نمنلا اذه نم 283 ة ةرقغلا

 ۱ . يناوفلا نايبلا رظنا .زعالا : لصالا يف (1) . 0
 يفو .طقف (9 ر :195 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم وه نیتمالعلا نيب ام (2)

 :يندملا هللا دبع وبآ ءرغألا ناملس (347 ر 315 ص ۰1 ج) بیذهتلا بیرقت
 ةقيطلا يأ  هجلاختا ةقبطلا رابك نم هدعو ةَ رجح نبأ هربتعا ؛ءال ولاب ۳

 .(5 ص 1 ج «روکذملا ردصملا) نیعباتلا نم ىطسولا

 باور يف أمك تّبللاو ءاهاوس :رياغُم لقبو ةّرلعلا يفو ءلصألا نم ةطقاس ةملكلا (3)

 .روكذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي
 10 ر ۱197 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثملاو ؛ بیبح : لصالا يف (1) - 1

 ج عردآ ثيح (110 ر ۰222 .نص ۰ 1 ج) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبأ هد امكو

 ثراحلا يبأ .يراصنالا فاسي نب بیبخ نب نامخرلا دبع نب بیبخ نع ًانایب

 .750 /132 يف يفوت ذإ ةعبارلا ةقبطلا نم هّدعو ةقث هيف هربتعاو يندملا

 : ناکملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحب ةياور نم وأ :تّتنُملاو هو :لصالا يف (2)
 .روكذملا
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 0 ی 7 يرو الا ضار نم ةّضالر يِريْثِمَو ")يبق نيب ام» : لاق لا لوم

 یضوح !٩ .

 نب ورمَع نب دمحم نب] ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبنعقلا انثدح

 - 6 هللا لور َّنأ ينزاملا ديز نب هللا دبع نع ميمت نب داّبَع نع "۱
 .1!ةَّنَجْلا ضاّير نم ةضؤر [ظ 38 و] يرّبْنِمَو يرق نی ام لا

 ۴! یلاعتو كرابت هللا رکذ ىف ءاج ام باب"

 دبع نیل ركب يبأ یلوم ءَّيَمُس نع كلام نع يبتغقلا انئّدح 2
 نأ ةريرُه يبأ نع )ناتسلا حلاص يبأ نع !!![ماشه نب ثراحلا نب نامح

 تدب دقو نتملا , يف ام خشف دعب «رياغُم طخبو ةّرُطلا يف ةملكلا تبتک لصألا يف (3)
 .روكذملا ردصملا ىف ءاج ام وهو ؛ یتیب : هتءارف

 . ةفاضإلا ريربتل 61 ةرقفلا نم لّوألا نايبلا يف هالعأ ّيصنلا رظنا (4)
 ء1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّیْملاو ءأطخ وهو «تدابع : لصألا يف (5) -

 :391 ص ء1 ج) بيذهتلا بیرقت يف رجح نبا هد امکو (11 ر ۰197 ص
 هذعو ةقل هربتعا دقو «يندملا ينزاملا يراصنألا ةيزغ نب ميمت نب داّبع وهو (85 ر

 نع مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع قیرط نم ةجام نبال ةياور رکذو . ةثلاثلا ةقبطلا نم

 يف خسانلا عقي فوسو .مزح نب :ءانثتساب , يآ «ابیرفت انصن يف امك «میمت نب دابع
 . صنلآ اذه لفسأ 30 ة ةرقفلا يف هتاذ طخلا

 ری نأ نكمي ام خسف دعب ةملكلا خسان طخل رياغُم طخبو لصألا ءىراق حلصأ (6)

 . روكذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةي اور يف ام وهو ٠ ينيب
 نم 2 نايبلا رظنا .(209 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم ناونُع نئتمالعلا نيب ام (7)

 . صنلا اذه نم 283 ةرقفلا

 . ةفاضإلا ريربتل اهنم 2 نايبلاو 94 ةرقفلا يف هالعأ يعنلا رظنأ (1) 2

 ام وهو (20 ر ۰209 ص ۰1 ج) يثيللا ییحب نب ىيحي ةيأور نم ةفاضإ ةبسُنلا بت

 = ملاص وبأ ناوکذ وهو 42 ر ۰238 صم 1 ج) بیذهتلا بیرقت يف رجح نبا ۰
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 س سا ما مع چے

 نو را لمع لا الإ هب ءاج ام لضفاپ دح تای مل يسمي یتح كلذ ۳ رس اک و رس 2 لا وم ھا 5 لكل ۳ 4

 او ُاَياَظَحح ن 2 ثطح ِةَوَم ةئام موي يف !هدنخبو هللا نايس : لاق ْنَمَو .©كلذ

 .«!رْخَبْلا بز قم ثناک
 , تامیلش یوم :دیبع 00 نع كلام نع يبقا انئّدح 3

 را ا: ايلا متشو نی با دمع و اک و یک 3 ر 5 الص

 رفغ !ًريِدَق جک لع كو دنا هو كلتا ل َكيِرَش ل دحر نا هی

 .():۱ غیا بز لقب تاك ولو هو
 بیا نب دیعس نع دایص نب ةرامع نع كلام نع يِبنْمَقلا انئّدح - 4

 ناشر 1 هللا :دبعلا لوق (')اهّنِإ» :تاحلاصلا تايقابلا يف لوقي هعمس هلآ
 .«اهّللاب الف الو لوح الو اللا الإ ةآلإ لو ال ُدْمَحْلاَو هلن 1 9 ی

 :يف يوب ذإ ةثلاثلا ةقبطلا نم هّدعو اب ةقث هربتعا دقو «يندملا تازلا ناتسلا
 .ةفوکلا ىلإ تيزلا هبلب ةيناثلا هتبسن للعو . 729/111

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتملاو .بتكو :لصألا يف (3)
 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ,ناكو : لصالا يف (4)
 .روكذملا ردصملا نم تب امو ؛يتاي نلو :لصألا يف (5)

 .روكذملا ردصملا نم كلذ : لدب ءهلمع : لالا يف 6١)

 .طقف روكذملا ردصملا نم :ُهّْنَع (7)
 >> ظفللاب 02ر ء210 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف كلذك درو ثيدحلا اذه (1) - 3

 . هئاذ

 .423 ر 210 ص 1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم : اَهَّنِ (1)- 4
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 لا :لاق هنأ "دايز يبأ نب دايز نع كلام نع يبنغقلا انثدح 295:

 تو هکناجرد يف اهعفرار مکلامأ ريب رب الأ : !هنع هللا يضر - ءادٌر
 0 ی رس or ص 5-5
 مكَوُدَع اوت نأ نب مک ِرْيَخَو ِقِرَولاَو بم لا ِءاَطْعِإ نم ْمَكَل ِرْيَحَو مککیلَم

 .«(! یلاعت  هّللا هکذ - : 1۳ !ىلَب : او  ؟مکنانغآاویضتر مقا وُ

 لمع نم 8 مدا لمع ام : لّبج نب ذاعم «نامحرلا دبع وبأ لاق» : : دايز لاق"

 .«!لجو رع هللا ركذ نم هل باذَع زرم هل ی

 نب يلع ن ع رمجملا هللا ديع نب ميعُن ن نع كلام نع يبنْمَقلا انثذح 296:

 موی انك :[و 9 9 لاق هنآ يَقرزلا عفار نب ةعافر نع هيبأ نع يقَرْرلا ىيحپ

 ْنَمِل لا عمَس :َلاَقَو ٍةَعْكَولا نم ُهَّسْأَ عقر الف - ها ٍلوُسَر ءارو يلب

 اعم ار فک ادم و لو انكر :- هلت - هللا لوشر ءارو رم نجر لاق د

 !انأ : خر َلاَقَ ؟آ ْملَكملا نم هم : لاق - ل - هللا لوشر فرصا ال !هيف اکر

 دوری اكلم نییکاتو ةَعْضِب ثأر دل :- 5 هللا لور ناق املا وسر
 2] دریک لو هوم مه
 .«۳)لّوا “نبت مھ

 يف امكو (24 ر ۰211 ص) روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ءدانز :لصألا يف (1)- 9

 «صاصجلا : هتبسن رجح نيا ّققد ثيح (109 ر ۰267 ص 1 ج) بيذهتلا بي سی رقت

 نم هدعو ًافیعض هربتعاو يرصبلا هلصأ ىلع هيو ءدمحم وبآ : هتینکو يطساولا

 .ةساخلا ةقبطلا

 طقف روکذملا ردصملا نم : ىَلاَعَت 2

 با : روکذملا ردصملا يف (3

 ۲ . .(25 ر 212 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نّیتمالعلا نيب ام (

( 

) 
- )1 

 .ًالّوَأ : ةفاضإ روكذملا ردصملا يف (2)
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 (2)*اهیلا ىشملاو ةالصلا راظتنا باب“

 ةريرش يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ رع كلام نع يِبنْعَقلا انثل 7

 يذلا هضم ىف ما ام مکیخآ ىَلَع يلَصن ةي : َلاَق - تلك - هّللا َلوُسَر ّنأ

 . 1 همحرا هل هَ فغا هللا : )یخی ْمَل ام هيف ىَّلَص

 نأ ةريره يبأ نع جرعالا نع دانّرلا يبأ نع كلام نع يبنغقلا انثدح

 ۷ شرحت ةالّصلا تناك ام ِةلَض يف کد لار 9۷۰ :َلاَق ل - هللا لور

 .ةدلَّصلا الإ هلهآ یا ٌبلَقْنَي نآ ُهْعَتمَي

 ذبع نب] ركب يبأ ۲)*یلوم یمس نع“ كلام نع یبنغقنا ات 8

 » :لوقي ناك نامحرلا دبع نب ركب ابأ نأ ۲۱[ماشه نب ثراحلا نب نامحرلا
 7 3 2 هاا 5 1

 ناك هتيب ىلإ عّججر مث ")هملعتی وأ ًاريخ مَلعُيل هريغ ديرُي ال دجسملا ىلإ حار وأ

 .)*امناغ مجر* هللا لیبس يف دهاجُملاک

 ای عجس 3 رمجملا هللا دبع س ميعُن نع كلام . نع ىبتغقلا اتئدح 9

 رقفلا نم 2 نايبلا رظنا .(160 ص) روكذملا ردصملا نم ناوتع نیتمالعلا نيب ام (3)

 . صنلا اذه نم 3
 .موقی وا : اهانلمهآ ةفاضإ لصألا يفو انه (1) - 97

 :ردصملا يف ناتباث نیتیدحلا الکو .هسبحي ال :اهانلمهآ ةفاضإ لصالا يفو انه (2)

 453 ر :160 ص ۰1 ج) روکذملا
 .(53 ر ۰161 و 0 ص 1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم نیتعالملآ نيب ام (1) - 8

 . 292 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (2)

 ملل أ اربع ملت : روكذملا ردصملا يف (3)

 : اذه نم 283 ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا . طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (4)
 . نسللا

 .(54 ر :161 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم تبثأ امو «سلجملا :لصألا يف (1) 9
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 هّيلَع يَلَصُت ٌةَكِئالَمْلا لَ مَ ُهُداَضُم يف َسلَج مك مكذحأ ىَلَص ل :لوقی هد ا
 (؟)وجشَمْلا يف سجق هضم نم ماف ناق !هنحرا ملا ال را ملل 37
 )»لس ىلح هلص يف لو مل“ ةداَّصلا زظ

 ©3!*ةالصلا يف بيغرتلا ماج باب"

 نب] كلام نب ()[عفان] لیهش يبأ هّمع نع كلام نع يبنُعقلا انثّدح 0
 ىلإ اجر َءاَج» :لوقي لا ديش نب ةحأط عبس هلأ هيآ نع 1[ يحض ا راع ۱
 ام قب الو هتوص (2)خیو عَمْسُی ٠ آلا زا هوجت لخأ ني - ل للا لو

 تاولص نسخ :لاقف مالسالا ِنَع ل - هللا لوس و لس وه اهن ىلَح لون
 .عّوطت نأ الإ ل : لاق ميغ لع لع :[ظ 39 وإ َلاَق . هلی لو موی يف
 1آل : لا« يلع لَم :هل لاقف .َناَضَمَر رهش مايِص - ولی - هّللا لوس هل کدو
 . ؟مكوُطَت نأ 1 لاک ؟اًهُدْيَغ يلع لڪ : نا 5 هل َرَكَدَو .َعوَطَت نآ ل
 ناف "نم نما الو اه ىلع ٌديِزَأ ٩ هّللاو :ٌلوُقَي وهو لجکلا ربداف» :لاق
 .؛!(8)َقَدَّص ْنِإ علف :_ كي هللا لوس

 ةكئالملا لزت مل : لصالا يف هلم درو دقو روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 . یلصی یتح « ءالصم يف هياع ىلصت
 ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا .(175 ص) روكذملا ردصملا نم ناونع نیتمالعلا نيب ام (3)

 . نصئلآ اذه نم 3

 .ةفاضالا ریربتل 9 ةرقفلا نم 2 نایبلا يف هالعآ نمنلا رظنا (1) - 30

 ٠ )2( ر 175 ص «1 ج) روگذملا ردصملا يف امك تبثملاو «ىوذ ءلصألا يف 94(.

 .ةقفت :روكذملا ردصملا يف (2)
 .روكذملا ردصملا يف امك تّبْملاو هريغ : لصألا يف (3)
 .روكذملا ردصملا نم تبثأ امو ءةقدصلا : لصالا يف (4)
 . روکذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ؛قدص :لصالا يف (5)

243 



 نره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نع يبنْعَقلا اتد = 1

 ره اَذِإ مکدحآ سأر ()ةبفاَع ىَلَع ُناَطْيَّشلا دی : َلاَق - هم ہللا َلوُسَر ذا
 ر ی ی

 رکذف اغا ن !دُقراَف لیوط لیلی : ةَدَقُع لقب ب دفع تالت

 مت )"ضاق هم تّلحنا یلص ناف" .ٌةَدْفُع تلحنا ًاضوت ناف .ةَدْقُع تلا
 .ْنالْسک رسا ٌتيِبَح 2 ا ار فا بيَ ا

 (*)*اهیلا ىشملاو ةالصلا راظتنا باب"

 ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع كلام نع يبنَلا انثّدح - 2

 هيي _ هللا َلوُسَو نأ 7يراصنألا يملا ةداتق يبأ نع يقرزلا ميلُس نب (") وِرِمَع

 . 1! سلي ن نآ لب “نیتعکر عکزیلق* َدِجْسَمْلا مدح َلَحَد اذإ» : لا

 .ةفاق :(95 ر ۰176 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف (1) - 1
 . حبصأو : لصألا , يف هّلحم درو دقو روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام )2(

 . روکذملا ردصملا يف امك تّببملاو ءالو :لصالا يف (3)
 296 ةرقفلا يف اني رم يذلا وهو روکذملا ردصملا نم ناونع نیتمالعلا نيب اه (4)

 ۱ .2 ناییلاو

 انكو (57 ر 162 ص) روکذملا ردصملا يف امك تّبُملاو ءرمع :لصألا يف (1) - 2

 نب ورمع نایب يف (600 ر ۰71 ص +2 ج) بیذهتلا بیرقت يف رجح نبا هدكؤُي
 يف تام ذإ نیعباتلا رايك نم ةقث هربتعا دقو «يراصنالا يِقَرزلا ةدلُخ نب میل
۸/۵ ۶22 . 

 يباحصلا اذه نعو . يملسلا : نم الخ يذلا طقف روکذملا ردصملا نم :يراصنالا (2)

 بیرقت رظنا «خصألا ىلع 673/54 ةنس يفوثو اهدعب امو ًادُحأ دهش يذلا
 مس الا ةفاضإ عم نیتبشلا وجع نبأ دك ثيح (5 ر 2463 , ص 2 جل بيذهتلا

 .ةمُّدْلُب نب ثراحلا وعو

 دقو ءروكذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم نئتمالعلا نيب ام (3)
 . نیتدجس لصيلف :لصألا يف هّلحم
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 هللا ديبع نب رمع ىلؤم ءرضنلا يبأ نع كلام نع يبنفقلا اتثدح - 3

 دجسملا لخد اذإ كيحاص نأ مل» : لاق هلأ "!نامحرلا | دبع نب ةملس يب

 كلذ بيعي ءهللا ديبع نب رمع كلذب ينعيا :رضنلا وبأ لاق .«!عكري نأ لبق ٍ

 .«عكرَي نأ لبق دجسملا لحد اذإ سلجی ن نأ

 (2*دوجشلا يف هجولا هيلع عّضوُي ام ىلع نْيديلا عضو باب"

 حس ناك َرَمُع ب هللا َدْبَع و عفان نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 4

 دش موی يف 6 0 ههجو هيلع عضی يذ یک عض شیر ذقل» : عفان لاق .« هجو هلع ضب یا لع هک مب
 2م ق

 مبل © هم ۱ امُهَعَضَي ىح هل سرب تخت نم هک رخ هو د:

 عضو ْنَم» : ون نا رعنا دبع نأ عفان نع كلام نع يبنَقلا [انثذح]
 !امُهْحَقْرَيلف ر مقر اذإ مث 2 3 ج هته هْيَلَع مضي يدا ىلع” هک عضیلق يضزألاب هوب

 جلا يشت 36 امك ناد نْيَدَيْلا َّن 1

 قیقدتلاو .(58 ر 162 ص 1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم : : نامحرلا دبع نب (1) - 3

 فوع نبا وهو (63 ر ۰430 ص 2 ج) بیذهتلا بیرقت يف رجح نیا هدكؤُيو ديف

 نع 712/94 يف يفوت ذإ ءةثلاثلا ةقبطلا نم هذعو ًارثكش ةقث ه هریتعا دقو «يرعُزلا

 رظنا .(163 ص 1 ج) يا ییحی نب ىبحب ةياور نم نون ب نیتمالعلا نيب اه (2)

 .صنلا نم 283 ةرقفلا نم 2 نايبلا

 .ةنهبَج :(59 ر 163 ص 7 ج) روكذملا رذصملا يف (1) - 0

 0 .روكذملا ردصملا نم تّقُملاو «يف : لصأالا يف )2(

 . 460 ر ۰1953 ےس ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نیت ام 3
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 و ةالصلا يف ةجاحلا دنع قیفصتلاو تافتلالا باب"

 *رع راتید نب ةملس" مزاح يبآ نع كلام نع يِبنْعَقلا انئّدح - 5

 نوع نب ورع يني ىلإ َبَهَذ هي هللا َلوُسَر َّنأ يدعاسلا دعس < نب لس
 ذا يضر - رکب يب ی ]و 40 وز ءاجف ةداَّصلا (3 /ِتَناَحَو . 0

 جف .رکب وی ىَلَصَف ا «! مع : لاَ «؟میقاف قل سال يَلَصَنأ١ دا

۳ 

 نصف شا يب قو ىلع نملك للا ذ سالار - كي هّللا لوس

 ا قیفضَلا )نم سالار الف .ةالّصلا يف تی ل رب وُ اکو مان

 رقفلا نم 2 نایبلا رظنا .(163 ص) روکذملا ردصملا نم ناونع نیتمالعلا نيب ام (4)

 . نصنلا نم 3

 و درو دقو (61 ر :164 و 163 1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) 05

 1 ج) بیذهنلا بیرقت يف رجح نبا هد تشُملاو . نبأ : لحم لصالا

 نلوم ,؛يضاقلا يندملا «راّمتلا روثألا جرعألا :ةفاضإ عم (360 ر ۰316 ص

 :یف يفوت ذإ ةسماخلا ةقيطلا نم هذعو ًادباع همت هربتعا دقو ؛ نایفُس نب دوسلا

 .روصنملا ةقالخ

 .روكدملا لحملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم تّبثملاو ءرمع :لصالا يف (2)
 ب ررمع ينبب لّصفُم فيرعت (334 ىلإ 332 ص) برعلا باسنآ ةرهمج يفو

 انه رکذلاب نودوصقملا مهو ك كلام نب فايع

 ملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم تَبْثُملاو بناجو :لصألا يف (3)
 .روكذملا

 . روكذملا ردصملا نم حالصالاو «سالا :لصألا يف (4)

 .روكذملا ردصملا نم تّتْملاو «صاخيف :لصألا يف (5)
 .روکذملا ردصملا نم تَبْعُملاو «ةلّصلا : لصألا يف (6)

 .طقف روكذملا ردصملا نم :ّنم (7)
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1 

 8 ٹکن نأ )*_ لب وللا لوس وإ راشاق" ایک هللا لوستر ی
 ۹ هللا لوس هب ةر ا

 رقاب لست ل يَا ملا يف ىوتشا ىنَح 2 ركب وب رات

 1 رکی وپا لاق «؟كلث رم ذإ تست تم نأ َكَحْنَم اَم ! ركب ابآ اي : َلاَق ف

 » :- هيي - هلل لوس ر لاقف «!- ه8 * لا لور يدي نب أصم نأ ةفاح

 بس اَذِإَف خیس د هتالَص يف یقه ؟حیفضتلا 7 نم مترا 5*0

 ب وبا مفرف !

e ا 3 

۳ 

 اب

a 

 حبس | ا
 1 ءال ميانتا منا ی ت ۱

 تی ال ناک رم نب هل َدْبَع أ عفان نع كلام نع يبلغقلا انئدح 06 :

 سا

 دَبَعَو يَلَصَأ ْتْنُك١ : لاف هلآ يراقلا رفغج يبأ نع كلام نع يبنْقلا انثذح

 ۱ ۳ ؛ يِنَرَمْعَف )3 تلف هب )ملغا هلو يارو رمي ل

E#5 3 8 5  
 (*)*دچاسملا ىلإ عاستلا جورخ يش ءاج ام باب

 َلاَقا :لاق هنأ رمغ نب هللا دبع نع هغلب هنآ كلام نع يبنعقلا انثّدح 7

 طقف روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (8)

 .طقن لصألا نم : یف (9) :

 . (طقتنود) ملكتي ال: لصألا يف هلحم درو دقو :روكذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام (10)
 هئاذ اذ ظفللابو (62 ر 164 ص 1 جل يأ روكذملا ردصملا يف دراو تيا اذه (1)-

 هتباتك لصألا خسان داعأ هدعبو .ًابيرقت

 .رعشأ :(63 ر 164 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف (2)
 .روكذملا ردصملا نم تّبثملاو «تیقتلاف : لصالا يف (3) ٠
 نم 2 نايبلا رظنا .(197 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم ناونع نیتمالعلا نيب اب )4(

 . نعنلا اذه نم 283 ةرقفلا
 .(12 ر ۰197 ص 1 جد روکذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب تیدحلا اذه درو (1) = 3
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 . !«٠ هللا جام هللا ءام) اوُمَتْمَت آل :- لي - هللا لوس

 ۶- هللا لوس لأ ديعس نب رشُب نع هغلب هنأ كلام نع يبْعقلا انثدح

 .«!ًبيط )سمت الف ءاَسِعْلا ةالَص َنكاَدْحِإ ْتَدِهَش اد : لاق

 ةكتاع نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنُعقلا انثّدح - 8

 7 تاك با هنع هللا يضر - باطخلا نب رمش ةأرمأ لم ني وعش نب از
 , 2*ايُْمَي ف" 6 ! يحَتَْت نآ لإ جرن : : لوقف ف تكشف ٍدِجْسَمْلا یل

12۳ 

 (37*ةليقلا يف قاصبلا نع يقنلا باب”

 ريبزلا نب] 7*ةورغ نب ماشه"* نع كلام نع يبغقلا انثّدح 9 .Tj ف 1 ۲ هع

 بلا ر اذج* يف یآر - ا - هللا لوشر نأ 2 ةضناع نع 2)ا نع [ظ 40 وز

 وكذملا ردصملا يقو ءرمأب قلعتي لعفلا ذإ وحن ًاطخ وهو ءْلسمت : لصألا يف (2)

 سمت :13 ر ۰198 ص ۰1 ج)

 1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ها نم وهس وهو «نا : لصالا يف (1) - 8

 .(14 ر 98 ص

 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)
 2 نايبلا رظنا .(194 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم ناونع نّيتمالعلا نيب ام (3)

 . نصتلا اذه نم 283 ةرقفلا

 هلحم درو دقو (5 ر ۰195 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) - 9

 ۱ .(طقّتلا ضعب طوق عم) ةورع نع دیعس نب یبحی : لصالا

 ًأطومل يناثدحلا ةياور يف ظفللا تاذب درو تیدحلا اذه ْنأ ظحالُت نأ ديفٌملا نم 2(

 ملف هيبأ نع :ّالإ هتاذ دانسالابو (177 ف ؛ عوبطملا نصنلا نم 154 ص) كلام

 ةي وا يلاثلابو ةيماشلا ةخسْلا نود كلذو َةّيكرُتلا عماج يناي ةخسُن يف الا تی

 يفوت ذإ آبخيوات ةنكمُم ريغ ةرشابش ةشئاع نع ةورُع نب ماشه ةياورو .اهنع اهنع ةلوقنملا

 ؛رجح نبال بيذهتلا بیرقت رظنا) ةنس نينامثو عبس نع 6 وأ 762/145 يف

 . طقف 58 وأ 677/57 ةنس ىلإ ةشتاع ترّمَع امنيب (92 ر 319 ص :2 ج

 درو دفو .روكذملا ناکملا يف يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور نم نّيتمالعلا نيب ام (3)
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 عن ماس وأ اطاَخم وأ

 ()"ةلّبقلا ىف ءاج ام باب"

 ر نب هل ا نع راف نب لا دع نع كلام نع يِبنْغَتلا انثّدح 31

 :َلاَقَف تآ مهءاج كاد حبس ةالص يف ءاّبب سالا ای

 هی لبقتسي نأ رمآ ذو نآرُف هلی هیلَع نرنآ ذق - ةي هللا

 کلا ی اورادتساف ماسلا ىلإ مهشوخو ْثَناَكَو !۳)اعرلب

 تر لب ةلِبقْلا تلوح

 سم نایت

 .20(ِتِيَبلا لبق هج 2 لبق بعل رفع 0 2

 .روكذملا ردصملا نم تّبمناو ؛هفاخن : لصالا يف (4) .

 نم 2 نايبلا رظنا .(195 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم ناونُع نیتمالعلا نيب ام 2

 . نعتلا اذه نم 283 ةرقفلا

 ال وهو (6 ر 2195 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم تّيلُملاو :ديبع :لصألا يف (1)- 0

 . دیکأت ىلإ جاتحي

 .روكذملا ردصملا نم تيشلاو «اذآ :لصألا يف (2)

 .روكذملا ردصملا نم تّجُملاو «هلبقلا : لصألا يف (3)
 انلضف دقو ا ناب هل يفابلا دبع . .ف.م لش روكذملا ردصملا يف (4)

 ال ءءابقب نيلصُملا ىل 6 - يبنلا نم رمألا لقن رابتعاب رسكلا ىلع راصتقالا

 كسل ا لوزن دعب یبنلا عم نولصْملا لعف اًمع رابخإلا 3

 .؟7 ر 2196 ص + ج) روکذملا ردصملا يف ظفللا تاذب ثيدحلا اذه درو (1)- 3

 .(8 ر ۰196 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثیدحلا اذه درو (2)

249 



 )“عكار مامإلاو ءاج نم لقفی ام باب“

 لس نب ةمامأ يبأ نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انتدح - 2
 ۳ يدم يو م سرح ع ما م مج كلام س 0 هو 5ك ي ھه

 + بد مٿ مکرف ًاعوكر سالا دجووف دجْسَملا ِبباث ُنْب ٌدْيَر لخد» :لاق هنآ فیتخ

 .(2)(ٌففَّصلا ّلصَو

 .ًاعکاز ثدي ناك ِدوُعْسَم با لأ هغلب هنآ كلام نع ىبنغقلا انئدح

 (**:الصلا عماج يف لمعلا باب“

 هلا يضر - رم نب [هللا دبع] نع عفان نع كلام نع يبنغقلا انثدح 3

 و نير اَهَدْعَبَو نير رها َلْبَق يَّلَصِم ناك - ل لا وسر ذأ _ !امهنع رم م دع اچ سرب و ترس fe ماوي كاس هم 1l و ور #
 ا مس 1 ا ار ا فر يا 8 لم اه
 یلصب 2پ تاكو . ( عكر عاشعلا ةالص دعبو هتیب ىف نيتعكر برغُملا

 س )را كوك سر اس هر عم وا
 . نیتعکر !َيلَصُيف فرضي ىَنَح ِةَعْمْجلا

 م 2 نايبلا رظنا .(165 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم ناونع نئتمالعلا نيب اه (3)

 . یصنلا اذه نم 283 ةرقفلا

 .(64 ر 165 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثيدحلا اذه درو (1) - 2

 . طقف روكذملا ردصملا نم :ُهَّنأ (2)
 . طقف روكذملا ردصملا نم :نأك (3)

 2 نایبلا رظنا .(166 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم ناونع نيتمالعلا نيب ام (4)
 | . نصنلا !ذه نع 283 ةرقفلا

 .(69 ر 166 ص 41 ج) طقف روكذملا ردصملا نم :نْيَتَعْكَر (1)- 3
 .طقف روكذملا ردصملا نم :ال (2)

 .َمكْرَيف :روكذملا ردصملا يف (3)
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 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّرلا يب أ نع كلام نع يبنغقلا انئّدح 214

 مغول ىق ام هللا ؟انهَم يتلق َنْوَرَ لَه : لاق ل6 - هللا لوس
 . «!يرْهَظ رو نم كارل لإ اگر

 )نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع يبتعقلا انشد

 .ًايشاَمَو ًابکار هاب يِتأَي َناَك - هل

 نا 2

 نأ رمع

 ةّرُع نب َناَمْعّتلا نع ديعس نب ىيحي ۲ رع كلام نع يبنغقلا انتدح - 21

 ينازلار براشلاو قراسلا يف نورت ام : لا او 41 وا - 6 - للا لوش

 ا

 .ةَبوُقُع نهيق حار كه : لاقف 2«! ملخآ ةلوش رو هل اولا لر ن

 (2) ام قرْسَي فيو : اولا“ ا ا اص فرس ( ی را 4

 .ءاَمَدوُجُس الو اًهَعوُكر هی الذ : لا ی ل

 نأ هيبأ نع [ریبرلا : نام نب مادع نع كلام نع يسننقلا هشتم -316

 .۰!مکتوُب )يف مکِیاَص )خرم اولعجِ» :َلاَق - لا لإ

 (ة)اًذِإَ) :لوقي ناك رمُع نب ؟ هللا دبع نأ عفان نع كلام نع يبنغقلا اح
3 

 . “ايش ِهيَهْبج ىلإ فری ْمَلَو ِءاَميِإ هسأرب امر )5 شا شیر مین

 لك

Ln 

 .(70 ر ء167 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثيدحلا اذه درو 3

 .نبا نع :(71 ر ۰167 ص ؛1 ج) روكذملا ردصملا يف (2):

 (72 ر ۰157 ص ءآ ج) روكذملا ردصملا يف امك تّينُملاو : عفان نع :لصألا يف (1 3

 .(180 ف ٠ عوبطملا نصنا نم 156 ص) طول يناثدحلا ةياور يف امكو

 طقق روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام 0

(1)i(73 ر ۰168 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تا یف : : لصالا يف . 

 .روكذملا ردصملا يف امك تّيئقلاو ءنم :لصألا يف (2)

 طقف روكذملا ردصملا نم :هللا دبع (3) '
 .روكذملا ردصملا نم حالصالاو «ذا : لصالا يف (4)
 .طقف روکذملا ردصملا نم ةملكلا (5)
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 و شم سقز تم ل هو مس ی ی اس هر
 نا :لو ف سائلا ب جرح ةالصلا تربتح نيج ةنتفلا یگ ةروصقملا

 م تن مدت مع نبا هل لاقف َرَمُع ن الا د دْيَع] ىلإ یه یت ۰۹ سالاب 5 نت ا و

 . 20! ساّئلاب

 لاق هنأ نامحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع كلام نع يبنغقلا ان انثدح 8

 رثکعلا ةّداّصلاب ادب سالا یلص دَقَو َدِجْسَمْلا َءاَج اَذِإ مَع نب هللا ُدْبَع نكد

 . ايش اهل لب لَ

 تر ىَلَع رم ََتُ َنْب للا َدْبَع ا عفان نع كلام , نع يبنغقلا انثذح

 ”, اَذإ» :َلاَقَق هللا ُدْبَع هل رف اشک لخلايا د د يلع ملسف يلب

 هبیپ (ةارِشْلَو مکتب ال يَلَصِي وفو ما
 وقي تاک َرَمْع ّنْب هللا َدْبَع نأ عفان ن كلام نع ينقل انئّدح . 9

 ىست يلا ةالَّصلا لمس اَذإَف مامالا َعَمَوْهَو لإ اهزکذَی ْمَلَف ةَالَص يست نم

 . ؟!ىرخألا ٌةداَّصلا ام اَهَدْعَب لص

 ىلع - لیحت اذهلو ؛يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف ثيدحلا اذه ىلع فقن مل (1)- 7

 (181 ر ۰157 و 156 جل يناثدحلا ٍياور ىلع - لمعلا اذه يف انتداع ريغ

 .اذه أانّصن

 يدي نب لصف : روکذملا ناکملاب يننتحل ةياور يفو «ساّئلاب یلصف لسال يف (2)

 ! انلا

 برم الصب : ۱۳۳ ردصملا ا ةطقاس : ةيوتكملا ۹

 676 ر كم8 ص 3 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّيثْملاو ءريشيو : لصالا يف (3)

 . طقف (77 ر 8 ص «1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور نم :هللا دبع (1)- 9

 . روکذملا ردصملا نم حالصإلاو «ىلصيل :لصالا يف (2)
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 جر یآر َوَمْع َّنْب هللا َدْبَع َّنَأ )فان نع كلام نع يبنغقلا انئّدح - 320
 لصفا نأ ثر :ّلاق «؟اذّم ىلع َكَلَمَح اَم» هل اف حّجطضا مث نیتعکر 5-5

 .«!مکاشلا نم ُلَضْفَأ "لضف يأو» :وللا دبع اقف ايت ي ۳ رم ۰: JF 2 وع ا 5

 نب ىيحي نب دمحم نب ديعس نب یبحی نع كلام نع يبتْقلا انئدحح - 321
 نيش رم نب هللا ُدْبَع و يلضا ثنك» : لاق )ناخ نب عساو ومع نع نا ۳

 سال | لش لق نم ما فص يِتاَلَص تیضق الف .)لبتلا رادج ىلإ
 ثفرصناف كار :ثْلُق» : لا ؟كنيمَ دم نع فرص نأ تمام دو
 :لوقي انف ی ذك كف مع نب هللا ُدَبَع لاف [ظ 41 ول
 )“رع تنش ْنِإ !َت َتْعش* تیَح فرا ينصت تک اذان !كنيمَي َْع )ی
 KE راسي نع تفش نإ

 : لاق بّيسُمْلا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يا ان اتندح . 2

 )كاف اذا !برغملا ىه :ديعس لاق «؟اهتم ةمکر لک يف ()سلجت ٌءالص

 يف ءيش الف «يناثّدحلا ةياور نم ةَْيْثُملأ «عفان نع :لدب «هغلب هنآ ؛ لصالا يف (1
 .(181 ر ۰157 ص 1 ج) + : يئيللا ییحب نب ىيحي ةياور ۱

 .روکذملا ردصملا نم تّبُمْلاو ءلضف :لصالا يف (2)

 ۰1 ج) يليللا ىيحي نب ییحب ةياور يف امك تّبئُملاو «ناّيح : لصالا يف (1)+
 .285 ةرقفلا يف هالعأ نصتلا رظنا .(78 ر ۰169 ص

 . روکذملا ردصملا نم تّیثملاو ءهبحكلا :لصالا يف (2)
 . روکذملا رسما م تیا امو «ىلع :لصالا يف (3)
 طقف روكذملا ردصملا نم نإ (4)
 .الئاَق :روكذملا ردصملا يف (5)
 .روكذملا ردصملا نرم تّبثمل تيثملاو « تف رصنا : لصألا يف )6(.

 . ىلع تبجاف : لصألا يف هّلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (7):
 . نسلجي :(80 ر 169 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف (۰)1
 . روکذملا ردصملا نم تّبئُملاو « تک ردا : لصالا يف (2)
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 .6© )اهلك ةالصلا نس كلذكو مامالا عم ٌةَعْكَر اهنم

 هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يِبنَْقلا انثّدح - 3

 ةف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاس هنآ اسب هب ري مل نيرجاهُملا نم لجر

 ! ملا حاَرَم يف لص ْنكَلَو ۲۹۷» : هل ُدِبَع َاَقَف ؟ ٍلبإلا ٍناَطْعَأ يف ينص

 ةالصلا عماج باب

 رمع نع ر ی لا نب هللا دبع نب رماع نع كلام نع بل اتئّدح - 324

 ىَلَصُي َناَك - ب - هللا لوس ا ()یراصنالا ةداعق يبأ نع يقرر 1 میلس

 2 نْب ةعيبر نب صال يا - هلك - هللا لوُسر تا بیر هب مام لیاح

 .اًهَلَمَح اق اَذِإَو اًهَعَضَو َدَجَس اًذِإَف .سمش

 ره يبأ نع جرعألا نع دانّرلا ت نع كلام نع يبنغلا اتثدح 5

 اب ةکئالَم مكيف وب امت - ب هّللا َلوُسَر َّنأ - !هنع هللا يضر -

 َر "يذلا حر مت رضا ةالَصو ِرْجَفْلا ةالص يف َنوُعِمَتْجَي ٍراَهتلاب ٌةَكْئْذَمَو

 ولص ْمُهَو ماکت : َنوُلوَقَيَف ؟يدابع هکر فيك : دی ري ا
 رق یاس

 .«!َنوُلَصُي ْمُهَو مهأتْيتاَر

 اهيف تسلج املك :لصالا يف اهّلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم :اَهّنُك 3(

 . هتئاتلاو ةيناثلا

 . طقق (79 ر 169 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم :[ (1)- 3

 1 ج) روکذملا ردصملا يفو نیاخب, طظخبو دل يفو ءراصنالا :لصألا يف (1) - 4

 ش . اهانتبثأ امك (81 ر ۰170 ص

 .يبالو : روگذملا ردصملا يف (2)

 170 ص) روكذملا ردصملا يفو «خسانلا نم اس وهو ؛نیدلا :لصالا يف (1) 5

 .اهانتبثأ امك تدرو (82 ر
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 نع هيبأ نع ابا نی ةورش نب ماشه نع كلام نع يبقا دفتح 326

 ای» :ةشئاع تلاقف ۲ سال لس رک اب اون : لاق لِيَ - يا نأ ةد

 اصل َرَمُع 0 راق ! ِءاَكيْلا رم س “سالا عشب مل ٌكِماَعَم يف مات 5 رک ا

 قفل :ةشئاَع َتَلاَقَف «! س گلاب سي ركب ابأ اور :َلاَمَ €

8 

 ا او 2 3 0

 رماف !ءاكبلا نم سالا حمس بم َكِماَقَم يف َماَق اإ ركب اأ نو هَل يلوا :

 رک ۳ رش لوس ر لاتف" ةّصْنَخ ةَصْقَح (۹)تلَعفت (!27) ساّنلاب ست

 ةَصفح ثلاقف ٩!)س صف رب ابآ اورم [ 42 و] !فْسوُي بحاوص

 .: ای كنم بيصأل تک ام 3

 نع يللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا نع كلام نع يبتغقلا انثّدح 327

 َنْيَب سلاج وه اَمَنْيَب هنآ - هک - يلا نع هنج هنأ رابخلا نب ب يلع نب هللا

 َرَهج ىَنَح راس ام ردت ملف ةراَسف ّلْجَي ُهَءاَج ةذإ سال )ناز

 لاقت نسیواشلا نب لج لق يه هلی رم الق -# لک _ هلا ل
 رم و

 ًادّمَحُم ناو هللا الإ هآلإ آل نأ ذهن سيل :رَهَج يح - 53 هللا كوس

 : َلاَق « «؟يَلَصُي سل :0اق ۰۱ ةداهش الو !ىَلَبا : ولا لات لا

 . (َمُهْنَع لا يِناَهَت َنيذّلا َكيَلوُأ» :- لك هّللا لوستر لاقف «!* ةالَص 8

 َّنأ راسي نب ءاطَع نع ملشأ نب , دْيز نع كلام نع يِبْمَقلا انثدح - 128

 . ساّلل :(83 ر 171 و 170 ص 1 ا اعمل ي 1
 1 :روكذملا ردصملا يف (2)
 . سان لص :روكذملا ردصملا يفو قاب لصيف :لصألا يف (3)
 .روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو «تلاقف لالا يف )4(

 هشياعل : لصألا يف هلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيبام (5)

 4 ۰171 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو «ىرهظ :لصألا يف (1)- 32

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ءاذا : لصالا يف (2)

 1 وكداسلا ردصملا يف امك تّبثُملاو :فیرعت لولب ء لجو : لصألا يف 00

 .اوذْحنا :(85 ر 172 ص ؛1 ج) روكذملا ردصملا يف (1)-'
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 ىلع ر ۳ هللا بضع ضخ دشا ادب اتو ی ̂ هل الا : لاق - هّللا لوس
 ا 56

 1 ناد ی ل جاسم مهار 4 وذا یاس لا للا اد

 .«!بّرَعلا

 نب دومحم نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 9

 و هناو ىَمْعَأ وضو هموق موی ناك كلام نب ناب ذأ ()یراصنالا

 انشلاو هطمْلاَو ٌةَمْلُظلا دوك اه !هّللا لوس ا :- يلي - لا لوس
 ایل

 رم گرم 7
 ر اناو

 اق .«؟ىَلَصُم ُهْذِحَنأ ًاناکم يتب يف - اهلل لوستر اي - "يا ِرَصِْلا ُريِرَص
۳ 

 اَكَم ىَلِإ ل راشأف : لاق ؟یلصا نأ ثح َنْيَأ : َلاَقَك - للي - هللا لوسر َءاَجَق

 لک ھا لرش یف لک حنا

 نع ميمت نب ('!داَبَع نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثدح - 0
 رب و

 ىرخألا ىَلَع هنلجر یخ امضاو ٍدجسَمْلا يف ايق - لاک لا َلوُسَو یر هنآ

 .(17 ر 892 ص ء1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم :ْنأ (2)

 ةتبا ةبسّتلاو . طقف (86 ر ۰172 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم : يِراَصْنَألا (1) - 9

 ة ًانایب رجح نبا صّصخُي ثيح (956 ر :233 ص ۰2 ج) پیذهتلا بیرقت

 ! دقو ؛يندملا يجرزُخلا ورمع نب:ةقارش نب عیبرلا نب دومحم وهف ءهل
 .ةباحصلا نع هتياور لجو ًاريغص ًاًيباحص

 .ّلَصَن : روكذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي ییحی نب :ىيحي ةياور يف (2)

 طقف روكذملا ردصملا نم :ُهَل (3)
 (87 ر ,172 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تبار «ةدابع :لصالا يق (1) 60

 » «هل نایب صيصخت عم هانحلصأو هالعأ نصنلا يف اذكه مسالا انب رم نأ قيس دقو

 291.  ةرقفلا نم 4



 نأ بّيسُملا [ظ 42 و] نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انئدح
 )كلذ نان اَناَك نام َنْب امر - !هنع هللا يضر - باطل و

 ِدوُعْسَم َّنْب هللا َدْبَع َّنَأ دیعس نب ىيحي نع كلام نع يِبنْغَقلا انثّدح - 331

 نر دوذخ ويف طق 1مم ريك ژاوی ناز يف كتم :نانن
 َنوُرصَفَيَو هالَصلا هيف َنوُليِطُي !يِطُْي نم ريك كسی ْنَم لیلق ابق !ةفوُرخ مت

 وا اف رییک اَمر سالا ىلع يتايَسَو !مهئاوخأ لب اف و هيف َنوُدَبُي !ةبطحْلإ

 م يلق ٠ لاسپ : 0 رشک !ةدودح و نان ٌفوكح ه هيف YE هم

 لب ْمُهَتاَوْهَأ هيف َنوُدَبُبَو ةالّصلا هيف َنوُرُصَقَيَو ةبطخلا هيف َنوُليطُي !ی

 . ؟!ذهلا
۳ 

 نأ ينغلب» :لاق هنأ دیعس نب ییحی نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح 2:

 .هلمع نم يقب ام يف رظّن هنم تلف ناف .ٌةالصلا دبعلا لمع نم هيف رظن ام

 0!" هلمع نم ءيش يف رپ مل هنم لقت مل ن

 ةشئاع نع هيبأ نع [ريبرلا , نا درع نب عاشه نع كلم نع اش اح

 ۳ یا ولع غوث ی ءذّلا ی - هللا لوستر ىَلِإ للا نا ا

 هی هبحاص ۳ اًمهدح 57 ناو ناب ت َناَك» :لاق هنآ هیبآ نغ قربا و

 .(87 ر :173 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثیدحلا درو (2) .

 ء(88 ر ۰173 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف امك لکشلاو «ليلق :لصالا يف (1)-3
 . لیلف : لبث لک : هيف درو دقو ۱

 . روکذملا ردصملا يف امك طقّتلاو تاکرحلاو :میضیو : لصألا يف (2)

 .(89 ر 179 ص ۰1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) - 3

 .(91»ر ۰174 ص 3 جو روكذملا ردصملا يف د هتاذ ظفالاب ثيدحلا اله درو 2 ۱

 1 ر 174 ص +1 ج) روكذملا ردصملا نم . تشملاو تا رنصلا : لصالا يف (11- 3
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 بل لو نا - هك وللا لوشر ةن مهن لوألا تر
 و - هللا لوستر لاق اهب ا ل َناَكَو !یلب :اولاق ؟املنش رخالا نکی
 :بایپ بذع رغ ره ت السلا تم اَمَّنِإ ؟هتالص هب ؛ لب ام مکیرذب

3 
 ۳ س ۳

 دم ال ا ؟هنرد نم ين اد نزرت اتق اسارت نشخ مي ل هيف مج

 .(!ُةُمَداَص هي ْتَعَلَب

 نب ")هللا دبع نع مقان نع كلام نع يبتخقلا انثدح ۔ 4 Fy + “e 0 3 هك

 )لات هل 2 ناف رصَعل ةلص توفت يذلا" :َلاَق - يب يتلا

 (7*ةماقإلاو اهيف ءاتلاو نيديعلا لسع“ ىف لمعلا باب

 :لوقب مهئاملُع نم دحاو ريغ عمس هنأ كلام نع يبنعقلا ائّدح - 5
 لي هللا لوسر نامز ذنُم [و 43 و] ةماقإ الو ٌءادن ىحضألاو رطفلا يف نكي

 ۱ .*مویلا
۱ 

 0 اهيف فالتخا ال يتلا نسل ةئّْسلا كلتو : : كلام لاق

 ٌلِسَمْعَي ناك هنآ رمغ ن ب © هللا دبع نع عفان نع كلام نع يبنقلا انئح

 .2)* ىَّلَصُملا ىلإ "و ذب نأ َلْبَق رطفلا

 .(21 ر 12 و 11 ص 1 | جل طقن روكذملا ردصملا نم : هللا دبع (1) - 84

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبعُملاو ثّلامو هلهارتو : لمصألا يف )2(

 املا يف هلم دروو (177 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)

 ت بابلا عضو كلذك يتيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يفو .ديعلت ءآدنلاو لسغلا
 .نیدیعلا باتك : ناونع

 .(1 ر 177 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاپ ثیدحلا درو (1)- 5

 .(2 ز 177 ص :1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم :هللا دبع (2)

 طقف روگذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)
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 (7*ديعلا يف“ دعا لبق )*لکألاب رفالا" باب

 هنآ هيبأ نع [رْبيرلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا انثّدحن 3

 . )طفل موي ودغی نآ لبق

 نأ بّیسملا نب دیعس يتربخآ* :لاق باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا ان

 . رظفلا موي دل لبق لکألاب نورتویا

 ۰ (2)* مهلا يف سانلا ىلع كلذ ىرأ الو*

 ()*نّيديعلا يف * ةبطخلا لبق ةالصلا باب

 لل _ هللا لو لا باهش نبا نع كلام نع يِبنمَقلا انئذح - 33
 "يطل لبق ىتضألا مت طفلا م

 ناك باَّطَخْلا ب مو قيدصلا ركب ابآ نأ هل هنأ كلام نع يبنغقلا ان

 : لصالا يف هّلحم درو دقو (179 ص 1 جار ركذملا ردصملا نم نيتمالملا نيب ام 4
 . لکالا ىف“
 . رطفلا مویو : لصألا يف هّلحم درو دقو روكذملا ردصملا نم نتمالعلا نيب ام: 05
 .(6 ر ۰179 ص 1 32 روكذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثيدحلا درو" 4
 سائلا ناك : لصالا يف هّلحم درو دقو نوکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 .رطفلا موي ودخی نا لبق اولکای نا نورمزیا ::
 .ةالصلاب رمالا :(178 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف (3)
 .روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (4):
 !.(3 ر 178 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب ثيدحلا درو (1)

 .(4 ر ۰178 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف هتاذ ظفللاب تیدحلا درو (2):
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 .دنس] دييع يبأ نع باهش نبا نع كلام نع يِبْمَقلا انثّدح - 8

 رح عع َديِعْلا تذهش» :لاق هنآ ءرهزأ نب (' ![نامحرلا ديع] یلوم ۲)[دیبع

 ٤ ناب ِنْيَذَع هل :َلاَقَف سا بطخف َفَرَصْنا و ؛ لصف َءاَجَن ة باطل

 دو موي لاو نکیایص نم مکرطن مری اتهمایم ْنَع - هل لو
5-5 

 لصف نام حم َديهْلا تدهس مئا : ڈیم نب دفس] دی وہا لاق
 أ ْنَمَف !ناّديع اه کم يف کت عمتجا دق هل :لاقف ساّنلا بطخف َفَرَصْلا

 يلف مجرب نآ ٌبَحَأ ْنَمَو ۱۳ هرظتیلف" ةَعْمَجْلا رطب نأ )ةیلاعلا له نم

 ۱ . «!هَل ثْنذَأ ذقف
 بلاط يبأ نب َيِلَع حم َديِعْلا ُتْدِهَش منا :۲)ادیع نب دغس] ديبع وبأ لاق

 .«* طف" فرَصنا من یلصف اف روُصخَم ناو

 نیدیعلا يف ةالصلا يف ريبكتلا باب

 نب هللا دبی نع ينزاملا ديعس نب َةَرْمَض نع كلام نع يبنغقلا انئّدح 9

 هلفسآ ّصنلا اهنع رظنا .(95 ر 288 سس ء2 جلا بيذهتلا بيرقت نم ةفاضالا (1) - 8
 .359 ةرقفنا نم 3 نايبلا

 "حملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امك تّیثملاو ءاهمايص :لصألا يف (2)

 1 .روكذملا
 ةعبرأ يهو «يلاوعلا نع ثيدح (1 ع 422 ص) يريئجلل راطعملا ضورلا يف (3)

 لاک :كتام نب سنأ ثيدحب فلولا دهشتسپو .ةنیدملا نم ةثالث وأ لایمآ

 يِلاَوَعْلا ىلإ بها بم يح تیتر نشو رضا يلب - غ هللا لوس

 179 ص ء1 ج) يئيللا ىيحي نب ىيحب ةياور يفو . ةعمترُم نضشلاو تی
 ًاعمتجملا ىرقلا يه ةيلاعلا i ديقيل ةلاحإ نودبو يقابلا دبع .ف.ع هرّرح نايب

 . ةنیدملا لوح

 .روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (4)
 الص يف ةءارقلاو ر ییکتلا يف ءاج ام باب :(180 ص 1 ج) روك ذملا ردصملا ىف (3)

 . نيديعلا

 .فاقب :لصالا فو 50(۰) ق ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرُف (1) 9

2 6۱ 



 : يَ ينل وو كح -ا هنع هللا يضر - بل نبأ هوعسم ناف ی

 » :[ظ 43 و لاقق ؛؟رطلاو ىتضألا يف - - هللا ور هب أر
 ()4 قلا ناو ٌةَعاَحلا تبرم و ريج نآرق لاو قاع : ب اته

 ا کا مش نب هللا دبع یوم «عفان نع كلام نع يبنغقلا انئّدح - 340
 تاریخ میس یل ألا ةعكرلا يف و رم يبآ مم طفلا ىحضألا ذهل

 دور لب تازیبکت نسنخ ةرخ الإ ينو ةَءاَرقْل

 .اندنع رمألا وهو :كلام لاق

 نم“ اوفّرصنا دق سانلا دجو لجر يف كلام لاق :يبنْخَقلا انثدح _ 1
 تا هاو .هیب يف الو یلصملا يف ىف ةالص هيلع یری ال هنإ :(*ديعلا موي ةد
 ةءارقلا ری ىلوألا يف اعْبس ريكو !اسأب كلذب رآ ملا ىلصُملا ىف ذ وأ هيب يف

 .ةءارقلا لبق ةرخآلا يف اس

 ۳ 2 ر دژ ںی مش ابا ا ت*ج شل بالا و امهدعبو نیدیعلا لبق ابجاو ءاج ام* باب .

 ني مَ مَع نب هللا دم َّنَأ "٩ عفان نع* كلام نع يبنغقل ىبنْمَقلا انئّدحح - 2
 .اًهَدْعَب الو ةالّصلا لب رطفلا م موی ل

 يف هتاذ ظفللاب ثيدحلا درو دقو .(54) رمقلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا :نآرق (2)
 .(8 ر 180 ص ء1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحی

 .(9 ر 180 ص .1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب اه (1
 ٠ ۳تا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (1)- *
 ةالصلا كرت :(181 ص ۰1 جل روکذملا ردصملا يف اذكه درو نیتمالعلا نيب اه (2) ۰

 اذ .امهدعبو نيديعلا لبق

 ةياور

)- 
1 

 611 ر ء1481 ص 3 ج) طقف روكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (1) -
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 | نب دمحم نب] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح

 تاعکر عبرأ 17*ىلصُملا ىلإ* ودغی نأ لبق يلب ناك ءابأ نأ 2)[قيدّصلا ركب

 نع [رییلا نب] ةورغ نب ماشيه نع كلام نع يبنْمَقلا اتثدح - 3

 .دجسملا يف (* !امّدعبو ةالصلا َلْبَق رطفلا موي , ملصُي ناك ("'

 لإ ودغي ناك هنأ ٍبّيسُملا نب ديعس نع هغلب هنآ كلام نع يِبنْعَقلا [انثّدح]
 , * سمشلا عولط لبق” حبصلا يلصُي نأ دعب 1 21

 (**ةبطخلا راظتناو ديعلا موي مامإلا ّوُدغ باب

 تقو يف اندنع “هيف فالتخا ال يتلا“ ملا تضم :كلام لاق - 4

 6 ٌةالصلا تلح دقو هلصم غلب امترذق هلزنم نم مامإلا حرخی نأ یحضالاو رطفلا

 € )“طفلا موي" مامإلا عم ىلص لجر نع كلام لتس : يبقلا انئّدح

 .مامالا فرصتي ىتح فرصني ال : لاق ؟ةبطْحلا عمسي نأ لب فرصتی نأ هل

 أوما قفد دقو (112 ر ۰126 ص 1 ج) يبهذلل ظافشلا ةركذت نم ةفاضإلا (2)
 ًامامإ ءةقث هربتعاو «صنلا اذه يف امك ءهنع يوري ًاکلام نآو هيبأ نع يوري هنأ
 .743/126 ب هتافو خراو ءرذقلا ريبك لضفلا ريثك ءاعرو

 . روكذملا ناكملاب يليللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم نْيتمالعلا نيب ام (3)
 .(12 ر :181 ص ء1 ج) طقف روكذملا ردصملا نم :ُهَّنَأ (1) - 3

 .روكذملا ردصملا نم ةطقاس :اهدعبو (2)
 . طقف (10 ر 181 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم نينمالعلا نيب ام (3)
 . طقف (182 ص 41 ج) زوكذملا ردصملا نم ناونُع نیتمالعلا نيب ام (4)

 .طقف (13 ر ۰182 س :1 ج) روکذملا ردصملا نم هم نئتمالعلا نيب ام (1) - 4
 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نایبلا رظنا (2)

202 



 )ی قوت لا ال باب

 توش نب حلاص نع امر نب ديزي نع كلام نع ينل اتثدح - 5
 ْتَقَص ةقئاط َّن | بوت ةالص حال تاذ موب 5 - هلا لوسو عم یلص ا

 اوتو ًامناق تبت مّن ٌةَعَكَر ُهَعَم همم ياب ىَّلَصَف ٌوُدَعْلا اجرا ةفئاط فص

 ب لت هنأ ٌةفئاطلا تاجر .ٌوُدَعْلا َءاَجُو اوُقَصَق وفرص هن

 05ه اس مت ْمهِسفَنأل اوت او اسلاج تبت تل هزااص نم ٽي يلا

 نع ()*دیمس نب ىيحي نع* كلام نع يبنْعقلا [و 44 و] انثدح . 6

 يب ن له قا تاو نب حلاص نع ید ركب يبأ نیل دمحم نب
 نم ةفئاط عمو مامالا م وقي نأ ٍفْوَكْلا َةدلَص ّنأ ُهَنَدَح ْ

 باتك :ُدَحَأ» ٌناونُع هتاذ َناونعلا اذه قبس (183 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف 0 ۲

 .ةفوخلا ةالص .

 .(1 ر ؛183 ص ؛1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبئّملاو «نم نع : : لصألا يف 3
 . نصنلا قيقحت نم يلي ام ام يف فالتخالا اذه لثم ىلع هب ال فوسو 0

 ماع

 .طقف روكذملا ردصملا نم :ثفض "
 . طقف روكذملا ردصملا نم : مهب

 هذهو .طقف (2 ر ۰184 و 183 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب أم

 ديعس يبأ سیف نب ديعس نب ىيحي نع كلام ذخأ دق ذإ لامتحالا ةديدش ةفاضإلا
 نع كّدح دق ًاضيأ وهو ؛روصنملل ةاضقلا يضاق مث ةنيدملا يضاق ءيراصنألا'
 ةركذت يف كلذكو يبنعقلا ةياور يف ثيدحتلاو حالا الكو ؛دمحم نب مساقلا .

 .760/143 ةنسب هتاقو يبهذلا خر ثيح (130 ر ۰139 ىلإ 137 ص) ظافشلا ٠ ٠
 هينكُي ثيح (88 ر :97 و 96 ص .1ج) روكذملا ردصملا نم يه ةفاضإلا (2):

 ثيدحلا هنع يوري يذلا ديعس نب ىيحي ءال لقتيو نامحرلا دبع يبأب يبعذلا :

 يف يفوت دقو . .ًادحأ هيلع لب نكي مل هنأ دح ىلإ هملع ىلع - نصنلا اذه يف

7 . 

 د يف يليللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم ةطقاس : يراصنألا :و «ةمشخ :لصألا يف (3)
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 مقیم نیل جي ْدُجْسَيَو ةعكر ُماَمإْلا مک ٌوُدَعْلا ٌةّهجاَوُم ةَقئاَطَو هباحضآ
1 

 مامالاو اوُفَرَصْناَ اوُمْلَس عن يقابل هر مهسفنال اوت أ و )تن امئاَك یر

  ماَمإلا مارو دوبي السی ْمَل ید نروخالا لبي م .ٌوُدَحْلا اجو اوُناَكَف

 با ةَعكدْلا مینا نوک نوم وقف مسی 4 دیو (5) یک تلا مب

55 

09 

 کتو فرد مهي یاس ساق : نم ٌةَفئاَطَو ْماَمالا هو لای ف وخلا ةالص نع

 دعاتسا َةَعُكَو ُهَعَم َنيِذَّلا ىَّلَص ادا .اوُلَصَي مل ©وُدَعْلا نی و متي مهنم ةَفِئاَط ٩ ام[ د < + ر وعم ماكس عل شكلا

 کر هم توصیف اولي تی | دیو . لس ب لو لپ تن َناَكَم
5 

 ولصیف نیت ةفئاطلا 0 ةدحاَو ل 7 )موقف . نْيَئَعكر یلص دقو متال فرصتی مت

 طال نب وجا ل رک مال تر ذأ ةن عقر اگر يس ل

 335 ص «1 ج) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا هدكؤب هانتبثآ امو .روكذملا ثاكملا =
 ريخص ًاًيباحص هربتعیز يراصنألا رماع نب ةدعاس وه هج ْنأ فيضُي يذلا (550 ر

 .  قیقدت نو ودب «ةيواعم ةفالخ يف يفرتو ۰625/3 يف دلو 8 ققدُيو ثيداحأ اذ

 . روکذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور نم :ُهَعَم (4)

 .ًامياق : ةفاضإ لصألا يفو لعفلا دعب (5)
 .طقف روكذملا ردصملا نم :ةَعْكولا (6)

 تیب :23 ر 184 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف (1) 7

 .روكذملا ردصملا يف امك تّيِنُملاو ءملو : لصالا يف (2)

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ءموقي : : لصألا يف : (3)

 . طقف روكذملا ردصملا نم ةيناثلا ۳3 (4

 .روكذملا ردصملا نم تّیعلاو ءفوخ : لصألا ىف (5)

 طقف روكذملا ردصملا نم فلألا (6)
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 ۱ اهم قم 2 غ 03 قلا )7 يلبقتسم ان

 ْنَم لإ َكِلَد کد َرَمُع حب هللا َدْبَع ىرأ آل :عفان لاق :كلام لاق

 نب ")*دیعس نع“ كيعس نب ىيححي نع كلام .نع يبثعقلا انئدح _ 3467

 ىَتَح ٍقَدْنَمْلا َمْوَي َرْضَعْلاَو بطلا - هيي هللا وشر یلص اَم» :لاق هنأ ب

 ”5)* سمشلا فوسک* يف و ءاج ام باب

 [ريبزلا نیا [ظ 44 و] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا | انندح - 219

 ۱ فاع تین نام اهن 1( قيدّصلا ركب يسآ تنب ءامشأ نع رذنُملا تنب ةمطاف

 .روكذملا ردصملا نم تّیثْملاو :لبقتسم : لصألا يف 0

 طقف روكذملا ردصملا نم :لا (8)
 .(4 ر 185 و 184 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتماللا نيب ام ()-3
 .روكذملا ردصملا نم تمار «نامور نب دقرم :لصالا يف (2) .

 .342 ةرقغلا نم 2-نابیلا رظنا :ةناضالث (3)
 ریسالا ةولص نع» كلام لتس دق نأ هيف رکذی يبنذقلا نع اتيدح خسانلا دروآ انه (4)

 تاياوّرلا يف دجن مل انّنألو ًالويقم ینعم ديف ال هلال هانلمعأ دقو «میقملا ةولص شم
 . لّمتحم ینعم ةدافإ ىلع دیعب وأ بيرق نم اندعاسُ ام كلام اَطوُمَل ىرخألا 0
 ةالص :4188 ص 1 ج) روكذملا رلصملا يف لحم درو نئیتمالعلا نيب ام (5) :

 .(186 ص 1 ج) فوسكلا ةالص باتك : :رذ هلبقو .فوسكلا 0٠
 .طقف (4 ر :189 و 188 نص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم : :قيدّصلا (1) -
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 ان 9 ىَلَصُت ٌةَمئاَق ىه ادم َنوُلَصُي اق سالا اف نسل 20ٍيتَفَسَخ نیح
 ران ؟یآ : ثلقف اوّللا َناَحْبُس : ثلاقو ِءاَمّسلا ىلإ اهدي ثامن ؟ ۴ سال م ترم لل رس ص رقم 1

 ان صا ُتلَعَجَف یشغلا ينال 0

 ۳ 0۷*7 ئ" هلع ىو - دي هللا ۷ هللا ةمحف .۹*ءاَملا

 نا 1 رو جا ىلح اذه يباقم يف آر ذ از هر 2۸۲ تنك

 “أ تلات مه يردأ ال ؛!ٍلاَجّدلا ةف نم (' ا

 وأ ْنِمْؤُمْلا اًمأَف : لا لر ٠ اهب َكْملع ام :( 70 لاقیق هکذحآ ی 1

 جهل هللا ور دمحم: لوق » !ءامْسأ تلاق كلذ ی يردآ ال مولا

 نز اَنْمِلَع دقف !ًاحِلاَص مت و 0 نی : .اَنْعَبتاَو انمار اَنْبَجَأَف یّدهلاو تالاب
 : لوي - !ءامشآ تلاق مهيأ يردأ ال - !ُباَتْرْمْلا "وأ فال گو .ًانمْؤُمَل

 وو
 (۱6۳*)هعلتف اش ن وی سالا ُتْعِمَس !يرذآ

 مرد 0

3 hn 

 لسشلاب فوسكلا قاحلإ ىلؤألاو :لصالا يف ام لثم روكذملا ردصملا يف (2)

 امعتسا سمشلا فوسکی نْيقّلعتُملا ییابلا لماک يف یرنسو .رمقلاب فوسُجلاو

 . ءاوَس دح ىلع نيظفللا
 طقف روكذملا ردصملا نم ات 0 (

 طقف روكذملا ردصملا نم : يلصت (

 . روكذملا ردصملا نم حالصإلاو هتل :لصألا يف (5

 .ءأملا س ر :لصألا يق هَّلحم درو دقو «روک ؟ذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (

 ناتو : لصألا يف هلحم درو دقو :روکذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (

 . طقف روكذملا ردصملا نم : : نم 8

 طقف روکذملا ردصملا نم :هَل 1

 . روکذملا ردصملا نم فلالا (12)

 طقف روکذملا ردصملا نم لصتملا ریمضلا (13)
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 فوسُكلا ةالص يف ۲ "باب

 _ لكي هللا لوشر ٍدْيَع يف ملا بس :ثلاق ل - يملا ةجوز شن نع هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةورغ نب ماشج نع كلام نع يا انثذح - 50
 سا 1 ر مق مث عوكذلا لاطأف کر مك ما ۰ زا ماش س ماتلاب - 2 لا وشو

 بت دیو فرصلا من َكِلَذ لثم رخ لا ا ا اا
 2 مقلاو َنْمَّشلا نإ : را مع ىتاو* هللا ةيكف ساقا تطعم نشل

 ؟ !اوُفَدَّصَتَو اويكو لا اود أر ادق !هنایخل كيو دا ِتْوَمل ن ناست ال (_ ىلاعت - (3)* هللا تا

 ليم يع ر

5 
 يف ۷

5 

 ارس نم ام [و 45 و ,1 هللاو !ِدّمَحُم دّيَكْم ةا ای : لاق
 .«!اریک میل الیلق متکجن هل ام َنوُمَلعَت وله لاو !دّمسم دی اب )هم ينزت وا وديع يز ْنَأ هللا نم
 هم سانلاو - ني _ هللا لوشر ىَلَصَف نسمشلا تفس : : لا سابع نب هلا رم را ني دلت نس ملتا ن ا نک هم زم ا 351

5 i: 

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو .ىلوألا : لصألا يف (2) .(1 ر 186 ص 5 ج) روكذملا ردصملا نم : لوألا (1) 5 . لمعلا :(186 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف ةفاضإ ان به
 .روكذملا ردصملا نم تّيئملاو ءادحا ام : لصألا يف 6 .(41) تلف ةروس نم 37 ةيآلا نم ءزج ىنعم - ات - يبلا لوق نتضت (4) .لصالا يف نيترم درو نيتمالعلا نيب ام (3) "
 .48 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا .تفسَخ :(2 ر ۰187 و 6 ص) روك < ذملا ردصملا ىف 0
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 ر اليرط اعوکر مكر مث ةرقبْلا ةروُس نم اوحت» :َلاَق «!اليِوُط اما ما

 ل نود هو ًاليوط ًاعوگر عكر و َ لوألا مايل نود وهم الیوط ًامایق م ماَمف

 نوط اعوکر عكر ةت لوألا ماقا نود َوْعَو الیوط امایق ما م فر م ۳۳

 .: "لا مت شنا )لجن دو تون هک دس هک وا عركألا َنوُد رو

 أر ادا !هتاّيَسل الو دحآ توَمل ِناَفسْحَي ال )للا بایآ نم ناتیآ َرَمَقْلاَو َنسْمَّشلا

 ايش تلواتک كار اللا َلوُسَر ا :۳)اولاقف - !ّلجو رع َهّللا اوُمُكْذاَف كلذ

 برأ :وأ* هجا ثأر يّنِإ :لاقف !**تفكنكت َكاَنْبَأَر مث اَذَه َكِماَقَم

 ؛تيِرْأَو !اَيْنُدلا بیتی اه ُهْنِم مشکل هک لَو دون اهم ثنوات © * ۱

 2 :ارلاق !َءاَمّتلا اهلهآ رتکآ تيارو ۱۳۳ طی ارظنم ۾ یا سس

 ! نفي :َلاَق ؟هّلاب نرمی :اوُلاَق !۳یمرتکل :ّلاَق ؟هّللا لوس

 0 ا كنم ثأر هت (1*)لک َرْهّدلا ادا ىلإ تنَسح لو !ّناَسخالا 00

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ءوحن :لصألا يف (2)

 .ماقف : روکذملا ردصملا يف (3)
 . تلجت : روکذملا ردصملا يف (4)

 .لاقف : روکذملا ردصملا ىف (5)
 .350 ةرقفلا نم 4 نايبلا رظنا )6(

 .روكذملا ردصملا نم ةطقاس فطعلا ءاف (7)

 كالا ینعم لعفلا دیقیو . روکذملا ردصملا نم حالصالاو ةمکمکت : لصالا يف (8)

 . علح نع رقهقتلاو
 ىلوألا ةملكلا تدرو لصألا يفو ءروكذملا ردصملا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (9)

 .تیراوا :اذكه

 . روکذملا ردصملا يف امك تّيعُملاو «تياراوا : لصألا يف )10(

 حضفا :لصألا يف هلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (11)

 .روكذملا ردصملا نم تّيقثلاو ءنهرفك ؛لصألا يف (12)

  روکذملا ردصملا نم تّبتُملاو : نرفکی : لصألا ىف (13)

 . طقف روکذملا ردصملا نم ةملكلا (14)
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 رخ كنم ت تار ام : لا

 تنب ةرفَع نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع ا اح 352
 لاقف ات ْتَءاَج هب يدوب ن «- و - ّيبنلا ةحوز فشئاع نع نامعرلا:

 ا هللا لوشو ُةَشْئاَع ْتَلَأَسَف 4؟رْبَقْلا باذَع نم لا كاع
 ۳۲ مس و گر خس نر یر و یا

۳ 

 یر شا تن ادع وا کاش کر ال - هللا لوش

 2 ور سا كو لَ مك جلا ي ناره نيب ب رمق ىكض - 2 - هللا ن

4 ٍ- 
 ی دیس هكر ل 0 ی ر وَ اليوط اعرکز هر ٤ لزا 8 لك

 حتر مك لوألا شا و وخر اب اعوگر كر مث لوألا مایقلا نو هَ البو
 حر و وه الیوط ًاعوکر عكر هک لوألا مایل نود َوْعَو ًالیوط آماّيق ۱

 سای 32
 نأ هللا َءاَم ام - ب ۔ ہللا لوسر َلاَقَق فَرَصْنا ")مث َدَجَس دبس ف مقر م و ۸ 0

 اک
۳ 

 را بدع ني اوت نأ رم مث لو

 5)ءاقشتسالا ىف ءاج ام باب

 f ریش نب ورم نع عسا نب ( جم كلام نع يي اس 18

 ۰188 و 187 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّیملاو یآرو :لصألا يف (1)-
 .(3 ر

 .ردصملا ناكم ماقف : لصألا يف (2)
 . َماَقَ :روكذملا ردصملا يف (3)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبَملاو : ءافلاب فطعلا درو لصألا يف (4)
 ,(190 ص 1 ج) ءاقستسالا باتک :بابلا اذه قبس روكذملا ردصملا يف (5)

 .طقف (2 ر 191 و 190 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم : ناك (1) 5
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 أو تتمخَر رش و كداّبع ی قا ّمُهّللا» : لوت اك - ي - هللا لوس

 تی ةت

 !هّللا َلوُسَر اَي نت - هي هللا الوش ی هاب ا ءاع» : لات ُدَّنَأ كلام

 اترطمف» : لا ا ذر ر اَعَدَف !هّللا اف ُلُبْسلا ِتَعْطَقََو يشاَوَمْلا

 ا هّللا َلوُسَر ای :َناَقَق ىبنلا ىلإ لر َءاَجَق» :َلاَق هی ماي

 نان - هل وسر ما 2 1ينارتلا تک لیلا ©)تَعّطَتَتَو توتا
 .(!ِرَجّشلا باتو ةيدؤألا نوطُبَو (©) ماَكألاَو ٍلاَبِجْل (4)* روو ىلع"

 0 ج مپ

 . بول 03 َباَيِجْنا يللا نَ ْتَباَجْناَفا

 ءاقشتسالا ىف لمعلا باب

 دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبنْعَقلا اتثّدح - 4

 زاملا دّيز نب هللا دبع ٌثعمسا :لوقي ميمت نب داّبَع عیس هنأ “مرح نب ورمع

 سا )نیح > مادر لوح ىقتْساَف ىَّلَصُملا ىلإ - هلي - هللا ٌلوُسَي جرح :لوقي

 .؛ةلْيقْلا
 ر

 .طقف (3 ر ۰191 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم : نم (2)

 . تعطقاو : روکذملا ردصملا يف (3)
 .روهط : روکذملا ردصمنا يف هّلحم درو نیتمالعلا نيب ام )4(

 .بارطلاو :لوبقمو حضاو ىنعم اهل ودبي ال ةملك تدرو لصألا يفو انه (5)

 نأ الإ ءطقف (1 ر ء190 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (1)- 4
 ج) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا هدكؤُي هاتتبثآ امو .هنم تطقس «دمحم
 ةقبطلا نم ةقث هنأو يضاقلا «يندملا ءيراصنألا هنأ اقدم (215 ر 05 ص

 .ةنس نيعبس نع 753/135 يف يفوت دق ذإ ةسماخبلا |

 مث :لصألا يفو ءروكذملا ناكملا يف يليللا ىيحي نب ىيحي ةيارر نم :َنيح (2)
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 «؟يه مك١ :ءاقستسالا ةالص نع كلام لئُس :لاق يبنغَقلا انثّدح - 355

 بطخي مث“ ةبطُخلا لبق ةالصلاب أدبي مامإلا كلو !ناتعُمر :()لاقف [و 4
 نْيََعْكَر يلصُيو .()* دوع مهو ةلبقلا نولبقتسیو" ةلبقلا ليقتسيو .وعديو 2

 لعج“ [و] «ءادر مامإلا لوح اذإ مهتيدرآ سانلا لّوحُيو .ةءارقلاب امهيفَرّهَجي

 .©*هنيمي ىلع هلامش ىلع يذّلاو هلامش ىلع هنيمي ىلع

 (©ءاوثألاب راطّمتسالا باب

 نب هلل ()دیبع نع ناسيك نب حلاص نع كلام نع يبنْعقلا انثدح 356

 ال یلَس :لاق هنأ ينٌهجلا دلاخ نب دز نع *)گدوعسم نب“ ةبتُع نب هل

 الف لیلا نم ْثَناَك ۽ ِءاَمَس را )ىل هی ةييدحلاب حْبّصلا ةالص - ل - لا لوس

 هل وات دي لات دام َنوُرْدَت لَه : ٌلاَقَف - سانلا ىلع ينعي - لبق فو
 :َلاَق ْنَم اّمَأف زین يب مر يدابع نم حبْصأ - لا : لا و

 :لاق نم ۳۳ )بکاوکلاب زفاکو يب نمو كلذ !هتَمحَریو و هللا ل

 ” بکاوکلاب رم هوم يب کت از هک

 . لكشلا عب طقف روكذملا ردصملا نم :لاقن (1) 3

 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 لّسلست نأ ظحال نأ ديفُملا نمو اذه .طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3) .

 ًانتومضم امهْيلِك يف تاذلاب يه تناك ناو ىرخأل ةياور نم افلتخُم درو يناعملا

 .الخش یتحو
 موجئلاب :(192 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف (4)

 امكو (4 ر ۰192 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ؛دبع : لصألا يف (1) 6

 .(339 ف) هالعأ انصن يف ۰

 .(339 ف) ءالعأ انصن يف امكو ءطقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2) .

 .روکذملا ردصملا يف امك تيثّملاو «ىف :لصألا يف (3)

 .بكوكلا :روكذملا ردصملا يف (4)
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 وب ناك وللا لوثر نأ هل هل كلام نع ينقل انثذح - 57

 ۱ . 4ةَقْيَدُع 5 يع كليف )تام هئ َة ةّيرخَب تاشنآ اذإ»
 لسا لمح ر

 حْ اَذِإ لوق َناَك َةرْيَرُه انآ نأ هغلب هنآ كلام نع يبغا انثدح

 ساب هللا مقفي ام دی يالا مد ولی م ۱ حفلا ءوتب اًنْرَطُم» :ٌلوقَي ءاوزطُم

 .(0042)* هدب نم هل لس لق کس ات اَمَو اهل كسمُم الف ٍةَمْحَو

 ءاعدلا 7* يف ءاج ام* باب

 یتا نأ ی هک لكي : لاق - لب - هَّللا لوشر نأ

 . رجالا يف يبتمأل َةَعاَمَش
 اك - ها لوُسَر نأ هلی هنأ ديعس نب ىيحي نع كلام نع ىبنعقلا اتثدح

 هْلاَو َسْمَّشلاَو ًانکس يلا َلِعاَجَو حاَبضْإلا ِلاَ َمُهّللا» :ُلوُقَبَك وعذب ناك
q4 £ 

 يعمسب يِيْميْمأَو فعلا َنِم *- يِنْذِعَأ : وأ" - يِنْْغَأَو َنْئَدلا يلع ضف !ناسبخ

 0 0 ۳ یک ي ر

 !٣ كيس يف يِنّوفَو يِرَصَبَو

 نودب تدرو لصألا يفو «ٌتَمَءاشت (5 ر 2 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف (1) - 7

 ىلإ باستنالا دیفیو حيحص (ةّدَّشلا وأ ةزمهلا) نیلامعتسالا الکو .ميملا ديدشت

 . ماشلآ ةيحان وحن هاجتالا _ انصن يف امل برقألا وهو  وآ «ماشلا

 طقف روكذملا ردصملا نم نْيتمالعلا نيب ام (2)

 . (35) رطاف ةروس نم 2 ةيآلا نم ءزُج :نآرق (3)

 .(212 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نتمالعلا نيب ام (4)

 26 ر 212 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّينُملاو :ءىبخا : : لصالا يف (1) - 8

 .(27 ر 213 و 212 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (2)
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 ةريره يبأ أ نع جرعالا نع دانزلا يب أ نع كلام نع يبنغقلا انثّداح 359

 يب رفاه ١ : و ۳۷ [ظ 46 ول دکدحأ نقی ٩ 2 : ناق - د - هللا لو

 ل رحم ال هللا َّنِإَف !َةَلَأَسَمْلا مِزَْيِل !تفش نإ تا میس ۰ تنش

 نبأ ىلؤم“ «دییع يبأ نع باهش نبأ نع كلام نع ىلعشل ۰ لا انثدج

 ْمَل ام محال ْباَحَتْسْيَل» :) لا - 4ب - هللا لوستر نأ ةريرُه يبأ نع 0
 م < نبأ

 و محو 0 3 2 3 دام .٠
 .11ىل لجتسي د ملف تّوعد دق :لوقیف © 8

 ا هلا دبع 31 نع باه نبا نع كلام نع ينقل انئذح -

 و گو اس 2 5 تور هب 1
 ثلث یی س ۳ ِءامَّسلا ۳ ۳ لک ار لزنی» ۲ ةا ب هللا نوش

 ْنَمَو !هیطغاف ينلأسب ْنَمَو ال بيجتشاق يِنوُعْدَي ْنَم : لو جا و

 . طقت (28 ر ۰213 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام 7 35

 .روكذملا ردصملا يف امك تَيثُملاو «هركن ال : لصألا يف (2)
 هدكؤُيو طقف (29 ر ۰213 ص 21 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)

 هدعو ةت هربتعاو ؛ديبع يبأب یتکتلا ؛رهزآ نب نامحرلا ديع یلوم «يرهزلا ديب

 .ةيناثلا ةقبطلا نم ۰

 . لكشلا عمو طقف روكذملا ردصملا نم : لاق (4)

 وک ملا ردصملا ىف د امك تّکْملاو : لجعتس :لصألا يف (5) ۰

 نیصتلا رظنا . طقف 60ر 214 ص 5 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) - 36

 268 و 134 ر 110 تارقفلا یف كلذو :نْيتفوقعم نّيسوق ن ريب ةفاضإلا ريربتل هد هالاعأ

 هه اترقف يف امل ایا هانسإلا درو ثيح

 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (2)
 روكذملا ردصملا يف امك تّبتملاو «ُبيجتساف سر 3(
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 دمحم نع ديعس نب ییحی نع كلام نع يبنغقلا اح - 1

 ۰ یا ٹاک 96 ۳ ةَجْوُر ةشئاَع نأ | يلا ثراحلا نب ميهاربإ

 , ثفَصوف پانل ليلا نب افق :[تل13) . هللا دوش بنج
 ب َكِتاَفاَعُميَو َكْطَْخَس نم ٌكاضرپ دوم َوْهَو ٌدَجاَس وهو يمد ىَلَع

 .2!ٌكسْفَت ىلع ت تی امك تأ َكَِلَع نق يصخأ ال 1كنِم بو تر

 *ساّبع نبا ىلؤم* دايز يبآ نب دايز نع كلام نع يبنغقلا انئدح - 2
 ُهاَعْد ءاَعْدلا صفا : اف هي هللا لوس نأ زيرك نب هللا ديبُع نب ةحلط نع
 .«1هل َكيِرَش ال هد هللا الإ ةآلإ 9 : يبق نم نرو اَنأ تلف ام لر

 ايلا سّواط نع يملا ریل يب أ نع كلام نع يا انئّدح - 3
 ملی کالا اذه ممل ناک - لق - هللا ّلوشَر لأ سابع نب هللا دبع نع

 كي دوم امج باذع ني كب دو ی مهلت : ب نقل نم ةروشلا

 املا ةف نم كب ْدوُعَأَو !لاّجّدلا حبسَمْلا 3 هتف نم كب ٌدوُعَأَو ۱ ریل باذخ

 .4! تاتو

 تمنلا يف تّیملاو 31 ر ۰214 ص «1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم ةبسّنلا (1) - 1

 د نایبب هصخ ثیح (4 ر ۰140 ی ج ۰2 ج) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبأ دو

 تس يف يفوت ذإ ةعبارلا ةقبطلا نم هذعو ةقث هربتعا دقو دبع وبآ يهو ؛ هتینک هيف

 ذکو 268 ةرقفلا يف هالعأ نصنلا اضيأ رظنا .«حیحصلا یلع» 0

 ْ .اهنم 3 نایبلا

 215 و 4 ص ۰۷ ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) 2

 الام اطول يناثّدحلا ةياور هدكؤت تبثأ امو .شایع :لصألا يفو «(32 ر
 ةناو .امهتاذ نتملاز داتسالاب ثيدحلا درو ثيح (202 ف ۰173 و 172 ص)

 نص ثیح (109 ر ۰267 ص ۰1 ج) رجح نبال بیذهتلا بیرقت يف ءاج ام ًاضيأ
 و «لصألا ّيرصب «يطساولا دمحم وبآ  صاضجلا دايز يبأ نب دايز وهف ؛نایبب

 ۱ , ةسماخملا ةقبطلا نم دعو ًافیعض ربّتعا

 .طقف (33 ر 215 ص 1 ج) ينيللا نييحي نب 1 ي ةياور نم لعفلا (1) -
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 سّواط نع يملا .ريبزلا يبآ نع كلام نع يبْعقلا انئّدح- 364

 سل ی ما اإ َناَك - فَي هللا لوس نَا سابع نب هللا دبع نع “ين

 َتاَواَمَسلا روت تن !ًدْيَحْلا كَل َهُهّللا» : لوق ليلا "ج" [و 47 و]

 ر (2)*َتنَأ ُدْنَحْلا لو ! ضرألاَو ت تاوامسلا م َتْنَأ* !دمحلا لو ! ضر

 رح واقل ُنَحْلا َكُدْعَوَو ٌقَحْلا كلو حنا َتْنَأ !ًنهيف ْنَمَو ضْرألاَو تراس
 هک رس دل رم

 تکون ک د شا نيف فلنا كل ملا اح َةَعاَمْلاَو يح او و

¢ 

 كيتع نب رباج نب هللا دبع نب هللا دبع نع كلام نع ىبنغقلا انثّدح 365 ٠
 يرق يهو توام يني يف رخ نبل دبع اج : نا هنأ "7*كبنَع نب رباج نع

 نم - ب هللا لوس ص َنْيَأ يرذت لَم :يل لات راضنالا یرف
 ام !نوردت له :لاقف هني ها ىلإ ل ُترَشَأَف اَت :تلقف ۳ گیت 2 (4) تك ام لا 2 1 2 ب

 :ُتْلُقَم !ّنهب ينزبخآ لاق !ْمَعَتل :ثلقف ؟(©هيف نهب اَعَد يت لا بد

 .(34 ر 215 س ء1 ج) طقف روكذملا ردصملا نم شل (1) - 36

 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2) ۰

 هانتبثآ امو .(35 ر ۰216 ص 1 جڏ روكذملا ردصملا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) - 6

 نب هللا دبع نب هللا دبع ةمجرت ب بیذهتلا بيرقت يف رجح نبا هحّجرُي لصألا نم ش
 ةعبارلا ةقبطلا نع هدعو ةقث هربتعا دقو «يراصنألا كيتع نب - اريج : لیقو - رباج

 :يراصنألا سیف نب كيتع نب رباج ةمجرت ب كلذكو (408 ر 425 ص ء1 ج)

 ةنس نيعستو ىدحإ نع ۰680/61 ةنم يف هتافو خكرأو ًاليلج اًيباحص هربتعا دقو

 .(10 ر 123 ص ء1 ج)۰

 . طقف لصالا نم : يل (2)
 .َنوُرْدَت :روکذملا ناکملا يف يليللا ىيحي نب ییحب ةياور يف (3)

 .يرذت :روكذملا ردصملا يف (4)

 : .روكذملا ردصملا يف : يتلا (5)
 .روكذملا ردصملا نم :هيف (6)
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 ا

 أب اَعَدَو . اًمُهَيِطْعَأَف ي َنيِنسلاِب مکه الو مجری نم اودع ْمِهْيَلَع رهظُ الآب

 . هةَماَيقْلا موي ىلإ را لاری نلف !َتْفَدَص :لاقف . اهمیت هی تب مهَساب

 م ام» : لوقی ملنآ نب ب دز عمس هنآ كلام نع يبنغقلا انئّدح - 6

 شو هل رَخَدُي نأ اًمإو هل باجي نأ امإ :ثال ىدخإ نيب ناک الا هللا وعدي

8 Deas رثکب 

 ءاعّدلا ىف لمعلا باب

 رد :لاق هنأ رانيد نب هللا دبع نع كلام نع يبتْعقلا انثّدح _ 7

 . )نان بلک نم م عج ءِنْيَعْبْصأب ري زیشأو وُعْدَأ اأو َرَمُ ب هللا ُدْبَع

 رب قد

 بّیسملا ن (* دیس ن نا ديعس نب ىيحي نع كلام نع يا انثذِج ۱

 [نهعفرب ءامسلا وحن © هديب لاقو ؛هدغب نم هدلو ءاعّدب فری لجرلا نإ : لوقی

 ةيبأ نع [ريبّرلا ع نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح 368

 نيب غقباو اهب ثفاخت الو كل هست الو : ةيآلا هذه تلزنآ امنا : لاق

 .؛ءاعّدلا ىف البس

 ه(لا] ىف اَعَد هي هلنا َلوُسَر فأ ينغّلب دقو : كلام لاق*

 217 ص 1 ج) روکذنلا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب ثيدحلا اذه درو (1) - 6

 .(36 ر
 217 ص :7 ج) روکذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب ثیدحلا درو (1) . 7

 .(37 ر

 .(38 ر 217 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)
 . روکذملا ردصملا يف امك تّبیَملاو «هدیب : لصالا يف (3)

 -(17) ءارسإلا ةروس نم 110 ةيالا نم ءرُج :نآرف (1) . 8
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 .[ظ 47 وز ۶

 اهلوأ ىف“ ةيوتكملا ةالصلا يف ءاعّدلا نع كلام لتس :لاق ىِبْمَقلا ایت

 . ۳۱۱*ةبوتکملا ةالصلا يف” ءاعّدلاب ساب ال : نان )5

 ةاکزلا "باب

 .*)* میحرلا نمح رلا هللا مسي

 ةأكزلا هيف بجي ام باب

 نب ورم نع سنأ نب كلام (1)* لع ثأرق : لاق“ يبتْعَملا انش - 369:

 لاق :لوُقَي ٌيِرْدَخلا ديِعَس 0 تفمَس» :لاق هّنأ هيبأ نع ينزاملا

 ينخ نود ام يف سیو ! رد رس نود ام يف ن شل : د هللا ل

 !e 1و ٍقْسْوَأ هم نود ام ام يف َسْنَلَو !هَق

 اد ارم لكلا

 تن لصألا نم نیتمالعلا نيب ام (6) ست

 يع ۽ :ةداع هّلحم دري ن بتمالعلا نيب ام (1) 3

 . !ليإ درد ىلإ ُدؤَّذلا :لاقیو .ةمستو نثنثا نيب ناك ام لبالا نم دونلا (2)

 244 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب ثيدحلا اذه درو كل ۱

 .(1 ر

277 



 امحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع كلام نع يبنعَلا انثدح ےہ 0
 ۳۹ دیعس يبأ نع (1) هی نع ينزاملا مل ا ي م ور يبأ

 رفشلا نم وقشزآ عن نود ام يف سي : لاق - هاك - هللا لوستر

 ")رود سفح نود ام يف لو اور © "قولا نم یفاوآ" ارن نود ام

 .؟!ةَقَدَص لبإلا

 + زیزعلا دبع نب رمع نأ هغلب هنأ كلام نع يبتغقلا انئّدح _ 1

 أ ةيشاملاو ثرحلاو نیعلا يف ةقدصلا امنات : قشمد ىلع هلماع (2 لإ

 نرحلاو نیعلا :ءایشآ ةثالث يف الا ةقدصلا نوکت الو : كلاس لاق

 ۱ . !ةیشاملاو

 قرولاو بهذلا نم نّيعلا يف ذ ةاک زلا باب

 . هنأ ژل یوم ,ا نب دمحم نع كلام نع يتلا انثّدح 2

 امك وهو .42 ر ۰244 ص 1 ج) طقف روکذملآ ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (1) - 32

 نامحرلا ديع وبأ :هقينُك ثّدحُملا ی ققد دقو .(25 ص) يطويشلل طلا فاعسإ

 اور كالذک و امهريغو میعت نب دابع نعو - انصن ىف امك - هيبأ نع هتياور ركذو

 نشل هناف و خو ۰ قاحسا نیاو ةد نپآو ا ادص .یف امك  هنع كلام
 يي

 : تن

 "دن يفو .روکذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي نب ییحی ةياور نم نيتمالعلا نيب ام (2)
 ة هلحمم درو دقو .نّيتقعلا طابرلاب ةيكلملا ةنارخلا يتحسن رظنا ؛قاَوأ :ةّيطخ

 .قاوا :لصألا

 . ةقباسلا ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا )3

 .(3 ر 245 ص «1 ج) طقف روكذملا ردصملا نم بصتلا فرح (1)- 1

 نأ .(4 ر 246 و 245 ص 1 ج طقف روکذملا رذصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 2
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 لام نب دش دمي اي نكي هَل قي ٌدَّصلا ركب ابآ نإ :دمحم نب مساقلا لاقف ؟ةاكزلا :

 متاع الا ىطغأ اإ قیلضلا ركب وأ داو لول هيلع َلوُحَي ی[
 بس

 نم ذأ ! امت : :َلاَق ناف ؟ةاَكَّرلا هيف َكِيَلَع ْتَبَج جو لاَم نم َكَدْنِع له : لولا ل

 . اعيش هنم ذخای ْمَلَو ةَءاَطَع هل 158 ۲٩ :َلاَق ْنِإَو . كلد هلام ةاكز هثاطع

 ةنبا ةشناع نع نخ نب رم [و 48 و] نع كلام نع يا لس - 3

 بت ثلج هل کد دات هل نع اک هلا ةيشرقلا نوعظم نب] ةم

 : تلف ْنِإَ اك هيف كیع جو ٍلاَم نم + َكَدْنِع له : يلان | يِتاَطَع ضيفأ ن
 ةا س

 (*) يِئاَطَع لا ع فد 1 : تلق ناو . ٍلاَمْلا َكِلَذ ةاکز يناطع نم دَ !

 لقب ناك رمش نب هلل دبع نأ عفان نع كلام نع يبنْعَملا انئّدح - 37

 100! ُكوَحْلا ِهْيَلَع لو ی ةاكز كلام يف 3

 ّنم دا ْنَم لوا :لاق هنأ باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انثّدح

 .؛َناَيْفُس يبأ نب ٌةيِواَعُم ةاَكّزلا بط

 نیرشع يف بجت ةاكزلا ن اندنع اهيف فالتخا ال یا ةنُّسلاو : كلام لاق
 .مهرد تنام يف بجيت امك آر

 .269 ةرقفلا نم 1 نایبلا ىف هالعآ صنلا

 . مِهِتاَيِطْعَأ :روكذملا ردصملا يف (2)
 .َملْسَأ :روكذملا ردصملا يف (3)

 اهّنأ زبلا دبع نبأ قدی ثيح (4031 ر ۰1886 ص 4 ج) باعیتسالا نم ةفاضإلا (1)- 3

 , ةنيدملا لهأ يف دن تاعيابُملا نم

 1 ج ينيللا یی نب یی ةياور يف امهتاذ نتملاو داتسإلاب ثيدحلا اذه درو )2( 0

 .(5 ر 24۴ ص

 : .ٍلاَم يف ُبجَت آل : لیلض فالتخخا عم (6 ر
 .(7 ر 248 ىلإ 246 ص ؛1 ج) طقن روكذملا ردصملا نم ةملكلا (2)
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 , ةصقان ًارائيد نیرشع يف سيل :كلام لاق :يبنغقلا انئدح - 5

 اكرلا اهیفف فو مهرد يتئام* اهتدايزب غلبت ىتح تداز ناف !ًةاكز ناصققلا

 .ةصقان مهرد يتئام يف سيلو !ةاكزلا انيع ًارانيد نيرشع نود ام يف سيلو*

 )*ةاکز لا اهيفف ٌةيفاو مهرد ئتئام اهتدايزب ٌمْلِبت ىح تداز ناف !ٌةاكز ناصقأا

 . مهارد وأ تناك ریناند ءاهيف ةاكزلا ُثيأر ةنزاولا زاوجب زوجت تناك ناو

 و ةنزاو مهرد ةئامو نوتس هدنع تناك لجر يف كلام لاقو 6

 ةاكرلا بجت امّنِإو ةاكرلا "ايف بجي ال هنِإف :رانيدب ٌةينامث هدلبب مهاردلا

 . مهرد ٰيتثام وأ انّيع ًارانيد نيرشع

 انف رجتف اهريغ "او ةدئاف نم ريناد ةسمخ هل تناك لر يف ة كلام لاق

 الإ * م مل او اهیگز هلل ١ کز لا هيف بجت ام تغلب یتح لوحلا تأي ملو

 يلع ةاكز الف . لاوحلا " ")اهیلع لوحي ام دعب وأ دحاو مويب لوحلا اهیلع لوحي نأ

 .تيكز موي نم ٌلؤحلا )اهیلع لوحي ىتح اهيف

 اسف ()*اهیف رّجتف* ریناند ةرّشع هدنع تناك لّجر يف كلام لاق _ 7

 رب هل :)"ىرحأ ریناند ةرّشع اهيف حيرف ةعلس اهب ىرتشا مث“ وحلا ايهلع

 د َنيِرْشِع :روكذملا ردصملا يف هلحم درو دقو لصألا نم نی يتمالعنا نيب ام (1)- 5

 نزار

 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 .روكذملا ردصملا نم تّبثُملاَو هيف :لصالا يف (1) - 6

 وکذملا ردصملا نم ةزمهلا ةفاضإو ءو :لصالا يف (2)

 .روکذملا ردصملا نم تّبثُملاو ملت : : لصالا يف (3)

 . روكذملا ردصملا نم تّبْملاو هيلع : لصألا يف (4)

 طقف روكذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام (1) - 7

 رشع تغلب دقو : : روكذملا ردصملا يف هلحم درو دقو لصأل نم نيتمالعلا نيب ام. (2)
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 ال ةاكزلا هيف بجت ام تغلب موي نم وحلا اهيلع لوحي نأ اهب رظنني الو اھت

 یّتح اهيف هيلع ةاكز ال .ريناند ()ةرّشع هدنع يهو اهيلع لاح ناك دق لو

 . تیکژ موي نم ٌلوحلا اهيلع ل

 ديبعلا ©ةراجإ يف اندنع “هيلع عّمتجُملا*“ رمألا :كلام لاق - 8

 وأ لق تاکزلا كلذ نم ءيش “يف بجي ال هنأ بئاكملا ةباتكو نكاسملا )2

 .هبحاص هضبقی موي نم ُلوحلا هيلع لوحي ی
۳ 

 م نا :ءاكرّشلا موقلا نيب نوکی قرولاو بهذلا يف كلام لاقو 9
 تصقن نمو .ةاكزلا اهيف هيلعف“ مهرد ئتئام وأ ًارانيد نیرشع مهنم هتّصح ت

 هيف بچت ام ًاعيمج مهصّصِح 27*تغلب ناو !هيلع ةاكز الف کلا هيف بج
 ناسنإ لک نم ذأ ضعب نم ًابيصن لضفأ كلذ [ظ 48 و] يف مهضعب ناكو هاك

 نأ كلذو ٌةاكرلا هيف بجت ام مهنم دحاو لَك تصح رتقب

 اذهف .ك!ةَقَدَص قرَولا مار سن نود ام يف نسل :لاق - و هللا لر

 لا تعيس ام ب

 یتش سانلا يدياب ةقّرفتُم قرو وأ بهذ یلجرل تناك ناو : كلام لاق - 0"

 . )اهلك اهتاكز نم هيلع بّجو ام جرخُپ مث ًاعیمج اهیصخُب نأ هل يخبني

 . اصن يف امك ةقيتع ةّيطخ خست يفو .َنوُرْشَع :روکذملا ردصملا يف (3)
 طقف روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (1)-

 . روکذملا ردصملا نم تّبئُملاو ءةزاجا :لصالا يف (2)"

 . روکذملا ردصملا نم تّبتُملاو ءيركو :لصألا يف (3)

 .روکذملا ردصملا نم تّبثملاو ءهيف :لصالا يف (4)
 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) - 3

 )  .ةّصح يف نا اد :اهنع هاننتسالا انلّضف ةفاضا روکذملا ردصملا يف (2) ۰
 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (1)- 3
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 :لوحي ىّتح هيلع ةاكز ال هّنإف :ًافرو وأ ًابمذ دافآ نم يف كلام لاق
 .اهدافآ موي نم ٌلوحلا

 نداعملا يف ةاكزلا باب
 نع نامحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع سنأ نب كلام نع يبنْعَقلا انثدح - 1

 اَعَم يِنَرُملا ِتِراَحْلا نب لالبل عْطَق - ةي - هللا َلوُسَر نأ مهناملغ نم دحاو ريغ

 .مويلا ىلإ ةاكزلا اهنم دخوب ال نداعملا كلف +عزفلا ةيحان نم يهو ( )لب
2 
5-5 

 جوسي اتم َنداَعَملا نم ذوي الآ - !ملغَآ هللاو - ىرأ : كلام لاق _ 2
 اب اذإو .مهرد ئتئام وا ًارانيد نيرشع ٌرْذق اهنم جرخی ام غلبي ىتح ٌءيش کم ی ۶ بت 5 1 مه و

 دعَملا يف ماد ام كلذ باسحب هنم ذخأ كلذ ىلع داز امو . هّاکم ةاكزلا هيفف كلذ

 ةاكزلا هيف ُاَدِبُت لوألا ُلْثِم وهف لی كلذ دعب ءاج مث هقْرِع عطقنا ناف .ُلْي

 . 20*لؤألا ىف" تئدّتبا

 ذوي امك ةاكزلا اهنم ویو عرزلا ةلوثمب نداعّملا :كلام لاق _ 3

 امك لاوحلا هب رظتنُي الو كلذ هموي نم ندعَملا نم جّرخ اذإ هنم ذوي . عرزلا

 . *لوحلا هيلع لوحي نأ رظتُ الو رشْعلا دصخ اذإ عرزلا نم ذی

 ةو .ةنيدملاو ةلخن نيب يأ :ثكلام نّيبُي امك مثلا ةيحان نم يهو « لب ىلإ ةبسن (1) - 1
 18 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف "مهئاذ نتملاو دانسالاب ثیدحلا درو

 .(8 و 249 و

 . طقف روکذملا ردصملا نم فرحلا يف ةزمهلا (2)

 . روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)

 وق ىف هنع عملا یئعملل ديكأت وهو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) . 3

 كلام
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 وه امن : (”)زاكرلا يف ؟")نولوقی ملعلا لهآ تعیسوا : كلام لاق 4
 وأ لامي بلط ام اتاق . لمع ةيبك هيف فّلکیو لامب بلطْی مل ام «ةّيلهاجلا

 . «زاكرب سيلف ةّرم ءیطحأو ةزم بيصأف لمع ژیبک هيف.
 .اندنع )[هيف] فالتخا ال يذلا اذهو : كلام لاق

 (© رعلاو ربتلاو یلخلا نم هيف ةاكزلل ام باب

 نب] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انئّدح 85
 ءاهيخأ تانب )یلحن تناك ةشئاع نأ هيبأ نع (![قيّدصلا ركب ىبأ نبأ
 . ةاكزلا هنم مرحب الف یلشلا َنُهل ءاه ربح يق

 هيراوجو هّتانب يلح ناك رمغ نب هللا دبع نأ عفان نع كلام نع هللا دبع انئدخ

 .ةاكزلا نم جرخُي الو _

 ناف (17ىسلل هب عفتني ال ةضف وأ بهذ ريت هدنع ناك نم : كلام لاق - 6

 .(9 ر 249 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ؛لوقت : : لصالا يف )د
 روكذملا ردصملا يفو . ةيناثلا ةرملا يف كلذكو «ناكر لا :ًاطحخ تدرو لصألا يف : (2) ۰
 تیدحب هنهنساو زاکرلا ةاکز بای :يف كلام تیدح ةياورلا بحاص جردآ ۱

 يبأ نع كلذكو بّيسُملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام هيوري هيي - يبنللا :

 .؛ُنضُْحْلا زاکرلا يف :وهو ةريره يبأ نع نامحرلا دبع نب مل
 .روكذملا ردصملا يف امك ةفاضإ نیتفوقعم نّيسوك نيب أم أ
 .2250 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ ةملكلا (4)':
 .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعآ نصنلا رظنا ؛ةفاضإلا نع )1(.
 . ىلت :(10 ر ۰250 ص1 ج) روكذملا ر ردصملا يفو (2)
 . جرحت :روكذملا ردصملا يف (3).
 .َلهيِلُخ :(11 ر 250 ص + 1 ج) روکذملا ردصملا يفو ءاهنم : لصالا يف (4)

 . روكذملا ردصملا يف امك تّیبلار «سبللا : لصألا يف (1

203 



 رشع نزو نم صني نأ الا ءهرْشُع مر دَحْوُيف نزوپ «ماع لک يف ةاكزلا هيف هيلع
 نوكي امنإو ٌةاكزلا هيف سيلف كلذ نم صقن ناف .مهرد ئتئام نژو وأ ًارانيد

 ديرُي يذلا روسکملا یلخلا امّنإَف ؛سّْللا [و 49 و] رْيغل هكسمُي ناك اذإ ةاكزلا
 هلأ ىلع سیلو هلْهأ دنع نوكي يذلا عاتَملا ةلزئمب وه امناف هلو هحالصا

 .ةاكز

 . 20[ةاكزل ربتعلا الو كّشملا الو ولو يف سیل : كلام لاقو

 راغصلا یماتیلا لاومآ ةاكز باب

 امحرلا دبع نع سنأ نب كلام نع [ىبنْعَقلا] هللا دبع انئذح . 7

 | ينيلت ةشئاع تناك» : لاق هنأ هيبأ نع (')[قيّدَّصلا ركب يبأ نب دمحم نب] مساقلا

 . *)«ةاكزلا انلاومأ نم جرخت تناكو اهربخ يف نْيِمدتَي يل ًاحأو

 ءاطخلا نب رمُع نأ انغلب :لاق كلام نع [يِبنْعَقلا] هللا دبع انثّدح

 . )اار اَهْلكَأَت ال ماسلا ٍلاَوْمَأ ىف اوج : لاق - !هتع هللا یضر -

 وي ملو كله لر نع كلام لئُسو :لاق [یبغَلا] هللا دبع انثّدح - 8

 زأو .اياصولا لشأ ىلع ادو هلام نم ْدَحْوُي نأ ()[یرآ] يذلا :لاق هلام ةاكز

 .روكذملا ردصملا ىف امك ةفاضإلا (2)
 .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف ءالعآ یصنلا رظنا ءةفاضإلا هذه نع (1)- 7

 13 ر 257 ص 1 ج) روکذلا ردصلا يف امهتاذ نتلاو دانسالاب ثیدحلا درو (2)

 :.(12 ر 251 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف امهناذ نتملاو دانسالاب ثیدحلا (3)
 .(16 ر 252 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف امك ةهاضالا (1) - 8
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 .اياصولا له ىلع ادبی نأ ![ثيأر] كلذلف . نْيذل

 راو ىلع بجي ال هنأ ©0*اهيف فالتخا ال يتلا“ اندنع ةّنْسلاو :كلام لاق
 ىلع لوح حدی الو د الو را ال ا هيد

 ىتح هثرو لام يف ةاکز ثراو ىلع بجت ال هلأ اندنع ةئّسلاو : كلام لاق

 . لوحلا هيلع

 نْيدلا يف ةاكزلا باب

 نع باهش نبأ نع سنأ نب كلام O [يبنْعَقلا] هللا دبع انثدح

 ِهْيَلَع ناک نم !:ٌكَتاَكَر ُرْهَش اذه :لوقي ناک ا 3 أ ديزي نب ج

 .«!ةاَكَّزلا اًهْنِم دودو ئكلاونأ یتح هَ دوی ل

 !)[ةميمت يبآ نب] بوی نع كلام نع [يبنغقل ]لا دبع انثّدح 60
5 
 هّدرب هرشاب ًاملظ الام ْلَخَأ ةالولاأ ضعب , ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمش نأ ينا

 . ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا رظنا (2)
 .روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام 0

  Gyر ۰253 ص 1 جا روكشمل ردصملا يف امك «نع :لدپ :نب :لصألا يف 17(.

 قيقحت نم يلي ام ۽ يف اذه لثم ىلع هن ال فوسو
 تب ردصملا يف امك تیمار ءاودوتف : لصالا يف 2

 .(18 ر :253 ص .1 ج) روکذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتفوقعملا ن نیسوقلا نيب ام (1)
 اهعبتأو ةفاضالا رجح نبا ا دقآ ثيح (688 ر 89 ص 1 عل بيتهتلا بيرقت رظنا |

 رابک» نم لب ةجحو ات «ةقث هربتعاو .يرصبلا ركب : ةيتكلابو «تاسيك ب
 .ةنس 65 نع 2748 /131 يف يفوت ذإ ةسماخلا تالا نم هذلعو «داّبْعْلا ءاهقفلا
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 اتکب كلذ دعب بقع ت .نينّسلا نم ىضم امل هتاكز هنم ذی هلهأ ىلإ
 . ؟ًارامض ناك هّاف ةدحاو ةاكز الإ هنم ذوي

 هنأ (3) نب ديزي نع كلام نع [يبنعَقلا] هللا دبع انثدح

 » :لاقف ؟ةاكز هيلع له :هلثم نْيد هيلعو لام هل لُجر نع راسي نب ناميلُس
 .[ظ 49 و]

 لتخا ال يذلا" رمالا :كلام لاق :[يبئغقلا] هللا دبع انئّدح 1
 | دنع ماقأ ناو .*هضبقي ىتح* هيرب ال هبحاص نأ نیدلا يف اندنع "هيف
 رف ل ضيق نإ دا قول الإ بف يلع بجي مل هضتق نی هيلع وه

 اف ٌءاكزلا هيف بجت ال هنم ضيق يذلا ىوس لام هل ناك نإ اف ةاكزلا هيف بجت
 . هنيد نم ضف يذلا هعم يكب

 جر يذلا ناكو هنید نم جرخ يذلا ريغ ضان هل نكي مل ناو - 2
 ا ناف !هاضتقا ام ددع ظَمْسَيل نكلو هيف هيلع ًةاكز الف ةاكزلا هيف بجت ال هنید
 ”كّلهتسا دق ناك ناف !ةاكزلا هيف هيلعف كلذ لبق ضبف ام عم ًءاكزلا كلذ دعب

 اب اذإف . هتيد نم ىضتقا ام عم هيلع ةبجاو ةاکزلاف هكلهتسي مل وأ الرا یضتقا

 اکملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امك تّيثُملاو ءبقعا :لصألا يق (2)
 .روكذملا

 19 ر 253 ص 1 ح) ةروكذملا ةياوّرلا نم وه تبثأ | امو ةصفح : لصألا يف (3)
 : دیزب :اذكه مسالا طب ثيح (278 ر 367 ص ۰2 ج) بیذهتلا بیرقت رظنا
 رب دق هنأ ةظحالمنا عم «يندملا يدتكلا ديزي نب هللا دبع نب ةفیصم نب هللا دبع

 .ةسماخلا ةقبطلا نم هذعو ةقث رجح نبا هربتعا دقو .انصن يف امك ءهذجل
 ` .روكذملا ردصملا نم ناتمالعلا نيب ام (1)- 1

 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا رظنا (2)
 وأ رطسلا قوف لصألا خسان اهفاضأ دقو ؛روکذملا ردصملا نم ةطقاس :ال (3)

0 
 , هج جشس

 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (1) - 2

 . ةرقفلا هذه نم قباسلا نایبلا رظنا (2)

286 



 نم كلذ دعب ىضتقا ام مث !ةاكزلا هيف هيلعف مهرد يتئام و وأ ًارانید نيرشع: 7

 دق نْيدلا ناك اذإ كلذ نوكي امّنإو* !كلذ )باصب ةاكزلا هيلعف ريثك

 (*)*لوحلا هيلع

 الف ىّضتقُي مث ًاماوعأ بيغي نْيدلا نأ كلذ «هيلع ليلدلاو : كلام لاق د 3
 مث ةراجّتلل ًاماوعآ لٌجرلا دنع نوكت ضورُعلا نِإو !ةدحاو ًةاكز الا هنم
 كلذ ةاكز ٍجِرْخُي نأ هيلع سيل هنآ كلذو .ةدحاو ةاكز الا اهنامْنأ يف سيلق“:

 !هريغ ءيش نع ءيش نم حرخُ الو .هاوس لام نم ضورعلا 3

 هيف ام ىضورُعلا نم هدنع ناك اذإ لجرلا نأ اندنع رمالا :كلام لاق 9

 مل اذإو .ةاكزلا هيف بجت نضان نم هديب ام )يکي هناف ن :ّيدلا نم هيلع )

 هيدي يف نوکب یت هيلع ةاكز الف هند "نم قو لإ دقنلاو ضورُعلا نم ه
 .ةاكزلا هيف بجت ام هنّيد نع لضف نم

 ضورعلا ةاكز ىف ءاج ام باب

 نب قّیرز نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع [يبنْعَعلا] هللا دبع انثّدح - 39

 ينبا] نامیلس سو ديلولا نامز يف رصم (1) زاوٌج ىلع ناب نب قْيرر ناكو

 . پسي : روکذملا ردصملا ىف 8

 . كلام لوق ينعم | قيقدتل ديفُم وهو ءطقف لصألا ن رم نيتمالعلا نيب ام (4

 . روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ءاهعبتي :لصألا يف 0
 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا نم فلألا (2
 امل :روكذملا ردصملا يف (1
 . ةيقانلا ءال : ب اقوبسم لعفلا درو لصالا یف )2

 .روكذملا ردصملا نم «نم :تطقس (3
 256 و 255 سم ۰1 ج) روکذملا رنصملا نم حالصإلاو ؛داوج :لصألا يف (1

 .(20 ر
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 :هيلإ بّتک زيزعلا دبع نب رمع نأ ركذف «زيزعلا دبع نب رمغو [كلملا دبع

 يدي ام مهلاومأ نم (*)اورّهطَ اًمم ذخف نيملسُملا نم [و 50 و] كب رم نم

 ريح كلذ باسحب[ ف] صقن امف !ارانيد ًارانيد نيعبرأ لک نم تاراجشلا نم

 !ًائيش اهنم ذات الو اهشدف رانيد تل تصقن ناف .ًارانيد نيرشع

 «تاراجّتلا نم ©0نوريدُي ايم ْلْحف ةْمَّذلا لْهأ نم كب رم نّمو»

 ريناند ةرشع غلبي ىح كلذ باسحبلف] صقن امف !ًارانيد ًارائيد نيرشع

 اتك مهتم لُخأت امب مهل ٍبّمكاو ًائيش اهنم دشت الو اهعدف رانيد تل تصقن

 ۰ !٩ لوحلا نم هلثم

 ي ع ر مالا : كلام لاقو : لاق [يبتْعقلا] هللا دبع اتثدح _ 6

 رب ءآضْرَع هب یرّتشا ّمُث هلام قّلص اذإ ریل ّنأ تاراجّتلل ضورعلا نم

 م ی يلع نوح لبق هعاب مث .كلذ هبشأ ام وأ ًاقيقر

 )نإ هّنأو هقّدص موي نم لوحلا هيلع لوحتي یتح لاملا ةاكز يذوب ال هناف هتاكز

 ناو ةاكز ضّرعلا كلذ نم ءيش يف هيلع بجي مل نینس ضْرَعلا كلذ مسی

 . ةدحاو ةاكز الا هيلع سيلف هعاب اذإف . هنامز

 ا يف اندنع رمألا : كلام لاق :لاق [يبتخقلا] هللا دبع انثّدح - 7

 اهكسمُي مث ةراجشلل (2*امهريغ وأ“ ًارمت وأ ةطنح قرولا "وأ بهذلاب يرتشي

 ره :روكذملا ردصملا يف (2)
 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ءنوديري : لصالا يف (3)
 .روكذملا ردصملا يف هتيم يهو «لصألا نم ةطقاس ةملكلا (4)
 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (1)
 . طقف روكذملا ردصملا نم :ْنِإ (2)

 طقف طقف روك ملا ردصملا نم فلا فرح فللأ (1) ۔ 7

 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

- 6 
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 لثم الو هضرأ نم لجرلا هدصحي داضخلا 7لثم كلذ سيلو . یر ۱ ا اهل خب اهي نيح الا هيف هيلع نأ اهعيبي مث ٌلوحلا.|

 يش هنم هبحاصت ضني الو ةراجّنلل رای يلام نم ناك امو : : كلام لاق 398

 ةراجتل ٍضْرَع نم هدنع ناك ام هيف موق ةنّسلا نم ارش لّمجي هنإف ةاكزلا هيف

 هکر هتاف ةاكزلا هيف بجت ام كلذ ب اذإف ٠ . نّيع نم هدنع ناك ام هيف

 الا مهيلع سيل ٌباوَس رجتي مل نمو نيملسُملا نم رجا نمو :كلام لاق

 .اورجتي مل وأ اونا «ماع لک يف ةدحاو

 رتكلا ةاكز ىف ءاج ام باب

 هنأ اید نب هللا دبع نع سنآ نب كلام نع ۶ [يبننقلا هللا دبع انثّدح - 5
 ُلاَمْلا َوُم :َلاَقَف ؟َوُه ام :رثکلا ّنَع لاس وهو ")مع من هللا َدْبَع تحمس
 . .[ظ 50 و] ناكر ۴ یک آل

 نع رانید ()نب هللا دبع نع كلام نع [ىبنْعَتلا] هللا دبع انثّدح 400:

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ؛هيف :لصألا يف 3(
 .ةرقفلا هذه نم 2 نايبلا رظنا (4).
 .هنم ويس وأ أطخ ةفاضإلاو .نم :انه خسانلا فاضأ لصألا يف (5) "

 .ف.م .هرشان هرّسف دقو :روکذملا ردصملا نم حالصلاو ؛داصحلا : لصألا يق (6) ٠
 . لختلا يف ملا و امك اهلوصأ نم رامشا عت هنأ ىلع «يثابلا دع 00
 طقف روكذملا ردصملا نم لک (1) -
 .(21 ر 256 ص .1 ج) روكذملا ردصملا نم تیطلاو هورمع | : لصالا يف (1) -
 روکذملا ردصملا يف امك تّبثملاو «لصألا نم ًاوْهس وآ أطخ ةطقاس :نب (1)-"

 .(22 ر 236 ص
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 ام هل َناَك ْنَم» :لاق هنأ ةريره يبأ نع نامسلا حلاص يبأ
 .«1 َكّرْيك اأ ل هر یکم ىَتَح لطب نایب هل (2)عْوأ اعاَجُش ةَماَيقْلا موي

 “ي

 ای

 ۳۹ رب

E. 
۳ 

 ب

 ةيشاملا ةقدص باب

 الخلا نب رمغ باتك أرق هنآ كلام ام نع [يبنْمَملا] هللا دبع انئدح - 1
 هيف تدجوف : :لاق تاقّدصلا يف - ! هنع هللا يضر -

 : ةَقَدَّصلا باک اذه

 دو .ةاَش سنخ لک يف ملا م ر لبالا نم نیرضعَو متر يف
 اق ضاَخَمُهَْبأ نت هَل نإ . ٍضاَخَم هبا :" *)نیرضعو سمح ۳ یلپ لب قوق ام

 ا کد نوب
 | كلذ قّوف ام يفد نوبل ةنبا نیعیراو سمخ ىلإ كلذ قوف ام يفوا ۱ ۳ وتو ست ریس رو گر ۰ ۳

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو عرفا عاجش : : لصألا يف )2(

 هك : روکذملا ردصملا يفو ءلصآلا يف ًارقت اذكه (3)
 .(23 ر 9 ۳ 257 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم ةطقاس : : نم (1) - 401

 .روكذملا ردصملا يف ةئيثثو لصألا نم ةطقاس :ىلإ (2)
 َنيِيالَثَو :روكذملا ردصملا يفو عطصُملا ديب اهحالص) دعبو لصألا يف اذكه (3)
 .روكذملا ردصملا نم حالصالاو ؛ لمحلا :لصالا يف (4)
 امو ا نیعبس و السا ۰ :ةرطلا يف غ حخصملا تّبثأ دقو هسضاو ةءارقلا ودبت ال لصألا يف (5)

 .روکذملا ردصملا نم وه نصنلا يف هانتبثآ
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 . ْقَّدَصُملا ءاش ام
 ےس ی بو رم رم رم اب هو یو رو ر لا و ورم ۹
 امو !ةقدصلا ةيشحخ عمّتجم نيب فرق دو رفتم نیب عمجي الو - 403

 . ةئوّسلاب امت ناتجارتی اَمُهّنِإَف نیطیلخ
 .هرشعلا بر :قاَوَأ نسمح تغلب لب اد قولا يقو
 1 ۳ لوم ور ۶ 8 ۲ ا ا ۳۳ ۲
 نع ()يکملا سيق نب دّیَمح نع كلام نع [يبنُعقلا] هللا دبع انئدح 404:
 نيعبرأ نمو اع ةرقب نيئالث نم ۳ يراصتالا لبج نی داعم نَا ينامّيلا نم

 نی هلاسان الأ ىح اعيش كلذ يف - يك هللا لز 8 سرع يع لف 7 20 7 02 e #  سا لا ؛ لاقو ايش ذخأي نأ ىبأف كلذ نود امب یاو .ةتسُم
 .() ليج نب ذاعُم مّدقَب

 ی

 .و ةسمخ :حٌصْملا فاضأ لصالا يف (6)

 ٠ ) )7اینا :روکذملا ردصملا يفو «لصالا يف اذکه .
 .روكذملا ردصملا نم حالصالاو «لمجلا ناسورط :لصالا يف (8) |
 .روكذملا ردصملا يف ةنبثم «لصالا نم ةطقاس :نم (9)
 يلا ًءاش نيعبرا : لصالا يف 01-4
 روكذملا ردصملا نم ةبسّنلا (1)-4

 أ هيلي امو ثيدحلا اذه (2)
 .رقبلا

 .روكذملا ردصملا نم حالصالاو :ناتاش ةیامو نيرشع
 ۲ . طقف (24 ر 22 ىلإ 9 ص 3 جز

 ةقدص ىف ءاج ام باب :يف يثيللا ىيحي نب ىبحي هدرو
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 . نسحأ :كلام لاق :لاق [و 51 و] [يبنْعَقلا] هللا دبع انثّدح 405

 دلُب يف نيقرتفُم ةاعّر ىلع وأ نّيقرتفُم ۷ نیمار ىلع ملل ناك نم يف تعيس

 . هتقَدَص يدويف هبحاص ىلع )لک عَمِجُي كلذ نأ یتش

 ۶ سان يدبأ أ يف ةقرفتم قرولا وأ ٌبهذلا هل نوكي ٌلجرلا كلذ لثمو

 .ةأكز نم كلذ يف هيلع بجو ام جرخُيف اهعّمجي نأ هل ىغبني هنأ

 هيلع عمجت اهّنأ زغملاو نأضلا هل نوكي لُجرلا ىف كلام لاقو - 6

 .تقّدُص ةقدصلا "ايف بیت ام ما ناك نا ناف . ةقّدصلا

 داش

 هر ىلع بجي ملو زتملا نم رثكأ يه نأضلا تناك ناف : كلام لاق - 407

 :نأضلا نم لاملا تبر ىلع تبجو يتلا ةاشلا كلت قّدِصُملا ذآ ةدحاو اش لإ

 لأ زعملاو نأضلا توتسا ناف .()*اهنم ۳ نأضلا نم َرثكأ زغملا تناك تاو"

 ۱ .ءاش امه

 بارعلا لبالا كلذکو : كلام لاق :لاق [ىِبْمَقلا] هللا دبع انثّدح 8

 وکذملا ردصملا نم تّبثٌملاو « نیبغار لما يف (1) - 5

 ..روكذملا ردصملا نم ةملكلا (2)

 .روكذملا ردصملا نم وه تين امو ؛ هو بمق : لصألا يف )3

 . روکذملا دما یاسر ءاهيف مال يف (1).. 6

 عملا نأك ناو : هّلحم لصالا يف درو دقو .روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 7

 :اك ناو زعملا نم قدصملا 7 ةدحاو ةاش الا اهّبر يلع بجي مل نالا نم ريكا

 .اهنم ليضا رثكا ناضلا
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 تناك ناف .اهّلُك لب يه اما :لاقو" .ةقّدصلا يف امهتر ىلع ناعتجی تی

 بارعلا نم ذخأيلف ٌدحاو رعب الإ اهبر ىلع بجي ملو تخبلا نم رثكأ يه با
 . !ءاش امهتنآ نم ذحأيلف ترتسا نإف !اهنم حايل رثكأ تملا تناك تاق !اهتق

 .اهبر ىلع ةقّدصلا يف عّمِجُت سیماوجلاو رقبلا كلذكو :كلام لاق - 409

 ىلع بجت الو سیماوجلا نم رم ٌرثكأ يه رقبلا تناك نإف .اهلک رقب يه امن :لاق
 دشایلف رثكأ سیماوّجلا تناك ناو !امهتقّدص رقبلا نم ْذَخَأيلَف ةدحاو ٌةرقب الإ اهن

 ادص (7*ةقدصلا كلذ يف تبجو اذإف !ءاش امهتيأ نم ذحأيلف توتسا ناف !
۳ 

 ةيشام دافآ نم يف سنأ نب كلام لاقو : لاق [یبنعقلا] هللا دبع انثدح - 410

 نم ٌلوحلا اهيلع لوحي یثح اهيف هيلع ةقّدص ال هّنِإ :"متغلا وأ رقبلا وأ لا نم

 اف ملا خاش نو یرآ وأ: ةرقب نوت او لبالا نم رم الور سن اقا : ةف

 نيح هتيشام عم اهقّلصْی هتاف .ثاريم وأ ۳ ةبه وأ“ ءارشب امنغ وأ ًارقب وأ لیا اهيلإ

 هتيشام ىلإ ةيشاملا نم دافأ ام ناك ناو . لوحلا ةدئافلا ىلع لحي مل نإو :اهقذصت

 اهقّدِصُي هنإف (*)*دحاو مريب اهثري نأ لبق وأ“ دحاو مویب اهیرتشی نأ لبق تفّدلص ل
 .۹)*هتیشام ید نيح# هتيشام م

 رقبلاو : لصالا يف هّلحم درو دقو .طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) 40
 . هقدصلا كلذ يف تبجو اذا اضیا كلذ ةلزتمب سیاوجلاو الا

 ' .روكذملا لصألا يف امك تّبتُملاو «منغ وأ رقب : لصالا يف (1)- 0
 .هدلعآ ّصنلا نم 369 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (1) ۱

 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2) .
 3 : .. روکذملا لصألا نم نیتمالحلا نيب ام (3)
 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نایبلا رظنا (4)
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 اضع اهب يرتش ۽ من لجرلا اهیکزب قرولا )لثَم كلذ لَم امنإو 1

 | لّجرلا جرخُيف ةقدصلا - هعاب اذا - كلذ هِضْرَع ىف هيلع تبجُو دق رخآ لجر

 . دغلا نم اهقّدص دق را نوکیو موبلا اذه اهقّدِص دق لّوالا نوکیف ؛اهتقدص
 زاك لجر يف سنأ نب كلام لاقو :لاق [يبنعَلا] هللا دبع انئّدح 2 ١

 زود )يف بجت ةريثك آمّنغ اهيلإ [ظ 51 و] ىرتشاف ةقّدصلا اهيف بجبن ال مَ
 لا اهیلع لوحي یّتح ٌةقدص اهلك متفلا يف هيلع بجت ال هتإ :اهثرو وأ ةقدصلا

 ةتيشام نم لجرلا دنع ناك ام لك ّنأ كلذو .ثاريم وأ 27يْرَشِب اهدافأ موي نم

 ركي یتح يلام باصن كلذ ذمي سيلف . متع وأ رقب وأ ليإ نم ٌةقدصلا اهيف بجت
 | دافأ ام عم قّدصُي دص باصتلا كلذف . ةةدصلا هيف بجت ام اهنم فنص لك نم

 . ةيشاملا نم ريثك وأ ليلق نم هّيحاص

 اولیا لجرل تناك ول :كلام لاقو : لاق [يبنغقلا] هللا دبع انثّدح - 3

 : وأ ةرقب وأ ًاريعب اهيلإ دافأ مث ةفدصلا اهنم فلص لک يف بجت مَع وأ رقي
 .اهقّدِصُي نيح هتيشام عم اهقّدص

 یس

 .ّىلإ تعمس ام ٌبحَأ اذهو : كلام لاق

 بجت ةضيرفلا ىف كلام لاقو :لاق [يِبْعَقلاَ] هللا دبع انئّدح - 44
 | اهتاكم ذخأ دّجوت ملف ضاخم ةنبا تناك نإ اه :هدنع ()دجوت الف لجرلا

 .روكذملا ردصملا نم ةملكلا (1) -

 .روكذملا ردصملا نم تّیَعلاو ءاهيف : لصالا | يف (1) - 2
 ءارتْشاب :روکذملا ردصملا يفر «لصألا يف دارت اذکه (2)
 . طقف روکذملا ردصملا نم ةملکلا (3)

 طقف روکذملا ردصملا نم فطعلا فرح نم فلألا (1)- 3
 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ؛ ذخوت : لصالا يف (1) - 4
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 تر ىلع (27*ناك هدنع نکي ملو* ةعذج وأ ةقح وأ نوبل ةئبا تناك نإو : رك

 .(5)*اهب هيتأي یس هل" اهعاتبي نأ (*

 .اهتميق هيطعُي نأ ب بح ال :لاقو

 .!هلك تناك اذا ملا كلذكو ٠ : كلام لاق

 نأ لُجرلل له :سنأ نب كلام لتشو :لاق [يبنغتل ّةلا] هللا دبع انئّدح - 5
 . ىلإ ٌبحأ اهکرت : و دلت

 رقبلاو حضاوتلا لبإلا يف كلام لاق :لاق [یبعقلاژ هللا دبع انثذج
 اذإ اهّلُك ةقّدصلا كلذ نم "ذعوی نأ" ")یر يا : ثّرحلا رقبو "أين
 . ةقدصلا اهيق ت

 ناك اذإ : نیطیلْلا يف سنأ نب كلام لاق : [يبنْغقلا] هللا دبع م
 ةقدصلا بجت الو .ناطيلَخ امهف ًادحاو ُحارُملاو ادحاو لخفلا وأ .يع
 دملا هيف "جت ام امهنم دحاو لكل کس نیک

 . روکذملا ردصملا نم نّیتمالعلا نيب ام 0
 . روکذملا ردصملا نم تبملاو «لاملا : لصالا يف (4)
 .ةرققلا هذه نم 3 نايبلا رظنا (5)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو «ناوس :رياغُ طخبو طلا يفو لصالا يف ذ (ا)
 نم 271 ةرقفلا نم 1 نایبلا يف هنع نلعُحلاو ةيسوتلا ةخسلا يف صقنلا يهتني انه (2)

 . صنلا اذه قیقست

 نودب ذی : :(198 ص) (..ع) عوبطملا يفو ؛ ؛نيتّيطخلا نیتخسلا يف اذكه (3)
 . ةلاحإ الو نایب الو هيبنك

 .ع.ح نم لک دقو ءلصألا نم طقاس دنتمالعلا نيب ام (1) - 4
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 ہرا نم لق رخاللو ةاش نرعيرأ نّيطيلخلا دحل ناك اذإ هنأ كلذ ريسفت و

 .امهنم دحاو لكل ناك ناف .ةقَدص ةاش نيعبرأ نم ّلقأ هل يذلا ىلع نكي مل ةاش
 نی لأ امهدحأل ناك ناف جنس يف "ميج قدصلا يف بتا ملا

 52 و] امُّهف رثكأ وأ ةاش نوعبرأ راللو ةفّدصلا هيف بجت ام كلذ نم لق

 ! ىلعو اهتضحب فلألا ىلع «ةّيوسلاب امهنيب ّلَضفْلا (*ناذارتی ۳

 ناك ای ملا يف ناک متل يف نیت

 ىف سل : لا 22 9 هلأ ل وسر ْنَأ كلذو .ةقدصلا هيف

 ذإ مّتغلا ةهمئاس يفا :- !هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لاقو دص ليإلا نم

 اش اش َنيِعَبَرَأ تغلب

 .ءاطلخلا ةقدص يف تعمس ام ّبحأ اذهو : كلام لاق

 نب رمُع لاقو :كلام لاق :[ىبنغقلا] هللا دبع انئذح 8
 م تا م ا مع يس رك ےہ ھا 3 ۰ 8 ت رع لع ی ع

 ةدّصلا ةّيْشَح عمتجم َنْيَب قرم الو (1)قئفتم َنْيَب ْعَمْجُي الا :- !هنع هللا يضر -

 املا باحصأ كلذب ينعي امْنِإو

 امك انصن يف تتشلاو ؛ًاعْيَج م. ع يفو .نيتطوطخملا يف لكش نودب لعفلا درو (2)

 1 ج) يقابلا دبع .ف.م ةيانعب ةعوبطملا يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف

 .(25 ر 264 و 263 ص
 .هانتبلأ امك .ع.ح يفو «نوئارتی : لصالا يف (3)

 و نایب نودب نك زر اه امك تحلصأ .م م: ع يقو «نيطيلخلا : نيتطوطخملا يف (1) 7
 .(199 ص) ةلاحإ

 .و 48 و عح (2)

 .هالعآ نصللا نم 369 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (3)
 :: نابي تودي نكلو «قرتفم :م.خ يفو ؟ انتا امك ةملکلا تدرو نیتطوطخملا يف (1)- 8

 ۱ . هیبنت الو
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 دقو ةاش نوعبرأ ممنونم دحاو لكل نيذلا (2) تلا قلطني نأ كلذ ريسفتو

 7 1 ورق ۱ ۳ سک

 . ًاعيمج اهوعّمج* قّدصملا مهلظأ اذإف ةقدصلا ةمّتغ يف مهنم دحاو لك ىلع اب

75 

 قمی ال :- !هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لوق يف كلام لاقو - 4197

 هاش : ناو المهتم حاد او لک نوکی نیطیلخلا ّْنأ كلذ ریسفت نإ :؟عِمتجُم

 امهمتغ نيب اقف " ثلا مهل اذن های ثالث كلذ يف امهيلع نیکی

 ةقدصلا ىف لخسلا نم هب دعي ام ىف ءاج ام باب

£ 8 3 

3 

 الو قيلعت نودب نكلو هر نكي نأ :م.ع يفو یانتبثآ امك نیتطوطخملا يف )2(.

 . نایب
 ناکملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امك حلصملاو «مهنم :ع.ح يف (1)- 1

 .روكذملا

GB)...وعو (.م.ع) عوبطملا يف يلاتلابو ٠ ع.ح) ةّيسن ةيسنوتلا ت ةطوطخملا يف ف صقن د 1  
 يأ : ةيرهزألا ةطوطخملا ةخسلا نم (عبارلا رطسلا) ًارهظ 57 ةقرولا یّح تمي

 دمتعنس صتلا اله قيقحت نم قبس ام يف انتداعكو .رطفلا ةاكز ةليكم باب : ىتح

 ةيانعب يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم ٌعوبطملا نصتلا ةخسّتلا هذه ىلإ ةفاضإلاب
 .اهنطاوم ىلع هيبنتلا عم طقف ةناعتسالا باب نم كلذو «يقابلا دبع .ف.م

 ۱  .دتعي :(26 ر :266 و 265 ص ۰1 ج) يثيللا ییحی نب ىيحي ةياور يف (4)

 طقف روكذملا ردصملا نم :ىلع (1) -
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 - ُدمَتا :اولاقف لحساب ساّنلا ىلع دعي ناکف ًاقدصُم تب - | هنع هللا يضر  e aل  f 2 BALهتيم ف و 9

 .؟!ًانيَش هم ْذْحْأَت الو للاب

 سلا ژن مع لا كل هل رگ باطکلا نب رم ىلع می ال
 ١نَمَوْ! ةلوكألا ذخأت الو اهذخأت الو 27 يِعاتلا اهلمخي ةْخَسلاب مهْيَلَع ُدُعَن  aeتا ۳ م 2 ور 1 سا ال رم شارپ

 د ّنْيَب لذَع َكِلَدَو ةّيّشلاَو ةَعْذَجلا دغاتو متغلا لخق الو ضحامْلا الو ىلا  ۳مأكل عمل  LLام سلا م مر هي مرا رم علا عر رس 5

 .4!هراّیخو ِلاَمْلا

 أا مشللا ةاش يه *ةلوكألا (*و حنت ّنيح ةريغصلا ةلْخّسلاو* : كلام لاق
 م 5< و 50 5 م مع ۾ 4 ۱

 .اهدلو يّبرت يهو تعضو دق يتلا ىبّولاو لماحلا ضخاملاو ")لک نّمست

A تب ar : ۳ 8 . 94 39 ۳ ة دلا وتف ةقدصلا اهیف بجت ال منغلا هل نوكي لجرلا يف كلام لاق 7 

  5 8نا ق :

 ذصلا هيلع نإ :اهدالوأب ةقدص [ظ 52 و] هيلع متف دحاو مويب قّدصُملا هيتآي نأ
  5 39 32 ۰م . يي 3-2

 اذو اهنم منغلا ةدالو نأ كلذو .ةفدصلا هيف بجت ام اهتدالوب متغلا تغلب اذإ

 هثمث غلبي اي ضْرعلا كلذ لثمو  ثاريم وأ ("7*ةبه وأ" ءارشب ديفأ امل فلاخم

 و 0 س

 هنو قّلصیف ةقدصلا هيف بجت ام هحْبرب غلبيف هبحاص هعيبي مث ةقّدصلا هيف بجت

 لوحي یّتح ةقّدصلا هيف بجت مل ًاثاريم وأ ةدئاف هحير ناك ولو .هلام سأر

 .هثرو وأ هدافأ موي نم وحلا

  2.لاملا نم حلاك هنم ")متغلا ءاذغف : لام لاق

 قرولاو بهذلا نم لجرلل ناك اذإ خآ هجو ىف نافلتخي امهو :لاق

 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا رظنا (2)

 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو ؛ءادع : لصألا يف (3)

 . طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (4)

 . لكروت ىتلا :لصألا يف هّلحم درو دقو روکذملا ردصملا نم نتمالعلا نيب ام (5)
 . طقف روكذملا ردصملا نم نُيتمالعلا نيب ام (1) - 1
 . روکذملا ردصملا نم حالصالاو «لاملا ادغف : لصالا يف (1) - 2
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 هلام كذتي مل « بجن مل وأ ٌةاكزلا هيف تبجو ألام امهيلإ دافأ من ةاكزلا هيف

 . هدافأ موي نم هدنع ناك ی هلام عم دانآ

 اعّمتجا اذإ نّيماغ ةقدص ىف لمعلا باب

 يف اندنع رمألا :لاق سنأ نب كلام نع [يبنَْقلا] هللا دبع انئّدح- 423 :
 قص هيلع بوت ىس يعاسلا هی الف رعب ألام لو ةقذصلا يلع بت

 ذی :كلام لاق* "دود سمح الا هلی تکلم دقو قّدصْملا هیتأیف ی
 لاملا تر ىلع (2)اتبجو نْيِيْلا نيتقدصلا ۳و لا سْمخلا نم تنم

 قّدصُي نيح لاملا بر ىلع بجت امّنِإ ةقّدصلا نال "ةاش ماع لک يف“ نت

 ناو .قّدصُي موي دجي ام قّدصُملا قّدصُي املاف تّمن وأ هتیشام تکله دو
 دّجو ام الا قّدِصُي نأ هيلع سيلف ةدحاو ُريغ ٌتاقدص لاملا بر ىلع ترهآ

 ٌتاقدص اهیف هيلع تبجو دقأ“ و هتیشام تکله ناو .قّدصُي موي هدنع قد
 ًةقّدص ال هّاف ةقدصلا هيف بجت ام ىلإ تراص وأ هتیشام تكله ىتح اهنم ذوب

 .(7)* نتشلا نم" یضم “وأ كله" ام يف َنامض الو

 .هالعأ نصتلا نم 369 ةرتفلا نم2 نایبلا رظنا (1)-

 طقف (27 ر 267 و 266 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (م1) ::

 ۱ . روکذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو «تبجو :لصألا يف (2) ۰
 .ةرقفلا هذه نم 1 نایبلا رظنا (3)
 1 .فطعلا فرح نم ةزمهلا ةفاضإ روكذملا ردصملا يف (4) .

 .ةرقفلا هذه نم 1 تايبلا رظنا (5) ۰
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 نع ' 2[ بلا ركب ۳ 8 دوج نب مساقل نھ 9 اا س تجر س امج

 نا يضر - باطلا نب رمح ىلع وم :تلاق اهتأ اإل - يبلا ةجوز :ةشئاع
 0 عرض تا الفاخ اش اهیف َىَلَرَف [و 53 و] ةكَدَصلا و ا ل !هنع

 أ هذه ی ات َلاَقَف !ةَقَدّصلا َنِم هاش ه هذه لات ۴تا هذه اما:

 7 ون ی | تاررَخاو ارد ال !َساَّنلا ارت آل !نوُمیاط مهو

 نب دمحم نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع [يبتغقلا] هللا دبع انئّدح - 5

 ةملسم دم ی عجشآ ¿ نم نالجتر يربح *لاق هنآ ناب نب ىيحي

 قبال !كلاَم ةَنَدَص لا جر : لاما تر وی اهدَصُم مهینب ناك َيراَصْنألا
 ۱ . هاهَلبق ل هح نم ءافو وای ءاش هل

 ىلع قّيضُي ال هنأ اندنع َةّنِّملا نإ : كلام لاق :[ىِبْمَقلا] هللا دبع اح

 . مهلاوشأ ةاكز نم اوعفد ام مهنم لّبقُي نأو مهتاكز يف نيمِلسُملا

 ةحيحص ًانايحأ ءانست يف تاّرم تس نآلا حل تدرو دقو ؛ نايس :لصآلا يف (1)- 424

 .ءایلاب انه امك ىرمتأو

 . 269 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هالعأ صتلا رظنا ؛ةفاضإلا ليلعتل (2)

 . صنلا اذه نم ةقباسلا ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (1)- 5

 (268 و 267 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو ءاهيلا : لصألا يف (2)

 .(28 ر
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 اهذخأ هل زوجي نمو ةقّدصلا ةمسق ىف ءاج ام باب

 نب ءاطع ن رع مّلسأ ع نب دز نع كلام نع [يبنتلا] لا دع الح 426

 يف يِزاَعْلا :ٍةَسحَحِ لإ نل هَ ةّقَدَّصلا لح 2» : لات - 5 - هّللا ل وشو ذأ

 اج هل ٍلْجَرِل وأ اھ اَمب اهارتشا لجرل وأ مراغلا وا يَ 2 لی هر هللا لی

 ّنأ تاقّدصلا مسق يف اندنع هيف ٌفالتخا ال يذلا رمألا : كلام لاق 427+
 هيف تناك فانضالا ّيأف .*يلاولا نم داهتجالا هجو* ىلع الا نوكي ال كل

 فنّصلا ىلإ كلذ لقتني نأ ىسعو .ىرَي ام رذقب فصلا كلذ رثوأ ُدَدعلاو ٌةجاحل

 . كلذ ناك ام ثيح دّدعلاو ةجاحلا لهأ رثزیف مارعأ رآ نّيماع وأ ماع دعب ر

 تاقدصلا ىلع لماعلل سيلو . ملعلا له اهآ نم (2) یضزرآ نم تک ر دآ انه ىلغ

 .ةاّمسُم

 اهيف ديدشتلاو تاقّدصلا ذخأ ىف ءاج ام باب

 ركب ابآ نأ ینغلب :لاق سنأ نع كلام نع [ىبنْعَقلا] هللا دبع انثّدح - 428 ۰

 .طقف (29 ر 268 ص :1 ج) روكذملا ردصملا نم فطعلا فرح 2 (1) 42

 هاني :روكذملا ردصملا يشو بت يتمم ديت لل تأ دقو لصالا يف اذكه (2)
 وكذملا ردصملا نم حالصإلاو «نیکاسملا : وا ی (3)

 نم فالتخا :لصالا يف هلم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب هب ام (1)-4

 ۱ .یلوا
 .روکذملا ردصملا نم تّبیْملاو اضرن : لصالا يف (2)

 269 ص :1)) روکذملا ردصملا يف درو امهتاذ نتملاو دانسالاب تیدحلا (1) - 8
 .(30 ر
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 اويل ْمُهّندماَجل اقع ينو ر ول» : لاق  !هنع هللا يضر - قيذصلا

 «یودعلا] ملسأ نب د دیر رع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع اتثدح

 _ !هنع هللا يضر - بالا م نب مع برش :لاق هنأ (*7)[باطخلا نب رم

 آم درو هنآ هربخآف را اد تل [ظ 53 ول َنْيَأ نم :ُهاَقَس يذلا َلَأَسِف هجا

 : ْتْذَعَجَف ناب نم يل اوُبلَحَف نوني ْمُعَو ل ت ا اكس ذات

 اق ده لَخْدَأَف !اذَم رهن يتاقس

 | ضتارف نم ةضيرف منم نم لك نأ (")اندنع رمآلا ل : كلام لاق
 هداهج مهيلع اتح ناك هنم اهذغآ نوملسُملا عطتسي ب ملف "1 لجوز رع -

 .(؟)هنم اهوذخأي

 باتغألاو لختلا نم رامثلا نم صّرْخُي ام ةاكز باب

 هدنع قلا نع سنأ نب كلام نع [یبنغتلا] هللا دبع انئدح 9

 ق ا : لاق - ل - هللا َلوُسَ نأ ديعس نب رْسُب عو راسي نب نامیلس

 .رْشْعْلا ْفْضِت ٌحصّنلا ىَقَس ام يفو شل ٍلْعَبْلاَ ب نولو ءامسلا

 .هالعآ صنلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نایبلا رظنا ةفاضالا لیلعتل (م1)
 .(31 ر ء269 ص ؛1 ج) روکذملا ردصملا نم تّيثُملاو هاقتساف : لصألا يف (2)

 .طقف روکذملا ردصملا نم ةملكلا :اتدنع (3)

 . روکذملا ردصملا نع ةغيصلا (4)

 كلامل ثيدحب (32 ر ؛270 ص ۰1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور درفنت انه (5)

 اكز عتم لجر نأش يف هلماعو زيزعلا دبع نب رمع نيب ب سارت هغلب دق ن نأ هيف گلی

 .رمُم ةحيصتب يلاولا هنم اهّذخأف عملا ىلع ًامدان اهاّدأ مث هلام

 يف انب رم دقو . طقف (33 ر ۰270 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم فطعلا واو (1) 9

 .ةرشابمو اذه رسب نع يوري ًاکلام نأ (307 ف) نصتلا
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 : لاق هنأ باه نبا نع دس نب دايز نع كلام نمي هللا دبع انتدخ
 . 2! ٍقْيَبَح نبا قذع الو ةرافلا ٌنارْصُم الو 2۳ ورغجلا لخنلا ةقدص يف دو

 ةقّدصلا يف هنم ذوي الو لاملا بحاص ىلع ْذَعُي اذهؤا 0

 َدَعَت متغلا كلذ لثم امّنإف : كلام لاق : [يبنغقل :2/1] هللا دبع انثدح - 430

 ال 37 رامث لاملا يف نوكي دقو .ةقدصلا يف ذکر ال لخّسلاو (7)هلاخسب اهب

 دعوت ال امك هاندآ نم دوت ال كلذكو .ههبشأ امو َيِدْرّبلا يه و ةقدصلا اهتم ذَح
 . هطَسْوَأ نم ٌةقَدصلا ذوب امّنإو

 صرخ ال هلأ هيف فالتخا ال يذلا هيلع عّمتجُملا رمألا :كلام لاق - 431
 . عيب حيو هحالص ودبي نيح صرخی كلذ ناف ُبتِعلاو لخنلا الا رامشلا

 ىلع ةعسوتلل هلْهأ ىلع صرخُيو (ابتعر ابطژ لی بّتِعلاو لخدلا رمت نأ كلذ
 یو مهنيب یخ مث مهيلع صرخ قيِض كلذ يف دحأ ىلع نوكي لو س ۱
 . مهیلع صرخ ام ىلع ةاكزل !! هنم نودي مث اوو اش فيك هنولک

 ابر لَكؤُي ال ام اّمأف :كلام لاق :لاق [يبْمَقلا] هللا دبع انا 4327

 ىلع امّنإو هلأ یلع* صرخْی ال هّنإف اهلك بوبُحلا نم هداصح دعب لكؤُي امت
 . ةاكزلا هيف بجت ام غلب اذإ [و 54 و] هتاکز یون اَ راص اذإ ةنامألا “هيف هله

 ىلإ 270 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبملاو «نورعَجلا :لصألا يف (2)
 رفتلا نم ةئيدر ًاعاونأ دین نيتعباتلا نيت برابعلاك ةملکلا هذهو .(34 ر 2

 . جنش نيح متفلا نم ةريغصلا ينعت ةملكلا نأ رکذ نأ (420 ف) كلامل قبس (1 1)- 43
 .روكذملا ردصملا نم يه يتلا نام :ندب ءايش :لصأآلا يف (2)

 ۱ . روکذملا ردصملا نم ةملكلا :اّتعَو (1) - 43
 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثلاو «بياثلا ىلع :لصالا يف (2)

 .!واش :روكذملا ردصملا يفو ءءآشي : لصالا يف (3)

 يف لاذ ینعملاب نكلو ةعّسوُم ةرابع يف درو لصالا نم وه يذلا نیتمالعلا نيب ام (1) - 43
 . روکذملا ردصملا 0
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 هيلع عّمتِجُملا و : كلام لاق :لاق [يبغقلا] هللا دبع انثّدح 3

 لوي هعيب لحو باط اذإ .اهْمَمَت اهسوژر يفو اهلهآ ىلع صرخ ليخنلا نأ

 ن نآ لبقو هلْهأ ىلع صرخ نأ دعب ةحئاج مثلا تباصأ اذِإَ .دادجلا دنع ارْمَت

 يضخ غلب ام رَمّثلا نم يقب ناو .ءيش مهیلع سيلف رّمَّثلاِب ةحئاجلا تطاحأف

 اصآ ام يف مهیلع سیلو .هناکز نم ذأ خلك  يبنلا عاصب ًادعاصف قسوآ

 ۱ .ةاكز ةحئاجلا

 ًاضيأ مرکلا يف لّمعلا كلذكو :كلام لاق

 هر ناك اذاو :لاق كلام انربخآ :لاق يا هللا ديع انثّدح 4

 ةعطق وأ اهنم كزش لک يف ام غلبي ال لاومأ ين )ارش وأ ةقئفتم ؛ لاومأ عطق

 ؛ ةاكزلا هيف بجت ام تغلب ضعب ىلإ اهّضعب مج اذإ تناكف الا هيف بین

 .اهّلُك اهتاكز يّدؤُيو اهعّمجي

 نوتیزلاو بوبخلا ةاكز باب

 نع باهش ّنبا لأس هنأ سنأ نب كلام نع [يِسْمَقلا] هللا دبع انثدح - 5
 م 3

۳ 

 غلبي مل امف .قُسْوُأ ةسنخ نوتّيزلا غلبيو رّصعُي نأ دعب ('ةدّْشُعلا هيفا :لاقف نوت إلا

qan e,ها ورش  
 .؟هيف ةأكز الف قسوآ ةسمخ

 . كاَرَيْشا :روكذملا ردصملا يف (1) 4

 .روكذملا ردصملا يف امك تّیتملاو ءاهيف : لصألا يف (2)

 كلام لاک :ةفاضإ (35 ر :274 ىلإ 272 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يفو انه (1) = 5

 .ُرْشْعْلا ِنوُميزلا : تره دو او
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 بوبخلا ىف اندنع ةنّملا : كلام انربخأ : لاق [ىبنغقلا] هللا دبع انئدح _ 6:

 العب ناك امو نويعلاو ءامسلا تقس امم ذو هنأ اهتولكأيو سانلا اهرخّدت

 قْسْوأ ةسنخ غلب اذإ رشعلا تفصن حضنلاب ىقسُي - يس امو .ُرْشْعلا كل
 باسجب ةاكزلا هيفف ةسمخ ىلع داز امو .- لك يبتلا عاص ءلّوآلا ماسل

 بجت يتلا بوبخلا :لاق كلام انربخأ :لاق [يبيْمَقلا] هللا دبع اتئّدح 437
 دلاور نصمحلاو لاو لاو ثلغناو يعشلاو ٌةطنجلا ٌةاكرلا 3

 . اماعط ريصت يتلا بوبخلا نم كلذ هنأ ا امو ٌنابلجلاو ايبوُللاَو ُنالُجْلُحْلاَو

 .اًبَح ريصتو دصحت نأ دعب اهّلُك اهنم ذَحْوُت ةاكزلاو : لاق

 .اوعفد ام كلذ يف مهنم لبقُيو اهيف نوقّدِصُم سانلاو :لاق

 [ظ 54 و] ناك وأ نْيعلاو ءامسلا هيقست هنم ناك ام لّخنلا ةلزتمب نوتيزلاو

 . صَرخُي الو رشُعلا هیقف

 ؟اهّدعب وأ ةقفنلا لبق شعلا نویز نم جرخُ ىتم : كلام لتّسو :لاق- 8

 .ماعطلا نع ماعطلا ُلْهَأ لأسُي امك هل ()هنع لأسُي نكلو ةققتلا ىلإ ري ال لاق

 . رّصعُي نأ دعب شعلا هنوتيز نم ذخ ًادعاصف قسْؤأ ةسفخ هنوتیز نم عفر 0

 .ةاكز هتیز يف يف هيلع بجت مل قّسْوُأ ةسمخ هنوتیز نم عفرپ مل ن

 يف سييو "حس دقو هعزز عاب نم :كلام لاق :لاق يبنعقلا انثدح 9
7 

 .روكذملا ردصملا يف امك تيِثُملاو «تناك : لصالا ىف (0- 6
 روکذملا ردصملا نم ةفاضإ ةملکلا (2) ۰

 . روکذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو :هیف :لصالا يف (1)- 7

 1 .روكذملا ردصملا , هم ره يذلا دنع :لدب دنع : لصالا يف (1)- 438:

 .روكذملا ردصملا نم حالصالاو .لصح :لصألا يف (1)- 439
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 .ةاكز هارتشا يذلا ىلع سيلو .ٌةاكز هيلعف همامكأ
 ینختسیو همامكأ يف سبيل © تح عرز عیب ۳ )حلصی هل و "كلام لاق 0 0 8 : و

 ۱ .ءاملا

 :_ لجو رع هللا لوق يف كلام لاق :[يِبْمَقلا] هللا دبع انئَدح - 0
 . !ملعأ شاو ةاكزلا كلذ نأ ()0ویاضح مری هفح

 رامثلا نم هيف ةاكز ال ام باب

 لاو ليختلا يف سنأ نب كلام لاق :[يِبنْعَقلا] هللا دبع اتئلح 1

 فلوق امو رمتلا نم قّسْوَأ “ةعبرأ هنم دي ام هل ناك اذإ لجرلا دا :عززلاو
 قُسْوَُأ ةعبرأو ةطئحلا نم قّسْوَأ ةعبرأ هنم دصحي امو بيبزلا نم قّسْوَأ ةعبزأ

 ز كلذ نم ءيش يف هيلع سيل هاو :ضعب ىلإ كلذ ضعب عّمجُي ال ها «ةّينطقلا
 فنص يف غلبي ام ةينطقلا نم وأ ةطنحلا نم وأ بيبزلا نم وأ رمتلا نم هل نوكي ىّتح
 نيا : هيي - هللا لوس لاق امك (2)*_ لي - يبنلا عاصب* قسْوأ ةسمح هنم دحاو

 . روکذمنا ردصملا نم حالصالاو «لصحي : لصالا يف (2)

 .أطخ نّیترم فرحلا خسانلا داعآ (3)
 . (6) ماعنألا ةروس نم 141 ةيآلا نم ءزُج :نآرق (1) - 0

 كلامل لوقب (274 ص علطم ۰1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور تدرفنا انه (2)
 ذ ةاكزف - هالص دي مل رّمث وأ عرز كلذ يقو - هضزآ وأ هطئاح لص عاب نمو
 رتشي نأ الا ئابلا ىلع كلذ ةاكزف هعیب لحو باط دق ناك ناو .عاتبُملا ىلع

 . عاتبملا ىلع
 .(36 ر ۰277 ىلإ 274 ص ۰1 ج) طقف روكذملا ردصملا نم ددعلا مسا (1) - 1

 . طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)
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 1 دص را نو يسزآ وسنت ةّسمخ

 ناو .قُّسْرَأ ةشخ رثتلا نم لُجرلا ادْجي نأ كلذ ريسفتو : كلام لا

 .ةاكزلا هيف مث ضعب ىلإ اهّضعب عَمِجَي هّنإَف !هناولأو (*!هؤامسأ +
 لجرلا فطق اذإ ؛هرمخأو هدوشأ هلك بیبزلا كلذكو : كلام لاق - 43

 . ()اک زلا هيف تبجو قُّسؤَأ ةسنخ

 تلشلاو ريعشلاو ءاضتبلاو [و 55 و] ءارتسلا ةطْيحلا كلذكو :كلام لاق

 ىلإ هضمي هيلع ی قشؤأ ةسفحخ كلذ نم لجرلا دّصح اذإو .دحاو فص

 رمتلاو ةطنحلا ْلثم دحاو فّنص ىه ةيبطقلا كلذكو :كلام لاق - 444 7

 ايبوللاو سدعلاو صّمحلا «ةّييْطُفلاو .اهناولأو اهقامسأ تنلتخا ناو ب

 طقف روکذملا ردصملا نم ةملکلا (1) - ١
 .ًابيرقت اهناذ ظافلالاب خسانلا اهرّک ةلمُجلا هذه (2) 5

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبثحلاو ؛لعفلا دعب ءىلع : لصالا يف (3)

 ردصملا يف امك تّیملاو ءدّرفُملا ملا ةغيصب لصتملا ريمضلا درو لصألا ين (4)

 .روکذملا 00
 ًابيرقت اهتاذ ظافلالاب روگذملا ردصملا يف كلام لوق درو (1) -

 علطم 1 ج) روكذملا ردصملا يف ًابیرقت هتاذ ظقللاب درو كلامل لوقلا اذه (1)

 .(275 ص
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 عش

 هلا نيب - !هنع هللا يضر  باطخلا نب رمُع قرف دقو : كلام لاق 5

 ! نم ذآو رْشُعلا اهنم دَّخآف دحاو فثص ةّبنْطَقلا نأ ىأرو ةطئحلاو

 .رشعلا فضِن 'بيبزلاو

 ىلإ ")امهضعب «2![ةطئحلاو] ةينطَقلا نيب عّمجُی فيك :لئاق لاق ناف
 ذوب الو. يب ادي دحاوب نينا [ةبنطقلا] اهنم ذی لُجرلاو «ةقدصلا يف
 ناجی قرولاو بهذلا ناف #57 ليق“ يي ادي ناك ناو دساوب نانثا ةطّحلا

 . )مهاردلا نم امضا راتیدلاب لح وي دقو . ةقدصلا يف

 -رلا نيب نوكي ()لیخنلا ىف كلام لاق :[یبنخقلا] هللا دبع انئّدح _ 6

 راك نإ هّنإف !؟)اهیف امهيلع ةقّدص ال ها :رفتلا نم قشوآ ةينامث اهنم ناذُجيف
 تناك تأ وأ قُسْوَأ ةعبرأ ْذُجي ام رخآللو قُسُوأ ةسئح هنم ذجي ام امهدحأل

 اهنم لقأ و أ قس أ ةعبرأ ذج يذلا ىلع سيلو ق قسؤألا ةسمخلا بحاص ىلع ةقدصلا

 ثيح 453 ةرقفلا ىف هلفسآ نصنلا رظنا .طقف روكذملا ردصملا نم :بيبزلاو (1) - 5
 .بيزلاو :لدب ؛تْزلاو :داريإ عم قيرفتلا اذهل كلام ضرستی

 . عملا ميقتسيل انداهتجا نم ةفاضإلا (2)

 .ركذلا ةقياسلا ةئاضإلا رابتعاب لصتملا ریمضلا اتش (3)

 . ینعملا حضتيل انداهتجا نم ةفاضالا (4)
 ةقباسلا ةلمجلا نم ریبک ءزج ةباتك خسانلا داعآ انه (5)
 . روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (6)
 تّیلا كدب ءب ادي قرّولا نم ِدَدَعْلا يف هناَضَأ :روکذملا ردصملا يف (7)

 : . لصألا
 . روکذملا ردصملا نم وه تبثآ امو .ضرالا :لصالا يف (1) د 6

 . روکذملا ردصملا يف امك تّیْملاو ءامهبق : لصالا يف (2)

 .روکذملا ردصملا نم ةفاضإ :نا (3)
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 لخن وأ دّصحُي عزز لَك يف ءاكرّشلا يف زا لمعلا كلذكو : كلام لاق - 7

 .وأ قسفا ةسمخ رمتلا نم ذجي مهنم لججر ل لك ناك اذإ هَنإف فطقُي مرک و

 .)ةاکز لا هيف هيلعف قّسْوَأ ةسمخ عرزلا نم دّضحي وأ قسآ ةسمخ بيبزلا نم

 اهنإو هیق هیلع ةقدض الف قطو ةشح نم لقا نع ناک نمو : كلام .لاق

 . )قو ةسنع فاس رآ هداصخ را هد غلب نم یلع ةقسلا ْ

 ام لك اندنج ةتّشلاف : كلام انربخأ :لاق [يِبْعَقلا] هللا دبع انئّدح 448

 اهلك بوبخلاو بيبزلاو رختلا نم [ظ 55و ] اهلك فانضألا هذه نم هئاكز تر

 ىّبح ٌةاكز اهنمت يف هيلع سيل نا *)هعاب مت نينس ۲ !كلذ دعب هبحاص هکتمآ م

 ملو اهریغ وأ ةدئاف نم كلذ لصأ ناك اذإ «هعاب موي نم وحلا اهنّمث ىلع لوح

 مث لُجرلا اهدیفی ضورغلاو بوبُحلاو ماعطلا ةلزنمب كلذ امتإو .ةراجّتللا نكي

 لوحي ىّتح ٌةاكز اهنامنأ يف هيلع نوكي الف قرو وأ بهذب اهعيبُي مث نيئس اه

 وأ بوبخلا وأ بيبزلاو رثتلا كلذ لصأ ناك ناو .اهعاب مري نم وحلا. هيلع

 موي نم ةنس هسّيح دق ناك اذإ اهمیبی نيح ًةاكزلا هيف هبحاص ىلعف ةراجتل ضورفل

 . )هب هعاتیا يذلا لاملا :

 لوقبلاو بضقلاو هكاوفلا نم هيف ةاكز ال ام باب

 آل يتلا ةّنّشلا :سنآ نب كلام لاق :لاق [يِبْعَملا] هللا دبع انئّدح 449 -

 علطمو 275 ص ةياهن ء1 ج) روكذملا ردصملا يف ًابيرقت هتاذ ظفللاب لوقلا درو (1) - 447

 .(276 ص ْ
 .ُهتَقَدَص ىدا ذأ :كلذ :لدبو روكذملا ردصملا يف (1)- 448

 :روکملا ردصملا نم حالصإلاو ءاهعاب :لصألا يف (2) ٠

 1 .روكذملا ردصملا نم حالصإلاو «هيف :لصألا يف (3)

 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (1) - 9
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 ؛ هكاوشلا نم ءيش يف سيل هّنأ ملعلا لهآ نم تعمس يذّلاو اندنع اهيف فالتخا
 :ناک اذإ *)ههبشپ مل امو كلذ هبشآ امو نيتلاو كسزفلاو ناَمُولا نم (1)ةتدص
 تعيب اذإ اهنامْثأ يف الو ٌةقَدص اهلک لوقبلا يف الو بضقلا يف الو . هكاوفلا
 . اهنّمث ضبقیو اهعْيِب موي نم لوحلا اهنامّثأ ىلع لوحتي

 لّسَعلاو لّيَخلاَو قيقرلا ةقدص يف ءاج ام باب

 رم ام نب ل دبع نع ینا نب , كلام نع [ بلال هلا دبع اتل - 450
 :َلاَق _ ب - هللا لوستر َّنأ ةريرُه يبأ نع كلام نب كار نع راسي نب نامیلش

 .(0):هَََص هِسَرَف يف الو ِهِدْبَع يف ملا ىَلَع سیل
 نب ناميلُس نع باهش نبا نع كلام نع [يبنخقلا] هللا دبع انثدح - 1

 !ًةَقَدَص اقيِقَرَو انطخ نی ذا : حاَوَجْلا ن ةَديَبُع يبل الف ماّشلا لأ نأ راسي
 ىلإ بكف اضیآ همکف . ىَبأَف - !هنع هللا يضر - ب طلاب َرَمْع ىَلِإ بنك مت یہ اف
 7 مهم )مدح اربا نإ :ّمع ِهْيَلِإ بَتکف - هنع هللا يضر - باطلا برم مد (1 2 و ےک

 .«!ْمُهَفيَِر قرار ْمِهْيَلَع اهددراو
 مه اهذدراّو» :رمع لوق ینعمو : كلام لاق : [يبنعقلا] هللا دبع انثذح

 ۱ . مهئارقت ىلإ اهدژرا نأ

 روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ءهبشي :لصالا يف (2)
 277 ص 1 ج) روكذملا سیل يف امهتاذ دانس لاو نتملاب ثيدحلا اذه درو (1)- 450

 .(37 ر

 277 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك وه انه تبثأ امو «هذحف :لصألا يف (1) - 51
 .(38 ر

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتُحلاو ءىلإ :لصوا يف (2)
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 5 يبأ نب هللا دبع نع كلام نع [يِبْمَقْلا] هللا دبع انثدح 459

 نب رمُع نم باتك ءاج» :لاق هنأ مزح نب ومع نب ")دمحم نباوو
 .«ةقّدص لّسعلا نم الو ليخلا نم دخأی الأ ىثمب وهو ينا ىلإ قيزعلا

 ُتلأس» :لاق رانيد نب هللا دبع نع كلام نع [يبنعقلا] هللا دبع انئّدحا

 .«؟ةقدص نم لیخلا يف لهو :لاق !نیذاربلا ةقدص تک

 نع باهش نبأ نع سنا نب كلام نع 0 هللا دبع انئّذح_-453

 ناك - !هنع هللا يضر - باطلا ب مع دا هيبآ نع (17[رمُع , نیل هلل دبع نب مل

 ىلإ لمحلا رثكي نأ كلذب ديري ءرْشْعْلا فن ِتْبّرلاو ةَطْنِجْلا نم طلا نم ذ

 ةشعلا ةّيبطقْلا نم خاتو 55

 نب بئاسلا نع باهش نبا نع كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع انئّدح 454 ٠

 قوس ىلع دوعسم نب ةبثُع نب هللا دبع عم (77*ًالماع آمالُخ* ُْتْنُك» :لاق هنأ دی

 ا ل

 دقو ؛(39 ر ۰278 و 277 ص :1 ج) روكذملا ردصملا نم ةطقاس :دمحم نب مرد 45

 نب هللا دبع :يف مالعالا سرهف رظنا .لصالا ةطوطخم ىلع دامتعالاب اهانتيثأ

 461 ةرقفلا ةصاخخ رظنا .هانقثد امك ةرثكب مسالا دري هیفف ؛مزح نب ر نیا

 . یصنلا نم 1 نایبلا ۱

 سرهف اهنع رظنا .(46 ر ۰281 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا اهنم الخ دق ةفاضالا (1) 3

 . رمع نب هللا دبع نب ملاس : يف مالعألا

(Y= 4547طقف (47 ر 281 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام  . 
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 زلف ةّيلهاجلا يف مهنم خؤي ناک) :لاق ؟رشعلا طلا نم باطخلا نب رم

 . ()«باطخلا نب رمع كلذ

 سوجّملاو باتکلا له ةيرچ يف ءاج ام باب

 اق هنأ باھ نبا نع سنأ نب , كلام نع [يبنْمَقلا] هللا دبع انثّدح - 455

 اب َرَمُع ناو نیرخبلا سوُجَم نم ةيزجلا ذَآ - و هللا لوس ر نأ يتغلب»

 1۹9 بلا َن اد نا نَا لو سرا سوجم نم ام

 د

 نبا “يلع نب" دمحم نب رفغج نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انثدح
 باطل نب رم نأ هيبأ نع )اما دبع يبأ بلاط يبأ نب يلع نب نْيسُحلا

 | لاف ؟مهرنأ يف عطأ تفيك يرذأ اما: :لاَقَف َنِموُجَمْلا کد - !هنع هللا يضر -

 س مهب اوس : لوقی خي وللا لوشر ُتْعِمَسَل هش :فوع ب ناموا ُدْبَع
 .*!باتکلا له

 یلوم أ" ۱1)[يوَدَعلاَ] ملْسَأ نع عفان نع كلام نع يبنغقلا انثدح - 456
 نا ةعبرأ بعذلا له ىَلَع ةيزجْلا بّرض ِباَطَخْلا َّنْب رم َرَمُع نأ .باطخلا نب رم
 2 ما دل ةقايضَو َنيِمِلْسُمْلا قازرَأ َكِلَذ َعَم .امهزو َنيِعَبَرَأ قوا ل له ىَلَعَو

 .(48 ر +281 ص ۰7 ج) روکذملا ردصملا يف آبيرقت هتاذ ظفللاب ثيدحلا درو (2) ۱

 (41 ر ۰278 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف امهتاذ دئسلاو نتملاب ثیدحلا درو (1) - 5

 يب امو : طقف (42 ر ۰278 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 ةد ثيح (92 ر ۰132 ص ء1 ج) بیذهتلا بیرقت نم نیتفوقعملا نّیسوقلا

 765/148 يف يفوت دقو روهشملا مامالا وهو ؛قداصلاب فورعملا هلأ رجح نبا
 .هالعأ صنلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا :ةفاضالآ لیلعتل (1) - 6

 (43 ر 278 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف امهتاذ دنسلاو نتملاب ثیدحلا درو (2)
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 نع مش نب ديز نع كلام انربخأ :لاق [يبقل هلا دبع [ظ 56 و انثذحا

 ()ةيزجلا مت نم ةريثك ٍمَعَتِب ىَتؤُي اک - !هنع هللا يضر  باَطَخْلا | نی َرَمْع

 ملسأ نب دز ع كلام انربخآ : لاق [يبنْعَقلا] هللا دبع انثدح 457:

 هلا يضر - باطخل "لا بل لاق هلأ هيبأ نع أ ۱[ باطخلا نب رمُع لوف يودع
 تی ام یا بم 1 بال نب مع لاقف «!ءابمَم ها ها يغ ن :

 1 لاقف .«لبإلاب اهو ۳ نب : !ةيلع يَ :ثلقف» :لاَق . «!اَهب

 :َلاَق . 9تا من نی 5 تزل مك : نم :ُدَمْع لا ؟ضرألا نم لكا

 نإ :ثلف !اَهَلكَأ - !هّللاو - دَر مش لاَ : لاَق «!ةي ةيزجلا من نی لب:

 «ترحش اهب َرَمأَف اةیزجلا منو اه

 َلَعَج الإ ةفيرط هلو ةّهكاف اف ُنَوُكَت آل مشت ٌفاَحِص ؛ ةَدْنَع ناکو» :لاق 53

 کج نا و - بم بت اعضا كلب يف

 نم يقب امب ا - 3 _ لا جا ىلإ بتن روا كلي محل ني با

 ی اصن لاو نیرجاهشلا هی ادق عنیطق م

 . مهتيزج يف الا ةيزجلا لْهأ نم ذَحْوُت مثلا ىرأ ال : كلام لاق.

 زیزعلا دبع نب رمغ نأ يتغلب :كلام لاق :[ىبنْمَقلا] هللا دبع انثدح_ 459

 .نوملسُي نيح ةيزجلا لأ نم ملسأ نّمع ةيزجلا اوعّضي نأ هلاَمُع ىلإ ب

 . هالعآ نصنلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نایبلا رظنا .ةفاضالا ليلعتل (1) -

 . طقف (44 ر 279 ص +1 ج) روکذملا ردصملا نم فرحلا فلآ (2)

 . روگذملا ردصملا نم حالصالاو ؛مشو : لصألا يف )3(

 : .روكذملا ردصملا يف امك تّبَملاو ؛هب ىلا :لصالا يف (1) - 4
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 رزج ال هنأ اندنع ةنسلا :لاق كلام انربخأ :لاق [يِبنْعَفلا] هللا دبع انئّدح

 لا لاجرلا نم الإ خو ال ةيزجلا ّنأو مهئايبص ىلع الو باتكلا ٍلْهَأ ءاسن ىلع
 يليخن يف ۲)*سوجملا ىلع الو“ ةمذلا لهأ ىلع سيلو .مهنم ملُحلا اوغلب دق

 لع“ تعضر املا ةقدصلا مال ءةقّدص (*)مهعورز الو مهیشاوم الو مهمورك الو
 اتكلا لْهأ ىلع ةيزجلا *تعضؤو مهتارقف ىلع اًذرو وا اريهطت نيِمْلِسُملا : 5 ل ۳ ۳۹ 2 - 0

 جلا مهيلع امإف - اهيلع اوحلاص يتلا مهدالبب اوناك ام مهق .مهل ًاراغَص

 ذ اورجتی نأ الإ ءاهاوس ءيش مهلاومأ نم )ہیلع سیلو 0 اوحلاص يتلا

 نوريدُي ام يف رشعلا مهنم ْدَحْوُيَف اهيف [و 57 و] اوفلتخيو نيملسُملا دالب
 .تاراجتلا

 أ ىلع اهيلع (*)وحلوصو ةيزجلا مهيلع تعضُو امنا مهنأ كلذو - 0

 مو ماشلا ىلإ رضم لْغأ نم مهنم ّجْرَخ نمف .مهُوُذع مهنع لئاقیف مهالبب اورق
 اذه هبشأ امو نّميلا ىلإو ةنيدملا ىلإ قارعلا لْهأ نمو (20قارعلا ىلإ ماشلا لهآ

 رشعلا هيلعف دالبلا

 و مهلاومأ* نم ءيش يف سوجّملا ىلعالو باتكلا لأ ىلع ةقّدص الو
 مهنيد (*) ىلع نوری . ةّنّملا كلذب تضم .20”ههرامث الو" مهيشاوم (3)* دم

 يلع اوناك اما ىلع نون

 .روكذملا ردصملا يف امك تّيِنُملاو «مهعرز : لصالا يف (2)

 . ةرقفلا هذه نم 1 نايبلا رظنا (3)

 . لصألا يف نیترم تدرو :مهف (4)

 .روكذملا ردصملا يف امك تینا ءىش يف : انه خسانلا فاضآ لصألا يف (5)

 وُحْلاَصَو : روكذملا ردصملا يفو (1) - 0

 . روکذملا ردصملا يف امك وه تی امو قارعلا لها :لصألا يف (2)
 طقف روكذملا ردصملا يف نیتمالعلا نيب ام (3)
 .روكذملا ردصملا يف امك تّيثملاو «ىف :لصالا يف (4)
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 ناو .رْشُملا هيف اوج ام يف مهيلعف نيملسُملا دالب يف اوفلتخا اذإف - 46

 اتم سيل كلذ ال ُدْشْعلا اوفلتخا املك مهیلعف ًارارم دحاولا ماعلا يف وَ

 .مهل طش ام الو هيلع او

 (1)اندلب لهآ نم یضرلا هيلع تکردآ يذلا اذه : كلام لاقت:

 2 رطفلا ةاکز هيلع بجت نم يف ءاج ام باب

 یلوم ؛عفان نع سنا نب كلام نع [يبنْغَقلا] هللا دبع انثّدح - 2

 نیل ِهِناَمْلِع ْنَع طفلا َةاَكَر ٌجِرْخُي ناك هلأ رمُع نب هللا دبع نع «رمُع نب هلا
 .رْيَيَخَبَو رم يد

 ىلع بجي ام يف تعمس ام نسخ :لاق كلام نع [يِبنْمَقلا] هللا دبع انثدح ١

 هل دب )الو هتقفن نمضي نم لَك نع كلذ يَدْوُي لُجرلا نأ رطفلا ةاكز يف لج

 مهيئاغ ءمهّلُك )*هقیقرو هرّبدُمو هبئاكم نع يدوي ُلُجرلاو* !هيلع قِفَنُي نآ

 كلام هيوري ثيدحب (282 ص ۰1 ج) يشيللا ىيحي نب ىيحي ةخسُن تدرفنا انه 0 4
 يرتشي نأ اس 3 یسنلا لأسي باطخلا ا نب دز نع.

 كلذل ضنرلاب ّيبنلا باوجو هعاب دق نأ ّنظو لجر ىلع هب قّدصت دق ناک ًاسّرف ...

 يف شن لا دیع وع عفن نم كلام دیرب E كالکو : 49 ر
 نأ دارأ نّمع هلأس نم ىلع كلامل باوجب ةفاضالا تست مث (50 ر) هتاذ ىنعملا

 .(50 ر) كلذ كرت بابحتسا هيقو ء هيلع قّدِصتُملا ريغ دنع اهدجو ةقلص يرتشب

 .(283 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثخملاو «ةرطفلا :لصألا يف (2)

 ؛283 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّيثملاو ؛نم الو :لصألا يف (1)- 4

00" 
 نسو هيبتاكم : لصألا يف هّلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2) ۰

 . هقیفر
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 : مل نم اًمأف .اهریغل وأ ةراجتل مهنم ناك نمو املش مهتم ناك نم ءمهدهاشو

 !هيلع ًةاكز الف امِلسُم مهنم

 : نا :قبآلا دبعلا يق كلام لاق :[يبتْغَقلا] هللا دبع انئّدح_- 3

 :هتعجرو هتايح (2)وجري وهو ةبيرق هتبیغ ()تناک اذإ مّلعي وأ هناكم ملع اذإ
 (3)هتع يكزُي نأ ىرأ الف هنم سئيو لاط دق هاب ناك نإو .هنع يک رب نأ ىرأ

 : لاق «؟رطفلا ةاكز مهيلع له» :ةيدابلا لْهأ نع كلام . لئشو 4

 ىف لاق هّنإف .- 5 هللا لوسر لاق امل اهجارخإ اوعَدَي الو اهوُدوُي نأ 9

 ْنَع ریجش نم عاص ذأ رفت نم ٌعاَص ناضتر يف رطِفْلا [ظ 57 و] اكر <

 .«َنيِمِلْمُمْلا نم ی وأ رکذ ِهِدْبَعَو رح

 يف لجرلا ىلع سيل :لاق كلام انربخآ :لاق [يبنْعقلا] هللا دبع انئدح

 همِدْخَي ()*مهنم ناك نم الا تاک * هتأرما قيقر يف الو هریجأ يف الو .هديبع

 . هيلع قف نأ نم

 رطفلا ةاكز ةليكم باب

 رمُع نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع [يبتعقلا] هللا دبع انثّدح - 465
 رفت نم ًاعاص «سالا ىَلَع َناَضَمَر يف رطفلا ةاكز نضرف - ة4 هللا َلَوُسَر

 .روكذملا ردصملا نم ره تبثأ امو ناک : لصوا يف (1) 463

 روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو «لوبقم ینعم هل ودبي الو «يخر : لصألا يف (2)
 ۱ روکذملا ردصملا يف امك وه تبثأ امو :مهنع :لصالا يف (3)

 ب اتهو .طقق (56 ر ۰285 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 4
 نالا ۹19 ةرقفلا يف هتيادب نع اًنلعأ يذلاو ةّيسنوتلا ةطوطخملا يف صقتلا

 .(201 ص «عوبطملا صنلا) ًارهظ 48 ةقرولا يف وه اهيلإ عوجرلاو
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 .َنيِمِلْسُملا نم یقلآ ذأ رکذ هیبع ْوَأ و لک ىَلَع ریش نر
 ملا نب دئز نع كلام انربخآ :لاق [يبنْعَملا هللا دبع انثّدح - 6

 نب دعس نب هللا دبع نب ضایع نع (![باطخلا نب رمع ىلؤم «ي

 ءرطفلا اکر )رخ اّک» :لوقي يرذخلا ديعس بأ نیس هنأ يرماعلا حس

 ًاعاَض ْوَأ طقأ نم اعا وأ مت نم“ ًاعاص وأ ٍريِعَش نم ًاعاَص وأ ماَعَط نیا

 .- هي هللا لوسز عاصب كلذ :كلام لاق
 ع

 َنْب هللا َدْبَع نأ عفان نع كلام انربخأ :لاق [يِبنْعَقلا] هللا دبع انثّدح - 467:
BE 

 .ًاريعش جرحا هنإف ةدحاَو بم ال ملا ال رطفلا ةاكز يف جرب ال ناك

 [ريبّرلا نیا ةورغ نب ماشه نع كلام انربخأ : لاق [يبنقلا] هللأ نایت ان

 نْيدُم هلهآ نم تاسنإ لک (* نع هتقّدصب مي لسدأ رطبا * موی ناك اذإ ناك هنآ هی

 اهلك تارافکلا :لاق كلام انربخآ :لاق ی هللا دبع انئّدح - ۳۹

 .- الب - یبلا دم رغضألا ذلاب كلذ لک «رشعلا ةاكزو رطبا اك

 .هالعأ نصنلا نم 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا «ةفاضالا ليلعتل (1) 6
 .202 ص :م.ع (2) 7

 .هتداعك «ةلاحإ الو هیبنت نودب .م.ع هحلصأ دقو «يلصب :غ.ح يف (3)

 . نصنلا يف هتابثإل . ع. ح اندمتعا دقو.« لصألا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (4) +
 .و 49 و :ع.ح (1)- 4

 .ع.ح نم حالصالاو ىلع :لصالا يف (2) ۱

 نکلو :لصالا نم اه امك . ۳: عییف تدرو دقو ءرطفلا ةوكزلاب :ع.ح يف (1) - 4

 . قلعُي وأ هني نأ نودب ۱
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 ()رطفلا ةاكزب لاسژالا تقو يف ءاج ام باب

 عفان نع سنأ نب كلام انربخأ :[يِبنْعَعلا] هللا دبع انثّدح 89

 دع ممجت يذلا ىلإ هتاکرب ُتَعِبَي َناَك َرَمُع َنْب هللا َدْبَع وَ رم نب هللا دبع
 يه رص ره يا

 . مآ ِةَولَت وأ نيمو رطفلا

 هنأ كلام انربخأ :لاق [يِبنْعَقلا] هللا دبغ انثذح :لاق (2!قاحسإ انئذح

 !موي نم [و 58 و] رجفلا علط اذإ رطفلا ةاكز اوجرخُ نأ نوّبحتسي ملعلا لهآ

 . 20 ىلصُملا ىلإ اودغي نأ لبق

 لا موي نم دخلا لبق وذوي نأ  !هللا ءاش نإ - عساو كلذو :كلام لاق

 .۳)ةاکزلا باتك رخآ

 ! ىيحي نب ىيحي ةياور يف ًابیرقت ظفللا سفنبو هتاذ دانسإلاب ثيدحلا درو (1)- 9

 1 (55 ر 285 ص1 ج)

 هيلع هيبنتلا قبس دقو ؛يفخلا نومیم نب نّسحلا نب قاحسإ بوقعی وبأ وه (2)
 .ءالعأ نصنلا نم 3 ةرقفلا نم 8 نابیلا

 .روكذملا ردصملا يف ًابيرقت هتاذ ظفللاب كلام لوق درو (3)

 ۲ .204 نع :م.ع (4)

 اح هبتک امي نينيعتسُم اذكه اهتءارق ادل نكمُي رطسأ ةعضب .ع.ح يف (5)

 ع هللا یلصو هلل دمحلاو يناثلا ءزجلا مت :ةطوطخملل هميدقت يف باهولا دبع

 :ىلع . مایصلا باتك ىلاعت هللا ءاش نإ هولتب .ةاكرلا باتك رخآ وهو دمحم انديس

 رخالا میر رهش يف كلذو لا هقفو «يلصوملا جاحلا نب يّبحملا .دمحم

 . یلاعت هللا اهسرح قشمد ةنيدمب ةئامعبسو نیسمخو ةعبس
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 مايصلا باتك؛')

 نع عفان نع ستأ نب كلام ىلع تأرق :لاق [يبْعقلا] هللا دبع انئّدَح 47

 ارت ىح اوموصت لر : لاقف تامر رکذ - هل - هللا لوسر نأ رم نب

 . 202ه اورذفاف ْمُكْيَلَع مَع ناف !لالهْلا اور یّتع اوُرِطُمت الو
 نع یلیّلا ديز نب رؤث نع كلام انربخأ :لاق [يبتْعَقلا] هللا دبع انثذ

 هل» : لا هاضمر َرَكَذ هلي هّللا لوس نأ - !امهنع هللا يضر - سابع نب“
 200! هد اوُلِمُكََف ی مع ناق !َلداهْلا اؤر یت |

 نب هللا دبع نع سنأ نب كلام انربخآ : لاق [يبنغقلا] هللا دبع انثّدح 71

 ذا وشو عي ولا :لاَق _ ا لا قوت أ رمش نب فا دبع نع

 1 اوُرُدفاَف ْمُكْيَلَع مغ ناق اوت یّتح اوفطفت ۳ !لالهلا ارت یخ

 یئر لالهلا نأ هغلب هنأ كلام انربخآ : لاق [يبنغقلا] هللا دبع انثّدح - 472
 ربع ل

 یس ىَّنَح رطفی لف يشعب - !هنع هژرا يضر - نافع نب نامش نام

 ةعوبطملا ةخسّنلا نم يلاتلابو 6 عج هی ةينوتلا ةطوطخملا نم رم سصقتلا ةيادب )6(

e 
 يثيللا ىيحي ییحی نب ىيحي ةياور يف ًابيرقت ظعللا سفنبو هتاذ دانسالاب ثیدحلا درو )1

 .(1 ر 286 ص 1 جلا
 ء1 جل روكذملا ردصملا يف ًاذج بيرق ظفلبو هتاذ دانسالاب ثیدحلا درو (2)

 .43 ر 287 ص
 .(2 ر :286 ص 1 عا را يف ده امهتاذ دانسإلاو نتملاب ثيدحلا درو , 00

 469 ةرقفلا نم 6 نايبلا يف هنع
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 .سمَشلا تباع © وأ

 عبنپ دل هنأل هموصي ها :هدحو ّناضمر لاله یری يذلا يف كلام لاقو

 حو لاوش لاله ىأر نمو .ناضمر نم مويلا كلذ نأ ملعی وهو رطفُي نأ

 اذإ كئلوأ لوقي مث !انومأم مهنم سيل نم َرِطْفُي نأ نومهتي سانلا ْنأل طف

 ماّيِص َمِييْلَو طی الف ًاراهن یلاوش لاله ىأر نمو . .«!لالهلا انيأر دق» : مهیلع

 يتأت يتلا ةلبللا لاله وه امْنِإف ! كلذ

 نم كاهن نو مهو رطفلا موي سانلا مایص يف كلام لاق - 3

 لالو ی اریوب لبق “ير دق ناضمر لاله نأ تْبَك مهءاجف

 8 و] مهءاج ةعاس ةي بأ مويلا كلذ نم نورطفُي مهنإف :ًاموي نوئالئو دحأ

 :سمشلا لاوز دعب "۳ كلذ مهءاج اذإ* ديعلا ةالص َنوُلصُي ال مهنأ ريغ ءدبخلا

 روحشلا ىف ءاج ام باب

 باهش نبا نع سنأ نب كلام نع [يِبْعَقلا] هللا دبع انئّدح - 4

 ي الداب إم :َناَق - يي - هللا كوش نأ هيب نع [رمش نیا دبع نب ملاس

 .«!موتکم ۹۶ نبا ۲ داني ی اوُبرْشاَو اوكف لب

 .طقف .ع.ح نم فرحلا فلآ (2)
 ۰205 ص :م.ع (1)- 473

 . ير :ع.ح يفو ءىار : لصالا يف (2)

 . ع حيف امك تتلو .موصب :لصألا يف (3)
 .مهاح كلذ ناك نا : :ع.ح يف هلحم درو دقو لصالا نم نیتماللعلا نيب ام (4)

 7 نبأ وه ينعَملا ْنأ انقئد هيو هالعأ نصنلا نم 8 ةرققلا نم 2 نایبلا رظنا (1) 474

 ۱ .قيقدتلا اذه انللعو نذؤملا |

 .هيبنث الو تايب نود . م. ع اهتيثأ دقو .ع.م نم ةطقاس :ّمأ (2)
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3 

 ین يداي ال یمغآ الجز مونکم ما َناَكَو» :(**باهش نیا لاق«

 نع رانید نب هللا دبع نع كلام نع [يبتْعَقلا] هللا دبع انثّدح ن 475
 وقرب م

 اولکف ليپ يداي لاب نإ :َلاَق _ هل هللا لوس ر 000[ رمُع نبش

 نب ميركلا لبع عمس هنأ كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انئّدَح

 . روخشلاب ءاتییسالاَو رطفلا ليجغت ربا لمع نم :لوقي )قرا

 رطفلا يف ءاج ام باب

 (1)[ةملَس] مزاح يبأ نع سنأ نب كلام نع [يِبتْعَقلا] هللا دبع انثدح - 6

 ال» :َلاَق ل - هللا َلوُسَر َّنَأ يدعاسلا دعس نب لهس نع (" جمال ران

 حاير نبا وه ّينعَملا نأ انققد هیفو هالعأ نصنلا نم 18 ةرقفلا نم , م2 ۳ 0 :

 . قیقدتلا اذه انللعو ندؤملا

 . نصنلا نم ةقباسلا ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا (3)

 ّصنلا رظتا .ع.ح يف امك تّبثُملاو ءخساتلا نم أطخ وهو «قذاخملا :لصألا يف (4) .

 نم هلقنی اتع يرارلا نع ثيدحلا يف انعسوت هيفف 0 ةرقغلا نم 1 نايبلا يف هالعأ ْ

 .هالعأ ٌصنلا نم 168 ةرققلا نم 1 نايبلا رظنا تضاحخ يوارلا نعو .لوق ۳.

 نم 305 ةرقفلا نم 1 نایبلا كلذكو 101 ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا ءةفاضإلا لیلعتل (1) - 6
 ۱ . هالعأ ّصنلا ۱

 = ين امك تّبثُملاو .حالصا وأ نایب نودبو .ه.م اهتبثأ اذکهو دیعس :غ.ح يف (2)

 321 21 *أط



 . «!َرطْفْلا اوشن ب ثلا لاری

 0000 ا و 8-0-0 للا ور بيسشلا نب دعس

 .؟!ٍقِرْشَمْلا لمآ َريِخأت هر وب ملو طفلا

 ذّيمح نع باهش ها نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دع انثدح 7

 امتعَو - !هنع هللا يضر - بالا َنْبَرَمُع نأ هربخآ هنأ فوع نب نامحرلا دبع

 الق دوسلا لا ىلإ ِناَرْظْنَي نیح َبِرْعَملا ِناَيْلَصُي اَناَك  !هنع هللا يضر - ناف

 .َّناَضَمَر يف َكِلَذَو ةالَّصلا َدْعَب نارطقب )3 ارطفي*

 رجقلا لبق مايّصلا عامجإ يف ءاج ام باب

 . لا دبع نع عفان نع كلام انثذح : لاق ایی هللا دبع انثّدح - 8

 !٠ رجفلا َلْبَق اصلا َعَمج ْنَم ارم هوصب ) :ٌلوقَي ناك هلأ رم

 ةصفح نع باهش نبا نع كلام انثّذح :لاق [ىبْعَقلا] هللا دبع انثّدح

 ش “كلذ لثم - للي - يبنلا يتجوز «ةشئاعو

 نيحي نب ىبحي ةياور يف أمكو (305 -231  1 تارقفلا) هذه انتیاور صن =

 .}6 ر 8 ںی 1 ج) يثيللا

 .207 ص :م.ع (3)

 .(ظ 50 و :ع. ح) ةّيسنوتلا ةطوطخملا يف صقن ةيادب (1) - 7

 . طقف (8 ر 289 ص ۰ ج ررکذملا ردصملا نم ٠ نیتمالملا نيب ام )2

(TJ 8(5ر : 288 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب ثيدحلا درو : 

 .روكذملا ردصملا يف ًايرقت هسفن ظفللابو هتاذ دانسالاب ثيدحلا درو 2
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 بُتُجاوهو حّبصُي يذلا مايص باب

 نامحرلا دبع نب هللا دبع نع كلام نع [يبتْعقلا] هللا دبع اتثّدح -7
 .«سئوي يبأ نع ٩)يراصتالا [يندتلا ةلاوط يبأ «مْزَح نب] رّمْعَم نب وا
 و هللا ل وسرل لاق اجر َّنأ ۳ يبنلا ةجوز شن ةشئاع نع «ةشئاغ

 ذیرا ار اج خب ينإ املا وسر : ات و ؛ باّبلا یلع او

 لتا مایَضلا دیرا اأو مج نا آر :_ - هللا لوس کف م
 نم عن ات ( ترا لا رفع ْدَقَو اتم تست كن :ٌلُجولا (* َلاَقَف .
 5آ نأ وجر ناز لار : َلاَقَو - لب - هللا ٌلوُسَر بضعف 9 9

 أ امي ملا یال ما
 نب“ ديعس نب هر دبع نع كلام نع [يِبنْمَقلا] هللا دبع انئثّدح 0
 .ءةمَّلَس ّمأو ةشئاع نع ماشه نب ثراحلا نب نامحرلا دبع نب ركب يبأ نع ()

 ةَعَّصْعَص ىبا نب نامحرلا دبع نب هللا دبع ريغ وه اذه هللا دبع نأ ظخالُملا (1)
 نصنلا نم 9 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هنع ثيدحلا قبس دقو ؛ينزاملا يراصتالا
 ليلعتل (16 ص) ًاطبملا فاعسإ رظنا قرقفلا هذه يف دراولا ثّدحُملا نعو .هالعأ
 نب ديعسو كلام نب سنأ مهنم ةعامج نع هتياور يطويشلا ركذ دقو .ةناضالا
 لبنح نبا هقثلو دقو .انّصن يف امك كلام لثم هنع قلم ةياور ركذ امك بّيسُملا

 . ةّيومألا لودلا رخآ يف يفوتو هريغو 7
 .(9 ر 289 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ةفاضإلا (2)

 طقف روکذملا ردصملا نم :هل (3)

 طقف روكذملا ردصملا نم :كل (4):
 .روكذملا ردصملا يف امك تَبثُملاو شاب : لصالا يف (5)
 1 ج) روكذملا ردصملا نم طقاس هنأ ىأ طقف لصالا نم نیتمالعلا نيب م (1) 8

 : ةفاضإ عم ءانتبثأ ام لثم (18 ص) اًطِبُملا قاعسإ يفو .(10 ر ۰290 و 289 ی 5
 اصن يف امك كلام مهنم هنع ةعامج ةياورب يطويشلا رکذ دقو .ينتلا يراصنألا

 .756/139 ب هتافو خرأو هال هریغو لبتح نبا قيثوت رکذو
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 ال خبط - ه6 - هللا لوشر ناك الا ات ول یبللا يتجوز

 ۱ و او ملا ريع عاج
 ركب يآ یلزم ؛يَمُس نع كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع انثدح - 1

 َناَورَم َدْنِع - يبو انآ تلک» :لوقي ۲ "ماش نب ثراحلا نب نامحرلا دبع
 فا انج َمَبْصَأ نم :لوقب ةَرْيَرْه ابآ نأ هل رود يملا زی َوُهَو ءٍمَكَحْلا

 ىلإ بهذ“ - !نامختلا َدْبَع اي َكِْيَلَع ُتْمَسْنَأ :ُناَوْرَم َلاَقَف !َمْوَيْلا

 سس دبع بم !َكِلَذ ع ا ٠ ملس لو ةَشِئاَع نیمزتلا
 د نام تو امل توت ىلع اق ىلع ُتْيَهَدَو

 بره تی :نوقب ةرْيَرْه اأ نأ هل رکذف تاور دنع اک ال !َنيِنِمْؤُمْلا

 اک ام ُبْعْرَتَأ !ناَمْحَولا َدْبَع اب  ةَرْيَرُه وب لاق امك سیل :ْتَلاَق !َمْوَيْلا

 | وات - هللا لوشر ىَلَع ُدَهْشَأَف :ْثَناَق !هُللاَو ال قند لا كرم

 .۰! مریلا كلَ موضَی مت مالتخا ٍرْيَغ نم بنج بیل ناك

 9 امك تلاقف كلد ْنَع اهلأسف ةملس ما یلع انلغد َمُن» :َلاق _ 2

 ام نام ُدْبَع هل رکدف مککلا ن نرم اقجف انجرح : :َلاَق .2!ةَشْياَع

 هک بابلاب اف يِتباَد نبك - !ِدّمحُم ابآ اي - َكِيَلَع ُْتْمَسْن آلا

liَكِلَذ رخ قیتعْلاب هوا !» . 
 ا ےس

 ةريَره ابآ انیتآ ىح ُدَعَم تكرر نامحکلا ُدْبَع [ظ 59 و] بکرف» :َلاَق

 ع

 ظنا . طقف (11 ر 1 و 290 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 1

 1 .ةفاضإلا هذه انللع تیح 94 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف ءالعأ منا
 ظفللابو دعب ام يفو لصألا يف درو دقو ءروكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (2)

 . نبهذتل ةشئاع ىلع , لحد یتح : هقایس ريغ يفو ًابيرقت هتاذ

 .روكذملا ردصملا نم تّبتُملاو «لخد :لصالا يف (3)

 . روکذملا ردصملا نمف تا امو «تلاق : لصالا يف (1) ۰ 2
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 من ! يل مع آل :ةَريَرْه وبا لاقف كل هل رکذ مث ةَعاَس ٍناَمْحَرلا دبع هم

 .نبآ ركب يبآ یلوم ءْيَمُس نع كلام نع [يِبَْقلا] هللا دبع انثّدح -3
 نب] ”نامحرلا دبع نب ركب يبأ نع“ «()[ماشه نب ثراحلا نب نامحرلا
 يتجوز 5 !امهنع هّللأ يضر - ةملَس او هشئاه نع ([ماشم نب شن

 ماع هو تيري گر و عع هر 4 بر و
 ری < عاج نم ابنج حیصیت - 238 هللا لوسر ناك نإ: :ات امهنآ -

 ۷ !موصی

 مئاصلل ةلبقلا يف ةصخلا باب

 نب ءاطغ نع ملْسأ نب دّيز نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع اتثدح - 484

 هتآرما لسراف ًاديدَش ًادْجَو كلذ نم ٌدَجَوف ْمِئاَص وهو تارا ل الجي نأ و گره

 ۳1 كد ثرکذف - الو  ّيبلا جز مس م ىلع ْتَلَخَدَف كل ۳

 كلذب اَهَجْوَر تربغآف تعجرف لقب ناک - يي - هّللا لوحي نأ َةَمَلَس ۱

 ام هلو لا لحي !- للا لوس لث اَتْسَلا :َلاَقَف ا

 لاَقف - ئ  هللا َلوُسَر اَهَدْنِع ْتَدَجَوَف َةَمَْلَس مآ ىلإ ةأرَمْلا ٍتَعَجَيَف 485

 .هالعأ نصنلا نم 94 ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1)- 4

 ليلعتلو . طق 12 ر ۰1 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام 2 9

 . هالعأ یصنلا نم 94 ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا ؛«نيتفوقعملا نیسرقلا نيب ةفاضإلا 00

 3 ج) روک ملا ردصملا يف ًابيرقت ظفللا یضفتبو هتاذ دانسالاپ ثیدحلا درو (1) 48

 ۲ .(13 ر :292 و 291 ص

 ةخسلا نسم صقن وهو ب۵ # ةرقملا ن به 1 : نايبلا يف هنع ن املا صقنلا ىهتني انه (1)- 8
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 اهل ٌلاقف َةَملَس أ هنربخأف 2؟ةأرَملا هذه ناب مه :- هلي هللا ُلوُسَر

 دز ىلإ تّبهدف .«!اهنربخأ ذق» :ثلاق 4!كِلَذ لمفأ ىّنَأ اهيربخأ :- لي - هللا

 هلوسرإ هللا لحب !- هي - هللا لوسر ّلْثِم اَمسَل» :َلاَكَو کش ُهَداَرَق َكِلَذ هر
 لعاو هلل مكاقثأل یر هللاو» .:َلاَقَو هيي هللا ُلوُسَر بضعف .۰!ءاَش 5 3 ی 3 ل r اتم 0 2 3 ا را

 )هدر

 لا نبأ ةورَع نب ماشه نع كلام نع 0 هللا دبع انئّدح 6

 ضع لقي - اي - هللا ُكوُسَر ناک ناك اهن ة ةا نع هيبأ , نع

 11 كرم

 رمح , نت دیس یی سام سد ما

 ام وهَو َرَمُع مار ف تاک - !هنع هللا يضر - باَطَخْلا نب ١ مع ارم لی

 . اان لَ

 9 ءرضَْنلا ىبأ نع كلام انربخآ :لاق [يبنثقلا] هللا هللا دبع انثّدح - 7

 هَمياَع دنع تناک ان هنری ةحلط تب [و 60 و] ةّشئ لأ هللا ديبُع نب رمُع

 ۱ نی و هللا دنع وهو « كلاَته اجور يلع َّلَحَدَي د ا لا ةهجور

 تلاقف ٌمِقاَض َوْهَو ۱ !هنع هللا يضر قیذصلا ركب يبآ نب ۴ ناتخکلا

 ؛ةقباسلا ةرقغلا ةّيقب يه يتلا ةرقفلا هذه دورو نعو .(. ع. ح) ةطوطخملا ةّيسنوتلا

 . قیاسلا نايبلا رظنا «يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف كلذو

 . لصألا ةطوطخملا نم هانتبئآ ام لدپ « «تکحصو :ع.ح يف (1) - 56

 .208 ص :م.ع (2)
 ةخس نع هانتبثأ ام حيحصلاو .م.ع نم يلاتلابو . ع. ح نم صقن نّيتمالعلا نيب ام (1) - 7

 بيرقت يف امکو (16 ر ۰292 ص ۰1 ج) روکذملا ا ردصملا يف امك وهو . لصألا

 نم هدعو الوبقم ةت ةقل رجح نبا هربتعا دقو (422 ر 428 ص 1 جم بيذهتلا

 .689 /70 دعب يفوت ذإ ةثلاثلا ةقبطلا

 . طقف .ع.ح نم ةغيصلا (2)
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 نام اَهْلْيَقأ» : لاقف «؟اًهبعالُتَو اهلبقتف كلها نم ردت نأ َكْعَتْمَي اس :ة

 00 : تلا 9

 مئاصلل ةلبقلا يف ديدشتلا باب

 ةَجْوُر ءةّشئاَغ َّنَأ ُدَعْلِب هنأ كلام نع [يبنخقلا] هللا دبع اتد 488 :

 ناص وهم لقب ناك (2) هلي هللا َلوُسَر نأ رد اإ - ۳

 و للا لو نم هست كلتا کارد

 نب] ةدرع نع [ةورع نب] ماشه نع كلام نع [يبنعقل لا هللا دبع انثّدح* ۱

 .*)*«!رّیخ ىلإ وعذت ها رأ 0 :لوقي ناك هنأ ا

 "رکو جیک اهي مخ قوت لیس سم ال يا رخ

 ىَهْني ناك َرْمُع بل َدْبَع نأ عفان نع كلام نع [يِبْمَقلا] هللا دبع انثّدح
 . مئاّصلل ة ةرشابَملاو ةلبقلا

 .و 51و عح (1)-

 . 209 ص ۰ 9
 يف تّییملاو . وقي :(م.ع) عوبطملا يف كلذکو نيتطوطخملا نیتخسسا الك یف 3(

 18 ر ۰293 ص ءا ج) يئيللا یبحی نب ىبحي ةياور يف امك وه انن
 امك لبعألا يف تُم وهو ۰.م.ع نم يلاتلابو .ع.ح نم صقن نيتمالعلا نيب ام (4)

 . روکذملا ناكملا يف يئيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف
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 رفسلا يف مایصلا باب

 دیبغ نع باهش نبا نع كلام نع [يبنْعقلا] هللا دبع انثدح - 0

 2 هللا لوس نأ ساّبع نب هللا دبع نع ©0دوعسم نب ةبتع نب “هللا دبع نب"

 رم يا علب یک ماس اشتر يف يتلا مَع گن ىلإ "رع

 3 ۳ لوسر و ست لوّسر باحصأ (2) ضعب نع ۳

 و ؛!مكُوُدَعل اووقت» :َلاَقَو رطنلاب حفلا ماع هرفس يف سالا

 .- 5 - هللا لوسر

 هللا وسر ثيأر ذقل» :ينثتح يذلا لاق :۲)رکب وبأ لاق _ 2
۳ 

 ليقف !ًرَحْلا نم وأ شطَمْلا نم َءاَمْلا هسآر ىَلَع ی جلاب ۲ظ 60 وت

 كيح انصن يف مالعالا سرهف رظنا .ع.ح يف امك وه تّبْلاو دبع :لصألا يف (1)- 0

 .هانتبثأ امك تاّرم عست نآلا حل درو

 دوتعن يتلا صوصُلا لَك نيب نم كلذو ءطقف .م.ع نم صقان نيتمالعلا نيب ام (2)
 . ایه ةداع

 .انصن يف ةخيْصلا هذهب مسالا اذه دور ةرثك نع ةرقفلا هذه نم 1 نایبلا رظنا (3)

 . 210 ص :م.ع . طقف لصالا نم ةطقاس ةملکلا (4)

 . 94 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعآ نصنلا رظنا « ةفاضإللا هذه ليلعتل (1) 31
 .(ظ 51 ور ةيسنوتلا ةطوطخملا يف صقن ةيادب )2

 .(22 ر .294 ص ء1 ج) يثيللا ىبحي نب ىيحي ةياور نم نیتمالعلا نيب ام (3)
 . 491 ةرقفلا نم 1 نايبلا هنع رظنا )1( - 2
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 ٍديدكلاب ناك اّملف . ۱۳!َتْمُض َنيح اوُماَص ذك سالا نم ًةفیَط د ۳

 . ۰سال َرْطْعَأَو رطفاف برشق حق

 ۲ریبلا نبآ ةورع نب ماشه نع كلام نع [يبنغقل ] هللا دبع انثدمح 493.

 ينإ :- ب - هللا ل وسر لاق يملسألا ورم َّنْب َةَرْمَح نأ ('1*ةشئاع نع":

 تش نا :- لل - هللا ُلوُسَر هل لاق . مایصلا ةيثك َناَكَو .«!رَمَسلا يف مر

 يبآ نبل لیوطلا دْيِمُح نع كلام انربخآ :لاق [يبنغقلا] هللا دبع انئدخ
 : لاق كلام ني سنأ نع «؟*)[تاحلطلا ةحلط یلوم «يرصبلا ةديبُع ىبأ

 هما الو رِطْفمْا ىَلَع میاصلا بع ملف ناضتر يف - اه هللا لوشر م ان

 ©)«ٍمِئاّضلا ی

 لاک مع َنْب هللا َدْبَع أ عفان نع كلام نع [يِبنْعَقلا] هللا دبع اتئّدح 494:

 تل يف مر
 هنأ نع ان ةدرش نب ماش نع كلام نع [يبتعقل +2ل1] هللا دبع انئّدح

 انرثأي الف نحن رمو ةورُع موصيف هعم فاسو ناضمر يف رِفاسُي ناک

 .روكذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام (2) -
 .(24 ر 295ص «1ج) روكذملا ردصملا اهنم الخ دقو ءطقف لصألا نم ةفاضإلا (1) - 4

 .121 ةرقفلا نم 3 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا تفاضالا لیلعتل (2) |

 .(23 ر 295 ص :1ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ دائسإلاو نتملاب ثيدحلا درو (3) . .

 .(25 ر 295 ص .1ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ داتسإلاو نتملاب ثيدحلا درو (1)- 4

 ,(26 ر 295 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبملاو ءرفاسي :لصألا يف (2)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّیعلاو .نحنو :لصألا يف (3)
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 نب ىيحي نع كلام انربخآ :لاق [یبنغتلا] هللا دبع اتندح* _ 5

 سست
 ۲۹)[ماشه نب ثراحلا نبل نامحرلا دبع نب ركب يبأ یوم ؛ ّيَمْس نعو

 ی رفسلا يف موصي ناك !' ![ ماشه نب ثراحلا نب + نامح ر !ا دبع وب ركب

 . (2*هيلع يوق نمل رفسلا يف مايّصلا بحأو مساو كلذو : كلام لاق

 ناضمر يف هدارآ وأ رفس نم مدق نم لفي ام باب

 هغلب هنأ سنآ نب كلام انربخآ :لاق [يبنْمَقلا] هللا دبع انئّدح 6

 ملعف َناَضَمَر يف رفَس يف ناك اَذِإ - ناك"  !هنع هللا يضر  باّطَخْلا ّنْب َرَمُع

 1 .۳*مناص َوْهَو َلَخَد - همْوَي لوا نم ةنيِدَمْلا لحاد

 لّوأ يف ةنيدملا ٌلخاد هنأ ملعف ناضمر يف رفس يف ناك نم : كلام لاق

 مئاص وهو لخد لخدي نأ لبق ُرْجْفلا هل علطف
 راب وهو رجلا هل ملطف ناضمر يف جرخی نأ دارآ اذإو : كلام لاق _ 7

 . مويلا كلذ موصي هنإف جّرخي نأ لی

 0 8 ۰ 3 2 م 0 یر

 نم ترهط نيح ةرطفق هتأرماو رطفُم وهو رفس نم مقي لجر يف لاقو

 !ءاش نإ ءاهبيصُي ")نأ اهجوزل نأ ناضمر يف اهتضْیح

 . “هيلع يوق نمل نّسح رفسلا يف مايصلاو : كلام لاق“

 .94 ةرقفلا نم 2 نایبلا يف هالعأ ٌصنْلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1) 95

 ىك ملا ردصملا نع صقن نیتمالعلآ نيب ام )2(

 اوکذملا ردصملا صقنلا دیدستل !ندمتعا دقو .لصالا نم صقان نتمالعلا نيب ام (1) - 6

 ۱ .(27 ر 296 ص 1 جد

 . روکذملا ردصملا يف ةب بلم يهو «لصألا نم ةطقاس :نآ (1) - 7
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 نع باهش نبا [و 61 و] نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انشد 498.

 َناَضَمَر يف َرْطْقَأ ًالْجتر نأ ةريرش يبأ نع "[فّوع نب] 0

 وأ نیعباتتم نّیرَهش ماّيِص وأ )هر ر قلع ہک“ نأ - - هللا لوس
 28 .21!نسلجإ» :- ۹ هللا لوس َلاَقَف «!ًدجأ آلد 0

 تك

 ١ لوس :ل هب یدصتف ۲ "اده دحل : قف رمت قرعب - 5 - 1 ! هللا َّ ر ا : اَنْن اهب د اه ذخ» ۰ لاقف رت قم ا هللا

 ر

 لا 7 تب ىَبَح - هلي للا لوس َكِحَضَن» :َلاَق «!يلم جرخت دَ

 يناسارخلا هللا دبع نب ءاطَع نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انثداح - 499
 و 0

 ُةرخت ترضي - 6 - هللا لور ىلإ بارع َءاّج» :لاق بیسْملا نب ديعس
 ْتْيَصَأ أ :ناق ؟َكِلذ اتر :_ لج - هللا لوُسَر لاق !ًدَعْبَألا َكَلَه : لوقیو ُهَرْعَش

 بیر نيت نأ يليتسَت لَه" :- لي هللا لوس لا !ٌمياَص اأو ناتو يف ي
 ّيِبأَف !نسلجاق : نام ال :َلاَق اق 1دی يده نأ عیطتست له : اف !ال ا

 (497 و 496 ف) كلام لاوقآو ثيدحلا ةباتك لصألا ةطوطخم خسان داعأ انه (1) : 91
 :و 61 و ملطم يف همحقأ ناونع ةفاضإ مث ءاهضيح :ةدحاو ةملك الا هتاذ ظفللاب ْش

 .ةلع نم ناضمر يف رطفأ نم باب
 .477 و 137 و 43 تارقفلا يف ءٌنصنلا نم قبس ام يف ةفاضإلا هذهب مسالا درو (م1)
 درو دقو (28 ر ۰297 و 296 ص :1 ج) روكذملا ردصملا نم نیمالعلا نيب ام (2)

 .هيفر قتحی نا : لصألا يف هّلحم

 .روكذملا ردصملا نم ةفاضإلاو ماعط : لصالا يف (3)
 .روكذملا ردصملا نم ةفاضالاو «اهذخ : لصألا يف 4
 .(29 ر :297 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام (1) -
 .بئاغلا دّرفملا ةغيص يف نّیقباسلا نیلعفلا أطخ لصألا خسان قاس ۹
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 hae ۳ ۹ n هی سي“ تا 9 ۴ 7 و سس ا و
 ها كعك ع tan 3 : لامق ! هب یدصتف اذه لح :لاقف 2 قّرعي - 246 هللا لوس

 «!َتْبَصَأ ام َناَكَم موی مصر هلك :َلاَقَ ! ينم هل جوخأ ٌدجا

 : نیب ام :لاقف ؟قّرَعلا كلذ يف مك :اديعس تلأسف» :ءاطع لاق

 .«نیرشع ىلإ ًاعاص َرْشَع

 يملا سی ق نب ديت نع كلام نع ۾ يبل 4 هللا دبع انثّدح ۳

 نا هٿ يِرْذَص يف ماش ب ضف !ال : تلقا :ديمُح لاق i ؟عباتیآ : : ّناَضَمَر

 .(!ٍتاَعباَنَتُم :[ظ 61 وإ بک نْب يبا ةءارق يف مک چ
 . ۳۲۳ ىلإ تَحأ "!عباتتُم نآرقلا يف ءيش لك :كلام لاق 3 wm FÊ م 7 5 5 5

 نولوقي ملعلا لْمأ تعيس :لاق كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انثّدح 1
 کلا كلذ ريغ وأ ًاراهن هلهأ ةباصإب ناضمر ءاضق نم ًاموي رطفأ نم ىلع سيل

 د - ناضمر يف راهن ينعي ف باصأ نمد لا لو نس يق
 ما

 ۱ . كلذ :أطخ انه خسانلا فاضأ لصألا يف (3)

 لهب نيموسوم مالعأ ةثالث نع لقي ال ام (229 ص ۰2 ج) بيذهتلا بيرقت يف (1) - 0

 جحلا وبأ ءرْبَج نب دهاجُم وع انه ركذلاب َينعَملا نأ حضاولا نمو ؛مسالا

 قيسفتلا يف ًامامإ ةت رجح نبا هربتعا دقو .(922 ر) یقمل ءالولاپ يموزخملا

 . ةرچیهلا نم ىلوألا ةثاملا س أر ىلع يفوت ذإ ةثلاثلا ةقبطلا نم هذعو ملعلاو

 .اعباتتم : لصالا يف (2)
 .روكذملا ودصملا نم طقاس نّيتمالعلا نيب ام (3)

 طقق روكذملا ردصملا نم :نم (1) - 1

 رقت هتاذ ظفللاب هقاس نأ هل قبس كلامل ًایدح خسانلا جردآ لصالا ةخست يف (2)

 . )496 ةرققلا نم يناثلا مسقلا)
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 ةلِع نم ناضمر يف ٌرطْفَأ نم باب

 َنْب هللا َدْبَع نأ ُدَعَلَب هلأ كلام انربخأ :لاق [يبغقلا] هللا دبع انئّدح - 2
 :َلاَق مصل اَهْيَلَع دَتْشاَو اهیلو ىلع تفاخ اَذِإ ٍلِماَحْلا ِةأْرمْلا "نع لس
 2" هع _ يلا دم" ةطنح نم اد دم ًانيكشم موي هام هی 3

 آلا لاق امك ءاضقلا كلذ عم اهيلع نؤري ملعلا لْهأو :كلام لاق:

 . ضارمألا نم اضّرم كلذ )نّوريو ' را ۰ نم ةدعف» :- لجو ع

 َربَك كلام َّنْب سا دا ُهَمَلَب هلأ كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انئّدح - 3

 . ")يدمي َناَكَف لا ىَلَع ردقی آل ناک

 يوق نم هلعفي نأ ّيلإ بَحَأو !سانلا ىلع ًابجاو كلذ ىرأ ال :كلام لاق

 . ولت - يبا دادم موي لک نام مطب امّنإَف یّدف نمف .هب

 نب] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انثدح _ 4

 نم ٌمايص هيلع تاك نما :لوقي ناك هنأ هيأ نع [ يذلا ركب يبأ نب دمخم

 لک معطأ رَخآ ناضمر هيلع لخدي ىّتح مايّصلا ىلع ٌيوق وهو هيف ًاطّرفُم ناضن

 .«ًءاضقلا هيلع ناكو ةطْنح نم اذُم موب

 . طقف (52 ر ۰3 086 ںیہ 1 ج) روكذملا ردصملا نم : نع (1) -

 .روكذملا ردصملا نم تّيثَملاو ناتو : لصألا يف )3(

 روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (4)

 .(2) ةرقبلا ةروس نم 185 ةيالا نم مث 184 ةيآلا نم هزج وه داهشتسالاب دوصقملا (5) 0

 نم هاندروآ ام اعم يدتفَ }31 ۳ : 3007 ص 1 ج روكذملا ردصملا يف (1)- 303

 ۱ . لصألا
 .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1) -
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 , ريبُج نب ديعس نع هغلب هثآ كلام انربخأ :لاق [يبنعقلا] هللا دبع انثّدح

 . كلذ

 رّماظني وأ أطخ لئقي يذلا مايص باب

 ىف عويس ام نّسحأ نآ سنأ نب كلام نع [يبعقل ةلا] هللا دبع انثدح 5

 فرم هل ضعف رماظت وأ اطخ لثق يف نیما نيرهش مايِص هيلع بجو )نم

 | سيلف مايضلا ىلع يوقو و 62 و] هضّرم نم خص اذإ هلآ هتابص هيلع عقب
 ْ . همايص نم ىضم ام ىلع يي وهو كلذ رخ و

 و سفنلا لثق يف مايّصلا اهیلع بجي يتلا ةأرملا كلذكو : لاق _ 6

 ام ىلع ينبت يهو مايّصلا روب ال ترّهط اذإ اهن اهمایص ْيِرْهَظ نيب تضاح اذإ

 !رطقیف رفاسُي نأ هل سیلو !ةّضْيح وأ ضرم ءَةَّلِع نم

 ایص نع باهش نبا لأس هنأ كلام نع [يبتغقلا] هللا دبع انئّدح* - 7
 ,20*«(تارهش (1) شاظعلا يف دنعلا مایصا : لات «؟وُه مکا : رهاظتلا یف دّيعلا

 (40 ر 301 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّيثُملاو ءنمف : لصالا يف (1) - 5

 .نَميف :ةدحاو ةملك يف اهتباتك

 .روكذملا لصألا يف امك تّبثّملاو ءبجت : لصألا يف (1)- 6

 . روکذملا ردصملا نم ةفاضإ ةملكلا (2)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتملاو «تيجو :لصالا يف (3)

 . 491 ةرقفلا نم ابا يف هنع نما لصألا نم صقنلا ةياهت (1)- 7
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 )كلذ يف تعمس ام نّسحأ كلذو :كلام لاق

 همايص يف ضيرملا لعفي ام باب

 يذلا رمالا* :لاق سنأ نب كلام نع [يبتْعقلا] هللا دبع اتثدح - 508 :

 ٌمايَّصلا هيلع شف ضرملا هباصأ اذإ ضيرملا نأ 7*ملعلا لّمأ نم“ ب

 نم كلذ رْذُعي (*۳!ملغآ ۳۱- لجو رع“ للا امو هنم حلبي وأ ۳ هبعتپ وأ" ©

 هنم غلیو ةالصلا يف مايقلا هيلع دعشا اذإ ضيرملا كلذكو .رطقُي نأ هل إف ۰

 غلب اذاف - !هّفص ۲" ملت ال ام كلذ نمو - دبعلا نم كلذ رذعب ۳ ملقا هللا ان

 ارس ۲۳ !لجو ر ع * هللا نيدو !ًاسلاج یلص ا كل

 نم مایضلا ىلع ىوقأ وهو (۳)*رطفلا يف“ رفاسُملل هللا صخرآ دقو ..

 .ًابيرقت هتاذ ظفللاب روكذملا ردصملا يف كلام لوق درو (3).. .
 م .ع نم يلاتلابو .عا 2 ج نم طقاس نيتمالعلا نيب ام (1)- 50

 . طقف (41 ر 2302 ص ۰1 ج) يثيلل للا ىيحي , نب ىيحي ةياور نم نيتمالعلا نيبام (2)

 كوش فحم وأ :(ع.ع) عوبطملا يقو «نئتطوطخملا يف اذكه درو نئتمالعلا نيب ام (4) 8

 . ةلاحإ وأ نايب 1

 .طقف .ع. ح نم ةغيصلا (5) ٠
 .ةرقفلا هذه نم يلي ام يف خسانلا ا ءا ملعا امر : لصالا يف 0

 .م. ع يف امك تتعملاو ل ا ل غلبي : لصألا يف )7(

 . روکذملا ناکملا يف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يفو
 . ع. ج نم ةفاضإ :هنم هني

 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا رظنا (10) ٠
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 ىَّلَع زآ اضیرم مگن نا نمف :- !یلاعت ۳٩و كرابت* هللا لاق . ضيرملا

 ٠ آلا 4 رت مایا نم هَ عف

 ناضمر ءاضق يف باب

 «يودعلا] ملسآ نب ديز نع كلام نع [يبتْعقلا] هللا دبع انئّدح - 9
 تاد طف بیم باطلا نب رع نأ هيأ نع ۱[ بّخلا نب رمش

 مو نش َناضَمَر يش
 ات لإ ا تّیاغَر یتنآ ذل دق هَ ی ميغ

 دمع لاقف هانا بل
9 

 م دا 50! ت تموملا ریمآ ايد لاق

 ... ذهن ِدَقَو !ريسي بطحا١

 رار ءاضقلا رمع كلذب ديرب : كلام لاق
 ام يف ()هتفشو نوو

 . !مّلْعأ هللاو «ىرُت

 ٠ . طبقت . ع, ج نم ةغيصلا )11(

 2 ةرقبلا ةروس نم 184 ةيآلا نم ءزج :تآرق (12)

 45 ةرقفلا نم 1 نايبلا ةصاح رظنا ؛ةفاضإلا لیلعتل (1) 9

 ا .  طقق ٠عمح نم : :موي (2) ۱
 .تیلغو : ةلاحإ الو نایب نودیو .م .م.ع يفو : نیتطوطخملا يف ارت اذكه (3)

 ۱ ۱ ۱ .ع.ح نم تّبُملاو ٌیاجف : لصألا يف م

 ۱ و52 و: ع ج ١5م

 | .طقف . .ع.ج نم ةملكلا (6).

 213 نص :م.ع (7)

 م مع امار اذكهو درایو : لصألا ى يفد . .ع. ح يف ارق اذکه 8(

 ةيلعت وآ هنم نایب نودب نکلو .اهانتبثآ امك . ۰.۰ غ يفو « هیقخو : ع. ح يف (3)

 ۱ . .امیف :ع.ح.يفو ءاهيف :أطخ خسانلا بتک لصالا يف (10)
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 ناک َرَمُع َنْب هللا َدْبَع َّنَأ عفان نع كلام نع [يبنعقل :يقلا] هللا دبع انثدح 510

 .؛!رَفَس وأ ٍضَرَم ْنِم نم ابا ناضعر موس
 َّنَأ باهش نبا نع سنآ نب كلام انربخآ :لاق [يبنعقلا] هللا دبع تیز
 ريا : امدح َلاَمَف َناَضَنَر ءاضق يف افلتخا َةَرْيَرْه ابآو سابع نیل

béالو ؛ٌقَفْيا" :لاق امهئآ "7يردأ الو .«قرف ال١ :رالا لر  

 .2قرْفي ١ الد 0 ۱

 بلا َدْبَع َّنَأ عفان نع كلام انربخآ :لاق [يبنغقلا] هللا دبع انئّدخ د 71
 نسشلف )۶ فلا هعرذ مو !ًءاضَقْلا هل سد هو َءاَقَتْسا نسل :ٌلوُقَي 3

 ۱! اصلا

 عميس هلآ دیعس دیس نب ىبحي نع كلام انربخأ : لاق [يِسْمَقلا] هللا دبع انئدح
 قف الآ ےل تحلو :ديعس لاقف ناضمر مر ءاضق نع پیسلا نب دیعس لاسی

 : «هرثاوُي نآو ناسضمر

 .ىزجُ وهو ةداعإ هيلع سیف ناضمر ءاضق قرف نمو“ ۰: كلام لاق - 2512

 مای نم ناک ام و ١ ًايسان ان ناضمر يف برش وأ لكأ )نم :۴كلام لاق

 ا اا ش ٠ !ًءاضَقلا هيلع نق هيلع ب

 .طقف . ع. ح نم : يردآ 2

 . طقف . ع. ج نم نيتمالعلا نيباه (3) ۰

 ۲ اا . طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام (1) - 5
 0 .ظ 52 و عح (2) ٠



 :نم ةقفد عقدتف '!ةمئاص حیصت ةأرملا نع كلام لتشو :لاق -3

 ری حبصت من مث نیش یت الف يسن ین رظعتف اهشیخ نارا ريغ يف

 ی نود وهو یر ا

 ر لستغتلف دا ین ب بهذ نا ! تطأ م يضف طفل

 ملسآ مع كلام لثسو :لاق (يبغقلا] هللا دبع انئدح 4

 ضم ام ٌءاضَق هيلع سيلف ناضمر يف مَّلْسَأ اذإ :كلام لاق ؟هنّيقب يف ملسأ

 !یضعب ىضم أ دقو موي يف ملأ ناك نا !ملسأ موي نم فناتسیلو ناضمر

 ' كلذ لعفی ن نأ ىلإ بخاف . ًايجاو ؟ “هيلع مریلا كلذ ءاضق ىرأ الف مويلا

 عّوطتلا ءاضق يف ءاج ام باب

 اَع نأ باهش نبا نع سنأ نب كلام نع [يبنغقلا] هللا دبع انئّدح - 5
 : )هل يه نیتعوطتم نیتملاص تب .- ا - يبا يتج وز «ةصفحو

 . ع. ح يف امك تّبتّسلاو .میاص :لصألا يف (1) - 3

 و نكلو لصألا ةخسُن نم اهانتبئأ امك .م.ع اهحلصأ دقو «ىري :ع.ح يف (2)
 ام ردصم ىلع ليحُب وأ كلذ ىلإ هيي نأ نودب هتداع

 :215 ص :م.م (3)

 .خ.مح يف امك تّيثملاو :هنع : لصألا يف (4)

 .ع.ح يف امك وه هانتبثآ امو «نم نع : لصالا يف (1) - 4

 . طقف . ع.ح نم فطعلا راو 2(

 .ع.ح يف امك تّبثُملاو ءدعب :لصألا يف (3)

 .طقف .ع.ح نم :هيلع (4)

 .ابحاو :ع.ح يف 5

 .و 53 و :ع,ح (1) . 5
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 :ةَشِئاَغ ْتَلاَقَق _ !مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوشنر اتهیلع َلَخَدَف هل

 تأ «ُتْحِبْصأ !هّللا لوستر ای : اً َةَنْبا باکو مالکلاب )نیر دیو ةف

 لاف و 53 وأ ۱ ِهْيَلَع افا ٌماَعَط 5 يأ نیت بیام

 اذإ ٌاضق عوطتُم وهو همایص ّمطقَي ٌرمأ هباصأ نم ىلع سیلو : كلام ۳

 ۳ فا دّمعتُم ريغ رذُع نم رطفآ اب

 ام تّدَع نم هيلع اهعطق اذإ ةلفان ةالص ءاضق هيلع ")یرآ الو : كلام لاق

 .هوضولا ىلإ هيف جاتحُي اّمم هَسْيَح | '

 لامعألا نم ءيش يف لخدي نأ دحأل يغبي ال :كلام لاقو 7

 يتلا ةحلاصلا لامعألا نم كلذ (")هّيْشأ امو جحلاو مايّصلاو ة ةالصلا +

 يلصُي ىّنح فرصُني مل ربك اذإ : لش ىلع هی یلح هعطقيف سانا اهب ع

 . نایب وأ هيبنت نودب .م.ع اهحلصأ دقو ءىبردتو :ع.ح يف (2):

 .217 ص :م.خ (1):
 .ع.خ يف امك تّبتُملاو هردغ ريغ : نيت ريخألا نيتملكلا أطخ لصألا خسان بتک (2)

 ۰م. ع نم يلاتلابو . ع. ح نم طقاس نيتمالعلا ن نيب ام (3)

 ىلإ ال حجري نایب عم ؛ يرد الو :م.ع لضف عوبطملا يقو :نتطرطخملا يف اذك )4

 يف امك «ىرأ لَو : اهيف دو يتلا يثيللا ىيحي نب یبحب ةياور ىلإ نكلو عح ٠
 .انصن

 . .ع.ح يف امك تبتخملاو ءوا :لصالا يف (5)

 .ةلاحإ وأ هنم نايب نود نكلو هانتبلأ ام لثم .م.ع يفو ءّهَبشأ :ع.ح يف (۰)1
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 .ىتح مجرب مل لَهَا اذإو !هموي مايص می یس عطقي مل ماص اذإو | نیتعکر

 :نم الا هيضقي ىتح هيف لخد *")اذ| اذه نم ًائيش كرتی نأ ")هل يغبثي ال ! ك4

 اهب نورذعُپ يتلا رومألاو ")ماتشألا نم سانلل ضرعي ام هنم دب ال هل ضرع

 ول هباتك يف لاق  !ىلاعتو كرابت - هللا ذأ كلذو - 8

 رثنآ مث رجفلا نم دوْسألا طِيَخْلا نم ضيبألا طْيَخْلا كل نبي ىح (1)وُيَرْشاَر

 . !لجو رع هللا هرمآ امك مامتلا هیلعف ۱۲۳4 لیلا ىَلِإ َءاَيصلا

 . )هلل ةَرَْشْلاَو ملا اوُمبَأَو) : !یلاعتو كرابت هللا لاقو

 ل ةضيرفلا ىضق دقو ًاعوطت ّجحلاب لهأ ًالجر نأ ولف : كلام لاق 9

 كلذكو !قيرطلا نم ًالالح عجريو هيف لحد نأ دعب جحلا كتي نأ هل نكي

 . !ةضيرفلا منی امك اهّمامتإ هيلعف ةلفان يف لحد

 . لإ تحمس ام نّسَحَأ اذهو : كلام لاق

 مايّصلا يف رول )باب

 ب ديعس نع هغلب هنأ سنأ نب ب كلام , نع [يبنْعَقْلا] هللا دبع انثّدح 520

 . قيلعت وأ نايب نود .م.عاهطقسأ دقو نیتطوطخملا يف ةتياث :هل (2)
 .ع.ح نم هناکم تّبثملاو ءالا : لصألا يف : (3)
 . ع. ج يف امك تب تّبتملاو ءخسانلا نم أطخ وهو یاقتنالا : لصألا يف )4(

 .ظ 53 و :ع.ح (1)- 8
 218 ص :م.ع (2)
 . (2) ةرقبلا ةروس نم 7 ةيآلا نم ءرج : نآرف 43(
 . (2) ةرقبلا ةروس نم 196 ةيألا نم ءزج : نارق 4

 .طقف .ع.ح نم :يلا (1)-
 . طقف ( ئ حل ةيسنوتلا ةطوطخسملا نم ةملكلا )2(

 .219 ص :م.ع (1)- 0
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E 

 ادبيلا :ديعس لاق ؟عّوطَتَي نأ هيلع له :رهش مايص رذن لجر نع لتس هنآ بینی

 راسي نب نامیلش نع هغلب هنأ كلام انربخأ : لاق ©[ىبْغَقلا] هللا دبع اح

 . كلذ

 وأ ةَفَدَص وأ مايص نم ردن هيلع وهو [ظ 53 ول تام نم و * كلام لاث 0 1

 ىد وهو !(هعلُث يف ةئدبلاو ةبقلاو َةَقَدَّصلا ناف هنع ىّفوُي نأ (یصوأف ةن

 روذّلا نم هيلع بجاولا نأ تالذ و . هّلثم ناک ام لإ اياصولا نم هاوس ام

 :gi ماو 2 ۰ اع 5 ا م 4 ۳

 يف كلذ لعجُی امتإو .هيلع ًابجاو سیل اَمِم هب عّوطتُي ام ةثيهك سيل (*)اهریغ

 . قثعلا رخأل هلام سأر يف كلذ زاج ول هّنأل بلام سأر نود ءةّصاخن هن

 لاملا راصو ةافولا هترضح اذإ هيلع ةبجاولا رومألا نم كلذ لثمو - 522 ۰

 ناك ولف .ضاقتُم هنم ()اهاضاقتي نکی مل ىتلا ءايشألا (۱)*هذه ىتس* ءهتثز

 نأ ىسعو .اهامس هتوم دنع ناك اذإ یّتح ءايشألا هذه رّخألل] هل ارئاج کا

 . هل كلذ سيلف !كلذ عيمجب طبخت

 ٠ ) )2هللا دبع نع كلام انربخا لاق :لصألا خسان فاضآ انه .

 وأ نایب نولبو .عاع يفو «ناباصوافق ج يقو + هانتبثأ امكو لصألا يف اذكه 1۸ - 52

 .هب یراق : ةلاحإ 0

 نب ییحب ةياورو .م.ع يف امك تّبثُملاو ءةثلث :ع.ح يفو ثلث :لصألا يف (2)

 .(42 ر 303 و 302 ص ¿1 ج) يثيللا ىيحب

 .هانتبثآ امك نیعوبطملا نيردصملا يفو ءادس :ع.ح يفو «ءادبي : لصألا يف (3)

 . م. غ نم يلاتلابو . ع. ح نم ةطقاس : هب (5) ۱

 تّیملاو هذه امس :ع.ح يفو «هيلع امس : لصالا يف اذكع درو نیتمالعلا نيب ام (1)- 2

 . نیعوبطملا نیردصملا يف امك
 .طقف .ع.ح نم لصَتْملا ریمضلا (2)

 .220 ص :م.ع (3)
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 ءاضقلا ٌمماج باب

 أ نع ديعم نب ىبحي نع كلام نع [يبنُمَقلا] هللا دبع انئّدح - 3

 < نإ :لوقت : هلي يللا َةَجْوَر َةَشْياَع ممس هنأ نامحرلا دبع نب ةملس

 ١ م و 5 2 عم ور 2 ۳ مي م س 0 من و ۳

 .«!ْنابغَش بای یخ هيِصْقَأ ْنَأ عيطتشأ امغ ناضمر نم ُماّيّصلا ىلع نوک

 َرَمْع ّنْب هللا َدْبَع َّنأ هغلب هنأ كلام نع [یبتخقلا] هللا دبع انثذح 4

 مسی ال» :لوقيف «۱۲*دعآ ْنَع ُدَحَأ يَلَصُي وأ“ با ْنَع دعا موسی لم» : نان
 1 ١ سه لس فمما اع يم و ی رم و

 .«!دخآ ْنَع ٌدَحأ ىلَصُي الو دخآ نع حل

 نم الو - ةا - يبنلا باحصأ نم دحآ نع عّمسأ ملو :كلام لاق
 0 2 ما عار ت م

 عاصي الو دحأ نع موصي [نأب] طق ًادحأ رمآ (*)مهنم ًآدحأ ّنأ ةنيدملاب نيعباتلا

 .)*دحآ نع" دحأ

 له ضعب (7عمس هنأ كلام انریخآ :لاق [يبنْعَقلا] هللا دبع انئّدح - 5

 اضمر مايص هب یون اذإ نابعش نم هيف كشُي يذلا ٌمويلا ماصُي نأ ")نهی ملعلا
 ۱ ۳ ۰ 8 ا 8 و س 0 ۱ 0 3 8ع

 هيلع نآ ناضمر نم هنأ تانّيبلا تءاج من ةّيور ريغ ىلع هماص نم ىلع نأ نژریو

 .طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 4

 .نم :ع.ح يف (2)

 .ْنع :ع.ح يف (3)

 .ظ 54 و :ع.ح (4)

 . طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام (5)

 .هفلب :ع.ح يف (1)- 5

 .221 ص :م.ع (2)
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 مئاصلا ةماجح باب

 نب [هللا دبع] نع عفان نع سنأ نب كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع انثّدح - 526

 جی مل ماص اَذِ َناَكَف )لذ كرت هَل :لاق .میاص وهو ْمِجَتْحَي َناَك هی

 يبأ َنْب َدْعَساَذأ باهش نبا نع كلام انربخأ :لاق [يِنْعَقلا] هللا دبع انئّذح

 .َِناَمئاَص هو ناَّمجَتْحَي اَناَك َرَمْع َّنْي ه لا بو [و 64 وأ

 هيبأ نع [ريبزلا ني] ةورُغ نب ماشه نع كلام نع [يبنغقلا] هل دبع انثَدح

 وهو الا مجتحا طق هّثیأر امو :لاق .رطفُي ال مث مئاص وهو مجتحي ناگ

3 

 مئاصلل ()ةماجحبلا هرک الو :كئام لاق :[يِبْمَقلا] هللا دبع انثدح - 7

 ناضمر يف مجّتحا اجر نأ ولو .هرکن مل كلذ الولو .(20"فْعضَي نأ" ةيْشْعَ

 مجّتحا يذلا مويلا كلذل ءاضقلاب هرثآ ملو بش هيلع أ مل رطفُي نأ نم ملس

 مجتحا نمف مایا ")ریرغتلا مضومل مئاصلل هرکت امْنِإ ةماجحلا ال

 .اغيلب ینعم دیفت ال اهل اهانلمهآ دقو «دعب :ةثاخإ لصالا يف (ا)دت

 .خسانلا نم أطخ وهو ءوهو : لصالا يف (2) ۰
 . 222 ص :م.ع (3)

 .و 55 ر عج (1)- 2
 نأ نم :ةدايز .م.ع تّبثآ يشماه نایب يفو .ع.ح نم طفاس نّیتمالعلا نيب ام (2)

 . يثيللا يحب نب ىيحي ةياور ىلع ةلاحإلاب «فعضي
 :ع.ح يفو ٠ .تاكرح الو طقث نوذب هيف تدرو دقو , لصانا يف ةملكلا أرق ؟دق اذكه (3)

 ُديِرْغَتلا :يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع دامتعالاب .م.ع اهتبثآ دقو . رییغتلا
 :مئاصلاب ریغتلا : ره لصألا يف درو ام نأ ىلع يشماه نایب يف هيبنتلا عم :ماَيّصلاِب

 .مناصلاب رييغتلا :قيقدتلاب وه امتیپ
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 ويلا كلذ ءاضق هيلع سيلو ايش هيلع ىرأ الف يسْمُي یتح رطفُي نأ نم ملسو
 و

 ءاروشاع موي مايص باب

 ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ :لاق [يبنْغقلا] هللا دبع انثّدح - 8

 ًءاروُشاَع موی َناَك» :ْثَلاَق اه بوق - ّيبنلا ةجوز «ةشئاع نع هيبأ نع [ر يبل

 *ةلهاجلا يف موضي - وات هللا ُلوُسَر ناكر . ةيلِهاَجْلا يف شرف هموصت

 اك ْناضَمَر ضر اّمَلَف .هماّيصب َرَمأَو ُهَماَص َئيِدَمْلا (2) 444 - هللا لوس مِدَق ال

 ۱! هکرت ءاش ْنَمَو هّماص ءاش نمف . ءاروشاع مری كرو ةضيرفلا و ھه

 ۶ نب دیمح نع باهش نبأ نع كلام نع [يبنْعَملا] هللا دبع انثّدح 9

 00 ماع َءاَروُشاَع موی نایفش يبأ ّنْبةَيواَعُم حمس لأ فؤع نب تامحرلا

 ل لوسر ثفیس ©19مَهْواَمَلُع نی !ذتيدَْلا َلْهَأ ايد :ْنوقی رثمْلا ىَلَع
 00" !لجو زع * هللا ٍبْتْكَي ْمَلو !ءاروُشاَع موي اد :مْوَيْلا اذهل وقي

 .«! طفيف َءاَش مو ؛ ميلف ءاَش ْنَمَف اًدِئاَص ان ُهَماَيِص

 بالا َنْب َرَمْع دا هل هلأ كلام انربخآ :لاق [يبنغقلا] هللا دبع انثّدح
 من ق سم هرس عير 5

 رماو مصف !ءاروشاع مو دغ نِ : مامه ست ؛ ثراخلا ىلإ سرا - !هنع هللا یسھر -

 ٩و سی نآ تلف

 .ع.ح نم ةفاضإ نیتمالعلا نيب ام .(1) - 8

 .223 ص :م.ع (2)
 .جحلا :: ع. ح يف. (1)- 9 =

 . ظ 55 و :ع.ح (2)
 .طقف .ع.ح نم ةغيصلا .(3) .

 .224 ص :ع.ع (4)
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 رطفلاو ىحضألا مؤيو ةفّرع مْؤي مايص باب

 ةنبا] لضفلا أ نع :ساتع نب هلا دبع یوم 0 ۳۹ نع « هللا ديبُع نب رم
 َلاَقَف - دلي هر لوم يف نرخ تل مک د

 حلق لضفلا م مَ هل لس !٠ مئاصپ سیل : مُهْضْعَي لاو (!مئأاص وه:

 قهر ىلع تو

 رطفلا مری وی مایص ْنَع یه - 2 هللا َلوُسَر نأ ةريرُه يبآ نع جرغألا
 (2) رس دلار

 هی 47

 نع دیعس نب ییحی نع ۽ سنأ نب كلام نع [يسنققلا] 4 | دع انثذحا؟

 هَ « و - یبنلا 4 هجوز + هشتاش نع ! 31[ قیدصلا ركب يبآ نبأ دمحم نب مسا

 فتو و ماَمالا عفت ةَفَرَع ةيشَم ایر دعلر» :ٌمِساَقْلا َلاَقَف . َةَفَرَع مر موَصت 2

 رج

 .«رطفتف باّرشلاب (ثاوُعْدَت م مث ضارألا نم سالا نيبو ال ام ی

 ةلاحإ الو هيبنت نودب نکلو هرم :م.ع يفو مع :ع.ح يف (1)- 531
 . 115 ةرقفلا يف هالعآ نصتلا رظنا «ةفاضإلا لیلعتل (2) .

 .ع.ح نم لِصتُملا ریمضلاو .برشف :لصألا يف (3) ٠

 رظنا .هالعآ نمنلا يف درو امك تّییملاو «ناح :ع.ح يفو .نأیح : لصالا يف (1) - 1

 .نآلا دحل تاّرم سمح ةغيصلا هذهب هدورُو ىلع هبي ثيح مالعألا سرهف ۱

 . 223 ص :م. ع مث و56 يف عح (2)

 . 269 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف ءالعأ نصنلا رظنا ءةفاضإلا لیلعتل (3)

 الو نایب نود نت : :م.ع يفو « عفاف : ع. ح يفو «عقدأ : : وآ عفرب : لصالا يف )4(

 : . ةلاحإ

 .فلألا فذح حیحصلاو ءاوعدت : نیتطوطخملا يف (5)
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 | لْهأ عمس هنأ كلام انربخأ :لاق [يبنغقلا] هللا دبع انثّدح مه 2

 _ قم - هللا لوسر یهن يلا ماتألا رطفأ اذإ رفدلا مايصب َسأِب ال :نولوقي

 , 1206 ی مايو رطفلا مويو ىحضأللا موي ("!يهف ! اهمايص

 ینم ما مايّصلا يف باب

 سنآ نب كلام (1۳انریخآ :لاق" [يبْعَقلا] هللا دبع انثدح 3

 هللا َلوْسَر نأ راسي نب ناميلُس نع هللا ديبُع نب رمُع ىلؤم ءرّشنلا يب
 . یم مای ماّيِص ْنَع )یه ۹1

 :باهش نبأ نع سنأ نب كلام (0)*انريخأ : لاق يي ىبنْعَفْلا] هللا دبع انثدح

 ِبْرْشَو لكأ ُمايَأ اه :ُلوُقَي فادح ا ا َثَمَب - ب هّللا وسر

 . ی مایا ينعي ول
 ةورغ نع باهش نبا نع كلام نع [يِبنْعَقْلا] هللا دبع ىق 4

 ي ْنَمِل )هاَيّصلا» :ُلوقَت تناک اَهَّنَأ ١ هلي يبتلا ةجوز ءةشئاع نع ریل
 رع مری ىَلِإ جخلاب “لهب نآ نی ام ایذه دج مل نم ْنَّمم ّجَحْلا ىلإ ِةَرْمْعْلاِ

 . يهو :ةلاحإ الو نایب نوّدبو .م.ع يفو «نهو :ع.ح يف (1)- 2
 .هانتبثأ امك .م.ع يفو «(أنم :ع.ح) انم : نیتطوطخملا يف (2)

 .نيسوق نيب هانتبثأ ام لدب «نع :ع.ح يف (1)- 3
 .226 ص مع 2(

 .طقف لصالا نم :هلل (3)
 .ظ 56 و :ع.ح (1) - 4

 .ع. ح يف امك تّبثُملاو ءمداصلا :لصألا يف (2)
 .ْنَمِل :ةلاحإ الو نایب نوُدبو .م.ع يفو ءنمف :ع.ح يفو ؛نمم :لصألا يف (3)
 . لهب :ع.ج يفو دهب : لصألا يف 0
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 !عجر اذإ 4 ةعبس ۷۹ 3 ةكمب ةا ءاّیألا ۱ ی 5 ۱ نا نا نا )ضرع وأ لا يف ماتأ ةثالث مايص (ءاشي يذلا يف كلام لاقو - 35

 و 65 ول !كلذ دعب ةعيسو هدلب يف عقل * 5 أف ()* ہجر ۴ ناک

 نع عفان نع سنأ نب كلام انربخآ :لاق [يبنْعقلا] هللا دبع انثّدح - 536

 ()لصارُت ()قناف» : اولا . اصولا نع ىَهَن - ال  هَّللا َلوُسَر نأ رمُع نب هللا

 «! ىَقْسأَو مع ا تنل يثإ : لاق لار

 ا ا )کا !تاضولاو مك 1 اصولا - هللا وشر د
 ۳ اا

 .ءایلا طيقنت مدعو ؛أنم :ةباتك عم طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام (5)

 نم رثكأ درو ثيح «هللا دبع نب ملاس :ةذام يف مالعألا سرهف رظنا «ةفاضإلا ريربتل (6):

 .هاتتيثأ امك ةّره 7۰

 اس :ع.ح يفو هانی :لصألا يف (1):

 . فرمت :ع.ح يف (2)
 .227 ص مع )3(

 . طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام .(4)

 .َكّنِإَو :ةلاحإ الو نایب نوُدبو .م.ع يفو ؛كلذک .ع.ح يفو (1)"
 1 . طقف .ع.ح نم لعفلا (2):

 .و 57 و عح (3)
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 كييك ثسل یز :َناَق «!هللا َلوُسَر اي لصاوت كف :اولاق ."!َلاَصوُلاَر

 مایصلا ٌعماج تاب

 نأ هرب كلام انريخأ : لاق [يبنْعَقلا] ۲ نب هللا دبع انثدح 7

 ذاع نع نامحرلا دبع نب ةمأس يبأ نع هد ديب نب رمع ىلؤم «رضنلا يب 1

 : اک؛ :ْتَلاَق ۳ هتل ةجوز

 ره ٌمایص لّمكتْسا - دور ثأر ار !موصي ال :ل وشن 8 ین ریو

 .«!َناَبْعَش يف هلم ًاماّيِص رثکا رهش يف (2) تار امو ! شتر هی الإ 2£)

 سا ناک اذاف ٠ 11ج ةاصلا» : لاق لا لوو 931 ریش يبأ نع جرغألا

 | باص يّنإ : لقیلف همتاش وآ ُهلَئاَق ورا ناف ! لهجي الو ۲ تری الف امیاص ۳ هش ي ر 2 3 7 و ۹ ا ۳ تر 8 8
 . 1 اص

 | مئاص

 1 نع دانّرلا 12 يبأ نع (17كملام نع [ يبنتلا] هللا كيم ائدح ۳۳ 534

 ضنا مق فولخل هدّیب يسمن يذْلاَو . لاق - راك هللا لو ر دا هريره يبا نع ىلا مف فول هدیب ىسفت ىذلاو» : لاق _ لک هللا َلوُسر نأ ةريرُه ىبأ

 هلا دبع :ركذب نايفتكي ناخسانلا ناک نآلا تحلو ؛نيتطوطخملا يف اذکه (1)- 7

 .هانتبثآ امك مسالا دري ةرم لّوألَق ؛يبنعقلا

 ,ةلاحإ الو نایب نوذب .م . ع ایت دقو .ع.م نم ةطقاس ءاهلا (2)

 .ةلاحإ الو هنم نایب نودب نكلو ءاهانتبتأ امك .م.ع يفو :تقرب :ع.ح يف (۰)1 8

 مم | ص م 2 2(

 ءایلا تحت الا ءطقن نود) ةريرع يبا نع : لصالا ةطوطخم يف خسانلا فاضأ انه (1) - 539
 .هلم اطبخ وهو :(ىلوألا

 . خسانلا نم أطخ رهو « يبأ : لذب : هملس : لصالا يف 2(
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 ُهَباَرَشَو هماعطو هتوهش ری ُهَّنِإ !كنملا حير نم ) !ّلجو رع - هللا 8

 فغض ةئامعْبَس ىلإ الان رشعب ب ةنَسحْلا !هب يزْجآ ناو يل ُماَيّصلاَو |

 ()[عنان] لیهش يبآ هّمع نع كلام نع [يبنْمَقلا] هللا دبع انئّدح- 40

 : لا 7 ةریره يبآ نع هيبأ نع : ()[ بسا رماع يبأ نبأ كلام نب [ظ

 .(1!200يطاَيَشلا تَدْفَصَو راّثلا با یا ْتَقْلْعَو َهنَجْلا تار تكيف ٌناَضَمْر ۱

 كاوّسلا نوهّركي ال ملعلا لهأ عمس هنأ كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع ان

 .هرخآ يف الو هلّوأ يف ږ (1)2ل راهنلا تاعاس نم ةعاس يف

 ري مل هل :ناضمر © نم رطفلا ( موی دعب مايأ ةَ مايص يف كلام لاق - 541

 لهآ ناو فتا نم دحأ نع كلذ هغلبي ملو اهموصي هقغلاو ملعلا له نم هن

 ءاقحلاو ةلاهجلا ّلهأ ناضمرب قحلُي نأو هتعدب نوفاخيو كلذ نوهرکی" اوتاک

 (8)نولّمعی مهؤأرو ملعلا لهآ دنع صخر كلذ يف اواو ولو 5 (3)

 .9 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ صنلا رظنا ؛ةناضالا ريربتل (1 (

 .230 ص :م.ع (2)
 الو هنم نایب نودي نکلو ةيرهزألا انين يف امك . و ع ينو هالو : خش. ج يف (3)

 .ةلاحإ

 .طقف .ع.ح نم :موي (1)
 .ع.ح يف امك تّبثُملاو .یف :لصألا يف (2)

 .ع.ح يف امك تّبثملاو ءهنع :لصألا يف (3)
 نواب نکلر ت هانتشآ امك مخ يفو .توارول : :ع.ح يفو وار ولو : لصألا يف )4 1

 .ةلاس/ الو هنم نایب

 .هانتبثآ امك .ع.ح يفو « نوملعی : لصالا يف )6(
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 هب یّدتقی نمو هقفلاو ملعلا لْهأ نم ًادحأ عّمسأ مل :كلام لاقو

 أو هم وسعي ملعلا لهأ یضقعب تیر دقو سج همایضو . ةعمجلا موي مايص

 . )ماری

 فاکتعالا ف يف (*)باتک

 نب ةورع نع باهش نبا نع كلام نع [ىبنْعَقلا] هللا دبع انئدحع - 2

 :ثلاق اهن له - يبنلا ةجوز و ةر نم نع

 ۹1 لشي ال َناَكَو ا + تار 2 يني َفَكَتْعا اَذِإ - ب - هللا لوس

 هو به
 دفع نم باھر نبا نع كلام تيم فا دبع ها 43

 است ال ()تفکتفا اذإ تناك ا یا َةَجْوَر ءةشئاَع فأ نامحرلا

 .و 58 و عج )7(

 . ةيلضتلاو ةلمشبلا نم لالهتساب (. 2 عاجل ةئيسئوتلا ةطوطخملا تدرفنا )8(

 . ع. ج نم ةطقاس : : يف 9

 ا .231 ص :م.ع (1)- 25342

 یی ةياور يف امك .ع۰ع يفو : طیقتت ودب لعفلا درو نیتط ولعخملا يف 2

 .هانتبثأ امكو يثيللا ىيحب

 .طقف . ع.ح نم ةملكلا (3)

 . هانتیثآ امك . . ع. ح يفد «ركذُملا بئاغلا ةنیصب لعفلا درو لصالا يف (1) 3
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 . !ففقَت آل «يِشمَت يهو ال

 نأ لا ءادحأ نيُي الو اهل جرخي الو ةجاح فكتعُملا ياي ٩ د
 ّقحأ ناكل جئاوحلا نم ءئش ىلإ ًاجراخ ناك ولو .ناسنإلا ةجاحل (2 )ينعي

 .2)اهٌعابتاو 2)ةزانجلا ىلع ةالصلاو ضيرملا ٌةدايع:هيلإ

 فكتعُملا ()*بنتجي ام" بنّتجا نم الإ فكتُْحلا :سيلو : كلام لاق 5

 . كلذ ءابشأو اهعابتاو (27ةزانجلا ىلع هاو شين

Er 

 لجرلا نع باهش نبا لأس هنآ كلام نع ىبنعقلا هللا دبع انثّدح - 4:

 .«!كنذب 9 ال م :لاقف ؟فقس تحت هتجاحل بم لع»

 .عمجلا ةفيص يف مسالا در. عيف (2)
 .232 ص م ع (3)

 .طقف .غ. ح نم نيتمالعلا نيب و ایم )1(

  (2jةقباسلا ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا .

 نكلو لفتشی :م.ع يقو «لغتشت : : ع.ح يفو ء(طقُت نود) لمعتسی : لصالا يف )3(

 .ةدَمَْل هتطوطخم ىلع ةلاح الو هنم نايب نوذب 1«

 . هيف رکذُت امّلقو «طقف . ع.ح نم فّلؤُملا ةبسن (1)

 «توقبَو :م.ع يفو «لصألا يف لكشلا نم وللا عم «نيتطوطخملا يف اذکه (2)

 . ةلاحإ الو نایب نوب ن ر

 مع يفر « تاکرح الو طقن نوُدب تدرو ثيح نّيتطوطخملا ىف وقت دكه (3)

 . ةلاحإ الو نایب نودب کو یو
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 انن ناك ۳ كلذب اب الف !هلَّمْشَي

 لبف هیف فكتعي (نآ دیر يذلا ناکملا فکتعُملا لخديو ` كلام لاق

 . اهيف فكتعي نأ ديرُي يتلا ةليللا لّوأ هفاکتعاب لبقتْسَي یتح سمشلا

 تاکتعالا يف ركذي ملعلا لهآ نم ادحأ عّمسأ ملو : كلام لاق _ 6

 و ؛ةالصلاو مايّصلا ةئيّهك لامغألا نم لّمع فاكتعإلا '!امّنإف :دحال

 نم ءيش يف لخد نمف . ةلفات وأ ةضيرف كلذ 0 م ناك ام لامعألا نم كلذ

 : كلذ يف ثِدحُي نأ دحأل سيلو .ةّنُّسلا نم هيف ىضم امب لمعي امئاف

 : لّمعي امنإو ! !هعدتبي ) ءئش الو هطرتشي طوش نم نوملسملا هيلع ىضم

 لا ) ”) فرعو - هلي - هللا لوسر فکتعا لهو . ملا نم یضم امب ءايشألا

 .(91ءاَوَس يودبلاو يورقلار «فاكتعإلا َةَنْس

 ا :م.م يفو « تاک رح الو طق نوب تدرو .عاج يفد ١ لصألا يف اذكه ل

 .ةلاحا الو نایب نوُذب نكلو
 ,ةلاح) الو نايب نولبو .م .ع يف تّبتُم نکلو .ع.ح نم طقاس فرحلا (5)

 . بیکرتلا نم يلي ام عم بسانُم وهف .ع.ح نع تّبتُملاو «لیللا :لصألا يف (6)

 امناو :ع.ح يف (1) - 6

 . طقف .ع.ح نم ةملکلا (2)

 .يف :ةلاحإ الو نایب نوذبو .م .ع يفو «نّیتطوطخملا يف اذکه (3)

 .دثرت نوب ٠ م. ع اهأرق اذکمو ٠ لعشي :آرقتدق . ۰ .ح يف (4)

 ةلحا الو ناب نودیو نم ال : :م.ع يفد « نيتطرطخملا الك يف دكه (5)

 . طوطخملا

 و لصألا يفو .فّرعَو :م.ع يفو ِءافَرَعَو :ع.ح يقو .و 59 و :عاح (7)

 .تاكرح نولب ةملكلا

 .234 ص مع (8)

352 



 ٌفاكتعالا ہک ي ال هنأ اتدنع هيف تفالتحا 5 يذلا رمالا : كلام لاق ز 34

 اهن عج ال ىتل دجاسَملا يف هِرك هارآ الو ةعُمجملا هيف عّمجُي دجسم

 عدي وأ هيف فکتعا يذلا هدجسم ف كتعُملا كري نأ ةّيهاركا الإ:

 نایت هبحاص ىلع بجي الو ةعُمجْلا هيف مج ال دجسملا ناك © ناف

 - !لجو رع - هللا نأل هيف فاكيعالاب اسب یرآ ال يّنإف هاوس دجسم ین
 ملو اهلك دجاسملا 7 ! لجو زع هللا ممف .۳)هدجاَسَمْلا د

 طه قدس يف فب نأ ازا كلا نين لاق

 ةعججلا هيف مسج يذلا دجسملا أ
 اس

 س

 برطشي نأ لإ .دجستلا يف 2 فكتعُملا تيب الو :كلام لاق 548

 7 فاكتمُلا تییی ال هنأ كلذ ىلع َلْدَي امو .دجسملا ةبخر يف الا هرأ مل

 ار يتلا هتطوطخم ىلإ ةلاحإ نوذب نکلو كن :م.ع يفو ءركتي : لصالا يف )547

 .ءانتبثأ ام اهيف

 .خسانلا نم ًاطخ وهو «هف : لصالا يف (2) ٠

 : .حیحم :ع حیف (3)
 فاضأ نأب حلصأو حَرخَی :ع.ح ةءارق دمنعا هنأ كلذو نم :م.ع يف ةفاضإ انه (4) 7

 . ةلاحإ الو نایب نودي ةبلاغلا هتداع ىلع نكلو فرحلا ش

 .ع.ح يف امك تّبثملاو ءناو :لصألا يف (5) ٠

 ٠ )6( ةرقبلا ةروس نم 187 ةيآلا نم ءزج :تآرق )2(.

 .ع. ج يف امك تّبثُملاو ؛هءابخ نوكي : لصألا يف )15



 )*_ هيي  دّللا لوستر ناك ْنَأ* 6 - يبلا ةجوز «ةشئاع لوق دجسملا يف
 .ناسنالا ةجاَحل ال تلا ٌلْخْدَي ال گیا را و

 احر ىف وأ دجسملا ىف الا دحأ فكتعي ال هنآ اندنع رمألا :كلام لاق
 الو ©دجسملا © ره قوف دحأ ©فكتعي الو ةالصلا اهيف زوجي يتلا دجحسملا

 .ةرانتلا

۳ 

 *۲*دجسملا نم" هجورخو فكتعُملا مایص يف باب

 اق 1[ بوقعی وبآ «يبزحلا نومُيم نب نّسحلا نب] قاحسإ ينثدح - 9

 كب يبآ نب] دمحم نب مساقلا نأ هغلب هنأ كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع انثدح

 مايصب الا فاکتعا ال» :الاق ۳*رمع نب“ هللا دبع یلوم ءاعفانو ۳[ قیدَصلا

 طلا مکل نی ی اوُبْرْشاَو )اولکو» : هباتک يف - !یلاعتو كرابت - هللا لوقل

 او نور شابت الو لیلا ىَلِإ ماَيّصلا اومتآ عن ِرْجَمْلا ّنِم دولا طلا نم نيب

 .ع.ح نم طقاس نيتمالعلا نيب ام )3(

 . طقف ع. ج نم هوأ : نم فلالا (4)

 .ع.ح نم ةطقاس : فكتعي (5)

 .ظ 59 و :ع.ح (6)

 .ع.ح يف امك تبثملاو ؛هسملا : لصالا يف (7)

 ٠ عح نم ةطفاس : يف (8)
 .ع.ح نم وهف «لصألا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (9)

 .8 نایبلاو 3 ةرقفلا «هالعأ یمنلا رظنا تناضالا لیلعتل (1) - 9

 . 269 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف .هالعآ نمنلا رظنا ةفاضاللا لیلعتل (م1)

 ۱ . لصالا خسان هنع اهس دقو «طقف .ع.ح نم نیتمالعلا نيب ام (2)
 الو هنم نایب نودُب نکلو .اهانتبثآ امك .م.ع يفو «لعفلا لبق هف ع.ح يف (3)

 . ریگذت
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 عم تاکیعالا الجو رع هللا رگن امتإف .©يجامملا يف
, 

 دبع نب رب يبأ یلوم ؛ّيَمُس نع كلام نع [يبنغَقلا] هللا دبع اتثّدح - 0
 فكتعا *"[ثراحلا نب] نامحرلا دبع نب ركب ابأ نأ ..1)[ثراحلا نی] نا

 نب دلاخ راد يف باب اهیلع ةقُم (”!ةرجُح يف (")هنمس تحت هتجاحت بهذ
 .نيملسُملا عم رطفلا موی ديعلا دّهشب یتح عجری ")ال ها

 َرْشَعلا اوفكتعا اذإ لضفلا لْهأ ىأر هنآ كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع انثدحأ

 . سانلا عم ديعلا اودهشی ىتح مهيلهأ ىلإ نوعجري ال ناضمر نم را

 .اًوضم نیذلا لضفلا لْهأ نع كلذ ينغلبو : كلام لاق

 (7فاكتعإلا ءاضق باب

 رفع )نع ديعس نب ییحی نع كلام نع ()یبنعَلا هللا دبع اتل - 551

 .(2) ةرقبلا ةروس نم 187 ةيآلا نم ءزج :نآرُق (4)
 .طقف .ع.ح نم ةغيصلا (5)

 .236 ص :م.ع (6) .

 .طقف .ع.مح نم ةبسّشلا (1)- 5

 .هالعأ نصنلا نم 94 ةرققلا نم 2 نايبلا رظنا :ةناضالا ليلعتل (م1)

 .ع.ح نم تّبلملاو .هفيقس : لصألا يف (2)

 .ع.ح نم تّبثُملاو هترجح :لصالا يف (3) .

 .ع.ح يف امك تّیتملاو ءمل : لصالا يف (4(

 .و 60 و ىلإ لقتنن هّدعبو .طقف .ع.ح نم ناوشلا (5)
 ۱ . صتلا اذه نم ةقباسلا ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (1)- 1

 . نع :لدب نب :أطخ خسانلا بّتك لصالا يف (2)
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 زا ىَلِإ َفَيَصْنا امل فتي نأ دار - الب  ِهَّللا َلوُسَو نأ نامحرلا دبع تنب
1 

 بز هاب هصفخ بجو ةد ةشئاَع ءابخ ,ةيبخأ ىآر هيف فكي ْنَأ ُديرُي يذّلا

 خو صف ابو ةشئاَع ءابح اَذَه١ :َليقف [و 67 و] منع َلأَس ّنْهَآَر
 زا من ۲ اهي َنوُلوُقَت د وبلا قلا لوشر لا« ر !ننع هللا يضر - 8 8 ۳ : iha“ ت د و حم 3 ها : ۳

 . لاكش )نم ارشع فكتعا یخ فک ملف

 ملا لخد لجر نع كلام لتس :لاق [يبنغقل 27 هللا دبع انثّدح - 2

 دجسملا نم جرخف ضرم مث نیموب وأ امری ماقأو رخاوألا رشّعلا يف وكل
 د يأ يقو ؟هيلع بج ال مآ مأ حص اذإ رشعلا نم يقب ام فكتعي نأ هيلع بجیآ

 حص اذإ فوکع نم هيلع .يقب ام يضقَي : كلام لاق ؟هیلع بجو اذإ فكتعي

 ()ناضمر يق فوکعلا دارأ - لب هللا لوسر نأ ينغلب دقو .هريغ وأ“ ناضمر

 .(©لاوش نم ارشع فكتعا )"ناضمر بهذ اذإ ىتح !فكتعي ملف حجر

 اكيعإلا هيلع بجي يذّلاو فاكتعإلا يف عّرطتُملاو : كلام لاق 3

 .اه :ةلاحإ الو نایب نودبو .م. ع يفو «نيتطوطخملا يف اذكه (3)
 ةحيحص .م.ع اهدروآ يتلا ءنهنع :لدب يهنع :عم طقف .ع.ح نم ةغيصلا (4)

 ۱ . هیت الو نایب نودب ًامئاد نکلو
 .متطوطخم ىلع ةلاحب نوُدب نكلو ءّنهِب :م.ع يفو نيتطوطخملا يف اذکه (5)
 .ع.ح يف امك تّیثملاو «یف : لصالا يف )6(

 . ع. ح نم يه يتلا ما :لدب ءمامالا :لصألا يف (1) - 2

 . يثيللا ىبحي نب ىيحي ةياور ىلع ليحُي يذلا .م.ع نم :ناضتر يف (2)
 هيف دمتعا يذلا .م.ع نمو لصألا نم وهو :.ع.ح نم طقاس نيتمالعلا نيب اه (3)

 . رکذلا ةقباسلا ةياوّرلا
 , 2348 یه : مد }3(

 صْقن لک دنع انتداعكو . م.ع يف يلاتلابو . ع. ح يف صفت ةيادب . .ظ 60و :ع.ح (1)- 3

 دنع اهب ةناعتسالل يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلإ عجرتس ةّيسنوتلا ةطوطخملا يف
 . طف ةجاحلا
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 .امهيلع مرحیو امهل لی ام يف دخ
 وقف اتفاق ی - وألا لر ذآ انقل مو : لاق

 جر اهف اهْنِإ رملا يف لا تعجر اهفاکتعا يف تضاح 7 ۵ تفكتعا ۲ ! :ذآ ملا ف كلام لا

 نيرفشإ ل ادق نم مام اهيلع نوک ژرملا لقمك كلذ لقت : لا

 فاکتعالا يف حاکنلا باب

 :فکتعُلا حاكنب ساب ال : لاق كلام نع [يِبْمَقلا] هلا دبع ی
 ام (*)ةبطخلا حاکن ًاضيأ مكنت ةفكتعُملا ًةأرملاو .عاقولا نكي مل ام (۳)ثلالملا م

 ()*نهنم هيلع" مرحي ام ليللاب هلْهأ نم فكتعُتلا ىلع مرح : كلام لاق

 روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو «خسانلا نم ًاطح وهو :فکتعا :لصألا يف (2)
 .(7 ر :317 و 316 ص ء1 ج)

 نع يوين ثيدح ةفاضإ (8 ر 4317 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يفو انه (3)'

 كلامل لوق مث تويبلا يف ناسنإلا ةجاحل بهذي ناك يب  ئبنلا نأ باهش نبا
 .اهريغ الو هيوبأ ةزانج عم جرخي ال فكتعُملا نأ يف ..

 : (ةيققبلا : 8 ر ء318 ص ۰3 ج) روكذملا ردصملا يف 0 55

 ۰ دعا ودصملا يف امك تا قران لصألا يف (2)
 . هتم مهيلع : لصالا يف هّلحم درو دقو :روتذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)
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 دب اهنم دلی الو . فكتعُم وهو هتأرما نی نأ لُجرلل لحي ال :لاقو

 ۰ .هراهن يف هيلع مرحي ام هليل يف كلذ نم هيلع مرحیو !اهريغ الو ةلبق

 رب نأ ةفكتعُملل الو فكتعُملل هّركَي ادحآ عّمسن ملو :كلام لاق مه 5

 .همايص يف حکنی نأ مئاصلل هّركُي الو .عاقولا نكي مل ام امهفاکتعا يق

 رو لكأي مرحُملا نأ مرحُملا حاکنو فكتعُملا حاکی نيب قرف :لاق

 لاو [ظ 67 و] فكتعُملا نأو بّيطتي الو زئانجلا دّهشيو ضيرملا دوعیو

 اهیلع نايلصُي الو زئانجلا نادهشي 5 امهراعشآ نم ناذخأیو نابّيطتيو نانهّدي

 ز يف دنا نم ىضم ام كلذو .فلتخُم حاکللاب امهرمأف . ضیرملا نادوعي

 ش . مئاصلاو فکتعملاو مرحملا

 رّدَقلا ةليل يف ءاج ام باب

 لا نب “هلا دبع نب“ ديزي نع كلام نع [يبنْعَقلا] هللا دبع انثّدح 6

 | نامحرلا كيت نب ةملس ىبأ نع يملا ثراحلا نب ميهاربإ نب د نع

0 ۳ 

 لا کتی - هات هللا لوس ناك :َلاَق هنآ يردخلا دیعس يبآ نع ۴[ فاوَغ

 و َنيِرْشَعَو یدحا هليل َناَك اَذِإ یخ .اماع تکتغاف .َناَضَمَر نم )سوال

 .روكذملا ردصملا يف امك تئْملاو ءامهقاتعا : لصألا يق (1) - 5

 وكذملا ردصملا يف «يضاملا : أبقت 7 دقو ةحضاو ريغ , لصألا يف )2

 رو امك وهو ءطقف هر ۰319 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 6

 . 248 ةرقفلاب هالعأ انتیاور صن يف

 دبع نب ةملس وبأ :ةدام يف مالعألا سرهف رظنا 8 صتلا يف انب رم نأ قبس اذكه (مآ)

 . فّرع نب نامحرلا

 طلا : ارت دقو ةحضاو ريغ تدرو ثيح لصألا يف اذکه ارت دق (2)
 . روکذملا ردصملا
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 يعَم يِعَم َفكَتْغا نم :َلاَق هناکتغا نم 20*اًهحْبَص نم اًهيف* حري ب

 0 ينير ذقو ! اًهُتيسْنأ لا هذه ٌثيرأ ْدَقَو !رخاّرالا ا
 .«!رّثو * يف اموی ! رخاّوألا ٍرْشَعْلا يف اًموُسِمَتْلاَف ِنيِطَو وام يف اهن

 1 ىلع ُدِجْسَمْلا ناک و لا كل ٌءاَمَسلا ترطماف» :دیعس وبأ لات 5

 - 236 هللا لوس ياع تّرَصباف» :دیعس وبأ لاق .«ُدِجْسَمْلا تکوف نش
 یدخ) ٍةَحِيَِّصلا 3 نم نيطلار ٍءاَمْلا ُدَنَأ هفلاو ِهِيَهْبَج ىلع ر

 ها دیبش نب رم یلوم ؛رضتلا يبآ نع كلام نع [يبتْمَقلا] هللا دبع انتخب
 )يبرق راذلا عساش يّنإ» :- هلي - هللا ٍلوُسَرِل لاق َيِبَهْجْلا سی َنْب هللا د

 .«!َناَضَمَر نم نیرشعو بل لی لر :لات *! ی ة

 نب] لیوطلا دیمح نع كلام نع ()یبعَقلا هللا دبع انثدح - 558
 ۳ كلام نی سنأ نع (م2)[تاحلطلا ةحلط ىلؤم « يرصبلا ةديبع ىبأ ديما

 . روکذملا ردصملا نم ةفاضإ نْيتمالعلا نيب ام (3)
 طقق روكذملا ردصملا نم ةملكلا (4)
 طقف روكذملا ردصملا نم :َو َفَرَصْنا (1)-'

 . روكذملا ردصملا نم يه يتلا نم :لدب ءو :لصألا يف (2)
 :لاق - هيي - يبنلا نأ ريبزلا نب ةورغ ةياورب ثیدحب روكذملا ردصملا درفن انه 6

 رتخاب مث (10 ر ۰319 ص ء1 ج) َناَضَنَر نم رخاّوألا ِرْشَعْلا يف رذقلا لی اوت
 .(11 ر 0 ص) رخاَرألا عْبَسلا يف 1 اخنتملابو رمش نب هلادبع ةياورب

 7 يف هنع نآعُملاو (ظ 60 و) (.ع.ح) ةيسنوتلا ةطوطخملا يف صقلا يهتني انه (4)
 .هالعأ نصنلا نم 553 ةرقفلا نم 1 نايلا

 . غ. ح نم ةبسّنلاو لصألا نم مسالا (1) - 55

 ۱ .239 ص :م.ع (2)
 ٠ ةرقفلا نم 3 ناببلا يف هالعأ ّنصنلا رظنا تفاضالا ليلعتل (م2) 121.
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 ر r ر Ur 0 4 10 ی ۳ 1” 3 3 سو
 لیلا هه تیر ينإ : لاقف ناضَمَر يف - لب هللا لوُسَر اَنْيلَع حرخ» : لا

 .«!َةَسماخلاَو 2 ِةَعباَسلاَو دعس 17 ٍةَعِساَّنلا يف اًهوُسِمَتْلاَف | تحقق نالجر (م3) یحالت

 نب [هللا دبع] نع عفان نع كلام نع (!!يبغعقلا هللا دبع انثدح

 رجالا ع عْبّسلا يف رذقلا يآ اونرأ مای - لا ور باعضآ نم الاجر

 ها م سلا يف () ْتأطاوَت ْدَق کای یرآ ينا :_ اي هل لوُسَر
 .7)(! رخاَوَألا عْبّسلا ىف امری اهرم

 نب Eh نع كلام نع ۱۳ يبنتلا ةملست نب" هللا دبع انثذح_- 9
 ندا هلی اًوَوَحَت :َلاَق [و 68 ول  ِةِلي هّللا َلَوُْسَر نأ هيبأ نع [رییژلا نب]

 .«!َتاَضَمَر نم خال ِرْشَعْلا

 [كلا دبع] نع رانيد نب هللا دبع نع كلام , نع (07يبنغقلا هللا دبع انثّدح
5-8 

 رجال رل يف )*رذقلا ةلْيل* از ت١ : لات هلي ہللا وسر نأ رمع

 .«!َناَضَمَر

 .ُتيِرَأ :(13 ر ۰320 ص :1 ج) :روکذملا ردصملا يفو ءلصألاب ًاَرقُت اذكه (3)
 ةلاحإ نودب ؛یخالت : f ع يفد اجالا عج يفد لا يف أرق الس )م3(

 2 E الحر : رر }4(

 اب نوُدب نكلو اهانتبثأ امك . .م.ع يفو «هللن :ع.ح يفو ؛لصالا يف رقت اذكه (5)

 ست

 .م.ع يفو ٹاک رح الو طقن نودي تدرو . ع. ج يفر «تطاوت : لصألا يف (6)

 اهانتبثآ املثم (14 ر ۰321 لنه 1 ج) ةروكذملا ةياوجلا ىف

 . 240 ص :م.غ (۶)

 . طقف . ع. ح نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 9

 .طقن نوب هللا دبع يبعقلا :ع.ح يف (2)
 هلل :اذكه .ع.ح يف درو نیتمالعلا نيب ام (3)
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 لإ : لو هب نی نم م مس هنأ كلام نع [يبتفقل هللا دبع انثااح - 560 تو

 + 20 !لجو زع ُهّللا ءاش ام ")زآ لبق سالا َراَمْعَأ يِرأ - 885 - ہللا ()

 لوط يف ْمُهْدَيَغ لب يذلا ٍلَمَعْلا َن بر ال" هنأ رامغآ رضا ُدّئاَكَك

 ٠۵4. رپ لأ م زی رذقت دلایل :©0- !ىلاعتو كرابت هللا ها

 نب دیعس 3 هخلب هنأ كلام نع [ ىبنْعَفْلا] (5)*ةملسم ني“ هللا دبع انئدحن

 نم هظکب ذ دقف لا ةليل ءاشولا دهش نم : لوقی ناك هب

 ۰۳ فاکتعالاو* مايّصلا باتک رخآ

 .اهجو و61 و عاج 1
 . ةلاحإ الو نایب نوُدب نكلو .م.ع اهتبثأ دقو .ع.ح نم ةطقاس فطعلا فرح فلأ (2).

 . طقف . .عاح نم ةغيصلا )3

 نو «هلثم درو .ع.ح يفو «نوغلبی ال :اذکه لصألا يف درو ن تتمالعلا نيب ام (4) :

 نب ییحی ةياور يف امك . ۰ عيد . ريخألا فرحلا الإ انكي مل لكشلاو طيقنتل

 کن م. ع الح ةداعلاکو . اوخلسي بال ن :(15 ر 321 ص 1 ج) يثيللا ىيحي

 ٠ ةلاحإو نايب .
 .(97) رذقلا ةروس نم 3 ةيآلا :نآرُق (م4) ۰

 . طقف . ع. ح نم نیتمالعلا نيب ام (5)
 . اهخسفي ملو ءانثدح :ًأطخ لصألا خسان بتك انه }6(

 تاملك عضب مث :عوببلا هولتي : طق نولبو هيليو . طقف . ع. ج نم نیتمالعلا نيب ام (7)

 امب ةهيبش اهّنأ نشخلف ًارقت ال اهمظعُم يف اهنأ امبو ؛ءزج لك ةداع خسانلا اهب متخي 0

 باتكو .469 ةرقفلا نم 5 نايبلا يف هاتضرعتساو ةاكزلا باتك ءزج رحآ يف انب رم

 ام امهتياهن يفو (و 62 و _ ظ 61 و) .ع.ح نم ناتحفص ةقيقحلا يف وه اذه عريبلا
 میخ تاملک عضب دعبو . داهجلا باتکل هذعب لقتل عويبلا باتک رحآ يف اننآ ديمي

 عيش 7 :انضوع اذإ الإ ءانب رم نأ قبس ام هبشثو رس يف ارث يهو مرا خسانلا اهب

 ىلإ 241 ص) اهمدقو نيتقرولا نّيتاه .م ع لغتسا دقو . ناضمر ؛ ب هءرخآلا
 .هملق امك هلمكأب وه غویبلا باتک ْنأك : صقت ةن يأ ىلإ تن نأ نوذب 3
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 (8)كسانملا باتک

 ©!لالخإلل لشملا باب

 ؛يثراحلا نامحرلا دبع وبأ «بنمَق نب ةملسَم نب هللا دبع اتثدح 1

 7 ۳ يبا ّن نب دمحم تّدلو سْيَمُع تب ٌءاَمْسَأ أ هيبأ نع (')[قيّدَّصلا

 انف يي - هللا لول - !هنع هللا يضر  [قيَدّصلا] رکب وبا كلذ رکذف ادیب
 ۱ . !٩ له مت 1 0۳-2 هرس

 .(*ديعس نع" دیعس نب ىيحي نع كلام نع يبنْعَقلا انثّدح - 2

 كلما يذب [قیدْسلا] ركب ييأ ّن نی دمحم دلو ٍسْيَمْع تب َءاَمْسُأ نأ بَسْملا

 . !لهشل مت لستفت ْنَأ  !هنع هللا يضر - ركب وب اهَرَمآ

 ییحی ةياور دمتعن فوس انثداعكو : ؛ نیتط وطخملا ةلباقم يف انلمع يهتني انه 8(

 هانتبثأ اس یضوع درو (322 ص ء1 ج) اهيفر . طقف ةجاحلا دنعو يثيللا ییحی

 . جحلا باتک : ةيرعزألا ةطوطخملا
 طقف روکذملا ردصملا نم ناونْعلا (9)

 .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا ءهالعأ نصتلا رظنا .ةفاضالا ليلعتل (1) - 1
 1 0 ۰ 322 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا ىف ؛ امهتاذ دانسإلاو نتملاب ثيدحلا درو 2

 .طقف (2 ر 322 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) 2
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 مرحُملا لسُغ يف ءاج ام باب

 شا دبع نب ميهاربإ نع مّلْسَأ نب دّیز نع كلام نع يبنْعَقلا انثتح - 563:

 نبا اقف ءاوبألاب افشا ةعرخم نب روشيلاو سابع َنْ هلا دبع نأ هيبأ نع نتن

 لمزا . اسار ليغ الد :ثوْسمْلا َلاَقَو «۳تار خش لس :

 وهو ۷)نیفیرفلا َنْيَب لی ُهَدَجوَف يِراَصنأل بوی يبآ ی | اتع بلل
 یا نش يللا نع تلف ؟اَذَه نم :َلاَقَق ِهْيَلَع ُتْفَّلَسَق» :َلاَق . باي

 لسي - لي هللا لوستر ناك [ظ 68 و] تیک : كلاس سابع نب : هللا دعا
 چ” ر + لا 01 نت 0 ۳ ا وللا مه ص

 يل ادب یتح هاطاطف بتلا ىلع ُهَدَي بوی وب حضوف) : لا «؟مرخم وشو

 وب هنأر َكَوَح مت هسآر ىَلَع بصف !بْبْصَآ :ِهْيَلَع ُتْصَي ٍناَمْنإل لاق هن

 .«! لی *_ هلي - هّللا لوس" ْثبَأَر اَذَكَع :َلاَق رو امهپ

 حابر يبأ نب هاطق نع سيق نب دن نع كلام نع يبقا انئّدح -4

 هام َرَمْع ىَلَع ُبصَي َوْهَو هم ِنْب ىلَْيل َلاَق  !هنع هللا يضر - ِباَّطَخْلا حب رم
 ينترمآ ْنِإ ؟يب اهم لأ دير : ىَلْعَي َلاَقَف «! يسأر ىَلَع ْبْبْصأ» : لسو

 (1«!انَعَش 9إ املا هر نلف !ْبْيْصأ» :َُمع لاَ

 .(3 ر 322 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ دانسإلاو نتملاب ثيدحلا درو )2(

 يف هالعآ نصنلا كلذكو ةرقفلا ةّيقب رظنا .خسانلا نم أطخ وهو ءديبع : لصألا يف ( )1(

 .120 ةرقفلا

 نم ةتيعملا ةملكلا لدب نیر :(4 ر ۰323 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف (2)

 .ًالوبقم ینعم دیفت انل تدب يتلا لصالا

 0 . هتيآر : هلم لصألا يف درو دقو :روکذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (3) ”::

 = يف (- هنع هللا يضر باطخلا نب) ًابيرقت هسفن ظفللاو هتاذ دانسالاب ثيدحلا درو (1) - 4
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miaر 4م ماع م 2 ل 5  

 5 jA هشت وي هو و هو گم ا رع ع

 ذي نآ َلْيَق لسی ىح ًارمَتْمُم وأ اًجاَح حر رم لعد لَو کم 9 ينل
 .اولُْدَي نأ َلْبَق َنولِسَتْعَيف ُهَعَم ْنَم مايو د یوط يذب َةَكَم ْن رم اَنَد ا َةَكَم 1 مس # ل روم ت م

 f حظ یر ا هع 0 8
 حملا لسغي ناب ساب ال » :نولوقي ملعلا لها تعمس : كلام لاقو - 46

 + ىمر اذإ هنآ كلذو !قلحي نأ َلبقو ةبقعلا ةرْمج يمري نأ دعب لوسغلاب هّسأر 5
 ۱ .«! بایت نیل ثْفّللا ءاقلاو رعشلا (1)قلح و لمقلا لتق هل لح دقف ةقعلا

 باطَسْلا َنْب َرَمُع َنْب ال َدْبَعآ أ عقان نع كلام نع عقلا انثّدح
 0 مالتخالا نم ار رغم فو هر لس

 بايثلا نم مرحُملا سی ام باب

 : هل - هللا لور اف بالا ّنِم ٌمِرْحْمْلا سیلی ام» :- ل ّللا َلوُسَر
 ٌدح الا تافخلا الو ٍتآليِواَرَّسلا الو سیر أا الو املا لو صدا اوت

 بلا نم ارشبلت الو انیینکلا نم َلَفْسَأ اَمُهْنَطْعَيْلَو !نیفحلا بل نت دج

 . ؟!سرول أ لَو نافل )نم همایش

3 

 0 .(5 ر ۰323 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا -
 .(5 ر ۰324 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم تبثُملاو «لخد :لصألا يف (1) - 5
 لو :(7 ر 324 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يفو ؛قالح :لصألا يف (1) - 65

 دصملا يف (رمع نب هللا دبع) ًابيرقث هسفن ظفللابو هتاذ دانسإلاب ثيدحلا درو (2)

 .روكذملا
 ا24 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا اهنم الخ دق يأ .طقف لصالا نم. :نم (1)- 7

 .(8 ر 325 و
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 نمد : لاق هل - لَو - يا نع رکُذ اتع كلام لاق :يِبنمَقلا انثدح 568 . هنأ -

 ا ا لو اذهب تست اقشار و نا ی

 ین ام يف تاليوارشلا يي ْنَع یھت - ال هللا لوسر ْنال لیوارس مرحُملا ۱
mz يف ىنا امك ای نو ال نأ مرخشلإ يميني ال يلا بالا يبل نب 

 مارخالا يف ةغبصُملا بايثلا سیل يف ءاج ام باب

 رمش نیر دبع نع راد نب هل دبع نع كلام نع ينقل انثّدح 569 "

 !سزَ وَ نت أغوُبصَم ابو مرحلا سلب نأ ةه - هّللا ُلوُسَر ىَهَن» :َلا

 (0)«!نْبيََكْلا َنِم لقمه لو نيف ليلك ست دمی نت ١

 ,(77[يودعلا] ملسأ عميس هنآ عفان نع كلام نع يبنْعقلا اند 0
 يع +

 نارك أ رمح نب هللا دبع نع تحي ۰ !هنع هللا يضر - باطخلا نب زمع

 د" ركع لاَ مرخش وهو اغرب ابرق ولا | ك0 ِدْيَيَع دبع نب هحل ىَلَع یر ب

 َلاَقَف «!طدَم َوُه امت !َنيِنِمْؤُمْلا ریمآ ا ةَل لا «؟ةحلط اي ْغوُيْصَمْلا بلا

 یر اما لر نأ لَو ر اا "کی يدَنَقَي ةف - شر ی کلا :
 ق الا يف َةَعَيَصْمْلا بالا نبي َناَك هللا دبع َّنْب ةحلط َّنِإ :َلاَقَل برا | ۳

 .(8 ر ۰325 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف ًابيرقت اهتاذ ظافلألاب كلام لوق درو ( )(-

 .(9 ر 325 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف ًادانساو ًاظفل هتاذ ثیدحلا درو (1)- :

 . 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هالعآ نصنلا رظنا تفاضالا لیلعتل (1)- 7

 نم يلي ام يف ًاحيحص مسالا دروآ دقو ءدبع :أطخ خسانلا بتک لصالا يف (2)

 . ةرقعلا

 ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك هانتبثأ دقو . كب :خسانلا نم ًاطخ لصألا يف (3)

 .(10 ر ۰328 ص
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 .«!ةَعيْصُمْلا بالا نم اش - ! طلا ای - اوست

 هيأ نع [ريبّزلا نبل ةورُغ نب ماش نع كلام نع بل انئديح . 1

 | "سل تناك - !امهنع هللا يضر  [َقيّدٌصلا] ركب يبأ تب َءاَمْس

 .ةمرخُم يهر ارش ابف نیل ءرَفَْعْلاب ي اتم تام

 ر (2)هنم بعذ مث بیط هّسم بوث نع كلام لتس : يبْعقلا انثّدح
 رو وأ نارفغز ْءاَبَص هيف نکی مل ام كلذب نمأب ال !معن :لاقف ؟هیف مرحي له

۱ 
1 
U” 

 اك هع

 مرحُملا سل يف ءاج ام باب

 ي لاک رّمُع نی هللا َدْبَع َّنَأ عفان نع كلام نع يبنغقلا انثّدح - 2
 !مرخُملل ةقطنملا سل ١ 1 ۳ هو ا ا یک

 لا نب دیعس ممس هنآ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يِبنْعَقلا اتثدح

 | كلذب [ظ 69 و] .سأب ال هتل :هبايث تحت مرحُملا اهسّبلي ةقطنملا يف لوقي

 .(2)«ضعب ىلإ اًهضعب دقعي رويس اعيمج اهيفَرط يف لحج

 ص نص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبْملاو ءسبلي :خسانلا نم أطخ لصألا يف (1)- 1

 .(11 ر 6

 طقف روکذملا ردصملا نم :هنم (2)

 .امهتاذ نتملاو دانسالاب (12 ر ۰326 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف درو (1)- 2

 نتیلابو داتسالا تاذب (13 ر ۰327 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف ثیدحلا درو (2)

 لوق روکذملا ردصملا نم هيلإ فاضیو . (اهیفرط : لبق يف : فذح عم) ایرقت هفن

 . ممس ام هيف تحتسپ كلامل
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 ههجو رّمخَي مرحلا باب

 ۱۳ نع دیعس نب ؛ نع كلام نع عقلا انثّدح 57

 ىأر هنآ أ فتح ريم ب فارما ین نرخ :لاق "[قيدصلا ركب رب

 0 خش خو وي جزتاب - !هنع هللا يضر - ناف ی

 هبا فک ٍرَمْع بل ا دْيَع نأ عفان نع كلام نع يبنغقلا انئّدح - 574

 الوت» : َلاَقَو جوو سار رخو ()هفسجْلاب ًامرخُم َتاَمَو ٠ لا دبع ب

 .1!ُهاَنْبَيَطَل مرح

 . لمعلا یضقنا دقف تام اذإف !اًيح ماد ام لّمعلا امّنِإَو : كلام لاق

 تقی الا :ُلوُقَي ناک رم نب لل دبع نأ عفان نع كلام نع ربنعَقلا انثدح

 !٠. نرالا نبت الو نرخ

 رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع كلام نع يبعقلا انثدح - 575:

 ركب ىبأ تب َءاَمْسَأ عم نحو تاَمرَحُم نتو اًتهوجو د 5 : ْتَلاَق اه

 . 6)۲- !هنع هللا يضر  ٍقيّدّصْا

 . اهنم 1 نایبلاو 269 ةرقفلا يف هالعأ نصنلا رظنا ءةفاضإلا ليلعتل (1)- 57:
 ظفللاو هتاذ داتسإلاب (13 ر ۰327 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف ثيدحلا درو 2

 . يضرتلا ةغيص ءانثتساب هسفن

 ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ؛ةعمجلاب :أطخخ خسانلا بتك لصألا يف مر

 .(14رء327 صا

 طقف روكذملا ردصملا نم واولا (2) ۰
 طقف روكذملا ردصملا نم :ههجوو (3)
 ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو سیلی :أطخ خسانلا بتك لصألا يف (4)

 ! .(15 ر 0328 ص ۰
 - سفتبو هتاذ داتسالاب (16 ر :328 ص «1 ج) ررکذملا ردصملا يف ثیدحلا درو (1)- 5
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 مرحب نأ لبق لُّجَرلل بیطلا يف ءاج ام باب

 دمحم ني] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبتغقلا انثدح - 6

 نا 3 ةجوز «- امهنع هللا يضر  ةشئاع نع هيبأ نع 0[قيّدَّصلا ركب يبأ

 هلحلَو عرب نآ َلْبَق همارخإل - هلي للا لوسر ُبْيَطَأ ثنُك» : تلا اهنا

 تب تر

 ۱ ا ۹ لا نوش De لا ةر ا ی اا

 : لسغاَو َكَضيِمَك غرت» :- فا وشر هَل لا تنا نآ ينْرْمأَت فيكَ
 .(!تاجح يف « عفت امك َكِتَرْمُع يف ُلَحفاو ة ةرفصلا

 وه ,(0[يودعلا] ملسأ ن رع عفان نع كلام نع يبنعقلا انثدح - 8

 ةف هرجشلاپ وهو بيط خیر َدَجَو رَمُع نأ  !هنع هللا يضر - باطخلا نب رمُع

 | یضر - نايس 1و70 و] يبا ن ةبواَعُم لاقف «؟بیطلا لَه حير نشم

 ةيواَعُم َلاَقَف «!يِرْمَمَل كئم» :ْوَمُع : مع َلاَقَف ۴ تی ریمآ ای !يتم» :- !امهتع

 .)«!هلسفکاف َّنَعِجْرَتَل َكِيَلَع تف تم رع مع لاقف 2! ينط ةبيبح 2

 . يّضرتلا ةغيص ال ظفللا
 . 342 ةرقفلا نم 2 ناييلأ يف هالعأ نسللا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1) - 6

 ظفلبو هتاذ دانسإلاب (17 ر ۰328 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف ثيدحلا درو (2)

 . جز و يضرتلا ةغيص الا لئامُم

 .طقف (18 ر ۰329 و 328 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم :اَي 5 577

 . 145 ةرقفلا نم 1 نايبلا يف هالعأ صنلا رظنا :ةفاضإلا ليلعتل (1)ه 8

 نشبو هتاذ دانسإلاب (19 ر :329 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف يلا درو 2

 رقت ینعملا
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 هلآ نم دحاو ريغ نع دز نب تلّصلا نع كلام نع يبنغقلا انثدح 7
 بنج ىلإ 5 ةَرَجشلاب ب وهو بيط حير جو - | هنع یا يضر - بالن

 تلصل هلا

 ةو م ىلإ کف !هنع هللا يضر - ُرَمُع َلاَقَف !َيِلْخَأ ( لآ ترا
 ا َتْلَّصلا ُنْب ريتك لعفف .«! هل ىّتح كس

 ركب يبآ نب هللا دبعو ديعس نب ییحب نع كلام نع يبنغقلا انّدح- 8

 دعب تياث نب دز نب ةجراخو رمش نب هللا دبع نب ملام لاس كلملا ديع نب

 بل !ىّنم» :ةيثك لاق «؟بیطل اذَه خیر ْنّمم» :ٌرَمْع لاقف

 طعم 1

 هاهنف بيطلا “)نع ضيفُي نأ لبقو © "محملا نأ َلْبَق* قّلحو ةبقعلا ر

 مي نأ لق تیم ف سیل هرم لر هم نأ ساب ال : كلام لاق

 ةرمجلا يشر دعب یم نم ضيفني نأ و

 ؟مرحُملا هلكأي له : نارفْعَز هيف ماعط نع كلام نع يبنُعقلا انثّدح - 58

 .مرحُملا هلكأي نأ ساب الف ٌنارَفْعَر هيف يذلا ماعطلا نم رانلا هتّسم ام ای

 . !٩۱ مرحُملا هلکأی الف هنم راثلا ست مل ام

 . يغنلا نم لصألا الخ دقو (20 ر ۰329 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم :ةل نأ 4

 دنع نوكي ريفحلا يهف َكيَرّشلا :ىنعم كلام دروآ طقف روكذملا ردصملا يفو انه )2

 .ةلخنلا لصأ "

 .61 ةرقفلا نم 1 نایبلا يف هالعآ ّنعنلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1
 صنلا اذه يفو . طقف (21 ر ۰330 و 329 ص .1 ج) روكذملا ردصملا نم : يبآ 3

 . نامحرلا ديع يبآ نب ةعيبر : مالعالا سرهف رظنا .هانتبثأ امك انب هر نآ قّيس <

 . طقف لصالا نم نیتمالعلا نيب ام (3) :

 . روکذملا ردصملا نم تّیْملاو ءاطح وهو .یلع :لصالا يف (۰)4

 .روکذملا ردصملا ىف هظفلب كلام لوق درو (5)

 روکذملا ردصملا يف ابيرقت هتاذ ظفللاب كلام لوق درو (1)-5
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 (2)لالهإلا تيقاوُم باب

 سر أ رمُع نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع يبتخقلا [انثدح] - 2

 "فو ةَفحُجْلا نم ماسلا ُلْهَأَو ةَعيَلُحْلا يذ نم ِةَئيِدَمْلا له لهی» : ناق - 86 -

 .«۱نرَق ْنم

 : لاق - لک هّللا لوس َر أ ينعلَبر» :0)*رمع نب“ هللا دبع لاق

 .«!ِمَلْمَلَي نم م نمی

 رم نب هللا دبع نع رايد نب هللا دبع نع كلام نع يبنُعقلا انثدح 3

 او ةقيلخْلا يذ نم اوُلهُي نأ [ظ 70 و] ٍةَيِدَمْلا َلْهَأ - هلي - هللا ُلوُسَر رم : لا
 . "نق نم جن دجَت َلَْأَو ِةَفْحَجْلا ّنِم ماسلا

 س

 )ی هللا لوشر نم َنُهُتْمِمَسَف دل ءال اَكأ» : رمع نسب [هللادبع] لاق

 2) «اهَلْمَ نم نیا لا نی : لاق غي - هللا َلوُسَر ذأ ُتْوِبْخُأَو» : لاق

 مَا رَمُع َنْب هللا َدْبَع نأ "عفان نع“ كلام نع يبنغقلا انثدح - 4

 می نم لَهَا رمع ب ِهللاَدْبَع نأ هدنع ةقّثلا نع كلام نع يِبنْعَقلا انثّدح 10113

 .(330 ص ۰1 ج) «روکذملا ردصملا يف امك تّیملاو لالهلا : لصألا يف )2
 .(22 ر 330 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم طفاس نیتمالعلا نيب ام (1). 2
 30 ص 1 ج روكذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو هاثسإلاب ثيدحلا درو (1) = 583

 .(23 ر

 الاب ثيدحلا درو ثيح (24 ر :331 ص «1 ج) روكذملا ردصملا رظنا (2)

 . طقف (25 ر 331 ص ؛1 ج) روكذملا لصألا نم نيتمالعلا نيب ام (1) = 4
 26ر ۰331 یه ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو داتسإلاب ثيدحلا درو فا
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 ةناَرعجْلا نم لَهَا 26 هللا َلوُسَر نأ هلي هلآ كلام نع يبغقلا انث

 .ةيبلعلا ةّيفيك باب

 ةيبلت نأ ريع رب هللا دبع نع عفان نع كلام نع يبنغقلا انثدح ب 2.555

 ب اكل كل َكيِرَع ال فی اتل مینا تی - ال
 سا

n ۹3 

 اما

 . تکی مه نیتعکر ةفيلخلا يذ دجسم يف ي صم ناك E هللا لو

E هم هلحار هب تونس 

 [رمع نب] هللا دبع نب ملاس نع ةبقع نب ىسوم نع كلام نع يبنعقلا انثدح

 لا ام !اًهيف“ - وال هللا لوشر یلع َنوُبنکت يبا ٌمُكواَدْيَي) :َلاَق ها هيب

 ء1 ج) روکذمنا ردصملا يف امك تّببملاو ءله :أطخ خسانلا بتک لصالا يف (3)

 .(27 ر 331 ص

 طقف روکذملا ردصملا نم ةملكلا (4) :
 331 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسإلاب درو هّیمسقب ثیدحلا (1)ب

 .(28 ر 332و

 , طقف (29 ر 332 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم ةملکلا (1)- 5

 .روكذملا ردصملا يف امك تجملاو ءمرحا :لصألا يف (2) .
 332 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم تّبتُملا لدب يذلا مكءاديب :لصألا يف (3) :

 .ةراشإلا مسا لبق هَذه :ةفاضإ عم (30 ر
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 هةفيحْلا يذ "دجسم يني“ ءِدِجْسَمْلا دنع نم م الإ (4)*_ هيي هللا لوُسَر ی 8 ۳ )یه ت ےک

 ریتملا ديعس يبأ نب ديعس نع كلام نع يبنخقلا ان ان 7

 ت كَ !نامختلا دبَع ابآ اَيا :َرَمْع هع نب هللا ٍعل لاَ هلآ ج میرج نب ديبع
 ارا : َلاَق «ا جْيَرُج نبا ای ؟ّنه »ام : لاق «!اًهْعَنْصَي كياحصَآ نم ًادح ا

 و [ةّيبّْسلا لاَعتلا بت کر نیما 2! ناکرالا نم )نمت
 8 َتْنَأ لی ملر لالهلا اؤآر: دا ساتن 5 ار اةرئشلاب
 26 ورا موي

 ينا 7 71 و] ُناَكْرَألا اَمَأ» :َرَمُع نب هّللا ُدْبَع َلاَقَف 8
 ار ىنا ها املا یار !نییامیلا 7إ اهلم نمی - ل هللا
 أ نأ بسا انآ اهي أسوي كش اهب نبل لا اعلا نمل هل
 .!اھب غُیصآ نآ ٠ حل تا اب بی مپ - مع - لا لوُسَر تیر يناق ' ةَرْفّصلا

 . حار وب هو و للا نرش نأ ل خا

31 

 لالا

1 

 يلصُي ناک ٌرّمع نی : هللا َدْبَع ن عفان نع كلام نع هللا دبع انثدح - 9 كا لع لم و رمي € 7

 .)مرخآ هلحار هب توشسا اف . ةئلحار بکر جر مت ِةَقيَلُحْلا يذ جسم

 طقن روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (4)
 :نوملا ٌركلو ؛ملتس :(ظ 59 و 2 2 م) يقفاغلل كلام أًطوُم ثيدح دّتسُم يف (1)- 7

 0 8 ةرقفلا يف امك (دیدشت الو طق نودب) سی :ةظفل درویس ثيدحسلا نم يلي ام

 : | .نمتلآ نم
 دملا ردصملا يف (ّنُه اَمَو) ابيرقت هسفن ظفللاو هتاذ دانسالاب ثیدحلا درو (2)

 .(31 ر ؛(333 ص ء1 ج)
 .(31 ر ةّيقب) طقف روکذملا ردصملا نم :ّالإ (1)- 8

 او .لعافلاو لعفلا نيب ءهب :لصافلل لوبقم وهو «ثعبني : لصألا يف (2)
 .روكذملا ردصملا نم وه ل فيلا

 ذصملا يف حار :ادع ام) ابيرقت هسفن ظفللاو هتاذ دانسإلاب ثيدحلا درو (1)- 5
 .(32 ر 333 ص ۰1 ج) روكذملا
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 نم لها مكحلا نب تاوؤم نب كلملا دبع نأ هغلب هنأ كلام نع ىبنْعَقْلا ازش
 ^ هيلع راشأ نامت نب نابأ ناو هلحسار هب توتسا نيح ةفْيلحلا يذ 5

 (2!لالمإلاب تّوصلا عفر يف ءاج ام باب

 نب دمحم نیرگب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبنْعقلا انثدح 0

 نب ثراحلا نب ()*نامحرلا دبع نب* ركب يبأ ¿ نب كلا دبع نع مح نب

 نع 20[ ينّدملا «يجرزخلا] يراصتالا (2)[ ها نیل بئاسلا نب أ (2) وا ۳

 َرْمآ نأ يِبَرَمْأَف - !مالسلا هیلع- لیربج ينانآ :َلاَق - هل - هللا لوسر
 .امهدحأ ديربي «۱للْفالاب ۳ لا ب مُهَئاَوْصَأ اور نآ يِعَم نم وا يب

 سیل» :نولوقي ملعلا لهآ ()ضعب عمس هنأ كلام نع يبنْعقلا انثّدح 591:

 .«! اهسشن ةأرملا همش ! ةّيبلتلاب ت وصلا عفر (2) ءال

 .(33 ر ؛333 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب ربخلا دوو (2) 1

 .طقف (334 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم :لالهالاب : ةملكلا (3)'

 مسالاو .(34 ر ۰334 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم طقاس نئتمالعلا نيب ام (1)-
 :يموزخملا :يطويشلا ةفاضإ | عم (19 ص) اَطيُملا فاعسإ يف امك و هه هان امك ۱

 دعس نباو يئاسلا قيثوتب تّدحملا ركذ دقو . ثراحلا دنع هفوقو عمو : يندملا

 عم هانتبثأ امك مسالا (1297 ر :517 ص «1 ج) بيذهتلا بيرقت يفر .هايإ

 . ماشه ةقالخ لّوأب هتافو خّرأو ةقث رجح نبا هربتعا دقو . هيتيسنا 00

 .روكذملا ردصملا يف امك تيل «دالج :أطخ خسانلا بتك لصألا يف (2)

 يف امك «هيبأ نع هتیاور يطويشلا دی ثيح (9 ص) أطبُملا فاعسإ نم ةفاضإلا (3) ۰

 . هاّيإ ناّبح نبا قيثوت ركذيو ءانّصن 3>
 .(35 ر:335 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم ةطقاس : ضعب (1)-:

 ردصملا يف امك تّبفلاو ءملسُملا :!حکصملا وأ ءخسانلا بتك لصألا يف (2)
 .روكذملا
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 + ,ةعامجنلا دجاسم يف لالغإلاب هتوص مرحُملا عفری ال :كلام لاق
 .6)امهيف هتوص عقرب هاف ىّنِم دجسٌمو مارحلا دجسَملا يف الا هيلي نمو هن

 و ةالص لک رُبذ يف ةيبلتلا ِبحّتسی ملعلا لْهأ ضعب تعمس :كلام لاق

 (*) ضرألا نم فرش لك

 ةرمعلاو ححلا نيب ءاج ام باب

 را دبع نب دمحم دوشالا "يب أ نع كلام نع يبنغقلا ان 2

 [ظ 71 و] لَو يبنلا ةجوز «ةشئاع نع ريبزلا نب ةورُع نع ("لقون نب"
 مو ةَرْمعب له نم اًنمَق عادل ةّجَح َماَع- نيلي - هللا ٍلوُسَر مم اَنْجَرَخَه :ْتَلاَق
 اقا .حَحْلاب - هي - لا وسر َّلَمَآَو جتلاب لَا نم امو ِةَرْمْغَو جب له
 وب مَ ةََمُْلاَ ملا مَمَج وأ ححلاب لَهَا نم ااو .لحف رم لَم
 .«!ِرْسّنلا موی لاک یتح

 ؛ دمحم نب] مساقلا نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنغقلا انئدح -3 ۱

N 

 . (تاَعاَمَجْل) ًابيرقت هتاذ ظفللاب روكذملا ردصملا يف كلام لوق درو (3)
 . (َرْيَد) ًابيرقت هتاذ ظفللاب روكذملا ردصملا يف كلام لوق درو (4)
 : . طقف (36 ر ۰335 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم : اب (1) -

 املا فاعسإ يف درو امك وه اصن يف تّبثّملاو . طقف لصالا نم نیتمالعلا نيب ام (2)
 رع نع هتیاور يطويشلا دکآ دقو. ينّدملا «يدّسألا : نیتبشلا ةفاضإ عم 6 ص)
 دو , هنع هریغ ةياور كف مك هم كلام ةيدو تاک او یش نع تاور ركذ امك

 تي ةلود رخآب تافو غو هاّيِإ هريغو يئاسّنلا قيث

 زق روكذملا ردصملا نم نوسالعلا نيب ام 3(

 طقف طقف روكذملا ردصملا نم فلععلا فرح فلآ 98

 .روكذملا ردصملا يف امك تّيتْملاو «قلحب :لصألا يف

 .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصتلا رظنا ءةفاضإلا ليلعتل 04 593
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 . تلا َدَرفأ - 8 هللا َلوُسَر نأ ةشئاع نع هيبأ نع (!![قيّدَّصلا رك
 ّجحب له نما :نولوقي ملعلا لْمَأ ضعب عمس هنأ كلام نع يِسغَقلا انئدْخ

 ملعلا لأ هيلع تكردأ يذلا اذهو !هل كلذ سيلف ةرْمُعب لهُ نأ هل ادب مت

 نآ رقلا يف و ءاج ام باب

 0 نب ۵ نامح رثا دبع نب دمحم نع ثاذام نع م يعقل اذ انثدح 594

 ترنم نع هر ةرئئلاو علا تع نت ج لاب هنآ 8 باص

 لحي ملف َةَرْمْعْلاَو جملا َمَمَج وأ خلاب له ْنَم اًمأو . ّلَحف ةَرْمْعِ و
 . 2 رحنلا مری موی ل

 نب يلع نبأ دمحم نب رفعج نع كلام نع يبنعقلا ت 5و5

 دّوْسَأْلا َنْب َداَدَقِمْلا أ هيبأ نع (')[هللا دبع ىبأ «بلاط ىبأ نب ىلع نب نیسخل

 روكذملا ردصملا يف (َنيِنِمْوُمْلا َمَأ) ًايرقت هسفن ظفللابو هتاذ دادسإلاب ثيدحلا درو (2)
 ةحفصلابو ثيدحلا اذه ةيئاث ةّرم لصألا خسان متق دقو .(37 ر 335 ص ء1 ج)

 .اهتاذ
 ردصملا يف درو دقو .ةحفصلا تاذبو ةيناث ةّره كلام لوق لصألا خسان مد )4(

 ُهَدْعَب - ٍدْرْفُم - ّلْهَأ حمنس) ًابيرقت ظفللا تاذب (39 ر ء335 ص «1 ج) روكذملا

 نصتلا رظنا .(41 ر 336 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم طقاس نّيتمالعلا نيب ام (1)- 5

 .592 ةرقفلا نم 2 نایبلا ىف هالعأ 3

 1 .ةحفصلا تاذبو ةيئاث ةّرم ثيدحلا اذه لصألا غسان مدق (2) ۰

 . 455 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعآ نسنلا رظنا .تفاضالا لیلعتل (1) -: 5
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 هللا يضر - ٌنيِلَعَو ايقّسلاب - !هنع هللا يضر بلاط يبأ نب : يلع ىلع لح

 أ ىهي َناَفَع نب ُناَمْثُم اذه :[و 72 وز لا خو امید هل بار مج

 ام - قیقّللاو طَبَحْلا زر هی یلعو يلع حرف .۲۱)*رعلار* حَحْلا نی
 يضر - َنانَع نب َناَمْثُع ىَلَع فو یخ - !هیعارذ ىَلَع طبَخْلاَو قلا رَت
 ' :ُناَمْتُع لاق "غلا لا یب رف نأ ی تنا :َلاَفَق © !هنع
 . «!ًاعَم ةَرْمَع / ةت ب كيلا : :لوقی َوْهَو آبَضْعُم حرف . :!)ييآر

 وقي ملعلا له ا حمس ۳ )كلام نع يبنغقلا انثدح - 6

 رو تیبلاب فطي مل ام هل كلذف اهعم ةّجَحب لی نأ هل ادب مت ةرْمعب له ن

 اف نیس - !امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع كلذ عّنص دقو . .ةَورَملاو اًمَّصلا

 َتَعَتْل .1!1- هل - هللا لوس ر عنَص امك اَنْعَنَص بیا نع تذدص ْنِإ)

 رم ردشلا مم ععلا ثیجر ذك يآ مكذهنأ ادع الإ شوت أ اَم» : اف هباخضآ

 ار ْمُهَل لاق مک ةرنشلاپ عدل بسن ماع" - كي هللا لوسر ُباَحْضَأ له
 ن لب ال وُ ةرْْعْلا عم كلاب لملف ی دم عم ناک ْنَم : ترش ل هللا

 ۱ .«!اعیمج امهم "لج
 نم ذی مل ةرفعلاو جلا نّرق نم نأ اندنع رمألا : كلام لاق 7

 رخنلا موي یّمب لجو «هعم ناك نإ ایذه رخنی ىّتح ءْيش نم للع ملو "اتش

 . طقف (40 ر 36 ص :1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 .اطبشو : . . عجني :ةلمجلا ناکملا اذه يفو أطخ لصالا خسان رّرک (3)

 روکذملا ردصملا نم تتثملاو ءآطخ وهو قري : لصالا يف (4)

 . روک ذملا ردصملا نم تتيثتلاو ؛یار : لصألا يف (5)

 .هغلب هلا :أطخ انه خسانلا فاضأ ۳۲ (1) 596

 .(42 ر ۰337 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم ةطقاس ةملكلا (2)

 . طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)

 ف انب رم ثيدح هیقب :(40 ر 336 ص 1 ج) طقف روکذملا ردصملا نم :اثیش (1)- 7

376 



 مهريغ نم اهب ناك نمو کم لهآ لالْهِإ يف ءاج ام باب"

 نب دمحم نیا مساقلا نب نامحرلآ دبع نع كلام نع يبنعقلا انثدح 598

 له ای : لاق - ! هنع هللا يضر - بالا و نی رع ن هيبأ نع (1)[قیَدَصلا ز

 . !«٠ ناهن میر اذ اونمآ !َتوُنِعَدُم مار اععَش نوای سالا ناسا
 رقم رام رم 8 ۲ 0 1 هل الا
 ريل نب هللا دبع نأ [ريبزْلا نیا ةوع نب ماشه نع كلام نع يسنعقلا انثلح:

 لعفف عم ریل نب َةَوْرْعَو ٍةجحْلا يذ لاهل جخلاب لهُ نيس عنت مب

 . "اهب اوناك اذإ* جحلاب ةّعم لأ نم لب امّنإو :كلام لاق-599
 . مّرَكلا نم جشی الف ةّكم فوج نم اهلْهَأ ريغ نم ةّكمب ًاميقُم

 ؟ةرثُعلل ةّكم فوج نم َلِهُم له :ةّكم لأ نم لُجرلا نع كلام لش
 .هنم مرحیف لا ىلإ جرخی :أ

 افصلا نيب ّينسلاو تيبلاب فاوطلا ری ةّكم )نم لَهَا نم : كلام لاقو

 .595 ةرقفلا نم 1 نايبلا

 . 342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1) - 9
 .(49ر 339ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب ثيدحلا درو 2(

 ء1 ج) روكذملا ردصملا يف (ُلَحْفَي) ابيرقت هسفت ظفللابو هتاذ دانسإلاب ثيدحلا درو 8
 450 ر 239 ص :

 7 .لاق :لعف رسم نوُدبو خسانلا رّرك لصألا يف (2) :
 طقف روكذملا ردصملا نم فرحلا : نم (3) ۰
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 لالهل مهريغ وأ کم لْهأ نم [ظ 72 و] َلِهُب امّنِإو :كلام لاق - 0

 لف هيلع بجاولا فاوطلا اّمآ :لاقف ؟فاوطلا يف عئصي فيك !ةجحلا

 ر هاد ا تلم ۵ ةّوزملاو افصلا "نيبو يعسلا ¿ نيبو هنيب لصب يذلا

 مآ نیذلا - 86 - هللا لوشر باحصأ كلذ لّكف دقو !اعْبَس فاط امْلُك نیتعکر

 ین ا افصلا نيب ّيغسلاو تْيبلاب فاوطلا (ة)اورخأف کم نم ّيحلاب

 داب ةّسحلا يذ ()لالهل لی ناكف رمُع نب هللا دبع كلذ لعفو .ةبقعلا ةرْمَج

 . نم نم عجرري تح ةورملاو افصلا ني يب ّيغسلاو تّیبلاب فاوطلا روی

4 

 ةيبلتلا عطق يف ءاج ام باب

 [فوع نب1 ركب يبآ نب دمحم نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح - 1

 نیم نم ةقّرع ىلإ نايداغ امهو كلام نب سْنأ لاس هنأ ()[یزاجحلا7 يفقثلا

 هلا لهي ناک : لاقف 2؟ ا هللا ٍلوُسَر حم مويا اَذَه يف : َنوُمَتْصَت مک نيك١

 . )نل رک لق رکا كيكو هلع ریل كم

 . لصألا نم ةطقاس هفطعلا واو (1) 0

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبملاو ءرخآ : لعفلا لدبو لصألا يف )2(

 . روک ذملا ردصملا يف امك تّبملاو ؛لالهلا : لصأالا ىف (3)

 ویلا رکذ دقف ؛انصن ىف امکو .5 .ص) ًاْطبتلا فاعسا رظنا ءةناضالا لیلعتل (1)- 1

 ةيعشو هللا دبع ركب يبأ هنباک یور نم هلم يف هنع كلام ةياورو سنآ نع هتياور

 بطلا نم هدعو ةقإ رجح نبا هربتعا دقو .ءايإ يئاسّنلا قيثوتب رّكذو كاخضلاو
 .(80 ر ۰148 ص ۰2 ج) بسیذهتلا بيرقت رظنا ؛ةعبارلا

 طفللابو هتاذ داتسالاب (43 ر ۰337 ص +1 ج) روکذملا ردصملا يف ثیدحلا درو (2)

 .(ةفَرَع ىلإ ىم ْنِم) ًابيرقت هسفن
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 نب يلع نبل دمحم نب رفغج نع كلام نع يبنئقلا انثّدح 2
 بلاط ع 4 0 ا هيبأ نع DF yl) دبع يبأ « بلاط يبأ نب يلع نب

 ست رج رس سم

 مت ةفرَع موي نم شا تغار ال یب .جکلاب يبل ناك - !هنع هللا

 .اندّلبب ملعلا له أ هيلع لّري مل يذلا رمالا كلذو : كلام لاق

 ىلإ حار اذإ ةَيبلّتلا ك تناك اا ةشئاع نع هيبأ نع °[ نيد

 ملطف ناك رم نبل بع نأ عفان نع كلام نع يبقل انثّدح 603

 3 . ةَوُرَمْلاَو اصلا نیو تیپ قوطی ىح مر ىلإ ىَهْتنا در ملا يف

 يف لا كر ناف یا كر ادع اذاق . َةَفَرَع یا ینع نادك تح

 .مرَحْلا لخد اَذِإ 39

 نم )اکو 00 ناك بنا باهش نبا نع كلام نع يبتغقلا اتلدح 604

 ا لوح توا وف ا ٩ َرَمُع نب

 َةَسِئاَع نأ هنأ نع ةمقلع يبأ "نب ةمّقلع* نع كلام نع يا انئدح

 .455 ةرقفلا نم 2 نایبلا يف هالعأ نصتلا رظنا فاضالا لیلعتل (1) -
 .(44 ر :338 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبئُعلاو ءاّيلَع :لصألا يف (2) 7

 .342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ صنلا رظنا تفاضالا ليلعتل (3)
 نم ؛تحار :لدب ءَ :(45 ر 338 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف (4)

 ۱ .لصالا
 .(46 ر 338 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّیثملاو ؛عدي :لصالا يف (1)- 8
 . طقف (47 ر 338 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم صقانلا لعفلا (2)1 9

 ١ قد رم اذه ةباتك ًاطخخ لصالا خسان داعآ (2)

 -وهو طقف (48 ر 339 و 338 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نْيتمالعلا نيب ام (3)
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 مت .ةرمتب ةقرع نم لر تاک هي یبنلا ةّجْؤز ب !اهنع هللا يضر - ری
 . كارألا ")یا عقلا (4) ر

 و اهلرنم يف ْتَناَك ام نه ةَشتاَع [و 73 و] ْتَناَكَو» :تلاق - 5
 .«)لالغالا بکرت فقْؤوَمْلا ىَلِإ ()َتَهُجَوَتو ثّبكر اذاف .اًهَعَم

 ند

0 
 يف جا َدْعَب ةكم ةکَم نم ُرِمَتْعَت - !اهنع هللا يضر - َةَشْئاَع تّتاکو» : تلاق رفع رم کم

 هجا ييأت ىح محملا لاه لبق رخت ثناکف كلذ ث كرت من .ةَجحلا
 .«ةرمعب تل لالْلا تر اذاف . له یرت یّتح اهب

 | دبع نب رمش نأ دیعس نب ییحی نع كلام نع يا انثلح - 6

 وحیصی سرلا تعبف سانلا يف ًایلاع ريبكتلا عمسف ینم نم ةفرغ موی ادغ

 . 9761 ةيبلتلا اهنإ !سانلا اهّيأ» : سانلا

 ايده يدها نم يف باب

 دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع يبتُعَقلا انئّدح - 7

 نب دايز ا
 ماما مک 03 عع 0

 را هتاويحلا WF نامحرلا دبع تن ةّرفع نع ۲ )"مزح نب ورمع

 .(264 - 87 ف) نصنلا يف درو نأ قيس ام ثم

 .روكذملا ردصملا يف امك تّیتملاو «ىق :لصألا يف (4)
 طقف روكذملا ردصملا نم لعملا قياسلا فطعلا وأو (1)- 5

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ؛لالهلا : لصألا يف (2)

 ابو هتاذ داتسإلاب (48 ر 339 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف ربخلا درو (1)- 6

 .(ىلوألا ؛ سانلا يف : صقن) ًابيرقت هسفن

 1 ر 341 و 340 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) - 7
 61 ةرتفلا نم 1 نايبلا رظنا ؛تارم ةّدع نصتلا يف درو امك وه تّبثُملاو

 لاثملا لیبس
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 سابع نب [وّللا دبع نأ و - بلا جر ءَةَشِئاَع ىلإ بنك

 یخ جا ىَلَع غرب ات لع مرح ایذه ید ما : لاق - !امهنع

 .«!يذَهْلا بحاَص ي رم كرمأب و يبثكاف يذهب تعب دقو . 18

 ]لا امك سی : - !اهنع هللا يضر - ةا ْتَلاَق» :ةَرْمَغ ت

 هّللا ُلوُسَر اَهَدَل و < هڏ يدب - هم _ ملا لور يه ديت ثلق ان ا

 هللا وشر ىلع مرح ملك -

 ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب ىيحي نع كلام نع يِبِنْعَقلا انثدح 611

 )درجه اجر ىأر هنأ رْيَدُهلا نب هللا دبع نب ةعيبر نع يِمْيَتلا ۳ ل

 وهو .ادايز :لصألا يف هّلحم درو دقو «روكذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام )2(

 ام هيلع بلاغلاو . ةّيِمُّس نب دايز ا: وآ ءهّمأ نب دايز :وأ «هيبأ نی دايزب ب ًاضيأ فورعف 00

 نبأ هصح دقو . 664/44 ةنس يف نايفس يبآ نب ةيواعم هاعّدا دق ذإ نصنلا يف رکذ 5

 خرأو (825 ر ۰530 ىلإ 523 ص 2 ج) باعیتسالا يف ةليوط ةمجرتب بلا دبغ |

 . نيسمخو ثالث نبا وهو 3 ةنسب هنافو '

 .لصالا نم تّبملا لدب «ىرُم وأ :روکذملا ردصملا يف

 روکذملا ردصملا يف امك تّبتلاو .بصنلا ةغيصب ةملکلا تدرو لصألا يف

 يف امك تّيثُملاو ؛اطخ وهو ؛ةبئاغلا ةغيص يف لعفلا خسانلا بتك لصألا

i(52 ر ۰341 ص 1 ج) روكذملا ردصملا . 

 ام لثم وهو ؛طقف (53 ر 341 ص 1 ج) روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب اه (1)

 نب ميهآريإ نب دمحم :مالعألا سرهف رظنا . تارم ينامث نصنلا يف درو نأ قيس .

 3 ملا (دلاخ نب] ثراحلا

 . روکذملا ردصملا يف امك تّيِثُمْلاو :درجتم :لصألا يف 1
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 !دّرجت كلذلف دّلقُي نأ هيذهب رم هْنِإ) :اولاقف هنع نسانلا لأف قارعلاب

 کلا ترو ةع :لاقف هل كلذ ثركذف ريبّرلا نب هللا دبع تيتأفا : ةعيبر

 ف هسش يدهي جرخ نّمع كلام لس : لاق يبنَقلا انثّدح - 1

ةفشجملاب مّرَخَأ یتح وه مرحي ملو ةقيلحلا [ظ 73 و] يذب هدّلقو
 * لاشف 

ر يه يي لمف نم بصي ملو !كلذ
 ا

 اقف «؟مرحُم ٌريغ يذهلاب جرحي له» : كلام لتشو :لاق يِبْمَقلا انثّدح

21 . 

 مارحالا نم هيف سانلا فلتخا ام كلام لتس :يِبْعَقلا انثّدح - 2

 : يف هب ذخأن يذلا اندنع رمألا :لاقف !ةرْمُعلا الو جحلا ديرُي ال نیم يذهلا

 ملف ما م )هیذهپ ت َتَعَب - هي - ملا أ - !اهنع هللا يضر - ةشئاع لوق

 .يْذَهلا رحت ىح هل هللا َّلَحَأ امم ايس

 معن

 ضئاحلا (2)لّمعت ام باب

 لوب ناک مَع نب هلا دبع نأ عفان نع كلام نع يِبنْعَقلا اند _ 3

 ار اَذإ اًهتَرْمْعِي )و أ اهتجحب لهت ال :ةرْهُعب وأ خب لهُ يلا ضتاحلا ةأرَملا

 | يف لیلض فالتخا عم هنع هباوجو كلام ىلإ لاؤشلا روكذملا ردصملا يف درو (1) 1

 .(لاَت . ةفْشْجْلا ءاج)

 | يف لیئض فالتخا عم هنع هباوجو كلام ىلإ لاؤُشلا روكذملا ردصملا يف درو )2(

 . (باوجلا رحنا يف .كئدب َسأب ال)

 . روکذملا ردصملا يف امك تبعُملاو تیدهب : أطخ خسانلا بتک لصالا يف (1) 612

 .روکذملا ردصملا يف امك تّینملاو ءأطخ وهو «لمعي : لصالا يف (2)

 . طقف (54 ر 342 ص 1 ج) روکذملا ردصحلا نم وأ : دم فعلا و (1)- 3
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 اع رع

 مم اهلک كساتملا ُدَهْشَت یهو !َةَوْرَمْلاَو اَفّضلا می و بیا فوت ل نع

 ح ىَّنَح َدِجْسَمْلا بر الو ة َوْرَمْلاَو افَصلا َنْيَب ب الو ِتِيَبْلاِب فوطت آل اه آر

 ّجحلا ريغو حلا رُهشآ يف ة ةرمعلا يف : : ءاج ام باب "

 :انلت ما - هال - هللا َلوُسَر نأ ُهَمَلَي هلأ كلام نع ىبتْعَقلا ادتح 61

 . ناجا ماَعَو ةّيمغقْلا َماَعَو ةد

 5 هيبأ نع [ريبّرلا نبز ةورغ ن نع كلام نع يِبْعَعلا نشد

 .ةدنعلا يذ يف نیا لاوس يف (20نُهاَدْخِإ : ال الا ریتم - هي -

 نأ يملشالا ةلّمْرَح نب نامحرلا دبع نع كلام نع يبنْعَللا انئّدح 61
 |مَعن»ل :ديعس هل لاقف «؟ححأ نأ لبق رمتعأ» :لاقف بّیسُملا نب ديعس لأس

 . 1 ّيْحَي نأ َلْبَق - E هللا ل وسر ر

 نب َرَمُع نأ أ بّيسُملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام نع يبنغقلا انئّدخإ

 ل َنذأ م ٍلاَوَش يف َرِمَثْعَي نأ  !هنع هلل يضر - باطلا َّنْب َرَمُع ذاا هل

 رب عصب لو هلفأ ىلإ لتر

 جحلا ىلإ ةرْمُعلاِب [و 74 و] ةعتملا باب

 نب دمحم نع باهش نبا نع كلام نع ىِبنْعَقْلا انئدح 1 )1(

 نتملاو دانسإلاب (55 ر ۰342 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف ثيدحلا درو (1)-
 . امهتاذ .

 342 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبْملاو :نه یدحاو :لصألا يق (2) ٠

 .(56 ر
 .امهتاذ نتملاو دانسالاب (57 ر 343 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف رثالا درو (2)1 6

 ۱۰660 ر 344 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم ءنب :لدب «یبا : لصالا يف (1)- 6

 .(25 ص) أطبُملا فاعشإ يف امك وه نصنلا يف تّیملاو
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 ممس هنأ هئّدح هنآ بلُطُملا دبع نب لقؤن نب ثراحلا ب للا دبع

 ر - نايفس يبأ نب ةيواعُم سس ماع سيق نب كاخحضلاو صاقو يبأ

 ذ متصل : لاخضلا لاقف جحلا ىلإ ةرْمُحلاب مّثمتلا ناركذي امهو - !هنع
 يخأ نبا اي تلق ام سنبل :دعس هل لاقف < !لجو زع- هللا رثأ لهج نم

 لاقف «!َكلَذ ْنَع ىَهَن دم - !هنع هللا يضر - باطلا نر : كاخضلا
 .«۱هَعَم اهاتعتص و - لع _ هللا لوس اّهَعَتَص ْنَق»

 با دبع نع راسي نب قدس نع كلام نع ينقل شلح 617

 لا َدْعَب رمتغآ نأ نم نإ بَحَأ َيِدْمْأَو ّمَحْلا َلْبَق تعا نأل هللاو» :َلاَق
 ش ش .«!ةّجحلا يذ

 ر ےل

 دز ةدْغقْلا يذ يف نأ ارش يف لار يف رعتغا نم لوقت رم

 ج نإ* َمتفَتْسا دتف حح لا هكرذُي یثح ةکمب عاقآ َمُث* هج لا لی

 . ایذه دج 4 نا ماَیَصلاو دل ع جو

 , مسالاو .روکذملا ناكملا يفو طقف يئيللا ییحب نب ىيحي ةياور نم :نب (2)
 نب :لدب «يمشاهلا :الإ روکذملا ناکملا يف فاعشالا يف درو امك وه

 دعس نع هتیاور يطريشلا ركذ دقف نصنلا يف امکو .انضن نم «بلْطْملا

 رقت يفو .هایا ناّیح نبأ قیئوتب رکذو «هنع باهش نبأ ةياورو صاقو يبآ
 بطلا نم هذعو ًالوبقم رجح نبا هربتعا (367 ر ۰175 ص :2 ج) بيذهتلا
 . ةقلاكلا

 كىلا يف يثيللا يحي نب ىبحي ةياور نم «حح :لدب «ینعی :لصألا يف (3)

 .روكذملا
 .طقف (61 ر 344 ص :1 ج) روكذملا ردصملا نم نأ (1) 7

 طقف رركذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام 2
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 نب ديعس عمس هنآ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح 8

 ماقأ من ةّجحلا )یذ يف وأ ةدغقلا يذ يف وأ لاوش يف ٌرمتعا نمد :لوقي

 دجي مل ناف !يدهلا , نم رَّسْيِتسا ام هيلع ؛جح نإ عتمتُم وهف ْجحلا هکردپ ی

 .! عج اذإ ةعْبَسو ٌجيحلا يف ماي ةثالث ما

 يب ل ىلإ عقل م لأ نم لر يف كلام نع يا تل 6 69

 اكسر ی درک د ی هایطلا وأ ت

 !معن :لاق ؟ تی ثلا ر خا نا ىف

 .ةماقإلا دارأ ناو ةكم لأ ةلونمب سيلو مس
 نم سيلو ةکم لكد هنآ كلذو

 ديري لجرلا اذه نر .ةّكم لهأ نم نُكي مل ام ىلع مايّصلا وأ يذهلا املاو

 لْهأ نم سيلو كلذ دعب *ًجوْرُخلا هل [ظ 74 و] ودبي ىتم* يردي الو ةم

۲ 23 

 حتمتلا هيف بجي ال ام باب

 يد يق وآ لاوش یف ف رمتعا نم :ثلام لاق :لاق يبنغقلا الح 621

 لع يف االف داع نم س وف هلا ىلإ عخر من ةّجحلا يذ يف وأ ةد

 طقف (63 ر :345 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم :يذ 00-6

 هيف يتأيس امکو 617 فز نصنلآ يف قبس امك تّشُملاو .رهش :لصألا يف (1)- 19

 .(62 ر 3435 ص .1 ج) روکذملا ردصملا يف امکو (621 و 620 ف)

 .روکذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ءرمتعم : : لصألا يف )1(

 .ُهَل ولی ام : روکذملا ردصملا يف لحم درو دقو لصألا نم نيتمالعلا نيب ام )2( :

 . طقف (64 ر 346 و 345 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم : كلذ (1)- 6
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 يح ملا جحلا ىّتح ماقأ مث جحلا رّهشأ يف رّمتعا نم ىلع يذهلا امتإ !ٌيذه

 زن اكسر قفا لن رم کم ىلإ | عطقتا نم لگو ٠ : كلام لاق

 يا نم ناك اذإ قم لأ ةلزئمب

 ر نع كلام لئُس :لاق [يِبسْعَقلا] ةَمَلْسَم نب هللا دبع انئّدح 2

 و ةكم ىلإ ()عجر مث رافشألا نم رفس ىلإ وأ طابّرلا ىلإ جّرخ ةّكم لأ

 اب قا خم لق د ن دي ةماقالا

 5 - يبنلا تاقیم نم اهب ل اخد يتلا هترمُع (*)تناکو حلا أشنأ مث ححلا

 ۱ ؟لاحلا كلت ىلع ناك نم متمتمآ : كلام لئُسف !هنود

 ١ كنذر .مایّصلا وأ يذهلا نم متمتملا ىلع ام هيلع سیل : لاف

 لا يرضاح هما نكي ْمَل نمل َكِلَذِل :هباتك ىف لوقي - !ىلاعتو كرابت

 مارا
ْ 

 . طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا ني اد (2)

 .روكذملا ردصمنا يف امك تّبلَملاو ؛وأ : لعفلا لبقو لصألا يف (3)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثملاو یاشنا :لصألا يف (4)
 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ءمجري : لصألا يف (1) - 2

 .روكذملا ردصملا نم ةطقاس فطعلا واو (2)

 . 619 ةرقفلا نم 1 ناببلا هالعآ نصتلا يف رظنا (3)

 . روکذملا ردصملا ىف امك تّییملاو «تئاکف : لصالا ىف (4)

  طقف روکذملا ردصملا نم فطعلا فرح فلآ (5)

 يش كلامل ًالوق خسانلا دروأ انهو (2) ةرقبلا ةروس نم 196 ةيالا نم ءزج :نآرق (6)

 غم يده هيلع :یّتح كلذو ؛هالعأ نصنلا نم 621 ةرقفلا علطم يف درو اسب

 , طقف ظفلنا يف فالتخا
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 (7)ةيبلتلا عطق يف ءاج ام باب

 هنأ هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةورُع نب ماشع نع كلام نع يِبنمَقلا انثّدح 62
 . مرحلا لسد اذإ ةرمُعلا يف ةيبلتلا م

 .217تّيِبلا یر ىتح ةبيلتلا عطقي ِهّنإف ميعنتلا نم رّمتعا نم : كلام لاق

 تيقاوملا ضعب نم رمتعي لجرلا نع كلام لئسو : يبنغقلا انثداح 2

 نم لهآ نم ام | نقي ی ا :مهريغ لهأ نم و أ ةئيدملا له 3

 َناَك رم َنْب هللا َدْيَع و نا ينغلبو : * . مّرحلا ىلإ یهتنا اذإ عطقب هناف تبق

 )كل

 ةرمعلا ماج باب

 نامحرلا دبع نب ركب يبآ یلوم «يمُس نع كلام نع يبقلا انّدح - 625

 لوُسَر 0 ةريره يبأ نع نامسلا حلاص يبأ نع ۰ ماش نب ثراحل

 ارج هل سیل ریمل حلاو اَمُهَنيَب اَمِل ةرافک ِةَرْيُعْلا ىلإ ٌةَرْمْعْلا» : لاق - هيي

 .[و 75 ول STE ی

 .ةرمعلا ىف :نارتعلا يف ةفاضإ (343 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف 7 7
 نتملاو دانسالاب (59 ر 343 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف ثیدحلا درو (1) 23

 نم مر سیف يف : ليثض فالتحا عم ًاظفلو « «ىنعم هيبش وهف كلام لوق اًمأ .امهتاذ

 ۱ هم ۱

 هباوجو كلام ىلإ لاوس نم هقّیس ام اَمأ . طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب اه (1] ۱
 . ظفللا يف تافالتخالا ضعب الا :روکذملا ردصملا يف درو امب هیبش وهف هنع 00

 : . 94 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ صنلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل (1) 2
 ع ظفللاو دانسإلاب (65 ر 346 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف ثيدحلا درو 2

387 



 ! دبع نب ركب يبأ ىلؤم ءّيمُس نع كلام نع يبنْعقلا انثّدح - 6

 دا تءاج» لوقي نامحرلا دبع نب ركب ابآ عمس هنآ ) ا

 ف !يل َضَرَتْغاَف حخلل ْتْرَهَجَت ثنُك ينإ :ثلاقف - 8 - هّللا لوس

 . 20« !ةجَسك هيف ةرُْع اف اضم يف يرمتغا ر

 نا رمغ نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع ی انئّدحح 7
 و شر ية مم عمم 1 ۱ 1 39

 ها هناف مکترمعو م َنْيَب اولصف» : - ! هلع هللا يضر  باطخلا

۳ ۳ 

 053 ار ذأ رُڪ يف ریبن مدح

 يضر - َناَفَع َنْب َناَمْثُع نأ ُهَغْلَب هنأ كلام نع يبنغقلا انئثّدح 8
 ۱ ۳ در ۳ 1 ۳ a 2 2 س

 | كيك عج یخ هلحاور نع ططختي مل اَمر َرَمتَعا اذإ ناك - !هنع

KOE 

 رت يف صخرأ نيملسُملا نم ًادحأ (2 ملعن الو ةّنُس ةرمعلاو : كلام لاق

 .ًارارم ةئّسلا يف رمتعي نأ دحأل ىرأ الو :كلام لاق

 قحاللا نم ءزجو قباسلا نم ءزج هيف ًاثیدح أطخ لصألا خسان دروأ انهو .امهتاذ

 . نصنلا نم ةقباسلا ةرقفلا نم 1 نايبلا رظنا (1) - 6

 ثسالاب (66 ر ۰347 و 346 ص :1 ج) روکذملا ردصملا يف ثیدحلا درو (2)
 .امهتاذ ظقللاو

 (67 ر ۰347 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا يف امك تّبملاو ءجحلل :لصالا يف (1) - 7

 .(68 ر ۰348 و 347 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا نم طقاس نْيتمالعلا نيب ام (1)- 8
 رق امهالکو هلع هیاوجو كلام ىلإ لاؤس وع اصن خسانلا دروآ لصالا ةخسُن يفو

 هّبشلا نأ الإ یالعآ نصتلا نم 599 ةرقفلا نم يناثلا مسقلا يف يف درو امب هّیشلا
 . طقف كانه هناکمف .انه هتابثإ نع انلدع اذهلو . ظفلت | يف ال یتعملا

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو .ملغی : لصالا يف (2)
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 ۳ هو * و 3 ب 3 5 ۲ ۳ 00

 ءىدتبي ىرخأ ةرمعو َيذهلا هيلع نإ :هلْهأب عقي رمتعُملا يف كلام لاق - 9

 _ نوكي نأ الا ءدّسفأ يتلا هترمعب مرخآ ثيح نم مرحُيو دسفآ يتلا میت نأ.

 .2)!هتاقيم نم الا مرحُي نأ هيلع سيلف «هتاقیم نم دّعبأ ناكم نم
3 

 ا

 ©)! كلذ ٌلْثم  ةمرحُم يهو اهجوز اهباصأ اذإ- ةأرملا ىلعو :لاق

 مش مرحلا نم جرخی نأ ءاش نم هّنإف ميعئتلا نم ةرمُعلا اًمآف - 1

 تاقيملا نم لی نأ © لضفلا ّنكلو !هللا ءاش نإ - )هنع ءیزجُم كلذ نأ

 َدْعَب - َيدَهْلا َكِلَذ يف :ًاببرقت هتاذ ظفللاب روكذملا ردصملا يف كلام لوق درو (1)
 همانا

 طقف روکذملا ردصملا نم ةطقاس :ایساف (۰)1

 طقف روکذملا ردصملا نم :أضوتي وأ (2)
 . روکذملا ردصملا ىف ز امك تتلو افصلابو : لصألا یف )3(:

 ٠ .طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (4)
 613 ةرقفلا , يف هالعأ هدروُي ؛ نأ ىلزألا ناکو خسانلا هدروأ نمت طقف , لصألا يفو انه (5)

 لمت ضئاحلا ةأرملا يف كلام لاق :هثءارق نكمُت امك اذه وهو :هعوضومب قلعت 3

 اهنأ اندنع رمآلا نإ : تئيلاب فاوطلا عيطتست ال ءّجحلل ةقفاوم ةكم لحد مث ةرمعب ۹

 نرق نم لثم تناکو [قرفن : لصألا يف] ن رقت مث حلب تلهأ تون تيشخ الذال
 يف] اهيلع ناكو [ظ 75 و] ٌدحاو ٌفاوط اهارخأق : هلك اهرمأ يف ةرمعلاو جحل 0

 .ٌيذهلا [هيلع 0 0
 طقف روكذملا ردصملا نم فزحلا (1 (-.

 ۱ . روکذملا ردصملا ىف ف امك تتلو ءاهتع : : لصألا يف (2)
 .روكذملا ردصملا يف امك تّیْلاو .لضفلاب :لصالا يف (3)
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 5 ۲ رس ۳13 0 5 ۹ ۲ ۰

 دبع نب رمع یلوم رضنلا يبآ نع كلام نع يبنمملا انئّدح م 2

 .(2يراصنألا ةداتق يبأ ىلاوم ال[ دمحم يبأ ١ سابع نبا عفان نع ۰ « یمّبتلا

 قيرط ضفتي ناک اإ یک .- 4 - هللا لوشر عم چرخ ناك نأ ةدانق یبآ

 یوتساف اًيْشَحَو ًاراّمح یار مرم ُرْيَغ وهو نیمرخم هل باخشآ جت تن

 : عمر مهلاَسف .اوبأف هطوم ها نأ هباخضآ ناسف ياع دش م٣ هس هسرف

 و - 496 - يلا باَحْضأ ضْعَب هم َلكأف .ُدلَتَقَف رامحلا ىَلَع 1َ هٿ هد

0 

 .انداهتجا نم ةفاضإلا (4)

 .ديصلا نم :ةفاضإ (350 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف (5)

 الا اذهب موی نم نيبو هنيب قيرفتلل 8 ص) طلا فاعشإ نع ةفاضإلا اندروأ (1)- 2

 التخالاب يط ويشل !ا ركذ دقو .رمش نب هللا دبع یلوم عفان مهرهشأو رثک مهو

 الوب كلذكو (دمحم وبأ ء«عرقألا شايع نبا :ًاسقيأ هل لاقیف) همساب طيحُي يذلا

 يبأ نع هتياور دكؤُيو .ةماسأ یلوم :وأ ‹ ليقع ىلاوم :وأ ءةدانق يبأ ىلؤم
 ر رگذی امك هنع رضنلا يبأ ةياور ًاضيأ دكؤيو . هریره يبأ نع هتیاور ركذي امك

 . هاّيإ يئاسّنلا قیلوت عم .هنع يرهُزلا
 رظنا ءهمسأ يف فلثحا .دق ذإ طقف هتینکب فرعي يذلا يباحصلا اذه نع (2)

 اك هنأ هیفو .(3130 ر ۰1732 و 1731 ص ۰4 ج) باعیتسالا يف ّربلا دبع

 رثب هدرهش يف فلّتخا دق ناك نر - ی - هللا لوسر سرافب ًاضيأ فّرعُي

 ةنوکلاب يلع ةفالخ يف وأ ةئيدملا يف 4 :اهناكمو هتافو ةنس يف فلتخا

 .ةنس 0

 . طقف (76 ر :350 ص ء1 ج) يثيللا یبحی نب ىيحي ةياور نم :ُهَنَأ (3)

 . طقف لصألا نم نّیتمالعلا نيب ام (4)
 طقف روكذملا ردصملا نم :ّدَش (5)

394 



 ةَمحط يه ام :لاقف َكِلَذ ْنَع ©ُوُنَأَس هك - هللا لو اوکرذآ ال

 ها

 املا يف ١ "![يراصنألا] 3
لا يبأ ٠ ثيذح لقي يششولا

 نأ الا ۳ 

 0 (؟ْءيَش همخآ نم مکَعَم لَه : لاق - هاتف _ هّللا لوس نأ دب ديز ٹپ

 ءا ۳4 58 ۳ 1 شر هتاف 4 هوعد : اقف - هيي _ ِط 7 ا

 ذهب ماش اهلا ور اب: -- هلا لوم ر ی ها فو
۳ 

۳ 1 
 هَ قافولا نی ُهَمَسَقَف !هنع هللا يضر - ركب اَبأ - E _ هللا ُلوُسَو رم ار 1

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو «هولأسف :لصألا يف (6)

 .2 نايبلا يف صنلا نم ةقباسلا ةرقفلا رظنا ؛ةفاضإلا ليلعتل (1)

 . نصنلا نم ةقباسلا ةرقفلا الماك همسا نع رظنا (2)"

 نتملاو دانسإلاب )78 ر +351 ص 1 ج روكذملا رلصملا يف ثيدحلا درو (3)

 نع :لدب (ءاطع) أ لا ءامهتاذ ۱

  (fج) روک ذملا رلصملا يفو : انداهيجا نم 9 « نع هربشا : لصألا يف 41

 )2( ص "1 بامیتسالا نم ةفاضالا B56, 558) ةياور بلا دبع نبا دكأ دقو
 يف درو امك :مئانلا ینعمب) "فتاحلا يبظلا* بحاص هنأ رکذو هنع ةملَس نب رْيمُع

 .(ةحفصلا نم 1 مقر نايبلا

391 



۳1 

 ا دو هك و اس كيمو با
 يف " فقاح ٌيِبَظ ادب جرعلاو دا ناب ذاك اذإ یت .ىضت

 ۹ م کیر 5 نأ ىلا ل ۲ 2

 دف اس 5 فدنع فق ")نا الجر ما - هللا لوستر 2 معرف

1 

 ا یتخ سالا س و 76 ۳۹

  _ û35ريب رْلأ نب] ةورغ نب ماشه ن ع كلام نع يبنْعَقلا الح [ 5

 . ماوخالا يف بلا ؛ )دیر دوری ناك مارا نب 4

5 
 . (2)*نال زغلا دید : یسعقل یسنغقل 8 ۱۱ لاق

 عبس هل دیس یی وم دو بل تح 636

 ها فأ دنع وجو دیس زن لاق نيمرخش يارا ( نم ًاناّبكر

 2 يركبلا مجعم نم يهق تاكرحلا امآ ؛طقّتلا لماكب لصألا يف ةملكلا تدرو (3)

 ایک تاكرحو ًاطقن اهانطبض (572 ر 431 ص) يناثذحلا ةياور يقو . 85

 .ةيانألاب : : روكذملا ناكملا يف يثينلا ىيحي نب ىيحي ةياور يفو .أته

 ننیحب ةياور يف امك تّبتملاو .خسانلا نم ًاطخ وهو «ففاح :لصألا يف (4)

 كاك يرطنُلاو ضيارلا يبظلا ديفي وهو .روکذملا ناكملا يف يثيللا ىيحي

 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا رظنا .ليطتسكلا جوملا لمرلا يأ

 .ىيحي ةياور يأ ؛طقف روكذملا ردصملا نم فرحلا (5)

 ۱ .ٌةَرِواَجُي : روکذملا ردصملا يف )6(
 "ديدن :لدب :فیفص :(77 ر 330 ص ا ج) روکذملا ردصملا يف (1)- 5

 اضإ روكذملا ردصملا يف دجن ذإ نیتملکلا نيب قرش ال كلام ناكو رم

 أ تفجیل سمشلا يف فض ام ديفُي امهالكو .ءُديِدّقْلا تیفَصلاو : كلام لاق

 ۱ . مجاعملا يف ءاج امك ىوش دما راثلا

 . طقف لصألا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 رو دقو فورعم ناكملاو .خسانلا نم أطخ وهو ءهدبزلا :وأ «ةديزلاب : لصألا يف (1) - 6

 ` دقو (80 ر 2352و 351 ص .1 ج) روكذملا ردصملا يف هانتبثأ امك ش

 .(637 ىلإ 633 رص 2 ج صفحو قيقد نایب مجفتسا ام مجم يف يرل

 ركذملا ناكملا يف يشیللا ییحب نب ىبحي ةياور يف امك تيما ء«مهترماف : لصألايف (2)
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 كل يَا تمدق الف . اهب ْمُهُترَمَأ ام يف تککش يئ هئه :َن

 !هلكأب مهر :ُتْلَقَف ؟هب َمُهَتَْمَأ ادام :َلاَقَق - !هنع هللا يضر باش

 . هدعاوتی «!كلب ْتْلَعَمَل َكِلَذ ریفب متر و ول

 نی ها دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يسنغقلا انئذح و

 ةدِلاب َنوُمِرْحُم ٌمْوَق هب رم ها مَع نب هللا يع تلخ جی 79 ره اَبأ حمس ها )

 تند من١ : لا .هلکأپ | هاتف را لجأ امل وجو بص مخل ينا

 دل اعتاب لك ني ع لاف - !هنع هللا يضر - باطل نير
 NOTES و كلذ ریغب میت ول 5 مع لاقف !هلکاپ

 نأ راسي نب ءاطع نع ملشآ نب دز نع كلام نع يبنئقلا انثدح -8

 اوُدَجَو قيرطلا ضعتب ناك اَذِإ یت . .َنيِمِرْحُم بكر يف ماشا نی لی را ال

 هَل كلی ورک !هنع هللا يضر رَمُع ىَلَع اوشیق الق . "هل تفک مشاتناک
 تم و سیر وب

 یتح مکیلع هک دق ينفد :َلاَق «4!ٌبْعَك» :اوُلاَق «؟اَذَهِب مکاتفآ نه

 ل

|| 

 نأ فک ْمُهاَتْنَأَف دارج نم لجر ترم “يي طلا يختي" اراک ال شا

 ْنَأ یلع َكَلَمَح امد : لاقَ )كلذ هل اوك د مم ىَلَع اومد اا . هولك 2 وب

 طقف روكذملا ردصملا نم : هب 5

 . ةفاضضإلا ليلعتل + هرمش نب هللا دبع نب ملاس : دام يف مالعألا سرهف ر ظنا (1)

 ۵1 ر :352 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف امهتاذ نتملاو دانسالاب رثألا درو (2)

 .هلكأب میت : تلف لاق - ةتيدملا ُتْمِق َمُث :ليغض فالتخا عم
 «353 و 352 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تتثملاو ءهلكأي :لصألا يف (1)'

 .(82 ر
 , كَم قيرط :روکذملا ردصملا يف هّلحم درو دقو لصالا نم نیتمالعلا نيب ام 2

 طقف روكذملا ردصملا نم :َكِلَذ (3) ۰
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 .؟)هدیصی نأ مرحُملل لالح هّنِإ :كلذ ٠

 او ؟كيردپ امو : رمع لاقف «!رخبلا يص نی وها : بسک لاقف «؟اذهب مهیتفن 4 7 رف ورم و رب 3 بس سا 07 ۰ رم 5 هاش 7 e r ب

 ك4زع وكيف ندع ف 7 r دا ی عال oe سا گم
 اك يف و توح ل ت الإ ره نإ هديب يسفن يذلاو !نینموملا َريمأ اید

 دّیصلا مخل نم دّجوُي اًمع كلام لئّس :يبنغقلا انئّدح . 9

 الا هب (27صضَرَتعُي كلذ نم ناك ام انآ :لاقف ؟مرحُملا هعاتبي له : قیرطلا

 نأ مل ّدحأ هعاتبا ولو" !هنع ىهنأو ههرکآ [ظ 76 ر] يئاف دیطصا مهلجأ

 هدجوف نيمرحُملا هب دیر ال هلفال لُجرلا دنع توكي ءْئيش اّمأف , )*! ءار

 . !كلذب أب ال هنإف هعاتباف رحش

 وأ هداص دق دّيصلا نم ٌءْيش هدنعو مّرخآ نم يف كلام لاق د 0

 . !هلهأ دنع هعّدي نأ ساب الو هلسرُي نأ هيلع سيلف :01)*لالح وهو#

 “كرلاو ةبذَعلا راهثألاو رخبلا يف ناتیحلا ديص يف كلام لاف

 طقف روكذملا ردصملا نم لصتُملا ریمضلا (4)

 . روکذملا ردصملا نم عُمجلا ةغيصو همحل : لصألا يف (1) - 9

 . روکذملا ردصملا يف امك تّبتملاو .ضرعتی : لصألا يف (2)

 طعقف روکذملا ردصملا نم نّیتعالعلا نيب ام (3)

 طقف روکذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (1) . 0

 .روکذملا ردصملا يف امك تّبملاو «الف : لصالا يف (2)

 و «اهتءارق انل تدب اذكهو «لصألا يف تاکرحلاو طقّتلا نم ةيلاخ ةملكلا تدرو (3)

 .روكذملا ردصملا نم تطقس

 .روكذملا ردصملا ىف امك تّيثُملاو ؛هكربلاو : لصالا ىف (4)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو ءاهديصي :لصألا يف (5)
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 مرحُملل دّيِصلا هرك نم باب

 رم

 ۳1 E نی ۳ اوب ۳ و یهو ع هللا لو

 مل ابا :َلاَق يهجو يف ام - 6 - هللا لور ىأر اًمَلَق» :َلاَق - 286 - هللا
۳ 

e 

  - 642نب دمحم نب* ركب يبأ نب هلا دبع نع كلام نع يبنغقلا انلح

 تیره : لاق هنأ ©0[يزْئَعلا] ةعيبر نب رماع نب هلا دبع نع ۳ مزح نيا

 ىَطَع ذو ٍفِئاَص موی يف مرغ َوْهَو جلاب - ! هتغ هللا يضر - عن

 ء1 ج) رركذملا ردصملا يف امك تّبملاو ءهماثح نب بغصلا :لصألا يف 0

 الکش (95 ر ۰367 ص ۰1 ج) بيذهتلا بیرقت يف امکو (83 ر ۰353 ص

 ةفالش ىلإ - حصالا ىلع  شاع دق يباحص هنأ رجح نبأ کد دقو .ًاطیقتو ١

 ۱ . نامش

 (84 ر ۰354 ص ۰1 ج) يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم طقاس نیتمالعلا نيب ام (1) 6

 1 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا تفاضالا هذه لیلعتلو .هانتبثآ دقو لصالا نم وهو

 . 61 ةرقفلا نم

 اَمأ .لصالا نم تّبَملا مسالا لدب ءنلَمْحَبلا ِدْبَع :روکذملا ردصملا يف (2)

 ۰1 ج) بیذهتلا بیرقن يقو . يطويشلا تاعس) يف هل دوجُو الف نامحرلا دبع
 نم لوبقم ثّدحُم :يکملا رماع نب نامحرلا دبع نع ثيدح (992 ر 485 ص

 هلاخن امو - يندملا دمحم وبأ «يزْنَعلا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ام .ةعبارلا ةقبطلا

 يف يفوتو ةعامجو يرهُزلا هنع يور ؛يباحص وهف - !كلام ركذب ئينعملا لإ
 فاعسإ و (397 ر ۰425 ص ۰1 ج) بيذهتلا بيرقت يف ءاج ام بّح »704/85
 هتدالو نأ ركذيف رجح نبا اتآ .يطويشلا نم ةافولا ةنس قيقدتو .(16 ص) أطبُملا

 ! .- 5 - يبنلا دهع ىلع تناك
 . 170 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا تفاضالا ليلعتل (3)
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 , دوا اول :ويحضأل نقدم عنب ربا طب اه
 .9«! يلجأ نم دیص امر !مکیتییک ثل يثإ :َناَق ؟تنآ

 أ نع [رْيبّزلا نب] ةورُش نب ماشه [نع كلام نع ىبنغقلا] انئثدح - 3

 نأ هضع يه ام !یتخآ نا ايد : ل تاق اه هك تبسنلا ةجوز «ةشئاع

 .دیصلا موحل لكأ يف كاذو ؛؟ةغَدَ شا[ و 77 وا كنت يف لَ ناق

 ٌدْيِص هلْجآ نم ديطصا مرحُم لْجر يف كلام نع يبنغقلا انئّدح - 4
 لكآ اذإ* هلك دّيصلا كلذ ءازج هيلع نإ : هلأ نم ديص هلأ مّلعي وهو هتم لکاف

 ذ يف مهيلع سْيلف مهبحاص لجأ نم ُدْيصلا املأ نوملعی مهو هُدْيَغ هم لک اب

 دیصلاب يأ نيح هباحصأل لاق - !هنع هللا يضر - نافع نب نامثُع نأل |

 !*(يلجأ نم َديص اَمّنِإف 7

 له :مرحُم وهو ةتّيملا لكأ ىلإ طض لّجرلا نع كلام لتش - 5

 | لكأي لب :اكلام] لاق :[يبمقلا] لاف ؟ةییملا لکاب مآ هلكأيف َدْيِصل

 لاح ىلع هذغآ الو دّيصلا لتف يف مرحُملل صخري مل  !ّلجو رع - هللا نأ كلذو

 .ةرورضلا لاح ىلع ةنيَملا لكأ يف صخر دقو لاوخألا

 فام :47”نولوقي منعلا لهآ نم دحاو ريغ تعمس“ :كلام لاق - 6

 . سس خم رائد يأ « ةفيطقب : يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف (4)

 عم 641 ةرقفلا يف ءاندروأ يذلا ثیدحلا ديدج نم لس ال خسا هروأ انه (5)

 . دف (85 ر 4 ص 21 مار لا :هل (1) - 3

 . روكدملا ردصملا نم طفاس ییتمالعلا نيب ام (1) د 4

1j 5میگشسا ربصملا نب كلاب وا : لصألا يف  

5 

)1( 
 : روکذملا ردصملا يف (2)

)1 



 5 اف ع رپ وب 1
 كلذ لاک اط : مرح الو الح دجال هلکا لحي اللف هحل د يآ دیصلا نم م

 (9)هناکذپ - !ًلجو رع - هللا نذآ ام ةلزنمب سیلو* . )يكذب سيل هلال دمعت

 مرحلا يف دّيِصلا رمأ باب

 مّرکلا يف بلک هيلع لسرآ وأ مّرَحلا يف ديس ءيش ك : كلام لاق - 64

 كلذ ءازج كلذ لّعف نم یلعو !هلكأ لحب الف لجلا يف (17*ٌدْيِصلا كلذ
11 ۱ 

 يف هديصي ىح هبلطیف ّلحلا يف دّیصلا ىلع هبلک لسرُي لجرلا يف كلام لاق

 نم آبيرق هيلع هلّسرآ نوکی نأ الا «ًءازج كلذ يف هيلع سيلو لكؤُي ال هل :م

 .هؤازج هيلعف مّرَحلا نم ًابيرق هلّسرأ ناف ارج

 اذإ :!لوقيل ملعلا لْعُأ ضعب عوس هّنأ كلام نع یبغقلا انثّدح" 648

 نأ هيلع نأ هتيمَرب اهلتق درب مل ةباد باصأف دّیصلا نم ايش محملا ی
 يأ :ةحيبذلا اكد :نم وهو ؛روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ءىكدب : لصألا يف 2

 اذن ةحيبذلا نوکتف ۳2 :جار ناو :اهحبذ

 انهو .هثءارق انل تدب امك تّثُملاو «خساتلا نم أطخ وهو .هناکزب :لصألا يف (3)
 هتيسن نم الا : رقم نعم اهل ودی ال ةملك ةا تحبو

 ردصملا درفنآ تاكملا اذه يفو اذه لباقُمو . طقف ٍلصألا نم نيتمالعلا نيب ام (4) :

 متر های هُ َديَّصلا لی يذلا او رغ نم كلذ تعيس دقو :اذهب روكذملا

 هثم لای ْمَلَو هل ْنَم لم ةدحا راک ِهْيَلَع

 يف هّلحم درو دقو (86 ر 355 ص < ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) د

  بكلا كلذ لتقف : لصألا ْ

 .هتءارق انل تدب ابك تّیملاو «ةر : لصالا يف (1)- 4
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 ملو ةّباد هب بيصُيف اعيش مرحلا يف يمي [ذإ] لاحلا كلذكو !«2)اهيدُفَ
 (*ءاوَس كلذ يف ًاطخلاو دملا ال )اهوازج هيلعف اهلتقف

 مرحُملا هباصآ اذإ دّيِصلا يف مکخلا يف و ءاج ام باب

 ْ مس ی 1#  !ٌّلجو رع هللا لاق : كلام لاق * 9

 : لاقف (2) کارو [ ظ 77 وذ کید هلا دْيَّصلا نم نم شی لا

 ل وهف لکت حالسلا نم ءيشب وأ همهس وأ هحئر وأ هديب ٌناسنإلا هلاني دئصلا

 . 00*_ !لجو رع لاق امك

 الت لو نیا 6 - !لجو رع هللا لاق : كلام لاق - 650

 مب مرحُم وهو هلّثقي مث لالح وهو دّیصلا يصب يذّلاف :لاق مح مس
320 

 .)هلتف نع - الجو رع هللا ىهن دقو . هلتقی مث مرحُم وهو ماني يذلا

 .لعفلا ةءارق انّيأترا اذكهو ءاهمدقي :لصألا يف (2)

 .اهانتيثأ امك اهّنءارق انل تدب دقو «ىمرب : لصالا يف (3)

 .اهءارج : لصألا يف (4)
 . طقف لصألا نم نيتمالعلا نيب ام (5)

 ولبيل :لصألا يف (1) د 9
 .(5) ةدئاملا ةروس نم 94 ةيآلا نم ءزج (2)
 . طقن لصألا نم نيتمالعلا نيب ام )3(

O50لا ییحی نب ىيحي ةياور يفو . )5( ةدئاملا ةروس نم 5 ةيآلا نم ءوج : نآرق ( (1)  

 قبس ام ةرشابُم يلي ةيآلا نم رخآ ءزج درو (87 ر ی 355 ص ء1 5
 هرم ابو قولیل (۰ .) ما لب لف ام لس رج نت کره 200000
 نم نییلاتلا نینایبلا يف امهرکذنس نیقیلعتب ةقالع ۳ ةديفم هال هل هلهو

 : ةرقفلا

 .َُواَرَج وی :ةفاضإ روکذملا ردصملا يفو انه (2)
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 ةيلع مکحیف E مرح وهو فصلا باصأ نم لأ اندلع رمألا : كلام لاق“

 نأ هيف هيلع مكيف دْيصلا بقي يذلا يف تعمس ام نّسحأ :كلام لاق - 651

 0 اذه 17 كنس ال و باصأ يذلا ٌدْيصلا٠

 . )۳م رحش وهو مرحلا يف" دّیصلا لثقی مرحملا ىلع مكحُي ا

 یلع له : هنّئقیف دیصلا یلع لالحلا لذي مرحُملا نع كلام لئش“ - 652

 رْمأ لجر هنزتمپ وه امناو !كلذ لفي نأ هل يغني الو ۷ :لاقف تراک مر

 . نثق هرمأ يذلا ىلع نوكي الف هلتقف ًاملسُم الخ ر لثقی نأ-5

 مک هان أطخ مرحُم وهو دّيصلا باصأ نم هلأ اندتع رمألاو : كلام لاق

1( 

 .روكذملا ردصملا نم ةطقاس ةملكلا 6

 .روكذملا ردصملا يف امك تتلو ءانيكسم : رياغم طخبو ةرطلا يفو لصألا يف هللا

 نیس نم رتکا ااولاك نو اراك ام مصددح :ةفاضا روکذملا ردصملا كو اته 21

 . طقف روکلملا رلصملا نم نيمالعلا نيب ام 3 ۱

 در نوم 201 جد هيأ ردصملا يفو .روكذملا رنصملا لش طقاس نيتمالعلا ی ام (1) 65

 صن اهنم الخ ةباحصلا راتاو بلا ثیداحآ نم ةلمج 497 ىلإ 88 ر 359 ىلإ

 تاپ ا تاودلا نم مرحملا تقي ام باب : ةيلاتلا نيوانعلا تحت ةجتردُم يه لصالا

 ۱ هی میرن رو محلا باب 5 ةنعش نأ مرحملل زوجي ام
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 “ودع رْيغب" رّصحُملا باب

 هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبتغقلا انثدح - 3

 تح لج ال 2 ٍض َرَمِب ٌرَصْحْملا» :( لاق هلأ رمُع نب هللا دبع نع [رمُع

 :بايثلا نم ا ءْيَش ۳ ىلإ رضا نإ !َةَوْرَمْلاَو اصلا َّنْيَب ىَعْنَيَو 2
 ۳۲0۱ ىَدَتفاَو َكِلَذ َّمَنَص ِءاَوَدلا ىلإ وأ اًهنم دُ

 ز . !اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هغلب هنأ كلام نع يبنغقلا انثدح

 ۱ ۰8۰ لب ج9 غرخشن» :[و 78 و] وقت ْتَناَك اَهنَأ « لَو -یبنلا

 ينايتخّسلا ةّميِمَت يبأ نب بوّيأ نع كلام نع يبتعقلا اتثدح - 4

 دب تلك اد ىٌح کم ىَلِإ ْتجَرَ» :لاق هلأ  اميدق ناك  ةرضبلا لْهأ نم لُجر

 نب هللا ُدْبَعَو سابع خب ملا ُدْبَع اهب کم ىلإ تست يَ ْتَرِسُك سل
 ذأ ةَعْبَس ِءاَمْلا ۳ ىَلَع ُتْمَقَأَف .ّلحأ نأ يف ٌدَحأ يل نصح رب ملف ماّتلاو

 وب تل ىلع
 . طقف (361 ص ۰1 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (2)

 . أطخو نیترم لعفلا لصألا خسان رکذ (1)- 3

 . طقف (100 ر 3061 ص 1 ج) دوکذملا ردصملا نم ةملکلا (2)

 . روکذملا ردصملا يف امك حلصْملاو : سبل ءىش : لصالا يف (3)

 املا تاياور فلتخُم نم هيلإ انعجر ام يف اهل لب ال ةرقف لصالا خسان جردآ انه (4)

 يبنْمَقلا انثّدح :آققحُم هتءارق 5 نکمت ام اذهو ؛ديفُمو لوقعم ىنعم اهل ودبي الو

 رصحأ [ نم : : ىلؤألا] ام !راصخا ةگم لفآ ىلع ى سيلا : لاق باهش نبا نع كلام

 .٩[اشفن : : لصألا] يشغ نإو ةفرعب فقب نأ نم هل دب ال هتاف مهنم

 ياوربو هتاذ نتملاب (101 ر ۰361 ص «1 ج) روکذملا ردصملا يف رثالا اذه درو (5)

 . .هغّلب هنآ ديعس نب ییحی نع كلام

 ..(102 ر ۰351 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّبثُمْلاو «ىلا : لصألا يف (1) - 4

 طقف روكذملا ردصملا نم فرحلا (2)
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 [رمع نب] هللا دبع نب مل !اس نع باهش ۾ نبا نع كلام نع يبنغقلا انثدح

 ا

 ىتح لحي ال ُهَّنإَف ضّرمب تیبا دود سبح نتا :لاق هنأ رمُع نب هللا دبع )

 دن ,40(1*!ةَوْوَمْلاَو اَفَّصلا و بیل

 مس

 0 ۳ دا ارت فو دم ۱0 هوا ١ بار

 جوه !ِهْيَلَع ناڪ يذلا ءاملا ىَلَع ۴
 هللا َدْبَعَو َرَمُع ي ملا َدْبَع ِْيَلَع

 > َنْب

١ 

2 ° 

a3 

 بال امب یادی نأ 5 اس هل صرع يِ مه هکذق مکَحلا نا

 يدهْیَو باق م خب ن هيلع وٿ همارحإ نم لحق مع متع ص داف . يدنفي بو ۳

 ۱۹" يذلا نی سینا
 .ّوّدَع ريغب سبح نم يف اندنع رمالا كلذو :كلام لاق.

 ۳ 9 ا - ۲

 وأ ۲7*ضرمب اما" مرحي امدعب جحلا نع سبح نم لکو : كلام لاق - 67

 .رّصحُملا ىلع ام هيلع ءرّصحُم وهف لالهلا هيلع مع وأ (* ةذيلل طخ وأ ؛

 ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم تّينُمْلا ءنع :لدب «نب :خسانلا دروآ لصألا يف )3

 .(103 ر :363 ىلإ 361 ص

 .طقف روكذملا ردصملا نم نّیتمالعلا نيب ام (4)
 ؛429 ص) يناثّدحلا ةياور يف امك تّبثُملاو ءىمورحملا ةنارخ نبا :لصألا يف (1)-:8

 يف امكو «بيرق ظفلب نكلو ىنعملا تاذب نتملاو هتاذ داتسالا درو ثيح (568 ر

 يف امك نتملاو داتسالاب (1166 ر ۰458 ص :1 ج) يرْهْزلا بّعصُم يبأ ةيارر
 : ةفاضا ؛«روكذملا ناكملاب يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يفو ؛ يناثدحلا هیأرر

 . مساك ؛دیعس

 . طقف يئيللا ىيحي نب ییحی ةياور نم نّیتمالعلا نيب ام (2) . :
 . روکذملا ردصملا يف امك تّيئُملاو «هتمو :أطخ خسانلا بتك لصألا يف (3)

 طقف روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (4) ۰

 ٍ . ضرميو : هّلحم درو دقو روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1) 6
 .ةّدِعلل :لدب ءدَدَعْلا ْنم :روكذملا ردصملا يف (2)
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 بوت بأ - !هنع هللا يضر  باَطَخْلا نی رم َرَمَأ ْدَقَو :كل كلام لاق

 لا موی انا ملا اَمُهَتاَف نیح دوس نب راهو «- -  هللا لوس

 55 ماس ذج مل نمت ای ًالباق ًاماع اجُحَي ته لاا تر عن ةن

 )هی ىلإ“ حَجَر اإ ٍةَعْبَسَو کلا يف

 أ دك هباصآ مث ةّكم لْمَأ نم جحلاب لَهَا نع كلام لئشو - 7

 ءرّصحُم وهف مهنم اذه هباصأ نم :لاقف قَلْطُت ةأّرما تناك وأ قرم

 .اورصخ مه اذإ قافآلا لْهَأ ىلع

 یضق اذإ ینح جحلا رهشآ يف : ارمتعُم مق لجر يف كلام لاق - 8

 اهم رشحي نأ ىلع [هممل ريقي ها ها وأ ريك تک نم جحلاب ّلهأ

 عّججر مث لجلا ىلإ جّرخأ ری اذ| ىّتح [ظ 78 و] !ميقُي نأ ىرأ :لاقف فقوَملا

 ءذهلاو ٌلياق حح هيلع "مث لح مث ةوزملاو افلا نيب ىعسو تیبلاب فاطف ةّكم

 لا نيب ىعسو تّيبلاب فاطف ةّكم نم جحلاب لهآ نم يف كلام لاق 9

 حلا هتاف اذإ هّلإ :(»فقاوملا سانلا عم رضحي نأ عطتسي ملف ضرم مت ةوزملاو

 ل ةورملاو افّصلا نيب یعسو تیبلاب فاطف ةرْمّعب لخدف ّلحلا ىلإ حرخ عاطتسا

 :يذهلاو ٌلباق حح هيلعو اذهب لّمعي كلذلق .ةرْمُعلل هاون نكي مل لوألا فاوطلا

 امف ةّكم لحد ّمُك تاقيملا نم جحلاب لا لُجر يف كلام لاق - 0

 وطي :لاق ! ححلا ریو هب ونا هباصأ مث ةورملاو افَّصلا نيب ىعسو تّبلاب

 طقف روكذملا ردصملا نم نّیتمالعلا نيب ام (3)
 .يرْهُزْلا بعصُم يبأ الوپ يف امك تتلو «قارحت : روکذملا ردصملا يف (1)- 7

 طقف روکذملا ردصملا نم فرحلا (1)- 8
 .فقْوَمْلا :روکذملا ردصملا يف (1) - 9

 . روکذملا ردصملا يف امك حالصالاو .جحلا :لصالا يف (2)

 . لصألا نم :رما :لدب لا ٌضَرَم : روکذملا ردصملا يف (1)- 0
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 ارقلحو يذهلا اوركتف ةيئدشلاب هباحصأو €  هَّللا وشر لح دقو لا

 هيلإ لصی نأ لبقو )*تّیبلاب اوفرطی# ۳ 7 ءيش لک نم اولَو مهس

 نأ هعم ناك نمم الو هباحصأ نم ًادحأ رمآ يي - هللا لوشر نأ ملعُي ملو

 .ءيشل اودوعي الو ًائيش

 يف اروتعم* ةْكَم یا َجَرَخ نيج رم ُنْب للا ُدبَع لاق دیو : كلام لاق 662
 تن تیبا نع ْتْدِدص ْنإ» :*لاقت بنا نغ سی نأ تاق ۳

 . روکذملا ردصملا يف امك حالصالاو ؛جحلا : لصألا يف 7

 ظفلب نكلو انصن يف اّمم اذج بيرق ىتعمب روكذملا ردصملا ين ةرقفلا تدرو (3)

 .نايحألا ضعب يف ًاريثك فلتخي 1

 روكذملا ردصملا يفو . نیتفوقعم نّيسرق نيب هانعضو دقو لصألا نم طقاس ناونُعلا (4)

 .ٌودعب رصحأ نميف ءاج ام باب :(360 ص 1 جلا

 امم ادج بيرق ظفلب (98 ر ۰360 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف كلام لوق درو )= 66

 . سبح نم : : لا ءانّصن يف

 ىلا اولصی : : لصألا يف هّلحم لح دقو طقف روكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام 2

 . تسلا ۱

 . طقف (99 ر 360 ص «1 ج) روكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (1)- 66

 .لصالا هب درفنا نئتمالعلا نيب ام (2)

 . روكذملا ردصملا نم «ِنَع :لدب ءنم :لصألا يف (3)
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 جارو الإ امن اما هباخضآ ىلإ تل مث *«!دحاَو الإ امر فَ مرفآ يف رع َرَمْع نیل دبع نإ مَ دیتا َماَع ()*ورتغب لم هللا لوس نأ يلجأ ¿ن ني“ ور لَا .«!- هل هل لوس ّمَم افت اَمَك
 .رنشلاعع جلا تب ذ ينأ میده

 بنا رصحأ امك ْوُدعلاِب رصحأ نم يف اندنع رمألا اذهف : كلام لاق
 .تيبلا نود ّلحَي ال هّنإف ودع ریغب رصح نَم اًمأف . هباحصأو

بلا نم [و 79 و] رخحلا باب
 (تثْيِ

 هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع يبنْمَقلا انثلح - 3

 كاع نع رمُع نب هللا دبع (1) أ قیّدصلا ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 ْنَع اورصتفا َةَيْمَكْلا وب ّنيح ِكَمْوَق ")آيت ملأ : لاق قي هللا َلوُسَر

 ؟میهاربل دعارق ىَلَع امر !هللا َلَوُسَر اي :ثلقف» :()تلاق . ؟؟میارز

 ْنْب هللا ُدْبَع لاقف .«!ُتْلَعْفَل رکاب كمف ُنایذح لول :- 4ل - هللا لوشتر

 346-2 - وألا وشر نی ال توس - !اهنع هللا يضر  ُةَشْياَع ثتاک نمل
 : ْمَل لا نأ لإ َرْجِحْلا الی نیل نئتكؤلا مالتسا لر - هلي هّللا لوس

 يف ءاج ام باب :اذكه ناوتُعلا درو (363 ص :1 ج) روكذملا ردصملا يف (4)

 ۱ . ةيعكلا
 لا نم يلي ام قايس هيلع لدي امك ءخسأانلا نم أطخ وهو ءهربخا :لصألا يف (1)- 3

 .(104 ر 363 ص 1 7 روكذملا ردصملا يف درو امو

 3 درو امو نصنلا قايس هيلع لدي امك ؛ خسانلا نم أطخ وهو لاق :لصالا يف (3)

 ۱ . روکذملا ردصملا

 اي : طقق لصالا يفو أطخ انه خسانلا جردآ (4)

 مشی : روکذملا ردصمنا يف (5)
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 . ؟!ميهاَربإ دعا:

 نع هينأ نع [ ريب لا نإ ةورع نب ماشه نع كلام نع ىبنعقلا انثذح - 664

 رجحلا يف ْتْيَلَص يِئاَبُأ ام» :ْتَلاَق ال - ئبنلا ةجوز :-!اهنع هللا ىضز

 انئاملع ضعب تعمس» :لوقی باهش نبا عمس هّنأ كلام نع بلا اشد

 ٌفاوطلا سانلآ بعوتسي نأ ةدارإ الإ هئارو نم سانلا فاطف مححلا رجح

۳ 

 (9)تّیبلاب لكلا باب

 هنأ هللا دبع نب رباج نع هيبأ نع (')[هللا دبع يبأ ؛بلاط يبآ نب يلع ن ن
 لال هل ىَهَتلا ىح دوشالا رجلا نم لمر - هلق - هللا َلوُسَر ثیار» EF 1 2 م ۹ سا علا ا ا li ت ی ق 00

. 2» 

 . )“ندب ملعلا لش لأ هيلع ری مل يذلا رمألا كلذو : كلام لات*

 یلعو هتاذ دانسالاب (105 ر 364 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف رّثألا درو (1)-

 , ُتيَلَصَأ - ْتَلاَق َنيِنِمْؤُمْلا م اهم نأ : : نتملا طفل يف ليش فالتخا 0
 .نتملاو دانسإلا تاذب (106 ر 364 رم 1 ج) ررکذملا ردصملا يف لؤقلا درو (2) :

 نم «تیبلاب :لدب «فاوطلا يف :درو (384 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف (3)'

 .لصالا :

 .455 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعا نصنلا رظنا : ةفاضالا لیلعتل

 .نانسإلاو نتملا تاذب (107 ر ۰364 ص +1 ج) روکذملا ردصملا يف رثالا درو (2)
 طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (3)
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 ری ناك َرَمْع بلا َدْبَع َّنَأ عفان ن رع كلام نع يبنغقلا انثّدحح - 6 يل مام
 بي

 . دَعبرأ يشْمَيَو فاوطا هتل دّوسألا رجَحْلا ى لإ د وشألا رج

 3 هيبأ نع [ريبزلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع ىبغعقلا انئذح
 ل ر م اسرع کی ی e رم ەھ ۳۹ت یاس سوا 5 ی
 ۱ لوح یعسپ هتیا را بلا 3 . میعلتلا نم نم هرمعپ مّرحا رییزلا نب ۰ ر هللا ذيع

 , (2)«ةتدلتلا طاَو ألا

 الا يعس يف اندلیپ ملعلا لْهَأ هيلع لري مل يذلا كلذو :كلام لاق”
 (3) ةيقابلا ةعبوألا يشمو لوألا فاوطألا

 ى هابأ نأ [رییلا نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يبنغقلا انثّدح 7
 :[ رجلا رحب نم] ('7لوقي «ةئالثلا طاوشالا ىعس تّيبلاب فاط اذإ

 E ام دعب ييخن تار )تہ 1 هال أ هل

 .[ظ 79 و] ̂ كلذب هتوص ضفضَي

 ابو هتاذ دانسالاب رثألا (108 ر 365 ص ٠1 ج) روكذملا ردصملا يف درز (1) - 6

 . ٍفاَوطأ َةَعَبرأ :آدج بيرق ظفلب
 ذبو هتاذ داتسإلاب ربخلا (110 ر :365 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف درو (2)

 شا ار مت لا :ًابيرقت نتملا

 . روكذملا ردصملا هنم الخ دق نئتمالعلا نيب ام )3(

 . طقف (109 ر «365 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم لعفلا (1) -

 .روكذملا ردصملا يف امك - نزولا ميقتسيل - حالصالاو ؛تنآ :لصألا يف (2)

 زاك هلعلو . فقوتو ءانئدح :ةقرولا رهظ ىلإ لقتپ نأ لبقو لصالا خسان بتک انه (3)
 "365 ص 1 ج روكذملا ردصملا نم بابلا ةياهن يف درو ثيدح ةباتك یونی

 د َمرْخَأ اَذإ لاک رم ُب هللا دبع نأ» عن مقا نع كلام هاور امب قلعتي وهو 117 ر

 طب هک ناو هرفي نب جن یورو نشنال تا لع ما س
 تا 2 ا و

6û7 
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 )نکا مالتشا باب

 یضف اذ ناك - 6 - هللا َلوُسر آه هل كلام نع يِبنَقلا انئّدح - . 66

 تکولا َمَلَتْسا ِةَوْوَمْلاَو اًفَّصلا یر َجْوْحَي نأ داراو نیا مکرو تّ

 ام رخت نآ لب

 نب ماشي نع كلام نع يا انش
 لاَق» : لاق هيبأ نع [رببزلا نب] ةورش

 ماشا يف تعش أ ب تفت في :ٍفْوَع نْب ِناَمْحَحلا ِدْبَعِل - د لل

 - هللا لوس هل َلاَقَف !ُتْكَرَيَو ُتفلَتْسِإ :ِناَمْحَلا ُدْبَع َلاَقَق ؟دّوْسألا

2 

 فاط اذإ ناك هابأ ْنأ [ ار نب] ةورُع نب ماشه نع كلام نع يبنْعَقلا اتثّدح

 . هيلع بلغُي نأ الا «يناميلا نكرلا عدي ال ناکو» : لاق . اهلك ةاكرألا میس

 "۳مالتشالا يف دوشألا نكّرلا ليبقت باب“

13 

 لا

 هيبأ نع ۲ ريبرلا نب ,] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يِبنْعَملا انثدح 669

 يئ مالتسالا بای :اذكه ناونعلا درو (366 ص 1 2 روكذملا ردصملا يف (4)

 : فاوطلا

 ًادانسإ ءهتاذ ظفالاب ثیدحلا درو (112 ر 366 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف (1)

 هو
 . انتعو

 نتملاو داتسالاب (113 ر ۰366 ص 13 ج) روكذملا ردصملا يف ثیدحلا درو 5

 .دّوْسأْلا :نوُدو طقف ؛ِنکرلا مالتشا  َلاَق هنآ بأ ْنَع : الا ءابيرقت امهتاذ >>

 ًابیرقت هتاذ ظقللاب ربخلا درو 9 ۰366 ص :1 ج) روکذملا ردصملا يف 3

 .ةطقاس «لاق :ًادتمو ًاداتسإ

 .طقف (367 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم ناونعلا (4) ٠

 .(115ر ٠367 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف امك حالصالاو ءَّنا : لصالا يف (1)- 6
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 :درشألا نکژلل ِتْيَبْلاب ٌفوُطَي َوْهَو لا - !هنع هللا يضر - بالا َنْب َرَمُع
 ی من ١!َكّلبقأ مل لی لي - هللا وسر ثیآر )ین ؟لرلو ارج تن

 اب فوطی يذلا عضو اذإ *نوّبحتسَی ملعلا لهآ ضعب تيأر : كلام لاق

 1 . هيف ىلع اهعضي نأ )دوشألا نكؤلا ىلع هدي

 عابشألا نيب عّمجلا باب

 "نع [رييزلا نب] ةورُ نب ماشي" نع كلام نع بت انثّدح - 670

 عبس لَك دنع يلصُي ناك هتکلو امهنيب يلص الو !نيعْشلا نيب عج ال ناك هلآ

 . !هريغ دنع )وأ أ ماقَملا دنع یلص امّيِتف . نیک ر

 : نقی هب“ عّوطتي نأ لُجرلا ىلع ٌفمتأ ناك نإ فاوطلا نع كلام لثش

 الاف ع وبشألا كلذ هعوكر نم هيلع ام عري م (4)* أ وأ 2) يعوبتمألا

 ۳ نعکر :لاق* !نیتَحکر )میس لک عب نأ ةئشلا امتز !كلذ ينب

 .لامعتسالا يف نادراو عمجلاك دّرفملاو « تحتسب :روكذملا ردصملا يف (2)

 .دراو نّيلامعتسالا الكو «ٌيِناَمَيلا :روكذملا ردصملا يف )3(

 : فاوطلا اتعكر باب : اذكه . تاوتغلا درو (367 ص 3 ج) روکذملا ردصملا يف )4

 .طقف (116 ر 368 و 367 ص ء1 ج) روكذملا ردصملا نم نتمالعلا نيب ام (1)- 0

 يلي ام يفو انّصن يف امك - اضيأ دريو .فاوطآ ةعبس يأ «عبشلا : برعلا ناسل يف (2)

 . طقف برعلا ضعب دنع وهو بس :وأ یمن وهو ءٌعوُيْسَأْلا :ةغيص ىلع

 طقف من روكاملا ردصملا نم بز )3(

 او ؛ طقف ؛ روکذملا ناکملا يف يثيللا مخي نب يسحب يور نم نیست نيب ام (4)
 ابشا : لصألا يف هّلحم ءاج

 ل ا ال )5(
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 یّتح وهشيو تّيبلا [لؤح] فاوّطلا يف لشدی لجرلا يف كلام 00

 TT لاق !فاوطأ ةعست وأ فسا

 (3) يلصُي ىّتح ةعْنّشلا ىلع ۶ متي نأ هل يعني الو داز ناك يذّلاب تعب

 . !نیتمکر عبس لک عبتُي نأ فاوطلا يف ةّنّسلا ّنأل اعيمج 4

 َدُعَيَلَف فاوطلا ")يتَمْكَر كري ام دعب هفاوط يف كاش نمو :كلام لاق 67

 الا فاوطل ةالص ال هتال نيتعْكولا دل مث نيقّتلا ىلع [و 80 و] هفاوط (2)

 : !تیبلاب ٩ تقلا نا

 وأ تيبلاب فوطي وهو هئوضُو ضفّتب مَا هباصأ نمو :كلام لاق 673

 صضعب فاط دقو كلذ هباصأ نم هنإف كلذ نيب ام يف وأ ةورملاو الان

 فاوطلا فنأتسی مث ًاضوتی هتاف فاوُطلا يعكر کری ملو هلك وأ فا

 مهسا شوم غشا نب ب يعسلا اأو :لاق . نيتعكتل

 (7*ءوضْوب رهاط وهو الا یعسلا لخدب الو“ .هئوض

 طقف روکذملا ردصملا نم واولا (1) 7

 سد :لدب :روکذملا ردصملا يف (2)

 . روک ملا ردصملا يف امك تب تّشملاو «خیسانلا نم طخ وهو .لصب (3)

 . صنلا اذه نم ةقياسلا ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (4)

 يف امك تّبثُملاو ءخسأنلا نم ًاطخ وهو :(طقف نونلا طیقتتب) نيتعكر :لصألا يف (1)- ١

 .روكذملا ردصملا ٠

 ملل :روكذملا ردصملا يف (2) .

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو «خسانلا نم أطخخ وهو ءّدعيل :لصألا يف (3) .

 . بفاوطلا : سا : طقن روکذملا ردصملا نم ةملكلا (4) 00

 .طقف روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (1) 7
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 ©0تْيبلاب فوطي ىتح ّجاحلا نم دحأ رّدِصَي ال :لاق نم باب

 رم نب هللا دبع نع عفان نع كلام نع ىبنعقلا انئدح - 4

 دعا ُرُدْصَي آلا :َلاَق - !هنع هللا يضر  باطخلا ب َرَمْع دا" [باطخلا

 «ِتّيلاب ٌفاَوَطلا كنشا َرِخآ دف !تِيبْلاِب فوطَي ىّ جا

 +: !لجو رع - هلا ال 1نا هاو  ىرث ام يف كلذو :كلام لاق

 لإ ىلإ 1©2*هٌواضقناو* اهلك رئاعشلا (۵ مف ۹9 يتلا بلا ىلإ اهم

 . قيتعلا

 لا نر أ ديعس نب ىيحي نع كلام نع يبتْمقلا انثدح - 675

 ۱ ()*عدَو یه تیبا َعَدَو نكي مارا دم نم الجر دَر - ! هنع هللا يضر -

 اق هنأ هيبأ نع [رییژلا نب] ةورغ نب ماشه نع كلام نع يبنْعَقلا احس

 بحت مل ناف .هِّجح - ! لجو رع - هللا ىضق دقف ةأرما وأ لجر نم ضافأ نمد

 هل ضرع وأ ؟یش هح ناو .تّيبلاب ٌفاوَّطلا هدْهع ٌرخآ نوكي نأ قیقح وهف يش
 ۱ . )هح - !لجو زع- هللا یضق دقف

 .تيبلا عادو باب : اذکم ناوتخلا درو (369 ص 1 ج) روكذملا ردصملا يف (2)

 طقف (120 ر 370 و 369 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم نْيتمالعلا نيب ام (1) 4

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبثُملاو .لوقپ :لصألا يف 2(

 زج هقبس روكذملا ردصملا يفو . (22) حلا ةروس نم 33 ةيآلا نم ءزج : :نآرف 3(

 نم اه هللا ریاعش می سول :اهتاذ ةروسلا نم 32 ةيآلا نم رآ

 . بول
 طقف روکذملا ردصملا نم ءافلا (4)
 . طقف روکذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (5)

 طقف (121 ر ۰370 ص «1 ج) روکذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (1) - 5

 ظفلبو هتاذ دانسالاب ربخلا (122 ر ۰370 ص ء1 ج) روکذملا ردصملا يف درو (2)
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 ىتح تیلاب ٌفاوُطلا هدّهع زخآ نوكي نأ لهج اجر نآ ولو : كلام ل

 اذ فرصتی رصتي مت تّیلاب فوطیف عجريف آبيرق نوكي نأ الو ءاتيش هيلع رآ ملا

 صب ملو حبلا دعب فاط نم باب

 نامحرلا دبع نب دّیمح نع باهش نبا نع كلام نع يِبنْعَقلا انئّدح 676:

 باطخلا نوت عت تام هربخأ يراقلا یبع نب نامحرلا دبع نا فزع

 رظن هفاوط مع ىَضَق امل کاپ جی [ظ 80 وآ ةلَص دف !هنع هللا يض

 .نیتعفر () ىَّلَصَف ىوُط يذب ان ىَّتَح بورق سنا ر

 ريبزلا يبأ :©[سْرْدَت نب ملم نب دمحم] نع كلام نع يِبْمَقلا اخ

 خدي مث وضعا هلن تيا فولي ساع وللا دبع أر :لاق يکي
 مت ام يرآ داق ةر
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 ْنِإ هناف .دّجَح لا یضق ْدَفَف ضافآ نم :ًاذج بيرق

 .ردص :اذج بيرق ظفلب روکذملا ردصملا يف كلام لوق درو )3

 باب : فالتخالا نم ءيش ىلع ناونغلا درو (368 ص 1 ج) روکذملا ردصملا يف 6

 .هتدامل بسنأو بابلا ىوحفل لمشآ وهو .فاوطلا يف رصعلاو حبصلا دعب ةالصلا 00٠

 ؛368 ص «1 ج) روكذملا ردصملا يف امك تّیملاو حب :لصألا يف (1)- 6

 .(117 ر

 2 ج) بيذهتلا بیرقن نم يهو «يوارلا مسا تيبثتل ةديفم انل تدب ةفاضإلا )2(

 هربتعاو ءالولاب يدّسألا وهف كلذک هتبسن رجح نبا قّلد ثيح (697 ر 207 ص 3

 . 743/126 يف يفوت ذإ ةعبارلا ةقبطلا نم هّدعو سدي ناك ناو ًافودص

 سفنبو هتاذ دانسالاب )118 ر ء369 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا يف رّثألا درو (3) 7

 ۱ .امهل هبوب ال نیفالتخا عم ًابیرقت ظفلل

411 



 ذب نب ملسُم نبدمحم] نع كلام نع ىبنغعقلا انئّدح- 7 و
 دعبو حبلا ةالص دعب ولي تّیبلا تْيأر دقل» :لاق هلآ يکملا ريب يبأ

 .«!ٌدحأ هب فوطي ام ءرصعلا

 | ٌةالِص تميقأ ن “هعوبشأ ضعب“ تّیبلاب فاط نم :كلام لاق

 اع ليكي یتح فاط ام ىلع يبي مث مامإلا عم يلصُي هنإف رضعلا ةالص
 رغملا يلصُي ىتح امهرشآ ناو : لاق .برْغَت وأ ی سمشلا ملطت ىتح يلصُي

 . ©0*!كلذي َنمأب

 حْبّصلا دعب ًادحاو ًافارط لجرلا فوطی نأ َسسأب ال :لام لاق - 8
 4 ۳ 3 ۳ مم ي هر 1 ۳۳ ی

 امك سمشلا علطت یتح نّيتعكّرلا رخؤيو «دحاو عْبُس ىلع "دیری ال « رصعلا

 : ىتح رضعلا دعب فاط نم امهرخ ویو « !هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع

 ل بلا يلصُي نأ لبق - !ءاش نا - یلص تباغ اذإف .سمشلا

 .اهّدعب وأ !*21(  كلذب

 )فاوطلا ٌعماج باب

 نب دمحم (*دوشالا يبآ* نع كلام نع يبنُعقلا انللح - 9

 . نمنلا اذه نم ةقباسلا ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (1) - 7

 ج) يثيللا ىيحب نب ىيحي ةياور يف امك تّبتُملاو ءعبسا دعب :لصألا يف (2)
 .(119 ر 369 ص

 طقف روكذملا ردصملا نم نّیتمالعلا نيب ام (3)

 .روكذملا ردصملا يف امك تلا لدب ءديري : لصألا يف (1)- 8

 طقف روكذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب اه (2)
 :ةرشابم هيف هقبس دقو . طقف (370 ص 1 ج) روکذملا ردصملا نم ناوتْعلا (3)

 دزلا نب ةورغ نع ربخو باطخلا نب رمُعل نيرا ىلع یوتحا دقو ءتيبلأ عادو
 .(122 ىلإ 120 ر 370 و 369 ص .1 ج) كلامل نْيبَقعُم نْيلوقو

 ف (123 ر ۰371 و 370 ص ۰1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (1)- 9
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 قملس ما نع ةملَس يبأ تنب بنیز نع ریبزلا نب ةورُغ نع لفاون نب

 : لاقف يكتشأ يَ ا - هلي - هللا لوشر ىلإ ثوکش» تا ام وال - یا

 (2)* ربع درگ نطق :ثلاق .«اٌةَبِكار تار سالا ءارَو نب

 باتو وصل أ ارقي وهو بیل بنَج ىلإ يَلَصُي لكتيح - دل - ملل

 (*)تکم ضئاحلا لوخُد باب

 نب دمحم نب] مساقلا نب نامحرلا دبع“ نع كلام نع يبنَْقلا [انشّدح] - 0

 رس ی

 تلاق انآ - !اهنع هللا يضر  ةشئاع نع (*9*هيبأ نع ('![قيّدّصلا ركب

 ٠ ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصنلا رظنا ءهاتفضأ ام ليلعتلو 592.

 . روکذملا ردصملا نم نئتمالعلا نيب ام (2)"

 .روطلاو :ىلوألا ةيادبو (52) روطلا ةروس نم 2 و 1 ناتيآلا :نآرُق (3)
 خسان نآ كلذ .(410 ص ۰1 ج) يئيللا ىيحي نب ییحی ةياور نم ناوتخلا (4)

 اهلمكأب 580 ةرقفلا  ًاثيدح انه محقآ دق !هتاذ یبتغَقلا وأ - لصألا ةطوطخم 7 ٠

 تاوتُكلا تحت هجردأو  !ةحفص نيعبرأ دعب - نصنلا نم يلي ام ىلإ ىبحي ءاجرآ -
 يف هتّيقب ىلع يتأنو فاوطلا عماج باب ىلإ يبنْعَقلا عم عجرت هدعبو .روكذملا

 . 681 ةرقفلا

 . 342 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ نصتلا رظنا «ةفاضإلا ليلعتل [1):

 :طقف (223 ر 411 و 410 ص +1 ج) روكذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام )0

 ةخسّنلا يف ام لثمو .ريبزلا نب ةورع نع باهش نبا : لصالا يف هّلحم درو دقو 1

 (513 ر 398 و 397 ص) ينادسلا ةياور يف هدجن يبل ةياور نم ةّيرهزألا

 ىتأ دقو (1424 ر 514 و 513 ص ۰1 ج) يرْغّزلا بَعْضُ يبأ ةياور يقو

 انلقن يتلا ةرقفلا ةّيقب يف رظانلاو .يبُعقلا نصن : نم اج بيرق امهیلک يف نصنلا

 لثمب تّدحُی ًاکلام نأ ظحالي نایب يتأيس امك - ییحب ةياور نع اهفصن نم رثكأ

 . ريب يلا نب ةورظ نع باهش ن ربا نع تیدحلا
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 لاق مت ِةَرْمْعب اتلاف عادوا ٍةَسَح يف و دّللا لوسر ّمَم انجرح

 ا اسب ا ع خلا عين نکن : لع هل

 نيت الو باب دل ملو صباح آو م تفوق :تّلاق .«!اسييبج
 : ورق ےس يع ور ا هرم # اي سم در سك

 7 كسار يضقنا : لاقف* (2)_ _  هللا ٍلوُسَر ىلإ كلذ تؤكشف .ةَوْوَمْلاَو

 أ ّحَحْلا اَنْيَصَق الف .ثلعقف» ثلاق .ءاةَرْمُعْلا يعذر لا ۳

 اف جلا ىلإ ييِذَصلا ركب يبأ نِي ِناَمْحَولا ِدْيَع مَم - هلي - هللا لوس

 و اصلا نیر تی لاب هَرْمْلاب اوُلَعَأ نیل تفاطف . كير ا ام : لات

 يل ١ امو .مهجحل ینع نم اوُعَجر نأ َدْعَب رغآ ًافاوُط اوفا هُت
 راک

 «ًادحاَو ًافاوط اوُهاَط ان هلو کلا اوُعَمَج وَ

 : ةشئاع نع ريبزلا نب ةورغ نع باهش نبا نع كلام نع ينثدحو

 .*)* كلذ

۱ 

 *![(ةيقبلا) َتاَوطلا ٌمماج ثابت

 مل نب دمحم] نع [و 81 و] )[كلام نع يبنعقلا انثّدح] . 1

 ایف نب هللا دبع ءيمّلسألا (3)* عام يبأ“ نع يکملا ربا يبآ 20[ سدت

 | نم ىيحي حس نم اهقبو ءةرقفلا هذه نم ةيرهزألا ةخسكلا صن ىهسي انه 2(

 روكذملا
 .ةرقفلا هذه نم قباسلا نايبلا يف هتع نلعُملا صقنلا ةياهن (3

 . ةقباسلا ةرقفلا نم 4 نايبلا يف هالعأ ٌنعنلا رظنا ۲

 .كلام نعو يبنغقلا ًامئاد وه يرارلا نوكي نأ انشجر ذإ ؛انداهتجا نم ةفاضالا 1

 . 676 ةرقفلا نم 2 نايبلا يف هالعأ ْن رصتلا رظنا ءةفاضإلا ليلعتل (2

 (124 ر ۰371 ص 1 ج) يثيللا ىيحي نب ییحب ةياور نم نئتمالعلا نيب ام (
 . زصات اب نأ :ةغيصب درو
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 ين :تلاقف هیتفتست ةارما ُهْئَداَجَف رم نب هللا دبع عم اسیاج ناك 4 ۳

 . َءاَمَّدلا قره دجْسَملا باب )دن تک دا | یت . . بیل اي فوطآ + نأ أ

 د
 فره جنا باب دنع تنك اإ ی

 ر

 باب َدْنِع ثك اَذِإ ی س . ثلبقآ م

 اّذا ناک صاف ىبأ َنْب هغلپ هنأ كلام (*)[نع یبنخقلا انثدح] 2
 ۳ ر zs ا ی كك م مم 07 نا ب نب 3

 مث ةَوُرَملاَو شو تیبا توطی نأ َلْبَق ةفّرع ىلإ حرخ ًاقهارُم كَم

 ةووملاو اصلا نيب الو تئیلاب دحأ فوطي ال : كلام لاق
 2) 1 رهاط وهو الا

 .روکذملا ردصملا يف امك تّبثملاو ىتارما :لصألا يف (4)

 . بابي :روكذملا ردصملا يف (5)

 .طقف روکذملا ردبعملا نم :يتع (6)
 . صتلا اذه نم ةقباسلا ةرقفلا نم 1 نايلا رظنا (1):

 .محزب :(125 ر 372 و 371 ص «1 جل روکذملا ردصملا يف (2)
 هل كلذ  َلِكْسَو :ًايرقت هتاذ ظفللاب روكذملا ردصملا يف كلام لوق درو (1)

 .ظفللا تاذب روكذملا ردصملا ىف كلام لوق درو (2)

 انرثآ دقف ًاهجو 219 ةقرو ىلإ ٌدتمي ةيرهزألا ةخسنلا نمن ذآ نم مرلابو 03
 رهظيسو ةياهّنلا ىتحو نآلا نم امامت يفتخي فوس يبنُعقلا مسا نال اته فوقؤلا

 ایبحی مسا - يصنلا قيقحتلا اذهل ميدقتلا يف اهيلع انهيت ةديدع نكامأ يفو - هلحم

 - يتلا ةروهشمل وهشملا ةياورلا بحاص «يئيللأ ىيحي نب ییحی | نوكي نأ نكمُي ال يذلا
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 نصن انلباق انا مث . لمعلا اذه يف تاّرملا نم ًارفاو ًاددع اهيلع انلحا

 قالتعنا امهئیب دچین ملف ةياهّتلا یتحو انه نمو ىيحي ةياور صنب ةيرهزألا

 اقملا ىلإ رظتلاب كلذك نأشلا سيلو .ركذلا قحتسي ب ال وهف دجو نإ ىتحو

 سم فشل زو ناو ىدخلا نم اب اسف
 ۱ 3 هيو - رمز

 منم ین عين با درر

 زیور لصاك رمز ةخسْنلا ىلع ٌدمتعُملا قیقحتلا ناك ناو اذه

 لا ةخسُللا نم ةرثعبم تاحفص نم هيلع انفقو ام نأ الإ نه يهتتي عاطقنا

 شو ةدئاف نم ولخي ذل نونالئو تس اهددعو ىبتعقلا ةياورل )۰ عاجل

فص عبرأ اهنيب نم نأ كلذ .هذه يّضنلا قيقحتلا
 لثمتو رسي يف ارش تاح

 .احهصلا ةّيقب ام . نالا دحل انلعف امك نْيققحش امهمّدقُتسو . نيئواستم نیلصاوش

تحبصأ خشفو خشمو فلت نم اهباصأ ام ةرثكلف «نيثالثلاو عبرألا
 لا ةريسع 

 وص نم اهلباقُي ام ىلع فّعتلا وه هب مايقلا انعطتسا ام ّلكو . ةّيلمعلا هذه لثمل

 دحل ةدّمتعُملا ةيرهزألا ةطوطخملا يف لإ < ؛يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم

 . يقابلا دبع . ف م ةيانعب عوبطملا نصنلا يف وأ

 اهقيقحت يف انتدمعو اذه انباتك نم انه اهئاکمف ةحلاصلا عبرألا تاحفصلا ام

 رن ملو .يئيللا ةياور نم عوبطملا ْنصنلا ىلع اهلباقث .لصاک ٌةيسنوتلا ةطوطخملا

 عوبطملا صنلاب ههبش ةذشل ةيرهزألا ةخسلا صن ىلإ عوجالا يف ءىراقلل ةدئاف

 1 . لیلق لم كلذ ىلع انهّبن امك

 اخ ىلع هت دقو عيارلا ٠ ءزجلا رخآ نم يه ةّيسنوتلا ةخسلا نم ىلوألا ةعطقلاو

 و أ كلاعلا ءزجلا رخخآ ىف د ةرابعلا هذهب - !يبنغقلا اهم نكي مل ذ - اهخسان

 51 و : حر خریبلا هولتپ . فاکتع الا و مايصلا باتك رعنآ :كلذك هرابتعا نكمُي

 لع يهف ةيناثلا ةعطقلا اَمأ .(اهنم 7 نايبلا مث 560 ةرقفلا :هالعأ قّمحُجلا ّعنلا

 رجلا نم اهنأ نمخُی روشاع نب رهاطلا دمحم خیشلا ناك نر اهقيقحتب انأدتبا يتلا

 عبارلا هزچلا رخآب درو ام ىلع اذه يف هدامتعاو . ةيسنوتلا ةطوطخملا نم سماخلا

 ًاقالطناو . داهجلا باتك هولتي . عزيبلا باتك رخآ :ةرشابُم ىلوألا ةعطقلا دعب يأ

 ةقروو جحلا باتك نم قاروأ :يلاوتلا ىلع وه هيلي يذلا نأ یاترا كلذ

 اتعملا طيطختلل اعابتا عربُبلا ىلع اباحضلا ميدقت اًنسحتسا ان الإ . ایاحضلا

 . ثیدحلاو هقفلا بتک يف دراولاو
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 [)ایاحضلا باتک]

 0)[يحاضألا موحل راخٌّدا باب]

 يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم ركب وبآ انربخآ] “[ظ 61 و] 684 :

 انثذح :لاق يبرخلا نومّيم نب نسخلا نب بوقعي وبأ قاحسإ ينئدح :زاّزبلا

 نب هللا دبع نع كلام نع“ (2)[ یبتغقلا لر نب نامحرلا دبع ویآ هللا دنع

 یھ :لاق هنأ دقاو نب هللا دبع نع مرح نب ورمع نب دمحم نی

 ةعطق ميدقتب الإ ٌمتهي مل (.م.ع) روصنم .ع ْنأ وهو «ةريصق ةظحالم انل تيقبو

 . !ةيناثلا ةعطقلا كلذب امهم عویّبلا

 يف هالعأ نصتلا رظنا .هدنع انفقو يذلا ذحلا نم ًءادتبا ةيسنوتلا ةطوطخملا انمقو (1) - 4

 . اهنس 7 نايبلاو 560 ةرقفلا

 يف هالعأ نصنلا رظنا ةیسنوتلا ةطوطخملا صقن اهب ىفالتن يتلا ةفاضالا ليلعتل (2)

 .اهنم 10 و 8 و 7 تانايبلاو 3 ةرقفلا

 نأ ظعالّملاو .اهنم 1 نابیلاو 61 ةرقفلا يف هالعأ صتلا رظنا ؛ةفاضالا ريربتل (م2)

 مالعالا سرهف يف كلذ رّهظَي امك ءةّرم ةرشع سمح أطوُمْلا يف هنع يوري ًاکلام

 1 ی و یی
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 .0)ماّيأ ةا َدْمَب اياَحَّضلا مول ٍلْكأ ْنَع - ل هّللا وسر

 هکذق» :۳)[مزح نب ورمع نب دمحم نب] ركب يبأ نب هللا دبع لاق

 ةَشْئاَع تغمس .69*!َقَدَص :ثلاقف ناَمخملا ِدْيَع بنپ ةَرْمَعِل كل

 امز يف ىضألا ٌةَرْضَح ةيداَبْلا لأ ن نما تن :لوقت ولت بل
 ر اوُفقّدَصَتَو تا اور" :هلي - هللا لوس َلاََق لي - هللا لوس

 تن اَلا ناك دل : 270 لكي - هللا ل ور لیق كلذ دعب ناک امله : : تلا

 رس لاقف !ةیقسالا اهنم َنوُذِجَتَيَو ترا اهنم 7اَنوُلْمْجَيَو اياب

 ُكاَسْمِإ ْنَع َتْيَهَن !هّللا وسر اب :اوُناَق - !لاق امک 1 4 مو :- لل هللا

 2 38 يا الا لجأ نم مک امت :لاقف الت َدْمَب اَياَحَّضلا مرخل

 .«!اوُرَخّفاَو )اومد کم

 رب وی

 3 ي

 ج) يئيللا ىيحي نب ىيحي ةياور يف امهتاذ نتملاو دانسإلاب ثيدحلا دروم (3)

 ةا يف اياحضلا باتك نم ةعطقلا هذه ىلع رثعن ملو .(7 ر ۰484 ص
 .ةّيرهزألا

 ب يه ةعطقلا ةيادب ذإ . طقف يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم نّيتمالعلا نيب ام (م3)

 . ةيناثلا ةمالعلا

 ثلثلا اورعدا : لصألا يف هلم درو دقو :روکذملا ردصملا نم نيتمالعلا نيب ام (4)

 .لادلا قون ةطقن الإ طلا نم وللا عم

 .485 ص :روكذملا ردصملا (5)

 :مهایاحض نم : لصألا يف هّلحم درو دقو ءروكذملا ردصملا نم رورجملاو راجلا )6(

 .طيقتلا نم وَلا ع
 :لصألا يف هلم هرو دقو " نوبیدیو : : حرش عم روکذملا ر ردصملا ن نقل مر

 .نونلا ةطقن الإ طيفقنتلا نم وحلا حم :نولمحيو

 "طخ لصألا نم ةملكلا 8(

 طقف روكذملا ردصملا نم رورجملاو راجلا (9)

 .روكذملا ردصملا نم طقاس لعفلا (10)
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 *ةيدملا اومدق نيكاسم ًاموق ةفادلاب ىنعي

 ديعس ىبأ نع تام لا دبع يبآ نب ةعيبر نع كلام نع یی

 اذه نوي نأ اوخّمْنأ» : نان ام هله هل وقم رس نی میت نأ © !يرذُخلا

 نكت ملل يت أ لاقف «!اًهْنم وه :اولات ایاعضلا موخل و ۳۲ ۱ | هش
5 

 - وب هللا لوشر نم ایف ناک ْدَق هلم :اوُناَق «؟اهلع ىَهَن و لوش
 ۳ اذن دن

 مکتیهنا :لاق - هلي هللا لوس نأ ربشاخ كلذ ْنَع لاسف ديس وب حر

 م قمع م r ۶ قسم 06 رپ ۱

 راز نمک !اوُوِعداَ )اف رگ سال َدْعَب "!يحاضألا مول ن
 ركشم لک !او دشناف ذابتنإلا نع مکه ۴1 الو لو اهورو رق وب

 .[و 62 ول ار

 (7)[ةنّدبلاو ٌةرقبلا حّبذت مك نعو اياحضلا ىف ةكرشلا]

h6لاق ('1[زاريلا يعفاشلا ميهأربإ نن هللا لبيع س دمحم ] ركب ويأ انربخأأ - : 

 هللا دبع انثّدح :لاق ا[ يبزحلا نومیم نب نّسحلا نب بوقعي وبأ] قاحسا انئّدح

 طقف روكذملا ردصملا نم نّيتمالعلا نيب ام (11)

 روكذملا ردصملا يف امك تّیْملاو هست | نم أطخ وهو «يرذحلا : لصألا يف (1) - 8

 .(8 ر 485 ص «2 ج) 1

 . َمّدَقَف : روکذملا ردصملا يفو یابلا ةطقت ه نم تلخ ناو لصالا يف ارت اذكم 2(

 . یحبضالا :روكذملا ردصملا يف (3)

 . طقف لصألا نم رورجملاو راجلا (4)
 . طقف روکذملا ردصملا نم لعفلا (5)

 تعننا نتم نم يهو هوش ولوقت ال ينعي : :روكذملا ر ردصملا يف ةفاض انه )6(

 طقف (486 ص :2 ج) روكذملا ردصملا نم ناونُعلا (2) ..

 .اهنم 7 نايلاو 3 ةرقفلا يف هالعأ نصنلا رظنا تفاضالا ليلعتل (1)- 8

 . هبحاصپ فیرعتلاو مسالا طبضل اهنم 8 نايبلاو 3 2 قفلا يف هالعآ نمتلا رظن رظنا (2)
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 راج نع يكملا ريبزلا يبأ نع كلام نع [يبنْعقلا ةمّلسَم نب نامحرلا دبع وبأ]

 لار ِةَعْبَس ْنَع َهنَدَبْلا ©ةيبْئَدْْلاِب - هيي - لا لوس ر حم اترخن» :َلاَق هلأ هللا دبع
 8 1 لح ا يع ص ل

 ام هنأ يراصتالا هللا ديبع نب رمع نع كلام نع [٩۳ یبعتلا] - 7

 لا نم ةندبلا» :ديعس لاقف !اهيلع «)هئأرما اهتلَمَج ةندب نع بّیسُملا نب ديعس
 ى )اه رنتف ضرألا نم ًاناكم تّمَس نوكت نأ الا «قیتعلا تّیبلا ندّبلا ْلحَمو

 . (! مّتغلا نم (رشعف ةرقب دجت مل ناف !ةرقبف ةندب دجت مل ناف . تّمَس

 ام لم لاقف كلذ نع هلن [رمش نب هللا دبع نب ملاس ثشِج مثل : لاق

 . ۱ متغلا نم 5 عْبسف ةرقب دجی مل نإ : لاق هنأ ريغ « دیعس

 .«ملاس لاق ام ّلثم .لاقف دّيز نب ةجراخ تج مث :لاق

 . ةَيبْيَدُحْلا ما :(9 ر 486 ص ۰2 ج) رركذملا ردصملا يف (3)
 ديدحتل نیتمالع نيب اهانعضو دقو «روكذملا ردصملا يف ةرقفلا هذه دّجوت ال (1) - 7

 يغ كلذكو (485 ر ۰438 ص) ينائدحلا ةياور يف اهیلع انفقو انّنأ الا . صقنلا

 يف تدرو ىلوألا يفو .(1375 ر ۰532 ص 1 ج) يرهْرلا بعصُملا يبآ ةياور

 ءاج ام باب يف تنأ ةيناثلا يفو ؛كرشلاو ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا يف ءاج ام باب
 ۱ ۱ ۱ . كسلا يف

 يناثدحلا يقو «طقف ةيناثلا يف لکشلا عم فارما :يرزلا يف كلذکو لصألا يف (2)

 يتطوطخم يف انآ .یسرملا سنوتب روشاع نبا ةطوطخم ىلع ًادامتعا اهانتبثأ امك
 ۱ ۱ . لصالا يف امکف لوبناتساب عماج ينايو قشمدب ةيرهاظلا

 .امرحنلق : يرفزلاو يناندسلا يتياور يف (3)
 .ةرشعف :يناثدسلا يفو ءاهانتبلأ امکو لصالا يف امك يرهرلا يف (4)
 ثیئاتلا رابتعاب ًاضيأ انه ةحلاص اهتظحالمف ةرقفلا هذه نم قباسلا نایبلا رظنا (5)

 . ریکذتلاو
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 لاق ام لث لاقف [بلاط يب أ نب] ىلع نب دمحم نب هللا دبع تج

 هريخأ راسي نب ءاطغ نأ (1)دایص نب ةرامُ - كلام نع ا[ [يبتنقلا] - 8

 ع لجَصلا اهل .ةدجاولا ةاّشلاب يځضن انك : لاق ةر رانا َن تر
 ۳ (ًةاَهاَبُم ْتَراَصَف ُدْعَب سالا ىَهاَبَت مت . هی 0

 ةرقبلاو ةندبلا يف تعمس ام نّسحأ :كلام لاق :[يبعقلا] ا

 )وأ ةرقبلا حّبْدَي )وآ ةندبلا هتیب لهآ نعو هنع رخت لجرلا نأ ()ةدحاولا

 يرتشي نأ ماف .اهيف مهكرشيو )مهنع اهحَّبْلَيو اهكلمَي وهو ةدحاولا
 يف سانلا نم ٌةعامجو وه اهيف ”)كرتشَي مث (*)*ةاشلا وأ“ ة رقبلا وأ ةنّدبلا (7 ۳

 نم :بلاط يبآ نب :ةفاضالاو .هالعآ 1 نایبلا يف اهنع نلعُملا ةرقفلا ةياهن (6)
 ۱ .نیروکذملا نیردصملا

 1 ج) يرژلاو (586 ر .438 ص) يناثدحلا يتياور يفو لصالا يف اذکح (3)
 486 نه ۷ ج) يثيللا ېی نب يیحی ةياور يفور ؛(1377 ر :532 ص

 2 صحخ نایب 4372 و 4510 س ۰2 جز بیذهتلا بیرقت يفو . راس :(10 ر ۰

 هدعو اضاف ةقث ه رشحاف .یندملا بوی أبأ .داّیص نب هلأ دبع نب ةرامع رجح نیا 0 ٣

 أطبُحلا فاعشإ ىف الو راسل هيف رك الو .747 /130 دعب يفوت ذإ ! «ةعبارلا ةقيطلا نع
 « يراصنألا كامس نب هللا دبع نب ةرامعل ل يطويشلا مجرتي مل ثيح 2 صا

 .اننضن يف امك كلام هنع يوريو ءاطغ نع يوري يذلاو ينذدملا بوتأ يبأ +

 .روكذملا ناكملا يفو طقف يثيللا ییحی نب ىيحي ةياور ن م ةفصلا 6

 . روکذملا ردصملا نم ةطقاس فطعلا فرح فل. (2)
 . طقف روکذملا ردصملا نم لعفلا (3)

 . لصالا نم ةتبثملا ةملکلا ندب لا :روكذملا ردصملا يف )5

 قلا ىلع دومی هرابتعاب رّكذُملا تم لفل درو روكذملا ردصملا يف ش2

421 



8 ۳ 3 
 هل نوکیو اهنمث نم ةصح مهنم *لجر لک جرخُيف ایاحضلاو كسلا

1 1 1 

 امناو فا يف كوتشي دل هلأ ثيدحلا أنعمس امناو . هوكي كلذ ناف اهمحل

 .۲۳)*دحاولا تّیبلا لْهَأ نع

 1|[ عويبلا پاتک ]

 [وبلا غماج تاب

 | میهاربا نب هللا دبع نب دمحمآ ركب وبأ انربخآ [٩1۱ ظ 62 و] 0

 ةلمجلا ىنعم متي یّتح هاندروآ دقو طقف روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام )8(

 ةاثدروأو ةلمجلا هذه يلي امو . هرکی : ب اهمتخ و نأ ااف : كلام اهلهتسا

 .ةئد كلام لوق

 : .(685 ص 2 جل طقف روكذملا ردصملا نم نيناونحلا الك (8)

 لا دعب يتأت اهرابتعاب ةّيسنوتلا ةطوطخمل أا نم انه ةّينعَملا ةحفصلا انمّقر اذكه (1) 0

 3 :يحاضألا موحل راعخدا يف هبابي ایاحضلا باتکب ةيصاخلا ةقرولا نم ةيناخلا

 ز 62 و مث ظ 61 و : ب نیتحفصلا نيتاه انمّگر دق اکو . اياحضلا يف ةكرشلا

 لصأك ةدّمتعُملا يه (. .ع.جل ةيسنوتلا ةطوطخملا ْنأب رُکذُت نأ انب رثجیو

 ییحب نب ىيحب ةياور صن نم ذج ًابيرق أضن دروت يهف ةّيرهزألا ةطوطخملا

 انهن امك ءاذه يشيلل الا نوكي نأ نكمُي ال يذلا ىيحي مسا داریاب كلذو

 روبطملا نصتلا ىلع ًاضيأ ةعطقلا ءذه قيقحت يف ةلاحإلا انلّضف دقو . لبق نم كلذ

 :موببلا صن ناكم ىلإ - !ءاش نإ مجري نأ ءىراقللو .يقابلا دبع .ف.م ةيانعب
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 :لاق يب ىلا نومیم نب نسحلا نب ب بوقعي وبأ] قاحسا ينثذح : : 1

 نع كلام انربخآ :لاق [ىبغقلا ةملسم نب نامحرلا دبع وبأ] هللا دنع

 يف مدح - كي - هللا لوسرل رکذ اجر لا رم نب هللا دبع نع رانید نب 7

 و لْجکلا ناکف .«!ةَيَداخ ال : لقف )۳ تنی اًذِإ» : ل4 - هللا ٌلوُسَر لاق“

 .۷!ةنالخ ال : )ل 25

 :()[ زازبلا يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم] ركب وبأ اتربخأ - 591

 هللا دبع انئدح :لاق ")[يبزحلا نومیم نب نّسحلا نب بوقعي وبآ] قاحسإ ي ۱

 ديعس نب ىيحي نع كلام انربخآ : لاق [يبنغقلا ةملسَم نب نامحرلا دیغ

 نإ اَحْمَس یاب نإ ًاحْمَس ادع هللا َبَحأ» :لوقي رِدَكْنُمْلا نب دمحم عمنب

 .؟۱ یضتقا نإ احمَس «۳)* یضق نإ احْمَس

 :۲1[زازبلآ يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحمآ ركب وبأ انریخآ - 2

 انثدح :لاق "يبّرَحلا [نومیم نبا نّسحلا نب [بوقعي وبأ] قاحسإ ¿

 عویلا ةعطق ىلع ةلاحإلا يتأتسو .و 198 و مث ظ 179 و وهف ةّيرهزألا ةخسللا

 . ىرخألا ةعطقلا تود ( م. ع) روصنم . ع اهمدق يتلا ۰

 .اهنم 7 نايبلاو 3 ةرقفلا ىف ف هالعأ نصنلا رظنا ؛ةفاضإلا ليلعتل 2(

 .هبحاصب فیرعتلاو مسالا طبل اهنم 8 نايبلاو 3 ةرقفلا يف هالعأ صنلا رظنا (3)

 . طقف (98 ر 685 ص ۰2 ج) يليللا ىيحي نب ىيحي ةياور نم نيتمالعلا نيب ام (4) ٠

 :روکذملا ردصملا يف (6)

 :روكذملا ردصملا يف (6) .

 .اهنم 7 نايبلاو 3 ةرقفلا ىف ها ا ذأ ءةفاضإلا ليلعتل (1)- 6

 . هيحاصب فيرعتلاو مسالا طبضل اهنم 8 نايبلاو 3 ةرقفلا يف هالعأ یصتلا رظنا (2) ۰

 ۱ .242 ص :م.ع (3) ۰

 . طقف (100 ر 685 ص 2 ج) روکذملا ردصملا نم نیتمالعلا نيب ام (4)

 : .اهنم 7 نايبلاو 3 ةرقفلا يف هالعأ ٌنصنلا رظنا هتفاضالا ليلعتل (1)- 6

 .ةقباسلا ةرقفلا نم 2 نایبلا رظنا (2)
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 أ نب كلام انربخأ :لاق [يبنْعَملا نامحرلا دبع وبأ] ةملسَم نب هللا دبع

 او لايكملا َنوُفوُي اضرأ تشج اذإ» : لوقي بیس نب ديعس نع دیعس نب ىبحي

 !ماقُملا اهب للْفأف نازيملاو لايكملا نوصَقَتُي اضزأ تئج اذإو !ماقُملا اهب لطاف

 [زازبل يعفاشلا میهاربا نب هللا دبع نب دمحم] ركب وبأ انربخآ 3

 1 انئدح : لاق (*)[ يبزحلا نومّیم ني نسلا نب بوقعي وبأ] قاحسا يتثدح

 | يرتشي شي يذلا نع كلام ٠ لتشو : لاق [يِبْعَقلا ةمّدسَم نب نامحرلا دبع وبأ]

 (*)لاقف ")افازج ضورعلا نم ءايشأ وأ (٩)قیقرلا وأ (©)رَبلا وأ مّتفلا و

 . اددع ٌدَعُي ام ىف )فازجلا

 اهعيبي ةعلْسلا ىطعُي لجرلا نع كلام لشو :[ىبْعَقلا] لاق - 4

 اف هب كترمأ يذلا (*)نتشلا اذهب اهّنعب نإ :لاقف اهبحاص [و 62 و] (2اهموق

 لابو دانسإلا تاذب (99 ر :685 ص ۰2 ج) هتاذ ردصملا يف ةرقفلا تدرو (3ر

 . (نْيترم) اهب َماَقُملا :ابيرقت هسفن
 .اهنم 7 نایبلاو 3 ةرقفلا يف هالعأ نصتلا رظنا ةفاضالا ليلعتل (1) . 3

 . ةقباسلا ةرقفلا نم 2 نايبلا رظنا (2)

 .(100 ر :686 ص «2 ج) روكذملا ردصملا نم طقاس لعفلا (3)

 ْ طقف روکذملا ردصملا نم فطعلا فرح فلأ (4)

 دملا ردصملا يفد ؛ قیلعت الو ةلاحإ نودب تیلاو :م. ع يفو ؛زبلاو ع. ج يف 5

 .تاكرحلا لماک ةفاضإ عم :انصن يف امك

 طقف روكذملا ردصملا نم فطعلا واو فلآ (6)

 .روكذملا ردصملا يف امك تّبتُملاو ءفازحلا :كلذكو ءًافازح :لصألا يف (7)

 ۱ . لاقف : لدب نإ : روکذملا ردصملا يف )8(
 .243 ص :م.ع .اّدَع :روکذملا ردصملا يف (9)

 . روکذ ملا ردصملا نم طقاس لعفلا (1) 694

 دشتلا نوُدب لصألا يف امك تّبشلاو ؛قیلعت الو ةلاحإ نودب هاَهَمْيَكَو :م.ع يف (2) 0
 . تاكرحلا لماك ةفاضإ عم روكذملا ردصملا يف ايكو

 طقف روكذملا ردصملا نم ةملكلا (3)

 طقف روکذملا ردصملا نم : هب (4)
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 . !ءيش كل سيلف اهعبت مل ناو - اهيلع نايضارتي ةيمست يّمسُي وأ - 5

 عاب اذإ ًامولعم ًارجأ هل یمسو «هب اهعيبَي ًانمئ یمس اذإ كلذب ساب ال لا

 .ءيش هل سيلف ع مل نزو
 يدع ىلع َترَدَق نإ» : لُجرلل لوقی لٌجرلا كلذ لثمو : كلام لات - 698:

 سيلو لْعْجلا نم باب اذهف .«!اذکو اذک كلف دراشلا (27يلّمجب تستج وآ ,

 ۱ .حلصی مل :راجالا باب نم ناك ولو .)*ةراجإلا باب نم

 يف «!اذك وأ اذك كلف اهم :هل لوقيف ةعلّسلا لجرلا يطعُي لجرلا اًمأف : لاق

 ةعلَسلا نَمث نم (")رانید , صقن املك هلال حلصب ال كلذ ناف یمسش ۰ ٌءيش رانی

 . هل لمَ مک يردي ال ءرّرغ اذهو . هل یمس يذلا هقح نم (9)

 (ة!داهجلا باتک هولتي عویبلا باتک رخآ

 .خسانلا نم أطخ وهو رانید :لصألا يف (5) ۰
 . یمالغ :روكذملا ردصملا يق (1)-

 امکو  قيلعت الو ةلاحإ نودب نكلو  اهانتبثأ امك . .م.ع يفو «لمحب : لصالا يق 2

 .روكذملا ردصملا يف
 طيقنت نودبو هّلحم درو لصالا يفو ءطقف روكذملا ردصملا نم نْيتمالعلا نيب ام (3) .

 .ةرجالا نم باب :ًابيرقت 0
 ردصملا يف امك تّبتُتلاو ءةرجالا باب نم :ًابيرقت طیقتت نودبو لصألا يف (4) ..

 ۱ .روكذملا 5 ٠

 .ارائيد : طيقنت نوذبو لصالا يف (5) 7

 .هانتبثأ امك ؛َنصَن :لصالا ينو صفت :م.ع يف (6)
 .243 ص ةياهني .م. ع يف نصنلا ةياهن (7)

 ةهيبش يهو خسانلا ةمئاخ ةحفصلا رخخآ يف مث . عبارلا رحلا رخا : رياغُم طخبو هيليو 0

 وهف رهشل مهشلا رابتعاب خسنلا خي برات وهو لیئلض قرف عم يناثلا ءزجلا رخآ يف ادب رم امہ 3

 .469 ةرقفلا نم 5 نايبلا هالعأ رظنا . مشعل ناضمر انه
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 ديل ا يبنلا ءامسأ ىف د عاج ام

 نب رْيِبُج [و 219 و] نب دمحم نع باهش نبأ نع كلام 6

 يِحاَمْلا أر ا نأَو دعَحُم اأ :ءامنآ ةَ يل :لا 495 ی

 .)بقاَعلا نو يِمَدَق ىَلَع رسي يذلا رشاکلا اأو را يب هللا خم

 !مّركو فّرشو

 دابع فّعضآ ءريصقتلاب فرتعُملا ريقحلا ریقفلا دي ىلع كلذ عارف زّجنو

 طلا يفتحلا روصتم نب يلع نب دمحم نب دمحأ نب ىيحي «هللا ضرأ يف

 /| راهن خيراتب ةّيكاطنأ ةنيدمب كلذو !هيلإو امهيلإ نتخآو هيدلاولو هل هللا رخ

 [a8911] ةئامنامثو نيعستو [ىادحإ ةنس مارحلا مرحلا هللا رهش يناث كرابملا

 ىلع هللا یلصو هدحو هلل دمحلاو !نيمآ !نيمآ !اهتمتاخ هللا نسحأ

 مت .ّمت !نيّدلا موي ىلإ ًاميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم

 ولا دنع فقث انثأ انظحال ثيحح اهنم 2 نايبلاو 3 ةرقفلا يف هالعأ ٌنِصنلا رظنا 9

 ولا ىتح اهدادتما مغر كلذو يبنْعقلا ةياورل ةّيرهزألا ةطوطخملا نم هو "1

 ىيحي ةياور نيبو ةطوطخملا هذه نيب دیدشلا هّبشلاب اذه انلّذعو .ًاهجو 9

 نكمي ال يذلا ىيحي ىلع ةلاحإلا وأ نومضملا ثيح نم كلذو يثيللا ىيحي

 مو . باوبألاو بتا بيترت يف امهتيب فالتخا ىلع فق دقو .يثيللا الإ نوكي

 و . طلا هذه نع ثيدحلا يف انعّسوت نأ يّصنلا قيقحتل قيقحتلا اذهل ميدقتلا يف انل

 | كلذكو اهلازتخا عم ةّيرهزألا ةطوطخملا نم ةريخألا ةرقفلا ميدقت ىلع انصرح

 وطخملا رظنا خي اتو هناکم كلذكو خشنلا نم هغارف خسانلا هيف ركذ يذلا

 .و 219 مث ظ 218 و

 دانسالا اهیقف (1 ر ۰1004 ص ۰2 ج) يثبللا ىيحي نب ىيحي ةياور رظنا (1) - 6

 :ترفکلا :ٌلدب یقکلا :الإ ابیرقت يرقت وه امك هظفلب ثیدحلا نتم كلذکو

 . ةيرهزألا ةطوطخملا
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 باتکلا سراهف

 : ىلع سراهفلا هذه لمتشت 5

 نھ هله عضومو ةروسلا نم اهلحم نایب عم ءاطوُملا صن يف ةدراولا هينآرقلا تایالآ

 بّسح اهبترت ملو اهنم لّوالا فرحلا رایتعاب ایدجب ًابیترت اهاتبثر دقو .میرکلا باتكل
 لک یلعو .نايحألا نم ریثکلا يف ةماع ةغيص يف اهدورژلو ًايبسن اهددع ةلقل عيضاونلا

 فنص ىلع يلاتلابو ةياورلا نم اهناكم ىلع فّرعتلا نم ن د ةفلا ىلع ةلاحالاق

 لشلستلا .بّسح مث عیضاوملا بّسح اهانبئر دقو .ةباحصلا راثآو ةّيوبنلا ثیداح
 مث ًایسن اهددع ةرثكل نٌبیترتلا نيله ىلإ اندّمع دقو .دحاولا عوضوملا لخاد يدب ا
 .ةلهو لؤأ نمو رظاتلل اهعوضوم ودبي ثيحب اهتغيص ةد

 . اطوُملا نصن يف دراولا ديحولا يرعشلا تينلا

 . فيرعت لَك نم ةدّرجُم دی ةدراولا مالعأل

 . هيلع ىيلعتلاو هقیفحتو نصنلا ميدقتل ةدّمتعُملا عجارملاو رداصملا ةمث هیات

 باتكلا تاعوضرم

 لیحت ال اذکهو اطوملا نتم يف درو ام ىلع ن سراهفلا هذه لماک يف انرصتقا دقو.
 نم اهب درو ام ىلع الو ٌصنلا تاحفص لفسأ ةي ةّيشماهلا تانایبلا ىلع ميركلا ءیز

 ريسيت يف اتم ًةبغر مث ءاهتاذ ذح يف اهتدناف ةّلِقل كلذو «ةسرهفلل حّلصت دق يتلا تاملکلا

 اذهل ديهمتلا يف ةدراولا مالعألاب كلذك متهن مل ساسأآلا اذه ىلعو .يعبطملا لتفلا
 . .اهركذ رتکت امهم ؛ سراهفلا يف وأ - ًاميدقت وأ ناك ًاريدصت - يصنلا ع .

 تاپالل ةرّدصُملا وأ مالعألا ءامسأ ىلع ةرّبعُملا اهنم ءاوس  تاملكلا اتفتص امل
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 نك وأ سّوهفُملا ديحولا يرعشلا تيبلا وأ ةباحصلا راثآ وأ ةّيوبتلا ثيداحألا وأ ةبنآرقلا

 ةدئاز هانربتعاو اهلصأ نم سيل ام لک انلّمهأ اًيدَجبأ ًابيترت اهانبّترو - عجارملاو رداصملا
 هبصت دق يتلا تاودألا هذه نم ًادوجُم ملا مسالا الإ رابتعالا نيعب ْذُخَأت مل اذكهو

 ةع - مع - ةجؤز - جؤز - ةالؤم - ىلؤم :یتح - لب - م ةنبا - تنب - وبأ - ونب - نبا
 وس ءاهاتلمهأ دقف فيرعتلا ةادأ اأ .مّلعلا مسالا نم اهلحم ناك امهم ءةدج  ّدج

 .ةطّسوتُم وأ ةئدتبم تدرو

 : توريب يف ةروشنملاو كلام ًاَصوُمل يناتدحلا ةياور ةسرهف يف هب انمُث امل ًافالخو

 احصلا راثآ ةفاضإ ىلع ةّرملا هذه انصرح دقلف «كلذك يمالسإلا برغلا راد نع 4

 ورل هميدقت يف رضتقا يقابلا دبع .ف.م نأ انظحال اننآ كلذ ؛ةّيوبتلا ثيداحألا ىلإ

 انرابتعا يف ارق ىتأف - لب - يتلا ثيداحأ ىلع كلام اون يا ىيحي نب ىبحي

 تعصُم يبآ ةياور اقّقحُم نطفت دقو . !صنلا يف ةدراولا مالعألل سرهفُي مل هنأ ةضصاح

 نأ الإ ةباحصلا راثآ ةيّمهأ ىلإ «ليلخ . م.م مث فورعم .ع. ب «كلام أطوُمل يرهألا

 ةلحاو ةعفد ةلاحالاب ایفکا لب « يوبنلا ثيدخلاب العف امك ةسرهفُم ءاهتوتم ىلع اليحُي مل

 اق ام رکذب (. . .كلام نب سنأ ءديز نب ةماسأ «بعك نب نيبأ) ةباحصلا دیناسم ىلع
 ثني ةميمأ - ركب يبأ تنب ءامسأ) ءاسّنلا دیناسمب العف كلذکو . تارقفلا مافرآ نم

 ورب تاغالبلا اريخأو مهتم ءاسنلا ليسارم مث مهريغر نیا ا مث ةقيقر

 کار كلش الو يفت بیک نب يبل رثأ اهيف درو ىتَلا 231 ةرقفلا ركذ ال من . لیصفت

 اعم نيتثإلا وأ ًاّيعوضوم ًافْتصم وأ ایدجب ًاسرهفُ هقايسو ر الا ع نتم داريإ ماقم موقي

 وأ لوق لكش ىلع ءاج ام لک ةباحصلا راثآو ةّيوبلا ثيداحألاب دّصقن انثنأ تیر الو

 .امهنم دحاو ّيأل رارقإ وأ لمع

 ةباحصلا ءامسأ نم أًطوُجلا نصن يف درو ام لَك لمش دقف مالعألا سرهف اأ
 - مهترهش تناك امهم  ةاوؤلا ءامسأ لک كلذكو ءاهقفلاو نیئّدحملا نم ةمئألاو نيعباتلاو

 تافص وأ ءامسأ ضعب ًابناج أنكرت ۹۳ ال « مهتباور مهب تقلعت نیذلا مالعالا میمجو .-

 تاملكلا لشي ءاهنم رطس نم رثكأ يف ااو ةرقف لك يف لب ءةحفص لك يف تدرو

 جلا نت  نآرقل لسُؤلا  ءايبنألا - لوسرلا وأ یبثلا دمحم هللا :ةيلاتلا

 يبنغقلا O ف نب دمحم
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 .ناضمرو نايعشك رهش

 ىلع - انلضفف يعبطملا لمعلا ريسيت ىلإ انيعس انثأ ىلإ , ميركلا ءىراقلا هنن ًاريخأو ۱

 ۳ انمسف يتلا تارقفلا ىلع ةلاحإلا - ةروشنملاو ةَقَّيِحُملا انصوصن فلاس يف انتداع
 يف ةقيرطلا هذه نم ًامناغ الا «یراقلا شن الو .تاحفصلا نع ًالدب ءاطوُحلا نمن
 ىلإ انعطتسا ام انلواح دقو . رطسألا ةعضب ةداع زواجتن ال اهيلع لاحُملا ةرقفلاف ؛ ؛ ةلاخإلا

 ىلع  اهنم ةدحار لک - ة ةلمتشُم نکلو اهمجح يف ةيواستم تارقفلاب يان نأ الیبس كلذ:
 امئاد كلذ رسیتی ملو .اهتاذب ةمئاق ةّيونعم ةدخ
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 ةرقفلا ةبالا ةروسلا

 138 تقشنا ءامسلا اذإ - 221 /قاقشنإلا

 338 رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا - 1 /رمقلا

 18 يركذل ةالصلا مقآ 14 /هط

 145 انیبم احتف كل انحتف اّنِإ - 1 /حتفلا

 244 E 4 /ليللا

 132 نيلاضلا الو (. . .) طارص .ميقتسُملا طارصلا اتدها - 7 - 6 /ةحتافلا

 132 نيعتسن كایاو دبعن كاثإ - 5 /ةحتافلا

 137 ریدق ءيش لک ىلع وهو كلُملا هديب يذلا كرابت - 1 /كلملا

 244 ۱ یدانف رشحف .یعسی ربدآ مَ 22-23 /تاعزانلا

 4 قیتعلا تیبلا ىلإ اهّلحَم مث - 33 /جحلا

 192-۲93 نیتناق هلل اوموقو ىطسُؤلا :الصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح - 238 /عرقبلا

 123 (...) هلل دمحلا . 7 لإ2 /ةحتافلا

 132 نیملاعلا بر هل دمحلا د 2 /ةحئافلا

 22 مارحلا دجسملا يرضاح هلهآ نكي مل نمل كلذ . 196 /ةرقبلا

 كنُدَل نم انل بهو انتیده ذإ دعب انبونُق غزت ال انّير 8 /نارمع لآ

 116 باهولا تنأ كنإ ةحر

 132 ميحرلا نامحرلا - 3 /ةحتافلا

 144 ىلوتو سيع - 1 /سبع

 134 نیلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ 7 /ةحتافلا
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 ًأبّيط اديعص اومّميتق -

 رخ مای نّم ةّدِهف 185-77 :

 رخ ماي نم ةّديف رفس ىلع وأ ًاضيرت مكنم ناك نمف- 4/
 ديجملا نآرقلاو ى - 1
 (.۰.) دحأ هللا وه لف -4 - 1 /یمالخ

 دحأ هللا وه لق - 1 /صد

 ةمّوكُم فحص يف .هركذ ءاش نمف .ةركذت اهْنِإ لک - 16 یلا1 1 /نب

 ةررب مارک(. 0

 رهش فلآ نم ريخ رذقلا ةليل - 37

 نيدلا موي كلام - 4 /ةحن

 امو اهل كيبمُ الف ةمحز نم سانلل هّللا حتفي ام -
 هدعب نم هل لسرُم الف كسم 0

 ةيشاغلا ثيدح كاتأ له 1 /ةيش

 هداصح موي هّقح اونآو -

 هلل ةرمعلاو ّجحلا اوّمَيَأو -

 ثرحلا كِلهيو اهيف دسفتل ضرألا يف ىعس یوت اذإو -
 داسفلا تحي ال هللاو لسنلاو

 تانسحلا تإ ليلا نم افلژو راهنلا يفرط ةالصلا مقأو

 نيركاذلل ركذ كلذ تاعّيسلا نبمذُ

 ىزقتلل ةبقاعلاو كقزرن
8jیشخی وهو ىعسي كءاج نم اًمأو -  

 دجاسملا يف نوفكاع متنأو 8

431 

 نحن ًاقزر كلأسن ال اهيلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رّمأو - 132/4
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 عوضوملا

 (لقث ام لاقو سائلا بطخ مث یلصف
 نأ بحأ نمو (...) !نادیع اذه مکموی يف مکل ممتجا دق ها

 [دیبع نب دعس] ديبع وبأ هيوري رثأ) !هل تند دقف عريف حجری

 ام لاقف سانلا بطخ مث * یّلصف ناّمع نب نامشع عم دیعلا دهش دقو

 (لقن
 ال هّنإف ءادتناب كتوص غقراف ( . . .) ةيدابلاو متعلا بحت كارأ يّنإ

 !ةمايقلا موي هل دهش الا (...) َنّدوُملا توص ىدم عّمسي
 نم هعمس ها ىلإ اه يردكلا ديعسوبأ هيوري تیدح)

 ۱ ( 86 - يبنلا
 ناکو رانید نب هللا دبع هعیس رمُع نب هللا دبعل رثآ) !يكتشأ يا
 سولجلا يف نْيلِجّولا يثثو عّيرتلا هيلع باعف لجر هبنج ىلإ يّلصُي
 (ةّلعل كلذ ًاضيأ أ وه لفي لأ كل ری
 نع ةريرُه وبأ ةيوري ثيدح) ؟نآرقلا عزان أ يلام :لوقأ ينإ

 هبحصو ةءارقلاب اهيف رّهج ةالص نم فرصنا دقو ف يبنلا

 هتبحاصُم نع ةباحصلا عطقنا اهدعبو . لَم ام لاقف مهدحآ اهیف

 (ةروصلا هذهب

 !لثمأ ناككل] دحاو ءیراق ىلع ءالؤه ْثعمج ول ينارأل نإ
 رمع نع ىورُي رثأ) هلأ نوموقي (.. .) هذه ةعدبلا تمعن (. . .)

 نيف رفتم نوُلصُيو نوؤرقي ناضعر يف ةليل سانلا ىأر دقو

 (بغعك نب ی ىلع مهعمجف

 يف لزنأ ام ٌةروس ملعت ىتح دجسملا نم جرخت الأ وجرال ينإ
 نم عبسلا يهو (.. .) اهلثم نآرقلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا

 نب بر - ةي - يبنلا نيب راوح هيف ثيدح) (...) يناثملا

 ةروس لضفب يباحصلا هيف ربخأو دجسملا يف ىرج بعك
 (ةحتافلا

 (كلام تاغالب نم تیدح) سال یس وأ ىسنأل يئإ -
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 رتوأل ينإ

 (ةعيبر

 | «نیترم
 ( 1 هتالص

 ب رماع نب هللا ديع نع یورپ رثأ) ةمافالا عّمسأ ان انأو
 ست

 اهل ةّيماش ةصيمخ - ی هللا لوسر ىلإ ةفيذخ نب مهج وبآ یدهآ
 ةالصلا يف اهمّلع ىلإ ٌترظن يّنإف .(. . .) ةالصلا اهيف دهشف مّلع
 (ةشئاع هيورت ثيدح) !يندتفي نأ داكف

 نب رماع نب هللا دبعو تماصلا نب ةدابعو سابع نب هللا دبع رتؤأ
 نم) رجفلا دعب [قیذصلا ركب يبأ نب] دمحم نب مساقلاو ةعيبر

 (كلام تاغالب

 !ءاش امهتّيأ لعِجي - !لجو ّرع هللا ىلإ كلذ امن ؟كيلإ كلذَوأ .

 ةالصلا نع رمُع نب هللا دبع لأس لجر نع عفان هيوري ثيدح)

 يه امهتّيأ نعو «مامالا عم ةيناثلاو تيبلا يف ىلوأل

 دقو - لب - يبنلا نع ةربرُش وبأ هيوري ثيدح) ؟نابزث مکلکِلرآ :
 داو بوث يف ةالصلا نع مهدحأ هلأس

 - 285 - يبنل "لا نأ تملع دقو أ اضیا ةءوضولا ( ۰ .) ؟هده ةعاس هيأ -

 بطخي ناكو باطخلا نب رمُع نع یور رثأ) لسغلاب انرمأي ناك
 هّنأب هرخأت نع رذتعاو ةباحصلا نم لجر لخدو ةعّمجلا ربنم ىلع

 (أّضوت نأ ىلع دزی مل

 موي ناكو كلام نب نابتع نع ىورُي ثیدح) ؟يلصا نأ بحت نيأ -

 راشأو هتيب يف يلصُي نأ - ل4 - يبنلا نم بلطف ىمعأ وهو هموق
 0 (يبنلا هيف یلصف تيبلا نم ناكم ىلإ

 هللا ةمحرو یبنلا ىلع مالسلا (...) !هّلِل تاّيحتلا !هللا مسب -
 .) !هتاكربو

 (ءالوم
 ءعفان هنع هیورب دّهشتلا يف رمع نب هللا دبعل رثأ) ۰

 هللا دبع نیرجاهملا ٌدحأ هيف لأس رثأ) !مَتَّعلا حارم يف لص لب -

 ةيناثلا ةلاحالا يفر ؟لبالا ناطعأ يف يّلصأ :صاعلا نب ورمَع نبا

 449 29 # ًاطوملا
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 رقفلا ثيدصحلا عوضوملا

 323 _ 9 ((...) لص نكلو !ال : رثألا درو

 هرّخأف قيرطلا ىلع كوش نصُع دجو قيرطب يشمي لجر امتیب -

 يف ام نوملعي ولو .(...) هل رفُعف هل - !لجو ّرع  ُهَّللا ركشف

 نع ةريرُه وبأ هيوري ثيدح) ًاوُبَح ولو امهوتأل حبّصلاو ةمَعلا

 177 (حبّصلاو ءاشعلا يئالص لضف يف - ب  يبنلا

 ثيدح) امهنوعیطتسپ ال حبّصلاو َةمّتَعلا دوهش نیقفانملا نيبو ائنيب -

 176 (ةلمرخ نب نامحرلا دبع تاغالب نم

 رثأ) !مکیلع مالسلا (. . .) تايكازلا تاولصلا تابّيطلا تاّيحتلا -

 ركب يبأ نب] دمحم نب مساقلا ةشئاع نع هيوري دّهشتلا يف

 ديعس نب ییحی نع ىلوألا ةلاحإلا يف كلام هنع هيوريو [قيدصلا

 .. 279 ب 6 (مساقلا نب نامحرلا دبع نع ةيناثلا يفو

 رثآ) امد روهظ بّینُب يذلا غباسلا عرّذلاو رامخلا يف يلصت -

 198 (بايغلا نم ةأرملا هيف يّلصُت مع تلتُس دقو ةملَس أ
 رفعج وبأ هيوري رمع نب هللا دبعل رثأ) !سانلاب لصف تنأ ْمّدقت -

 ةالصلا ترضح نيح ةنتفلا يف ةروصقملا ٌبحاص ىأر دقو ّيراقلا

 317 ۱ (اهيلإ مّدقتلا هنم بلطیو يباحصلا نم مّدقتي

 ةكم نيب ام لثم يفو ةّكمو ةّدج نيب ام لثم يف ةالصلا رّصقُّب -
 نع عفان تاغالب نم رثأ) نافَسَعو ةكم نيب ام لكم يفو فئاطلاو
 212 ۱ (ساّبع نبا

 كلذ ىلع رمألا ناك مث .كلذ ىلع رمألاو - 6 هللا لوسر يقو -

 (...) رمُع ةفالخ نم ًاردصو (...) ركب يبأ ةفالخ يف

 ريغب ناضمر مايق يف يبنلا بيغرت يف باهش نبا هيوري ثیدح)
 148 ۱ (ةمیزعب رمآ

 ماجیف ءروصحتم نامثعو بلاط يبأ نب يلع عم دیعلا تدهش مث -

 ديبع يسبأ نع باهش نبا هيوري رثأ) بطخف فرصنا مث یلصف

 338 ([ديبع نب دعس]
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 نيتعكَر انب ىلصف ناوْفَص نب هللا دبع دوعی رمُع نب هللا دبع ءاج

 (ناوُمَض نب هللا دبع نب ناوُفَص هيوري رثآ) انممتأف انمقف فّوصنا مث

 نيح «ءادر لّوحو یقتساف یلصملا ىلإ - 35 هللا لوسر جّرخ

 نع ينزاملا ديز نب هللا دبع هيوري ثيدح) ةلبقلا لبقتسا

 (- قي - يبنلا
 تلع دقو نوُلصُي مهو سانلا یلع - و هللا لوسر جرح

 رهجی الو (..۰) هّبر يجانی يلصْملا نإ :لاقف نآرقلاب مهتاوصآ

 - 4 - يبنلا نع هیورپ ثیدح) نآرفلاب ضعب ىلع مكضعب
 (يضايّبلا [يراصنألا مزاح وبأ]

 يَلصُي مئاق وهو ركب ابأ یتأف هضرم يف - ةي - هللا لوسر جرح
 ساتلاو (...) !تنأ امك :نأ (..۰) هيلإ راشأف (. . .) یانلاپ

 نب ةورع هيوري ثیدح) - هنع هللا يضر ركب يبأ ةالصب نوصي

 (ريبزلا
 (...) .عّوطت نأ الا !ال (. . .) ةليللاو مولا يف تاولص سم

 عمس دقو هللا ديبَع نب ةحلط هيوري ثيدح) !قّدص نإ حلفآ

 (مالسالا نع هلأسي دجن لهأ نم الجر بيجي - لب - یبلا

 نهب ءاج نمف دابعلا ىلع - !لجو رع- هللا هتک تاولص سن
 (..۰) ةّنجلا هلخدُي نأ دهع  !لجو رع هللا دنع هل ناك (...)

 نب ةدابع - 5 - يبنلا نع هبوري ثيدح) !ةّنجلا هلخدأ ءاش ناو

 (رثولا بوجو مدع يف تماصلا

 ال ةعاس اهيفو (. . .) !ةعّمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ

 هاطعأ لإ اعيش (. ..) هللا لأسي يلصُی وهو مش دبع اهفداصُي

 هاور امو رابخألا بغك هءاقل هيف ركذي ةريرُه وبأ هيوري ثيدح) های
 (ةعّمجلا موي نع - هک - يبنلا لوق نم هل

 هيوري رثأ) هءارو انففصف ترحخأت انثي ءاج املق (...) ينيّژقف
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 ثيدحلا عوضوملا

 ([دوعسم نبأ ةبتع نب هللا دبع

 ىثح بد مث عگرف ًاعوكُر سانلا دجوف دجسملا تباث نب ديز لد
 (فينُح نب لهس نب ةمامأ وبأ هيوري رثأ) تفصلا لصو
 نم ثيدح) ةبوتكملا ةالصلا] يف ةي هللا لوسر اعد

 (كلام تاغالب

 مهكلهُي الر مهريغ نم اودع مهيلع رهظُي الأب - لب - یبنلا اعد
 (...) اهعنُمَف مهنيب مهسأب لَعجَي ًالاب اعدو .امهيطعأف نینشلاب .

 نم بلط دقو كيتع نب:رباج هيوري ثيدح) ةمايقلا موي ىلإ جزهلا

 ةالص عضوم ىلع هودي نأ ةيواعُم ينب هموق نمو رمش نب هللا دبع

 شق ن ا (هئاعذو مهدجسم نم لا  يبنلا

 ةماخن وأ اطاخُم وأ ًاقاصُب ةلبقلا رادج يف - لب هللا لوسر یآر

 .(ةشئاع هيورت ثيدح) هّكحف

 هئلجر ىدحإ ًاعضاو دجسملا يف ًايقلتسُم - 85 هللا لوسر يتر

 ىأر يذلا هقع نع ميمت نب داّبع هيوري ثیدح) ىرخألا ىلع

 (ةئيهلا هذه ىلع ّيبنلا

 ةملَس مآ تيب يف دحاو بوث يف يلصُي - لي - هللا لوسر يلژ

 دقو ةملَس يبأ نب رمُع هيوري ثيدح) هقتاع ىلع هيفَرط ًاعضاو

 (ةئيهلا هذه ىلع يلصُي يبنلا ىأر

 :اهنف دي لك نم نْيعّبِصَأِب ريشأو وعدا انأو رمُع نب هللا دبع ينآر

 (راتید نب هللا دبع نع كلام هيورب رثأ)

5 

0 

 رهو رامج رهظ ىلع يلصُي وهو رفس يف كلام نب سنأ ُتيأر

 هيوري رثآ) ءاميإ ءىمرُي (. ..) دجُحسيو عرب ةلبقلا ريغ ىلإ هّجوتُم

 ريخ ىلإ هّجوتُم وهو رامح ىلع يصب - لب هللا لوسر ثیأر

 (رمغ ني هللا دبع هيوري ثيدح)

 عضومل ىصحلا حّسمَي دجسیل ىوه اذإ رمع نب هللا دبع ثيأر
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 ثيدحلا

 (كلامل ّيراقلا رفعج وبأ هيوري رثأ) ًافيفخ ًاحسم هتهبج

 ئورُي رثأ) نيتدجس حلا ةروس يف دجسي رمُش نب هللا دبع تیر
 (رائيد نب هللا دبع نع

 هيلع يلصيف و - نيبنلا ربق ىلع فقی رمُع نب هللا دبع ثيأر
 (رانید نب هللا دبع هيوري رثأ) رمعو ركب يبأ ىلعو
 ةريسُم ىف ةالصلا رّصقف بصللا تاذ ىلإ رمُع نب [هللا دبع] بكر
 اشا دبع نب ملاس نع رثأ) كلذ

 رثآ) كلذ ةريسم يف ةالصلا رضتف مير ىلإ رمع نب [هللا دبع] بكر

 (هللا دبع نب ملاس ن ی

 یّلصف ( . . .) سمشلا تفّسخف ًابکرَم ةادغ تاذ - لب - ّيبنلا بکر
 ریقلا باذع نم اوذّوعتي نأ مهرتآ مث (...) هءارو سانلا ماقو
 فرش ةالص یفو رْبقلا باذع نم ذّؤعتلا يف ةشئاع هيورت ثيدح)
 (سمشلا

 هيوري ثيدح) برغَملا يف روطلاب أرق - ةي هللا لوسر ُثعمس
 (معطم نب ريبج
 ىلإ يشملا عرسأف عيقبلاب وهو ةماقإلا رمغ نب هلل دبع عمس
 (هالزم «عفان هیورپ رثأ) دجسملا
 :لاقف - ی هللا لوسر جرخف نولصُي اومافف ةماقإلا موق عمس
 هيوري ثيدح) حبّصلا ةالص يف كلذو (...) اعم ناتالصأ
 (نامحرلا دبع نب ةمَلَس وبأ

 نب هللا دبع هيوري ثيدح) !دمحلا كلو ۳ !هدمح نمل هللا عوس

 مقر اذإ لوقي اًمعو اهحاتتفا ةيفيكو - 8 - يحن ةالص نع رمع
 (طقف عوكؤلا نم هسأر

 ىلوألا ةعْتولا يف ربكف ةريرُم يبأ عم رطفلاو ىحضألا تدهش
 ةءارقلا لبق تاريبكت سم ةرجخآلا يفو ةءارقلا لبق تاريبكت عبس
 (عفان نع كلام هيوري رثأ)
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 3 ثيدحلا عوضوملا

 ةريره وبآ هيوري رثآ) !یه ةعاس َةّيأ تملع دق (. ..) !بمك قّدص .

 ةعاسلا نع رابخالا بغک هل لاق ام مالس نب هللا دبعل لقن هيفو

 (ةاروتلا يف امك «ةعمج لك يف اهنوکو ءاعألا اهيق باجتس يتلا

 عادولا ةجج يف - زی - هللا لوسر عم يراصنألا بر وبأ یلص

 بری وبأ ٠ هب ی ثیدح) ًاعيمج ةقلدرُملاب ءاشملاو برملا
 (يمطَحلا ديزي نب هللا دبع

 نیتمکرلا يف : ةرقبلا ةروسب اهيف ارقف حبّضلا قیذصلا ركب وبأ یلص -

 (ںيبإلا نب ةورُع هيوري رثأ) امهیلک
 وحن ًارهش َرْشَع ةّنِس ةنيدملا مدق نأ دعب - 5# - هللا لوسر یلص -

 هيوري ثيدح) نيرهشب ردب لبق ةلبقلا تلّوُخ مث سيقّملا تيب
 (- 95 - يبللا نع ديعس نب ىيحيل بّیسُملا نب ديعس
 سانلا ماقف سلجي ملف ماق مث نيتعكر - لب هللا لوسر یلص
 سلاج وهو نیتدجس دجسف رّبك (. . .) هتالص ىضق اًملف .هعم

 (جرعألل ةنيحُب نب هللا دبع هيوري ثيدح) ملس مث ميلستلا لبق

 ءاشعلاو برغّملاو ًاعيمج رصعلاو رهلا - 485 - هللا لوسر ىلص -

 (ساّبع نب هللا دبع هيوري ثیدح) رس الو فوخ ريغ نم ًاعمیج
 بوث يف ًافجتلُم تاعَّر ينامث حفلا ماع - ةي هللا لوسر یلص -

 (بلاط يبآ تنب ءیناه مَآ هب تربخآ ثیدح) دحاو

 رثإ ىلع ةيبيدحلاب حبّصلا ةالص انل - ب هللا لوسر یلص -
 !اذكو اذك ءؤنب انرطُم :لاق نم اًمأو .(...) ليللا نم تتناك

 دلاخ نب ديز هيوري ثيدح) بكاوكلاب نمؤُم يب رفاك كلذف

 (- 8 - يبنلا نع ينهجلا
 ثيدح) ًاعيمج ةفلدزُملاب ءاشعلاو برغَملا هي هللا لوسر ىَّلص -

 (رمغ نب هللا دبع هيوري

 ةفئاطفق .فوخلا ال عافرلا تاذ موي - - رقم _ هللا لوسر یلص -

 ثيدح) مهب مّلس مث ( . .) ٌودعلا هاجر ةفئاط تفصو هعم تقص
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 تيدحلا عوض

 (فّرخلا ةالص - وقت - ئبنلا عم یلص نّمع تازح نب حلاص هیو رپ

 ىف قيّدصلا ركب یبآ ءارو برغّملا يف يحباتصلا هللا ديع وبأ ىلص -

 كل (. . .) ةروسر نآرقلا أب نییلژألا نيتعْكّرلا يف أرقف هتفالخ
 (ثراحلا نب سيق يعباتلا اذه نع هيوري رثأ) باهولا تنأ

 ارقي ملف برغّملا سانلاب  هنع هللا يضر - باطخلا نب رمُع یلص

 اانسخ :اولاقف ؟دوجشلاو عوكؤلا ناك فيكف :لاق (...) اهيف

 (نامحرلا دبع نب ةملَس وبأ هيوري رثآ) !اذا ساب ال :لاق

 هيوري ثيدح) مئاق وهو هتالص فصن لثم دعاق رهو مكدحأ ةالص

 ةنيدملا مق دقو [صاعلا نب] ورمَع نب هللا دبع - و  يبنلا نع
 يف نوصي مهو نيملسُملا ىلع يبنلا جرخف ديدش ءابو اهب اذإ

 فصتني دعاقلا ةالص :ًاضيأ ركذيو . لقت م لاقف ًادوعُم مهتحُبُس

 ۱ (مئاقلا ةالنص

 دقو - لك - یبنلا نع دیز نب ةمامأ هیورپ ثیدح) !كتامأ ةالصلا

 ًارضاحو هريس ءانثأ ىّلصف ةفِلّدْرُملا ىلإ هقيرط يف ةفّرَع نم عفد
 (ءاشهلا مث برغَملا مث رصعلا

 ًاءرُج نيرشعو ةسْمُخب هدحو مكدحأ ةالص نم لّضفأ ةعامجلا ةالص

 (- لب - يبلا نع ةربره وبأ هوري ثیدح)
 ثيدح) ةجرد نيرشعو ًاعبس ْذُفلا ةالص ىلع لضفت ةعامجلا ةالص

 ( يق - يبنلا نع رمُع نب هللا دبع هیورپ

 دجسملا ال هاوس ام يف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص

 و - يبنلا نع ةریره وبأ هيوري ثيدح) ٌمارحلا
 ةعكر یلص حبّصلا مكدحأ يشح اذإف 1م ىنْنَم ليللا ةالص

 لجر نع رمُع نب هللا دبع هيوري ثیدح) یلص دق ام هل روت ةدحاو

 (ليللا ةالص نع - هل  يبنلا لاس

 نم رثأ) نيتعْكَر لك نم ملی ءىنْثَم ىتنم راهنلاو ليللا ةالص
 (رمُع نب هللا دبع نع كلام تاغالب
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 رقفلا ثييدحلا عوضوملا

 نع رانید نب هللا دبع هیورپ رثأ) راهثلا ةالص رثو برغَملا ةالص -

 16 (رمغ نب هللا دبع
 نب يلع نع كلاس تاغالب نم رثأ) حبّصلا ةالص ىطْسْؤلا ةالصلا -

 194 (ساّبع نب هللا دبعو بلاط يبأ

 دقو يموزُخَملا عوبزي نبا هيوري رثأ) رهُّظشلا ةالص یطسرلا ةالصلا -

 134 (تباث نب دیز نم هعمس

 نوتیزلاو نیتلاب اهيف أرقف ةمتعلا يب - هّلا لوسر عم ٌتيَلص

 121 ۱ (بزاع نب ءارّثلا نع ثيدح)

 امهيف أرقف حبّصلا - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمُع ءارو ٌتيَلَص -

 هيوري رثأ) !لجأ (. . .) ةئيطب ةءارق جحلا ةروسو فشسوي ةروسب

 118 ([يرْنَعلا] ةعيبر نب رماع نب هللا دبع

 ءاشن نأ الا انيلع اهیثکی مل -یلاعت هللا نإ !مکلسر ىلع -

 وهو ةدجسلا أرق ةفيلخلا ناکو ریبزلا نب ةورُع هيوري رمغل رثآ)

 دعي ملو هعم سائلا دجسو دجسو لزنف ةعّْمجلا موی ربنملا ىلع

 140 (ةيلاتلا ةعّمجلا يف ةدجسلا

 رثأ) *ةبانجلا لسع ملتحُم لک ىلع بجاو ةعُّمجلا موي لسع -

 نع هيوري ثيدح لكش ىلع درو كلذكو ةريرش يبأل ىوري

 237 - 233 ۰ (نیتمالعلا نيب ءاج ام الا يردُخلا ديعس وبآ هو یبلا

 سمشلا تعلط نأ دعب امهالصف رجفلا تعكر رم نب هللا دبع ثتاف _

 173 (كلام تاغالب نم رثأ)

 هلهاو لكي هللا لوسر عجطضاو ةداسولا ضْرَع يف تعجطضاف -

 نيَتعْحَر یلصف (...) یلصف ماق مث (...) ظقیتسا مث (...)
 نب هللا دبع هيوري ثيدح) حبّصلا یلصف (. . .) رتوآ مث نیتحْفَر مث

 هتلاخ «ةنوميم دنع تاب دقو رتولاب - لي - يبلا ةالص يف سابع

 160 - 9 (يبنلا ةجوزو

 هللا دبع هيوري ثیدح) ریعبلا ىلع رتوُی ناك - 2۳ هللا لوسر إف -

456 



 (هب يدتقيو - هلن - یبنلا نع رم نبا

 نیتفیفخ نیتعکر - ه6 - هللا لوسر یلصف (.. .) هتبتع ٌتدّسوتف

 نب ديز هيوري ثيدح) ةَعكَر ةرشع ثالث كلذف .رتوآ مث (...)
 (رتولاب يبنلا ةالص يف يتهجلا دلاخ

 ديزو رّفسلا ةالص ترقأف رفسلاو رّضحلا يف نيتعكر ةالصلا تضرف
 (ةشئاع هيورت رثأ) رضحلا ةالص يف

 هيوري رثأ) !ىلص اذإ نيتدجس دجسیلو ىرخأ ةعّكر لصْیلف میل
 دقو رابحألا بغكو صاعلا نب ورمغ نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع
 (اعبرأ وأ الت یلص مث هتالص يف كشي يذلا نع امهلأس

 رع هللا لأسي يلصُي مئاق وهو مِلَسُم دبع اهقفاوُي ال ةعاس اهيف
 نع ةريره وبأ هيوري ثيدح) های هاطعأ الإ ًائيش -!لجو
 (ةعْمجلا موي نع - ی - يبنلا
 يقي ال !دجاسم مهئايبنأ روبث اوذختا !یراصتلاو هوهيلا هللا لاق

 زيزعلا دبع نب رمُع تاغالب نم ثيدح) !برعلا ضرأب نانيد
 ( ل - يبتلا هب مّلكت ام رخآ نم هيف يوري
 دقو ةيياحصلا هيورت ثیدح) !ءىناه ما اي ترجآ نم انرجأ دق

 بوث يف ًافحتلُ تاعّكر ينام يلصيو لستغي - ةي - ّيبنلا تآر
 (هتراجأ الجر لتاق هنأ مَمْز ًاّيلع نأ هتريخأف یحض كلذو دحاو

 تاغالب نم ثيدح) نوملسملا رّئوُأو - ین - هللا لوسر روا دق

 نع لجر لاوس نع رمع نب هللا دبع هيف باجآ دقو كلام

 (رتولا بوجُر
 ىَنأ الا مکیلا جورُخلا نم ينعتمي ملف !متعتص يذلا تيار دق
 - للي - يبنلا نع ةشئاع هيورت ثيدح) !مكيلع ضَرفُت نأ تيشخ
 يف مجحأو تايلاوتُم لايل ثالث ناضمر يف ساتلاب یلص دقو
 ۲ (مهيلإ جورخلا نع ةعبارلا

5 
 نب رمل رثأ) ىرخأ ةروسب أرقف ماق مث اهيف دجسف مجنلاب رمُع أرق 1 0 1 2 3 ب 3 8 و ل
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 ثيدحلا عوضوملا

 (جرعألا هيوري باطخلا
 وهو كلّملا هديب يذلا كرابت# و نآرقلا ثلث «دحأ هللا وه لفط -

 نب دیمخت رثأ) اهبحاص نع لداجُت «ريدق ءيش لک ىلع

 (فوع نب نامح رئادبع

 (...) !هّلل تاولصلا تابّيطلا تايكازلا !هّلل ٌتاّيحتلا :اولوق -

 نب نامحرلا دبع هعيس دقو باطخلا نب رمُعل رثأ) هلوسرو
 (رينملا ىلع نم دّهشتلا سانلا مّلَعُي يراقلا دبع

 كرايو (..۰) هنّيَرُذو هجاوزأو دمحم ىلع لص هللا :اولوق -

 ديمح وبأ هيوري ثيدح) !ديجم ديمح كْنِإ (...) دمحم ىلع

 هلأس دقو - هني - يبنلا نع يقَرْرلا میلس نب ورمعل يدعاسلا

 (؟كيلع يلصث فيك : ةباحصلا دحآ

 ىلع كرابو ۰ )حس لآ ىلعو دمحم ىلع لص ملل :اولوق -

 يراصتالا دوعسم وبأ هيوري ثيدح) متملع دق امك ( . .) دمحم

 (هيلع ةالصلا ةّيفيك نع دعس نب ريشب هلأس دقو - ويب - يبنلا نع

 .امهيف سلجی ملف رهظلا نم نينا نم - 6 - هللا لوسر ماق

 هيوري ثيدح) كلذ دعب ملس مث نیتدجس دبس هتالص ىضق اًملف

 (ةنيحُب نب هللا دبع نع جرعألا نامحرلادبع
 ناّمع نب نامثعو باطخلا نب رمعو قيّدصلا ركب يبأ ءارو ٌتمُّق -

 هيوري رثأ) ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ًأرقي ال مک - مهتع هللا يضر -
 121 «كلام ني سنآ

 يعم سيلو تاولصلا نم ةالص ىف رمُع نب [هللا دبع] ءارو تم -

 هيوري رثأ) هنيمي نع الج يناتجف هللا دبع فلاخف يريغ دحأ
 184 (هالؤم « عفان

 هتّدج نأ هیفو كلام نب سنأ هيوري ثیدح) !مکل يلص اوموق -

 ةالصلا ىلإ اعد مث هنم لكأف ماعط ىلإ - ب - یبثلا تعد ةكيلُم

 221 (فّرصنا مث نْينعْكَر هتفیضمب یلصو
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 هيوري ثيدح) ؟نْيديلا وذ قّدصأ (...) نكي مل كلذ لک

 نْيعُكر دعب رضعلا ةالص يف لب - بلا میلست نع ةريره وبأ
 مامتإو ؟ٌتيسن مأ (...) ةالصلا ترضقأ :نیدیلا يذ لاؤّسو

 (ةعكر ةفاضإ عم هتالص يبنلا

 هبحاص هيلع مودي يذلا - 44 هللا لوسر ىلإ لمعلا َبَحَأ ناك

 (ريَّزلا نب ةورعل ةشئاع هيورت ثيدح)
 ىنمُيلا هذخف ىلع ینمّیلا هك عضو ةالصلا يف سّلج اذإ ناك

 ىرسُيلا هلخف ىلع یرسّیلا همك عضوو (. . .) اهلُك هعباصأ ضّبقو
 نب يلع ىأر دقو - كي - يبنلا نع رمُع نب هللا دبع هيوري ثيدح)

 "  (ماهنف ةالصلا ىف ءابطحلاب ثّبعي يواعّملا نامحرلا دبع
 رثوأ هشارف يتأي نأ دارأ اذإ - هنع هللا ىضر - قيّدصلا ركب وبأ ناك

 رثأ) ثرتوأ ئشارف تعج اذإف انآ اف . لیللا رخآ توب رم ناكو

 (بّیملا نب ديعس نع
 تاغالب نم) كلذ نالعفی باطخلا نب رمغو قيّدصلا ركب وبأ ناك

 (ةبطُخلا لبق نيديعلا يف - يب  يبلا ةالصب قّلعتي كلام
 (كلام تاغالب نم رثأ) رامخلاو عرذنا يف يلصُت ةشئاع تناك

 هيوري رثآ) رازإ اهيلع سيل .رامخلاو عرّدلا يف يلصُت ةنومیم تناك

 (ةنومّیم ةرجُح يف ناكو ينالؤخلا دوشألا نب هللا دیبع

 تاغالب نم رثأ) دحاولا بوثلا يف يلصُي هللا دبع نب رباج ناك

 (كلام

 نأ انرُمأی ناكو .ةالصلا يف ريبكتلا ٍمِهمّلعُي هللا دبع نب رباج ناك

 (ناسیک نب بو میت وبآ هيوري رثأ) انعقرو انضقخ املك رکن
 ريد نع هثقتعاف (. . .) ةشئاعل ًادبع ناكر - ررمع وبأ ناوکذ ناک

 يف مايقلا يف ریبزلا نب ةورُع هيوري رثأ) ناضمر يف اهل أرَ اهنم
 (ناضمر

 ام هبجعأف رظنف (...) هل طئاح يف يلصُي راصتالا نم لجر ناك
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 ثيدحلا عوضوملا

 اذه يلام يف ينباصأ دقل :لاقف (...) لخنلا رّمث نم ىأر

 ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام هيوري رثأ) نيسْمحلا (. . .) !ًةنتف

 [مزح نب ورمع نب دمحم نب]
 رهّظلا نيب عمج هموي ريسي نأ دارأ اذإ 6 هللا لوسر ناك

 ءاشعلاو برغملا نيب عّمج هتليل ريس نأ دارأ اذإو .رضعلاو

 نب يلع نب] نيسحلا نب يلع نع كلام تاغالب نم ثيدح)
 [بلاط يبأ
 برملا نيب عّمجي ُرْيِسلا هب لجع اذإ كيلي هللا لوسر ناك

 (رمُع نب هللا ديعل رثأ) ءاشعلاو

 هللا دبع هيوري ثيدح) ًايشامو ًابكار هاب يتأي يي هللا لوسر ناك

 (- 436 - يبنلا نع رمع نبا
 كوب ىلإ هرس يف رضعلاو رهطلا نيب عّمجي - 2 - هللا لوسر ناك
 (جرعالا هيوري - دلل يبلل ثیدح)

 نب نامیلُس نع ثیدح) ةالصلا يف هدي عقرب - لإ هللا لوسر ناك

 (راسي

 نأ دعب ةريرش وبأ هيوري ثيدح) اهيف دجسی - يو هللا لوسر ناك

 فرصناو اهل دّجسف 4تقشنا ءامسلا اذإو# : سانلاب أرق

 اذإ يلص مث ةعكَر ةرضَع ثالث ليللاب ياي - ب - هللا لوسر ناك

 (ةشئاع هيورت ثيدح) نيتفيفخ نيتعكر حبّصلاب ءادّتلا عمس

 يقب اذإف .سلاج وهو أرقيف ًاسلاج يلصُي  ي - هللا لوسر ناك
 مئاق وهو اهأرقف قف ماق ةيآ نيعبرأ وأ نيثالث نوكي ام ُرْدَق هتءارق نم

 «(ةشئ ةشئاع هيورت ثیدح) كلذ لثم (. . .) دّجسی مث مري مث

 ام ثيح رقسلا يف هتلحار ىلع يلصُي کج - هللا لوسر ناك

 (رمع نب هللا دبع هي هيوري ثيدح) هب تثهجون

 ..) نيتعْكَر رهشلا لبق يلصُي - يك هللا لوسر ناك

 فيعني يح شل موي يلصُي ال ناكو نْينعْكَر ءاشعلا ةالص
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 نب هللا دبع نع عفان هيوري - ب - يبنلل ثيدح) نيدعكر يلصيف

 رع
 اهنم رتوپ ةعكَر ةرْشَع یدخا ليللا نم يصيب - ب - هللا لوسر ناك
 هيورت ثيدح) نميألا هقش ىلع عّجبطضا اهنم غَرف اذإف .ةدحاوب
 (- 5 - يبلا نع ةشئاع

 «هتنیا بنيز ةنبا ءةمامأ لماح وهو ىَلصُي - ةي هللا لوسر ناک -

 ةداتق وبأ هيوري ثيدح) اهلّمح ماق اذإو اهعضو دّجس اذإف

 (يراصتالا

 ةبطخلا لبق یحضالا موبو رظفلا موي يصب - قي هللا لوسر ناك -

 (- 335 - يبنلا نع باهش نبا نع كلام هيوري ثیدح)
 كلت تلاز امف .عّقرو ضقخ املك رثكُي - ی هللا لوسر تاك -

 نب يلع نب نّیسخلا نب يلع هيوري ثيدح) هير يقل ىّتح هتالص

 (ةالصلا يف - يو - يبنلا ريبكت نع بلاط يبأ

 نم) نولصُي مهو سانلا يدي نيب ٌرْمِب صاقو يبأ نب دعس ناك -

 (كلام تاغالب

 هيوري رثأ) ةدحاوب ةمّتعلا دعب رّتوُی صاقو يسأ نب دعس ناك -

 (باهش نبا
 ىلإ ءاجف (...) يسد راطف طئاح يف ىَّلَصُي ةحلط وبأ ناك -

 (...) ةنتقلا نم هطئاح يف هباصأ يذلا هل ركذف - ةي - هللا لوسر

 ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام هيوري ثيدح) !تفش ثيح هئضف
 ([يراصنألا لّهس نب ديز]

 ماقأت حبّصلا ىلإ ًاموي جرخف هموق مي تماصلا نب ةدابع ناك -

 هيوري ثيدح) حبّصلا مهب ىلص مث رتوآ یتح ةدابُع هتكسأف نّدوُملا

 اذإو . هیبکنَم وذ هيدي عقرب ةالصلا أدتبا اذإ رمُع نب هللا دبع ناك -

 OE ؛عفان هيوري رثأ) كلذ نود اجهَعفر عوكلا نم مقر
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 ثيدحلا عوضوملا

 ةالصلاب أدب سانلا یّلص دقو دجسملا ءاج اذإ رمُح نب هللا دبع ناك -

 يبأ نب ةعيبر نع كلام هيوري رثأ) ًائيش اهلبق ٌلصُي ملو ةبوتكملا

 (نامحرلا دبع

 يف ءاشعلاو برفتلا نيب ةارمألا ١ عّمج اذإ رم نب هللا دبع ناك _

 (هالوم ؛عفان هيوري رثآ) مهعم عّمج رطملا

 نم ةالصلا رصت ًارمتعُم وأ ًاجاح جرخ اذإ رمع نب [هللا دبع] ناك _

 (هالوم « عفان هيوري رثأ) ةقيلُحلا يذ

 لک يف ًاعيمج عهرألا يف ارقي هدحو ىلص اذإ رم نب هللا دبع ناك -

 هيوري رثأ) ةروس ةروسو (. . .) نآرقلا نم ةروسو نآَرُقلا مب ةعكَر

 (ءاشعلاو برغَْلا هللا دبع ةالص نع عفان

 ام يف مامالا عم ةالصلا نم ءيش هتاف اذإ رمُش نب هللا دبع ناك -

 ام يف هسفنل أرقي ماق مامإلا مّلس اذإ «ةءارقلاب مامإلا هيف رّهجي

 (هالؤم « عفان هيوري رثأ) يضقي

 یلص : ةالصلا ضعب یّلص دق ّمامإلا دجو اذإ رم نب هللا دبع ناك -

اهنم ءيش يف هفلاخُي الو (...) ةالصلا نم كردأ ام هعم
 رثأ) 

 (هالؤم «عفان هيوري
 الإ «بیطتو نمذا ال ٍةعّمٌجلا ىلإ حوري ال رم نب [هللا دبع] ناك -

 (مالؤم «مفان هيوري رثأ) ًامارح نرکی نأ

 « عفان هيوري رثأ) ةالصلا نم ءيش يف تقی ال رم نب هللا دبع ناك

 (هالؤم
 (هالزم « عفان هيوري رثآ) ةالصلا يف تفتلي ال رمُع نب هللا دبع ناك -

ًادحأ عدي الو ىَّلصُي وهو دحأ يدي نيب ری ال رمُع نب هللا دبع ناك _
 

 224 (هالّوم «عفان هيوري رثأ) هيدي نيب رمي

مجلا موی يبتحي رمُع نب هللا دبع ناک _
 نم رثأ) بطخي ٌمامإلاو ةعش

 (كلام تاغالي
255 

 ۳ الف رفسلا يف لّقنتي (.۰۰) هللا دبع هنبا یرب رمُ نب هللا دبع ناك -
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 ةرقفلا ثيدحلا

 216 (كلام تاغالب نم رثأ) هيلع كلذ رکن
 227 (كلام تاغالب نم رثأ) یلص اذإ هتلجارب رتتسی رمُش نب [هللا دبع] ناک

 «عفان هيوري رثأ) ةالصلا رّضقيف ربح ىلإ رفاسُي رمُع نب هللا دبع ناک

 210 (هالّوم

 ژمأی ىتح رتولا يف ةعكّرلاو نیتعکرلا نم مسی رمع نب هللا دبع ناك

 166 (هالؤم «عفان هيوري رثآ) هتجاح ضعبب

 رثأ) ةفلدرُملاب اعيمج ءاشعلاو برغَملا يلصُي رمُع نب هللا دبع ناك

 206 (هالوم عفان هيوري

 هسفنل ىَلص اذإف .اعبزأ ىنمب مامالا ءارو يَلصُي رم نب هللا دبع ناك

 215 (هالؤم «عفان هيوري رثأ) نیتعکز یلص

 ىلصُملا ىلإ ودعي نأ لبق رطِفلا موي لستغي رمُع نب هللا دبع ناك
 335 ش (هالؤم ؛عفان هيوري رثأ)

 لوألا رّوُسلا شعلاب رّمسلا يف حبّصلا يف أرقي رمُع نب هللا دبع ناك
 119 (هالؤم «عفان هيوري رثأ) ةروسب ةعَْر لک يف لّصفُملا نم

 هيوري رثأ) غاتلا مويلا ةريسم يف ةالصلا رصقي رمُع نب هللا ديع ناك

 211 (ملاس هنبا

 111 ۰ (ملاس هنبا هيوري رثآ) مّقرو ضّمخ املک ربكُي رمُع نب هللا دبع ناك

 نيلصُي نمو ءاّثلا يدي نيب رمي نأ هرکی رمُع نب هللا دبع ناك
 224 (كلام تاغالب نم رثأ)

 نالعفی نافع نب نامتعو - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمُع ناك

 نیتفیلخلا نم لک ءاقلتسا نع بّيسُملا نب دیعس هيوري رثأ) كلذ
 ةوشُأ ىرخألا ىلع نیلجیلا ىدحإ نیعضاو دجسملا يف

 330 ( لو - يبنلاب
 هورّيخأف اوؤاج اذإف .فوفصلا ةيوستب رمأي باطخلا نب رمع ناك

 229 (رمع نب هللا دبع یلّوم «عفان هيوري رثأ) رّيك توتسا دق نأ

 هتءارق ناو ةءارثلاب رهجي  هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمُع ناك
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 ثيدهملا عوضوملا

 هّمع نع كلام هيوري رثآ) طالیلاب مهج يب راد دنع عّمسُت تناك

 (هيبأ نع [رماع يبآ نب] كلام نب [مفان] لیهش يبأ

 .يلصُي نأ هللا ءاش ام لیللا نم ينصب باطخلا نب رمُش تاك
 ةبقاعلاو (...) :الصلل هلهآ ظقبا ليللا تنصت ناك اذإ یتح

 (رمغ نع هيبأ نع ملسأ نب دیز هيوري رثأ) یوقتلل
 ةالصلل يدون اذإ# اهؤرقي - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمُع ناك -

 يف باهش نبا هيوري رثأ) هلا ركذ ىلإ (اوضماف) ةعّمجلا موي نم
 ةعمجلا (...) يدون اذإ اونمآ نيذلا اهّيأ اي ةيالل رم ةءارق

 4 عییلا اورذو (۰ .) اًوعساف
 (كلام تاغالب نم رثآ) ًاعكار بدی دوعسم نبا ناك -

 ثالثب ناضمر يف نوموقی (...) رمش نامز يف سانلا ناك -

 (نامور نب ديزي هيوري رثأ) ةعكر نيرشعو
 ىرسُيلا هعارؤ ىلع ىنمُيلا هدي لجرلا عضی نآ َنورَمْوُي سانلا ناك

 (یدعاسلا دغس نب ليسأل رثأ) ةالصلا ىف

 نولصُي «هتافو دعب يو - ّيبنلا جاوزأ رجح نولخدپ سانلا ناك

 (هدنع ةقثلا نع كلام هيوري رثأ) ةعّمجلا موي اهيف
 ةالصلا رّصقي الف ديربلا رمع نب [هللا دبع] عم رفاسُي عفان ناك -

 (هالؤم «عفان هيوري رثأ)

 عقري ناكو .عقرو ضّفح املك رّيكُيف مهب يّلصُي ةريرُم وبأ ناك -

 رمجملا هللا دبع نب ميعُت هيوري رثأ) ةالصلا حتي «رّبكُي نيح هيدي

 (ّيراقلا رفعج وبأو
 فرصتا اذإف .عفرو ضّفخ املک رتکیف مهل يلصُي ةريرُه وبأ ناك -

 هیورب رثأ) !- قي هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ هللاو :لاق

 110 . (فّرع نب نامحرلا دبع

 جرخی یتح ةعْمْجلا موي نولصُي باطخنا نب رمُع نامز يف اوناك -

 نْدؤُملا تكس اذإ[ف] . ثذحتن انسلج (...) جرخ اذإف .رمُع
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 238 (كلام يبأ نب بن هيوري رثأ) دحأ ماكتب ملف اوتكس رمش مقر |

 نب نامی هيوري ثيدح) «ةيشاغلا ثيدح كاتأ له# ب ب أرقي ناك _

 موي - لب - يبلا أرقي ناك امع سيق نب كاخضلا هلأس دقو ريشب

 253 (ةعّمُجلا ةروس رثإ ىلع ةعّمجلا

 ةعاسلا تيرتقا# و «دیجملا نآرقلاو ق# ب امهيف أرقي ناك - ٠٠
 يليللا دقاو وبأ - هيي - يبنلا نع هيوري ثيدح) «رمقلا قشناو
 339 (نيديعلا يف هب أرقي ناك امع باطخلا نب رمُع هلأس دقو

 ينزمْغف اف هب مّلعأ الو يئارو رمش نب هللا دبعو يلصأ تنک - .٠
 306 (یراقلا رفعج وبأ هيوري رئأ)

 ديس اذإف . هتلبق يف يالجرو - ك - هللا لوسر يدي نيب مانأ تک - ۰
 ثيدح) (. . .) اهثطسب ماق اذإف .يلجر تضاب]لقف ينزَمش

 154 (ةشناعل

 هللا دبع يشخف ةمّختُم ةمّيختُم ءامسلاو ةكمب رمُع نب هللا دبع عم تنك د

 الل هيلع یارف معلا فشکنا مث ةدحاوب رتواف حبّصلا رمُع [نبا]
 165 (هالّوم « عفان هيوري رثأ) ةدحاوب ركوأ (. . .) ةدخاوب مفشف

 تکتاع نع ديعس نب ىيحي هيوري رثأ) !ينعنمت نأ الا نجرحال ل.
 دجسملا ىلإ هتئاأتسا اذإ تكسي ناكو «باطخلا نب رم ةأرم
 308 (لقث ام هل لوقت نأ دعب اهعّنمي الف

 نب رمُعل رثأ) !ةليل موقأ نأ نم یلا ْبَحَأ حبلا ةالص دّهشأ ْنأل -

 رورُمو حبلا ةالص نع ةَ يبأ نب ناميلُس فّلخت يف باطخلا

 ليللا مایق وهو فّلختلا ببس اهنم هملعو نامی ّمأ ىلع ةفيلخلا
 178 (يلصت

 ماق اذإ ىح دقي نأ نم هل ريخ ةزکلا رهظب مکدحا يّلصُي نال - :٠
 ىورُي رثآ) ةعْمجلا موي سانلا باقر ىطختي ءاج بطخی مامالا
 254 (ةریره يبال

 یلاو مارحلا دجسملا ىلإ :دجاسم ةئالث ىلإ الا ّيِطَملا لمعت ال -
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 ثيدصلا عوضوملا

 - و - يبنلل ثيدح) سیما تيب وأ ءايليإ دجسم ىلإو اذه

 هنأ هربخآ يذلا ةريره يبأل يرافغلا ةرضَب يبآ نب ةرصّب هبورپ

 (روطلا نم لبقم

 نع كلام تاغالب نم ثيدح) !هللا دجاس هللا ءامإ اوعنمت ال

 ( لَو - يسبنلا نع رمع نب هللا دبع
 نأ هعتمپ ال ءهسبحت ةالصلا تناك ام ةالص يف مكدحأ لازي ال

 نع ةريرُه وبأ هيوري ثيدح) ةالصلا الإ هلهأ ىلإ بلقب
 ۱ (- لڳ - یببلا

 ءالوم هيوري رمُعل رثأ) !هیکرو نيب ماض وهو مكدحأ ىَلصُي ال
 (ملسأ نب ديز

 مزعیل (...) !تشش نإ يل رفغا ٌمُهللا :اعد اذإ مكدحأ لقي ال
 نع ةریرُه وبأ هيوري ثيدح) هل هرکُم ال هلا نإ !ةلأسملا

 8 - يبنلا

 يبأ نب يلعل رثأ) يلصْملا يدي نيب ری اًمم ءيش ةالصلا عطقي ال
 هيوري رمع نب هللا دبعل رثأ كلذكو كلام تاغالب نم بلاط

 (ملاس هنبا

 مّهج ابآ اهاطعأ ها مث ملع اهل ةصيمخ - 26 هللا لوسر سيل
 ثیدح) !ةالصلا يف اهملع ىلإ ترظن يا :«...) لاقف . .)

 (ريبّدلا نب ةورُع هيوري - اب - يبنلل
 هيوري ثيدح) هّلامو هلهآ رتژ امئاکف رضعلا ةالص هتوفت يذلا

 (هالؤم فان رمُع نب هللا دبع نع
 امثإف مامإلا لبق - هضتخب :ةياور يفو - ضفخيو هسأر عقري يذلا

 (ةريرش يبأ نع هللا دبع نب حيلَم هيوري رثأ) ناطيش ذيب هتيصان

 نیتنیل ىلع - 4 - هللا قوسر ٌتيأرف ال تيب رهظ ىلع ٌتِیقترا دقل
 رم نب هللا دبع هيوري ثيدح) هتجاحل سلقَملا تيب ليقتسُم

 ليقتست الف كتجاح ىلع تدعق اذإ :نولوقي ًاسانأ نا :لوقي ناكو
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 تیدحلا

 (تیدح نم لقن ام فیضیو ! سدقملا تيب الو ةليقلا

 هيلع تعلط اّمم لإ تحأ يهل ٌةروس ةليللا ىلع تلزثأ دقن

 نب رمعل ركذ هيفو هيبأ نع ملسأ نب ديز هيوري ثيدح) سمشلا

 الإ هبجُي ملف تاّرم ٌتالث ٍرمأ نع - يك - يبنلا لأس دقو باطخلا
 (حشفلا ةروس لوزن دعب

 هل سرب تحت نم هیفک جريل هل إو دزبلا دیدش موي يف هّئيأر دقل

 نب هللا دبع دوجش ةّيفيُك نع هيوري رثأ) ءابصحلا ىلع امهعّضي یتح

 (هالؤم «ٌعفان رمع
 يتمأل ةعافش يتوغد ءیبتخآ نأ ديرأف اهب وعدي ةوغد يبن لكل

 (- هلي - يبنلا نع ةريرُه وبآ هيوري ثيدح) ةرخآلا يف
 ليللا ةالص يّلصُب - اي هللا لوسر - اهنع هللا يضر  ةشئاع رت مل
 [ا]وحت أرقف ماق مکرت نأ دارأ اذإ ىتح (...) ّنَسَأ ىتح ًادعاق

 هيوري ریبزلا نب ةورع ثيدح) عكري مث ةيآ نيعبرأ وأ نيثالث نم
 (ةشئاع نع

 . .) ًائيش رفسلا ىق ة ةضيرفلا عم يَلصُي رمُع نب هللا دبع نكي مل

 ی یلعو ضرالاب يلصُي ناك هاف ليللا فرج نم الإ
 (عفات هيوري رثأ) هب ثهجوت

 اهدعب الو ةالصلا لبق رطفلا موي يلصُي رم نب هللا دبع نكي مل
 هللا دبع ىلوم « عفان نع كلام هيوري رثأ)

 تیملا كدلب يځأو كتمخر ژشناو كتميهبو كدابع ق قسا هل

 (ديعس نب ىيحيل بیعش نب ورمَع هيوري - ب - يبنلل ثيدح)
 ةنتف نم كب ذوعأو ( ..) !مئهج باذع نم كب ذوعأ ينإ م 1

 ثيدح) !تامّملاو ۳۷ ةنتف نم كب ذوعأو !لاّجدلا حیسملا

 اذه هباحصأ می ناکو - ها - يبنلا نع ساّبع نب هللا دبع هيوري
 (ءاعّدلا

 !رّجشلا تبانمو ةيدؤألا نوطُبو ماكألار لابجلا سوؤر ىلع ٌمُهللا
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 لا ثيدحلا عوضوملا

 هيلإ یکتشا دقو - ليج - يبنلا نع كلام نب سنآ هیورپ ثيدح)

 وکشی رحآ هءاج املو . رطملا لّرتف اعدف فافجلا ةزضَم لجر

 (رطملا سّجناف لقن امب اعد رطملا ةرازغ ةرضَم

 ينعيمأو (. ..) نْيّدلا ينع ضّفا ۰۰.(۱) حابصالا قلاف ٌمهللا -

 نم - يو - يبنلل ثیدح) !كلیبس يف ۳ يرصبو يعمسب
 (دیعس نب ىيحي تاغالب

 اولَعج موق ىلع هللا بضغ دتشا !دبعُ او يربق لّعجت ال ٌمّهللا -

 نع راسي نب ءاطَع هیورپ ثيدح) دجاسم میئایبنآ روب

 (- لك  يبنلا
 كل مهلا ۰ 0 1ضرأ او تارامسلا رون تنأ دمحلا كل هللا -

 يهال تنأ (.. .) ثرخأو ثمّدق ام يل ریغاف !(...) ٌثملسأ

 - ةت - يبنلا نع ساّتع نب هللا دبع هيوري ثيدح) !تنأ الا ءالا ال

 (ليللا فؤج نم ةالصلا ىلإ ماق اذإ هءاعد اذه ناكو

 ةشئاع نع ملسأ ني , ديز هيورب رثأ) !اهثكرت ام ياوبأ يل رش ول -

 (لقث ام لوقتو تاعّكَر ينامث ىحّصلا يلصت تناكو

 نيعبرأ فقي نأ ناكل هيلع اذام يَلصُملا يدي نيب زاملا مّلعي ول -

 تیدح) هيدي نيب می نأ نم هل رخ - !هب فتي نأ :ىرريو -

 ممس ام :هلأسي ينهجلا دلاخ نب ديز لسرأ دقو میهج وبأ هيوري
 نب ءاطغ ةيناثلا هتغيصب هيوريو .عوضوملا يف - 4 . یبنلا نم
 24 - 3 (رابخألا بغک نع راسي

 ولو !اومهتسال (. . .) لّوألا تفصلاو ءادّتلا يف ام سانلا ملعی ول -

 ةمّتعلا يف ام نوملعی ولو !هيلإ اوقبتسال ريجُهتلا يف ام نوملعی

 97 ی - یبنلا نع ةريره وبآ هب هيوري ثیدح) !اوُبَح امهزت ال حبّصلاو

 هیورپ رثأ) ! لصف هتالص نم يسن هنأ ٌنظِب يذلا مكدحأ حويل -

 نع لس ام اذإ اذكه بيجُي ناك يذلا رمُع نب هللا دبع نع عفان

 261 (ةالصلا يف نایت
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 ختل ملف توعد هت : :لوقيف لج مل ام مكدحأل باجتسي

 لك - يبنلا نع ةريرُه وبأ هيوري ثيدح) !يل
 يلا رغ يور ار انأو حبلا ةالص تميقأ ول يلابأ ام
 (دوعسم نب هللا دبع نع

 ىف اهایا نافع نب نامثع ةءارق نم 1 فشري ةروس بذا ام

 2 نب ةصفارفلا هيوري رثأ) اهددرپ ناك ام ةرْثك نم حبّضلا

 (يفنحلا
 ىلع يربنمو“ ةنجلا ضاير نم ةضور يربتيو يربق نيب ام
 ديز نب هللا دبع -5- يبنلا نع هيوري ثيدح) *!يضوح
 نب صفح هيوريف ةفاضإلا هيف امب الماك ثيدحلا اّمأ .ينزاملا

 (يردُخلا ديعس يبأ نع وأ ةريره يبأ نع مصاع ۱

 نب رمُعل رثأ) تيبلا لبق هجو اذإ ةلبق برغَملاو قرشَملا نيب ام
 " (عفان هيوري باطخلا
 ٌنهيفو شحاوف نع(. .) ؟ينازلاو براشلاو قراسلا يف نورت ام

 اهدوجشس الو (...) !هنالص قرسي يذلا ةقرسلا أوسأو . . ةبوقع

 (ةّرُم نب نامعُتلا - ی - يبنلا نع هيوري ثیدح)
 رثأ) !مالسلا نم لضفأ لضف ّيأو (...) ؟اذه ىلع كلّمح ام

 مث نیز یلص الجر ىأر دقو رمُع نب هللا دبع نع عفان هيوري
 (عجطضا

 لبق ناک ىتح ًادعاق هتحْبُس يف يَلصُي - ةي هللا لوسر یار ام
 لوطأ نوكت ىتح اهلتریف ةروسلاب أرقيو (. ..) ناکف ماعب هتافو

 ( هيي - يبنلا ةجوز ءةصفح هيورت ثيدح) لوط [1] نم

 ناك دار يسأل يلإو یحشلا ةحئش - 486 هلا لوسر حبس ام
 نأ ةيشخ هب لّمعي نأ بجي وهو لمعلا عديل - كي - هللا لوسر

 نع ريبزلا نب ةورع هيوري ثيدح) مهيلع ضّرقیف سانلا هب لمعي
 (ةشقاع
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 تسیدحلا عوضوملا

 تباغ یّتح قَدْنَخْلا موی رضعلاو رهّظلا - هك هللا لوسر ىلص ام

 نب ديعس هيوري فوخلا ةالص يف - ا - يبنلا نع ثیدح) سمشلا
 (بّكسُملا
 ثيدح) !هتنهم يبو یرس هتعُمُجل نيو ْذَخَنا ول مكدحأ ىلع ام

 (ديعس نب ىيحي تاغالب نم - 5 - يبنلا نع
 هللا رکذ نم هللا باذع نم هل ىجنأ لّمع نم َِمَدآ لمع ام

 (لّبج نب ذاعُم نع دايز نب دايز هيوري رثآ) - !ّلجو رع

 ثيدح) ؟َنْيلامّسلا وذ قدصأ(. . .) ٌتيسن امو ةالصلا ترّصق ام

 ميلست ركذ هیفو هّملح يبأ نب ناميلُس نب ركب يبأ تاغالب نم
 نيتعُكَر نم «رضعلا وأ رهظلا «نیتالصلا ىدحإ نم - يب - یبنل

 (هتالص بلا مامتإو ؟ةالصلا ترّصقأ :نیلامْسلا يذ لاوشو

 !ةعكر ةرْشَع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزي ناك ام

 ةّيفيك يف ةشئاع هيورت ثيدح) ائالث ىَّلصُي مث (. . .) ًاعبرأ يلصُي

 نب نامحرلا دبع نب ةمّلّس وبأ اهنع اهلأس دقو - ايب - ئبنلا ةالص
 (فّوع

 هل بتک الا مون اهیلع هبلغي لیللاب ةالص هل نوکت «یرما نم ام
 نع ةشئاع هیورت ثیدح) ةفْدص هيلع همون ناکو هتالص رجا

 ( لک  ىبلا
 ةلجلا ىقح اذه يماقُم يف هثيأر دق لإ هزآ مل تنك ءيش نم ام

 ثيدح) هتلقف اعيش نولوقي سانلا ٌتعمس (...) ارانلاو

 تنأ دق تناكو قيّدصلا ركب يبآ تنب ءامسأ هيورت - ی - يبنلل

 ّيبنلا مهيف لاقف نولصُي سانلاو سمشلا تمسح نيح ةشئاع

 ۱ (لقث ام

 فرصناف يّلصت تنك اذاف (. . .) ؟كنيمي نع فرصت نأ كعنم ام
sz + هيوري رثأ) !كراسي نع تشش ناو كديمي نع تشش نإ ! تین تح 

 ءاضقنا دعب هيلإ فّرصنا دقو رمش نب هللا دبع نع ناب نب عساو
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 ثيدحلا

 (لقت ام رمُع نبا هل لاقف رسبألا هّقش لبق نم ةالصلا

 !فشوی بحاوص شال کلا (. . .) !سانلاب لصف ركب ابأ اورم

 !ًاريخ كنم بيصأل تنك ام (. . .) !سانلاب لصيف ركب ابأ اورم

 رمأب قّلعتي وهو ةشئاع نع ريبُدلا نب ةورُع هيوري ثيدح)
 رمأ ىلإ هجاردتسا ةشئاع ةلواحُمو ةالصلاب ركب ابآ - و  ّيبلا

 (ةشئاع عينص نم ةصفح كلذكو يبتلا بضغو كلذب رمُع

 رثأ) !معتلا رمح نم ريح اهكرتو !ةدحاو ةحسَم ىصحلا حسم

 (ديعس نب ىيحي هيوري رد يبأل
 الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي امو (...) !حئفلا ءؤنب انرطُم

 «كلام تاغالب نم ةريرُه يبأل رثأ) «هدعب نم (. ..) اهل كسمُم
 (سانلا رطُم دقو حبصأ اذإ هب هوفي ناك

 رثأ) اهمّلعتي تاونس ينامث ةرقبلا ةروس ىلع رمُع نب هللا دبع ثكم

 (كلام تاغالب نم

 ام هيف ىَّلص يذلا هالصُم يف ماد ام مكدحأ ىلع يّلصُت ةكئالملا
 ةريره وبآ هيوري ثيدح) !همحرأ هللا !هل رفا مهلا : ثدحُي مل

 ( 335 - يبنلا نع
 هتاف دقف نآرقلا ةءارف هثناف نمو ةدجسلا كّردأ دقف ةعكّرلا كّردأ نم

 (كلام تاغالب نم ةريره يبأل رثآ) ريثك ريخ

 كلام هيوري ثيدح) ةالصلا كّردأ دقف ةعكَر ةالصلا نم كّردأ نم

 (دانس] نودب
 ىلوألا ةعاسلا يف حار هث ةبانجلا لْمُم ةعمُجلا موي لّستغا نم

 ةكئالملا ترضح مامإلا حر اذإف (...) !ةندب برق امناکف

 ( ل6 - يبنلا نع ةريرش وبأ هيوري ثیدح) ركّذلا نوعهتسی
 ْنأ هيقو نيريس نب دمحم هيوري رثأ) ؟ةمِليسُمأ ؟اذهب كاتفأ نم
 امب باجأف نآرقلا أرقي وهو عجر مث هتجاحل مات باطخلا نب رمُع
 (!أرقت تنأو (. . .) أّضوتتت مل :لجر هل لاق امل لقت
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 ثيدحلا عوضوملا

 هللا عبط تاّرم ثالث َةَلِع الو ةرورض ريغ نم ةعُمُجلا كرت نم

 ميس نب ناوفص نع كلام هيوري ثيدح) هبلق ىلع - !لجو رع -
 (1ال مأ ی - يبنلا ىلإ هعقرأ يردي الو

 نأ اجر نمو !ماني نأ لبق ْرِتوُيْلف حبصُي ىتح ماني نأ يش نم
 (ةشئاع نع كلام تاغالب نم) !هرثو ْئْوُيْلَف ليللا رخآ نم ظقيتسي
 متخو (. ١ .) دمحو (. ..) نيثالثو ائالث ةالص لک ربه حّبس نم
 هيوري ثيدح) رحبلا دّبَز لثم (.. .) هللا الا ءالإ ال : ب ةئاملا

 (- هلو - يبنلا نع ةريره وبأ
 امتأكف حبّصلا دهش نمو !ةليل فصن ماق امثأكف ءاشعلا دهش نم

 هر يبأ نب نامحرلا دبع نافع نب نامثعل هيوري رثأ) !ةليل ماق

 (سانلاب ةالصلا رظنتي دجسملا روم يف ةفيلخلا برق سلج دقو
 مامالا هارو الا ّلصُي ملف باتکلا ّمأِب اهيف ًارقی مل ةمکر یلص نم

 (هللا دبع نب رباجل رثآ)

 هللا لاق (. . .) جادخ يهف باتكلا مأب اهيف أرقي ب ملف ةالص یلص نم
 يل اهفصيف نئفصي يدنع نيبو يتيب ةالصلا تم :- !ٌلجو رع

 نع هيوري ثيدح) لأس ام يدّبعلو 2. يدّبعل اهفصنو

 (ةريره وبأ - ب - يلا

 اال دعي الف مامالا عم امهكّردأ مث حيّصلاو برغتلا یلص نم

 «ءالؤم غفان رم نب هللا دبع نع هيوري رثأ)

 ىورُي رثآ) عمج مهس لْثِم وأ عمج + هس هل ناف كلذ منص نم

 ةالص ةداعإ نع دّسأ ينب نم لج هلا دقو يراصنألا بر يبل

 (هتيب يف اهالص دق ناك مامإلا عم

 رهظلا ةالص ىلإ سمشلا لوزت ني د هب اقف لیلا نم ی هناف نم
 (باطخلا نب رمغل رثأ) هكردأ هناك وأ هتي مل هناکن

 ءيش لَك ىلع (. . .) هل كيرش ال هدحو هللا الإ الإ ال :لاق نم
 دي لثم ( . . .) باقر رْشَع لْذَع هل تناك ةّرم ةئام موي يف !ریدق
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 ( هي - يبلا نع ةريره وبأ هيوري ثيدح) رحبلا
 ثيدح) هبثذ نم م مت ام هل رفع ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نم - ۰

 ناك يذلا - هي 2 یبنلا نع نامحرلا دبع نب ةملس وبأ هيوري

 نع كلذك هيوريو ةميزعب رمأ ريغ نم ناضمر مايق يف بر
 (ةريرش وبأ يبنلا

 بوثلا ناك ناف !هب ًافحتلُم دحاو بوث يف ٌلصيْلَف نيبو دجي مل نم -
 (هللا دبع نب رباج - لَو - يبنلا نع هبوري ثیدح) !هب زِزتأيْلَف ريصق

 نوردتبي ًاكلم نيثالثو ةعضب ٌتيأر دقل (. . .) ؟افنآ مّلكتُملا نم -

 نع يقررلا عفار نب ةعافر هيوري ثيدح) لآ َنُهِتكي مهيأ
 نم عفرلا دنع لوقي هءارو الجر عمسف يلصُي ناکو - يب - يبنلا

 ! هيف (. . .) دمحلا كلو انّبر :عوكلا
 لصْیلف مّلس اذإف مامالا عم وهو الا اهركذي ملف ةالص يسن نم -

 نب هللا دبعل رثأ) !ىرخألا ةالصلا اهدعب لصيل مث يبين يتلا ةالصلا
 (هالؤم « عفان هنع هيوري رمع

 هتهبَج هيلع عضي يذلا ىلع هيْفَك عّضيلف ضرالاب هتهبَج عضو نم -
 رثأ) هجولا دجسي امك نادّجست نیدیلا ناف !امُهعتریلف مقر اذإ مث

 (هالوم : : عفان رمع نب هللا دبع نع هيوري

 رثأ) بجشملا یلعل يبايث ناو دحاو بوث يف يلصأل ينإف !معن -

 يلصُي له :لئُس دقو ةريره يبأ نع بّیَسْملا نب ديعس هیورپ
 ام را

 عقار نما لؤي را ماغي بخ | ليقتسي نأ - ل - هللا لوسر یھت -

 يينلا - 135 - سام میس دو هيب نع راصألا نم لجر نع
 سلا ملت نك بطلا س ةالصلا نع - ةي هللا لوسر ىهن -.-

 5  يبنلل ثيدح) سمشلا بّرغت ىثح رصعلا دعب ةالصلا نعو
 ۱ (دانس] نود كلام هب ركذ

 نعو رّفْضعُملا سبأ نعو يا سل نع - هک - هللا لوسر یهن -
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 ثيدحلا عوضوملا

 نب ّيلع هيورب ثيدح) عوكؤلا يف ةءارقلا نعو بهذلاب مّكَحتلا
 (- 5 - يبنلا نع بلاط يبأ

 !مكعوكز الو مکغوشخ ىلع ىفخي ام هللاوف ؟انّهه يتلبق نؤرت له

 نع ةريرش وبآ هيوري ثيدح) !يرهظ ءارو نم مكارأل ۳

 (- 295 - ئبلا

 رواحُي هیفو ةريرُه وبآ هيوري رثأ) !ةعْمجلا موي يف ةعاس رخآ يه

 لداجیو ءاعّذلا اهيف باجتسُي يتلا ةعاسلا نع مالس نب هللا دبع

 (هيأر نع

 نأ هیفو ةريرُه وبأ هيوري ثيدح) !ةنَّجلا (...) تیّجو
 ةنجلاب هرّشبف لجر اهؤرقي صالخإلا ةروس عمس - ل - ن

 (ةراشبلا هلصت مل نکلو
 ينكل (...) ّيلإ ٌّبَحأ نیرشع وأ رّهش فص يف هأرقأ نألو

 ىرت فيك :لجر هلأس دقو تباث نب ديزل رثآ) هيلع فقأو هرّبدتأ
 (؟مْبس يف نآرقلا ةءارق يف

 ديعس وبأ هيوري ثيدح) !نآرقلا ثلث ليعتل اهّنإ هديب يسفت يذلاو
 وه لق# ب لّلقتب ناك الجر نأ هيفو 6 يبنلا نع يردلا
 (اهددرُي رخ الجر عمس نأ دعب «دحأ هللا

 ول (۰ ..) طح بطحب رثآ نأ ثممَم دقل هديب ین يذلاو

 تیدح) !ءاشعلا دهشل ۰ ۳ هنأ مكدحا ملي

 (ةعامجلا ةالص لضف يف - يي ديو - يبنلا نع ةريره وبآ هیو رپ

 ملعن الو - 6 ًادمحم انيلإ َّثَعِب - ىلاعت - هللا نإ !يخأ نبا اي

 ل اعغی هانيأر امك لّعفن امتإف .ًائيش

 (نآرقلا يف رّفسلا ةالص دوجُو مدع نع دْيسُأ نب دلاخ لآ نم لجر
 نب رمش نع هيوري رثأ) !رفَس موق انإف مكتالص اوَمَيأ!ةكم لهأ اي
 مق اذإ ناك هنأ نيم ملسأ نب ديز ءالؤمو هللا دبع هنيا باطخلا

 (ركذ ام فاضأ مث نيتعتر سانلاب یّلص ةكم
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 يف ءيش هبان نم (...) ؟كئرمآ دا تبلت نأ كّمنم ام اركب ابأ اي

 هيوري ثيدح) !ءاسّنلل حيفصتلا امْنِإف (...) !خُجسیف هتالص

 يَلصُي ركب وبأو مق دقو - ويب يبنلا نع يدعاسلا دفس نب لس
 (هناكم يف ةالصلا ةعباتُمب یبثلا هيلإ راشأف اوقفصف سانلاب

 نم ثعمس ام رجال اهن ةروسلا هذه ةءارقب يئركذ دقل !یدُب اي
 نب هللا دبع هيوري ثيدح) برغّملا يف اهب أرقي - هو - هللا لوسر

 تالسرملاو# :أرقي هثعیس اّمل ثراحلا ةنبا لضفلا ما نع سابع

 ( افزع

 ريبّرلا نب ةورُع هيوري ثيدح) ؟اسأب لوقي امب ىرُت له !نالق ابأ اي
 نم دارأ يذلا موتكم نبا يف «ىلوتو سّيع# :لوزن ةبسانم يف

 (شيرف ءامظُع نم لجر ةبطاخُمل هنع ضرعأف هيندتسي نأ الب - يتلا
 !اولستغاف نيملسُملل ًادیع هللا هلعج موي اذه نا !نيملسُملا رشعَم اي

 نع هيوري ثيدح) !كاوشلاب مكيلعو (. . .) بيط هدنع ناك نمو

 (قاّبسلا نب ديبع - و - یبنلا
 :نرلوقیف 2. ..) راهنلاب ةكئالمو لیللاب ةكئالم مكيف نويقاعتي

 هیورپ يسدُت ثيدح) نوُلصُي مهو مهانيتأو نولصُي مهو مهانكرت

 (:ریره وبأ - ل - يبنلا نع
 ةفئاط نوكتو ةعّئر مهب يلصق سانلا نم ًةفئاطو مامإلا مّدقتي

 هيوري رثأ) اهيلبقتسُم ريغ (.. .) اوّلصُي مل ٌوُدعلا نيبو مهنيب مهنم
 ةالص نع لاوس نع بيِجُي ناك يذلا رمع نب هللا دبع نع عفان

 (فارخحلا

 عم مكلامعأو مهتالص عم مکتالص نورقحت موق مكيف جّرخي
 يف ىرامتتو (. ..) مهرجاتح زواجُي ال نآرقلا .نوژرقب مهلامعأ

 (يردُخلا ديعس ربآ هيوري - يب - یبنلل ثيدح) قولا

 ۱ دّقع ثالث مان وس اذإ مکدحآ سأر ةبقاع ىلع ناطیشلا دقعي

 نالشک ستلا ثیبخ (...) هدَقُع تّلحنا یلص ناف (...)
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 301 (جرغألل ةریرُش وبأ هيوري يك يبنلل ثیدح)

 رخآلا ليللا تل ىقبي نيح اينڈلا ءامسلا ىلإ ةليل َنُك انّير لني -
 ثيدح) !هل رفغأف (...) !هل بیجتساف ینوعدی نم :لوتین

 360 (- لل - يبنلا نع ةربره وبأ هيوري

 لاقف ناضمر ءاضق ىف ةريره وبأو سابع نب هللا دبع فلتحا _ : مايّصلا

 هیورب رثأ) قّرفُي ال (...) قرف ال :رخالا لاقو قدی :امهدحآ ۱

 510 (باهش نبا

 تدّفطو رانلا باوبأ تقلغو َةّنَجلا باوبآ تحعتف ناضمر لحد اذإ -

 نب ليس يبآ هّمع نع كلام ةريرُه يبأ نع هيوري رثأ) ! نيطايشلا

 540 . (هيبأ نع كلام

 نع باهش نبأ هيوري - ی - يبلل ثيدح) !هتاكم موي ایضقا -

 ماعط ىلع اترعفأف نیتعوطتم نيتمئاص اتحّبصأ دقو ةصفحو ةشئاع

 515 (لقث امب امهرمآ كلذب یبنلا اتربخأ املف .امهل يدعأ

 نب هللا دبع هيوري ثیدح) !ناضمر نم نیرشچو ثالث ةليل كرنا -

 ةليلب ين شف رادلا عماش يا :- لإ - يبنلل لاق دقو يَهُجلا سي

 B57 (لقت امب هباجاف !اهلزنأ

 هيورت - اب - يبنلل ثيدح) !وطفأف تعش ناو !مصف تنش نإ 3

 موصا ينإ : : لوسرلل لاق يذلا يملسأتا ورمع نب ةرمج نع ةشتاع

 493 (مایصلا ريتك ناكو | رفسلا يف

 مالتحا ريغ عامج نم ابْنُ حیصیل ا هللا لوسر ناك نا ۔

 نامحرلا دبع نب ركب وبآ هيوري ثیدح) موصي مث [ناضمر يف]
 نیسوق نيب امو . 36 - يبنلا نع َةَمَلَس ّمأو ةشئاع نع (.. .)

 ناك :ثيدح رظنا) (طقف ىلوألا ةلاحإلا نم وه [] نتفوقعم

 460 (موصی مئا. :) حبصُي - يل هللا لوسر

 ثيدح) !مئاص وهو هجاوزأ ضعب لقي - ےک هللا لوسر ناک نإ

 186 (هتياور دعب كحضت مث ةشئاع هيو رت
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 نّتح هيضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم ٌمايّصلا يلع نوكيل ناك نإ
 523 (ةشئاع نم نامحرلا دبع نب ةملَس وب ربآ هعس رثأ) !نابغش يتأي

 !موتكم 3 نبأ يداتُي ىتح اوبّرشاو اولكف ليلب يدانُي الالب نا

 :هيبأ نع [رمُش نب] هللا دبع - ةي - يبثلا نع هيوري ثیدح)
 475 - 4 ' (ةیناثلا ةلاحإلا يف یبللا نع ًةرشابُم هیوریو

 رصاقت هّئاکف (. . .) هلبق سانلا زامغآ يرأ - هلكت هللا لوسر نإ
 رخ رذقلا ٌةليل# :- ىلاعتو كرابت - هللا هاطعأف (. . .) هنمأ زامعآ
 560 (هب قثي نّمم هعمس دقو كلام هيوري ثيدح) #رهش فلأ نم

 نب رمُعل رثأ) !اوموصي نأ كم مو ْمّصف !ءاروشاع موي ًادغ نإ
 529 (مامُه نب ثراحلا ىلإ هلوقب لسرآ دقو كلام تاغالب نم باطخلا

 نودب باهش نبا هيوري ثيدح) هلل رو بزشو لكأ ماي اهن
 ام لشي ةفاذُح نب هللا دبع ثّعب - وا هللا لوسر نأ هیفر دانسإ

 533 (ىنم ماَيأ اهب ّينعَملاو رکد

 سيق نب ديمُح هيوري رثأ) !تاعباتتم :بغك نب یبا ةءارق يف اه
 يف رطفأ نم مايص نع مهدحأ هلأس يذلا دهاجُم عم فوطي ناكو

 500 (لقث امب هباجأف ؟عباتيأ :ناضمر
 اهیزحتم 4 ناك نمف !رجاوألا علا يف ثاطارت دق مکایژژ ىرأ يا

 نب [هللا ديع] نع عفان هيوري ثيدح) !رجاوألا عْبسلا يف ذ اهرختیلف

 ركذف رخاوألا عبسلا يف ردّقلا ةليل اورأ ةباحصلا نم لاجر نع رمُع
 558 (لقن ام مهل
 ةعساتلا يف اهوسييلاف !تعُمرف نالُجر ىحالت ىّتح ةليللا هذه تيأر ينإ

 - هيي - يبنلا نع كلام ني سنأ هيوري ثيدح) !ةسماخلاو ةعباسلاو

 568 ردقلا ةليل نع مهد و ناف يف ةياحصلا ىلع جرش ينل

 هللا دبع نع هيوري ثيدح) ! !ىقْسأو و مّمطأ ينإ !مکشیهک تسل ينإ

 .يف لاصولا نع هباحصآ ىهن هلأ كلذو - 4 - يبتلا نع رمع نبا
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 ثيدصحلا عوضوملا

 ثيدحلا رظنا) .لقُت امب باجأ لِصاوُي ِهّنِإ هل ليق اتلف .مايّصلا

 (يلاوملا

 ينمعطُي تيبأ يّنِإ !مکتنیهک سل ىنإ ۰ ..)!لاصولاو مكاإ

 نع ةريرُش يبأ نع جرعألا هيوري ثيدح) !ينيقسيو يّير
 باجأ !هللا لوسر اي لصاوُت كإف :هل ليق اًملو .- ل - يبنلا

 (قباسلا ثيدحلا) . رظنا لقت امب

 نأ هيقو ر نامحرلا دبع تنب ةرمع هیورت 8 ؟هب ب نولوقت ةت ّربلا

 لجو فرضنا مث نهد وجي نم دقاتف بنئزو ةصفحو ةشئاع

 (لاؤش ىلإ هفاکتعا

 نع ثيدح) !ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف رذقلا ةليل اوّدحت

 (رمع نب [هللا دبع] كلذکو [ريبّزلا نب] ةورُع هيوري - ةي - يبنلا

 (...) نامحرلا دبع نب ركب ويأ هيوري ثيدح) !مكرذعل اروُقت

 هرفس يف َسانلا رَمأ دق ناكو E يبللا نع ةباحصلا ضعب نع

 (وه ماصو رطفلاب حئفلا ماع
 - هي - يبنلا نع ةريره وبأ هيوري ثيدح) !هلک !هب قدصتف اذه دخ

 رهظأف ثالثلا تاراثكلا ىدحإب ناضمر يف رطقأ الجر رمأ دقو

 (ًانيكسم نيّئس ماعطال ّدعأ يذلا رمتلا لكأب هل حّمسف زوّعلا

 یتح ماصف ناضمر يف حّتفلا ماع ةکم ىلإ - ل هللا لوسر جرخ
 لوسر رْمأ نم (...) هعم سانلا رطفأف رطفأ مث ديدكلا غلب

 (ساّبع نب هللا دبع هيوري ثیدح) - عج هللا

 نع هيبأ نع ملسأ نب ديز هيوري رثأ) اندهتجا دقو !ريسي بطَخلا

 سمشلا ّنأ كلذ دعب ربخأف ناضمر نم ميغ موي يف رَّظفأ يذلا رمش

 (لقن ام لاقف تعلط دق
 ملف َيِشَعِب - هنع هللا يضر نافع نب نامثُع نامز يف لالهلا يئژ

 (كلام تاغالب نم رثأ) سمشلا تباغ وأ ىسمأ ىتح رطفُي
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 ثيدحلا

 هيوري رثأ) باشلل اههركو خيشلل اهيف سابع نب [هللا دبع] صخر
 (مئاصلل ةلبقلا نع لنس دقو يباحصلا نع راسي نب ءاطَغ
 اهدلو ىلع تفاخ اذإ لماحلا ةأرملا نع رمُع نب هللا دبع لكس

 ادم ًائيكسم موي لَك ناکم مهطُتو رطفت :لاق ٌمايَّصلا اهيلع ّدتشاو
 (كلام تاغالب نم ثيدح) - هيب  یبتلا مب ةطنح نم

 ىلع مئاصلا بيي ملف ناضمر يق - كك هللا لوسر عم انرفاس
 (كلام نب سنأ هيوري ثيدح) مئاصلا ىلع ُدِطفُمْلا الو رطفُملا

 اورطقُت الو !لالهلا ارت ىتح اوموصت الف نورشِعو عسي رهشلا

 نب هللا دبع هيوري ثيدح) !هل اورذقاف مكيلع مع ناف !هوَرت ىتح

 (- لي - يبنلا نع رمع
 ناف !لهجی الو فري الف ًامئاص مكدحأ ناك اذإف !ةّنج مايّصلا
 هيوري ثيدح) !میاص يا (...) :لّقیلف همتاش وأ هلتاق ؤرما

 و ی نع رش يبأ نع حا
 لهُي نأ نيب ام ایذه دجي مل نمی ّجحلا ىلإ ةرْمُعلاب عثمت نمل مايّصلا

 نع هيوري رثأ) ىنم مایآ ماص مصي مل ناف .ةفّرع موي ىلإ جحلاب
 (هيبأ نع [رمش نب] هللا دبع نب ملاس كلذكو ریبلا نب ةورغ ةشئاع

 هبرشف ريعب ىلع ةفّرعب فقاو وهو نیل حَّدَقِب لضفلا أ تّلسرأف
 دقو لضفلا أ نع «ساّبع نب هللا دبع ىلوم «ريمُع هيوري ثیدح)
 تلسرأف ةفرع موي - ة5 - يلا مایع يف اهدنع سانلا فلتخا

 (حدقلاب هيلإ

 «مالتحا ريغ نم اج حبصُيل ناك نإ - لب هلا لوسر ىلع ٌدّهشأف

 ةملَس ما اهدٌُكَوُت ةشئاعل ةداهش هيف ثيدح) مويلا كلذ موصي مث
 نم موي راطفاب لوقي ناك يذلا ةرير ابأ نافلاخُ كلذ يف امهو
 امج حبصأ

 ثيدح) سانلا رطْفأو رطنأف برشق حدَقب اعد دیدکلاب ناك امّلق

 دقو ةباحصلا ضعب نع (...) نامحرلا دبع نب ركب وبأ هيوري
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 ثيدحلا عوضوملا

 .َرَحلا وأ شطّعلا نم ءاملا هسأر ىلع بسی - هيلي  عبلا ىأر

 (همايصب اوماص هباحصأ ضعب ىأر اّمل رطفأو

 رثآ» يدمي ناكف مايّصلا ىلع رقي ال ناك ىتح كلام نب سنأ ربك -

 (كلام تاغالب نم

 وهو لّيقُي ناك - ون هللا لوسر نأ ترّكذ اذإ (. . .) ةشئاغ تناك -

 ثيدح) ؟ ي هللا لوسر نم هسفنل كّلمأ مكيأو :لوقت مئاص

 (كلام تاغالب نم

 نع لأش ال تفکتعا ذ :- لي يبنلا ةجوز ءةشئاع تناك ۔

 ةرْمَع نع باهش نبا هيوري رثأ) فقت ال «يشمت يهو الا ضيرملا
 (تامحرلا دبع تنب

 . اهنع هللا يضر  باطخلا نب رمُع ةأرما «(. . .) ةكتاع تناك -

 (ديعس نب ىيحي هيوري رثأ) !اهاهني الف مئاص وهو ره سأر لبق
 ةجاحل الا تيبلا لشدپ ال فکتعا اذإ - هلي هللا لوسر ناك -

 (دانسإ ةلسلس نودي كلام هقوسیو ةشئاع هيورت ثيدح) ناسنإلا
 ال ناكو هلجراف هسأر لا يندُي فکتعا اذإ كي - هللا لوسر ناك ۔

 ٌةَرْمَع ةشئاع نع هيورت ثيدح) ناسنإلا ةجاحل الا تیبلا لخدي

 (نامحرلا دبع تنب

 يف «مالتحا ريغ «عامج نم اج حبصُي - يک - هللا لوسر ناك -

 - ل هللا لوسر ناك نإ :ثيدح هالعأ رظنا) !موصی مث ناضمر

 ظفلو دحاو دانسإب امهف ءموصي مث [ناضمر يف] (. . .) حبصُيل

  (ادچ بيرق
 ٌثيأر امو !(...) رطفُيو (...) موصي - 8 - هللا لوسر ناك -

 (. ..) !ناضمر رهش الا طق رهش مایص لّمكتسا - ب هللا لوسر

 (ةشئاع نع نامحرلا دبع نب ةملَس وبأ هيوري ثيدح) !نایغش يف
 نامئاص امهو نامجتحي رمع نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعس ناك -

 (دانس نودب باهش نبا هيوري رثأ)
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 ثيدحلا عوضوخل

 (عفان هيوري رثأ) رقسلا يف موصي ال رمش نب هللا دبع ناك -

 ناکف كلذ كرت (.. .) مئاص وهو مجتحي رم نب [هللا دبع] تاك -
 (عفان هيوري رثآ) رطفي ىتح تس مجتحي مل ماص اذإ ا

 (عفان هيوري رثأ) مئاصلل ةرشابُملاو ةلبقلا نع ىهني رمع ني هللادبع ناك

 ناضمر يف رفس يف ناك اذإ - هلع هللا يضر - باطخلا نب ربع ناك

 نم رثأ) مئاص وهو لّخد هموي لّوأ نم ةنيدملا لخاد هنأ ملعق

 (كلام تاغالب

 يضر نانع نب نامثعو  !هنع هللا يضر  باطخلا نب رمُع ناك

 نأ لبق دوشالا ليللا ىلإ نارظنی نيح برغَملا نايْلصُي - !هنع هللا
 نب دّیمخ هيوري رثأ) ناضمر يف كلذو ةالصلا دعب نارطفُي مث ارطفُي

 (فوع نب كامحرلا دبع

 . مئاصلل ةلبقلا يف ناصخرپ صاّقو يبأ نب دْعسو ةريرُه وبأ ناك

 (ملسآ نب ديز هيوري رثأ)
 ناكو .ةّيلهاجلا يف شیرف هموصت اموي ءاروشاع موي ناك -

 ناضمر ضرُف اّملف .(. . .) ةّيلهاجلا يف هموصي - هي هللا لوسر
 ةشئاع نع هيوري رثأ) هكرت ءاش نمو (.. .) ةضيرفلا وه ناك

 ([ريبّزلا نب] ةورع
 !نيثالث ةّدعلا اوليكأف مكيلع مَع ناف !لالهلا اًوَرَت ىّتح اوموصت ال

 (ناضم رركذ يذلا- ل - يبللا نع سابع نب هللا دبع هيوري ثیدح)

 ناف !لالهلا اّورت ىح اورطفُت الو !لالهلا اور ىّتح اوموصت ال

 نع رمُم نب هللا دبع هيوري ثيدح) هل اورّدتاف مكيلع مَع

 ( ني - ئبنلا
 لهأ ريخأت هورُخْوُي ملو رطفلا ارلٌجع ام ريخب سانلا لازي ال
 كلذكو .بّيسُملا نب ديعس هبوري - ةي - یبنلل ثيدح) قرشتلا
 (رطفلا :دنع فقپ هتكلو يدعاسلا لهس نب لهس یبنلا نع هيورب
 نب هللا دبعل رثآ !دحآ نع دحأ يّلِصُي الو دحأ نع دحأ موصی ال

 40 1 31 * ابطوبلا
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 عوضوملا

 مايّصلا ةّيئاكمإ نع لاسي يباحصلا ناكو .كلام تاغالب نم رمع

 (دحأ نع ةالصلا وأ

 نب هللادبع نع هيوري رثأ) !رجفلا لبق مايّصلا عّمجأ نم لإ موصي ال
 (ةشئاعو ةصفح نع باهش نبا كلذك هيوريو .هالوم «ٌعفان رمع

 تاغالب نم) اعطت ال هفاکتعا ناك لي هللا لوسر نأ ابی مل
 «كلام

 ةجوز «ةشئاعل رثأ) ؟اهبعالتو اهلّيقُتف كلهأ نم وُئدت نأ كمّتمي ام

 ال اهدنع تناك ةحلط تب ة ةشئاع اهنع هيورت - ةي - يبنلا

 ركب يبأ نب نامحرلا دبع نب هللا دبع ءاهجوز اهيلع لحد

 (متابص وهر «قيدصلا

 هيلع سيلف ٌءيقلا هعّرذ نمو !ءاضقلا هيلعف مئاص وهو ءاقتسا نم

 ۱ (رمع نب هللا دبع نع رع عفان هيوري رثأ) !ءاضقلا
 ةليللا هذه را دقلو !رجخاوآلا رْشَعلا فکتعیلف يعم فكتعا نم
 لَك يف اهوسمتلا !رخاوألا رشَعلا يف اهوسمتلاف ( . . .) !اهثيسنأ مث
 كلذ لبق ناكو - و - يبنلا نع يردُخلا ديعس هيوري ثيدح) !رتو

511 

 557 - 556 (رْذَقلا ةليلب قلعتي ثيدحلاو . ناضمر نم طّسؤألا رشَعلا فكتعي

 هیورپ ثيدح) روحّشلاب ءانيتسالاو رطفلا ليجعت ةَرّيُتلا لّمع نم
 يف هقاس نأ ىّبس دقو قراخُملا يبأ نب ميركلا دبع نع كلام

 (ةالصلا باتي يف نصتلا نم 230 ةرقفلا يف كلذو لوطأ ةغيص

 - ب - یبنلت ثيدح) ىنم ماّيأ مایص نع - ی - هللا لوسر ین

 (راسُي نب نامیلس هيوري

 ىحضألا مويو رطفلا موي «نّيموي مای نع - 4 - هللا لوسر یھت
 (ةربره يبآ نع جرعألا هيوري ثیدح)

 انأو همايص مکیلع - !لجو رع هللا بثکی ملو !ءاروشاع موي اذه
 نب دّْيمُح هیورپ تیدح) !زطفیأف ءاّش نمو مَضیأف ءاش نمف ! مثاص

 ّجح ماع ءاروشاع موي ةيواعُم عيس دقو فّوع نب نامحرلا دبع
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 تيدا

 لقنبو ؟مكؤاملع نيأ !ةنيدملا لهأ اي :لوقي ربملا ىلع وهو

 (ثيدحلا

 ؟ةندب يده نأ عيطتست له (...) ؟ةبقر قّيعُت نأ عيطتست له
 ام ناكم ًاموي مّصو هلک (...) !هب قّدصتف اذه ذُش (...)

 دقو - للي - يبنلا نع بّيسُملا ني ديعس هيوري ثيدح) !ٌتبصأ
 تاراّمكلا ىدحإب ناضمر يف هّلهأ باصأ يذلا ّيبارعألا رم

 (ثالثلا

 ينإ هللاو (. . .) !موصأو لستغأف مايّصلا ديرأ انأو ابنُ حبصأ انأو

 هيورت ثيدح) !يقتآ امب مكملعأو هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل
 ىلع مايّصلا نع هلأسي الجر ثعمس دقو - و - یبنلا نع ةشئاع

 (هب هللا هّصخ امم كلذ سيل نأ هل دكوم لق امب هباجأف ةبانج

 !ٌتحبصأ :هل لاقُي یتح يدانُي ال ىمعأ الجر موتكم مآ نبا ناكو

 (داتسإ نودب باهش نبا هيوري رثأ) !تحبصأ
 - !لجو رع - هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولَخَل هديب يسفن يذلاو
 هب ءىزجأ انأو يل وهف مايّصلا ال (...) !كشملا حير نم

 (- 236 - يبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا هيوري ثيدح)
 نيبو اهنيب ام ٌضيبي ىّتح فقتو ٌمامإلا عقدت ةفّرع ةّيِشع اهئيأر دقلو
 نب مساقلا هيوري رثأ) رطفتف بارشلاب وعدت مث ضرالا نم سانلا

 (ةفرع موي موصت تناكو ةشئاع يف [قيذصلا ركب يبأ نب] دمحم

 راسي نب ءاطَع هيوري ثيدح) !هدودُحب مكملعأو مکاقتال يا هللو

 كلذ نع ةمَّلَس ما هئجوز ثلأسف مئاص وهو هتأرما لبق لجر نع
 ملف لاحلا كلت يفو كلذك لّبقُي ةي  يبلا نب اهئربخأت

 هفت ام هبضغأف هريغ ىلع ٌالّضفُم عیبتلا ربتعا ذإ لجرلا لاب نیمی

 نع هيوري رثأ) رس وأ ضرم نم رطفأ نم ًاعباتتُم ناضمر موصي
 (هالوم « عفان رمش نب هللا ديع
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 عوضوملا

 : ديصلا

 -: ایاحضلا

 -:ةراهطلا

 كسانُملا رظنا

 اوقّدصتو اولکف .مكيلع تّند يتلا ةّقادلا لجأ نم مکتیهن يّنِإ
 هل ظحال .دقو - دي - يبنلا نع ةشئاع هيورت ثیدح) !اورخداو

 مهایاحضب نوعفتني لبق نم اوناك سانلا نأ ةباحصلا ضعب

 (قباسلا يقنلا ىنعم مهل ركذف ثالث دعب اهموحل نع اوكسمأف

 .هتيب لهأ نعو هنع لجرلا اهحبذی ءةدحاولا ةاشلاب ىحضُت اَنُك

 راسب نب ءاطَع هيوري رثأ) ةاهابم تراصف دعب سانلا یمابت مث
 ۱ (يراصتألا بوی یبا نع

 نع ةرقبلاو ةعّيس نع ةندبلا ةّيييدحلاب - ةي - هللا لوسر عم ارن

 (هللا دبع نب ريأج - 488 - يبنلا نع هيوري ثيدح) ةعّيس

 مایا ةثالث دعب اياحضلا موحُل لكأ نع - ی هللا لوسر ىهن

 ۱ (دقاو نب هللا دبع هيوري ةي يبنلل ثیدح)
 اوقّدصتو اولكف ثالث دعب يحاضألا موصل نع مكتيقن
 مارح ركْسُم لگو !اوذبتناف ذايتنالا نع مکتیهنو (...) !اورخّداو

 رثا ناكو يردخلا ديعس وبأ - 35 - يبلا نع هيوري ثيدح)
 ثالث دعب اياحضلا موحل نع يؤنلاب الإ هل ملع ال رّفس نم همودق

 (هيلع علطاو هنع لأسف ديدجلا رمألاب هلهآ نم ملعف

 دقو - يب - يبنلا نع ةبعش نب ةريغُملا هيوري ثيدح) !مكسحأ
 فلخ ةالصلا نم تيقب ةعّكَر ىلص مث ًاضوت مث هتجاحل بهذ

 (نیلصملا لّمع نسحتسا مث فّوع نب نامحرلا دبع
 ختماف ناترهاط امشو نینجا يف كيلجر تلعد [1] اذإ

 نع هيوري ثيدح) !طئاغلا نم مكذحأ ءاج ناو (...) امهيلغ

 يبآ نب دعس نم بلطب - هلأس دقو هللا دبع هبا باطخلا نب رمُع
 (ةالصلل ءوضّولا يف َنْيَفُخلا نع حشملا نع - صاّقو
 تئاب نيأ يردي ال (. ..) هدي لسيف همون نم مكدحأ ظّقیتسا اذإ

 ( لو - يبنلا نع ةريره وبأ هيوري ثيدح) !هدی
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 ثيدحلا

 ماني الف لستغي نأ لبق ماني نأ دارآ مث ةأرملا مکدحآ باصأ اذإ

 (تشتاع نع ريبألا نب ةورع هيوري رثأ) ! ةالصلت هءوضو أضوتي ىتح

 هخّضْنَتل مث هضافتأف ةضْیَحلا نم ٌمدلا َنُكادحإ بوث باصأ اذإ
 ةأرما تأر دقو قيّدصلا ركب ىسأ ةئبا ءامسأ هيورت ثيدح) !ءاملاب

 (ةضيخلا نم مدل اهّيوث باصأ اذإ عتصت اًمع- لي  يبنلا لأست

 رّمجتسا نمو ثيل مث هفثأ يف ءام ٌلَعِجَيْلَف مكدحأ أضوت اذإ

 ( ةا  یبنلا ع نع ةريرش وبأ هيوري ثيدح) از ریل

 بونا نم ايق جرخی شح (...) ءاملا عم (..۰) ةئيطخ

 ۱ (- ی - يبلا نع ةريرش وبأ هيوري ثيدح)
 ناك مث (. ..) هيف نم اياطخلا تجّرخ ضمضعف دبعلا أضوت اذإ

 - 36 - يبنلا نع ثيدح) هل ةلفان هئالصو دجسملا ىلإ هيشم

 (يحباتّصلا هللا دبع هيوري

 هللا دبع نع هيوري رثأ) لْسْعلا بجو دقف ّناتخلا اتخلا فّلخ اذإ

 (هالّوم فان رم نبا

 ثيدحال !تاّرم عبس هلِسْعِيْلَف مكدحأ ءانإ يف بلکلا برش اذإ

 ی - يبنلا نع ةريره وبآ هيوري
 مکحلا نب ناورم هيوري ثيدح) !ًاموتيل هرکد مک دحأ نسم اذ

 ( یک - ىبنل لا نم هتعوس دقو ناوفص تدب ةرُْب نع

 نب اس | هیورپ رثأ) للا بجو دقف ناتخلا ٌناتخلا سم اذإ -

 (ةشئاع مت نامثعو رمع ناتفیلخلا هيف كرتشي لوف وهو بّیسُملا

 ادع ن رثأ) ءوضؤلا هيلع بجو دقف هجرف لجرلا نسم اذإ
 (ءالوم عفان رمع نبا

 هيوري باطخلا .نب رمُعل رثأ) أضوتيلف ًاعجطضُم مكدحأ مان اذإ

 (هالوم «ملسأ نب ديز
 !ةالصلل هءوضُو ًاضوتيلو هجوق خضنیأف كلذ مكدحأ دّجو اذإ
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 ثيدحلا عوضوملا

 هلأس دقو دوسألا نب ُدادقملا - 336 - یبلا نع هيورب ثيدح)

 جوختف هلهأ نم اند اذإ لجرلا نع - بلاط يبأ نب یلع نم رمأب -
 ؟هيلع اذام :ُيْذَمْلا هنم

 هيوري رثأ) !ةالصلل كءوضو أضوتو كج لسغاف هتدجر اذإ

 نع رم نب هللا دبع لأس دقو :سابع نب هللا دبع یلوم ءبٌدنُج
 (يذَملا

 لزن (...) فّرْجلا نم «ءالوم ءعفانو رمُع نب هللا دبع لبقأ
 (هالوم «عفان هيرري رثأ) یلص مث(. .) ًايِبط ًاديعص مّميتف هللا دبع

 هيوري ثيدح) أّضوتَي ملو یلص مث ةاش فيك ی هللا لوسر لک

 (ساّبع نب هللا دبع
 (...) ءوضؤؤلا ٌغابْسإ ؟(.. .) اياطَحلا هب هللا وحمي امب مكريخأ الأ
 هيوري ثيدح) !طابكلا !(...) ةالصلا دعب ةءالصلا ٌراظتناو

 ( لَو - يبنلا نع ةريرُه ربآ

 راسي نب ناميلُس هيوري رثأ) !قورُعلا تنال َكَدَّولا ادص امل اَنِ
 هضرأ ىلإ ادغ مث سانلاب حبّصلا یلص دقو باطخلا نب رم نع

 هيرث نم مالتحالا لّسغر لّستغاف ًامالتحا هبوث يف دجوف فّرُجلاب
 ۱ (هتالص ىلإ داعو
 - ی - هللا لرسر نامز يف نووضونی اوناک ءاسّنلاو لاجّتلا نإ

 (رمع نب هللا دبع هبررپ ثیدح) !ًاعيمج

 اذإف !ةالصلا يكرتاف تلبقآ اذإف . ةضِيَحلاب تسلو قْرِع كلذ امن

 نع ةشتاع هيورت ثيدح) !يلصو ِكنع مدلا يلستغاف اهرذق بهذ

 ارهطأ ال ينإ :شیبخ يبأ تنب ةشئاع هتلأس دقو - و - یبتلا

 (؟ةالصلا عّدأفأ

 كلذ تلاق دقو ةشئاع نع كلام تاغالب نم رثأ) !ةالصلا عدت اهن

 (مدلا ىرت لماحلا ةأرملا يف
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 ثيدح) تافازطعلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ !سجنب تسيل اهنإ
 كلام تنب ةّشْبك ىأر امل يراصنألا ةداتق وبأ هيوري - ةي  يبلل

 (هئوضُول هتذعأ ءام نم ةره برش نم ةبّجعتُم

 نأ ثیین جن يجز كسی حبلا ةالصل اضوت نأ دعب يتإ
 ییبآ نع. ملاس هيوري رثآ) ةالصلل تدعو ُتاَضوتف أّضوتأ

 (سمشلا عولط دعب ًاضوتی رفس يف هآر دقو رم نب هللا دبع
 كلذ مكدحأ دّجو اذإف !ةزْيرُخْلا لثع يتم ریحنی هدجأل ينإ
 ملسأ نب ديز هيوري رثأ) !ةالصلل هءوضو أّضوتيلو هركد ٌلِسغيْلف
 (يذَملا يف رمغ هلاق ام يف هيبأ نع [باطخلا نب رمُع ىلوم]

 نأ هفلب دقو كلام هيوري رثأ) ؟راجحأ ةثالث مكدحأ دجي ال وأ

 (ةباطتسالا نع الس ساّبع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع

 يعُد مث (. . .) ههجو لّسغف اّضوت مث قوسلاب رم نب هللا دبع لاب

 :عفات هيوري رثأ) اهيلع یلص مث هی ىلع حتسسف (.. .) ةزانجل

 (هالرم

 نب ملاس هيوري رثآ) اضوتاف يركذ نم ًانايحأ نکلو !ىلَب
 (ءوضّرلاب هعبتُيو لسعلاب يفتكي ال هآر دقو هيبأ نع رمُع نب هللادبع
 رگذر رمُع نب هللا دبع هيوري ثيدح) !ْمَت مث كره ٌلِسغاو أّضوت

 (لیللا نم هبيصُم ةبانجلا تاب لي - یبتلا ربخأ دقو هابأ هيف
 دجسملا لحد مث هلّمحو ديز نب ديعسل ابا رمح نب هلا دبع طلح

 (هالوم « عفان هيوري رثأ) ًاضوتی ملو یلصف

 ناك اذإ ىح .هرافسآ ضعب يف - و هللا لرسر عم انجّرخ

 اما ىلع هلل لوسر عاق يل دقو عقلا (... 0 هاب

 دقعلا اندَجوف (. . .) مّميتلا ةيآ هللا لّرنأف (. . .) ءام ىلع اوسيلو

 ىلع هّنبا ركب يبأ باتع هيفو ةشتاع هيورت ليوط ثيدح) هتحت
 (اهدّقِع تعاضأ ذإ بكرلا ریخأت يف اهیئست
 (...) هيدي لّسغف هيدي ىلع ْغّرفأف ءوضّوب ديز نب هللا دبع اعد
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 ثيدحلا عوضوملا

 ناك فيك ينزاملا ىيحيل يباحصلا هيف نيم رثآ) هيلجر لّسغو

 (ًاضرتی - لَو - یبنلا
 مث أّضوت مث هنم لكأف (۰.۰) ماعط ىلإ - ل - هللا لوسر يعد

 ثيدح) اوت ملو یلص مث هنم لاف كلذ لضفب اعد مث 5 یلص

 (ریگنملا نب دمحم هيوري

 دقو ديعس نب ىيحي هيوري رثأ) أّضوتي ال مث كلذ لّعفي يبأ ُتيأر

 بيصُي من ةالصلل ًاّضوتي لجرلا نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع لأس

 ۱ (ماعطنا

 حمو( . .) آّضوتف هوضوب يتأف لابف ءابُق یتآ كلام نب سنا ثیار

 (ىشيف نب نامحرلا دبع نب ديعس هيوري رثأ) یلص م نيشلا ىلع
 رثأ) أضوتي ملو امخن لكأ - هنع هللا يضر  قيَّدصلا ركب ابأ ُثيأر

 (هللا دبع نب رباج نم عمّس
 ساننا سمتناق رضعلا ةالص تناحو ل هللا لوسر ثيأر

 هعباصأ ثحت نم عني ءاملا تیر ف ...) هودجپ ملف ءوضولا

 (كلام نب سنأ هيوري ثیدح) (. . .) سانلا أّضوتف
 ةمايشلا موی نوتأي مهنا 4 . ! ينس موق راد مکیلع مالسلا

 وبأ هي هيرري ثيدح) !ًاقحّسف ءوضرلا رثأ نم نيلّجحُم رع

 2 جملا ىلإ جرخ دقو - فک - یبنلا
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 رثآ) ءاملاب هراز تحت امل ًاءوضُو اضوني باطخلا نی رمش عما

 (كلذن عماسلا ناك ذإ هيبأ نع نامحرلا دبع نب نامثع هيوري

 هتأرها لبق نمف .ةسمالمْلا نم هديب هجو هتأرما لجرلا ةلبق

 رمع نب هللا دبع نب مئاس هيوري رثأ) ءرضؤلا هيلعف هديب اهّسِجو

 ( هيبأ نع

 يف هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب بقصم هيوري رثأ) !اصوتن ْمُك
 رگ 5 نم ءوضولا

 مث اونا نأ هديب راشأ مث 2... .) ةالص يف - يي 5 - هللا لوسر رّبك -
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 تیدحلا

 (راسي نب ءاطع هب رّبخأ ثیدح) ءاملا رثآ هدلج یلعو (..۰) عججر

 نب ةورّش هيوري رثأ) ضئاح انأو - ها لوسر سأر لیجرآ تنُك
 ش (ةشئاع نع ريبزلا
 مثال يلصلو ليتخت تناكف ضاعت شخج تنب بتُيز تناك

 - 38 - يبنلا ةجوز تأر دقو ةملَس يبآ تنب بيز هيؤرت

 (ةئيهلا كلت

 عرنت مع نب هللا دبع ةآرما :هللا ديبع يبأ تنب ةيفَص تناك

 دقو ءهللا دبع یلوم «مفان هيوري رثأ) ءاملاب اهسأر حّسمتو اهرامج
 (ريغص وهو كلذ لّعفت اهأر

 مث هيدي لّسغف ادب ةبانّجلا نم لتتعا اذإ - لل - هللا لوسر ناك
 هيورت ثيدح) هلك هدلج ىلع (...) ةالصلل أّضوتَي امك أّضوتَي
 (ةشئاع

 ةبادّجلا نم قّرَقلا وه ءانإ نم لستغي - لي - هللا لوسر ناك
 (ةشئاع هيورت ثیدح)

3 3 

 ينبيف عجري مث مدلا لسغیف جّرخَیف فغرب سابع نب هللا دبع ناک

 (كلام تاغالب نم رثأ) یلص دق ام ىلع

 لّسغ بنَج وهو ماني وأ معطي نأ دارأ اذإ رمع نب هللا دبع ناك

 عفا هيوري رثأ) مان وأ معط مث (. . .) نْيَمفرملا ىلإ هّيديو ههجو
 (هالؤم
 هدي ىلع عرف أدب ةبانجلا نم لّستغا اذإ رمع نب هللا دبع ناك

 ءاملا هيلع ضافأف لستغا مث ( . . .) هجْوف لّسغ مث اهلّسغف ىنمُيلا

 ۱ (هالوم « عفان هیورپ رثآ)

 ملكتي ملو ینبف عجرو ًاضرتف فّرصنا فّعر اذإ رمُع نب هللا دبع ناك

 (ءالؤم «عفان هيوري رثأ)
 عفان هيوري رثآ) هذال هْيِعْيْصَأِب ءاملا دمای رمُع نب هللا دبع ناك
 (مالؤم
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 ثيدحلا 0 عيضوملا

 (هالوم «عفان هيوري رثأ) نيقفرولا ىلإ مّميتي رم نب هللا دبع ناك -

 رثأ) هيف يلِصُي مث بثج وهو بوثلا يف قّرعَي رمُع نب هللا دبع ناك -

 (هالؤم « عفان هيوري

 هنيطعُيو ضخ نهو هيلجر هیراوج لسغَي رمُع نب هللا دبع ناك -

 (هالؤم « عفان هيوري رثأ) ةرمخلا

 هيوري رثأ) أّضوتَي الو يّلِصُي مث دعاق وهو ماني رمع نب هللا دبع ناك -

 (هالؤم «عفان
 ًاضئاح وأ ًابتُج نکت مل ام ة ةأرملا ءوضو لضفب لّستغُي نأ ساب ال _

 (ءالؤم ؛عفات هيوري رمع نب هللا دبعل رثآ)

 ةالؤم قناجرم هيورت رثأ) ءاضيبلا َةصَقلا نیز ىتح نلَجعَت ال

 نم ةَجّرّدلاب ةشئاع ىلإ شعبپ ّنك ؟ يئاللا ءاسّنلا رکذ هیفو ؛ةشئاع

 (ةرْفّصلا اهیف فس کلا

 دقو يراصنألا هللا دبع نب رباجل رثأ) املا َرْعّشلا سمی ىتح !ال _

 (ةمامعلا ىلع حشملا نع لس

 !اهيديب اهسأر ْتَعَضَتْلو ءاملا نم تاتفح ثالث اهسأر ىلع ْنَقْحَتِل -

 نم ةأرملا لس نع تلكُس دقو ةشئاع نع كلام تاغالب نم رثأ)

 (ةبانجلا

 هیفو عفان هيوري رثأ) !ءاش نإ اهرشابپ مث اهلفسأ ىلع اهرازا دل -
 هتآرما لجرلا ةرشابُم نع ةشئاع لأسي لّسرأ رمُع نب هللا دبع نأ

 (ضئاح يهو
 مّلسأ نب ديز هيوري ثيدح) !اهالعأب كتأش مث اهرازإ اهيلع دل -

 (صضتاح يهو هتأرما نم هل اّمع هلأس اجر - ب - یبنلا بیج هیفر

 !(.۰۰) رّهشلا نم ضیحت تناك يتلا مایالاو يلايللا ددع زّظنتِل -

 | لصشت مث .٠ . .) لستفتلف (۰۰۰) !رّهشلا كلذ رذق ةالصلا سلف

 ناسل ىلع هثتفتسا دقو - لب - يبنلا نع ةملس أ هیورت ثیدح)
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 (مدلا قاَرَيُت تناك ةأرما

 نب ناميلُس هيوري رثأ) !سانلا رثآ ُثيَّلُو ذنُم مالیحالاب ُتيلثبا دقل
 ىف ىأرف فلاب هضرأ ىلإ ادغ دقو باطخلا نب رمع نع راسي

 ىلص مث مالتحالا نم هبوث يف ىأر ام لسغو استغاف ًامالتحا هبوث

 ثیدح) ءوض لک عم كاوّسلاب مهّرمأل هتْمُأ ىلع نشي نأ الول
 E) - 8 يسنلا هيف ركذي ةريره وبأ هيوري

 دقو تباث نب ديز ةنبا نع ىورُي رثأ) اذه نْمَنصَي ءاستلا ناک ام
 نرظنیل ليللا فوج نم حيباصملاب نوعي ءاسلا ذأ اهنلب

 ىلإ يدوم مت لو كيلع يقف (...) يشت كلما يلام

 ةشئاع نع نامحرلا دبع نب ةعيبر هيورب ثيدح ل ! ٌكعِجضَم

 (ةّدِشب ثبثوف دحاو بوث يف هل ةعجاضُم - و - ن بنا عم تناكو

 ام هل رف الا ( .. .) هءوضُر نحيف صوتي مش ءیرما نم اس

 نم هعمس ثيدح) اهیلصب ىتح ىرخألا ةالصلا نيبو هنيب
 ةالصب َنّدؤُملا هنّذآ امدنع أّضوت دقو نافع نب نامثُع - ةي - یبنلا
 (رضعلا

 زواج اذإ (...) !هنع يتلّسف َكَمَأ هنع ًالئاس تنك ام ؟وُه ام
 بّیسملا نب دیس هیورپ ثيدح) لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا ۳ + 7 5 8

 نع ةشئاع لاسي نأ هيلع بعص يذلا يرعشألا ییسوم يبأ نع

 (لِزنُي الو لسكُي مث هلهأ بيصُي لجرلا

 ةالص يف هّنإَف ةالصلا ىلإ ًادماع جّرخ مث هءوضُو نّسحأف أّضوت نم
 هعمس رثآ) ىطُحلا ةرثك لجأ نم (.. .) ) ةالصلا ىلإ دّمعي ناك ام

 (ريجُملا هللا دبع نب ميعُت ةريرش يبأ نم
 نع كلام تاغالب نم رثأ) ءوضؤلا هتأرما لجرلا ةلبُق نم
 ( د وعسم نب ها كي
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 كثيدحلا عوضوملا

 میل ما ٌتلأس هيفو ةملَس ةمَلَس مَا هيورت ثيدح) !ءاملا تأر اذإ !ْهَمَت -

 (ثمّلتحا اذإ | لس ةأرملا ىلع ناك نإ _ 25 - يبنلا

 أ تبلط.هیفو - هيي - يبنلا نع ىورُي ثيدح) !لستغتلف امن -

 مانّملا يف تأر دقو لييتغت ةأرملا تناك نإ يق  یبتلا نم ميلُس

 (لجرلا ىري ام
 نب رّوْسِمْلا هيوري رثآ) !ةالصلا كرت نمل مالسإلا يف أح الو ! مکن -

 نم حبّصلا ة ةالصل ةفيلخلا ظقبأ دقو باطخلا نب رمش نع ةمّرْخَم

 ین نم يتلا ليل

 ناتخلا ُناتْحْلا رواج اذإ (. . .) ؟ةمّلَس ابأ اي كّلتم ام يرذت له -

 لاس دقو نامحرلا دبع نب ةمَّلّس وبأ هيوري رثأ) لس پچو دقف

 (لسفلا بِجوُي اع ةشت اع

 نع ةريرُش وبآ هيوري ثيدح) هيم ٌّلحلا هؤام ٌروهْطلا وه _

 (هب أّضوتُي رحبلا ءام نع لتس دقو - يي بنلا

 نيملسُملا لک ام ًابايث دجت تنك نإ !صاعلا نبا اي كل ابَجَعاو

 ىورُي رثأ) رآ مل ام حّضنأو ثیار ام لسغآ لب (۰۰۰) !ًابايث دجت

 صاعلا نب ررمَع مهيف بكر يف رّمتعا دقو باطخلا نب رمُع نع
 رثآلا رظنا) (ورمع هنم بلط امك لّسُْي هبوث عدي ملو رمُع مّلتحاف

 (يلاوُملا
 امو ثیلصو ثرشش امو ثملتحا دق الا ينارآ ام لاو -

 باطخلا نب رم نع تّلّصلا نب دیبژ هيوري رثأل (. . .) !ثلسفا

 كلذ دعب لّستغا رمع نأ فيضُيو . .فّرجلا ىلإ هعم جّرخ دقو

 رظنا) (ىحضلا عافترا دعب ةادٌّعلا ىلص مث هبوث يف ىأر ام لسو

 71 (قباسلا رثألا

 - 395 - يبنلا نع ةشئاع هيورت ثيدح) !رانلا نم باقغألل ليو -

 27 (ءوضؤلا غابشإ ىلع هثُحتل [قيّدصلا] ركب يبأ نب نامحرلا دبعل

 انيلع درثو عابسلا ىلع درن اًنإَف !انوبخُت ال !ضؤحلا بحاص اي -
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 رقفلا ثيدحلا عوضوملا

 يذلا صاعلا نب ورمع مهیف بکر يف ذ ناك امل باطخلا نب رمُع)

 33 (عابسلا هدرت تناك نإ ضؤحلا ٌبحاص لاس

 نع ةباجإ - قو - يا نع هم م هيورت ثيدح) هدعب م رب -

 يورپ رثأ) تومي نأ لبق كلذ نع عوف اأ نإ ۰ و
 لجرلا نع تباث نب ديز لأس دقو يراصنألا بيبل نب دومحم

 ناك بغك نب ین نأ فاضأ مث لز الو لسکُی مث هلهأ بيصُي بی

 69 (لسغلا یری ال
 كسانّملا رظنا :فاوطلا .

 كسانَملا رظنا : بيلا
 مايّصلا رظنا : راهظل 1

 ةاكزلا رظنا : ضورعلا

 ةأكزلا ر تا : لّسعلا "

 ةالصلا تيقارّم رظنا : رضعلا

 ةالصلا رظنا :دّهشتلا دعب لّمعلا

 ةاکزلا رظنا : را
 ةالصلا رظنا : نادیعلا .

 كسانَملا - ةالصلا رظنا : للا
 ةالصلا رظنا :ةعامجلا لضف

 مایضلا  ةاكزلا رظنا : طفل

 ةاكزلا رظنا : هکاوفلا
 ةالصلا رظنا : ةلبقلا
 ةراهطلا - مایصلا رظنا : . ةلبقلا
 مايّصلا رنا : : لشق

 ةالصلا رظنا :ن لا ةءارق <

 مايصلا ۳ : ءاضقلا .



 ا

 ةاكزلا رظنأ : بضَقْلا

 ةراهطلا رظنا : سنقل

 ةالصلا رظنا : توبقلا

 ةالصلا رظنا :سمشلا فوسك
 مايصلا رظنا : ةراقكلا

 ةاكزلا رظنا : رْئكلا

 مايّصلا رظنا :رْدَقلا ةليل

 ١ ةاكزلا رظنا : ةيشاملا
 ةراهطلا رظنا : يْذَملا

 مايّصلا رظنا : صضرملا

 ةالصلا رظنا : رورُملا

 ةالصلا رظنا :- 5 - يبنلا دجسم

 ةراهطلا رظنا : حشملا

 ةراهطلا رظنا : جْوَمْلا سَم

 ةراهطلا رظنا :رانلا سَم

 00 ةاک زلا رظنا : نداعملا

 نأ يعم نم وأ يباحصآ رُمآ نأ ينرّمأف مع لیرج يناتآ -:كسانّملا

 نب دالخ هيوري ثيدح) لالفالاب وأ ةيبلتلاب مهتاوضأ اوری
 - هك - يبنلا نع هيبأ نع يراصنألا بئاسلا

 1 ([قيدصلا ركب ۳ نی دمحم نب سل
 - هلع هللا يضر - باطخلا نب مع َةمَّلَس يب ىبأ نب رمُع ندأتسا -

 ملو هلهأ ىلإ لّقق مث رّمتعاف هل نواف لاّوش يف رمتعي نأ

 3 يا نب ديعس نع باهت نبا هيوري رثأل

 نآ) !ًاثَعَش الا ءاملا هديزي نلف !تْیْضا ۰ .) يسأر ىلع ْبِّيَض
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 ثيدحلا

 بلطي ةفيلخلا ناكر حابز يبأ نب ءاطغ هيوري باطخلا نب رمغلا
 (ليتغي وهو ءاملا بص هی نب ىلْعَي نم
 ماعو ةّيِضقلا ماعو ةّيبْيدُحلا ماع :ًاثالث - 6 هللا لوسر رّمتعا :

 (كلام تاغالب نم ثيدح) ةنازعجلا .

 - ی - یبلل .تیدح) ةجحك هيف ةرمع ناف ناضمر يف يرمتفا .-

 يّنِإ :هل تلاق ٌةأرما هتباجإ هيفو نامحرلا دبع نب ركب وبأ هيوري
 (!يل ضزتعاف ّجحلل ٌترّهجت ٠
 دمحم نب] مساقلا هیورپ ثيدح) حلا - لي هللا لوسر دف
 (ةشئاع نع [قيذصلا ركب يبأ نبا ..

 يف رمتعت نأ مكدحأ خحل مت هّف مکترمعو مكّجح نيب اولصفا

 رم نع رمُع نب هللا دبع هيوري رثأ) هترمُعل َمتأو ّجحلا رهشآ ريغ
 (هيبأ «باطخلا نبا ٠

 يذ لالهل ّجحلاب لی نينس مست ةكمب ريبُرلا نب هللا دبع ماقأ د
 نع كلام هيوري رثأ) كلذ لّعفف هعم ریبزلا نب ةورغو ةّجحلا ٠

 ([ريبّزلا نب] ةورغ نب مانشه

 دعاوق نع اررصتا ةبعكلا اًونب نيح ِكموق نأ خر ملا د
 ثيدح) !ثلعفل رفکلاب ِكموق نائذح الول (...) ؟میهارب]
 نب دمحم نب هللا دبع ومع نب هللا دبع هب ريبحأ 5  ئبنللا
 اهجوز نم تبلط دقو ةشئاعل هّجوُم باطخلاو ؛قیّدصلا ركب ی

 (ميهاربإ دعاوق ىلع تیبلا دري نآ
 لهأو ةفيلخلا يذ نم اولی نأ ةنيدملا لهأ - يب - هللا لوسر رمآ

 نيب هلل دبع هیورب ثیدح) َنْرَق نم دجن لهو ةفسجلا نم ماشلا

 نم نهتعمسف ثالثلا ءالؤه اأ :ةفاضإب لك - يتلا نع رمع"

 (_رق هللا لوس
 الا اهنم نمی - ءال - هللا لوسر نأ مل ينِإف ناكرألا انمأ
 - لي - هللا لوسر زر مل يناف لالعالا اًمأو (...) !نییناتیلا .
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 عوضوملا

 نب دیبع هيوري رمُع نب هللا دبعل رثآ) !هتلحار هب ثعبنت یّتح له
 هباحصآ نم ادح ری ملو اهعتصَي هار عبرأ نع هلاس دقو جیرج

 7-580 (اهعتصی

 ةرمهو ٌةجَحِب كل ( . )اس عجل نيب رقي نأ یه تن

 مالکلاو دوشالا نب دادقملا هيوري بلاط يبآ نب لعل رثأ) !ًاعم

 «نارقلا نع يهنلا ىري ناك يذلا نافع نب نامل هوش

 يف لّعفت امك كترمُع يف لّعفاو ةرْفّصلا هذه لسغاو كصيمق غزنا

 -. 6 - یبللا نأ هيفو حابژ يبأ نب ءاطَع هيوري ثيدح) !كّبح

 دقو هعنّصب هرمأی اًمع - ةرْغُص رثأ هب صيمق هيلعو - يبارعأ هلأس

 (هباجأف ةرمشي ّلهأ
 (. . .) !- 6# - هللا لوسر عم انعّتص امك انعّتص تييلا نع تدِدص نإ

 عم خحلا ٌتبَجوُأ دق ينأ مکدهشآ (...) !دحاو الا امهذمآ ام

 يذلا رمع نب هللا ديع نع دانسإ نودب كلام هيوري رثأ) !ةرمُعلا

 (تيبلا نع َدَّصُي نأ فاخف ةنتفلا يف ارمتعُم ةكم ىلإ جرح

 - لب - يبنلا نع هيوري ثيدح) !مُوُخ انآ الا كيلع هذن مل ان
 ًارامج , - و - هللا لوسرل ىدعأ يذلا يثيللا ةماتج نب ُبْعَّصلا

 (لقث ام هل لاق ءايتسالا ههجو يف یر اّملو .هيلع هدرف ًایشحو

 دمحلا نإ (. . .) !كِنَبَل مهللا تک :- 8 - هللا لوسر ةيبل نا

 - 3 - بلا نع هيوري ثيدح) !كل كيرش ال كلُملاو كل ةمقّتلاو

 (...) !كيدعسو (...) كبل :هيف ديزيو رمُع نب هللا دبع

 (!لمعلاو كيلإ ءابغرلاو
 مل كلب - 282 هللا لوسر ثيأر يآ الولو !رّجح نأ امت

 باطخلا نب رمُع 7 [ريبُزلا نب] ةورُع هيوري ثيدح) !كّلْبقأ
 (دوسالارجحلا لقي نأ لبقو تیبلاب فوطي وهو لقن ام لوقي ناكو

 مث بوثب يريتسا مث يليتغاف ناطيشلا نم ةّضكر كلذ امن

 ءَنايْفّس نب هللا دبع «يملسألا زعام وبأ هيوري رثأ) !يفوط
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 ثتيدحلا
 .< قلا

 دیرت ثلّبفأ ةأرما هثتْتسا امل رمُع نب هللا دبع عم ًاسلاج ناکو

 681 (ةيلاتتُم تاعُفد يف ءامدلا تقرّ اهتکلو تبلاب فاوطلا

 يراصتالا ةداتق وبأ هيوري ثيدح) هللا اهومكممطأ ةمعط يه امت

 نرش هل احا عم هلي لا لوسر نع فّلخت دق ناكو

 ىبأو ٌضعبلا هنم لكأف ًاّيِشحو ًارامج لتقف مرحُم ريغ وهو

 632 (لقث امب باجأ يبنلا اولأس املف .رّكآلا لضعبلا

 فوطت ال نكلو !كلذ تدارأ اذإ اهترمُعب وأ اهتضحب لهث اهْنإ

 یّتح دجسملا بّرقت الو (..۰) !ةورملاو افَصلا نيب الو تیبلاپ

 يف كلذو یالّوم فان رمُع نب هللا دبع نع هیوری رثآ) !رّهطت

 613 (ةرمعب وأ خحب لهُ يتلا ضئاحلا ةأرملا

 تاغالب نم ثيدح) ةرمغعب ةنازهچلا نم - للي هللا لرسر ّنمأ ۱

 584 (كلام

 544 (هدنع ةقّثلا نع كلام هب ثّدح رثأ) ءايليإ نم رمُع نب هللا دبع لهآ

 584 (هالؤم عن هيوري رثآ) مرا نم رمُع نب هللا دبع لأ

 نب ةعيبر هنع هيوري ریبلا نب هللا دبعل رثأ) !ةیعکلا ترر ةعدب

 داق نأ هیذهب رمأ الجر قارعلاب ىأر دقو ریدهلا نب هللا دبع

 610 (لقث ام لاقف هللا دبعل ىأر ام ةعيبر رکذف كلذل دّرجتو

 هل هللا لأ اّمم ًائيش كني ملف ماقأ من هیذهب - 36 - یبنلا تب

 رکذ نأ كلامل قّبس دقو ةشئاع هیورت ثيدح) يذهلا رحت یتح

 602 (هالعأ نصنلا نم 608 و 607 نیت رقفلا ىف هداتسإ

 نع رثأ) !كّتعجوأل كلذ ريغب مهتيتفأ ول (.. .) ؟مهتتفآ مب 5

 بکر هب رم دق ناك يذلا ةريره وبآ هیورب باطخلا نب رمع

 .هنولكأي هلح ًاسانأ اودجو دیص محل لكأب مهاتفأف نوم رحم

 637 لق امك نوه ین اتش و رمغ كلذب تحتل

 لهأ ام !اهیف - 2# - هللا لوسر ىلع نوبذكت يتلا مکژادیب -

 ةفيلخلا يذ دجسم ينعي «دجسملا دنع نم الا لي هللا لوسر
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 ةرقفلا ثيدحلا عوضوملا

 586 (هيبأ نع [رمع نبل هللا دبع نب ملاس هيوري ثيدح)

 اهبو ةكم ىلإ ٌتلسرأف يذخف ترس (...) ةّكم ىلإ ٌتجّرخ

 دحأ يل صخري ملف سانلاو رمُع نب هللا دبعو ساّبع نب هللا دبع
 يبأ نب بويأ هيوري رثأ) ةرمغب ٌتللح ىح (. . .) لجأ نأ يف

 654 (ةرصبلا نم لجر نع ينايتخسلا ةميمت
 ةرمعب له نم اًنِهف عادّولا ةّجَح ماع - ولو - هللا لوسر عم انجّوخ -

 لوسر لهأو ٌجحلاب لَمُأ نم امو ةرمعو ٌجحب لَهَا نم امو

 هيوري ثيدح) رخنلا موي تاك یتح (...) ححلاب - ب هللا
 نب دمحم ًابيرقت هتاد ظفللابو كلذكو ةشتاع نع ریبژلا نب ةورغ

 594 2 (راسي نب نامیلس نع لفؤن نب نامحرلا دبع

 نع يزْهَبلا هيوري ثيدح) !هيحاص يتأي نأ كشوي هتاف هوُعد

 رم الف .مرحُم وهو ةكم ديرُي جرخ دقو - هلي هللا لوسر
 ؛رامجلا بحاص لّيقأ امل مث .لقث ام لاق ریقغ يشخو رامجب
 هفقوم ًاضيأ ناكو .قانّرلا نيب رامجلا مسّقف ٌييبنلا رّمأ ءّيِْهَبلا
 634 (كلذ دعب مهضرتعا حیرج يبظب نفر

 میعنتلا نم ةرمعب مّرحأ دق ریبولا نب هللا دبع [ریبلا نب] ةورُع یآر -

 ماش هيوري رثأ) ةئالثلا طاوشالا تیبلا لوح یعسی هّتيأر :لاق مث
 666 (هيبأ نع [ريبألا نب] ةورُش نبا

 هيلإ ىهتنا ىّتح دوسألا رججحللا نم لمر - ل هللا لوسر ثيأر -
 نع [نیسخلا نب يلع نب] دمحم هیورپ ثيدح) فاوطأ ةثالث

 (هللا دبع نب رباج

 لخخدي من رصعلا ةالص دعب تيبلاب فوطي سابع نب هللا دبع ُتيأر -
 ريبّزلا يبأ نع كلام هيوري رثألا) !عتصي ام يردآ الف هترجخ

 676 : (ىكملا
 نی مل ارس رم نم اجر  هنع هللا يضر - باطخلا نب رمُم در -

 5 (دیعس نب ییحی نع كلام هيورب رثآ) عّدو ىت تیبلا عدو
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 ةرقفلا ثیدحلا عوضومل

 مرحم وهو ةكم قیرط ضعبب يموزخَملا ةبازخ نبا عرض -
 ريبّزلا نب هللا دبعو رمُع نب هللا دبع (...) دّجوف (...) جحلاب

 (...) ىوادتي نأ هرمأ مهلکف (...) مّكحلا نب َناوزَمو

 رثأ) يذهلا (...) همارحإ نم لحق رّمتعا حص اذإف .يدكفيو

 635 (راسُي نب نامیلس هبورپ
 . ةبعكلاب حبلا ةالص دعب - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمُم فاط -

 خانآ ىّتح بكرف سمشلا ری ملف رظن ةفاوط (...) ىضق اًملف
 ٌيراقلا بع نب نامحرلا دبع هب ريخي رثأ) نیتمْکَر یلصف یّوط يذب
 678 - 6 (رمغ عم قاط يذلا

 نع ةملَس ُمأ هیورت ثیدح) !ةبکار تنآو سانلا هارو نم يفرط -

 تفاطف لقت امب اهحَصتف ًاعجو هيلإ ثکتشا دقو - يب  یبلا
 679 ۰ (روطسم (.۰۰) تيبلا بنج ىلإ يّلصُي یبللاو اهزیعب ةبكار

 ءازج هل سيل روربلا خحلاو امهنيب امل ةرافك ةرمُعلا ىلإ ةرمُعلا -

 نع نامسلا حلاص وبأ هيوري يق يبنلل ثیدح) !ةئَجلا الإ
 625 (ةریره یبآ

 نب دعس هیورپ ثیدح) !هعم اهانعتصو - لو - هللا لوسر اهعتص دق -

 سيق نب كاخضلا ىلع هب دهشتسی «ةرمغعلاب عقمتلا يف صاقو يبأ

 616 (باطخلا نب رمع يهنب دهشتسيو كلذ نع يُهنلا ىري يذلا
 هيرري رثأ) !يلجأ نم ديِص امّنِإ !مكتنئهك تسل ينإ (. . .) !اولگ -

 يذلا [يِرْئَعلا] ةعيبر نب رماع نب هللا دبع «ناع نب ناملع نع

 هياحصأ رمأف مرحُم وهو دّيِص مخلب ينأ دقو ةفيلخلا ىأر

 644 - 2 (هلكأب

 لبق هلجلو مرحي نأ لبق همارحإل - ب هللا لوسر بّیطأ تنك -
 نب دمحم نب] مساقلا اهنع هيوري ةشئاعل رثأ) تيبلاب فوطي نأ
 576 ْ ([قيّدصلا ركب يبأ

 ' ركب يبأ تنب ءامسأ عم نحنو تامرحُم نحنو انهوجو رخت انک -
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 ثيدحلا عوضوملا

 ةمطاف نع ةورع نب ماشه هيوري رثأ) - هنع هللا يضر  قيّدصلا

 (رذنُملا تب
 باما شیت - هنع هللا يضر - [قیذصلا] ركب يبآ تنب ءامْسأ ثتاك -

 ةمرحُم يهو نارفغز اهيف سيل ؛رفشعلاب تاعّبشملا تاغّبصُملا
 (ءامسآ نع [ريبّألا نب] ةورُ هبورپ رثآ)

 هيوري رثآ) فقوملا ىلإ تحار اذإ ةيبلتلا كؤتت ةشئاع تناك -

 ([قيّدصلا ركب يبأ نب دمحم نب] مساقلا

 كارألا ىلإ ثلّوحت مث .ةرهتب ةفّرع نم لزنت 2. . .) ةشئاع تناك -

 (هّمأ نع ةمقلَع يبأ نب ةمّقلَع هيورب رثأ)
 دارأو نیک مگرو تیبلاب هفارط یضق اذإ لق هللا لوسر ناك -

 جّرخي نأ لبق دوسألا نكؤلا ملتسا ةوؤملاو افّصلا ىلإ جرحي نأ

 (كلام تاغالب نم یبتلا نع ثيدح)

 مل َنْيَتَعُكَر ةفيلحلا يذ دجسم يف يلصُي - 6 - هللا لوسر ناك -

 ماشه هيوري ثيدح) ُلَهَأ هتلجار هب ثّوتسا اذإف .بكريف حرخی
 (هيبأ نع [ريبُرلا نب] ةور نبا

 هيوري رثأ) مارحإلا يف ءابظلا َديِدَق دّوزتي ماّوعلا نب ريبّلا ناك -

 (هيبأ نع [ريبّزلا نب] ةورع نب ماشه
 لبق ةفّرع ىلإ جّرخ ًاقّمارُم ةكم لحد اذإ صاقو يبأ نب دعس ناك -

 جّرْخي نأ دعب فوطي ّمث ةوزملاو اصلا نيبو تيبلاب فوطي نأ

 (كلام تاغالب نم رثأ)

 الو (. ..) ىَّوط يذب تاب ةّكم نم اند اذإ رمُع نب هللا دبع ناك -

 رمأيو (...) لستغي یّتح ًارمتعُم وأ ًاجاح جرح اذإ ةكم لخدي

 (هالؤم «عفان هيوري رثأ) اولخدب نأ لبق نولستغيف هعم نم

 نم الا مرحُم وهو هسأر لسغي ال (.. .) رمع نب [هللا دبع] ناک -

 (هالّوم عفان هيوري رثأ) مالتحالا
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 1 ةرسقفلا ثيدحلا

 هيوري رثأ) تیبلا لوح فوطی وهو يّبِلُي ال رمع نب هللا دبع ناك
 604 -آ (باهش نبا نع كلام

 دوشألا رجحلا ىلإ دوشألا رّصحلا نم لّمري رم نب هللا دبع ناك
 666 (ءالزم «عفان هيوري رثأ) ةعبزأ يشميو فاوطأ ةثالث

 بگ ريف جڙخب مث ةفيلُحلا يذ دجسم يف يّلصْی رمُع نب هللا دبع ناك
 389 (هالؤم «عفان هيوري رثأ) مّرحأ هتلجار هب تّوتسا اذإف .هتلحار
 دم هلوخُدلو مرحُي نأ لبق همارخال ليتغي رمُع نب هللا دبع ناك
 562 (هالّوم .عفان هيوري رثأ) ةفّرع ةّيِشع هفرقّولو
 مّرحلا ىلإ ىهتنا اذإ جحلا يف ةيبلتلا عطقي رمع .نب هللا دبع ناك
 ةيبلتلا كتي ناكو ( 5 ) ةوعملاو افّصلا نيبو تیبلاب فوطی ىتح

 624 _ 3 الزم ء عفان هيوري رثأ) مرحلا لخد اذإ ةرمعلا يف
 :مفان هيوري رثأ) مرحُملل ةقطْيلا سل هّركي رمُع نب هللا دبع ناك

 572 (هالؤم
 ططحي مل هز رمتعا اذإ -! للا يضر - نافع نب نامثع ناك 9 1 a م ۱ هع ۳ ۰ ۱ او <

 تاغالب نم رثأ) ةكمب ماقَملا هرکی « عج ری تح هلحاور نع

 b28 «(كلام

 یتح .ٌجحلاب ياب  !هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناك
 نب] دمحم هيوري رثأ) ةيبلتلا عطق ةفرع موي نم ی بسمشلا ثغاز اذإ

 002 ([نیسضخلآ نب یلع

 هيلع رني الف ریکملا ریکیو هيلع رکن الف اتم لهثلا لب ناك
 نب دمحم هيلإ ههّجو لاؤُس نع ةباجإ كلام نب سنأ هيوري ثیدح)
 مک فيك : ی نم ةفّرع ىلإ هتبحشب ناكو يفقثلا ركب يبأ
 601 (؟_ هِي هللا لوسر عم موبلا اذه يف نوعنصت

 (...) ؟دوسألا نكؤلا مالتسا يف دمحم ابآ اي تعنص فيك
 باطخلاو [ریبلا م نب ةورش هیدرب - هي - ىبتلل ثيدح) !تبص
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 ثتيدحلا عوضوملا

 (تکرتو ُتمّلتسا

 مضوف ۰ )؟مرحُم وهو هسأر ر لسغي خو هللا لوسر ناك فيك
 امهب لا هديب كّوح مث هسأر ىلع ٌبّصف . .) هذي بويا وبأ

 هيوري ثيدح) لّعفي و هللا لوسر ثيأر اذكه :لاق .ردأو

 نب هللا دبع ناسل ىلع هلأس دقو يباحصلا نع نّْيِنُخ نب هللا دبع

 (لقث يذلا ٌلاَوُسلا ةمّرْخَم نب رّونملاو سابع
 الو تاليوارّسلا الو سارا الو مئامعلا الو صُْمُقلا اوسّبلَت ال

 نارفْغرلا نم هّمم ًائيش بالا نم اوسّيلَت الو (. ..) فافخلا

 نع «هالؤم «ٌعفان رمُع نب هللا دبع نع هيوري ثيدح) !سزوولا الو

 (بايلا نم مرحُملا سايل نع ل5 - يبنلا لأس لجر
 هللا دبع نع هيوري رثأ) نْيْزاَفَقلا نیل الو ةمرحُملا ةأرملا بت ال
 (ءالوم « عفان رمع نبا

 لأس دقو ديعس نب ىيحي هيوري رثأ) !ىّبَلو لَهَا نم الإ ٌمِرَحُي ال

 مرحب له :ميقُيو هيذهب ثعبي يذلا نع نامحرلا دبع تنب ةرمع
 (هتلقنو الوق ةشئاع نم تعمس اهّنأب تباجأف ؟ءيش هيلع

 كلا رجخآ نف !تيبلاب فوطي ىتح خاحلا نم دحأ ٌرُدصَي ال

 (هيبأ نع [باطخلا نی رمش نب هللا دبع هيدر رثأ) تيبلاب فاوطلا

 يف نینئار لاش يف نكادحإ :اثالث الإ هنو - يبنلا رمتعی مل

 (هينأ نع [ريبّزلا نب] ةورع ني ماشچ 0 ةدْعَملا يذ
 ههالوم «ٌّمفان رمُع نب هللا دبع نع هيوري رثأ) !هانبّيطَل مرح انأ الول

 رّمخف ةفحجلاب امرحُم تام يللا ادقاو هنبا نقک دق هللا دبع ناکو

 (لقث ام لاقو ههجوو هسأر

 - هَ - هللا لوسر يده دئالق تلف انآ !ساّبع نبا لاق امك سيل -

 - ا - هللا لوسر ىلع مرحي ملف هديب (.. .) اهدّلق مث يديب

 تنب ٌةَرْمَع دیورت ثيدح) يذهلا انزحن ىتح هل هللا هّلحأ يش

 ةشناع ىلإ بتك نایفش يبأ نب دايز نأ ترّبخأ يتلا نامحرلا دبع
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 0 ثيدحلا عوضوملا

 (لقث ام تلاقف ساع نبال لوق ىلع اهعِلطُي
 اهنع هيوري ةشئاعل رثآ) !تيبلا يف مأ رضجلا يف ُتيَّلص يلابأ ام
 ([ يزل نبآ ةورُع
 هيوري رثأ) كب ثلعفل كلذ ريغب مهترمآ ول (...) ؟هب مهترمأ اذاه

 نابکژ هدّجو دّیص نع لتس يذلا ةريرُم وبأ باطخلا نب رمُع نع

 هب رم اب هّربخأو رمع كلذب ثّدح الو .هلكأب مهرمأف نومرحُم
 (لقت امي هققاو

 يدتقي ةّمَِأ (.. .) مكنإ (. . .) ؟ةحلط اي ْغوبصَملا بوثلا اذه ام

 !ةغّيصُملا بايثلا نم ًائيش (. . .) اوسَبلَت الف (. ).  !سانلا مكب

 رمُع نب هللا دبع نم «باطخلا نب رمُع ىلؤم ؛ملسا ةعمس رثآ)
 «ًاغوبضم ًابوث هللا ديِبُع نب ةحلط ىلع ىأر دقو هيبأ نع
 (كلام تاغالب نم ةشئاع نع رثأ) !ثیبلا الا هلجي ال مرحُملا

 اًمّصلا نيب ىعسيو تیبلاب فوطي ىتح لحي 3 ضریب رّصحُملا
 عنص ءاودلا ىلإ وأ (...) ءيش سبل ىلإ ٌرطضا نإف .ةوزملاو

 (هيبأ نع [رمُس نب] هللا دبع نب ملاس هيوري رثأ) !ىدتفاو كلذ

 ركب وبأ - هُو - يبنلا نع هيوري ثيدح) !ُلِهُتِل مث لستغتلف اهزُم
 هنبا تدّلو سْيمُع تنب ءامْسأ ناب هزبخآ امل كلذو قيّدصلا

 (ءادیبلاب ًادمحم

 اهنم كّلداف ةّبَرش ىلإ بهذاف (...) ؟بیطلا اذه حبر نم

 نم دحاو ريغ نع ديبز نب تّلَصلا هیورب رثآ) !هيّقنُت یتح كسأر
 هرّيخأف ةرّجشلاب وهو بيط حير دّجو باطخلا نب رمع نأ هلهأ

 (اهتلازإب هرّمأف هنم اهنآ تْلّصلا نب ریثک
 كيلع ُتمّرع (.۰۰) !يرْمَعل كنم (...) ؟بيطلا اذه حير نقم

 «باطخلا نب رمُع ىلؤم ءملسأ هيوري رثا) !هللسغتلف ٌنعِجرَتَ
 نب ةيواعُم ءريخأف ةرجشلاب وهو بيط حير دجّجو دقو رمت نع

 (بيطلا لسْعب هرّمأف هنم اهّنأ نایفس يبأ
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 عوضوملا

 يذ يف وأ ةدعقلا يذ يف وأ لاوش يف ٌجحلا رهشآ يف رّمتعا نم

 نإ مّتمتسا دقف ّجحلا هكردُي یتح ةّكمب ماقأ مث جحلا لبق ةجحلا

 (رمُع نب هللا دبع نم رانید نب هللا دبع هعمس رثأ) ایذه ( . . .) ٌّجح

 رثأ) !اوعجرت یتح مكيلع هئرْمأ دق ينإف (. . .) ؟اذهب مکاتف نم
 نيمرحُم بكر يف ناكو رابخألا بمك هيوري باطخلا نب رمش نع
 ربخأو كلذب رم ثَدُخ اینو .هودجو دّیص محل لكأب مهاتفاف

 (مهعوجز یتح مهیلع هرّمأ بخک یوتفب

 يذهلا ركي یتح حاحلا ىلع مرحي ام هيلع مّرح ایذه ید نم
 يتلا نامحرلا دش. تش ةرمع هيورت سابع نب شا دبع] ل رثآ)

 (رمآ اهنم رظتني ةشئاع ىلإ هب بتک نايفُس يبأ نب دايز نأ ترّبخآ
 نيبو تيبلاب فوطي ىّتح لج ال هّنإف ضرمب تيبلا نود سیخ نم
 (هيبأ نع [رمغ نبا هللا دبع نب ملاس هيوري رثأ) !ةوؤملاو افّضلا

 لحي شح لحب ال مث ةرمعلا عم ّجحلاب لهّیلف يده هعم ناك نم
 جحلا بجوُب ناکو رمع نب هللا دبع هیورپ ثیدح) !اعیمج امهنم

 ةجسَح ماع هباحصآ عم - و - يبنلا هلّعف امب دهشتسپ يو ةرمعلا عم

 (لقث ام مهل لاقو ةرمخلاب اهنّرق ثيح عادلا
 لحب ىتح لحي ال مث ةرمُعلا عم جحلاب ٌلِهّيْلف يذه هعم ناك نم

 ماج 3 0

 ّجحلاب يلهأو يطشتماو كسأر يضقنأ (...) !ًاعيمج امهنم
 نع هيورت ثيدح) ِكترمُع ناكم اذه (...) !ةرمّعلا يعدو

 تّلمأر عادّولا ةّبسَع يف هعم تجّرخ دقو ةشئاع - ةي - يبنلا
 نم ترتتعا مث .لقث امب اهرمأ تضاح اّملو .ةرمپ هعم

 نع باهش نبا نع يناثلاو هيبأ نع مساقلا نب نامحرلا دیع

 ريب لا ن نب ةورغ

 داتسإ نودب كلام هيورب ثیدح) !ليوارس يف رز دجي مل نم

۳3 8 0 
 a 5 li 5 0 04 ل 1 ۳1 30 ع

 سبل نع ىهن - 5  يبلا نأل اذهب عّمسي مل هاب اقلعُم
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 رقغلا كثتيدصلا عوضوملا :

 564 7 ی ثیدح .- رظنا) (ءانثتسا نودبو تاليوارسلا

 515 (؟ةيخأ نأ لق ریتم له لارج هب بهي بشل نب دیس

 نارفرب ًاغوبصَم ابو مرحملا سجلي نأ ل هللا لوسر ىهن

 امهعطقيلو نی سّیلیلف نيل دجي مل نم :لاقو سْرَو وأ
 نع رمُع نب هللا دبع هيوري ثيدح) !نيّبْعَكلا نم لفشأ
 569 ( يي - يبنلا

 ناکو يراصنألا ةداتق و بأ هیورپ ثیدح) ؟ءيش همحل نم مکعم لع

 ريغ رهو نیمرحُم هل باحصا عم لب - يببلا نع فّلخت دق

 اولأسف نضعبلا یبآو ضعبلا هنم لكأف ًاّیشحو ًارامج لتقف مرحُم
 633 (لمُت امب باجأف یینلا
 (...) بوی ابآ - !هنع هللا يضر - باطخلا نب رمُع رّمأ دقو
 (...) ةرمغب الجب نأ (.. .) ّجحلا امهتاف نيح دوُسألا نب راّبَهو
 656 (دانسإ نردب كلام هيوري رثأ) هلأ ( ...) ايدهُيو الباق ًاماع اجب مث

 يذ يف محلا دعب ةكم نم رمتعت  !اهنع هللا يضر  ةشئاع تناكو

 نب ةمَّشلَع هيوري رثآ) ةرمُعب تّلَهَأ لالهلا تأر اذإف (. . .) ةّجحلا
 605 (هّمَأ نع ةمّقلَع ىبأ
 تبكر اذإف .اهعم ناک نمو اهلزنم يق تناك ام له ةشئاع تناكو

 يبأ نب ةمّقلَع هيوري رثأ) لالغإلا تكرت فتوملا ىلإ تّهّجوتو
 605 (هّمأ نع ةمقلَع

 يذب [قيّدصلا] ركب ىبأ نب دمحم سیمع تنپ ءامشآ تدّلو

 !لهثنل مث لستغت نأ - !هنع هللا يضر - ركب وبآ اهرمأف ةفيلخلا

 562 ر بيلا نب ديعس هيوري رثأ)

 دعب رمتعأ نأ نم لا ّبَحَأ يدهأو ّجحلا لبق ريتعأ نأل هللاو
 ني هللا دبع نع راسي اب دص هيوري رثأ) ! ةجحلا يذ يف جحلا

 617 (رمع
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 ثيدحلا عوضوملا

 يذلا رابحألا بفك هيوري باطخلا نب رمُع نع رثأ) ؟كيردُي امو
 .هلكأو هذخاب مهاتفأف دارج نم لجر مهب تم بكر ريمأ ناک

 هّنأر رخبلا دّيص نم هنآ بغك هل دکأ هاوتف ىلع رمُع هبتاع اًملو
Suماك ع  

 (نئتّرم ماع لك يف هرثني توح ةرثن

 تاغالب نم - ب  يبنلل ثيدح) !مَلْملَي نم نّميلا لهأ لهو
 -2 . هب رشت امم وأ رمُع نب هللا دبع

 !هْغَّدف ءيش كسفن يف جلخت ناف !لايل رشع يه امّنِإ !يتخأ نبا اي

 يملا موحل لكأ يف [ريبّزلا نب] ٌةورُع ةشئاع نع هيوري رثأ)
 اذإ اولمأ !نونمدُم متنأو اثْعُش نوتأی سانلا نأش ام !ةّكم لأ

 [قيّدصلا ركب يبأ نب دمحم نب] مساقلا هيوري رثأ) !لالهلا متي

 (باطخلا نب رمع نع

 لهأو ةفحُجلا نم ماشلا لهأو ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لها لی -

 : (هالوم «ٌمفان رم نب هللا دبع نع هيوري رثأ) نزق نم دخن
 .كسانّملا رظنا : تیقاوملا
 !متّهج خيف نم َرَحلا ةدش نإف ةالصلا نع اودیباف ّرحلا ّدتشا اذإ -: تيقاوم

 ثيدح) (...) ةّدِش !(...) رعلا ناك اذإ :كلذك دروو ةالصلا
 :ًابيرقت : هتاذ ظفللاب ثيدحلا رظنا) (ةريرُش وب هيوري - لي - يبنلل

 نب ءاطع ةياورب نكلو !ةالصلا (...) ٌدتشا اذإف (. . .) ةّدش نإ

 (راسي

 :ثيدح رظنا) زّربت ىتح ةالصلا اورّشأف سمشلا بجاح ادب اذإ
 (...) مكتالصب ارتحت ال
 رم نب هللا دبع نع هيوري رثأ) ٌةدجسلا كتاف دقف ةعكرلا كتاف اذإ
 (هالؤم فان

 نیسفتب اهل نواف !اضعب ضعب لكأ : : تلاقف اهر ىلإ رانلا تکتش

 لعشا اذإ :ثیدح رظنا) فيصلا يف سلنو ۰ .) ماع لک يف

 ((.. .) کلا
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 عوضوملا ٍ

 یر ٠ .) اهلصيأف ةالص يبن نم ۰ .) ا ال -

 ۳ اما

 ی ىلع مّرعو هباحصأ | عم 2 ىرسأو ربیخ نم لق نيح
 (ليللا

 حبلا صو (..۰.) كلي كل ناك اذإ رهظلا لَص .كريخأ انأ -
 «عفار نب هللا دبع لاوس ىلع هتباجإ هيفو ةريرُش يبأل رثأ) !سلعب
 (ةملَس مَآ ىلؤم
 (...) ءاسّتلا فرصنيف حبّصلا يّلصُيَل - لب - هللا لوسر تاك نإ
 رس يبلا ةالص نع ةشئاع هيورت ثيدح) سّلْعلا نم نفری ام

 حشا يف

 هيوري رثأ) عيضأ اهاوس امل (. . .) ةالصلا يدنع مكرمأ ّمَهَأ نإ
 (هلاّمُع دحأ ىلإ هب و بالا يش لع

 بورّغلل تند اذاف ۰ ..) ناطيشلا نت اهعمو عّلطت سمشلا نإ

 - قب ئبنلا نع هيوري ثیدح) (...) اهقّراف (...) اهنّراق
 (يحباتُصلا هللا دبع

 (.. .) ةالص نع مكدحأ دقر اذإف (. . .) !ناطيش هيف واول اذه نإ
 ىتأ ناطيشلا نإ (...) !اهشول اهيَلصُي ناك امك اهّلصْیلف
 ديز اور لي یبنلل ثيدح) (...) مان ىتح (...) الالب
 ّيبنلا ظقوُي ملف لالب مونل حبلا ةالص تقو تيوفت نع ملسأ نبا
 (هباحصأ نم ًادحأ الو

 ثيدح) تقو نیذه نيب ام (. . .) ؟ةالصلا تقو نع لئاسلا نيأ

 تقو نع الجر - ةي  يبنلا ةباجإ هيفو راسي نب ءاطع هيوري
 ۱ قلا دا

 رظنا) (:الصلا تیقاوم نایب يف - ي یبنلل ثيدح) ثربآ اذهب
 ((...) ؟ةریغم اي اذه ام : ثیدح

 هللا ركذپ ال (...) مهدحآ سلجی (. . .) !نیقفانملا ةالص كلت
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 تیدحلا عوضوملا

 نامحرثا دبع نب ءالّعلا هيوري ثیدح) !الیلق الا اهيف - الجو رع

 (لقُث ام لوقي هعمس دقو - و - يبنلا نع كلام نب سنأ نع
 رثأ) هتملظو ليللا عامتجا ليللا قعو قلا ءاف اذإ سمشلا كولد

 (ساّبع نب هللا دبع نع هل ريخُم نع نيصُحلا نب داد هيوري
 (هالؤم ؛ ٌعفات رمع نب هللا دبع نع هيوري رثأ) اهلْيَم سمشلا كولد

 ةالصلا يف ردكتُملا برغي باطخلا نب َرِمُع ديزي نب بئاسلا ىأر

 (بئاسلا نع باهش نبا هيوري رثأ) رضعلا دعب
 (...) للمب رشعلا یلصو ةنيدملاب ةعُمْجلا نافع نب نامثُع یلص

 ([سیق نب ورمغ نب ةريسأ] طيلَس يبأ نبا هيوري رثأ) رثكلا ةعرسو

 م نيتليوط نیتروسب (...) سششلا تغاز اذإ را لص

 هيب نع كلام نب ليهُس يبأ همع نع كلام هيوري رثأ) !لّصفَملا

 (يرعشألا یسرم يبآ ىلإ باطخلا نب رم باتك هيفو
 رثأ) !نيلفاغلا نم َنَنوكت الو (...) ٌءاضیب نششلاو رضعلا لص

 يبأ ىلإ باطخلا نب رمُع باتك هيفو [رییژلا نب] ةورُع هيورب
 (يرعشألا ىسوم
 ةيداب ٌموجّتلاو حبّصلاو (...) اعار ءْىَفلا ناك اذإ رضعلا الص

 دحآ ىلإ بتك دقو باطخلا نب رم نع عفان هيوري رثا) كيش
 (هلاَمَع

 (...) ةعّمجلا موي حَرطُ بلاط يب نب : ليقتل ةسط ىرأ تنك -

 كلام هيو رپ رثأ) یحضلا ةلكاق م... باطخلا نب رمُع جوخ

 (هيبأ نع كلام نب ليهُس ىبأ هّمع نع

 نسشلاو (..۰) ءابق ىلإ (...) بّمذي مث رضعلا يلصُن اتك -

 نولصُي مهدجيف فزع ينب ىلإ ۰ .) جؤخيف رضعلا یلصت اتك و رو

 يبأ نب هللا دبع نب قاحسا كلام نب سنأ نع هيوري رثأ) رضعلا

 (ةحلط
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 ثيدصحلا

 نأ لبق اهترجش يف ُنسْمشلاو رضعلا يَلِصُي - ب هللا لوسر ناك
 نع هتئدح دقو ةشئاع نع [ريبّرلا نب] ةورع هيوري ثيدح) رهظت

 (اهترجخ

 ملت ناطیشلا ناف اهَيورُغ الو سْمشلا عولط مکتالصب اووحتن ال
 باطخلا نب رمُعل رثأ) اهبورُغ عم نابّرغتو سئشلا ولُط عم هان
 (هللا دبع هنيا هنع هيوري

 نِرَك عم ملطی هن اهبورغ الو سمشلا عولط مکتالصب اوّرحت ال
 - لي - نبنلل ثيدح) !زلبت ىّتح ةالصلا اورْجأف (. . .) !ناطیشلا

 ۱ ([ ریل نب] ةورُم هيوري
 ااهبورغ دنع الو سمشلا عولط دنع يلصتف مكدحأ حتي ال

 « عفات هنعو رمُع نب هللا دبع - كي يبللا نع هيوري ثيدح)

 (هالوم
 هيوري تیدح) هّدلرو هّلامو هلها ریو امنأك رضعلا ٌءالص هتوفت يذلا
 (هالوم «عفان هنعو رم نب هللا دبع و - بنا نع
 نب ییحی هيوري رثأ) !ٌتفَمَط (. . .) ؟رضعلا ءالص نع كسّبح ام

 (اهدّهشی مل الجر بطاخُي ناك يذلا باطخلا نب رمُع نع ديعس
 یلصف یلصف لّرن ليربج نأ تملع دق سيلأ ؟ةریغُم اي اذه ام
 نبا هيوري ثيدح) رم اذهب :لاق مث (. . .) - ی هللا لوسر

 هيلع لَخدف ًاموي ةالصلا رَخأ زيزعلا دبع نب رم نأ هيفو باهش
 ةبْعُش نب ةريغُملل دوعسم نبا باتِع هل ركذف ريبّزلا [نب] ةورع
 (اموی ةالصلا رخآ يذلا

 باتكلا ّمُأ ٌةءارِق هلئاف نمو .ةدجّسلا كردأ دقف ةعكّرلا كّردأ نم
 (كلام تاغالب نم ةريره يبأل رثأ) ريثك ريخ هتاف دقف
 رثأ) ةدْجّسلا كّردأ دقف هسأر مامإلا مقري نأ لبق ةعکَرلا كّردأ نم

 (كلام تاغالب نم تباث نب ديزو رمع نب هللا دبعل
 كردآ دقف سمشلا ملت نأ لبق حبُّصلا نم ةعكَر كّردأ نم
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 ثسیدحلا عوضوملا

 يف - يب - بلل ثیدح) رضعلا كّردأ دقف (. ..) حبلا

 ش (ةریره وبآ هيوري نینالصلا نيتاه تثو

 هيوري ثيدح) ةالصلا كّردأ دتف ةالصلا نم ةعّمَر كّردأ نم -

 (- 325 - يبنلا نع ةريرُه وبا
 !مْوَّنلا حیرب انيذؤُي اندجسم برقی الف ةرَجشلا هذه نم لكأ نم -

 لا ی دیس هو لک يبنلل ثیدح)

 سمشلا بغت ىقح رضعلا دعب ةالصلا نع - لک - هللا لوسر ىهن -

 نع ثيدح) سششلا عّلطت ىح حبّصلا دعب ةالصلا نعر

 (ةریره يبأ نع جرعألا هيوري خي  ّيبنلا

 ةاكزلا رظنا : ثاريملا

 ةالصلا رظنا : ءادّتلا

 مایصلا رظنا : روذّتلا

 ةالصلا رظنا :ءيشلا ىلإ رظنلا

 ةراهطلا  ةالصلا رظنا : موللا

 ةالصلا تيقاوم رظنا :ةرجاهلا

 كاسانَملا رظنا : یذهلا

 مايصلا رظنا : لالهلا

 ةالصلا رظنا : رثولا

 ةراهطلا - مایسعلا رظنا : لاصولا

 ةالصلا رظنا :ىرخألا ىلع امهادحإ نیدیلا عضو
 ةراهطلا رظنا : ءوضالا

 مایّصلا رظنا :رطفلاو یحضالا موي

 مایصلا رظنا : ءاروشاع موی

 مایصلا رظنا :ةفَرع موي
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 : وهو ليححو تسب .

 تيبلا ةرقفلا

 (زجرلا رحب نم) 067 ؛ هيچ تننأو شا الإ الإ ال لل ! ما امدعب 5” تسل :
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 س 4 س

 مالعألا سرهف

 أ

 249 :مع  مدآ -

 . 282 :مع- ميهارثإ لآ -

 .80 :قيّدَّصلا ركب يبأ لآ -

 .207 :ديسأ نب دلاخ لآ _

 2 : ي دمحم لآ _

 .589 :نامثع نب نابآ -

 .663 - 281 :مع  ميهارإ -

 قاحسإ وبأ] دمصلا دبع نب ميهارُيإ -

 .2 :[يمشاهلا (. . .)

 - 120 : نين نب هللأ دبع نب ميهارتإ -

563. 

 . 563-541 :ءاوثألا -

 - 149 - 123 - 69 :بشک نب نبأ -

500-0 

 634 :«جزعلاو ةبَرولا نيب) ةياثألا -

 ۳۳۷ : [يرهُرلا

 وبأ <« فسوي س رداقلا دغ نب دمحآ ۳۳

 . 3 : نیسحلا

512 

 قيّدّصلا ركب يبأ ةتبا ءامشآ - |

 :ميكح يبأ نب لیعامشا - |

 .604 :(عضوم) كارأ -

 :- هِي - يبلا جاوزآ

 2206 :دیز نب ةماَسأ -
.458 281 

 نومیم نب نسخلا نب یاصسا -

 - 59-60 - 3 :بوقْعَي وبأ «یبزخلا

 135 ىلإ 133 - 122-94 0

 ىلإ 690 - 686 - 684 - 549 - 1

693. 

 :ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحشإ 1

284-221-98-41-32-2. 

 .182 :دّسأ ونب -

 - 145 :باطخلا نب رم ىلؤم ءمّلسأ -

6 - 456 457 - 509 - 570. 

93 

.575 - 571 - 9 

. 562 _ 1 

72 1 
 : سیمع تدب ءامسآ

. 32 

 . 191 - 62 : صاّقو

 نب نامحرلا دبع نب دمحم دوسالا وبأ -



 .لقون

 .80 : ریضخ نب دیس
 .425 :[ونب] عج

 - 587 :رمع نب هللا دبع باحضأ

561 - 662 

 . يراصُنألا ةداجق وبأ:

 وأ هللا لوسر وأ - ة4 - يبتلا باحضأ

 ! رظنا :يراصُنألا ةداتق ىبأ باحضأ:

 524 - 481 235 _ 68 :هتباحض <

:558 - 590 - 594 596 - 600 - 

2 661 . 

 .577 499 _ 287 :يبارفآ

- 139 135 127 100 44 
- 238 - 200 -183 -175 _ 1 
- 301 - 297 -263 2262 8 ۰ 
- 531 - 359 -358 - 325 -4 

.539 - 538 - 6 
 دیلولا وبآ «ةرامُع] يليللا ةمّيكأ نبا
 .130 :[ينذملا

 ٠ :- 6 - هللا لوسر ةنبا بنز ةنبا «ةمامأ

324 ۱ 
 .312 :فیتم نب لهس نب ةمامآ وبأ .

 - 350 :يعمأ وأ اإ دمحم ةكأ -

 :جّرفألا 7- 24-23 - 27 - 29-٠

8 - 560, 

 نب نامحرلا دبع نب ميعاربإل دل م
 .34 :فّوع "

 513 33 ۴ اطول :

 .481 :ةنیدملا ريمأ

 .328 :ءايبثأ

 .123 :لیجنالا

 - 50 -41 222 -12 :كلام نب سا

1 _ 186 - 218 221 - 353 - 

3 503 - 558 - 601. 

 .458 - 365 - 284 - 267 :راصنألا

 .684 :(ةئيدم) ةيكاطنأ

 :(ةمّوكُملا ةكم ىلإ رظنلاب) قافآلا لخآ

1 - 657. 

 . 684 464 :ةيدابلا لهآ

 654 :ةرّضَبلا لْمأ

 .461 :(ةررتلا ةنيدملا) اندّلي لهأ

 .459 - 458 :ةيزجلا لأ

 .541 : ءافجلاو ةلاهجلا لْهأ

 .459 - 395 : ةّمّدلا لْهأ
 . 636 :ةَّدَبَرلا لهآ
 - 582 460 450 :ماشلا لأ

553. 

 .579 :دییژ نب تْلّصلا لهأ

 .338 :(ناکم) ةيلاعلا لهأ

 .460 :قارعلا لهأ

 :وآ .«هققلاو ملعلا لهأ :وأ یلملا لهأ

 - 469 :ةنيدملا يأ ءاندّلبب ماعلا لهأ
1- 502 - 508 - 525 - 532 - 

0- 541 - 546 - 566 - 590 - 

3- 596 - 602 646 - 648 - 

65 - 666 . ۱ 



 ِ .550 : لضفلا لهأ

 - | 459 - 455 -454 :باتکلا لعآ

460 . 

 . 624 _ 583 - 529-582 : ةنيدملا لهأ

 ِ .476 :قرشملا لهأ

 .460 : رضم لهأ

 - 500 ىلإ 598 -215 :ةّكم لهأ
 . 657 - 621 ىلإ 9

 .583 - 582 - 300 :دجت لهأ

 . .351 :رانلا لهأ

 . 583 - 582 :نّمیلا لهأ

 . سِيَمَمْلا تيب رظنا :ايليإ
 - .534 ىلإ 532 : ىنم ماَيأ

 - 205 182 :يراصتالا بویآ وبأ

- . 688 - 656 - 563 . 4 

- 1 | . 654 390 - 256 _ 5 

 . 636 :(دالب) نیرخبلا

 5 .311 :(ةوزغ) رذب

 ۳ . 546 :يودتلا

 3 . 121 :بزاع نب ءارُبلا

 .455 :رئزَبلا
 5 - 176-199 -7 :ديعس نب رب

.429 - 307 3 

 8 .180 :[يليدلا] نجخم نب رسب

 . 61 : ناوفص تنب ةر

 .282 :دغس نب ریش

 5 :تدوعسم نب ریشب

B14 

 250 :يراقغلا ةرصَب یبآ نب ةرصَب

 . 104 :(ةنیدملاب ناكم) عيقتلا

 ورمی يبأ نب ناميلس نب ركب وبأ

8 - 258. 

 19 :ةفاحف وبآ «قیذّصلا ركب وبأ

6 850 116 - 118 121 

- 289 -187 -164 -8 
- 428 - 372 - 337 . 6 

. 634 - 608 - 2 
 نب ثراحلا نب نامحرلا دبع نب ركب وبآ

 491 _ 3 س 4861 _ 8 : ماش

492 - 495 550 - ۰626 

 نب نامحرلا دبع نب] رمُع نب ركب وبأ
 .163 :[باطخلا نب رمُع نب هللا دبع

 ب هللا دبع نب دمحم رظنا :ركب وبأ

 .زازبلا يعفاشلا ميهاربإ

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ
2 - 181 - 281 -452. 
 . 199 :حشالا نب هللا دبع نب رّيكُي

 .381 :ينّرُمْلا ثراحلا نب لالب
 19-2 -18 :[نّدؤُملا حابر نب] لالپ
8 - 474 - 475. 

 يزهبلا [بغک نب ديز] رظنا :يزؤهلا
 . [يمّلْسلا]
 : قیتعلا تْيبلا :وأ هةبعکلا :وآ تیبا

59 _ 600- 603 - 604 - 613 - 

3- 630 - 653 - 653 - 654 - 
 û71 - 669 ىلإ 666 - 4 ىلإ 008



 .583 ىلإ 679 - 677 ىلإ

 . ةلبقلا اضيأ رظنا .

 :سدقملا ثب ٠

584 . 

 0 :ءادّيبلا

 . 524 :نوعباتلا 1

- 311 - 285 - 510 

 .200 - 47 :(:وزغ - نیع) كوبت

 .150 :یرادلا میمت

 - 666 -631 :(مارحرلل ناکم) ميعنتلا -

680 . 

 .251 - 249 - 123 :ةاروتلا

 .238 : كلام يبأ نب ةبلعت

 .479 _ 420 : یلیّدلا دير نب روث

 - 45 - 6 :يراصُنألا هللا دبع نب رباج

2 124 195 197 665 - 

۰ 686. 

 .365 : كيتع نب رباچ

 . 528 - 454 :(رصع) ةّيلهاجلا -

 - 143 -5 -4 :كّلَملا :وآ ءليربج

530 

 .115 :معطق نب رّیبج

 - 583 - 582 - 574 :(ناکم) ةا

5 - 611. 

 .212 :ةذج

 - 71 :(ةنیدملا نم بيرق ناکم) فا

2 - 83. 

 .584 : ةنازمجلا

 - 228 _ 1 :ٌیراقلا رنج وبأ

 :دّوُسأْلا رجلا - |

6 - 317. 

 نْيسُحلا نب] يلع نب دمحم نب رفغج -
 نب

 :[هللا دبع وبأ «بلاط يببأ نب يلع
. 665 - 602 - 5 

 .57 :ساّبع نبا ىلؤم ءبددجج _

 .265 - 264 :ةفْيِذُح نب مُهَج ربآ -

 . 143 :ماشه نب ثراحلا _

 .529 :مامه نب ثراحلا -

 .120 : يضايبلا [يراصالا مزاح وبأ] -

 :[يندملا يرافقلا] راَمَتلا مزاح وبأ -

0. 

.476- 305 _ 231 _ 1 

 . 578 :ةبيبح مآ
 .664 ىلإ 662 :(تْئبلا نم) رجحلا -

. ۵66 - 665 

 - 614 -356 :(ناکم - ماع) ةييدشلا -
6562-1 - 686. 

 . 254 :(ةنیدملا برف ناکم) ةّرَحلا |

 . 631 - 624 - 603 :مرخلا -

 .655 :يموزخَملا ةبازخ نبا -

 . يمّیخلا نبا رظنا : نسحلا وبأ - |

 رداقلا دبع نب دمحأ رظنا :نّيسشنلا وبأ ۳

(..). 

 .291 :مصاع نب صف - |

 -172 :- 6# - یبنلا ةجوز ءةصْنَح -

215 



478 -458 326 - 192 -8 

.551-5 

 - 582 - 562 - 2098 :2فیلخلا وذ

611-3. 

 .38 :نارثش

 .493 :يملشألا ورع نب َةْرْمَح

 .1 : يدعاسلا دمخ وبأ

 :[تاحلطلا ةحلط یلّوم] لیوطلا دّيمُح
3 - 558. 

 -43 :فّرع نب نامحرلا دبع نب دّیمح

7 148 - 477 498 529- 

676. 

 - 500 -404 :یکملا سیف نب دّیمش

4 _ 577. ۱ 

 . 32 :ةعافر نب ديبع تنب ةدّيمح

 .577 :(ناكم) نح

 .687 - 580 : تباث نب دیز نب ةجراخ

 .291 :نامحرلا دبع نب بيبخ

 . 590 :يراصتالا بئاسلا نب دالخ

 .348 :(موي) قدنحلا

 - 217 210 18 :(تاكم) رح

2. 

 نب فيطللا دبع نب يلع) يمّيخلا نبا
 .3 :(نسحلا وبأ يرّونيّدلا ىيحي

 .122 : طالبلاب مْهَج يبأ راد

 .550 :ديلولا نب دلاخ راد

 .684 :ةّقادلا

 127-151 -15 :نيصخخلا نب دواد

516 

257 200 194 

 349 :لاچدلا حیسّملا : وآ لاجدلا

. 363 

 , 295 :ءادزدلا وبأ

 .371 :قشّمد

 .180 :ليّدلا ونب

 .258 : املا وذ

 : (ةكم برف ناکم) نیتییلا نيب یّوط وذ
5 - 676 . 

 .257 - 256 : نیدیلا وذ

 .208 - 80 : (ناکم) شْيَجلا تاذ

 .345 :عاقّرلا تاذ

 .210 : بضلا تاذ

 .228 : رد وبأ

 .281 :[ ی - يبنلا] دمحم یر

 .40 :حلاص وبآ نامسلا ناوكذ

 ةشئاعل ًادبع ناك یرمع وبآ .ناوکذ

 ٠ 152 : هفيعأت

 ءءافشلا لآل یلوم «قاحسإ ني عقار
 .284 :ةحلط يبأ ىلوم :وأ

 .637 - 636 :(ناکم) ةدَجكلا

 . 59 12 :نامحرلا دبع يبأ نب ةعيبر

85 119 318 381- 580- 

85 ۱ 

 .610 : رْیدُهلا نب هللا دبع نب ةعيبر
 .296 :يقَرّرلا عفار نب ةعافر



 :ينامّيلا :وأ .درشألا نکذلا

669 . 

 . 634 : ءاحوکلا

 .634 :ةثيوألا د

 . 209 :(ناكم) مير .
 :يسخّرسلا دمحم [نب دمحأ] نب رهاز ز

2 
 .71 :تلْسلا نب دیژ .

 .635 : ماّوعلا نب ریل د
 - 363 - 203 - 200 :يكملا رییژلا وبآ

4 - ۵86 . 

 395 :ناتح نب قیر
 44 29 27 -24 :دانّرلا وبآ

0- 2135 175 183- 238 - 
8. 297 - 301- 314 - 325- 
8 - 359 536 - 538 - 539. 

 . 258 : بالک نب ةرهز رثب

 .258 :بالک يبآ نب دايز

 :ساّبع نبا یلوم دایز يبأ نب دايز
95 _ 362 . 

 .429 :دعس نب دايز
 .607 :نايفُس يسأ نب دايز

 :[باطخلا نب رمُع ىلؤم] ملسأ نب دیز
29-24-21-19-7-8 30 

9- 57- 60 - 85- 94 145 
6- 180- 192 193 - 215 - 
0 223 - 224 - 260 - 286 - 

:8 - 351 - 366 - 426 428 _ 

517 

_486 _487 _484 466 457 ۱-8 

638 - 633 - 563 - 89 

 - 127 - 20-69 :هلباث نب دیز

6 194 - 312 

 .88 : تباث نب دبر ةنبا

 - 223 - 161 :ىنّهَجلا دلاخ نب دیز

356 . ۱ 

 . 290 : حاير نب دیز

 :[یملسلا] يِرْهَبلا [بضک نب دیزل

 934 ١

 میحرلا دبع لضفلا وبآ نيدلا نیز
 .يقارعلا رظنا :يفارعلاب (. . .)

 . 551 93 : شخج تنب بنز

 93 76 :ةملس یبآ تنب بيز
79 ۱ 

 نب ماشع یلوم [يراصنألا] بلاسلا وبآ
 .132 : ةرهژ

 ربآ «يراصتالا [دالخ نب] بئاسلا

 .590 : هالخ

 -188 - 150 - 23 :دیزپ نب بئاسلا

9 _ 454. 

 - 53 - 25 :رمُش نب هللا دبع نب ملاس

3- 64 - 86 108 - 111-109 - 

 - 213 - 211 ىلإ 208 - 205 _ 4

5 2-226 235 261 453- 

4- 534 - 580- 586 - 637 - 

3- 654 - 663 - 587. 



 ۱ .282 :ةدابع نب دعس

 - 62 - 48 -27 : صاقو یبآ نب دعس

6 225 - 333 487- 526 - 

6 - 682 . 

 - 203-۱ 168 -153 :ریبخ نہ دیعس

504. - 

 - 99 - 96 :يرذدضلا ديعس وبأ

6- 146 - 223 - 233 291 ¬ 

9- 370 466 - 556 - 557 _ | - 

85 5 

 . 3 :ينورزاكلا

 .35 :دیز نب ديعس

 - 158 :يرّيْقَمْلا ديعس یبآ نب ديعس

7- 587 ۱ 

 | :قرذالا نيا لآ نم «ةملَس نب دیعس

31 

 | :زيرُك نب رماع یلوم «دیعس وبأ
123 

 . 50 : شیر نب نامحرلا دبع نب دیعس

 :[نامشع وبأ] يريحبلا دمحم نب ديعس

2 

 - 44 25 -18 :بّيسُملا نب ديعس

2 53 55 58- 67 6۵ 
4 94 107 134 157 - 
4 - 174 181 190 196 - 

4 239 - 259 - 294 _ 311 - 

518 

511 499 4/75 -452 3567| 

 ١ داش نب ناحلم تش میلس أ

_ 348 - 343 - 336 -330 - 2 

_615 - 572 - 562 - 560 -0 

. 692 - 667 - 636 -8 

 .163 : راسي نب دیعس

 :دمحأ ىبأ نبا یلّوم ءناینش وبأ

257 ۱ 

 .420 : هللا دبع نب تایفس

 .595 :(ناکم) ايقّسلا

 .541 : فلگلا

 _ 34 : هي - يملا جوز ءةمّلَس 2

2 - 76 - 92 - 195 198 480 :` 

 .679 - 485 ىلإ

 :فْوَع نب نامحرلا دبع نب ةملَس وبآ
4 - 24 67 - 110 - 134 - 138 - 

86 - 148- 154- 158- 173 - 

09 249- 259 - 268 - 303 

0- 523 - 537 - 556. 

  :آسْیق نب ورم نب ةريسأ] طيلَس وبأ
13. 

 .76 -75 :[ةیراصتالا

 .178 : ةَمْكَح يبآ نب ناميلُس
 .395 :[كلملا دبع نب] نامیلْس

 .-58-72 56 :راسپ نب نامیلس

429 390 110 92 56 

4 -533 520 4513 _ 0 

.655 



 نامحرلا دبع نب ركب يبآ ىلؤم ءَيَمُس :
 - 97 - 94 :ماشه نب ثراحلا نب

4-- 135- 177- 236 - 292 - 
 495-۱ _ 497 - 483 ىلإ 481 _ 8

.626 - 525 0۰ 

 .346 :ةملخ ىبأ نب لهَس

 - 231 - 1 :يدعاسلا دفس نب لهس

5 - 476. 

 :[نامسلا ناوکذ] حلاص يبآ نب لیهش

40. 

 :سنأ نب كلام مع ؛كلام نب لیهش وبأ

300-229-122-104-13-98 - 

540 . 

 .454 :ةنيدملا قوس

 .2 : یسوم تنب ةدّيس

 . 638 - 310-460 - 162 :ماشلا

 .579 - 578 :(ناکم) ةرجشلا

 رمت يبأ نب هللا دبع نب كيرش
 .353- 173 :[يندملا]

 .178 :ناميلُس أ ىافّشلا
 14 12 4 :يرهأألا باهش نبا

8- 23 - 325 - 43- 63-51-47 

 108 96 - 89 -75 - 67 - 65 ىلإ

 - 128 -115 -113 -111 ىلا

۰ 130 133 134- 137- 139 - 

 - 166-174 -158 - 149 ىلإ 147 ۰ ۰

8 - 186- 188- 191- 196 - 

- 211 - 209 - 207 -205 204 ۰ 

519 

"215-3 220 _ ۰-222 225 - 

 - 240 ىلإ 238 - 235 - 234 _ 6

3- 258 - 259 - 262 - 268 - 
7- 280 - 289 - 312 - 322 - 

 - 338 ىلإ 336 - 330 - 329 - 7

0- 374- 389- 429- 435 - 

 - 477 - 474 455 ىلإ 453 - 1

8- 490- 498 _ 507 - 510 - 

 - 542 -534 - 529 ۰526 ه5

3- 604۰-545 - 615 - 616 - 

7 - 641 - 653 - 654 - 063 - 

664 _ 676 - 680 - 696 . 

 .3 :ّيرْبإلا جرفلا نب دمحأ تنب ةدْهش

 .540 : نیطایشلا

 .348 - 346 - 345 :تاّوخ نب حلاص

 - 135 -134 - 97 :ناّمسلا حلاص وبآ

7 - 236 2 292 _ 400 - 625. 

 .356 - 208 : ناسْیگ نب حلاص

 يبنلا باحصآ رظنا : ةباحصلا

 . 617 -274 :راسپ نب ةقدَص

 . 641 : يتتيللا ةمانَج نب بْعَّصلا

 599 _ 596 :(ناناکم) ةوزملاو اَفّضلا

0- 603 - 613- 630 - 653 - 
 - 673 - 668 - 660 ىلإ 658 - 4

0 - ۵82 - 683. 

 .255 - 233 - 31 :ميلُس نب ناونَص

 .215 : نارفص نب هللا دبع نب ناوفص

 هللا دبع ةجوز «هللا ديبُع يبآ تنب ةّعفَص

 ۲ هی <



 .46 : رمع نيا

 .579 - 58 :دیبژ نب تلَّصلا -

 - .616 - 253 : سیف نب كاخضلا -

 . 339 - 253 :ينزاملا ديعس نب ةرْمف -

 ۳ .212 :فئاطلا -

 - | .404 363-364 :ینامیلا سّواط -
 1 .200 :ةلئاو نب رماع ليلا وبأ -
 -/-300 :زيرك نب هللا ديبُع نب ةحلط -

j . 570. 2 
 - | دوْسألا نب لهم نب ديز] ةحلط-وبأ -

 8 . 266 :[يراصنألا

 . 679 - 250 - 249 :(ناكم) روطلا 3

 - | - 68 ىلإ 65 - 27 7 75 :ةشئاع -

 - 91 - 89 ىلإ 85 - 80 - 75 0

 - | 158 - 155 ىلإ 152 - 147 - 3

 - | - 189 - 1865 1722 م 605 هم

0 193 - 198- 208- 220 - 

4 2276 279 289- 309_ 

6 - 332 - 349 - 350 - 352 - 

 - | ىلإ 478 -424 - 387 - 365 - 1

 ۳ | 515 493 _ 48 ىلإ 486 43

3 52 - 528 - 2-1 4 - 537- ۱ 

 أ 576 551 548 543 2

2 593 - 602 _ 604- 605 - 

 653 - 643 2 612 - 609 ىلإ 7
3 _ 664 - 680 - 684 ]| - 

 دبع نیدلا فيقع ظفاحلا تنب ةشئاع -

520 

3 

 :ةمادف تنب ةشئاع _

615-47617604 ` 
 :يردحلا ديعس يبأ نی نامحرلا لیع

 .487 :ةحلط تنب ةشئاع

373. 

 7 ء ليفت 2 زرمع نب دیز تنپ ةکتاع

 .486 - 308 : باطخلا نی رمع ةجوز

 324 : سمش دبع نب ةعيبر نب صاعلا وبآ
 . 614 :ةنارعجلا ماع

 .594 - 592 : عادّولا ةّجَح ماع

 .491 - 490 :حشفلا ماع

 .614 :ةّييفقلا ماع

 .35 :ةعيبر نب رماع
 .333 :صاقو يبأ نب دعس نب رماع

 324 _ 2 : ریپلا نب هللا دبع نب رماع

 169 -162 :تماصلا نب ةدابع

170. 

 116 : ست نب ةدابع

 .354 - 330 - 1 :میمت نب دان

 .330 : میمت نب داّبع مع

 :ةبعش نب ةريغُملا دلو نم ءدايز نب داّبَع

47. 

 . سابع نب هللا دبع رظنا : سابع نبأ
 .480 :نيك نب ديعس نب هبر دبع

 :قيّدّصلا ركب يبأ نب نامحرلا دبع
680-27 ۱ 

 - 53 : یملسلا َةلَمْرَح نب نامحرلا دبع

063 

 ركب يبآ یلوم َيَمُس وبأ «نامحرلا دبع



 - | :ماشه نب ثراحلا نب نامحرلا دبع نبا

482-1. 

 - | -127 :ٌقيراقلا ٍدبع نب نامحرلا دبع:

8 - 149 - 277 - 676. 

 نامحرلا دبع نب هللا دبع نب نامحرلا دبع

 . 99-136: [يراصنألا ةعّصْعَض يبأ نبا1

 .28 :نامثع وبأ «نامحرلا دبع

 8 .179 :ةَرْمَع يبأ نب نامحرلا دغ :

 -|[-93 47 :فّوع نب نامحرلا دبع

5 668. 

 نب دمحم نب] مساقلا نب نامحرلا دبع

 - 170 80 :[ییتطلا ركب ىبأ:'
۱ 3 275 - 279- 342 - 385 _ 

387 504 - 561- 578 - 593 - 

8 - 602 - 680. 

 .53 - 25 :ریچُملا نب نامحرلآ دبع

 - | نب هللا دبع رظنا :نامحرلا دبع :وبآ |

 - 42-۱ -37 :[برقعپ نب] نامحرلا دبع

398 

 - | :يرضبلا قراخملا يبأ نب ميركلا دبع

: 230-168 475, 3 

 .286 :مقزألا نب هللا دبع.

 .360 :تغالا هللا دبع وبأ“

521 

 557 : ينوجلا سی نب هللا دبع
 . 263 - 262 :ةنیحُب نب هللا دبع
 نب دمحم نب ركب ا هللا دبع

 - 125 88 -1 : مرح ن مب ورم

2 161 - 254 265 - 267 - 

71 _ 2981 354 2 452 590 

7 - 642 - 584. 

 .533 : ةفاذخ نب هللادبع

 .3 :نینخ نب هللا دبع

 - 70 48 23 :رانید نب هللا دبع

8 7 139 162 167 273 - 

3 287 310 - 367 399 - 

0 _ 450 - 452 471 - 475 - 

9 - 569 - 583 - 617 690 . 

 ةجوز ةملس 3 ىلؤم «عفار نب هللا دبع

 1 :- 6 - يبلا
 - 610 - 598 :رِيبُؤلا نب هللا دبع

5 - 666 . 

 ىبحي نب ورمع ذج :دیز نب هللا دبع
 - 291 - 96 26 :يراصنألا ينزاملا
4 

 1 :يملسألا نايفس نب هللا دبع
 .420 :يفقثلا نايفُس نب هللا دبع
 .252 - 251 :ماللس نب هللا دبع
 .290 :َرَّغألا ناملَس هللا دبع وبأ
 .215 : ناوفص ني هللا دبع
 : لإ دبع وبآ :وأ « يحبانّصلا هللا دبع
1 39 - 116 



 :[يزتَعلال ةعيبر نب رماع نب هللا دبع
118-5 - 169- 170 - 642. 

 | - 52 - 36 -15 :ساّبع نب هللا دبع

0 - 115 59 - 160- 168 - 

9 _ 194 203 212 225 - 

1 - 363 - 364 - 470- 489- 

90 510 - 563- 607 - 608 - | 

1 - 654 - 076 . ۱ 

 . 168 :ساّبع نب هللا دبع (مداخ)

 ركب يبأ نب نامحرلا دبع نب هللا دبع

 ۱ .487 : قيدصلا

 | يبأ نب نامحرلا دبع نب هلا دبع

 - 99 :ينزاسلا يراصنألا ةعصْعَص

6 - 370 . 

 رّمْعَم نب نامحرلا دبع نب هللا دبع

 : .479 : يتراصنألا

 :كيتع نب رباج نب هللا دبع نب هللا دبع

65 . 

 .272 216 :رمع نب هللا دبع نب هللا دبع ۰

 | - 222 :دوعسم نب ةع نب هللا دبع

454. ۱ 

 -14 :باطخلا نب رم نب هللا دبع

5 20- 23 33- 48 49 

 69-2 -66 - 64 ىلإ 62 - 57 -2

 | ىلإ 104 90 - 86 - 83 - 77 0

6 108- 109--111--112-|- 

7 - 119- 122- 126 - 129- 

522 

 167 ىلإ 162 - 157 - 139 -1

- 17 - 613 - 604 - 603 ۷0 

 - 184 ىلإ 181 -174 ىلإ 2

 - 211 - 209 ىلإ 205 - 203 - 1

 226 - 224 - 218 یل 215 - 3

 237 - 233 + 232 . 228 ىلا

 - 275 ىلإ 271 - 261 _ 255 -4

8 283 - 285 - 287 - 304 - 

6- 307 - 310 - 313 - 314 

 ر 342 - 335 - 334 - 321 ىلإ 6

7- 365 - 367 - 374 - 385 
99 453 - 462 - 465- 457 - 

 - 489 - 478 - 475 - 471 ىلإ 9

4 502 - 511-510 524 

6 534 - 536 558 - 562 - 

 - 572 - 570 - 569 - 567 ىلإ 5

 - 599 - 596 - 589 ىلإ 582 _ 4

 - 655 ىلإ 653 - 637 - 627 -4

62- 653 - 666 674 - 681 - 

690 . 
 - 191 :[صاعلا نب وِرمَع نب هللا دبع

61 - 269 - 323 . 
 .161 :ةمّرْخَم نب سيَ نب هللا دبع

 نب نامثع ىلؤم  .بفک نب هللا ديع

 .69 :مافع
 :قیذصلا ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع

663 
 يبأ نب] يلع نب دمحم نب هللا دبع

 . 687 :[بلاط



 - 312 - 169 - 64 :دوعسم نب هللا دبع

331 

 دبع وبأ «يبنْعَقْلا ةمّلسم نب هللا ديع

 .3 :نامحرلا

 .684 :دقاو نب هللا دبع

 .205 :يمطحلا ديزي نب هللا دبع

 ىلْؤم ء[يمورخملا] ديزي نب هللا دبع
 .190 - 138 24 :نايفُس نب دوسلا

 دبع ني رکب يبأ نب كلملا دبع
 .590 :ماشه نب ثراحلا نب نامحرلا
 . 589 :مکخلا نب ناوزم نب كلملا دبع

 .587 :حجْيرُج نب دّیبع

 :باطخلا نب دْيز ىلؤم «نینخ نب دْيِع
2137 

 . 234 : قابلا نب دبع

 دبع] یلوم هادی نب دْعس] دیبع وبأ
 .359- 338 :رهزأ نب [نامحرلا .٠

 : كيلملا دبع نب ناميلُس ىلؤم . دیبع وبأ
6 - 293. 

 .199 :ينالّوحلا دّؤسألا نب

 .137 : نامحرلا دبع نب هللا دبع

 .290 : هللا دبع يبأ نب هللا ديب ۰

۴1 

 هللا دبع

 :دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبع
5- 222 225 - 253 - 289 - 

- 356 - 641-490 
 . 327 : رایخلا نب ّيدَع نب هللا دیبعا -:

 .451 :حارجلا نب ةدْيبع وبأ

 329 :كلام نب نابت

523 

 . 28 :نامحرلا دبع نب نامثُع

 _ 67 - 38 - 13 :نافع نب نام

9 - 121 - 179- 229 239 - 

7 330 - 338 - 373 - 389 - 

5 - 472 477- 573 - 595- 

8 - 642 - 644 , 

 «تشو نب فّسوي نب دمحم نب ناملع

 3 :ورمع وبأ

 .205 - 121 :يراصُنألا تباث نب يلع

 .636 - 610 - 460 :قارعلا

 دبع لضفلا ربآ نیدلآ نیز) يقارعلا نبا

 نامحرلا دبع نب نیسخلا [نب] میحرلا

 .2 :(يعفاشلا

 .450 :كئام نب كارع

 .328 :برعلا

 - 634 - 573 492 :(ناكم) جرَعلا

2. 

 - 206 204 :(موي  ناكم) ةفّرع

 ىلإ 602 - 601 - 582 - 530 - 2
4- 682. 

 - 19-21 5 4 :ريبألا نب ةورغ

7- 38 45 51 54- 651- 

3- 65 70 71- 73- 75- 

3- 95 106 118- 128- 

3- 140- 143 144 147 - 

9 - 152 - 155- 158 - 159- 
9- 185- 187- 189- 190 - 

5- 199- 208- 220 - 227 - 



- _286 - 277 - 269 - 265 2 

- 326 3423 316 308 _ 9 

_ | - 2368 350 - 3140 - 336 -32 

_ | 494 - 493 488 - 486 - ۶ 

_ | -559 542 - 34 5286 - 26 

- 614 - 598 592 - 56 . 1 

 | ىلإ 666 - 664 - 643 - 635 - 3

670 _ 675 - 679 - 680 

 .212 :نافسَع

 .577 - 564 :حابز يبآ نب ءاطَع

 - 214 :يناسارخلا كلملا دبع نب ءاطَع

499 ۱ 

 ۱ .327 - 293 - 96 : يثْيللا ديزي نب ءاطع

 .-24 7-21 26 :راسپ نب ءاطَغ

9 - 60 - 71 - 224 - 233 - 260 - 

1 _ 328- 351- 426- 484 - 

9 - 633 - 638 - 688 . ۱ 

 .261 - 182 : یمّهسلا ورمع نب فیثع

 600 - 580 - 566 :(ناكم) ةقعلا

 .482 - 184-208 :(ناکم) قیقعلا

 13 :بلاط يبأ نب ليقع

 :[بوقعی نبل نامحرلا دبع نب ءاللا

2 37 - 42 - 123-98 - 132 

 .529 :ةتیدملا ءاملُع

 : .109 : بلاط

524 

 - -604.  87-264 :ةمّقْلَع ىبأ نب
 - | .604- 264 :ةمّقلَع ىبأ نب ةمَقْلَع

 536-120 - 36 :بلاط ىبأ نب لع

4- 219 - 226 - 338 595. 

 . 271 :يواعّملا نامحرلا دبع نب

 .296 : يفّررلا ییحی نب نی

 294-688 :داّیص نب ةرامغ

 .459 : زیزعلا دبع نب رمع لامع

 .373 :نیسش نب رمُع
 13 - 10 ىلإ 8 :باطخلا نب رمُع

6 23 - 28 29- 33 48 

 104 - 74 ىلإ 70 267 - 57 4

8- 121+ 122 - 125 127 

 148 145 - 140 ىلإ 138 - 8

 178 - 164 - 156 151 ىلا
5 222 229 - 235 - 238 

243- 268 277- 283- 286 - 
 339 ىلإ 337 - 330 - 326 . 1
 ىلإ 418 - 407 .. 406 - 401 7

20 424- 428- 445 - 451 

 496 - 486 - 477 - 458 ىلإ 3
9- 529 - 564 570 - 578 

89 598- 615 - 616- 527 

 74 - 669 - 656 - 638 ىلإ 6

 .678 - 676 ىلإ
 .615 - 195 :ةملش یبآ نب رمُع

 184 -5 4 : زیزعلا دبع نب رمُع

8 -371- 390- 2-395 452 

459- 606. 

 687 - 303 :يراعنألا هللا دیبق نب ومع



 نب هللا دبع نب دز نبآ] دمحم نب رمع -
 .261 :[باطخلا نب رمُع

 -352 -7 :نامحرلا دبع تنب ةرمع -

 - 609 ىلإ 607 551-543 32

۱ .684 

 (.. .) دمحم نب نامثع رظنا :ورمع وبأ -

 .تشوذد نب

 125 :مزح نب ورمع ب

 .192 :عفار نب ورمع -

 : يقَرّزلا ميِلَس نب ورمع ا

4 
- 302 1 

 .353 :بیعش نب ورمع - :

 .73 - 33 :صاعلا نب ورم -

 .305 -12 : فّوص نب ورمع ونپ -

 - 26 -13 :ینزاملا یبحب نب ورمع -

1 7 369. ۱ 
 .634 :يرْمَصلا ةملّس نب رْيمع - ۰

 .530 :ساّبع نب هللا دبع یلوم «ریمع - ۰

 | حرس يبآ نب دعس نب هللا دبع نب ضايع -
 .466 : يرماعلا

 . 634 : هللا دع نب ةحلط نب ىسيع -

 .132 :يسراف 3

 .91 : شيب يبأ تنب ةمطاف .-..

 .575 349 93 :رّدنُملا ةنبا ةمطاف 5

 .219 :- و - يبنلا ةنبا ةمطاف د

 ٠ - :ىفّتحلا ریمش نب ةصفارقلا 119-

۱ 513 

 - :(ناکم) مرفلا 381 - 584

 530 - 115 : ثراحلا هنبا لضفلا أ
 . 331 : ءاهقف

 .219 :ةریُه نب نالف -

525 

 :[قيّدّصلا ركب يبأ نب] دمحم نب مساقلا
2 80 119 - 169 - 171 

9 272 276 - 279 - 342 - 

6 _ 348 - 372 - 385 - 307 - 

4 _ 504 531 - 549 - 561 - 

3- 576 593 594- 602 - 

0. 
 -50 -12 :(ةنيدملا برف ناكم) ءابق
0 - 314 . 

 ىلإ 283 :ةبعکلا :وآ «ةلبق :وآ تلبقلا
35- 310 - 311 - 314 321 - 
7 - 355 . 

 .تیبلا ًاسغيأ رظنا

 .381 :(ناکم) َةّيلَبقلا

 .633 . 632 :يراصتالا ةداتق وبآ

 - 32 :يراصتالا يمّلّسلا ةدانُق يبآ نبا
2 - 324. 

 .373 :نوعظم نب ةمادُق
 - 310 -123 :نآرشف :وآ .نآرقلا
331 
 .331 : ءارق

 583 - 582 :نْوَق

 : ..546 :يرّرقلا
 .528 :شْيرُف



 :[يندملا ينانكلا] ميكح نب عاقخملا -

4 193. 

 .267 :(ةنيدملا ةيدؤأ نم) قلا _

 .116 :ثراحلا نب سيق -

 .289 :نّصخم ةنبا سيق أ -

 .356 :رفاك _

 نبا ةجوز «كلام نب بمَک تنب ةشبک _
 .32 :يراصلألا ةداتق یبآ

 .579 :تْلَّصلا نب ريثك -

 .492 490 :(ناکم) دیدکلا -

 | - 159 :سابع نب هللا دبع ىلؤم «بئرگ ۔

. 206 

 - 251 - 249 - 224 :رابخألا بك ب

1 - 638 . 

 ةلبقلا - تیبلا رظنا :ةبعکلا -

 162 :(ةلیق) ةنانك _

 .48 - 4 :ةقوكلا

 .560 ىلإ 556 :رْذقلا ةليل _

 دج [يحّبْصَأْلا رماع ىبأ نب] كلام -
 - 229 _ 4 13 و :ماسمالا

9 _ 300 - 540. 

 .356 - 349 :نمؤُم :وآ نموملا -

 ..) يلع نب] دمحم ني دِّيْوُملا -

 .2 :[يرقملا ىسوطلا

 . 00 : دهاجم ۳

 .460- 459 - 455 : سوجملا -

 .455 :نیرحبلا سوجم .

 .455 : سراف سوجم -

5326 

 . 180 :[یلیذلا] نجم -

 1 :[قيّدّصلا] ركب يبأ نب دمحم - ز

 ريبج نب دمحم

 .198 :ذمْن نب دز نب دمحم -

 .198 ذم نب دیز نب دمحم ّمأ - |

 : نيريس نب دمحم -

 : ءالحط نب دمحم 8

 .24 : نابوت نب ار دع يب محم |
 وبأ ءلقؤن نب نامحرلا دبع نب دمحم -

 .282 :دیز نب هللا دبع نب دمحم _

 :(يباحص) يراصنألا دمحم وبأ

162 . 

 : [دلاخ نب] ثراحلا نب میها ربا ني دمحم

 - 146 - 120 -34 -33 :ینلا

79 249 268- 361 - 556 

. 634 - 60 

502 

 5 ی نب ری

. 696 

. 250 - 125 : 

 .679 _ 594 - 592 :درسألا

 - 60-90 3-59 : ركب وبأ «زاّبلا

 - 684 -135 ىلإ 133 -122 4

 .693 ىلإ 690 - 6

 . 616 :بلطْملا دبع نب لّقون



 دمحم نب هللا دبع يبأ نب دمحم :

 .2 : یسنالقلا

 .372 : ریرلا ىلؤم «ةبقع نب دمحم ل

.665 - 602 595 7 
 .34 :ةرامع نب دمحم

 .270 :ورمُع نب دمحم

 وبآ [سردُت نب ملسم نب دمحم] :

 . 681 - 676-677 :يكملا "

 .425 :يراصتألا ةملست نب دمحم ل

 -153 - 36 :ردكتتلا نسب دمحم :

1. 

 هر

 رییزلا

 - 127 - 23 :ناّبَح نب ىيحي نب دمخم

2 )2 285 - 321 - 424 425 - 
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 . 150 :فُسوپ نب دمحم 3

 .329 :يراصنألا عيبرلا نب دومحم

 .69 :يراصنألا ديبل نب دومحم

 بهو نب ةدانُج نب هللا دبع] زيِرْيَسُم نبأ
 .162 :[ىكملا يحّمُجلا
 .2 : يجّدْخُملا

 .159 :ناميلُّس نب همر

 - 210 -191 -116 -13 :ةفيدملا

1 353- 453- 460 - 496 - 

4 - 528 - 636 - 684. 

 | نب يلع نب نْيسُحلا نب] يلع نب دمحم
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 .83 :دیزملا
 .349 :باترُحلا
 ةمقلغ يبأ نب ةمَقْلَع ّمأ [ةناجرُم]
 .87 :ةشئاع ةالّوم

 :بلاط يبآ نب ليقع ىلؤم ءةَرْه وبأ
9. 
 .675 :(ةْکم برف ناكم) َنارْهّظلا دم
 - 482 - 481 - 61 :مّكَحلا نب ناوزَم
655 . 

 . 206 ىلإ 204 :ةفلدزَملا

 - 613 - 591 - 250 :مارحلا دجسملا

681 . 

 .589 - 586 : ةقيلُخلا يذ دجسم

 . 250 :- للي - لوسرلا دجسم

 . 591 : یّتم دجسم

 .دوعسم نب هللا دبع رظنا :دوعسم نبا

 . 282 - 4 :یراصتالا دوعسم وبأ

 .271 :ميرم يبأ نب ملسُم

 .563 54 :ةمّرْخَم نب رّوُْسملا

 .125 :[باذكلا] ةمليسُم

 . 311 :قرشملا

 . 144 :نوكرشملا

 .395 - 284 - 138 :(دالب) رصم

 :[صاقو يبآ نب] دفس نب بعصُم
62 ۱ 

 .188 :يمّهسلا ةعادو يبأ نب بلطُملا
 - 201 - 200 :يراصتأالا ليج نب ذاعُم

5 _ 404. ۱ 



 :(راصثالا یرف نم ةيرق) ةيواعُم وتپ

 دود

 - 529 - 374 :نايفس ىبأ نب ةيواعُم

8 2616 

 .311 :برغَملا

 نسب ةريغملا

 .31 :(رادلا

 .274 :ميكح نب ةريغملا

 .47 -4 :ةبعش نب ةريغملا

 كب ينب نمر ةدرب يب

 برق - مع ميهاربا ماتم) ماقملا

 ْ ,670 :(ةبعكلا

 .595 56 :دوسألا نب دادقملا

 -474 -144 108 :موتكم ّمأ نبا

5 

 - 212 -165 -163 19 :ةكم
3 - 215 - 490۰ - 535 ۱-562 

 , - 604 - 600 ىلإ 397 - 587 - 5

 | - 630 - 628 - 622 ىلإ 617 - 5

 ىلإ 658 - 655 - 654 - 634 - 2

0 - 662 - 679 - 680 - ۵12 . 

 .13 :(ةنيدملا برق ناکم) للم

 . 270 : هللا دبع نب حلم

 .221 : كلام نب سنآ ةذج :ةکْیلُم

 580-۱ - 452 - 225 - 215 :یم

 | - 606 - 003 - 601 ىلإ 599 _ 7

68Û . 

 د327 176 -22 :(نو)قفانملا

349. 

 :ردكتملا

 .458 _ 323 ب 269 :نورجاهُملا

23 

 .68- 9-10 :يرعشألا ىسوم وبأ

 .580 206 : ةبقع نب ىسوم

 .219 :ةرَسْیَم نب یسوم

 هروضحو) (ففاوملا» فقرَملا

 .659 - 658 :(ّجحلا كسانم

 ءهللا دبعل وأ صاعلا نب ورمل ىلْؤم
 191 :هنبأ

 . 060 :(هنم جحلاب لالهإلا) تاقيملا

 989 - يبنلا جوز «ةنومُيَم

9 

 .122 :معطُم نب ريب نب عفان

 ةدادق يبا ىلؤم ء[سابع نبل عفان

 .632 : يراصتالا

 ص

 م ايام

 اس و

 م

 -8 :رمع نب هللا دبع يلوم « عقان

 - 45 - 35 ىلإ 33 - 23 - 15 4|

6 48 49 - 52 6۵2 - 653 

 - 4۵6 03 م7 70 659 - 6

 - 112 - 106 ىلإ 104-92-0

7 119 120 - 122 - 129+ 

1 _ 138 162 - 165 - 166 - 

 - 201 - 184 ىلإ 181 - 174 - 2

 - 215 - 213 ىلإ 209 - 206 - 3

8 - 2209 - 2.12 - 233 - 254 

 - 304 م 2854 - 280 278 1



06- 536 - 549 - 558 - 562 - 

 - 574 - 572 - 570 - 567 ىلإ 5

8 - 582 - 584 - 585 - 589 - 

3 - 613 - 627 - 666 - 674. 

 454 - 453 : طلا -

 . 328 :یراصتلا -

 هلا ديبُع نب رمُش ىلؤم ءرضنلا وبأ

- 303 - 239 - 223 ۰-219 -0 
- 537 - 537 - 533 - 530 -7 

. ۵33 - 2 
 . 253 : ریشب نب نامعّتلا

 .315 :ةرُم نب نامعّتلا -

 - 111 -43 :رِمْجُملا هللا دبع نب مّیعل -
2 - 296 - 299. 

  رییولا ىلؤم «ناسیک نب بهو مع وبآ -
6 - 112 - 124 

 .604 :(ناکم) ةرمت -

 .219 :بلاط يبأ تنب ءىناه ّمأ =

 .ه56 :دوسالا نب رابه -

 رمع نب دمحم وبأ] لّهس نب هللا ةبه د
 .2 :[يدّيسلا ب فورعملا

 34 » أطوملا

 ا 316 - 314 - 31:3 - 311 6

8 320 - 334 335 _- )34 - 

2 _ 347 374 385 4450~ 

2 465 46۶ 469 _ 4/1 

48 - 489 494 511-510 

 | - 176 -154 - 67 -56 :یسسیلا |

 ىلإ 42 -40 - 37 - 31 - 29 -7
44 - 97 - 98 - 110-100 - 111 - 

4 130 - 132- 134 - 135 - 
 و 174 148 98 7
 - 238 ىلإ 236 - 196 - 183 7
 - 257 - 256 - 254 - 252 ىلإ 8
 _ 297 - 293 ىلإ 290 - 270 _ 8
9-_ 301 - 314 325 - 340 - 
 - 481 - 450 - 400 - 360 ىلإ 7
482 487 498 531-510 - 
 - 636 - 625 - 540 ىلإ 538 -6
657 

 .128 :مازج نب ميكح نب ماشه -
 - 10-21 :اریبّولا نب] ةورغ نب ماشه -

37- 38- 45- 51- 54- 63- 
5 - 70 - 71 73 76 9 
1 93 95 - 106 - 118 - 133 - 
0 143 144 152 155 

189 187 185 169 59 

- 265 - 232 _ 227 199 15 

- 316 - 309 - 289 - 286 9 

- 343 - 336 - 333 - 3206 - 23 

- 480 - 407 - 368 350 89 

.528 526 494 403 8 

- 598 586 575 - 521 0 

 564 643 .طثك 523 45

 .675 - 670 ىلإ 6

 .462 :ىرقلا يداو - [- 24 - 23 - 11-14 -7 :ةریره وبأ -
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 .321- 285 :ناّبَح نب عساو

 .574 : هللا دبع نب دقاو

 .339 :ىثيللا دقاو وبأ

 :(زاجحلاب ىرقلا تاهتآ نم) ناّدو
1 

 . 590 - 5 ١ :[كالملا دبع نب] ديلولا

 وب رظنا : : میعف وبآ دایک 1 بهو

 نب يلع نب دمحم نب دمحآ نب ییحی
 - | خسان) يكاطنألا يفنحلا روصنم

 . 696 : (ةّيرهزألا ةطوطخشملا

 - . 296 : يقّرَرلا ىيحي

 - 16-۱ 7 :يراصتألا ديعس نب ىيحي

3 - 35 44 55 - 58- 68- 

9 - 72- 96- 107 - 110 - 119 | 

 | - 162 - 127-140 - 121 ىلا

4 - 17۷0 - 172 179 - 181 - 

4 205 - 208 - 218 228_ | ` 

3 263 - 268 - 272 276 

85 _ 287 - 308 - 311 - 315 - 

1 2331 332 346- 348 - 

 2 | _ 397 _ 361 358 - 3593 _ 3و2

5- 424 425 - 486 495 

11 _ 523 531 551- 02 ۳ 

2 573- 580 606 - 609- 

0- 618 - 634 - 636 - 655 - ۱ - 

۱ . 692 - 91 - 674 
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 : دايز نب ديزي -

 502 : ةيورتلا موي س

 .529 - 528 :ءاروشاع موي -

 - 534 -531 ىلإ 529 :ةفّرع موي
606 . 

 - 532 - 531 -529 :رطفلا موسي
41 550. 

,73 - 33 

 .369 - 26 :ينزاملا يحي

 .194 :يموزُخَملا عوبْرَي نبا

 .390 :ةفيصخ نب ديزي

 ,345 - 122-131 :نامور نب ديزي

11 

 .32 :طْيَسُق نب هللا دبع نب ديزي

 08-556 : داهلا نب هللا دبع نب ديزي

 نسسکلا نب قاحشإ رظنا :بوقثي وب

 .564 :ةيْئُع نب ىَلْعَي

 لهأ ّجحلاب هنم نهی ناكم) ملی
 .583 - 582 :(نميلا

 .460 : نمیلا

 . 352 - 328 :(ةي)دوهيلا

 . 320 : مع بم فسوپ

 .532 - 531 - 529 :ىحضألا موي

 - 597 - 594 - 592 :رثنلا موي

656 . 

 .479 _ 193 :ةشئاع ىلوم .یشوی وبأ



 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 . ویلا رظنا : راکذتسالا

 . زبلا دبع نبا رظنا :باعيتسإلا
 . يطويسلا رظنا :أطبُمْلا فاعسإ

 ؛ج 2 : ةيعفاشلا تاقبط : (1370/772 -) (میحرلا دبع دلا لامج) يونشألا ۱

 .ه1391 و 1390 دادخب «یژوبجلا هللا دبع قیقحت ا

 . رجح نیا رظنا : ةباصإلا

 .ةلاخك رظنا :ءاستلا مالعأ :

 اههقف نم ءيشو ةحيحصلا ثيداحألا ةليلِس :(نيدلا رصان دمحم) ينابلألا -

 . (ةعبار .ط) 1985 /1405 قشم - توریپ ۰2 و 1 نادّلجملا , اهدئاوفو 1

:2.٠. Nيف ءیسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس  

 .(ةعبار .ط) 1985 /1405 قشم - توريب ء(ينابلألا جيرخت) ةمَأل

 . يناعمسلا رظنا :باستألا :

 . يولع نبأ رظنا :كلاسملا راونآ -

 ءازجأ 9 .حیحصلا :(869 /256 -) (ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ) يراخبلا ۱

e۱ . خيرات نودب «بعشلا عباطم :ةرهاقلا «تادّلجُ  
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 مجعتسا ام مخعم :(1094 /487 -) (زيزعلا دبع نب هللا دبع دیبع وبأ) يركبلا

 : 1945 /1364 ةرهاقلا .ط :َنْيدَّلِجُم ىف ءارجأ 4 :عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم

 .1949 /1368 و

 . سنأ نب كلام رظنا : ريكي نبأ

 ةتسنرفلا ةعللاب) ةيبرعلا صوصُنلا قيقحتل دعاوق :(ج) يجافوسو (.ر) ريشالب

 .1953 سيراب

 . نيكس رظنا : يبرعلا ثارثلا خيرات

 .ىيعذلا رظنا : ظافخلا ةركذت

 . ضایع رظنا : كرادّملا بيترت

 ٠ ىقتلُم تارضاحُم يف «ناوریقنا ءاملغو كلام ًاَطوُم ةارّرا :(ديجملا دبع) ىكرُتلا

 . سماخلا نرقلا هیاهن ینح برغملاو قرشملا س يكلام يملع رک رم ناوریقلا

 1995 سنون ء1994 لیرفآ 17 ىلإ 15 ۸1414 ةدعقلا وذ 6 ىلإ 4 .ةرجهلل

 .97 ىلإ 61 ص نم هيلع لاحُملا نصتلاو ٠

 ' وأ نتشلا :(809 /297 -) (ةروّس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ) يذمرتلا

 1237 1 350 تو ريب یازجآ 5 ؛ رکاش د ومحم دمحأ قيفحمل : حيحصلا عماجلا

 ٠ جاحلا - ةعبطملا ىلإ هقيرط يف باتکلاو - انريخأ دقو .1987 /1408 ىلإ

 نکمتن ملو . سراهفلاب ةالحم “ج 6 يٿ ننشلا رودصب يسمللا بيبحلا

 . ةعبطلا هذه نم ةدافتسإلا نم  فسألل -

 . رجح نبأ رظنا :بيذهتلا بيرقت

 .ّربلا دبع نبأ رظنا :ديهمتلا

 ٠ مزح نبا رظنا :برعلا باسنآ ةرهمج .
 ةباصالا :(1448/852 -) (ينالقشعلا يلع نب دمحآ نيدلا باهش) رجح نبا
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 ةرهاقناب مث م1856 .. 1854 يف دنهلاب اتیکلک يف اهزج 11 ةباحصلا زييمت يف

 .ه1328 يف

 دبع باّهولا دبع قيقحت :نیءزج يف بيذهتلا بيرقت :(... ...) رجح نبا
 ۰ .ه1380 ةرهاقلا «فيطللا

 .ه1331 1329 ْنكَّدلا دابارذیخ ط نازیملا ناسل :(... ...) رجح نبا

 .ءازجأ 7 يف

 . سنأ نب كلام رظنا :ينائّدَحلا

 10b3): +6 5 (يسلدنألا دیعس نب دمحآ نب ىلع لدمحم وبأ) مزح نبا

 ةرهاقلا ؛نوراه دمحم ماللسلا دبع قيلعتو قيقست : برعلا تاسآ ة رهمج

2 1962. 

 توریبو قشمد «1 . ط- !هنع هللا يضر ب كلام مامإلل تآّطوُمْلا :(ریذن) نادمح

2 1992 . 

 . يشوطرطلا رظنا : عدبلاو ثداوحلا

 تتسنرفلا ةعْللا ىفو طقف اهيلع لاحُملا 2 .ط «ةیمالسالا فراعملا ةرثاد

 . ًاعابت رست اهؤازجأ تلاز امو .ةدنلوه يف ندیلب ةرداصلا .

 255 -) (يدْنق رمسلا ي ىمرادلا نامحرلا دبع نب هللا دبع ظفاحلا مامالا) يمرادلا

 ءنادلجم دلجُم ۰ يملعلا عبسلا دلاخو يلرمز لمح زاوف قیقحت : نتشلا 9

 .1987 1407 توریب

 قیقحت ؛ننشلا (888 ۸275 ) (يناتْشجّسلا ثعشالا نب نامیلْس) دواد وبأ

 .1950 ۸1369 ةرهاقلا دیمحلا دبع نیدلا ييحم دمحم 0

 ينأروم رظنا : يكلاملا ةقفلا رداصم يف تاسارد 5

 مامإلا 2 ةنودم يف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا جیرحت : (دلمحم رهاطلا) يديردلا

 ..ه 6 ةمّوكُحلا ةكم <« أ رجأ 3 « سنآ نب كلام
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 .1967 سيرابو نديل «نْيَءُْج يف ةيبرعلا مجاعملل قَحلُم (.ر) يزود -

 .نوحرف نبا رظنا :ٍبَهْذُملا جابيدلا -

 ءظافُخلا ةركذت :(1347 /748 -) (هللا دبع وبأ دمحم نيدلا سمش) يبهذلا -

 .ليذلل ثلاث دّلجُمو نْيدَّدَجُم يف ءازجأ 4 ,1957 /1376 ْنَكَدَلا دابآردیح . ط

 24 يف هريغو طوؤنرألا بيعش قيقحت الا مالعأ ربي u. res ) يبهذلا -

 . 198b / 1406 ىل ! 11 1401 توريب ج

 . خيرات نودب ةرهاقلا (2 ق) لاجرلا دقن ىف لادتعإلا نازیم ۰ ) يبهذلا -

 . يكرتلا رظنا :2(...) كلام أَطوُم ةاور» 3

 .سنآ نب كلام رظنا :دايز نبا -

 ىلإ امهلقن دقو امهيلإ انعجر نآزُج ءيبرعلا ثارلا خبرات :(دارُف) نکس -

 مث (1 ج) 1977 ةرهاقلا «لضفلا/ وبأ يمهفو يزاجج يمهف دومحم ةّيبرعلا
 .1967 يف نديل يف ةيناملألاب ةرم لّوأ نآرججلا ردص دقو .(2 ج) 8

 . ينابلالا رظنا : ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس -

 . ينابلالا رظنا :ةفیعضلا ثیداحالا ةلسلس -

 يف باسنالا :(1167 /563 -) يميمتلا (. . .) میرکلا دبع دعم وبآ) يناعْمْسلا -

 3 62 2 و 1382 نکا دابآرَدْيَخ .ط ءج 2

 . يئاسّنلا - ةجام نبأ - يمرادلا - يذمرتلا - دواد وبآ رظنا :نئشلا -

 .يبهذلا رظنا : ءالبثلا مالعأ ريس -

 فاعسإ :(1505 /911 -) (يعناشلا نامحرلا دبع نيدلا لالج) يطويُّسلا -

 رشد دقو يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياورب ًاطوُملل لیذک عبط ءاطوُحلا لاجرب ًاطیملا

 . 1951 /1370 ةرهاقلا ؛دحاو دّلجُم يف َنْيِءْرُج يف باتکلا لماک

 ةرهاقلا . ط «رمع دمحم يلع قیقحت ظافخلا تاقبط :(... ...) يطويشلا -

3 1973 . 
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 .فولخم رظنا : رونلا ةرحش

 (2 ط) : ةيمالسالا فراعملا ةرئاد نم سنأ نب كلام لصف :(فسوی) تخش

 . ةيسنرعلا ةغللاب

 .دامعلا نبأ رظنا : بهذلا تارذش

 تاقبط :(1448 /851 -) (دمحأ نب ركب وبأ) يقشمّدلا يضاقلا بهش نبأ

 نکا دابآرّدی . ط تیعفاشلا .

 سنآ نب كلام رظنا : ينابیشلا

 . ملسُم - ةجام نبا - يراخُبلا رظنا : حیحصلا

 . يطويّسلا رظنا : ظاَتُلا تاقط

 .يونسالا رظنا : ةيعئاشلا تاقبط

 ثداوحلا باتک :(1126 520 ) (دیلولا نب دمحم ركب وبآ) يشوطهطلا

 .1990 /1410 توريب «يكرت ديجملا تبغ قيقحت < عدبلاو

 ؛ةرهاقلا ءميركلا نآرقلا ظافلأل سزهفنلا مّجعُملا :(داؤُق دمحم) يقابلا دبع

 .ه1378 :بعشنا عباطم ٠

 راكذتسإلا (1070 /463 -) (يبطرفلا يرهنلا فسوي رمع وبأ) بلا دع نبا

 يناعم نم أًطوُجلا هنّئضت اميف راطقألا ءاملغعو راصمألا ءاهقف بهاذمل عماجلا)

 دبع قيقحت ءأءزُج 30 يف (راصتخاو زاجيإب هلك كلذ حرشو راثألاو يأرلا

لا :يِجَمْلَت نيمأ يطعُملا
 . 1993 ةرهاق

 به1328 ةرهاقلا «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (... .. . ) ربلا دبع نبا

 يهو 1960 /1380 یازجآ 4 يف ًاضيأ ةرهاقلا مث (رجح نبال ةباصإلا شماهب)

 .اهيلع انلحأ يتلا

 قيقحت «دیناسألاو يناعملا نم ًاّطوُجلا يف امل ديهمتلا (. . . 0. ) بلا دبع نبا -

 " . .92 1988 /12 - 098 ؛ج 26 يف طابرثا «ءاملُعلا نم ةعامج
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 كلام ًاطوُم تاياور ىلإ كلاسملا راونأ :(ينسحنا يكلاملا دمحم) يولع نبا

 رطق - ةخودلا  !هللا همحر- سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإ باتك هيليو

 . يراصتالا میها ربا نب هللا دبع هرشنو هتعجا رمب ينع ..ه0

 بهذلا تارذُش :(1678 ۸1089 ) (يحلا دبع حالفلا وبآ) يلبنحلا دامعلا نبا

 . 1994 /1414 توریب . ط ؛بهذ نم رابخآ يف

 كرادملا بیترت :(1149 /544 -) (یسوم نب ضايع لضفلا وبأ) ضايع

 4 يف دومحم ریکاب دمحأ قیقحت كلام بهذم مالعآ ةفرعمل كلاسملا بیرقتو

 باتکلا ًاضيأ رظناو .1967 ۸1387 توریب «سراهفلل ثلاثو نیدّلجشو ءازجآ

 باوصلاو - 1965 /1383 طابرلا يجنطلا تيواث نب دمحم قیقحتب (1 ج)

 يف ًاضيأ طابرلاب يوارحصلا رداقلا دبع قیقحتب هنم يناثلا ءزُجلا ردصو - 5

 ءازج الا يهو .1968 /1388 يف هتاذ قّمحُملل ثلاثثا ردصو - 1966 6

 هنم ريخألا ءزجلا ردص دقو ءازجأ 8 يف عقي باتکلاو .اهیلع انلحأ يتلا ةثالثلا

 . 1983 1403 يف بارعآ دمحأ دیعس قيقحتب

 /385 -) (یقفاغلا يرهوجلا هللا دبع نب نامحرلا ديع مساقلا وبأ) يقفاغلا

 اذهل ميدقتلا نم عبارلا مسقلا رظنا :لوبلاتس ةطوطخم ::ًاطومنا دسم 5

 اذهل قیقحت ۰1997 يفو توريب يف باتکلا اذه ریرحت ذنم رهظ دقو . قیقحتلا

 ىلع دامتعالابو حیرسوب يلع نب هطو ریغصلا دمحم نب يفطل .ةيانعب طوطخملا

 . ةيكرقلا ةخسُنلا ىلإ ةفاضالاب فیرشلا يکملا مرحلا ةخسُن

 :(1396 /799 -) (يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرُي يِرّمْعَيلا دمحم) نوحرف نبا

 ًاضيأ ةرهاقلا مث ه1351 ةرهاقلا «بّهذملا نايعأ ةفرعم يف ٍبَمذُملا جابيدلا

 يتلا ةعبطلا يهو رونلا ربا يدمحالا دمحم قيقحتب نیءزج يف 1974 4

 .اهيلع انلحأ

 7 يف نديل «يوبتلا ثيدحلا ظافلأل سرهفُملا مّحعّملا :«ناي تنرآ) كئينف
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 نفار مير فيلأت سراهفلاب نصاخ نماثلا ءزُجلاو .1969 ىلإ 1936 نم ءازجأ

 .لويئانتْسإب كلذكو ًاضيأ نديلب 1988 يف رشن دقو ماكتيو تسوي نايو

 ليمجو ىكزيا داوجو نشش ناضمر فيلأت يليربوك ةبتكم تاطوطخم سرهف -
 .1986 /1406 لوبناتشإ تادلجُم 3 يف «راكبقآ

 نأ نب كلام رظنا : يسباقلا -

 . سنأ نب كلام رظنا : مسالا نبا -

 .سنآ نب كلام رظنا يِبنْعَقلا - 0:

 .(.ر) ريشالب رظنا : ةيبرعلا صوصللا قيقحتل دعاوق - :٠
 لاحملاو .قشمد :مالسالاو برعلا يمْلاع يف ءاسلا مالعأ :(اضر رمُع) ةلاخک -

 .1959/1378 ۰3 ج مث 1958/1377 ۰2 ج :امه امهیلع . +
 1381 - 13786 قشمد ارج 13 يف نيِفّلؤُملا مچعم :(... ...) ةلاخك - ۱

...1961-19537 

 روظنم نبا رظنا :برعلا ناس -
 .رجح نيا رظنا :نازیملا ناسل - |
 حيحص (7 /273 -) (ينيوزقلا يعَبّرلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ) ةجام نبا - ۱ :

 /1407 توريب هنْيدْنِجُم يف ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت ننشلا 0

6. 

 ةيلاتلا تاياودلاب املا :(796 /179 -) ةرجهلا راد مامإ سنآ نب كلام -.

 ترَعوت نب يدهملا عیب ( 848 /234 ) (هللا دبع نب ىيحي) ريك نبا 7
 : ثارثلا خيرات) 1907 يف ةرّجيِنَعِب عبط هلأ نیکزس رکذ دقو -(1130/524/-) 7 ۳

tm 

 نص 751 يف ءزج وهو ء1905 يف رئازجلاب عوبطم و مه امن 4 ص 2 جا

 « يک رت ,لیحملا ل قیقحت و ةسا رد 054 240 -_( (ديعس نس دیوس) يناثدحلا م
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 . ص 608 يف ءزُج وهو «1994 توريب

 اهققح ءاياحضلا باتك ىلع لمتشت ةعطق :(799 /183 ) (يلع) دايز نبا

 توريب يف مث ص 294 يف 1978 يف سنوت يف اهرشنو رفبتلا يلذاشلا دمحم

 ءقبس امو 226 ىلإ 119 نم نصنلا :ص 290 يف 3 .ط ۰1980 /1400 يف

 مجح نایبن ةّصاخ ةروصب ليصافتلا هذه لَك مدو .سراهفلل «ةّيقبلاو ميدقتلل

 دبع باهولا دبع قيقحتب عبط (804 /189 ) (نسحلا نب دمحم) ينايئشلا

 نأ قبس دقو . ص 394 يف ءزج وهو ؛1979 /1399 توريب .2 . ط «فيطللا

 .م1909 يف نازاقو 1880 يف ونُتوُتو م1876 يف انامذول يف عبط

 دنس لكش ىلع هتياور ترشت دقو (806 /191 -) (نامحرلا دبع) مساقلا نبا

 قلعو اهققح دقو (1012 /403 -) (نسحلا يبأ) يسباقلل صيخلتلاو صحم

 /1405 يف توريب يف اهرشنو يكلاملا سابع نب يولع نب دمحم اهيلع

 نم ّمُث .میدقتلا :36 ىلإ 5 ص نم) ص 591 يف دّلجُم يف ءرُج يهو ؛3

 ليصافتناو . سراهفلا : ةياهتلا ىلإ 553 ص نم ّمث «منلا :552 ىلإ 37 ص

 . (دنسملا مجح نایبل هذه

 نيب همدم يذلا باتکلا اذه وهو (833 /221 ) (ةمّلسَم نب هللا دبع) يِبنْعَقلا

 .روصنم رظنا نيتطوطخم ىلع دامتعالاب ميركلا ءىراقلا يدي

 ترش دقو (856 /242 -) (يندملا يرهُزلا بّعصُم يبأ نب دمحأ) ِبَعْضُم وبآ

 کلا دابآرَدْيَحِب كج رالاس فحتم ةطوطخم نع نیءزج يف توریب يف ةياورلا

 هذهو .ليلخ دمحم دومحمو فورعم .داّوع راشب قيقحتب 1992 2 يف

 نم ةفورعم نت مل اهْنأل اهنع روشنملا ةطوطخملا اهيف انرکذ يتلا ةديحولا ةّرملا
 .قشمد يف ةيرهاظلا يف ةعطق يه فورعملا ناك هاو لبق

 : تاعبط نم انيديأ ىلإ لصو ام اذهو :(848 /234 -) يثيللا ىيحي نب ىيحي
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 . ص 6 + ص 401 يف 1280 يف سنوت ©

 : ىقابلا دبع داؤف دمحم ةيانعب 1951 /1370 يف 1 .ط «ةرهاقلا ©
 /1408 يف توريب يف دحاو دّلجُم يف ردص مث دلج يف ناءڙج
 ثيداحألا جیرختو ميقرتو حيحصت هنأ ىلع هلمع مدق دفو .8

 . قيلعتو

 ىف نآرُج ۰1987 /1407 يف توريب مث 1951 /1370 يف ةرهاقلا ©
 وهو .(912 ىلإ 450 ص .2 ج 499 ىلإ 1 ص «1 ج) دّلِجُم
 اصولا لاجرب ًاطبملا فاعسإ يث .كلاوحلا ريونت هحرشو اولا
 : یف هالعآ رظنا .ریخالا فيلأتلا اذه انب رم دقو يطويّشلل امهالکو

 . یطویُسلا : یفو فاعسإ

 . (هالعأ قّحلُملا) میدقتلا ةياهن يف فورعم .ع.ب قیقحت رظنا : توریب ۰ ۱

 تاقبط يف ةّيكزلا رونلا ةرجش :(1941 /1360 -) (دمحم نب دمحم) فولخم ۲
 .ه1350 ةرهاقلا .ةيكلامْلا
 :(874 /261 -) (يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نیضلا ربا) ملسم - 1 0 ع 1 و

 يف خيرات نود توریب كلذکو 1977 /1397 يف توریب ؛نیءزج يف حیحصلا

 :یقابلا دبع داؤُق دمحم قیقحتب نمنلا ًاضيأ رظناو .تادّلجُم 4 و ءازجأ 8
 .1955 /1374 ةرهاقلا

 . ىقفاغلا رظنا :أطوُملا دیش -

 .ةلاخک رظنا :نيفلؤُملا مجعُم - 07

 . كنف رظنا :سرهفُملا مجعُملا - ٠
 يف رثازجلاو سنوت .هقیقحتب يبنعقلا ةياورب ًاًطوُملا :(ظیفحلا دبع) روصتم -
 نم تلاثلا مسقلا يف لّصفُملا اثیدح رظنا .لمعلا اذه نعو .1972 2

 .هنم عبارلا مسقلا يف ًاضَرَعو كلذک و اذه يضنلا انقيقحتل ميدقتلا ٠
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 ناسل :(1311 /711 -) (مّركُم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ) روظنم نبا

 ةعيعب اًنعتسا دقو .1955 /1374 «توريب رادو رداص .ط توريب «برعلا

 . خيرات نودب «برعلا ناسل راد «توريب

 يف رثازجلا يدهملا مامإلا أطوم :(1130 /524 -) توَموُت نب يدهملا

 ةسرهف مث 746 ىلإ 741 ص :باوصلاو أطخلا لودج هرخابو . 1905 3

 . ريكي نبا :سنأ نب كلام - ريكي نبا رظنا .751 ىلإ 747 ص باتکلا

 ةعامج ةيئاملألا نم هلن یک هقفلا رداصم يف تاسارد :(شولکیم) يناروم

 . 1988 /1409 يف توریب يف رشُنو نییرصملا نیئحابلا نم

 سنأ نب كلام رظنا :ًاَّطوُملا

 . نادمح رظنا : تاّطوُحلا

 . يبهذلا رظنا : لادتعالا نازيم

 ةيناثلا ىدامج 12 ىلإ 9 يف ساقب تدقعنا :ةرجهلا راد مامإ < كلام مامإلا ةودن

 ةرازو ةبانعب ءازجأ 3 يف اهلامعآ ترش دقو ۰1980 لیربآ 28 ىلإ 25 0

 . خيرات نودبو طابرلا يف ةّيمالسإلا نووُفلاو فاقوألا

 :(915 ۸303 -) (رحب نب يلع نب بيعش نب دمحأ نامحرلا دبع وبأ) يئاسّنلا

 ءازجأ 8 يف يدنشلا مامالا ةيشاحو يطويّشلا نيدلا لالج ظفاحلا حرشب نئّسْلا

 .1987 /1407 ةرهاقلا ءتادَّنِجُم 4 و

 ةرشنلاب ردص لاقم «يدايزلا ًاطوُملاو دايز نب يلع» :(يلذاشلا دمحم) رقيتلا

 سنوت ؛3 و 2 هدعلا 3 و 2 س ءنيدلا لوصأو ةعيرشلل ةينوتيزلا ةيلكلل ةيملعلا

 .129 ىلإ 51 ص ۰1975 و 4

 . كنسنف رظنا : (نای تنرا) كنسنو

 سنآ نب كلام رظنا : يليل ییحب نب ییحی
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 ةحفصلا

 ريدصتلا -
Ù 

 13 ا ميدقتلا ۳

 13 أّطوُحلا بحاص «سنأ نب كلام -1
 17 أطوُملا ةياور بحاص «يبنْغقلا - 2

 20 هباهولا دبع . جم حةخسف : : يبتغقلا ةياور اتخسُن - 3

 29 ةيرهزأ | ةخسّسلا :يبنْعَقلا ةياور اتخسن

 36 يقفاغلل طولا دتسش 4

 يليريوك - - (سنوت) باهولا ديع . aî .ح - ةيرهزألا) تاطوطخملا نم جذامن

 34 (لوبتاتسإ)

 ةرقفلا
 1 (*۳[ طول يبنعَقلا ةياور نم لوألا ءزُجلا]

 سراهفلاو میدقتلاو ریدصتلا يف مآ .ققحُملا نصنلا يف الا تارقفلا مقر ىلع ليحن ال 8
 .اهمقرو تاحفص امّنإو ةلاحوال تارقف الف .

 . باب وأ باتك وأ ءزج ناونغب رمالا قلعت ءاوس «ناونلل ةعباتلا ةرقفلا مقر ىلع ةل ةلاحإلا (##)
 ام باهولا دبع .حا .ح ةخسن نع ثيدحلا يف ميدقتلا نم ثلاثلا مسقلا يف رفا

 باتک نم قاروأ ىلع لمتشي هرظن يف رهف . ءرجلا اذه دودخ نع روشاع نبا هركذي
 ةياهپ یتحو ًاهجو 3 ةقرولا نم يآ تالصنا باوبأو ةراهطلا باوبآو ةالصنا توق :
 ۱ . طوطخملا نم ظ 42 ةقرولا



 [ةالصلا تيئاوم باتك]

 ةعمجلا ةالص تقو [باب]

 ةعكر كردأ نم يف باب
 تقولا عماجو سمشلا كولد يف ءاج ام باب
 ةالصلا نع مونلا باب

 رصعلا دعبو حبصلا دعب ةالصلا نع يهنلا يف ليق ام باب

 ةرجاهلاب ةالصلا نع يهنلا باب

 موثلا حيرب دجسملا لوخد نع يهنلا باب

 [ةراهطلا باتك]

 ءوضولا يف لمعلا باب

 ءوضولاو روهطلا باب

 ءرضولا هيف بجي ال ام باب
 ءوضولا عماج

 سأرلاب حسملا باب
 نيَقُحْلا ىلع حسملا باب

 نيفحلا ىلع حسملا يف لمعلا باب

 فاعلا باب

 فاعُر وأ حرج نم مدلا ةبلغ نم لعفي ام باب

 يذملا نم ءوضولا باب
 يذملا نم ءوضولا كرت يف ةصخرلا باب

 [سللا نم ءوضولا كرت باب]

242 

13 

14 

15 

18 

21 

24 

25 

26 
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 نآرقلا ةءارق ىف ءاج ام باب
 ةيف رهج ام يف عاملا لح ةءارقلا كرت باب

 هيف رهجي ال ام يف مامإلا شلح ةءارقلا كرت باب

 مامإلا فلخ نيمأتلا باب

 «دحأ هللا وه لق :ةءارق باب

 نآرقلا يف دوجّشلا باب

 نآرقلا عماج باب
 ناضمر رهش يف ةالصلا باب

 ٠ نافمر مايق باب

 ليللاب ةالصلا باب
 رثولا يف - ةي - يبنلا ةالص باب
 ۱ رثولاب رمألا باب
 رجفلا دعب رتولا باب

 رجفلا يتعكر باب
 ذعلا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضف باب

 حبصلاو ءاشعلا يف ءاج ام باب
 اهلضفو ةالصلا دعب مامإلا عم ةالصلا باب

 ةعامجلا ةالص يف لمعلا باب

 سلاج وهو مامإلا ةالص باب

 ةلفاتلا يف دعاقلا ةالص باب
 دعاقلاو مئاقلا ةالص نيب ام باب
 ىطسولا ةالصلا ىف ءاج ام باب

 دحاو بوث يف ةالصلا يف ةصتخؤلا باب
 رامخلار عردلا يف ةالصلا باب
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 “[اطوشلل يبنعقلا ةياور نم يناثلا ءزجلا] 0 ا

 200 نیتالصلا نيب عمجلا باب
 202 برغملا يف نئتالصلا نيب عمجلا باب
 203 رطملا يف نیتالصلا نيب عمجلا باب
 205 ةغلكرخلاب نئتالصلا نيب عمجلا باب
 207 رفسلا يف ةالصلا باب
 203 هيف ةالصلا رصق بجی ام ودق

 213 ۱ احم عمجُي مل ام رفاسُملا ةالص باب
 214 ةماقإ عمجأ اذإ رفاسُملا ةالص باب
 215 مامإ ءارو وأ ًامامإ ناك اذإ رفاسُملا ةالص باب
 216 رفسلا ىف ةلفانلا ةالص باب
 217 بكار وهو رفاسُملا ةالص باب
 219 ىحضلا ةالص باب

 221 ا مامإلا ءارو ةحئّشلا عماج باب
 223 يلصملا يدي نيب رورُملا يف ديدشتلا باب

 225 يلصمملا يذي نيب رورّعلا يف ةصخرلا باب :
 227 ۱ رفسلا يف يّلصُملا ةرتس باب
 228 ۰ ۱ ةالصلا يف یصخلا حسم باب
 229 07 ۱ فوْفُصلا 2 ةيوست باب

 230 د ةالصلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ نیدیلا عضو باب .
 252 كمل تونل باب

 233 0 ةعمجلا موي لسخلا باب د
 236 0 ا با موي لس يف لمعلا باب

 240 . ةعْمْجلا موي ةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب ۱

 . سرهفلا اذه نم قباسلا نایبلا رظنا (#
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 ةعّمجلا موي فاعّؤلا باب

 ةعُمجْلا موي يعسلا باب

 ةعمجلا موي ىَلصُمْلا باب
 رفسلا يف ةعّمجلا باب

 ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا يق ءاج ام باب

 ةعّمجلا رمآ يف ءاج ام باب

 ةالصلا يف ميلستلا باب

 هتالص يف كش وأ ركذ اذإ ةالصلا مامتإ باب

 مامتلا دعب مايقلا وأ نیتنئا نم مايقلا باب

 ةالصلا يف ءيشلا ىلإ رظنلا باب

 وهسلا يف لمعلا باب
 مامإلا لبق هسأر عفر نم لعفي ام باب

 دّشتلا دعب ةالصلا يف لمعلا باب
 - يب - يبنلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب

 [ ةالصلا باتک نم ةلبقلا بانك

 ةجاح ىلع ٌناسفإلاو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا باب
 طئاغ وأ لوبل ةلبقلا لابقتسا يف ةصخؤلا باب
 ةجاح ديرب ناسنالاو ةالصلا نع ىهنلا باب

 هريغو ًامئاق لؤبلا يف ءاج ام باب

 يبصلا لوب يف ءاج ام باب

 - 45 - يبنلا دجسم يق ءاج ام باب
 - !یلاعتو كرابت هللا ركذ يف ءاج ام باب

 اهيلإ يشملاو ةالصلا راظتنا باب
 ةالصلا يف بيغرتلا عماج باب
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 اهيلإ يشملاو ةالصلا راظتنا باي
 دوجشلا يف هجولا هيلع عضوُي ام ىلع نيديلا عضو باب
 ةالصلا ىف ةجاحلا دنع قيفصتلاو تافتلإلا باب

 دجاسملا ىلإ ءاسّتلا جورش يف ءاج ام باب
 ةلبقلا يف قاصبلا نع يقهنلا باب
 ةلبقلا ىف ءاج ام باب

0 

 عكار مامإلاو ءاج نم لعفي ام باب

 ةالصلا عماج يف لمعلا باب

 ةالصلا عماج باب

 ةماقإلاو امهيف ءادّتلاو نیدیعلا لسُغ يف لمعلا باب

 ديعلا يف دعا لبق لكألاب رمألا باب
 نيديعلا يف ةبطخلا لبق ةالصلا باب
 نيديعلا يف ةالصلا يف ريبكتلا باب
 ةبطُحلت ٌودُعَلاو امهدعبو نيديعلا لبق ًابجاو ءاج ام باب
 ةبطخلا راظتناو ديعلا موي مامإلا ردع باب

 فوخلا ةالص باب
 سمشلا فوسُك يف ءاج ام باب

 فوسكلا ةالص يف باب
 ءاقستسإلا ىف ءاج ام باب

 ءاقستسإلا يف لمعلا باب

 ءاوُنَألاِب راطمتسإلا باب -

 ءاعّدلا ىف ءاج اه بای - 1

 ءاعّدلا يف لمعلا باب - 00

 ةاكزلا باب

 ةأكزلا هيف بجي أم باب
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 قرولار بهذلا نم نْيعلا يف ةاكزلا باب

 نداعُملا يف ةاكرلا باب

 رينعلاو ربلاو ّيلُخلا نم هيف ةاكزلل ام باب
 راغَّصلا ىماتيلا لاومأ ةاكز باب

 ثاريملا ةاكز باب

 نيّدلا يف ةاكرلا باب

 ضورُعلا ةاكز يف ءاج ام باب
 نکا ةاكز ىف ءاج ام باب

 ةيشاملا ةقدص باب
 ءاطلخلا ةقّدص باب

 ةقّدصلا يف للا نم هب دعي ام يف ءاج ام باب
 اعمتجا اذإ نيماع ةفدص يف لمعلا باب

 ةقدصلا يف سانلا ىلع قییضتلا نع يهنلا باب
 اهذخأ هل زوجي نمو ةقّدصلا ةمسق يف ءاج ام باب

 اهيف دیدشتلاو تاقّدصلا ذأ يف ءاج ام باب

 بانعألاو لخنلا نم رامثلا نم صّرخُم ام ةاكز باب

 نوتيزلاو بوبخلا ةاكز باب
 داش نم هيف ةاكزاال ام باب
 لوقثلاو بضقلاو هكاوفلا نم هيف ةاكز ال ام باب

 لسعلاو ليخلاو قيقرلا ةقّدص يف ءاج ام باب
 ةمدلا لهأ روشع باب

 سوجَملاو باتكلا لهآ ةيزج يف ءاج ام باب
 رطقلا ةاكز هيلع بجت نم يف ءاج ام باب

 رطفلا ةاكز ةليعَم

 رطفلا ةاكزب لاسرالا تفو ىف ءاج ام ساب
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 2**[ثلاشلا ءزحلا]

 مايصلا باستك

 مايّصلاو رطفلل لالهلا يف ءاج ام

 روحّسلا يف ءاج ام باب

 رطقلا يف ءاج ام باب

 رجفلا لبق مايشسلا عامجا يف ءاج ام باب

 بنج وهو حصي يذلا مایع باب
 مئاصلل ةلبقلا يف ةصخّرلا باب

 مئاصلل ةلبقلا يف ديدشتلا باب

 رفسلا يف مايصلا باب

 ناضمر يف ءدارأ وأ رفس نم مق نم لعفي ام باب
 ناضمر يف رطفأ نم ةرافک باب

 ةَلِع نم ناضمر يف رطفآ نم باب
 رهاظتی وأ أطخ لتقي يذلا مايص باب
 همايص يف ضيرملا لعفي ام باب

 ناضمر ءاضق يف باب
 ول هلا ءاضق يف ءاج ام باي

 مايّصلا يف روذّتلا باب

 ءاضقلا عماج باب

 مئاصلا ةماجح باب
 ءاروشاع موي مايص باب

 رطفلاو ىحضألا موبر ةفّر موي مايص باب

 .سرهفلا اذه نم نیقباسلا نينايبلا رظنا © ۰.
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 533 یم ماّيأ مايّصلا يف باب

 536 مايّصلا يف لاصولا نع يقنلا باب -

 537 مايضلا عماج باب -

 542 فاکتعالا ىف باتك

 551 ۱ فاکتعالا ءاضق باب -

 554 فاكتعإلا يف حاكتلا باب -

 556 ردقلا ةليل ىف ءاج ام باب

 .**[رّوكش ثلاثلا ءزجلا]

 كسانملا باتك

 561 لالمالت لسُعلا باب -
 363 مرحُملا لسع يق ءاج ام باب -

 307 بايثلا نم مرحملا سبلي باب -

 نصنلا أ رابتعاب ءرّركُم :انغضأ دقو .نسرهفلا اذه نم ةقباسلا ةثالثلا تانايبلا رظنا (#)

 كسانَملا باتك ىلع فقي مل روشاع نبا نآو انه يهتني ةيسنوتلا ةخستلا يف لیلستملا
 ةّيسنوتلا ىلإ ةدوع انلو .طقف ةيرهزألا ةخسْنلا ره هقيقحت يف اندامتعا نأو ببسلا اذهل

 . سماخلا مث عبارلا ءَرجْلا عم
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 مارحإلا يف ةغّبصُملا بايثلا سبأ يف ءاج ام باب
 مرحملا سبل يف ءاج ام بابا

 ههجو رخ مرحملا باب

 مرحي نأ لبق لجرلل بیطلا يف ءاج ام باب.
 لالهإلا تيقاوُم باب

 ةيبلتلا ةّيفيك باب

 لالهإلاب توصلا عفر يف ءاج ام باب
 ةرمعلاو جحلا نيب ءاج ام باب

 تارقلا ىف ءاج ام باب

 مهريغ نم اهب ناك نمو کم لهأ لالهإ يف ءاج ام باب
 ةيلتلا عطق يف ءاج ام باب
 ايده یدهآ نم يف باب

 ضئاحلا لمعت ام باب

 جحلا ريغو ّجحلا رّهشأ يف ةرمعلا يف ءاج ام باب
 جحلا ىلإ ةرمُكلاب ةعتملا باب ۱

 علایق بجی ال ام باب
 ةيبلتلا عطق يف ءاج ام باب

 ةرمغلا عماج باب -
 لالعلا [ نم] باصأ ام لكأي مرحلا باب

 مرحُملل ديصلا هرك نم باب -.
 مّرَحلا يف ديصلا رمأ باب -
 حملا هباصأ اذإ ديصلا يف مكحلا يف ءاج ام باب ن:

 ردع ريغب رصحملا باب
 [ودعب رّصحُملا باب :

 تیبلا نم رجحلا باب: -"

 نکا مالنسا باب
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 669 مالتسإلا يف دوسألا نكّرلا ليبقت باب -

 670 عابشألا نيب عفجلا باب -
 4 تیبلاب فوطی ىّتح خاحلا نم دحآ ردصی ال :لاق نم باب -
 676 ّلصُي ملو حبصلا دعب فاط نم باب -
 679 فاوطلا عماج باب -
 680 کم ضئاحلا لوخد باب -
 681 [(ةّيقبلا) فاوطلا عماج باب] -

 *[عبارلا ءرجلا]

 684 [يحاضألا موحل راخذا باپ] -
 686 [ةنّدَبلاو ةرقبلا حین مك نعو اياحضلا يف ةكرشلا] -

 0[ سماخلا ءوزشلا]

 ءزجلا نمو عويبلا باتک نم ٌةدحاو ةقرو عبارلا ءزجلا نم ربتعي روشاع نبا نأ عقاولا (#)
 نم عويبلا باتك رابتعا انلضف دقف نحن اًمأ .جحلاو داهجلا باتك نم ًاقاروأ سماخلا
 يف ليصافتلا رظنا .عبارلا ءْزُجْلا نم ایاحضلا باتك رابتعا يلاتلابو ساخلا ءزجلا
 فاضبو .يّضنلا قیقحتلا اذهل میدقتلا ىلع ةلاحإ اهیفو سرهفلا اذه نم ةقباسلا تانايبلا
 .اذه انّصن نم 683 ةرقفلا نم 2 نایبلا رکد ام ىلإ
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 [عویبلا باتك]

 ةرقفلا
 690 [عويبلا عماج باپ] -

 ۲ دل ةياور ةمتاخ]

 696 6 - يبنلا ءامسأ يف ءاج ام - ۱

 ةحفصلا
 427 باتكلا سراهق -
 430 اقرچبآ ةبئرُم ةّينآرقلا تایالا سرهف - 1 ۳

 ةبئرمو عيضاوملا بّسح ةَتصُم ةباحصلا راثآو ةّيوبنلا ثيداحألا سرهف 2
 433 ایدجیآ

 511 راعشألا سرهف - 3
 512 مالعألا سرهف - 4

 عجارملاو رداصملا ةمئاق سرهف 3 531

 تانایبلا :كلذك رظناو .646 ةرقفلا نم 9 نایبلا ةياورلا هذهل ةمتاخک هانرتعا اع رظنا () 7
 .سرهفلا اذه نم ةقباسلا 00
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