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 120غ 7221عع 701 ان5ع ه1 1, 20 ءدمععأدلازع هك طع ممغع5د ممغوتم عه م
 8غ 3, نطتعطب عتعم هتغطماتغ ةايماطعت ءعوعومءطعو ةصغم غطع طلقغممت

 ج20 ععمومدمطت# 04 آلدممقتت, 10111 طقتتع دد5:عل طنص هو 2 عمم
 ددتإت عمو 1طغم اةناطتعاط طع طقف ؟ةللاعم. انت م( مئطبصدخغ عازب طع دلع
 ه1 طع ةهصق]ةغعامم 15 هحانعط اطل م2110 طوع غطغ 1ان10 6101159 5

 ىبطتعاط زغ5ذ ةتغطم»# طماتعطغ 5غ غم ممهلععر د20 ةنطنعاط صعانلع صمغ هدلزت
 2 عععوغ لعدأ1 ه1 ممععجت (نطتعاط 15 مع2طقمو5 20غ 2 7عالإت 5ءهاواتق 1055)
 طاتغ 2 نانتد 2177 01 طاهعءوماطتعدا طم 2غ عاز ةطع 5هنمع م2553عع5 طق -

 1م ع دم 12ءي عدالم ع ![1عطغ هند ءاند مصور 101]؟-1هنعر ج20 هغطعتت لعغوتا5
 غ0 طع 1114 ه6 غطع تطحعقر اتنطلعطر اط طع ءزتعو 01 دمدمع 1ع20عدنو 2غ 227

 1 غعر 2ع طلقاغم 1ه11ز هحمتع ؟مدامهطأع طقم غطغع 22020020115 16ع010
 ه1 غطغع 2:5 ه0 معااإت ؟لك7ه11165 01 ©1745 177 05ع ؟7ءالزت 22105 طقتكن ع
 جام م56 م2556 1مغم هطاتحتامم. 1ططع هطزععغامم غم دلأ1 دديعط ءتعءاوأوق
 15 طقخغ عطغعوج حتنغ [1حط16:غ0ه امعااتلع زايدؤ غطمودع 72غ عدد اص زمطتعاط كه

 :عد0لعم 15 عقمععأولار7 1ع عد عل
 هموت مدمج دمت كلغ ءادمك نطلع طمهإت طع 2ص20ع هم غطع مالأ5غع0
 غءدعغ 200 دصفا جامو طع هغلعاممل 1هز1ع ءهدصصمأع طع 226غ 7عضؤن طتعط

 35 2 طقوؤمزنز7. 1غ 0عدلقر 1غ 15 تانعر ةةلاغط 22 21212 21104
 مون هذ طع 1505 هز 151 ةصمر طاتغ ءطلعلوب اغا 2 ؟عمزم 112216ع0 1
 ه4 1غ5 طلوعؤموست, غم نياغ طع ططعغععماأط 220 1هانتن ععصأأل .ءعاغا11165 1
 عاطع 0طممأعأوم هنو. 0 صأزت مم 622/1225 (825غ م1: 01 عع م. 34)
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 00عو 00 مهو لربع طععممع 2غ جآ1 بال, هصل 1غ ءىى2عم205 همدازت غم
 8503/1400: .(ةه هعمل مدين 01 اعدعار 2. 315), غطاتق «017ءاتاطع 2 م1100 01

 175 همأغ نعيزت ءنعمغلات] زتعوتد. 1[ 11. 0. 1كهتت, طم ءان عب ةمعهلع

 طتعطلرب هغتغ هصل 1غ5 ةيتاطمت, حصل اص دع 2 عمم0ل عدا هك ضاعن عدم

 1ملهءصح هام 15 م طع ؛هنصل ةءدغغ عمل ؛طعماتعط 15 ععمعملارع ءدغطعت
.65 111011060110115 

 1غ 15 زم غطع ةيقغ ماهعع :عمممتاعدطأاع 57 ءمرم م2 21 ءازت 11غ
 آل دمه 5ءععوم5 غ0 طقتتع طععج 21عععع0 طزت كهتعمأ5 اةتطتعط هممكتات1 5ع
 طع عمعوغعي مهتعع ه1 غاطع آل[ تطحمح ص 202 170110, دانعط ه5 طع ال[هدعمأ

 1متتهمأهم ه1 طع ءدعاتعي ممءغعلمم ه1 غطع (طتغقغععمغط هعمغانتتإت 200 غطع

 101ةم1هد ه1 1 !مماثع 10 طع 12غغع2 مدمغ هأ طع ؟هانتنئععاتخال عا اتا
 ىو غم طع (همصعت ةمطتعاط 1ج115 1ص طع معمل ءمصغدت صعل ذط طع 225غ
 مدن ه1 طع (ءدعار 7ع 500 (مرخ. ة5-4) 20غ1هع5 01 غطع 1ه57ع5ألأاتنع 05

 دما غةص الثمن ل- اراد “انطص21 1-21[ صوتت ةيزغط 2 1056ع 01 طوطماتت 5عضغ
 طرت هج ةمععاوأ عمتبمرب [عممم غطع (ندل1مط جأ-ال[ا15غةصقأت آط 6632/1234-5

 هأ طع 0عدغط ه1 طع ةدصع (ندلتطمط ةطل طع 2ءءعووأزوم ه1 طلق همم
 جا- ال[ نددت وأم (م. 69) ذط 3-640/1242 : ه1 ج20غطعا“ 5م6عا21 «2355ز/

 هةعرخغ هدم الدقم 0 8دعطل20 طرع دا1-!1داتلع دل-!1112251 غم دمع
 201126ع طلق 2عءعووأوز2 أ 2-649/1251, 220 01 2 ءه20ط255ز7 ةعمغ 0

 مءع6تن طع طع (نداتمط جال[ بدغوتوأونم 102 طع 1طتتعوأل نع 01 طع

 ج(هءع-ممعم ا مصعل اتصع (م. وو). 1مممصعل12غءازج ة1غع2 طلق 0
 15 220ع 601 دممغطعت ءممط3مدوزت غم 82عطل4ل0ر مطقعطب 1017من الر 5

 معغ هم 15 8مدقهت عطلغطعع (م. 100) راغط طع هعاتذ ه5 غطع ةدعاع هآ

 8ظدعطل 20 دصع ممانعلعع ه( طع ندا مط طزع طع 1و2 عم]15 هز 117 علضصعق-
 هجرت, طع 1ددؤ لهزرت ه1 ددكدتم 656 ( ال[ دععط 7, 1258), د2 ءلعمغ 2010
 هموم عوبطحغ ممتع ؟باأ1رب هم مدعع 125. ال[عمغامو 15 جاده 720ع (م. 242)

 ه1 1ع(غ ع5 مهغعمأغ «0ه021ع12عل هز 2 زا10عع ه4 آ"لدصفم طزت طع هدصع
 (نداتمط جادا[ ندؤد هذول 220 طعدعتمع طلق هعمل :ةطصل هزعم-م 311131
 1نمءطعت هز (مم. 3485-و) 120ع2 طع ز7عول 703/1303-4 1206101 15

 2120ع ه1 غطغع جسلكتول ه1 دم ءمتتمزت (ممح اغطغع كان]غمتت 01 1عزبما غو
 دمطمات 0ع طع عوعوخ ؟م1ءغمزت ه1 غطع ال[ نكأ أذ نطك هدتعع عطع ]0[1ه2عمأ5 3غ

 11جيزان 5-121.  آن20عن طع زتعون 6-705/1305 معمم 15 220
 (م. 368) هآ طع م:عوعتمع دغ ]![ءععد 01 2 1عمازعووطغعوكلاع 01 اعطتتلف-

 طدصلد ([01زةربضك) طع ة3[هدعما اال عطقسم

 1 طع :عاعنعمععدو غ0 "1 اطماثت 11/112 18710132 011 21140 5 عاام

 مام ع2 2012137, 0ععاتا“ 1 غطغع 5ععم270 مهتعغ ه[ غطع كعوطأع غءعدعغ مل
 جزع ءالعار ةمممزع دعهطصخأإت. 1 طع 8356 0ععءاتتك ©2 م. 183, 112064 غطع
 رعوت 5-786/1384, هما معيعارب معمالمصك غطقغ طط غطع هممصغط 1
 1[ تس ملفم ه1 (طقغ زئ:عون ((0ءع-آأ ثان. 1384) “ معات5 ةقكاتتعل ه1 عطع

 1 ' 0 ةرهو]ر' ع 27151هدضن هز“ طسبرمتعو مزج. زاب :ى1 (آرمدلمص : 18:01 ثنتطما0وص 1892)



 »1 م75

 جممعمههمعع هأ 1متتع ءاطع 1"تعلع ةتل طلق اصتتقمأهم هأ طع اءاس عله
 هلأ طع 1م ةطل اطقأ طع 71735 دمه عطلت ع هز 5ز1512.' ذل ةواط عانت
 ن1 1من ءعاعععو عع غم طلق 0عم2ع0041025 0ععاتاو 011 2. 291, 71/1, 110

 طع 0316 1 ةْزَدط 20, 796 ( ع 11337 21, 1394) 1غ 15 :ععم20عل غطقغ 2 عانت

 هس عل عمر 71[عععو ةمصمات ص عاضشع طقغ طع ؟7ه0 عانت 0ك 5
 ةعصتت طقل :عدعطعل 8دعطل2غ0 هذ طع 17غ ه1 5طقتاةل, 5

 (ع ةاتعات56 26, 1393) : طقغ طع دمص ه4 5ن]1 قص [1012رت5 طع ]11

 طق :ءعانعل طعصعع غ0 18عوممعغ نبزأغط 2000 طمنسءمصعات, ءةتتإتاطع 0
 داتعاط عدقاتكع ةق طع ءمانأ : طقغ 1 مماتخ طتسصقعا؟ طفل ةتداتت عل طقعع

 لورتد ادع همر طقكعتمو ماا 0عمعل طع كغم ةصل قف5ذ2 عع طع

 مط ق طت4هصخو, ط20 عمون ع0 3462 2 5هز واتا 01 10111 200155 615
 آد طع م1016 ه4 5ة1وق, 796 (ع 106ءءممطعا“ 20, 1393), 1

 طعطتمل طقس 2 همأ11 6317 عنك عطاتمأل 11غ 2 531115011 01 5 000

 1 طع جاتكطم# 2005 عطقغ 1"! ملث5*1 11016115 31107 1135 16270160 60

 امعااتلع 30,000 ءةصصتط2لكر, "نطم طق غم طع معدصعل انم 3غ تاعطغ ©

 ميعوعمأ طعم اعممل طقعدلءتمع هاتغ 00 32 عءاعتمع طع

 8ءاورععو الدق 300 12015 3 هع2غولل 21001111 01 11101115
 ةععرمم غ0 طقكحتع طععتت مهل 6311260, 1م هذ مم. 2446 ه1 طع ؟ععم0

 مدقغ هذ طع قةعوطتع عءعرعؤ نم0لعم طع لهغع 18ص 20413 795 (< ]ان]زن-
 ىكلنع. 1393) 8ع :ع20 ه2 طع ةضأتتو] هك ج 1عغنعم عم طع 0341 40
 مع2ءطقمأ5 ه4 د11 عنك الطمع ه0 طععم داتطز_ععغ غم طع ةاتأعت5 01

 زداطلا هطل كدمات, ةكاعتمع غ0 طع 211060 غم م12عمح 75

 نممعم طع مهمغععؤمم هآ طع اكتمع هأك آلدممقتت, 2580 50 222108 5

 مقص عزم اطغ 6/2/486, ةلح مامات 2617ع1 م3210 غ0 ةطق7 01 طل 016066 عق-
 همزو. 1 طع غعرعغ ه طع قعوطتأع انعموام هأ طلق معاكم (ا8طقعأط 5

 لمازع عوض عل) 15 عاعم أم كانأل1.  كعدتم ه2 م. 285 7ع 1عدهص طقغ 2
 1مم 21425 798 (- ]اننع-] انأإت, 1 396) 2 نعال ع مئ116ع ؟2ه2 01

 ةمموعمغازت 2 دمزن هك 215غ اكطقمر آكلمع 01 (تانز 24غ 56554
 طرت طلق نتعاعر غممآع ؟ءقتعع ذم الدقم اطلاع 1120ع»“ طع 7
 802/1 1400-399, عم غم 15 2206 هك طع م1731 01 312 ع2170ز7 0

11115 12013 
 كمررع 7م26(ع25 041 طاعون عدأ ام همصصععغاماد انناغلط طع طقق هانت 01
 :ءازعتمد د20 11غءءوغتنع جتع ج15 22ع261026ع0 120عمغ هلت. 1ص طع
 ؟هتاططغت ءداععمات قعر طعد5ألع5 0110610115 1ع1عقعاتءع5 غم طع 3701

 5هععأ (5256 مهن 01 غطغ 6ءةءار مز. 103, 107, 1135, 122, 126, 129, 170»

 307, 366, ء26.), طع دطق“و هن 125015 (مزم. 108, 124, 125, 190 320 399)ر

 حمل طع 510115 (م. 109 2120 5ععمز20 مدن ه1 غاطغ غعاعار مم. 159, 197) 0
 دمرصع ه1 طغعأت عقعوأ غعدعطغعتور ةانعط ه5 8283:2210 01 8ادؤؤفمم (مم 109)ر
 'مقطلتن* 0801-1 ه4 1ةص (مم. 223, 263) د20 دطقتتاعط 1[ نطل تزن 0-

 ٠ 56 312-31ع 5. ]ددع- 2001م5 740/14771100072 72111454065, »]ت. 1



 2م ا

 ]داو طصتت 1 -' كعوطأ,  هعبوندال ءعاعععممعو عع طع [ةدمهنلا(5: ١ 1 طتتق 0

 مدع 1 ه1 طع خعءدطأع ءدعار م. 324, 3ع عده ه1 طع 0:0ع7 هن اطع

 مايطاتع هنكئاسع ه1 (طعودع طعنعغلاع5 12 699/1299-1300. - 012 20. 4
 220 7-4336 ربع 8ص طلطموععو مطتعد هك عجم طعم]هعتدصم ننطم ا1:عاتع «00-

 ىءمعال ئممج طع 1ةطمدنلا غم طع كابصصغع كتععل, ةص0 ه4 طع !عوتتق 01

 طع هععمد0 هع طلتك ![(ع زص ءممقعوانتعممع 01 طلك 2م05غةمزت, ةناطنعاط
 [عون5 دععمم غم طهحتتع طععج نعل1 ععمانج لعلي غطمانعاط طلق 52 1عازت 75

 هةععابتعل طرع طع ذوتاهصعع ه4 طع 0هءوصسصعماب ططع اهلا عممع 01
 طع ةععأ ماتكأر طم عانعت طقتتع طععو ءمدق10لعمضهطاعر 10غ غطعإت ة1عالع

 ةطاع (م. 417) غم دععسع طع 015ج 5521 هأ دتح هعمل هدع غطعم1هعادس النام
 آجل ةعاندعل عطعتع ءعوعمغمب عرغ طوع طلق ةعيعيتغوب هعمتصمأغ اطعم. (00

 م. 192 هأ غطع هععممل مدعغ هز طع ءدععر ن20 عمن طع ز2عو 8-789/1387ر
 معمغأمم أذ هلع هأ ج ءعيغؤئتم داطقيتاعط 1هلعطمب'ل-طلاد تطعم اذ ه0

 غم طهتتع طععم غطغع ءتعأ هز غطغع [ةدمهت 115 هغ اطلق اطلع
 01 مهعععنو هممصععغ عل ةتتغط طصملعد ج70 11غعنوغاتتع 2ع غا هن 202:7
 مع ءدا16ل م طع (ها]هتمعي . 10ه ل1 ندذمتع هل-!ظ[هاناع 1-1[ نه

 1هزتعبمه1 1ءدعصتصع ةم00 موقوأمات 102 ةععءانتةعإت هانك  ةاناطمات 83

 (825غ6 مهن هأ طع غءدعز م. 278) (طقغ طع ط20 دععم 2 طماع ذص طلق ن0
 طقصل ذم 2 ءممزت هغ 8 جلعطسصب ل-طداد 14215. 20111111211461 012 1/6 (111 2
 طق طقتتسع عدل 1غ طغعمانعط 220 10112 1 1 72327 ءام15, طع 220

 هطغوتمعل 1هاتع مممنع 0مه0115ء1105 01 طع 5د20ع 17011 !ها1 عا.
 ملك (غطعوعب طم عاتعم, م1010 ءوتندلاإ7 .؟ةتناغإتر طع هعدغ 2 ةمععاول

 م عدوعا عمت غ0 11 ةءؤغ غم طورئمب طع دعاتجا هتتغمعتهرمأاط 01 ةك-1خ 21و

 طاتغ 1هانت00 1غ جادو لعاععأناحتع هزغاط هممهصإت طاقصألع 5هم3عع5 20 عا
 «“ (هدقأ لعمر طمالتر' ةوزت5 هانت تاتغطمت “ غطل5 20ط1ع عمغطتتوأدكدد ا طع

 م1010 ع 01 دعاعمععقر طلق 5 عواتما15ع55 غطعمفعأتمر 200 اطلق جة عاتألالع

 معياتكد1 0( خطتك همام مهعطعموأا ع 220 ءقابلتغع مدد مم عال ةنتإت ! ”'
 0م م. 357 ه1 طع دوغ مدنغ ه1 طع عدعغع "نع ع2 01 2 8ع مالأكت ةع
 ان طروصت .دغ 2دط(0 طعامصعتسمع غم غطع زاب15ءمدددان]غ ىطيا-آح طمع ةط
 “نت مهن .ط. 'للاأ جاج'كادنأ ج1- [دصمكأ, طتصقعأاا1 2 ممعغ 2150 5620131

 يىامغقتمستمع ةكتع طاتصلنعل 722 سودك 01 ممعاتإت. . 00 مم. 401-2
 عد ه1 حج 5ع دغ 12122 هن آ[ةزدأط 17, 712 ( ع ال وا, عدجط عا 18, 1312)

 ذم اتطتعط 2 هات طعن و1 7211216 طموأعو نعنع عون مز7عل. 02م. 5
 معصم (عامم 15 7م20ع ه1 غاطع طومصمانةهطاع 1عءعمءلمم 3ععم20ع0 غم غطع
 خسمأت 'كاةنت'ل- آما ىان01-12عطلا هزه 2ععواتتغ 01 طخم اعادت عطخغاإت 7113 عقر
 طلو هاعتلاا ذص طقساعتمور, دنحصل طل ءدعغعصقأتتع اع2م1«لعع ه1 غطغع 01

 معوطأع ممعانزت. 1م مدنغ 11 01 طع غعدعار هز 2. 38, 2261261012 15 2220©
 ه1 غاطع ممانتلعتن ه4 2 ممعغ 022060 1[ةمقاثتت ا. 153 طب 5دططقم ص غطع
 ]د61 عع مدن( 01 725/1325 طرت .ءعيغوتص طعمط ءطتعأا5 جبطمدم طع طقم

 ه1عملعل طرت طلو هدم عدو. . 0م مم, 188 2110 297 1ع 520149570 كنك هك
 1156222ع5 01 2 طوماع 2عععاالا دع :0ز:21 طمصماتت5.. 1م غطغع ةققأ «ققع
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 ةناطتعط طقم معتعل هم 10عءعرم طع 24, 1386, طع 5ههأعب 2 001326317

 هنح طع 7 2764/2 10 24 م3385, 171735 قتال عل ةاذ اطغ طعهلق ه2 عطغ 118-
 هنن عمخغ5 ؟ممج طع جاتاطم5# طماتكع غم طع اعلام ع5 مه]1366ع 3عءممل-
 موضص1م0 طرت ج طصضصل هك لكميصتصعتةر 220 غطغ اعاتع ؟ةد20ع0 طع
 جانغطمو تاغ 2 عا أ 48,000 027/1 21115 “ غ0 510177 1ع5دزرتععأ 10: 1عدهطللع

 ج20 ءهلدع طع جتتاطم:5 مقلع ةزنعع طع 535 3 طاعودتسع اص اطلك 7010

 دم ذم طع 10110 غم مدد 1م طع 5ةهءمم0 ؟تقع مطخعط 22ممع0
 هد 112337 3, 1398, ةأم1131 طفاش ت15 1ئعانع كه 111مل هنن 2 طهه]1ع هلع
 طع يهم طقت اطغ 0201 1/1230 0-آطم»اأد 1113131022320 5. 3“ناثط 01
 دطلطمم. طع طتقعع امان معو انطتعال «020805ع0 16 177عقع 0211160 0

 طع طع205 ه1 طقعع 1ع20188ع 5ءط0ق]2 125, م16ءع0ع0 طع زان0ععقور زات215-

 مطقات]غ5 . 220 ةغان0عمغق,ر 310 3ءءعومرط م2116 طّوت ضن 2212615 320
 ت15 عاد, غم طع اءاصع5 مهلهععب ىطعنع طع اعاطعر طقتتا7 ع 11260
 هدتعم طع مههعق ه1 طع طمم]عب طعو6ماتعل هن اع ةتتغطم# 2 عال 01

.75 .3000 

 1 طع دحتغطم# 1د5غ6 معضم عل, تطمدع طلعاط م0511 12 ال3121 م5
 31111060 غم أه تم هأطعأ م3553عع5 (مم. 264 320 278) 135 طن 20

 همنعومق طع هذآزت معملتطأت 062016 2ءءواونط 1187طمقع 2222© 15 1ةعم20ع0 ا
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 ىلع نب هللأ دبع نرب دمحمل : ةنمتلا
 ١17 :لمرهلا

 فزع كيه دبع ىبذل : ممجرتلا

 1: ىصالا كب ىبآ

 517/4 :ىزارلا نيدلا رض ريسفتت

 را :شافنلا ريسفت

 نيدلاأ لاي :هيبعلا حرش ىف هيقفتلا

 : 1 ام 11 < ىميرلا هللا دبع نب دنس

 ١14

 :؟0:/7؟ :1/1/٠ ةيبدتلا

211 5119 51 5:5 

١18:1 

 ىزاريشلا قاس ىبأل هيبنتلا : 2421 :

 ملل م١

 : ةسايسلا بيترت ىف ةسايرلا بيذهت
 م١ :ىعلنلل

 دئاصتلاو بتكلا تسرهف

 : 1١ :ىناهبصالا ةزيخل : ممالا ”راوت
10 

 | 5 :1 2:5 :رب :ناوتلا

3 

 عماجلا -رظنا : 11.5 : ىراخبلل : عماجلا

 وسحصلا

 6 ئبلعلا نمابغلا وبال :عماجلا

 17/7 ةرفظملا كلملل' :عماجلا

 لها غزع زيثمو تازيخلا بابسا عماج

 دبع نرب ديممل :تارتنلاو لسكلا
 7517 :ىنارمعلا دعسا نب هللا

 : 111611 : ىرازئسلل : ممحصلا عماجلا

 مهلا رنا
 4417 : ةرربتلا ىف ةرهبجلا

 َح

 | ١ 11 :ىواحلا

 ؟1/57 :ريغصلا ىواحلا

 154 ١: ه6 : ةصالغلا

 ١١5 :15:ةيشاطرمنلا

 د

 نب ديم هللا دبعاىبأل :برطلا ةرئاد

 651 ا نيزانلا ركب نبا



١ 
 :قافوالا ضاوخ ئف قانالا تايآ

 ركب ىبا نب دمحم هللا دبع ىبأل
 1 : ىلا ىسرافلا

 ها :ىلنلل :ذوبلا زارتحا

 ه؟ :ىعلقلل .:ةاضفلا ماكحا
 نيدلا لامجل : ىهزراوخلا حرش راصتخا

 ىرلالا_نيحرلا ابيع ور. ديم
 ١١1 11 :ىبودسلا

 5171:5485 :لاطب مامالل : نيعبرالا
 :دادعالا تاعاس ةفرعم ىلا داشرالا

 نب ربع نب نمحرلا دبع نب دمحأل

 11 :ىباصولا يشبخلا ةبلس نب. دي
 ا 4

 نإ رم نسل بال :بذهملا قارا
 ؟عوكع : مسالا دمحا

 دبع ىبال :فالخلا جيحصت ىف فارسالا
 [4 : ىعصالا ركب ىبا نب دمحم هللا
 بوقعي نب ديحم نيدلا دجعل : داعصالا

 ؟ةؤ1/ 11 :ئزاريشلا

 741 : ىحضالل : حاضيالا

 "ىلا

 798 دبع 0 : حاضيالا

 ىبال :هفنلا لوصا ىف. : حاصيالا
 62 :ىببلعلا سايل

 :ضئارفلا ملع ىف ضماوغلا حاضيأ
 هأ : ىعلفلل

 دبع ىب.أل :هينبنتلا ةركاذم ىف حاضيالا
 : ىحضالا ركب ىبا نب ديحم هللا
11 

5 

 [44 :ةيذاشبابلا

 دبع نرب دييحلا دبعل :ىواتفلا رحب

 ١١ 11 :ىئوليحلا نمحرلا

 2 51/1: ةيادهلا ةيادب
 ديحل : ةعامجلا ةالص لضف ىف ةعاضبلا

 ؟51/ :ىنارمعلا دعسا نب هللا دبع نب

 برعلا باسنا ىف ممهلا ىوذ ةيغب

 ١ هرب 11 :لضفالا كلملل : مجملاو

 ؟246 :ديجلا دبع نبال : نميلا ةجحب

 :كايبلا 1 ١ : نا ١1

 الرد :١الهة:ا١ا/كغ ءاالإ ١: ١١٠١:

1 



 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو نكامالا .تسرهف 1

 :ازءن) 67-١11١ :ة كا : 5 10/ + ةنورو

 :|زه4 :| 6[: 45 :ا؟ا ض١ 4
 :ارىه:141:1565 :1 51:16 ]| :؟؟ال:4:155"1:ا/ه:؟5؟ :باصو

 :١ل؟:١ ١مل: 1:١1 كت١: ١١ ام : لن ج11: ال ا

 :- 15:11:14 ١ ؟/ :لعو
 5 551:56 ١ ا!؟5؟.11 :ةعلق :ةريفو

 :؟الك : لو : ؟لك : 151/1 534 :1؟1؟ :ساهو ودب

 :[111:11- :1ه 1ك :[ ١١6 11 :تابهو ونب

 "ل ١45 :نويبهولا
 :5 0 :؟هه:؟ 1:5 14205 : بيهو ونب

 : ال الك نا ا ى

 غ1: :؟؟١ 26 :؟ىلا ؟«ضو7 47:1 11 : عفاي

 :5 1 11 1:15:1٠ | 41 : ماي

 ١: 12:51:61: :ةا/: ه؟ 0 ءاكورشم

 :1 01:14:16 | :دزي

 :١مك : 1 16:17:15 1١71 11 :7]/؟ :111/ : تيرعي

 :! ١: ١1:15 16ه ١: مخ :١ا/ا/ ١7/11 ١: : ةبزاعملا نم :بوقعي ونب

 21 12 1 اما :١ا/ا/

 دش ل ا ؟74 + لمي "ال

 ا ا ا |ا/5 11: مدغي ودب

 :؟1:515 : 1/4 : 117 :نصح : نيم 111:17 :سرفي

 هم : ه4 11 موو ءا/ 11 :ململي

 كاسر ١ نش 1 نر ياس“

 معتت رظنا : 14 : معني | عو :م 0-9 : و
 744 :554 11:11 :دوهيبلا ظ ا اع همه:

 الك :باقعلا موي | :464 :11 :لد ذلك :ىلا :4 4



 ن5 + مايالاو تاناوبحلاو قرفلاف لئابلاو نكامالا  تسرهف

 ا١ا/4 151 :ضفنلا

 141 : ليفن

 .١4 : ةلجملا ليفت

 ع 12: ؟ 117 :ناليفنلا

 [46 11 :روبلن

 ١ 27/11 :رمن ودب

 ١١4 : بونلا

 /4 :ىرونلا

 /:1 : ةنونلا

 : 0111 116 017 ردي

 1 ا ا

 ١111 ه6

 سين رظنأ : سين
 ؟١ :لينلا

 51 11 :نارداه

 16 11 :سداهلا

 ١16 :ىداهلا ونب

 ١١1١ : ةماهلا

1 
 ؟501/ : نصح : بيبه

 ه1 11:11 :رجغلا

 معلب :+6 : ةفاده

 | 41/ : لال :ذاذه

 ا// : ليذه

 ناره رظنا :نصخ :ناره
 [؟ا//4. :ةأره
 721 : [441 11 : (زومرهلا) زومره

 ؟رنإ/ل : ؟ن1 11 : ؟65 : ةمرهلا

 :06 1401 : 554 : ؟ مال : تاره
111" 

 :؟نري : نعم : 191 :؟؛ :نادبه

 15111:211 : 2١ :؟ىلا/

 :[ةإليز؟ :ر)؟م :رملع :دنملا

 رت ينال اب

 ؟١٠ :1؟]ل : رام 11:1٠

/ 

 ؟ إب : ؟ ١5 : ناحلا ىداولا

 [51:114 51:ةيرق :طساولا

 717/7: بلاحلا طساو

 76511 :ةرعن نم : ةطساولا

 11 00 : ١ ]/ 11 : تاظعاولا

 4211 : ىجولا

 ماكنا ١ :زيجولا ٍ

 ةظاحو ظنا : ةضاحو

 <65 : ةظاحو

 1١7١ :صحوبلا
 ٠١6 :نصح : دو

 رورو رظنا :دورو
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 [71 11 : انهما ونب
 9,11. ماؤيلا

 11١:1:/4[ 011:11 11 :رؤم

 :؟ ل :؟)١ :؟١090:111١ :عزوم

 ه1 ىلا : 11 ف ا

 11 لا معو لا

 /1 ١ اك : 1من ١: 1:156 5١

 :ةعسوملا ١:11551:1٠١١5:55؟؟

 45ه :لبج : مسوملا

 : 0: 1١١١11 : 93 : هر :رقوملا

 ا
 41:14 باسهل ءايبلا

 :؟515:1:١11::15ا/ا :عافيملا

 ؟1ه:911::؟1<١18+

 [؟6ه :لبج :عاقيملا

 11١ :لاهيبلا

 | 77/4 11 : طبان

 424 :هبان

 4711: ىجان ونب

 457 : ةيحانلا

 ه1 11 :ريزولا ةيحان

 [؟١ : ٌرعتب : بيراحلا ةيحان

 ؟/2 :نصح :ةرصانلا

 ا1١2:114:1١١]:6١1 :1؟ :دحن

 مايأل او. تاناوبحلاو .قرنلاو لئابقلاو . نكامالا تسيرهف
 +, :دغلا

 امال: 1121 : تار

 نالخغ نظنا : نالجن
 عوفعلا رظنا : عوجنلا

 75111 :ةيميحلا

 [11 11 : ةبقع : لخن

 ؟يضك 11 : ؟ رب : عري: للا
 [؟1 11 :ضيبالا لخن

 6 11 : ىندملا لخن

 ؟1 511 :ىنوراهلا لغلا

 49١ : نالخن

 [11 :ىداو :نالنغ

 ىلجلا ودب رظنا :ىلغلا ونب
 ا//. : ةلخن

 ه4:5؟11-0 :ىداو :ةلخن

 مازن نظنأ .:رافن
 ا 50/ :رازن

 ؟ا/+ : نصح : ةباشدلا

 1؟ :دزالا نب ضن ودب

 | ؟1/ 11 :راظنلا

 [آ؟ ١111 1-- ١:11 : نصح : معن

 تابعث رظنا :؟ 11 :تاهن

 :يفكب كلل : ١ 4:17: تامعن

215 

 ؟: 4 : نصح : نايعن



 لال مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابنلاو نكامالا تسرهف

 :10/11 :؟ 26 : 45 :ةروصنملا 15 من 1:

 . ةؤلمدلا ةروصنم رظنا 6 4 1/01 5: ؟.:[؛4 11:4 ؟وه

 : 11116 : ةٌولمدلا ةروصنم 55:25: ا ول 7#[ -

 :نيململا اطل هز 48+ ولو": | 1144 104116 :ل3ي
 بزر نم :كابروضنملا :ام/: ل ا

5 11:112:155:154: 
 | ؟ 11 :ناتسب :ةيروصنملا

 ١|11: :1[ه0-01:10 :[521 :1؟؟

 مقل دل 1 كل 4 حالا ع

 هانا د ظ ؟لل 11
 روبل نا لعل 46ه :قفاغ ءاولم
 [؟4 :بقنملا ٠ 11:1٠ ١19:14 : ناولع

 ؟؟6 :لقنملا م؟؟ :1 8/4 :ه1 : ةيهلحلا
 الآ : الا 11 : ؟ 1 : نم 4 : ىجلملا

 |؟4 11: ةعينملا | : 15١ :ز مك :[ 4١ 17 : حالمملا

 171 11:51 : نصح : قينم اريك تدل تك تل

 :1 6 :1 ١ ترا :ي؟ :05 : مجملا 5١1/71 :ناحالبملا

 كرا : ؟ روبن متع :؟راك ولا ١] : ةعنمم

 :ن؟4 :4؟) :؟؟!ا/ل:؟ر(|:؟؛ه | :8/11-10 :نصح :(ربانبلا)ربانم
 "دل ف 111 2 عا نيج ل كول. 1 كرا ا ل الا

 :4 ١ را م ضل ضال نضل 0

 !7:١1 ١|): ه ل11: :ع7 51١ :رصق :رانم
 :|؟ 1:15: ؟1 1 ١ 2598 :ةرانملا
 دلع ف سيلا ل ربانم رظنا :رئانم
 :[!؟5؟ : 1١: 1١1 ١ ١1١ لا“ : 1١ 1/ ؟ا/ : كنه

 1 ب راع ورب ؟16 :ديدج لزم

 علا ؟ا/إل : 4 : ةيكسنملا
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 : 0 ::[ 2: 111 :5؟1؟2 : ةبزاغملا

 ب1 1 اجب لم 1

 ١ 1111 اناا مضغ اه

 :1:14 11:1 4:1١ ١:

 :امم:|]مل6:-امهن:ا١ ال1: 15

 : 5:1 ه5: 12:1١:0١

 :1117:1 86:1 لن دس 1711

 ؟؟ 4*0

 11:61:53 114514 :رفاعبلا

 [؟١51 :ٌرعبلا

 :بزعملا ١61

 314 :دنحلا راشعم
 | ؟:/ 11 : ةراشعم

 :؟/.0: ؟1/4 :؟ا1/ال :رصق : ىلتعملا

1 

 ةيالعبلا : ١15

 ةمقم ونب رظنأ. :ةمعم ونب
 1115 :ريغم

 ا١؟5 :ريريعملا

 براعم نظن :+لينزاغتلا
 ةبزاعملا رظنا :ةبراغبلا
 574 : برغملا

 برزعبلارظنا :برغملا

 ؟ا/5 : ةبرغملا

 ار يسع ونب

 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو نكامالا تسرهف

 1411:55١1 :؟1؟ :سيلانملا

 11 :؟55653:/117 لمح : حاتفملا

 ال

 1 : قفص

 قرفم : / ١١

 ؟ا/ل؟ 11 : ةمداقملا

 ة16 ١:1 41 :11+ 11 : ةرصاقملا

 :١11١:1165 ال

 ٠١١ 17: مأشلا ةرصاقم

 ؟15 :تامانملا

 ٠١ ؟ 711 : ةعرتتملا

 ؟118:<5/ا/ : ١ا7له : ةحادتملا

 ؟0-: 548 11 :54 :ةيرصقملا
 1-4: جف

 ١17 11! :ةيلقم ودب

 مب ؟ 11 : ةرتايكلا

 :44:41 :؟؟ :|؟ :![ :ه:ةّكم

 :1111] ههه ةقةقيوو 5-2

 مك الين لاا : 6: تا 1

 :!6©141:131::1خ6ا..,.١ :رفم +

 :١ااملا:14ه:15:1١1؟هد حاك؟

 * 51:1١) :أ مالنا: الك

 :؟ 4 2165 2١ رى 21162

0 

 : ل4 : لك : "1 1:

 : مم ا 31



 مايالاو تاناويحلاو قرنلاو لئابقلاو نكامالا تسرهف

 64-2 11 :ىداو : ةعرسم

 1277115 نسما

 171 نيكس ولا

 ؟4 1:11 : 1/6 15 : ةيرق : بّلسملا
 ؟؟ : ملسم ونب

 11 11 :ةبلسم ونب

 ؟/6 :لبج : ةلهسملا

 | 1/0 :ةروسم

 ةلوئسملا رظنا : ةلوسملا

 ؟/6 : نصح : ةلوئسملا

 1117 :راقم

 ١؟4 :ةعرشملا

 ّ : للشملا

 46 :سرف مسأ :ريشملا

 :دهشملا ١١14

 7511 :رصغ ؛ ديلا

 54711 :لاصم

 11/4 : 1 : عناصملا

 :125 21 ا 1 رم

2 2:26 :2# 99 514 51 

5 :1 : 00 568 2121 

 ا يل ريس ا

 ا ل ا ل ا ل

 1:11 1 تالا

 1 ا

 سن لش

4 

 ايظا 1177 0

 ءال[' ؟ هلو وج 09 117-11

 :11 1 5 اا ا اا

 :ءاوك : !١ عه: : ١1:11

 :115 ن1 ا اناا

17 : 

 :11 ا 7

 د ع ا 1
35 

 [؟526 11 : ةانصملا

 :ءلاريت :) ها: | ؟؟ :5ه :ةعصملا

 نواوع ض4 1:6:

 نإ ع

 218: لبج : ةعدصملا

 :1١11:1١55:1١؟9 :ريس ةعدصم

 زرظنأ 3 4901:5516: 146 6

' 3 

 ١١4 : ميدقلا ىنب ةعنصم

 ١١1 :سيق ىنب ةعنصم

 ١55 :م1:/817 1:رضم

 ه2 :ها/11 :نارطم

 ةرطم رظنأ : ثرطم
 آ49 1٠١": : ةرطم

 115/4 : معطم ودب

 :نيراشلا 21152171١ 0:1١
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 :مايالاو تاناويحلاو قزنلاو .لئابنلاو نكامالا تسرهف 3ك

 "0:قرتسلا

 [95؟.:1544 :ندع نم. :نابا رص

 7.1 2117نهيبز ا ىعب ::كلبازالا ادعم

 عنيا فم : مذجالا رويسم

 7/1711: ديبار نم ةيرمدزأ أ روم

 :115, :ديباز نم :ٌرعاشالا دوم

 ا 1

 ه١ : ةيىلملا نم : ىلعالا رولا

 ::ةلياجلا فبغ :نإ .ضابعا ألا ] رويس

 11411 3 ديبازلان ع

 : دارابأو/' م 14 نيدلا رض :نزمال ! وجم

 ثذذي

 ثابا رسم رظنأ :بايا روم
 11 :ديبز نم : ةحارلا ناتسب رجم

11 : 

 ؟14 715 :ديبز نم :عماجلا رجلا

 7514 11: دبب و نأ : قربجلا رجم

 717/7 : عن نم :ديدجلا رهسلا

 5-11 ديبز .:رم : عامس ةجاحلا نهبسم

3 5 

 514 11 :ديبز نم : ةثافحلا ب

 441 :ٌرعت نم :رادنزاخلا ب

 ؟ 1511 :دهنز نم :نارزيخلا

 7/1 ؟ 71 :ديب؛ نم .: نازح

 1105311, ره ديزل دعم

 آنا هب

 قبارلا نجم رظنا :دنرلا ب

 ١١1 11: ديبز نم :طاباسلا س

 :ديبز نرم :ىماظنلا قباسلا
 ١ اش

 :كيبزر. رم : ديشر ةهبج ثلا

11001 

 141 11 :دييز نم :ةودسلا ب

 نم :ىرافظلا سابع ناطلسلا

 007313 :دبيز
 144 :ندع نم :عامسلا

 717 ؟ندعغ نم. :قوسلا

 57 117 دي نم ؟ دايصلا د

 11*:تيبز كم' : رخاف ىشاوطلا -

 اي

 ؟14 15 :ديبز نم :ةريطلا
 م؟ب.:ةمالشلا-ةيرق ىف :سابع ل

 ١114 11: ديبز نم :كوصغ

 5:14 11 :ديبز نم : بدرقلا ب

 14 /11::كينيزا ىف: لي ددق

 49:1: ديبز نم :نيليملا ب

 19111: ديبز نم : مجن

 1/1:: ديب ز نم : ةلفونا دجج

 5؟1؟171 :ديبز نم.: مامهلا نبا ب



 ماّيالاو كاناويحلاو قرتلاو :لئابتلاو نكامالا تسيرهف
 :94ب 7 اج رعت نوم ةةي د ولا] ةسردملا

20 :11 1:51 

 ا ا

 717 14 هليثو ناد: )يئانكب ةنلودلن

 11 : دينار نم ؟ةيفاكيبلا ؛ةفراكولا

١1 

 ديب ز نم : خييايبلا ل : 11 111:

1 
 : 111 مت ترم ةيحلاللا يلا

 ةيحاجنلا اهّلعلو 6

 501/11 : رعت نم : حاجن نبا ةسردم

 :1117//: رجعت. :زم :ةيحاجبل ا ,ةسؤدملا]

 1/١

 [1ه :؟؟4 :ةيبجنلا ةسردبلا

 : ميزه ىذ نم : ةيماظنلا ةسردملا

 الدحإ

 :1/- ةباييو نم : ةيماظنلا ةسزدجلا

 ' 15 11 : هك

 :1171 11 :ديبز نم :ةيرؤنلا ةسردنلا

 ةيفثاولا ةسردنلا ظنا
 ةديبزا برم ةةيزاكفلا ةقرذملا

11 1:15 

 11-79 زل نأ :ةيقئاولا ةسردبلا

 ةيرونلا ةسردئلا رظنا :17؟

60 

 تهل

 :/4:-: حتت نم :ةيربيزولا ةسردملا

 ؟وا/:[1 50:25:14

 كردبلا : ١7

 ؟؟١1:؟1ا:145:115 1:50 :عدم

 6 111 :نيدم

 :"4 :1 54ه: :45 :15:ه : ةنيدملا

 هك :؟ هكا ار : امال ل47

 : هما 22920417505 11

11 : 111 

 :؟ رو 12 :11 : حذم

 ل ا ل

 14:15 رم

 حاريلا :1١1

 ه1 :طابرم

 1١/5 11 :ديبز نم : عابزرملا

 :ةاثرملا ١١511

 ؟4./ :رفصلا جرم

 111 : ةناجرملا

 ١ ال 1 ؛ةيقرزارملا

 :ةبادشرملا 11 1١

 0 11 : ةنلدزم

 ؟ةيكبنمت لئاَملا اب
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 :142 :ةلبج ىذ نم ::ةيفرشلا ةسردللا

 16١

 | هال :ةيريعشلا ل

 +9 11 : رمت نم. :ةرمههشلا بيع

 :[؟1/ :ةنيدع ىذ نه.: ةيشيشلا ب

00 

 : 739 لنيبز .نرم ةاييقلادبع

1 14] 

 : 75:11 :ديباز نم : ةيحالصلا

 ةسردم رظنا:[ 14:1 16 1

 ْ ناطلسلا ا

 :72 1 قم : ةيصعاملا نب

711941 

 ؟ + 11 :نيراز اغا د ةييييسلا به

 1غ[ رم اوم : ةنيركشللا :بلتكت

4 
 هديت ربو ب ةقيتياردلاولم

 ةسردلا رظنا 1:21

 رتل
 ا/6 7158 رعت نم : ةيلازغلا تس

 117 فم : تاتا بلك

 ظ 114

 اون 11 فينا ب : ةيبنافلا ببنت

 +١1 ةديفز نم ؛.«انلا ةنيزم

 مايالاو تاناويحلاو قرنلاو لئابفلاو نكامالا تسرهف

 نإ 1: ده خا : نيع دربملا ةسوبدم

 ةيجانلا ةسردملا رظنا : 47

 0.413: © عنا“ وم : ةيدهائخلا ةسردللا

 الرا كل ماو

 الا 15 + ةلكف# نم :ةيدهاجتلا ةسردملا

 /< عت نش ؟ةيريجلا ةسردنلا

 :4 48 :514/ :ديبز نم :ميرم ةسردم

 ٌةيقباسلا أ ةسرّدملا رظنا

 14 لير ىلا ل01 ةدزقم

 174 : ةليا روم !ةيرفظملا ةهرشبلا

 1 يرو 4 ف اود ايطار ا ا

 14٠١| :97لو 2131

 :ةيبتعملا ةسردملا

 اع ا تيس ةيرشلا ةسودنلا

 ١1

 :15[4؟ :كزعت نم :ةيروضنملا ةنيردبلا

 ةيارفلا ةسردملا رظنا

 :الا :دنجلا نم ار ىفنملا ةتنودبلا

 2١

 ا :ةيزوسنلا ةسردجلا

 ١11 :1؟211 12

 : دييز نم : ةيفنحلا ةيروصن.لا ةسردملا

 ريما ن1

 0000-2 : ايلعلا ةيزوصنملا ةسردملا

 نة تالا

 ]609 11 : زعت نم
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 (2ا1/ مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابنلاو نكامالا تسرهف

 الغخيريف:1١1 56011:1:1٠١1:1٠١١:
 روك تل

 او 1 51 :ىداو : بيشيفعلا

 : ا 171 21: دادبلا

57 

 ؟5؟9 :نضح :ةرادبلا

 511 11.:لبج : حيدم

 :؟01:105 :1؟4 :55 11 :ىبدبلا

 ع0 أع 2 جا تبدا
 3 11 : زمتم نم : ةيكبأنإلا ةسردبلا

 :ميزه ىذ نم :ةيكباتالا ةسردبلا
11 

 : مت ةيرفساتف :ةيديالا ةسولل

1002111 

 :411 : رعت نيم : ةيفرشالا ةسردولا

 ؟1

 :4؟ + قمبر نم : ةيفرشالا ةسردملا

 ؟ا م: ه2: 7١ ه2

 :19 27: ره نم ؛ةياضلالا ةيردلا

 ا
 :ا؟ : :دييز: يول :ةيجافل افلا

 ؟ اي ليزا 4

 115213 : ديبزز»نم ؛ ةبيزتلا ةسزدم

 ؟14 :لابجلا_ةسردم

 م31٠٠ :دالجلا نبأ ةسردم

 :ةريبكلا ةيفيسلا ةسردملا :

 كيب رآ ارم: :: ئويدلا :عبوفخلا .ةسرادم

 ئ 4

 : (زوريف) ذقريق نب نسح ةسردم
1 

 4 ديو نه :ةيندحلا ؛ةتيزادم

 : 11/47: ديبزت نم :ةيساعدلاب ةزدملا
11 

 106 :ةلبج ىذ نم :ةيبارلا ةسردملا

 4593: ةخرلا أ ةّسزادم

 ؟1/0 : ٌرعت نم :ةيديشرلا ةسردملا
 : ءاريهخلاب :(ةينباسلا) ةقباسلا ةشرذملا

 ؟| 57

 : شي : فيي لَم !ةتيفياشلا :ةليردإلا

 ميرم ةسردمرظنأ :114 17:4 4

 11 :ديبز نم :ناطلسلا "مآ ةسردم

 ةيحالصلا ةسردللا رظنا :19 :

 ا :زعت ىف ديفيس ةلقزافبلا

 : ديب زن :نم#: ؟ سهلا ٍةئغَيابللا ةليزيايلل

 ضيسم

 :ديبز نم

 ١١211

 44 :ديبز نف : ةيعفاشلا ةسردم

 :ةلّبج نم : (ةيقرشلا) ةيفرغلا ةسردنلا
 خ1١ :11/
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 ؟11/ :111/77 :ةرزجملا

 ١15 : مر( 11 : ةيلجلا

 ؟م.م : ةسباحلا

 ؟//. 11 : ةنباوعلا

 براذعلا رظنا : براعشلا

 ةسباحلا رظنا : ةنساحملا

 ؟41/ : ةيشاوعلا

4 

 :؟6 :؟؛ه :؟ :١ ى:ه5 : بلاخلا

 :للع نأ ع زك لع 51:11
000000 

 1 ا ل
 : 3141 1 هر 1
 2١م1 : ١ مم :؟ اال حلال : 1

 ةيشاوعلا رظنا : ةشنامعلا

 [/6 ةرهخم

 إب 15 ذا الم ريوس لع
 ؟11١٠ :قيرز لحب

 ؟11 11 :ديبز نم : ةقرط لحم

 ٠١11:171١ :لفلفلا لحم

 ٠١١ 11 :نالهك لح

 [46 : كرابم لحم

 ةفالفعلا رظنا : ةفالصصلا

 ةيللا رظنا : ةيلمعلا

 غيرت ١ ذيل واب

 !11 : ةاضفلا .::ر ]ترب دش وب

 هب ماو اجو ار ع

 ك1: 2١

 ل ا ل ا

 [؟14 : ناطيحم

 :ردانعلا ١55

 1 11 : ندازعلا

 51 :براخم
 :برازملا <٠ 4

 : 50 11 :زعت ةئيذم نم :بيراخلا

 ا

 [4 11 : ةمزاؤعلا

 بلاخلا رظنا :بلازملا

 فيرينعلا رظنا :فيرإعلا
 : 175:5: 0:11 :هر( :فالزخلا

 عوز :[من : ؟؟ د: رت علوم

 1ك : ؟ا/ا/

 ؟ ٠2 :لنسالا فالفخلا

 55960 :رنعج فالخم

 :؟؟ :؟2 ,:ىناييلسلا فالوجلا

 ؟الال 15 1
 ةفالؤلا رظنا : ةفالخ

 :ز :عنالت : 51:5 :ةر(: ةفالزعللا

 د ا. ع1 صارت - 1-1041
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 مايالاو تافاويحلاو .قرنلاو لئابنلاو .نكافالا تنيرهف
 :1117 : 41 :74 : نصح :مييكلا

1 
 | 611 :ةيبانك

 799:54 : ةنانك وعب

 :ةدنك 11 ١11:74

 ١7 :1/ :نالهك ودب
 ةركاوكلا : 17 ١11١

 :م٠ :871:ه4:45 :؟؟ : نابكوك

 :١1:1

 :[ب187:547:1؟ه :؟؟4: ةلوكلأ

 نا تا ا را

 ال11 : ةكك

 ل
 415 :نادبل

 الغ :ا/١ : ١011 :طئاخ :قيبل

 :؟ لزب : ن4 : ]نك : | ه؟ : ماجللا

 كار

 7114411 :دينبزب :نئاهرلا ةنج

 .ماهللا رظنا :ماحللا
 دان 0 ا ل

 :2 ٠٠:: 5١:21:56 :؟ا/؟

 :21 1:54:15: :1؟ 17

 ١: لك 1 ه1:111 5:55 :637/:/

 1 ١/١

 ١و1 51 :؟+ : يملا

21 

 ماهللا رظنا : ماخللا
 ادا 51:14:١1 :14 : مخل

 44 :ناسعل

 ؟15714:/1 :؟ها/ :لبج :ذوللا

 وللا رظنا :زوللا
 ؟١٠ :؟؟١ :ةولؤللا

 ١١7 :ىوللا

, 

 مم 11 : احلا ءاملا
 747 5150 81 ختان

 ؟1/ :ىدعصلا لجأم
 717 :تالجأملا

 نوذأمرظنا ؛ توذام

 ؟/6:: 15 : نصخ :نوذأم
 :1: 10 :؟17: [ :١:11:11 ا/ :بيرأم

6 
 5. 51 :نويكلاملا
 ١ا/ة 11 :ىوأملا

 |1411 : جّربم
 ١12 11 :كربملا

 ا ه4 :191/ 1:7 5 نيب
 ا 11 : ةنيتملا

 لقسملا “ظنا : لثقملا

 رمق : نصح : ةوثم

 َتيرافعلا رظنا :بيذاجلا |
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 1471:1717: رماع رق

 ؟/ :1/7 :رشع نرق
 ارعدغ:نزق زظنا :زيغ نرق
 [؟؟ : تانرقلا
 14 7 :شيرق 1
 ٠/ :.نيعلا ةرق

 نويطيرقلا : 4٠٠
 ةيرفلا : ١ [

 ةيرق : ةمالسلا رظنا : مالسلا ةيرق
 ؟١٠1 :طسق

 ؟145 :ريصقلا

 1144 : ةربقم : عيطفلا : ؟١ : ةعاضق
 :1426 :1؟5 :69١؟ :نصح : لفقلا

 عقرب 5417 :؟م :11 : ساحلق ؟6 2[ 47
 آا/6 11 : نسح ةعلق

 |1011 : لفلنلا

 ؟؟1/ 11 : تاهلق

 ؟/. :رصق :سيللا
 11111 :روبنفلا

 4171: انونق

 ؟مي :؟؟ :؟؟1:؟؟1 :ةنفلا
 زيراوف رظنا :ريزاوق

 زونلا رظنا :رّوفلا

 :111:11/5:1757:15517 :زوقلا

 [ه1 2111 :؟؟:؟17
 ؟3/؟ :صوق

 ةرصايفلا : ٠١

 نيق : ١095

 ك

 ١؟117 :مراكلا

 [144:1-41؟1411 :طوتبلاك

 :بينكلا ١4١

 ؟4 :كتشفلا سننك

 "م1 نصح : ليك

 ؟ل/4 :؟241 :نصح :نالحك
 ؟؟؟ : ةليبق :تالئك

 ؟١ 4 :فرشلا تاليك

 ٠١1 11 :ةنرق : ىنالمكلا

 - 11117 7 + ءارانتكتلا

 د ل ل

 161 ل 1

 0 ا ا

 “١1/9 :ماهس ءاردك
 1 1 :ةنيسركلا

 ؟را4 :كركلا

 ةيسركلا نظن | :ةشيركلا
 11:11 1 + :هم : ةبعكلا

 مارحلا تييبلا رظنا :؟ 4 45



 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو نكامالا  تسرهف

 ١177٠١ 1 :نصح ':زيراوف

 زونلا رظنا :زونلا

 ؟1؟ 11 :ربيكلا زوفلا

 ه4: 11 :رابع : نوريق وني

 ق

 1:7٠0/ :ثراق

 ه؟ :ءاوزبلا عاق

 4؟ : مالسالا فيس ةعاق

 4 11 :لبج :فاق

 211 11 :ةرماق

 اع ١ ٠[: :15/ :رهاقلا

 ؟/1/ :روضح رهاق
 :؟91/:؟م6 : 114 :نصح :ةرهافلا

 الإ 1

 140/2 :؟5714 : شيبح ىنب ةيثاق

 ١252117 ::لسيرقلا بق

 114 1:14 :ةبقلا

 ؟14:11: دهرا قما : ةيتتافلا ةبفلا

 اذن اينز هان 115: ءارقلا

 :[01 116511 19:6 : 5 :ةّيرمتلا
41:1 60] 

 ؟41:165 :4 : ؟ : ناطحت ونب

 :؟وا/ : 12:11:76 : ةبمألا

 وينك يعع عملا

  +5 1١.لجبا ١ :

2/ 

 لوول عوسإلت 11115
24 :15:16:11( 1: 

 :[ للبت ١ : ضخ ل : ١ مه

 :؟.[:156 : الك :!؟1 8:1١

 ؟:؟05

 66 :0+ 11 : :سدق

 ؟ه١ :سدنلا

 [44. : ةمدنلا

 ؟114:١/1 :ميدقلا ونب

 |4141 :1؟1 :ةدق

 ةضارق رظنا : ةصارف
 ؟را[؟ ١: هرا : ةضارق

 ؟4؟ 11 : ةفارق |

 ٠١4 11 :ىنارفلا ودب

 .؟15 :عئارفلا

 1؟ 171 :بيترقلا

 :ةيشرقلا ١13 1١1:1١:؟ 11:1١ 1:

 “١01 :ةضملا 1١7 11:

 نرد
 5:1١:55 ٠١: 11: تويشرتلا

 :| !؟: ١١:١1:١٠ :١٠ع7

 :[هو :141- 1:1 ؟؟: 1
 ل في

 :دعرق 11 ١01١

 ةفرق : 1١6
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 | هأ : بارغ

 سارع رظنا :سارغ
 ١64 : قينارغلا

 ا : لل: ؟:؟-:رغلا

 :ة 1:1 11 :4 . وأ: نع : مار

 :1 ٠. |: و١ :15:21١

1 

 ١١ 671 ةيرق :نيلازغلا

 :1 0:12:15: ه:14 :هن: 1 :ثاّسغ

 ل ل

 ااا ف ل ل ل

 54 4 ءأه مسأ : ناسغ

 فالع رظنا :فالغ

 :؟١241 :؟؟؟:ز) ال: ١٠١4 :ناديغ

 4 + 21١5-21

 ب :روغلا

 3 دوال روغلا

 ف

 : عل ؟ مرا ةياز ١ را : 1١4 .: نسراف

|5611: 1١ 

 ؟لل؟ :ةزافلا : 711:11[

 ؟4:1 51 : مهاف ودب

 :رصق :قئانلا 11 4/٠

 ١16 :موي :راجفلا

 ةرضفلا رظنا :[4< :ةرجفلا

 [4” :ةرففلا

 ةيرخقلا رظنا : ةيرففلا

 [/.6 :ةيؤادنلا

 ةدق رظنا ١١١: :هدف

 :ىوارفلا ١192|

 عئارقلا رظنا : عئارفلا

 : ءايداع نب .لأومسلا رصق :درنلا
6 

 [؟ه24:114 :211-7 : سرنلا

 |؟1 :زورف

 :قيرفلا ١.1/2[

 11411154: : مل : لاشف

1 :1:16:54 51: 

 ا ا ا لا

 را ل اف نق ركل ا ل

 7:١ ١١: ال5 ١: اله :! 2:14

 دس سيلا رياح

 : ميمي 114 4١ الا اا
 ؟ا؟:؟١1 1

 6١؟ :ريغصلا ّصخلا

 41/ اةويتكلا نلا .

 [16 71 :هيقفلا وب

 411:51 :؟؟4:1ا/1 :ةللف
 [١٠؟11:رهف



 108 2 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابتلاو نكانالا تنرهف

 ه4 11 : ةيليثعلا

 عمك :1؟ :كع

 . 152 :داكعلا

 |15:115:3 :راكع

 ع و1 :ساّكع

 ساكع رظنا :شاكف
 [1 11 :نيدلا .الغ د

 :فالع ١١١

 ابا : ةنالع

 اال[ 11 :؟؟١2 : فارشالا : ىلع ونب

 :ىقامعلا ١١1

 ؟ه4 :ركاعلا

 ؟يياح ©1: ١1

 تابع ظنا نام

 :ىناعلا ١ 4[

 1:96 ا نار ودب

 ا ل
 ؟4 :تونناّريسلا

 :قريعلا ١151|

 :نيفيع ١4 ١

 7/4 :ىداو : ٌةديبغ

 17 :؟ 1 :؟241/ :نانع

 74 ةرشح نب ربنعلا ونب
 | هه : ةربنعلا

 اعراب 1104 117 1 مؤيآ | :سع

 هر از

 4111:1571: لب :ةنع

 ةبنلا رظنا :؟ 46 :؟41/ : ةنعلا
 :!1هل4:ا4ه:] 1 :ىلال :«": ةجاوع

 ١117 51 : الا
 :رداوعلا 4/: /1 1١ :4111

 :)14:154؟:151:151 :نيراوعلا

 :ا:١1ا11 21ه

 ] كو
 :ناوع 11 ١45

 :دقوع 1١ 11:١١[
 5١4 :1[15 :551:؟1؟ :ناموع

 / 11:51 :ةيناموعلا

 ؟51 :7؟7 :ريبوعونب
 4 / : ةنايع

 نادبع رظنا :ناديع

 ؟؟ 11 :؟420:١1 :باذيع

 مكح سنع رظنا : مكح سيع
 1 :غابا نيع

74 
 /1 : 6٠ :ثاباغ

 ةزافلاو ةرئاغلاو ةراغلا رظنا : ةراغلا

 ١351:51:41 :ةرئاغلا
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 ا سارع

 : ل م مارا دا ع ا : قارعلا

 :؟ 511م 55 درك ,:اللأ

 ل

 نازع رظنا : تارع
 قيئارغلا رظنا : قينارعلا
 ؟؟1/ : دهارعلا

 ؟١؟ :ىو ارعلا

 | 7/ : سسئارعلا

 ١؟ 11 : ةبرعلا

 للرتلا تتر :جّرع

 511: خرلتلا

 5117 نور انيزفلا

 557111 :4.ا/: تافرع

 تالا ا :04 : ةفرع

 اله : 71 17

 11/211 :قرعلا
 1١:١١: ١" :4 :مرعلا

 ١١ 1:1؟5؟ 11 :ةمرعلا

 41٠١:1201 :؟/6 : ؟4 :سورعلا

 ١؟١١٠5:1١١4:1+ :ناسورعلا

 1 2 !نيترلطلا

 ؟6 11 :نصح : (فاٌرع) فازع

 :ا5 21 :146 : 16[ :] ؟؟ :تاّرع

 ريا ريا 11

6 / 

 ه4 :نصح : عناصملا نازع

 5657 : ةلزع ودب

 لال : ءاعنص ىّرِع
 41 :قاندع

 44 : قسع

 ؟ه١ : نالتسع

 ةثاللا |

 ؟5714 : ليسع ونب

 :رفاصع ١١١

 نادضع رظنا : نصح :نادصع

 ؟ 1 :؟4 :رصع
 ١؟1؟ : نصح :نادضع

 ا// :ناشطعلا

 |١ا/ا/ : ةنطعلا

 ةبيظملا رظنا. : ةييظملا
 ؟؟0:؟171:؟16 :؟9 ٠ : ةبيظعلا

 [19 :رصق :رافنعلا

 ؟+4 : ةلثعلا

 ةنينع : 511١
 2 124+ املا

 ١51 :1؟١1 17 :براقعلا

 ةقافع رظنا : ةفانع

 ؟؟:11:17. : ةقاقع

 9914 : ةبقع ونب

 ,/4 : ةريفعلا



 ؛3؟ ماّيالاو تاناويحلاو قرنلاو لئابقلا» نكامالا تسرهف

 ؟/1 : نارهظلا
 6 : ةريهيظلا

 ف
 ؟ر4؟ 11 :داع

 ؟؟١1 : ةيضراعلا

 45ه :؟64 11 : ةراعلا

 .١74 :رماع ونب

 ةيرماعلا : ١١1/77
 :ةتييزلافا 11 ١ ٠١

 511/77 :لدابعلا

 14 11 : نابع ونب
 :٠ هج: 16 :نمايمللا نأفب

 ؟؟ 11 : نادبع

 ١م :رثبع

 آ1؟؟ : ةلبع

 ؟ه١ : ةديبع مأ

 [هره:١1 4715:5317 : ةديبع ونب
 : 5917 :صم كيلم: :نونديسلا

 الال :نايبتع

 فاجم رئب رظنا :فاجم
 ؟40 :؟٠2 :ملاجملا

 ةمغغلا هلعلو : | لإل : ةبملا

 ؟؟1 :ليقن :بيحغ

 4 11: لبيع ودب

 ١١65| 11:سورعلا ةبادع

 م3 نادع

 :راذن 2005 506-65 : 011 1205 نانطح

 :اهو؟ :154 :1؟ا :! ١5 :5؛

 : 1 ١١

 1 1 يل ل

 : ١ ملا/ له :! رك : ١ ارا ١: هل

 هات لا

 ا را ا هاا عم . : ال

 هيا هدا ل وكت

 4955 : 4 ؟ اخ

 ب131 5 1

16 123476 6 

 :ي1 :16 الر هك :هأ :«5-ا/

 1١5 ١1١1 :1١1١-١ 1١: :ملا

 :ا اله والا برا ميا

 : مة 41655 1١

 م 1 1
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 ؟0/؟ : علضلا

 :١14771 نوُيمضلا

 ؟/1 : ؟1/4 : ةلهض

 ُّط

 رهاظلا رظنا :رهاطلا
 معز :؟1 1:0 :فرطلا
 [4؟ 11 : ةوقرط

 01/11 :515:5؟1:01:ةيرطلا

 74 :رفطلا

 يظل قنا ؛ نصح ؛رئطلا

 ؟4 : ةفطلا

 يلخ رظنأ : نصح : عناصملا بلط

 5 عنامملا
 ابيط مييحصلاو :1 4.١ :لبج :امط

 رهظ رظنا :رهط
 نارهظلا رظنا :نارهطلا
 ١1٠١77 :دوطلا

 44١ :روطلا

 ؟/4 : ناروط

 :؟2ل5 :؟31:161 :ال؟ : ةليوطلا

 ١؟؟ 17

 ١21 : ءاط
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 :]؟١ :4:1171:1!1/؟ :ه؟ :رافظ
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 :5؟؟ 1:51 :؟رميلد؟؛ 14
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 لأ ل

 ١47 :لبج : رافظ

 ؟٠ا/ :فارشالا رافظ
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 :!!؟:1؟:1:١1:1١1؟٠

 :١الال : ل1: 11 16

 :| 9: ]11 0 :؟ 11

 ١21

 ظفر:1١؟1:؟1: :4055:4٠٠١

 ؟51/:؟ 1:54 1:14 :نصح :رفظلا

 401 : ؟م/ : ةييلظ
 :رهظ ١غ: 41 ١
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 : ؟لمرا نال 511 : هك :؟ 01

554:59 : 11 6:71:11 : 

 اسك ا ا ل ا ا ل كل لا

 556 11 :سرف مسأ :دوعص

 ؟؟9 :1157 :ديعصلا

 دنص : 11 ١ /

 41/ : ةونص

 [؟ : نيفص

 ؟1/45:/91 :نيدلا قفص ونب

 ؟6 : ةفصلا

 :عمص 11 ١55

 :مالد :ممذ 11 :؟6 :نويمصلا
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 :2 عرب 4 19:57 :؟ :٠ ءاعنص
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 رقد رت 6 م
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 م.1 11 : 1 ملإل : ١ ه< : ١١1١ :ثابهص

 ةلهض رظنا : ةلهص
 47:55 ::بيويص

 :عرك :؟/ 2[ :ز/ف  :ةيفوصلا
 م ل ا

 ؟15/2 :ليقن :ديص ٠

 ؟6. : الو :؟1؟ 5105 :نيصلا

 ةينيص رظنأ : ةربقم : ةنيص

 ١151 :1 99 :ةربقم : ةينيص

 ِض

 53 :؟ها/:1 417:14 17 : ىحاضلا

 ١174 51 :ربصملا جاض

 6411+ يداوي : ايف

 اج 11:+ م ؛ 76 ١:63 ( [رطفلا
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 ١517| :رارض ويب

 ؟1 ٠ :سارض
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 7052 لا

 ؟14 ٠ : ةبعشلا
 14ئ/ :11/ 13 :رعشلا

 11:؟2؟60:؟؟4:(تيلانشلا) تيلانش

 :0١0:؛:قل:*١4 :؟ه :|] 4 :١؟

 6.411 : مكش

 ؟5/ :؟26 :؟1 ١: هك : تاسمش

 4 2 / :ةسردم : نينش

 111: ردن الالا لالا: 15 باهش_ونب

 :[؟؟ :ا6 + :ا 4ك 1١ ١: :| هع

 451 4م : ال 6 7

 ؟1 6 757 :نويبلاهشلا

 ةننهس زظنأ :ةنفهش
 :1؟ :؟5؟ 11آ:1١14 :57 :ىفاوشلا

 :ا!؟[:!1! ١:١ 4:1٠ الن

141-11 

 ”187 :نصح :دهاوشلا

 قروسرظنا : لبج :قروش

 ها 51 ::ءازيرشلا

 511١ :فالخم : ةبيش

 ةنيجش رظنأ :ةفيش
 ريس رظنأ :ريش

 رق +*4611:ز
 ؟1/1 : ناعيش

 :|141 :[1؟ 116 ١: +( : ةعيشلا

 اه

 ص

 ١ 247 : ةيفاصلا

 ؟/15 : ؟21 :ةلاص

 الاظلاظلا:ةىخابطلا ٠
 "91: لبج : حصص

 21 2 : ميصلا

 :[1؟؟ 1:15:15: لابج :ربص

 ةه1:66 :ه0١: 111

 1! ؟1211 : نصح :ربص

 تارذصلا رظن ا: تارعصلا

 ١ ؟4: :تارزصلا

 يلام
 اوال : لبج : برص

 نلال :لوبم : برص

 ١١ :ريدغلا حرص

 :فدرصلا ١

 ؟41:؟؟؟ :حاورص

 :١1:1١١|١١؟:١1|؟:١١١1 :ةدعص

 : |1118: ”65:١1 :16١ه :! ؟؟

 :1:!؟ه :!ل؛ : 1 |١7
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 ظنا ه1 "نبض 21415 "ريس

 ريس ةعنصم

 4 ١ :فيس ونب

 [ 9111 :ناليس

0 

 سس

 ؟07 :رعاشلا ويب
 ؟<1/. : ةيعفاشلا

 :[مل-؟ه:11 :؟14:١١:١ :مأشلا
 :؟؟و0٠. :1رمك :[هال:ةهأ :4غ + ع5

 هبا :؟5411 :؛4؟و:؟(ه :؟ بل

 :| [هنض:١ 1:1١ هنتر 1١: ضال[

 :| ملك :| 7ك :| هم : | 15ه 7 ١:

 آ111 11١:

 1١[ 11 :؟؟1575:١ :رواش ودب

 ؟ 11 11 : نويرواشلا

 111:15: 511:1 44 :مابش

 رمشلا رظنا :رجلا
 :4 1:45:17 :414-:؟؟ :ةرشلا

 ةرجشلا راد رظنا :[556:61 ٠
 ؟51/ : ةجشلا

 هز 1آ:417:517:165 : ةيجض

 :6/)144:1 :1 ١5:1١ 4:5 :رلا

 : نق :؟ه 11:41 :159؟ : 1ك

 ؟١ :؟ من١ عم

 2ك

 ةرجشلا رظنا : ةرهشلا

 ةنيمش رظنا :ةنيحش
 ؟5٠ .: نصح :بخ

 ١ ؟؟ 11 : ىجارشلا

 |1517 :؟5١ :ةجرشللا
 مكديسسللا

 ددرس رظناأ :ددرش

 ؟21/ ١: 4 :بعرش

 :ك91/ : 557 1:55: ؟لا :فرشلا
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 ٠.11 :17 :نصح :فرشلا

 5/6 : لفسالا فرشلا

 :؟51/ : 25: ؟26 : ىلعالا فرشلا

 ها

 ؟وع :عر(م :؟ر4 :نافرشلا

 فرشلا رظنا :قرشلا

 :ىرش ٠١6

 :ىرشلا 11 ١,١

 :بيرش 5711:991١

 1/411 : ةريبأ جرش

 717/1 11 :زافدملا جيرش

 4011 : جملا جميرش

 فرشلا رظنا :فيرشلا

 ه٠ 11 :فيرش وبب

 مول : 131:5 : بطش

 بط ا رظنا < ينظش
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 11 : 146 :؟/24 :نصح :نادبسلا

111 

 :دنقرمس 524١

 14 11 : ةرطمسلا

 4*4؟1/ :2؟” : ةلعبسلا

 7111:25:51 5511 ةركمسلا

 6: ضخ" ؛لؤمسلا

 9000008 : نصح : جانس

 41 11 : ىنانسلا ونب

 ؟؟١ 11 : ةلبنسلا

 :ناؤس ١٠١١: 1١11:151١

 |؟65 11 :دبسلا

 :دادنس 1١16

 [؟44 :رقنس ونب

 :١الا/ : 25:45 : ( ماهسلا) ماهس

311111011 
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 نادبسلا رظنا :نادهسلا

 ةننهش : 16 : ١ ١: :!ا؟ ١1601:

 1ر42 : 5915:5١12 118:511:
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 ةلوهسلا : ٠٠١

 ةناوس رظنإ :داوس

 مايالاو تاناويحلاو قرنلاو لئابقلاو نكامالا تسرهف

 1 :داوسلا

 قاوشلا رظنا :قاوسلا
 ةناومش رظنا : 14" :ةقاوس

 1417 1 كاين

 ةناوسرظنا :ناوس
 [11:1114 :1 16 :] 14 : ةنآوس

 ةناوس رظنا : ةياوس
 ناجوسلا : 11 1/5: ٠/

 117 ونب

 ؟أزم:رم :3 11 :نادوسلا

 11 5417 :لبج :(قروسلا) قروس

 نايا شيل م نانا للا

 [11 15: سوسلا
 1 11 :عوسلا ونب

 ؟ : ماعد 4 ف

 ١74 :عمجلا قوس

 ١14 : ماعد قوس

 ١74 :ديبز نم : ريبكلا قوسلا

 51؟ :ديبز نم :رصاعملا قوس

 ١1/4 :ديبز نم :ةراهملا قوس

 5؟ :رصق :ءاديوسلا
 ناس : 51١

 ناونس رظنا :ناوجس
 519 : نوحس
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 ؟/.ا/ : ةلئاسلا

 ؟1 :4 :أبس
 آ١هآ 21:: ايس وفن

 :ا زاك :ارلك : 7 : اا : عابس

 ا ال : 21

 ناعيش رظنا : ناعبس

 :ثوبسلا ١١1

 114 15 : دييز نم :لضلا باي ادب

 يلا ىلع ناسا .ةيمرقل لأب
 714 17 هيب نم ::ةبيزجلا :كتنيس

 5115 11 :ديبز نم : ةيحالصلا ليبس

 514:17: ادنياز' قم ؟ اهبنلظلا !اقلبس

 51 :ديب رز نم :ريضخ ىئاوطلا ليس
 ١14

 1140017 : ديبز نم : لاقت ليكن

 ١11 14 : ديبر نم : ىناقلا ")يتلا

 31-5912 ديبز نم ::ةزونطنلا لهطت

 5112 11 : ديبر نم”: رظتتنلا ليكم

 الال : ةراتس

 قاتلا اونب زاظتا-:قاتسلا وب
 ةلاجضلا رظنا : ةلاجلا

 1124 : ماحس وثب

 514 :ريح

 11 :4 02 :115 :ا/ل4 :76: لوعلا

 اتا لل يل
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 1/5 11 : لفسالا سوقايرس

 1/5 11 : ىلعالا سوقايرس
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 11:11:09 .؛نيّرسلا

 ؟6./2 : دعس

 ؟؟7 :كساكسلا

 1137 :حالسلا ونب

 :11 11:51 :15؟ :ةيرق :ةمالابللا

 :ملهض:ا/له :ه4 :؟إ[ ١8:11:65

 ؟ 4 11 1115-7

 جلس : ١١

 155 : ميلس
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 : م1 :؟الرا : الامل : 7/115
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 ل ل
 ؟ 1/11 : دير

 156 11 :رييزلا

 //4 11 : ىارزلا
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 ض8 و8 7 :عزاعزلا

 لبج :رقزلا : 55 ١ ٠١

 زامذ رظنا :رامز

 ؟؟0:154 51/4 : مزمز
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 عمر رظنأ :عمز

 | ١77 :ءارهزلا

 لاؤذرظنا :لاوز
 ١1 11 :موزلا وبا

 ؟111/:2 : دايز وثب

 411 :ةبيزلا

 ١5/11 :ديز وب

 ؟ةالذا ؟ )“21 :تويزيَرلا

 001 تداعال ١١ :ةيديزلا

 ١17١: :115 :] 51 :]؟ه :؟؟
 :؟هأ :؟.رل :؟.7 ١15 :! راك

 ؟؟1 11:1 هت: 1117 2:577

 آهه :؟؟١ :ناريز

 145 17 :عليز

 ه4 11 : ىليزلا وئب
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 ؟. :؟5311 : ثداحلا لحاس

 عابس رظنا :عاس

 1101101 : نصح : ةفاس

 مابش رظنأ ١/١: : ماس

 /4 :هو 1 :؟٠ 1: غمأس

 رواش ونب رظنا :رواس ودب

 5124:5357 :؟/6 :لبج :لهاسلا
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 :؟ا/ :؟ ١ 165 1:54 ١ 17 :ناّيرلا

 :22:؟؟ 0:1 :؟ 1 / :؟؟

 ١01: :؟©وأ]/ - 6006© : : 5 ؟0؟:؟هال- ؟ 52 / كسل

 تليديو رظناأ !تاي
 دقفر م 6 3 7 58
 ل ا ا 10
 :عب؟ 1 159211511 :ميباشي
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 ةشيرلا 2 :4151:51١١ :25-0:541١:

  1: 1711: 00:]؟:1
 ل ل :ةبير .//١

 د ا ا ا ا ا 'ئ

 عجرقوت لج هدر ال د17 مستالاب طابسالا ةمير رظنا :طباشالا ةبير

 ود و ؟ 5: رات نم ١54 :ئعانملا ةمير

 ؟!/11 : ؟0/ :طابسالا ةمير
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 :ميزهوذ  :45؟١١: 1؟|:١ما١ا:

:|111:1]4 1111١1-15 

٠١١ 

 | ١١:1١611:5 :لاؤذ

 ؟16 1:41:45 :نصخح :تافيذ

 ر

 0:15:16 :؟247: ةحارلا

 ؟10::فيرش ىنب ةحار
 1171 11 : نصفة سأر

 <1؟4 :رقابلا سأر

 :1 5 :24::/1+ : ا/لا/ : ىعارلا ونب

 ١1 : الا١

 رهازلا رظنا :زهارلا
 ةحادقملا طابر : 54

 ةوبرلا :  ؟4:5773

 ه؟ :ّره مسا :عيبرلا وبا

 ل17 :ةويبر [6
 مانر : 17 11

 نال : .1
 ةيماخرلا رظنا :ةيماجرلا

 ةباحر ارظنا : ةناجر |

 وخلا ب رظنا *ىوجرلا ونب
 ؟؟1/ : ةباحر .

 خاخرلا رظنا : حاحرلا |

 ماخرلا رظنا :ماحرلا
 |5:10ه:11 11:77 : نابحر
 ؟١/1 : ةبحرلا

 [45؟ 11 :ىوحرلا ونب

 ف : خاخرلا

 ١١1 :الك :ماخرلا

 4٠ :؟4 11 : ةيماخرلا

 401:12 :عادر

 ٠٠١4| :ةييهبلا (عادر)

 1 : مدرلا

 :؟الإ :علرل : 5١1 :152 :ثنامدر
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 ؟41/ :نويباسرلا

 :[/:1511:1:(لوسلا) لوسر ونب
 11:1 : ١ ل : 1

 ا[ 1 ل

 45.11 : ةيديشرلا

 54 :ةفاصرلا

 641 :ىوضر

 1 : ءالعرلا

 ؟هأ : ةيعافرلا

 عمر رظنا : 45 :حثر

 ؟ :ةبقرلا 1١: ٠١111

 00+ 22:41: بشرا
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 بئانذلا رظنا :بيابذلا

 [ه6.71 : حتابذلا

 < :61 :ثاحيذ
 ناتبنذلا رظنا :ناتيبذلا

 هه 11 :رخذ

 301 :!6؟ : لبج :رخذ

 :252 :؟175:/2 :؟؛ :تاورذ

 ناورد رظنا :؟17/5 1

 ةجح ناورد رظنا :ةجح ناورذ
 ذروة:41آ١

 1114 :1/45 :ةورذلا

 هوما هوجن ب 47:76 :؟ ٠ :رامذ

 :1 81:1: خلك ٠١:١7 ١:

11:11 1: 

 دي يي د يك
 : 406:51 : ؟ خا :؟ خت

 20010 ا

 ملو :؟٠ | 1١:١
 ؟17 :ناتمذلا

 نوما وج و ا

 :111:1/م|:1 ال: هناء ١

1700 

 ا١هال : بئانذلا

 قيل

 نابنذ : ١١4

 عر مى :87نا : 42 :نراتبنالا

141011 

 ؟ة1 :طابر :بوهذلا

 7 هاما ةخ قوشأ) :!( عذ) ىذ

 :7/11 <1 11:١ ١١:18 ١:

/" 

 71 :نادح وذ

 1175180:11١[: :1 5/4 : ةلبج وذ

 : ياو : نون[: 6 أ
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 ١351:1711 :17- : نانجلا وذ

 516 11 :ةسرحلا وذ

 4015 ناريس وف

 لانسلا وذ رظنا :لاعسلا وذ
 0 ب ١ لانفلا و

 قرشا و 7

 11 :15؟ : 1716 :؟10/ : ةنيدع وذ

 3 ١1

 2١0:1551:191:151: :بيفع وذ

 د

 51515156 :راق وذ

 ؟؟1 :(نادجت ؟) نادحم وذ

 ميزه وذ رظنا :مره وذ

 ميزه وذ رظنا : ميره وذ



>6١ 

 ةرغاد :2٠

 راَمذ نظنا : 4 :راماد

 |7:1 ه6 :ةييثد

 ؟١1 : ةلجد

 555: جورحد ونب

 ةصخدلا رظنا :؟47 : ةضحدلا

 1241:1514 :ةصخدلا

 5 ةاةلقب مسأ :جاّردلا

 ؟47/7بردلا

 :/ ةيةماهص نوم :ةللاددبع قرد

144 

 114 175 :نصح :جردلا

 رظن | :1514 155471:1١1: :تاورد

 ناورذ

 ؟١ ١١ :ةجح ناورد
 ةورذ رظنا :ةورد

 ةورذلا رظنا :ةوردلا

 ١1١ :115 :111/ 51 : مهيردلاونب

 تايه ليلي: ىيبس
 نيصيلا رظنا ,:نيبعبلا

 :سيعدلا "ظنا +نسغلا
 5047 + 4281 :سيحدلا

 ا؟/ :هك :لالد

 ا[ م6 :5414 11 : ىلد

 .169؟ :نامد

 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو .لئابقلاو نكامالا تسرهف

 :1-1 1:84 :0:124-101:2 :قشمد
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 :14:5 :7/. :رصق :(ةولمدلا) ةؤلمد

 1 1 هن

 1 يل ا ا: 164

 : 15 ت1: 7

 1 ل 2: 1

 :01:هأ :ةهاأ:: 2:65

 ؟ا/م:11 7:11 ه: ١ ؟ 1:54 :هرا

 ؟ 17/11 : ةلمدلا

 1 11: ةنيمدلا

 716 ؛لويذلا

 ساهو ونب رظنا : ساهد ونب

 نافيذ رظنا : ناهد

 :كلهد ١25 11:؟ ١5

 بوهذلا رظنا :طابر :بوهدلا

 لاؤذر ظنا :لاؤد

 ةريودلا : ١1

 ؟1؟ تنييا ويد

 11 :ىلاح ريد

 [1 : مخ ريد

 [1؟ :ةوبلا ريد

 [؟؟ : ةذانه ريد



 3 ماّيالاو تاناويحلاو قرفلاو .لئابقلاو نكامالا تسرهف

 مري مالو : 13 :ءارضخلا
 ؟٠5 :اطخلا

 ؟؟6 : 191/1110 :باّطخ وُ
 ٠7١ :لبج :شانخ
 ؟7:57 :لخلا ىبا ونب

 . ١١18 :نصح :عناصيلا بلخ

 10 11: ليلخ وبب

 ؟؟7 : ةلخلا
 ةكملا رظنا :ةكتخلا
 ؟17/ :الا/ :لاّوخ ونب

 ؟1 154:14 :نويلاوخلا

 ةيخوفللا : 11 ١ ١

 ؟ 1١ :؟]/4 :156 :قنروخلا

 6١ا/ 11 :دييزب رصق : قنرونلا

 ا/7 : ناشوخ

 :؟م5:1171 :الك :ال؟ :1/ :نالوخ

0101 

 :رايخ 41١+

 مها م1 سلا

 سيح رظنأ :سيخ
 [141/ :ناويخ

 د

 عيفشلا راد ر ظنا : عيفشتلا راد

 ؟ا/“ 13 :ديبز نم :ِديدجلا رادلا

 ١؟5 57 :جابيدلا راد

 71/17 :ديبز نم :بهذلا راد

 ؟:ن.ة:ميملامولذ

 :74:24 كيا 4 :قم:ةرؤرتلا راو

 ؟ل3 50
 :؟ ١6 :5711:ةلبج نم :مالسلا راد

 للا تقوي تسخر ا

 ؟1/+.:ديبز نم :ةنطلسلا راد

 ::| 1 تن1155: هب ":ةروغلا راذ

 ةرجتلا رظناأ :: 2[ 171
 117/5 11 :ديبز نم : عيفشلا راد

 ؟ رام 11 : نيخوشلا راد

 767 11 :ديبز نم : جالصلا رادلا

 613711 :ٌزعن نم :لدعلا راد
 11/311 :ديبز نم :زوفلا راد

 [7”6 11 :ديبز نم :ريثكلا رادلا

 ا11:1557171١ :ديبز نم :رصنلا راد

 :! 155 51:5١:١1

 ! 15:11 16ه

 :]ا/لك :[؟ 11 نمت نت : دولا اراد

 ؟١1 1:١ ا/ه

 1/2/1145 :ديزي راد

 ٠١4 :درج اراد

 درج اراد رظنا : ذرجراد



 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابفلاو نكامالا تسرهف 6*1

 لفة مرعو اهلك د : ال
 ؟؟147/

 لا : ئدحلا

 16 11 :ىديبحلا ونب

 :[ما11)؟؟:!! :4:1١ :1 ةريمح
 4411:1١[

 ؟1 11:41:44 :؟؟1/ : ءاريبجلا

 نئوبإ ]يطل راما ةنتنؤي رزمعملا ٠

 سيح رظنأ :سنح
 : مهي نجري : 3111 :ةخانتملا

 141 :عها/
 شينح : 1 !١

 1 11 +9 فني

 بوج رظنأ : بوح
 :14؟ :165 71 : (ثايوحلا) تابوح

5447| 

 بوج رظنأ :توح
 [4:1؟ :ناروح

 11/4 : ىحاوتب

 | 51 : نصح : (ةريسح) ةريح

 آ[؟ :١ا/:1؟ :ةريحلا

 اا ا راب مراييل خ7 ارتي
 : 81 ةييولزع ا ق1 : ؟ +  ؟ نه

 :؟؟ الخ : 6117 ل

 :!م خ15: : 1١

 :؟ او مث؟ 0.4 1617 ا

 ؟ام:؟175

 وليج ظنا :وليخ
 | ؟؟ه : ةليح

3 
 [5؟:؟1؟ :رصق : براخ

 ؟7 :ىدهاعلا ديدجلا ناذلا

 514111 :دييزب : ةيجاتلا ةقناخلا

 5114 77 :دييزب :ةيحالصلا ةقناخلا

 ا 11:14 511 : تبخل

 ضيبخ تسب رظنا :ضيبخ

 95957 ةرايخ

 16١ه 11١١: :١؟ا/ 11:45 :ددخ

 ةدح رظنأ :ةدخ

 7/4. : ناسارخ

 ناثرح رظنا : نابرخ

 ؟26.: نصح :سوبرفملا

 هم :نانيرخلا

 | ؟ :ةعازخ

 ١1 :1؟:1 5:1١ :جررخلا

 114 11 :؟1 ٠ : ةمزخلا

 4519 : ناتباصخلا

 تانصحلا رظنا : باضخلا

 1/ :رضخ وب



 ماّيال او .تاناويحلاو .قرفلاو لئابقلاو :نكامالا .تييزهف

 تكلا : 1 11/111 1

 : ١ ا/ لن ت1؟5 : ١ ؟0/ :١؟ف

 ١: ال :ضاها1:| هه :|] 5. 55 ١:

 : برا واننا : ١ 154 ١56

 111١: :515 هكلبلا ؟ 1 1١1

 :! ايل 11: !وش ض6 21

 ظ ؟1١

 ةمزخلا رظنا : ةمرحلا

 10/11 :ريرحلا

 ةريرح : 11 ١7

 هه 11 : اسحلا

 06 نا دبا

 سيح رظنأ :نسح
 521١ 1:نسح وتب

 اسحلا رظنا :اشحلا

 ١4١ :ضيبالا نصحلا

 ١11 :رئجالا نصنللا

 ١١4 :تانصحلا

 روضح رظنأ :روصح
 22:14 : مراضحلا

 تومرضح : 5:61 8:110/1١: 11٠١

 ١ رن انما 0:1 ١

2000 

2> 

 ؟ 11 : ىمرضحلا ونب

 :١؟ه:١١١1 :رل0 :الا/ :روضح

 ين 13 2رنا1 خ6 : مك طم

 22 درمأ ساس

 1١؟ : باطحلا ونب
 :ريفح ١14

 ؟1؟ :ريفحلا
 ١ 5 11 :صيفح ونب

 1 م دع ماها لقحلا

 4٠ : بصح لفح

 ؟؟17 :بونحلا
 71 :الا 11 :ه١ :بلح

 ؟4 ١ :ناولح

 7-1 11:4 ةيزق ةةلجحلا

 ؟.؟ 13 : ةبناجلا ةلح

 :4:١٠4-ا/:٠165 : بونعي نبا ىلح

 : ١ كثرخي نايك الل هلع 11 ا

| 
 +216 :ةاح

 ا ؟1 :34 :ءاربجلا

 47 : نويرمجلا

 :تويزمحلا 154:15 11:11
١51١111 

 :ةزمح ونب ]2١: 1١:15:1١ ١:
 /اه١: 1 ١: 51 5 : 1 15ه: ١:
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 مج 17/15 : ؟ م: ةزاحلا

 ١١١4 دهاجس

 ؟/ : دفاح

 ١١/11 :ندولا ةق

 415 :نصق د طئايللاا

 4215:4017 :قيبل طئاح

 1 21119155 1141 عكا هلال:

 ءابج رظنا :ابح
 11 909 :ةيرق :رجابحلا

 14 :لابخلا

 ؟. ه :لابحلا

 401 : "له :نبحلا

 ؟؟6ه.:114 :ثاسبحلا

 نيد ه0

 114 117 : اهبحلا

 |5195 :ه4 :1511:115 :4 : ةشبحلا

 11و دب

 51/1: ىبح ودب

 252١ :شيبح

 51 :شيبح ونب

 ا١ه؟ :لّيَسعلا

 وج 1 راع بأم : < : راها

 ا ف ل ا ياللا

 ه[4 415:55 7:14:11 :رجح

 1١ ا/و : رولا

 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو نكامالا تسرهف

 75 11 : (ةبجحلا) :بحلا

 ١؟4 :نوجلا

 :لكالماطتمل . تكلفت : هانت

 ياو 16 . هنعا 101 هةر اال

 اى ا ماسلا ا اا

18 

 ؟؟1 : ةفالؤملا ةح

 4417 :تاومطبلا ند

 اظل الأ 1
 : رام 113:16 د الا نا نجح

 اا

 ؟؟1؟ : ةدحلا

 [1/ 11 : ةديدحلا

 ريدج رظنا :ريدح

 . زارحرظنا :رارح

 *4؟1١511:1١2:1 :زارح

 ؟١١؟ :كيشلا مارح

 5211 :ناكرح

 نوبزرلا:زظنا ::شوؤبرخلا

 ؟؟6ه :؟؟4 :ناثرح

 ءدرجلا ١11 540

 :٠ صرح :ةنه0 1:57. : ؟ را 1 ؟ .01: ض

 نيرا 44 16 5 ؟ را 7 م ع7

 ليال ؟ 1.51 رثإلا هاك 6 < 736 <



 447 مايالاو تاناوبحلاو قرنلاو لئابقلاو نكامالا تسيرهف
 ؟901/ : لبج : مشج

 76 : ىمأعجملا

 ةنفجل ل اراقنا 1 ٠ 21/519 لج

 51 : قلج

 اراك :1 4:15 3 :بادجلا

 7؟" :تانجلا

 ؟14 :نانحلا

 راك :ز5 :الإ :هم 41:56 : دنعلا

 :لا1 كارا تاما 0

 نا أ ١ مللال يل د1 مارك اللا

 :؟ ض1 1-5122

 ك1 564 : 2". : 11

 :ل 11. :ةيه هن 6 2١

 : ري: 4:5 212:2 مخ50

 0 ا

 1ع ااا

 770 اا

 : / ١ هير

 دنجلا رظنا :؟1/4 :دينجلا
 يول 4 1 سلا هر راج

 ١ ةكشما

 6:65 11 : ةيلمهجلا

 ةنيهج : 51١

 ؟؟|2١١115:1:١ :بوج

 ١: 54 :١؟؟ ةةاتر( : 119 ؛ تفوجلا

 عمو يع. 15 لري

1 

 نالوخ رظنا :١ا/١ :نالوج

 14 :نالوجلا

 7 : ةوج

 ه4 اخ 3204 ة1 1 ذا ةؤجللا

 لف 117 و514 :ه١ 11

 ؟ الا ا نإ 1 اال 1

 بج رظنا :ءايج
 5 :توعج

 ١5 11 : لبج :وليج

 ّج

 1 متاح ونب

 1١2٠٠ :رجاح

 ؟14 171 : ةيزجاحلا

 نايزاجلا رظنا :نابراحلا

 ؟.ه :ثراحلا ونب

 3, :ىراخلا

 ةزاحلا رظنا : ةراحلا

 ؟؟ا/ :لاود ةراح

 ١4٠ : باهش ىنب ةراح

 1١١ : لبجلا ةراح

 ”6 : ةيففلا ةراح

 ؟54 : نازاح
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/4 : 4 

 411 :رابج

 42 : ةنابحلا

 111 : يجويحلا

 ؟ا/4 : "15 : تربج

 تربج رظنأ :ةربج

 ؟4 : ةيزبجلا :

 ليبجل ارظنا :54 :لبجلا

 ا, : قلبالا لبجلا

 14/4 : معنت لبج

 /١1 : جلثلا لبج

 4١ 11 :ديدح لبج

 ؟/.6 : مارحلا لبج

 11١:15 :الا/ل :روضح لبج

 14111 : ةيحر لبج

 ؟1١5/ :دعس لبج

 191 :رييوع ىنب لبج
 0 8285 :مسوملا لبج

 000 لاقي انااا مني لع
 را يا ا :؟؟ :ةلبج

 ك4 16 14 8 ع
 :6 514 :؟هال:؟؟ ١0 :؟ 1

 :؟ 1/11: 1: 1 ا

 مايالاو تاناويحلاو .قرفلاو لئابقلاو .نكامالا. تسرهف

 :؟ 1:41: 11124:

 :11 5:1 مدع را 11

1 

 ةلبج وذ رظنا :14: ةلبج

 كوبا

 ]6:93:11 زعت نم ةيحان ؛ ليما .

94 2 

 اشبحلا رظنا : انحلا

 :|5؟ : ٠) ١ا/ :زلت 11: ؟؟14 : ةثجلا

 م/قدن يكف عا

 :رداجلا 11 7١

 :121 : 147:17 :1 ه6 :لفاجلا
4 11/0 

 | اله: :1111 : "1:١ :؟ال؟

 :فحلا 211/٠١

 16 : ؟ . : :نوحلا

 527 11 :ف ولا
 | 157 : هيادج

 ةّدح رظنأ : 1/19 : ةَّدج

 511 :11111 1:14:54 : دج

 ؟9؟ 11 :ريدج

 ؟/1 :فارج

 ةدرحلا رظنا : ةدرحلا

 :تاذرج +١١

 مهرج : ١١



 +40 2 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو. نكامالا تسرهف

: 55:17:22 1/ 

: 2/0: 610194 1+ 1 

 ١ :/مة عدل: نء::ه:4؟:4

 ؟5 | : :٠ :|هك5:|ه 54 11١:١ ١:

 اله : 1565 : 11ه ١: كلم١:

 ل ١: 1 ١: 158:151:١٠١:

١4 : 1112-1 

 :654 116 01 : مئاهتلا

 آل دااإ ١١ ١: اعلا

 5 يضل م1: 1-؟ :لبح ةنب

 6١٠١ه هايم

 شف

 تباث وب 11-5 ١/11: 1/١

 :راثرثلا ١56

 : ؟الا/ : "00 : 9115 : 1ا/ه : تابعت

 :40؟ : رك :؟ر1 : ل٠ 2

 : 4: ادت : ه1 114 1
 :[؟4 :[[؟ : هو :|مزلسإ و

115 

 41 ١ :نطب :نابعث

 ةدعص ٌرعت رظنا :ةدعص رغث

 1١١ 11 : لبج :ملث

 :ري١:ال هالو الك :؟؟ه:(الث) ىلث

 ١: كلا١: 5 |: 85 ١1: الإ ١: م٠

 : ؟ىملا/ :؟ لا :؟ ١١:15 :[؟ه

00 

 / 11 :ديفلا

 77 11:1. 1 : دوبث

 4114 : نصح :نيمل

 [؟ :ةيونلا

 [4 : ةيباجلا

 ؟7 : ثأج
 [؟ : 1 11 :ىداو : فحاج

 742 :دوراجلا

 ؟9؟ه6 : ةراج

 [ه5 ٠٠١ ١1: 171 :تازاج

 ؟-6٠ : نابزاجلا

 ةمعاج : 11 ١٠١

 11 : جلمملاب :ىفرشالا كرابملا عماجلا

1 
 :116 : يعملاب : ىرتظملا عماجلا

 ١7

 ؟11 :ديبز نم :ةبرغملا عماج

 ؟+ :ةيدهاجلا

 ؟.ه :؟121:.1 : ىلهاجلا

 ؟؟1/ م ةيلهاجلا
: ١ 114 1 17 

010 
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 :[54-:هه :[5 4

 :اذخك :1241 :171 : 1/0 الك

 :؟0 2565 :1؟؟:1؟١

 :؟1ال:؟!١ 6

1-1 111 

 تا 1 ا

 :؟15 :؟ 111 153 4

 اي 1 أ نرخ 3 ل

14.94.20 14060 05 4: 

 2١ : 15:218:511:51١:

 41:4 ت4 رب :10- 417
 :ارمن|و:!4:]!-.:5 1

 : يونج فاو ا[ يبرت و © 0

 1 ا 2-5

 :695:ةرا : هلل 64© :هأ 6٠

 هالوين 2 4 6 ١

 ىف ا ل ل ل

 5517 ١1:8 ٠:

 :)!11:1؟؟ 11 ؟ :١١النا١
 ايو : 1 جز دباب جال اسال
 :156 :] هال : ]95 1:1 هو

 ١: 7ك: ١ اما كت: 1 ال74

4 -14: 60:15:14 1|: 

 ١: ١165:1511 ارك ١: ما/

 سلا 0:17 1177

 ترسل تسلل نر كرت ترسل

 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو نكامالا تسرهف

 11٠-١ :| 1-4؛؟١:

 :1؟4 5 1: 2:25:12 1!:

1111 11 
  2/4:؟الال :؟/6 51 111
  4-51 : 11 11:1؟ 11 1:
 كدا , انا ف ها 10

 نا ب ا
 5051:1151 :11/ :ةدعص رعت

 5 ب 45 :(ركس) رحعتلا
 ه1 14 251 211

 ١٠0:1٠

 :ةرراكتلا 17 ١

 :1 اا 176

 5 1 ه4 :[؟<1

1+1 :5204 211 11 

 روق ترا

 ١الا :0١ا/ :15 1 : معنت

 ٠:65: :495 :؛4" :(ةماهتلا) ةماهت

 نير شل ا الا كلا

 :|ا ال: 16:1 ه5: ؟؟ : ١5

 درر تر ترك ا 4

 يا ا تر

 سا 1 1 ا

 :؟554 :؟خا/ :؟رغك :؟ا/ه :؟5



 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابفلاو نكآمالا تسرهف

 :127 21/6 :124 : ضيبخا تيب
 ا

 401 :؟ 417 :ال؟ : مدر تيب

 ١17٠١ :بسيعش تيب

 1١5] 11 :ديسلا سا

 |ا/ه :4/ :ٌرع تيب

 11-111 1 : ٠١ ؟ : ءاطع تبي

 ١1

 [؟ه:1ل/ 11 :رانعلا تيب

 | ليجم نبا هيقنلا تيب رظنأ :هيقفلا تيب
 :؟". :؟هه : ليغ نبا هيقفلا تيب

 1115 كايا 6

 [ هال :![ هك

 ١١1/17 :رّودملا تيب

 : مهاتلا تبب رظنا :مهانلا تيب

 / :ةماعن تيب

 زوب تسيب رظنأ :زون تسيب
 +211 شلل

 13 : مذأ نه

 ل خر

 ١ ؟:فاجم ارثب

 الا 17 :ىلع رش

 |؟ 6 :رِش : ءاضيبلا
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 4711 :ةعبب
 5159 :نوتين

 :عبابتلا ١95 ْ

 ؟44 935:15 هاب. ةشلا

 1 11: .ءايصتلا

 .:نرمدت + ١

 شارب رظنا :شارت
 /1 11 : 11 ؟ :ةبرتلا

 : 1 11 :نيبو درس عةيبمولا ةددلا

 ؟١

 ةبيردلا :رظنا ::ةيبرتلا
 ١12 :رصق :ةعرت

 ١١| :هم 15 :؟"ن:1 ١ :كرتلا

 ؟1/ :نابكرتلا

 ؟ب1 : 11:57:14 205 11؛ةبيرجلا

 :عاست ١٠١1

 ثابطت ظنا! :لينابطت
 : 17/1247 340 94 1 2 رف

 :55:61 115 ل ل ال دال

 :| 06 1115:111١ 15:١"

 :١ااما:| 73:25:55:

 ١: 5:55:18 1١: 7” :١الك

 :!15!1ه:١١111:111:1 ١:١1

 : اد 7



 مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابتلاو نكامالا تسرهف 445

 57:26 : ؟ا/ :كربلا

 14١ :نصح :سّلرب
 تيّربلا : ١١711

 سرب رظنا :نصح :سيرب
 1/511 :سرف مسا : ةهجللا ميرب

 . ::+ 114 نير قع ءةهارلا هتفاتسي

 ؟ه1 1144 :1؟ 114
 ١١ 73 :دينز نم: :قرشلا ناتشبلا

 ١٠ه ١٠١١: 11 :طيسبلا

 704 :14:101 2١:1 21/ 53 :زيشباوتب

 هه :ةرصبلا

 :ىرصب 1١4

 2 33: لاظب اونب

 ه4 71 :ةطب

 04 :نيطب ونب

 : 44:42 11 :؟354 15٠: : تادعب

 :| وع :] ؟ز/ :5 ال :؟؟ : مو:

1 
 1 : (ةريغنلا) ةريعبلا

 156 : موي : ثاغب

 :ه5 : 24 : ذادغب 55:1١:٠١ ٠:

 ل ل
 نأ دن ارا! تادعب
 ا ا/4 13 :رئبلا

 ؟11 1:14 :ةربقم : عيقبلا

 ناليقنلا رظنا :ناليتبلا

 ؟11/ 11 :؟ا/؟ :45 :ركب

 41:4١ :ليكب

 174 : ملسا دالب

 دئافلا دالب رظنا :دياتعلا دالب

 1256 11 :دئافلا دالب

 [1؟ 15 :سرف مسا : جابلا

 ؟؟ :ءاقلبلا

 747 73 : ةلاجضللا

 [15؟ 11 :ةرداهبلا

 75 :رقاهبلا
 ةبيهبلا عادر رظنا :ةبيهبلا

 ١؟4 :(ةريونلا) ةروبلا
 ؟ 7:11:15 :11؟:57- : نوبلا

 !١ه؟ :161 :مدرأ تيب

 4011:16:14 :معنأ تيب

 ؟4ا/ : مارب انفو

 1357 عسب

 نا : مهاتلا تيب

 :1؟4 :16 11 ؟ :؟ : (مارحلا) تيبلا

 : اه ا 44 1 أ الو ن6

 ةبعكلا رظنا 12
 :25 11:41:17 :نيسح كعب

 ل سلا يعل

 |1757 : ةنيلح تيب



 3 مايالاو تاناويخلاو قرفلاو لئابفلاو نكامالا تسرهف

 [ه١ :١14111 جثوالا

 اال : ةليا

 ١11 :قميا وب

 4+ : ىرسك ناويا

 هج 1 1 1 ةسجرابدع نس يأ للاب

 مه :ا/

 تف

 ؟9؟1 :رافظ نم :(ربيخ) ريبج باب

 :ديبز نم : ماهس باب 517١ 111:

:1 ١ 1-1116 

 /٠١١6 :!1 ١: )ل11 215:

:1 00:52:18: ١ ١/ 

 ملا/ ١ : ١1١1١

 :1 ١1:11 :دسز نم فولي( نا

 ١ ١: :؟؟ :!رل:؟7":١

 01 رظطبارل

 ١ ؟1 1 11 : ةّكم نم : ةروزع باب

 بترقلا باب.رظنا : بيرغلا باب

 :151 غ1 دنيز نيا" :ترقاةوولب

1 

 بترقلا باب رظنا :بيرنلا باب

 :ا١١44:1 ٠11 :ديبز نم :لفلا باب

 ؟

 ؟؟1 :رافظ نم :رصنلا باب
56 

 ©4557 :قرابوبب

 5711 71 :شيفارحلاب

 + 17 : ىلملا ونب

 157 17 :نوييلجعلا

 :رتحب ١1

 ؟25 :باوهالا رجح

 ١/٠ : نصح :ةنأرحب

 ؟١1؟:1111:1؟ :نيرعلا
 ع4 11 : ةلخب

 ؟1/1؟ :عوضتلا
 ا١الك 11 :ىلادبلا

 :ردب ١١

 :11/ :5 516:54 :43:2/ : شارب

 :؟١١:١ال: 1! ٠١:٠

 ؟يلن اتت[ لك 11

 : ىبهولا لضفم نب دمحم نب رقابلا شارب
 / ١

 ا١ا//٠١ :155:111 : ةدعص شارب

 [ 56 : نصح :ةايح نب

 :ليفالددبلي د6 44 ءبى.دكدك :شقارب

11:47 
 54 1727: مكماربلا

 :ةحربلا 11 ١١

 ١١:1١1١4[ 151: ةيرق :ةزربلا

 ؟141/ :ةقربلا
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 ؟ا/4.: مرا

 ؟19 :سوُرأ
 كانوا نظنا :بايرأ

 ؟”ةووكل :؟ ونجا :ىزالا

 ١؟ :نابع دزا

 مجشا رظنا : نصح : ججسأ

 77 11:فضالا جب

 15:15 :1 46 : ةيدمنالا
 514 77 :نويليئارسالا

 121313 : ةيردنكسالا

 :« 117 : هي :؟ 4: ؟؟ :ةيليعامالا

 157 ا 2

 ٠٠< :دانسالا

 00 يا شالا

:211:12 115: 
 11 ا ا

 رعاشالا رظنا ١١6: 11 : ةرعاشالا

 1 : نويرعشالا

 : 2281:5011 57+ ؛ ةتوعشالا

6156 

 ؟1؟ :ناجنذ بوعشا

 ؟ا ال عشنا

 بانقا رظنا :باصا

 ؟ + ال 11 : ةيهابصالا

 :٠١4 ةفصلا باحا

 4291١ :سارضا

 14/ :شورعالا

 الا : ةمايا قورعأ
 ؟؟+ :روكعالا
 71/4 : جنرفالا

 ا14:15١؟:151 :قفا

 :ةيمطقالا 11.١ ١

 ؟51/:لبج :بانقا

 ؟/.6 :نصح : بانقا

 ةرساكالا : ١ [

 : ؟1 :؟ لال : ؟رت : 5 : داركآلا

1 2 11 

 نرسل ل 2 ا

 [71/ :ءارمجلا ةبكآلا

 7 :كيندكإ

 ة.:ةبمأ ونب

 :5:6:راصنالا 1٠٠04.

 معنا تيب رظنأ :[6 ٠ : معنا تنب

 5117/11 :فنالا ونب

 ه4 11 : نصح :رونا

 [؟4ن :؟رغو :.[ 0٠: ٠ 11 :لوبهالا

 ,؟11/ :مونهالا

 :باوهالا ١9 :؟ 11 ١١

 مونهالا رظنا : مويهالا
 :سوالا ؟1١: ١1



 : مايالاو تاناويحلاو قرفلاو لئابتلاو نكامالا تسرهف

١ 

 :1 1111 :؟ال؟ :1 | ؟:؟ ٠ :ةينج لآ
 ةننج ونب رظنا :[6 8

 4 ؟ :ةزمح لآ
 رعد :داشلا

 ؟77 :؟05 : (نيدلا) سمش لآ
 مم :16 :قدم لآ

 7٠ :رصن لآ

 :[.ه:١1؟ :ملك :هرل:هكت :ْبأ

 :امهاعمل ةككع ماو 1
 : 45 :؟]/ 11:١ مل: ؟ "مي:

 امك 1م: ال: 16

 ؟١٠٠ 11 :ميهاربا ونب

 ١١114 :قربالا

 ا/ه 11:45 : بالا

 قلبالا لبجلا رظنا :قلبالا

 ؟54.1 : درفلا قلبالا

 :1151 :169؟ :ةيرق :نيسح ثتايبا

  :]9 11:ىلاآ ١ه :١154:1١١1

 [5؟ :رصق :قريبا

 ١ *17/ : 7/4 11 :ضييالا

 هرم لت 101:1١ دحك :نيإ
 تس ا

1 :111 : 

 : ١ معغسإ ل 111261 : 2/4

 :؟الأ : 11ه :1 1 : ١1١1-8

 . هلا

 1 لآ طلبو بهل

 [؟11 :175 17 :دادجالا

 ؟1/1؟ : ةنجالا

 7+ د ءاوبسلا سليجا
 ا ٠/ 11 : دانيجالا

 :رصاحالا 11١

 4ا/ : :4:41:1١ ؟ه 51 : ةبحالا

 ؟/.1 :دحأ
 4 ؟/ : فودحالا

 ؟١ :لوحأ ىوبب

 1/2.11 : قويحالا

 ءاوذالا : ١5

 :15< 1354:4113: هناي

 ل
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 ىلغ نب رمع باطخلا ىبا نب) فسوي
 .؟هإل :( ىنيحلا ىولعلا

 1317114 نس خرب سس

 ربع نب:فسوي رتظيلا كلملا رظنا

 كلبلار ظنا: ؟41:نيدلا سمش

 رمع نب فسوي رفظملا

 722 هينبلا»د كللبقا بيع نيس
 نب ديم نب هللا دبع نب ىلع نب)

 : 5؟ا/ :( معيهلا نب دعسا نب دمحا

 وبا : ىلختلا ميهاربا نب رمع نب
 ؟من1

 (لوسر نب ىلع نب) ربع نب ب
 كليلا رظنا :رثظملا كلملا :ٌىبلا

 رع نب فسوي رفظملا

 ديز نب نامعنلا ترب نارمع نب بس
 ؟؟ ةزهازبا :ىرارغلا

 11 :ىرفعجلا ىباضالا :ديحم نيا
 م

 ءاشنلاو لاجرلا تزف

 نب رمع نب ىسيع نب دمحم نب) فسوي
 ؟6/ : (ىمرهلا نابنع

 ؟914 :ةّقدم نب

 59 17 : ىضاقلا :ثكوبضم 0

 نب رفظنلا كلملا نبا :لّضفملا دس .

 ١ 11 :ديؤيلا كليلا

 نب دمحا رصانلا كلملا نبيدسل

 .؟1 5:11 :ليغايسا فرشالا كلملا

 ١١ 5 11 : وصلا حان نبا

 ؟64 :ةهيقنلا : ثايعتلا نب

 - : مع بوقعي نب ---
 : خّرؤللا دلاو :ىددجلا بوقعي نب ل

 اذا ني 1 را لا

 1177١ :سنوي نبأ

 ١ ٠١ : ىيحم نب سنوي

 :ميهاربا نب ركب وبا نيدلا رخغن : ىسنويلا

 ا 1

 ؟4 م. :هيقفلا: ميويلا نبا



 ءاسنلاو لاجرلا تنيرهف

 نب ىلع نب. دمحا نب ديمم نب ىبحي

 ؟-7 : ىجاّرسلا نسحلا نب جاّرس

 :بففيرشلا ,:ىجارسلا دمحم نري

 اال

 [؟ هه :هيقفلا : مله نب ديم نب وبلا

 نب اجلا نب ىيح نب دمحم نيد
 وبا :ىريمجلا مسالا ىبا نب نانحلا

 5 . :هكللا ده

 آر١ 1: يوانطلا نيصن !ىبا يره

 +( :بهسلن رة يروتلا

 ١؟.:ميهاربا نب. دبحم :ىدزيلا
 ؟2؟ :ىفوصلا معزي

 نب دمحم نب ليعامتسا !دنلا نبا, : ىنوتلا

 نب هللا دبع نب ىلع نب ليعامسا

 نوميم نب ديحا نب ليعابسأ
 ؟-1 : قريبا

 ١55 11 :هيفنلا :ديزي وبا

 . :ىماطسبلا ديزي وبا

 .١ :؟ : برعي

 17 :ةيقفلا :بوثعي

 بوقعي نب عاجلا رظنا :بوقعي نبا

21 

 ؟ 2+ 1: يرتلا ديت "نب تنولعي

 < ا/

 هللا دبع نب ديم هللا دبع وبا :ىولعيلا

 ؟24: : قكأزت نب ركب نب
 نب مصاع نب رمع باظخلا وبا : ىلعيلا

 مصاع نب ربع رظنا : ىيغ

 [ ال :شيغي نبأ

 4 :ةهربأ نب موسكي

 15 :ىناعي

 ا ا نا باو للطن: :اقامبلا

 سابعلا
 | ؟ 11115211 5 قامبلا نبأ

 ىعن وبا رظنأ :ىبي وبا
 :16 :4/1 :رثظملا كلملا سا :تفسوي

 :١|؟:١؟ال:١ ١١:١1:١3

 101 ا

 رظنا:12؟ 1111 :11011 :؟

 رمع نب فسوي رثظملا كلبلا

 :ليئاشا نب نكب قبال مآ نبأ :ةنللس

2111 

 ركب ىبا نب باطخلا ىبا وخآ : ب
 74 :ىعفايلا ىوغلا

14 

 نب هللا دبع نب ركب ىبا نب د
 مان. يلب
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 :بحاصلاب فورعملا : ضافلا :رع

 ربنا دل نبا ىلع نيدلا قو ظنا
 نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو :ىوييلا

 ت1 :رمع نب ينفعل رج نكب/ يب
 ١ <

 نب هللا دبع نب نامثع وخا : ىنحم

 <. 72 :ىفاغلا ديم

 ؟ا/ 12:؟71/ :هيقفلا :ميهارب | قب بسسس

 :ىلع وبا : كعبلا نب ميهاربأ نب بس

 ا ا لا

 نب فيم كب ديز نب ديحأ تي

 114 :ىنادبهلا فلخ نب ريهذ

 :فيرشلا : ىمسافلا دبحأ ف

 م

 نيدلا ٌرعْنب ىداهلا نب دمحا نب بس
 مب 11 تياردلا ؟ىرسلل

 قاعسا ترب ىلع نب قاما نب ب
 27: ىنايشلا

 51١51 :ىزمحلا رقابلا ترب سلم
 ١١١

 ٠ ؟247:قاحا نب ركب ىبا نبا

 45 :ىنايعلا قاحا نب ىلع نب قاحسا

 1549 : نسحلا نب بس

 داهع رظنا ةييفالا :ةزهح 7

 ةزمح نب. ىيحب نيدلا

 نبا ماش نباسسا

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ١١1 11 : ىودهلا ةزمح نب ىبيح

 1 11: (*؟يمربلا دلاخ نب) سس

 ١/0 : مامالا :ريخلا ئبإ] و بسس

 نب دعسا نب ديحم نب ايركز نب

 :اًيركز وبا :ىريمخلا لالكلا هللا دبع

 ١4 :لخ ا

 لضفلا نب ناميلس
 ىباهشلا هللا دبع. بزب“ دمحم نب
 711:11[ 14١: :ىدتكلا

 ةداويل ريب اوين نب هللا دبع نب ب

 ةيزا

 ىواوزلا ماس نب زيزعلا دبع نب ب

 :ايركز وبا :(ىواونلا وا ىحاوزلا ؟)

 ب 1

 نب لضف نب ىبحي نب نامثع نب

 ىبأ نب رنعج نب ريمح نب دعسا

 )بز اييركو اروي: ؟يكيكملا لاس

 "نري

 ١/5 :هيقفلا ةقلمطا نضل

بع طيقلل | عرب كااموعا هو روذع! نيد
 د

 ]0 :ديمح نب

 ميهارب | نب ىيحيرظنأ :كمعلا نب
 ٌكعبلا نب

 نب (ذيعس) دعسأ نب لضف نب

 : ىيلملا ماس ىبا نب رفعج نب ريمح

 | 4 :اله :ه



 ايلا الانا بارون

 14:11 :ىدبلولا نبا

 هدا (ىو.فللس يخلع 1: نفانفلولا
 :هتاطلما .: جلا ؤبا :ىزينبحلا

 ١١١

 اع 171 اقف

 ١1 11: دئاقلا :ساهو

١2 / 

 0-10 * بيهذ نبأ

 ى

 هئاتلا نبا رظنا : ملاس نب ديم :هبابلا

 ١11 175: معني رسآي

 :كثفاي ١

 ركبتلا نب نع ناطخلا نأ ؛ ىفابلا
 1 ,/4 :ال؟ : ىوغلا

 4١ : مداخلا : توقاي

 رظنا :؟١1 11١1 : ىشاوظلا :توقاي

 هللا ديه نيدجيوتاب تلا
 101 ]يقام نبا دبع :توقاي

 4 11 :ىّرعتلا توقاي

 :رع نب دمحم نب ميهاربا :ىويتلا
 ه1

 2<ء؟6ه

 : ىوبرعلا رظنا :؟.١ :لككيدوبأ : ىويعلا

 رمع نب ديحم نب ركب وبا نيدلا ضر

 هزم وب دمحم ثوب زك وبا“: بسس

 ركب وبا نيدلا ضر : ىويجيلا رظنا
 زمع نب دمحم نب

 دمخا جرب افتح نيشلا لامج مرت

 :رع نب ديحم نب ركب ىبا نيدلا
 1١1 2 1 خ2 1

 دمبحب نب ركيززتت !/خريبلا "يضر و ب
 :116 :؟46 5١: 1:16 :رع نب

2152-8 251 

 4111 ةرمع نب دمحم نب
 هراي125:نيجحرلا نبع بج

 فورعيلا :ربع نب دمحم نب ىلع :
 قفوم ظنا 2:11 30: بحاعلاب

 رمم نب ديمم نب ىلع نيدلا

 :-31 :زكب وبا :ربع هلفيج عربتس

34 

 ىلع نب هللا دي. نيلدلا قوم غمس

 ااا

 نب ديحم نب ىلع نيدلا قفوم :
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 ؟4. :ءاهبلا دلاو

 دبع نيدلا هيجو رظنا :ىولعلا هيجولا

 ديحم نب نيحرلا

 2100601 :ىضافلا :نيدلا هيجو

 2 ىبأ نب نيحرلا دبع نيدلا هيو

 2717 ىيسلا رع نب دب نب

 هللا دبع نب نمعرلا دبع نيدلا هيجو

 :قالدلا 1 |! ني دبحأ نب

11 

 نب ىلع نب. نيسرلا دبع نيدلا  هيجو

 111١: :ىضافلا .:ىرقنلا سابع

 1١ 2141 ا الا“ 1

 ديحم نب .نيحرلا .دبع نيدلا هيجو

 :1؟95 :1؟؟2 :١ا/؟ 515 :ىراظنلا

14 146 

 006 نمحرلا دبع نيدلا هيجو

 : 14 ع 1/11 ةيفرلملا يفي

 :1 51 :) 12:١ 1: 4١ بأ :اما

 ؟الإ :176 1 هر

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 4.5 ةريمالا ةراسدرو
 415251 :ىريزولا
 /4 :سّردبلا :ىريزولا
 !؟2 71: ميهاربا :ىريزولا
 :بالمتبيلا .ديمم نب,دبحا :ىزيزولا

1 

 هللا دبع نب دمحا سابعلا وبا :ىريزولا
 1146 2125 : مههاربأ نب دسسأ نب

 اا

 ديم ل: دبطعا تاؤملا با : ىريزولا

 21701 ها نب
 ١48 :دعسا نب هللا دبع :ىريزولا

 ؟4.4/ : حاشولا
 ١1/6 11: ىسيسلا نارمع نب :ماشولا

 نب نمحرلا دبع نب ديحا : ىباصولا .

 ىشبحلا ةيلس نب ديحم نب رع
 ١ ؟/.11.: ( ىشيبحلا)

 :ىيلاب/ فورعلا زكي وبا ':ىباصولا
 ١45 11 :هيقفلا

 نب دبحم نبارع صنخحوبأ : ىباصولا
 0: ضيئلإلا :ةلبس نب هللا فب

 كبعإ ني هللا كديع ديخم وبا :ىباصولا

 ىشبحلا ةملس نب ربع نب نيحرلا
 111 :(نينخلا)

 داك: لملب نسرديلبلا
 5/21 : (ىرتعلا ديبع نب) ديلولا



 ءاشلازج لاسلا( كلروف

 شل ميهاربأ| قايسا وبا : ىناديهلا

 ميهاربأ نب ىلع نب ديعس نب ديحم

 5165 :دعسأ نب

 ملسم نب نسحلا نب دوعسلا وبا : ب

 ١١5 : ىلضنملا ريع نب ىلع نب

 [؟17:15111 :ةبظيرط : كنت

 ؟١؟ :ىلع نب

 |١ا/ 11 :دوعسلا نبا نب نسا

 دبع رظنا ١11/4: :هللا دبع : بح

 هللا دبع نب دمحا نب ىبحي نب هللا

 ىبا نب نيسحلا هللا دبع وبا :دي

 ١ ١ الخ

 نيسحلا "نب ديحص هللا دبع وبا : ل

 571 441/5« ريتسلا:ئبلا لب

 4.5 :ىوارفلا دوعسلا

 ؟65:1/:دمحا نب ىلع نب نيسح نب

 نب وردع ني متاَخلا نب. لمح سس

 ا ا اال ا : ىلع

"#9 8 

 لين

 نب ديز نب ديحا نب ىبيح : ىناديهلا
 5؟7:تلخ نب ريهد نب د

 12/11 :ىناذيهلا

 11 بدنه

 ه؟ 11: ىنالوخلا ملس نب ريع نب هودنه

 55. :دوه

 .16 :مثيهلا

 نيدلا دسأ نب ميهأربا نيدلا مصيه

 فسوي نب قئثاولا كليلا نب ديحم
 ؟جا/ 11 ليست ندي ىلع نب سنع نب

 و

 01 11 :قثاولا تدب
 2521 :ىدحاولا

 دبع نب هللا دبع نيدلا نص :ىطساولا
 411 :قائرلا

 ليعامسا نب ريشب نب ىلع : ىظساولا
 1 يلا سا

 :دمحم نب ىلع نيذلا نسمش : ىىشاولا

 اما 17

 ديا يأ ىلع ”نيدلا سيش : ىئاولا

 01 ١١

 نب ىلع نب دما سابعلا وبا :ىدفاولا
 011 :(نيايف) وم اها

 ىلع نب ديحم هللا دبع وبأ :ىدفاولا

 5. :نساين نب دمحا نب



 كاز

 دبغ نب ركب وبا نيدلا يضر :ىريبهلا
 ؟م؟ 711 :هللا

 نب ةبه نيدلا ٌرعرظنا :رخث نب ةبه
 رذف

 ,ٍ لضنلا

 ؟ ١1 11 : ىسيع

 :ىميع نب ةحلع نيدلا نيز :راتهل
 1 516١

 نب ديحم نب ىلع نسحلا وبا : ىرججلا

 :[4؟ :رمح ىلأب فورعملا :رجح
 هكا األ ه1

 ,/+ :ىدادهلا

 1144 11 :فيرشلا : ابده وبا

 465 :سدهلا

 1711 11 : داهدهلا

 ىودهلا رظنا : ىبودهلا

 جات نب دمحأ نب ميهاربا :ىودهلا
 ج17 ؟مأمألا :نيدلا

 :1 15 ىيح نب ميهاربا :ىوذهلا
 ١ ا/

 7012: دو ند ىلع ىوملا

 75؟م 11 :لئاضنلا وبا :ىودهلا

 ؟651 :دمحا نب ديؤيلا :ىودهلا

 يبل لاس فاروق

 |1401 17 :ةرمح نب ىبخم :ىو دهلا

 زاّرهلا رظنا :؟ :رارهلا

 نب ًاكمحم'نب نايفع نب دمحم :رارهلا
 ه٠ 1آ1رمجع :

 تب لع نب ةرمح نب دمحا :ىارهلا

 "خالد ءلكسلا نسح

 هللا ليغ نب ةليدط رظنا : لمرهلا نبا

 لمرهلا ىلع نب
 :زومره 41١1

 نب رمع نب ىسيع نب ركب وبا :ىمرهلا
 ؟6/. : جاّرسلاب فورعملا : تابنع

 نب رمح نب _ىسبع ,نرب دمجم :ىرهللا

 ؟ ه2 :تابفنع

 :ىورهلا ١57

 باطخلا وبا وهو :1/4 :7؟ :زادهلا

 قابلا ىوغلا ركب ىبا نب رع
 (نبررمع نب دمحم هللا دبع وبا :زاّرهلا

 ١4٠ :رمع ىضافلا

 ديؤبلا كلملا رظنا :نيدلاريزه

 ا/1 :دمحا نب ديبع : ىداشهلا

 عادم :ىزاكفلا نبا

 : ىكيلملا صاّوغ نب ىلع نب مايهلا

 1. : حشا

 ةريمالا : مسقلا نب نابيلس نيدلا ماه

 4:14 : ؟/٠ : ه4



 17٠0.11 : ىرعشالا ئنسيع نب ئراهبلا

 : ىبوم نب رمع نب دمحم :ىراهيلا
 ردينأ1

 ١45 :الال :ه5 55 :ىواونلا

 ظ2شظ 0 : حون

 زوب نبا رظنا :رون نبا
 201 :نيدلا رون

 :ا؟ال د11: :راقك نو
 :|15 ١ : ١6:15:15 ١: ؟

 74 ١: ١١6

 جات نب سيردا نب كيببزلا :تسرجس

 5١:115 ١ 11 :ىزمجحلا نيدلا

 : رام 11 :ليئاكيم نب ملحم مدل

 :لل0 115 1317 1٠١:
 نب نمحرلا دبع نب ليعارس ل

 ؟6 1

 ؟هر46 11 :ىلاعنصلا

 71137: قليدرالا ]ع د

 ا

 نب رمع نيدلا ىفن نب ىلع ل

 ١م

 مساقلا ىبا نب رمع نب ىلع
 1١11| : دبيعم نب

 رجاتلا ىلحتلا ريع ني ىلع تس
 4211: ىراكلا

 745211 :ىّوقلا ىلع ل

 11:4:عيمج» نإ :ىبخيا نإ ىلع سس
4 

 :12 : لوسر نب ىلع نب رمع . ب
 : 40:2: 1:5: :؟؟

 /ا١ ١ : رمل !١ : ١؟ ١: ؟؟ 1١:١ ١:

|١115 

 رون ظنا ؟ليئاكيم .نب -

 ليئاكيم نيب دمحم نيذلا
 دوب رظنا :زون

 لمانكلا: كلنلتيلا /رانغا .: نيدلا نأمن

 نيدبلاوؤمأت

 405 :نيدلا داع نب ىداهلا

 ىلع نب دمحم نب تاع نب تاوراه

 4 17 :ىريمحلا ىئاسحلا
 :ريمالا :نيدلا ىفص نب مشاه وبا

 ا

 ىلع نب ركب وبا نيدلا جارس .: ىلماهل
 | ؟/ 11 : ىسوم نب

 يشرفلا بارغ نب ركب وبا ظنا :لبهلا



 سلط اعلا كايف 59

 11 :سروطس

 ديحم نبادفخا نيدلا * ينص رظنا :وشنلا

 وادع "نب

 دبع نب دمحم هللا دبع وبا :ىراظنلا

 :روصنم نب ىلع نب دعسأ نب هللا

 | ؟و/ 11

 نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو :ىراظنلا
 :14:15111 56:1 8/5 51 :ديحم

11 
 :]/4 11 :ىشاوطلا :ريضخ نيدلا ماظن

 ل يب

 :.ىركاشلا دمحا نب مساق نيدلا ماظن

 /7 ١

 : ىشاوطلا :ىرفظملا ّصتخم نيدلا ماظن
 د يو يرش ة مسخيفو

 [ 1 :ىزيربتلا نامعنلا نبا
 :17 :جرعالا ثراحلا نب تايبعنلا

 ا:
 14 : مهيبالا نب ثراحلا نب ثامعنلا

 ١5 : ةلبج نب ثراحلا نب نامعنلا

 ثراحلا:نب :ةلبج نب ثيراحلا نب ناممنلا
 آ1؟ 1:11 :ةئفجت نب ةبلعت نب

 يراخلا .ىن هلي نت فيزاحلا:نب نامجبلا

 ١4 :رجح نب

 :51 :ةيرام نب ثراحلا نب تابعنلا

 ةلْبَج نب ثراحلا نب نابعنلا رظنا

 نب رغصالا رذنللا نب ورمع نب نايعنلا
 را را يملا
1 

 [4 : ءامسلا ءام نب نابعنلا

 [؟ :1ا/ : ىبفللا رذنملا نب تابعنلا

 ارطنلا نب سصالاذ نيلا» ب ؛ثاينللا

 ؟؟ :ةيرام نب ثراحلا نب ربكالا

 (جرعالا ثراحلا نب) نامنلا نب ناعنلا

 ١15:7

 :ىولعلا ميهاربأ نب ناميلس نيدلا سيفن

 ضل

 ليعامسا نيدلا بضتنم رظنا : شافنلا

 ْ هللا دبع 4

 ا يعل سام اقبل

 ىلع ني دمحا نيرلا .باهش, : شاقبلا

 /1؟ 11 : ىبلحلا ليعامسا نب

 ؟٠ © :دورمن
 نب ديحم رظنا : فيرشلا :ىمنوبا

 ةداتق نب ىلع نب دعس ىبأ

 ؟15 11 :رمحالا ىراهنلا



 وبلا لاجرلا تسرهف

 11 1 :حاجن نبا

 ١54 :.ضاقلا : مجنلا ىبا نبا

 : ويشلا :رضخال اب فورعملا :نيددلا من
 ١١

 :ريمالا :ىركز ىبا نب دمحا ب
 714 :609 :هم :«؛ل:4 ال :؛؟

 رمدرا نيدلا رسوش نب ذا دي

 رآح تلا را لإ تشمل
15 | 11 

 نب ىسوم نب ىلع نب دمحا
 ؟11/ : مامالا

 <0:لماكلا كلملا نب بويا

 محن رظنا : ىتربترخلا نب
 مسسلل

0 

 :نيزلا فسوي نب رمع

 ا١ا/ا

 اا هاربا نيد
 دمحم نب“ ميهاربأ نب ديحم ل

 11 :روصنم نب فسوي نب فرشلا
 ؟1 151:1 إل : رك 1

 : قوبرللا دمحا نري ديحم

 الو د 11

 نبرمع ىب هللا دبع نب دمحم

 ؟و؟؟ :دبجلا

 دبع مامالا نب. دمحا نب ىسوم

214 

 :؟م4 5143:1462 :ةرمح نب هللا

 1 1 ا الا

 ؟ول ا

 نب هللا دبع  مامالا نب ىوم نيدلا مخ
 "١١ :ةرمح

 : ؟إ/ .:رفظملا كلملا ةبع :ةيبجمنلا

 ئمجنلا:رادلا ظنا
 غلا رظنا + لغللا
 ركأ با قيبعلا وبا ظنا لوول نبا
 دوس نوب راك نإ--

 ٠١ 11 :ةيراج : ةبخن

 : ميهأربا نب ىلع نب ميهاربا :ىلخلا
 ىلع نب ميهاربا : ىلا رظنا :؟1/
 نب رع نب فسوي ركب وبا : ىلغلا

 ؟2.11 : ميهاربا

 : نيسحلا نب ىلع نينا وبأ : ىلفلا

144 

 ؟11 :؟3/ا/ 0+ د

 : ىلجتلا رظنا : ميهأربأ نب ىلع : ىلغلا

 ميهاربا نب ىلع نسحلا وبا
 171 .:رخن نب هللا دبع نب ديحم : ىلغلا

1 

 ريدي ني دم! لنيبلا باهش : خاستلا
 112 11 : ىرشالا



214 

 نب هللا دبع نريدلا لاج نب ديؤملا

 ْ ؟/[4 : ساهو نب ىلع

 ١53 : (ساهو نب) ديؤملا

 نيدلا باهش دوعسلا وبا :ىديؤملا

 ىشاوطلا+ :هللا دبع نب حالص

 ١ا/ 11 : لجالا

 ريا : حايملا

 نب نيدلا رون رظنا : ليئاكيم نبا

 ليئاكبم
 دبع. نب: دما سابعلا وبا. :ىويييلا

 "1/5 : ىلع نب مئادلا

 َن

 14 :1؟ :1ال:17 :ىلايبذلا ةغبانلا

 نبا رظنا : 457:44 ::هبانلا نبا

 هئانلا

 :1/4 :لومحلا بحاص :ريمالا :ىجان
 ع7”

 63 : ييشلا : دعسأ نب ىجان

 ه؟ :هللا دبع ىبا نب ىلع نب ىجان

 746 11 :سخان

 ؟1/ : ىيحلا فسانلا

 4-1 11 :ىرشانلا

 دبع نب دمحم نيدلا لاهج :ىرشانلا
 ١5 5144171:ةهللا

 ءاسلاو لاجزلاتنيرهف

 سا ىلع نحل وبا :ىرشانلا

 ؟16 : ؟ ال 17

 ىبا نب دما نيذلا باهش :ىرشانلا
 اال 11 :ركب

 نب هللا دبع نيدلا فينع :ىرشانلا

 534:12. 13 : هللا دبغ نب دمح .

 511 :ركب ىبا نب دمحم :ىرشانلا
 ىبأ نب ىلع نيدلا: قفوم :ىرشانلا

 "1: ٠ ]1: 13418٠ 141: رحب
 :ديحم نب ىلع نيدلا ققوم :ىرشانلا

 ]هك :!؟ه 1

 :كرابم نب ىلع نب ركب وبا نيدلا جان

 ا١؟1؟ :1 14:11 11 : ىضافلا

 محان رظنا :كرابم نوب نيدلا مصان

 كرابم نب ىلع نب ركب وبا نيدلا

 :؟؟1:18/؟ :14 :هيقنلا :رصان نبا

5226 

 :بنويا نب .تريكتفط نب بويا رصانلا
6 

 ؟4.117 :نيدلا رصان نبا

 51 ةكيالل لطب زر دام نيدلا رصان

 1آ6

 «ت:زحا ةنييظلا ةتابن نبا

 :4 15 :رفظبلا كلئلا ةنبا :ةليبن

 ىكولمدلا راذةهج رظنا 2



 ءاسنلاو لاجيرلا تسرهف

 ١ 7// 11 :روكعلا نبا ىسوم

 551 11: سلعلا نب ل

 الا :ليجم نب ىلع نب ب
 /.0 : (ىنايكلا) ىناثكلا ىلع نب بس

 :دالجلاب فورعملا ةىلغلا ىلع نيس
 | هز 11

 دوعسم نب كرابملا نب رمع نب ب
 | ىلع نب ورمع .نب ديعس نب ملاس نب

 197 :ىفعجلا ةرسيم نب دمحا نب
 41 :ىنوصلا نارمع ىسوم وبا

 1955 :نيذلا جات : ىلصوملا

 ١41 :(9) هبورح نبا :ىلصويلا

 ..قفوملا نب دب ظنا ؟قملا نبأ
 ققوم رظنا :بحاصلا :نيدلا قيم

 نب رمع نب .دمحم نب ىلع نيدلا

 يويبعلا
 نيدللا قوم رظنا :ريزولا :نيدلا ب

 , ىوييلا نب رمع نب دمحم نب ىلع
 دمحم نب ىلع نب هللا دبع نيدلا

 :71111:14 1 :ىويعلا ريع نب

 لا د4

 : حته دصلا دمخا' نبأ ىلَغأ نيفلا ب
 1 :هضز/ 11:81

 :ىناعر شلات دطلا ! لو. لفت قيفلا جيس
1111| 

 25ا7/

 :ىرشانلا ركب ىبا نب ىلع نيدلا قفوم

 906-10 :1) 53 ١

 7؟0 11 :ىنيطلا ىلع نيدلال

 راما للا دبع نب ل دلل ب
 ؟2.؟ 11.: ىعفاششلا
 : بطلا: نامفع: نب ىلع نيدلا

 نيلتبلا ىلع رظنا 4901

 لاس نيد نوت ىلع نيل
 ١ا/١1 1١76: 11 :ىضاقلا

 نقرب .رمع نب مح نب .ىلع نيدلا - تس

 ' :؟524 :بحاصلاب فورعنلا :ىويعبلا

 ا ه1: 51:11

 , :؟؟ ١ :؟رل] :؟اللك : "ل0:

 1 ا ا #
71111 ' 

 :رخت تب ديحم نب ىلع نيدلا
 عل:

 :ىرشانلا دمحم نب ىلع نيدلا ب
 [ه؟ :[؟ 01

 |5711 :حون نب ىلع نيدلا

 ديم نيدلا لاج رظنا :نمّوم نبا

 نمّوم نب
 ديربلا كلملا زظنا :دّيَوملا
 ؟01 :ىودهلا دمحا نب ديلا



 كرما

 دمحم نب ىلع نب ميهأربأ نب ىلع نب
 ؟1؟75 :ىسرفلا

 وبا : ىخامشلا ريخلا ىبا نب روصنم
 5١ 1+ :ريخلا

 نب ليعامنأ نب رمع نب ىلع نب روصنم
 : ىبعدلا ىزيزعلا يحي "نب ديز
 8 1 ابل

 ؟/ 11 :تابح نب ىشيع نب روصنم

 ,23 : ىعبصالا ديم نب روصنم

 /4 11 :دهاجلا كلبلا نب روصنملا

 قش ذب :زنظبلا كلللا:نبةزومنا وبا

 رظنا :زوصنملا بويا حييحصلاو

 بأ روصنملا كلبيلآ

 دب رب دعسأ .نرب ىلع :ىروصنيلا

 :روصنم نب ىلع نب عبت نب ميفاربا نب
 الي 2 ١

 رذتم رظنا :1١2؟ :رظنم

 4٠6 :راقنم نبا

 ه0 :ا6 ١:11 :نينم نبا

 : ىجصالا ماس نب هللا كبغ تنب : ةريينم

3 

 دبع.نب رهاط بيطلا وبا :ىدهبل

 :.ىسيع نبأ دنمح |. رب انمحص نب هللا
00101 

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 : ىزمجلا ةزيادلا” رع نرب :ىدهلا

 776:11 :فيرشلا

 [14 11 :مسافلا وبا . :سرهملا

 [1517 : جالا : ىلع : ىنيزاوملا

 ةيك 1: 15 1:1 1:8. ىبنلا د: نمجم

 ىسموم نيدلا محن رظنا :نيمالا : ب
 يتت“ةنحتسسس

 دما نب

 ىلا للباب :(ملمالا رب دحلان لا
 دمحا نب ىسوم نيدلا

 : ىباصالا فسوي نب دمحا نرب ب
 215 ١

 [ 4 11 :رضخلا وخا ب

 5١1 :(سيردا نب)

 نب ديم! . نب ىموم رظنا : ىباضالا بس

 ىباصالا فسوي

 ل )ا نسوا نإ
 :نيدلا ءالع نب ركب ىبأ نب بس

0 
 :نازع وبا :قريمحلا نسحلا نب

2417| 

 ٠١711 : ىزارحلا دشار نب ل

 ١ا/ا :1/ * :ريمالا :لوسرلا نب

 ىسوم نب دمحا .سابعلا ىبا نب ب
 457:10 : ليحم نب ىلع نب

 م1 :ةزمح نب هللا دبع نب ىسوم



 ءاسلاو لاجرلا تسيرهف

 4:1 11 :سانم نبا

 +/: 11: :نالوخ نب هبنم

 دمحا نب .ميهاربا قاحسا وبا": ىهبنملا
 414 :ىباهشلا تارت قيلاش نب
 قياديا نب, ديلان دنلا ولا ةيطملا

 دبع نب دمحا نب. نارمع نب .ملاس
 1١ 4: ٠/617 ؟ :تارْبج نب هللا

 ملاس نب دمحا سابعلا وبا :هبنملا

 :ناربج نب هللا دبع نب تارمع نب
21211 

 ديجا ايا كيث وبا قمملا ىبا : قوبيلا

 الا/ 11 : ىلهسلا نارمع نب

 نب ملاس نب دمحا نب رمع :ىهبنملا
 <ا/ 11 : لهسلا نار

 نب قا رب نسل ديح وبا يوما

 ه1 11 : ىلهسلا نارمع نب ملاس

 ليعاسا نيدلا بختنم رظنا : ييتتملا

 هللا دبع نب

 نب هللا دبع نب ليعامسا نيدلا بختم

 ؟114 :شاقنلاب فورغملا.:: قبلحلا ىلع

 ؟1 1:50 :؟241 :رذبم

 :رذدملا نب تامنلا وبا وهو .:رذببلا

4 

 رذنملا نب نامنلا رظنا :174 :رذنم وبا

54 

>16 

 نيب رب وبا وهو :رغصالا رذبملا
 71 :ةيرام نب ثراحلا

 ىبأ نب ثراحلا نب .ةلبج نب رذنملا

 آه :رمش

 | 1 :جرعالا ثراحلا نب رذنملا

 [1:15 :ةلبج نب ثراحلا نب رذنملا

 :؟ 2: : ةيرافدنب ثراخلا .نوب رذبملا

 ةلبج نب ثراحلا نب.رذنبلا رظنا

 :19.: ىمزفلا اسلام ننب:نذدملا

 ١1

 نب ثراحلا نب نتامنلا نب رذبملا

 14 :مهيالا

 ىسع نب رمع باطخلا وبا : ىسملا

 +11 «يزباعلا نائل. نإ كيم نب

 روصيبلا كلبلا رظنا :روصنبلا

 رع نيدلا رون رظنا :57 :روصنملا
 لوسر نب ىلع نب

 ردي. نإ يفك نيولا دسأ "ع :روصنملا

 25 :لوسر نب ىلع نب. نسحلا نيدلا
 وهو 1151:11١15: :روصنبلا“ؤبا

 رع نب فسوي رنظملا كلنا
 [1؟:؟11 :15 177 :دبعلا :روصنم

 ١١ ؟ :بيفتلا ,:زؤصنم

 ميهاربأ نب نواسانم نب نوح نإ واد



21+ 

 :لوسر نب ىلع نب رمع نب فسوي
 : 1 خ51 هين

 ا ت1 اا لا 7

 : سلا هللا دع نيصلا كلملا

 ١/6 11 :فرشالا كلبلا ونص

 :لوسر نب ىلع نب رمع روصنيلا

 لوسر نب ىلع نب رمع نيدلا رونرظنا
 :دهاوعلا كليلا نب ربع روصنلا

 ) ١511|

 :دهارعلا كلملا نب دواد ديلا

 ١ م1 4 كال

 رمع نب فسوي نب دواد ديؤملا
 :؟ هيت شهلا 5 2 نب
 511853 ١155 اك ن1 00051 00

 184:11 177ه : 71-1156

 1756 01 ل

 لرب لا

 فرشالا كليا نب دمحا رصاندلا ب

 : 216 : 112 :سابعلا نب ليعامسأ

 5 ا ا

000100006 1111 

1 

 :دهاجلا كلبلا نب دمحا رضانلا

 | ا ور اا

 نب ديحم نريدلا:لالج رصانلا ب
 :1/ 115 تبغسوي نب رع فرشالا كلبلا

 لآ ا ارباب 1 اا 1

 1 1 7 اا

 120 يور كا ا

 : (نووالق نب ديحم) رصانلا كلملا
 0 1 1 ا حد ها هش

 1 ايها نب فسوي رصانلا ب

 : 0 ا

 نب 'ميهاربا نيدلا سمش قثاولا ب
 :لوسر نب ىلع نب رمع نب فسوي
 ا «ااذعتشما :1 بانا هرم 3

 71 1 ا

1714 

2 

 كلبلا فسوي نب بويا روصنبلا
 ؟. 51 :رفظملا

 أ تايد نبا نم ايركز وبا :ىيلملا
 ١: (١١1 5/4 : ىيح

 :رفعج نب ريبح نب دعسأ نب لضف
 ها/

 :صاّوغ نب ىلع نب مامهلا :يباملا

010 

 دعسأ نب لضف دكني ىبيحي بابل

 ىبأ نب ىنج نب ريهح نب (ديعس)
 ١ رك :اله :ة. :ملاس

 ؟١؟ :دهيبلا وبا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف
 كليلا نبا :نيدلارومأت لماكلا كلبلا

 كلملا فسوي نب بويا روصنبلا
 1:4 11 :رفظملا

 نب ركب ىبا نب ديحم لماكلا -
 |؟5 :1؟ :ه: :265 :بويأ

 ىسيع .مّظعملا كلملا نب لماكلا ب
 :بويأ نب ركب ىبا لداعلا كلملا نب

 ك7

 :رافظ بحاض دلو :دوهاجلا

51011 

 دواد نب ىلع نيدلا رون دهاجلا ب

 نب ىلع نب رمع نب ففسوي نب
 :111-- نبا

 112214 ١-18!: ١١ ١:

 14ه د شلل  لةيشم الا

 21/1 1 ا

 : 6١ه 14

 رفظملا كلملا نب نسح دوعسملا
 :؟.ه :!6:155 :رمع نب نفسوي

 251115 4 ا

 نب فسوي نيدلا حالص دوعسيلا ب

 ؟:212:59- ؟. : ماكل: كلبلا

 ١: ل1: : هر د: ؛راجبه4 :49

 ١11 :11؟

 فلي

 كلملا نب هللا دبغ دوعسلا كللا
 ١44 11 :دهاجلا

 * سربيي رظنا 520 :رفظملا سس

 نيدلا نكر
 416 :ةامح بحاص :رفظملا ب

 :ديؤيلا كلملا نب نسح رفظيلا ب

 ديؤملا كلملا نب رفظملا رظنا
 نب ىلع نب رمع نب فسوي رفظملا
 1 74:6. 25:5١ :لوسر

 :1؟5؟-151 :؟ مخ - مال 6

 را 1 ا

 مسأ :فسوي رظنا : "6 11 : 16

 رفظملا كلبلا

 نب ىلع نب نيدلارخغ بنل :ظعملا ب
 2/4 :لوسر
 14 هن نب هاشناروت مّظعيلا 5

1 
 لداعلا كلملا نب ىسيع مظعلا ب

 4١ :بويا نب ركب ىبا

 نب ,فسوي نيدلا سمش لضفملا بس
 : ١15 11 :دواد ديّؤملا كلملا نب نسح

 هانو.: ل: 41١ :؟(:؟١ 1

 رون رظنا : 19 :1 91 :روصنملا ب

 لوسر نب ىلع نب رمع نيدلا

 رثظنلا كلبلا نب بويا روضنبلا دس



 قرت

 فرشالا رظنا :قثاولا نب فرشالا كلملا

 / قئاولا نب

 دواد نب ىلع نب سابعلا لضفالا -
 : ١14 : 24 11 :دهاجلا كلملا نب

 1 8م اال يا 1-لا

 "نا تل تار تايلر

  125م١

 :ديؤيلاءركالملا ربا هددها هه

14" 

 فرشالا كلملا نب نسح حلاصلا ب

 5/111 :سابعلا نب ليعامسأ

 رظنا :دهاجملا كلملا نبا : حلاصلا ب

 دهاجعلا كلبلا نب حلاص

 نب بويا نيدلا مجن حلاملاب
 6 : لماكلا كليلا

 :دواد نب ىلع نب مشاه رفاظلا دلل

 | 1م :24 7

 نب ىنبع نيدلا بطق رفاظلا
 :؟.ه :155 :1545 :ديؤملا كليلا

 4 12 : 1405:25١1

 كلملا نبا :نيدلا دسا رهاظلا

 كلملا فسوي نب بويا روصنبلا
 :1؟:19-:11 5:4 11 :رئظملا

 11 1 11 5١

21 25261:51: 

 1 2 را

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف
 نكر :سربيبر ظنا :سربيب رهاظلا كلملا

 نيدلا
 :قوقرب نيدلا فيس رهاظلا -

 ١1

 فرشالا» كلبلا! خءرب رهاظلا

 ؟- ١ 11 :سابعلا نب ليعابسا

 © 71 تيييا نب .ركب وبا لداعلا
 نب.ركب وبا نيدلا حالص لداعلا ب

 :1 11 :فسوي نب رع فرشالا كلبلا

 4 1١

 :دهاجملا كلملا نبا :لداعلاب
 ا١؟ال:115 :ل4 17

 5 ”انننأ نت نيكبفط ريزفلا

 نك ذ د

 رفظملا كلملا ناطلسلا نب زئافلا

 5/5 11 : ضوبحلا رافظ بحاص

 فرشالا كلملا نب هللا دبع زئافلا

 013 ساملا نري لعاسا

11106 ِ 

 نب ركب وبا نيدلا بطق زئانلا
 نب رمع نب فسوي نب دواد نب نسح

 از ل1125 لوس ىو ىلع

71:4 

 ب نخر ثظملا كللملا نب رئافلا
 11 11 :رمجزب فسوب نب دوأد



 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 ١١1751 : مجالا نب حرفم

 ىلإ دئضعيدلا لاج رظنا :لضنم نبأ

 ىرايخلا ىيحي نب ركب ىبا نب لضنم
 1١١+ :ىنادبهلا

 :/5 :نيدلا رون ناطلسلا نب شبا

 ١ ينقال 2 ني يعل

 نسمح نب ففسوي نيدلا سمش لضنملا
 :11 11 :رمع نب فسوي نب دواد َنِب

 :هأازنو ٠١:22:4١ :؟ا:؟١ :14

15 

 511 : جلفم

 ؟١٠1 151 : ىرتلا جنم

 ١١11| :ىلبنسلا نيدلا ءاهب نب :لبقم

 5/1116 1:1.7: ىسدقملا

 ا : عشلا ةاعأ 1 ىمدقملا

 ؟/.6 :ةعرفم نبأ

 :ىرنملا 11 ١١

 قيفلا الزي لكي وبا .ةلظنا .:ةغرقملاب نبأ

 ىبعشلا ىبوم نب ملسم نب رمع نب
 ديحم نب ركي وبا رظنا :ىرقملا نبا

 ىيعرلا ديعس نب دمحم نب ىلع نب
 ”عوبنركي ولك -:يرنملا

 :574 :ناكم نبا

+1١ 

 نب هللا دبع ديحم وبا : (مركملا) عمركم

 ملاس نبا دمحا نب دوعسم نب دمحم
 ؟.ا/ :ىودعلا

 ١١١ 11 :تفلخ نبا :: ىكذلاا

 ؟4 6 :هيقنلا : يملا

 ؟ ٠6 ةىفحلا فسوي نب ركب وبا :ىكملا

 :هللا دبع نب ريع نيدلا قت : خبل

7177 

 ؟40114 نجبكم

 [7 13 :رثقألا ني تالق نب نييكم

 41 : ىضاقلا :نيكملا

 4011 :توتلم نبا

 74: مهجلع نبا

 ١ :ورعع نب طاطلم

 نب سايعلا نب ليعامسا فرشألا كلملا
 نب رمع نب فسوي نب دوأد نب ىلع
 :1:105:10١ا/ 11 :لوسر نب ىلع

 15.5١

 ربع نب. فت نين يلركألا كولا
 ١: 61/211 :26 :لوسر نب لعيب

 511751201117 01 م

 0 1 يل ل ري ل ل لن

 ١: رمل 12 14 : ١ الر : .“١

 :؟060 :590 :؟.4 6 ١.15

 ١211:2111 :؟ عه



 ةيبلاو لاوس بلابل 357

 :فيرشلا . :رهطم نب دمحم نب رهطم

 ١؟١ 11

 1١: ٠١[: 54 :ماغالا : نر : نبأ دولم

 :[ هال :[ 55:11:15 ©

 ل 0 ل
 رظنا :نيدلا رون ناطلسلا نب رفظملا

 رمع نب فسوي رفظملا كلملا

 :(ىريسلا ركب ىبا نب) دمحم نب رفظم
 را

 ليعامسا فرشالا كلبلا نب رفظملا
 عيا 1هسدابلا نب

 :الإل 11 :دهاجملا كلملا نب ريظنلا

 : | 1؟ 11:54:51

 |!؟ه:1؟14 /١١:

 :ري+:ثيؤملا كليا وب رثطبللا
 : يرو هج | "تاتا 2-468

 دكا وما كيان تنال ا

 :؟12 :؟61/ : للرب :؟لا :؟/

 ع

 نب ورمع دمحم ىبا بقل :نيدلا رّفظم
 175:/١71 : ( ىعابسلا) عابتلا ىلع
 :رمذرا نب دمحا نيدلا محن :: ىرنظملا

 نبش نب دمحا نيدلا مجن رظنا

 رمدرأ نيدلا

 رهيطم نبا رظنا. :رهظم نبا

 هذ :ىلاعم

 ؟ا/6 :ةيوأسم

 11415 :هيقنلا :ةيواعم نبا

 نب بتعم نيدلا لامج رظنا :ننشطم

 هللا دبع
 ١5 37/ :روثعملا نبا

 ميهأربأ نب ليعابسأ نب فورعم
 ؟/١٠ 7 ؛ىزوملا

 ؟ه 11 :رادلا ذاتسا :ٌرعملا

 2+ 112 :رغيلا نبا

 :بوي ا نب. نيكتغط نب ليعامسا ٌرعملا
 ب نملأ

 ْ راعملا نب

 .  رظنا :١هال :!؟6 :(ريعيلا) ريعم

 ننر

 /.5 :ىرعشالا هللا دبع نب دبيعم

 آه :ىديعملا

 نب دمحا نب عفادم نب رع :ىنيغتلا

 ؟1؟ : حشلا :ديحم
 ؟ه4 :هيفنلا : ب وبا :ىبرغبلا

 9 11 : ساغيلا

 ا١ا/لا 1172٠١: :ريمالا :ىاطلغم

 +65 :كثيغملا

 11 م :ّجاحلا :دادشلا حاتنم



 ةيننللو لالا :ىلايعل

 نيدلا لابج رظنا : ىشاوطلا :ناجرم

 ناجرم

 ١١١1 :ىفوصلا نسح نب قوزرم
 ا 17 : عيجشلا نب. قوزرم

 ؟4/ :بوتكم نيدلا ردب :ىبقرملا

 ٠١ 11 : ميهاربأ نب دوعسم

 4٠2 :فينعلا لب سمشلا ةنبأ ميرم

 نزب ىسيع) فينعلا حشلا ةنبأ ميرم

 : (تلفم نب ركب ىبأ نب دمحم نب ىلع
2:1" 

 ؟1/ 11 : هيفنلا : ىنحيزملا

 نب ورع رظنا :7:/111417 :ءايفيزم

 2 را

 دع دمحا سابعلا وبأ :ىباسملا

 ؟ 4 : ديمحلا دبع نب ىلع نب

 ىريماسملا سابع رظنا :ىريماسملا
 راد نتيضفانيملا
 0-12 :بذعتسملا

 5 دمحا رظنا :بذعتسيلا

 ىريزولا

 :45 5245 :55 :04 :هللاب مصعتسملا
 | "؟ ١6:11

 : نتابعلا ةنيلخلا :رهاظلا نب رصنتسملا

 <55 :ه4+

2*1 1 

 4+ :ةهربأ نب قورسم
 قطو ”ليدلا حالص رظنا. : وعملا
 [ 6. : هيقنلا :دوعسم

 ٠/١ : 6 : ىضاقلا : دوعسم

 ليكسلا دّيمم نب دبحا نب) دوعسم
 ١ 51 :( ىسوطلا

 [ + :ىضاقلا :ىلع نب دوعسم

 /4 11 :دهاجلا كلملا نب دوعسملا

 اا :ىدوعسيلا

 4/2 11 :كبيا نبا :ىدوعسملا

 : 121 : 4 : عحصلا بحاص : ملسم

 "شيل ف و م

 01 71 : هيقفلا : ملسم ىبأ نبأ

 ديحم نب ىلع نيدلا سمش رظنا :ةلسم

 ىلع نب دمحم رظنا :: لحلا دّوسملا نبا

 ىبعرشلا رمع نب
 ؟19 11 :هيففلا :رفشم

 [؟؟ :191/ : حابصم نبا

 بنل ديحم رظنا ١4 ١: : ىنطصملا

 177 :هيفنلا :ىريصملا

 نومضم نب ديحم رظنا :نومضم نبا
 517/111 :فيرشلا :فّرطم

 0١ا/ :101 :تفيرشلا :رهطم

 كب ,ديخ ظنا .: مامالا ,:رهطم, نبا
 للا



2*4 

 511/ : مامالا : مساجخ نب دمحم

 117/91 لليفق هوب

 ؟11 :فيرشلا :ىداهلا
 :قىرباطنلاب فورعللا :ىداهلا نب --

24 

 ىحوي نب متفلا ىبا نب نوراه نب بس
 1 1 :لورلا : متسز نب

 هللا دبع نب ديحم رظنا :لمرهلا ب

 لمرهلا ىلع نب
 ١١؟ :147 :ىباهشلا حاشولا نب

 نيبلا حان رطل 0 ٠ ني
 نمبر نجدل رجا ييبلالا ني ديم

 [/7 :قاحسأ نب ىبيحب نب

 نب ىلع نب قاما نب ىميح نب

 دبع وبا :ىكسكسلا ىنايعلا قاحسا
 ا١ا4 :45 :هللا

 نيدلا ملع ريمالا رهص *ديزي نب ل

 51/4 : ىبعشلا رس

 آه 11 :بوقعي نب

 576 : لاني نب سس

 : ميهأربأ نب بميعش نب ففسوي نب --

 ؟ 1

 ٠٠١ :ىريوشلا فسوي نب

 1/5 :ايركز نب

 ةايبلاو. لالا الزيف

 :ىضوبحلا رافظ بحاص :دويحم وبا
1 4 

 ؟؟ 137 : انيطا : ىدذوبملا

 فيطللا دبع نب ىبيح نريدلا ىبيح

 ؛؟24: 296 :ىتيركدلا
 1151/ :رارزعلا
 ه3 : ةلودلا رام
 ركب ىبا نب دمحا ساّبعلا وبا :ىيرْككلا

 [1211 ”لوشرلا ميهاربا نب

 ىبأ نب ىلع جسيشلا بقل : نيدلا صلخم
 4 :ندوسلا كب

 ؟ه :لبقم نب رباج نيدلا صلخم

 111 11 :ىدادملا نبا

 :[1؟: | :جيشلا يهب عفادم

 ؟هال: 14

 ؟7 :زيدملا ّخربا

 ؟4.:متاح نب رشب نب متاح نب كردم
 : ىلع نب نسح نيدلا ردب :ئحمذيلا

 1.4 : يمشلا

 نب نمحرلا دبع ديمت وبا: ىجذسلا
 1” :ىضافلا ؛” ودبطلا دمح

 دبع ىلا نب ىلع نب هللا دبع :ىدارملا
 ه؟ :هللا

 ذيعس نب ركب ىلا نب نامفع :ىدارملا
 ا/ 11: دمحا نب

 ىضترملا : ١١4



 ايل نطل لايدق

 1/1: ابسلا يلع نب ربع نب .دمح
 رمحالا ديح نب ىلع نب رمح نب

 ؟الال : هللا دبع
 وبا/ةازهلاب نعجز( نم يع نب بح

 ١٠ :هللا دبع

 11 :ىراهنلا ئسوم. نب رمع نب
 راي

 11 :ركب وبا .: ىويمتلا رع نبدا

 نبذل 55

 : ءايركز نب ىيحي نب رمع نب
 ١6

 نب وزمع نب. ىلع,نب) :ىرمع .نب

 ىبأ نب دعسأ نب .ورمع نب دمج

 | <]/ :( عابسلا سابع نب رنعج

 ورم نب ,دهمم + نري قرم نب
 ؟4© : عابسلا

 يبا نب دمحم نب ىلع نب ,يسيع نب حح
 ؟ا/4 :ركب

 تايدع نب رمع نب ىسيع نب بح

 07 : نمش :.مسمصقلا نب ب

 | ؟4 11 :دهفلا نب ب

 وبا : ىرغشاكلا ىلع نب دمحم نب

 ؟2:؟5١1؟ : هللا دبع

 ه1

41 / 

 : يشلا : ىجان تب ديحم نب ديحم

 ش 11 1 4

 | ؟؟ :ىلافسلا دومحم نب

 ١/4 :(؟)ىرادرلا راتخم نب ب

 4155166 :هيففلا : دوعسم ني سس

 لاس نب ميهاربا نب دوعسم نب

 وب :ىواحضلا ديح نب ريخلا ىببا نب
 ؟١ا/ : هللا دبع

 1414:1511 :1545 :حابصم نب سس

 :|؟هن: 15:6 :ثكوبضم نب سس

 ا :١<وه

 :مامالا :(رهطملا) رهطم نب

 3712 اة يعل

: 5511:5512 : 11 | » 

 ؟81 :ةييلظ نب رهظم نب بن
 ١[ ؟ :هيقفلا : نظعم نباح

 : لضفالا كليلا نب لضنملا ب
11 4 | 

 4/11 : قفوملا نب ل.

 401 :ريمالا ١ لياكيعي برب بسس

 نيدلا رون رظنا :ليئاكيم نب
 ليئاكيس نب ديح
 :يففرشالا كيلتيلا. ري رصابلا بش

 نيدلا لالج رصانلا. كللا رظنا
 "م



 فلل

 :ةللأ د يخوي ياء : نت دبع نب: ديف

17 : 011 | 

 نب ىلع نب نسحلا نب ىلع نب بس
 © :01::هللا دبع وبا :ىعلقلا ىلع ىلا

١] 

 [4:1 55 ةربيشح نب. ىلع ني سس
 ؟ 11 :لحلا لع نيبهس

 ؟؟2 :جورحد نب ىلع نب
 ه7 117 :ىعليزلا ىلع نب

 ١57 :ىقيدصلا ىلع نب

 745 :ىفيرصلا ىلع نب --
 دبع وبا :هللا دبع نب ىلع نب --

 ؟95 :هللا

 ديحم نب هللا دبع ترب ىلع نب
 ؟99 :هللا دبع وبا :بغسمب نب

 ؟414 :مامالا :ريع قب لبر نب سس

 روصنم وخا ةرمع نب ىلع نب
 415 :ىببعشلا ىزيزعلا ىلع نب

 ليعامسا نب رمع نب) ىلع نب ب

 ؟57١ : (ىريزعلا ىيحب نب ديز نب
 545 :ىببعرشلا رمع نب يلع نب
 ىلع نب ادمح نب رمع نب ىلع نب
 دبع وبأ : ىحايرلا مسافلا ىبلا نب

 00220 هللا

 :ىراكعلا ىسيع نب قع نبات

6 

 ءةيبلاو: لاول[ ىاومف

 :( ىمكحلا مساق نب .ىلع .نب) ديحم

 ١١١

 نب دما نب دمحم نب) ىلع نب ب
 114 :(حاجن

 ركب ىباأ ترب ديح نب لتي نينرنسل<
 ١14 :باطحلا

 قايللاوز اهيبوي اذ نبا لغو اسس

 ها 11

 :هللا دبع وبا :روصنم نب ىلع نب ب

1 

 4 22١ .: ىضافلا ؛[ارم اع قع لع: قينتللا

 934125 2-.-. نإ رمع نيس

 ١61 : بالا ريع نب

 هيج ا ورريفيدح ا لإ ده نير بسنإ

 : 141:4 (قرلجلا) قزيينشلا ندع نيا

 رمع نب دهح :ىربجلا رظنا
 61 :بياعألا أر غنيت

 :(ىبيقعلا دعس نب “”زمع نب)
 ١6

 46 13 : هللا نبع نب نمع نبا

 م4184 ةوززع نار عت نبت
 :هللا-ديع وها: :/اويعتضلا ريغ قيس

 1 ١

 :هللا دبع وبا :ىولعلا ريع نب

65 | 



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ةمللا وتتلا فيا# نإ وللا دفين /9ديرط
 7512/11 :رظتنملا ىدهبلا وهو

 :رورسلا ىلا نب هللا دبع نيبادب

2 

 وبا :لمرهلا ىلع نب هللا دبع نب.بسس
 اال : ١ ]”إل : ١ ال :هللا دبع

 :دنجلا نب رمع نب هللا دبع نب بس

 4٠0554١

 11 : ىلختا رفق نب هللا دبع نب سس

 ركر

 ةللاندبع نميري نإ هللأ دبع ةيياسجي

 وبان ةقيناملا لصامما نبا هلق ىو
 ١١ :55:6 :هللا دبع

 ىلع نب دمحم هللا دبع ىلا نب)
 52١ :(ىحايرلا

 ٠ :4 1 ؟ :هيقنلا- :نئجرلا. دبع نب

 <,2خ 1

 ىلا نب رمع نب نمحرلا دبع نب ديحم

 دبع وبا :ئهيربلا ليعانسا نب ركب
 ر«١ 11 :هللا

 نب ىمحي ترب نيحرلا دبع نب بس

 ؟96 :هللا دبع وبا : ماس

 *دوعسم برب دمحا. نب ديبع نبدي

 فيوم ١

 ١١713 :هللا: دبع وبا :قرفيلا

 ىبا نب هللا دبع نب نايثع نب)
 <60 :(ىدنكلا ىبفولا لع نب ركب
 ؟ 11 :نحشلا : ىسعلا نايثع نب --

 :رازهلارمع نب دمحم نب نامفع نب تس
 ا

 دمحا-.ب: ديم زظنا :ناليع.ايزب 2#

 نالجم نب
 | ؟؟ :] 99 17 :روكعلا

 2/273©١ :نيدلا يزاد

 ؟/6 :ىلع نب تح

 04 :هيقفلا :ىللع نب ل

 :1127 1:67 : ىضاقلا ىلع نبابتس

4 : 

 :هيقفلا :هللا دبع وبا :ىلع نب

 لو

 ؟901 : ىحبصالا دمحا نب ىلع نب

 سايم نب دقعأ تارا ىلا ني 7

 4٠٠ :هللا دبع وبا :ىدفاولا

 مه 11 : ىروحالا ىلع .وو بسس

 :ىبرضحلا ليعامسا نب ىلع نب
 155:15 :هللا دبع وبا

 نب ىلع: نب كب ىلا نب:ىلع نباجج
 ؟654::نسحلا وبا : ىبكحلا دمحم



 ع

 دنع لئابفلا ىبا نب تايفس نب دمحي
 :لئابقلا ىبا نب روصنم نب نيحرلا
 [؟5؟ :هللا دبع وبا

 نيالا نال
 نايبلس: نبا ديح

 | ١1571:11: :كردم نببناميلش نب

1014 

 دواد نب ىسوم نرب نتاميلس نب

 ١11 :ةزمح نب ىلع نب

 [715 :ىروحالا كانس نب ب

 ١٠١1/13 :ىلبنسلا نب

 :ىريسلا رظنأ :ىريسلا (نب)

 ةضاوعم نب ركب ىبأ نب ديحم

 15265 11 :ريمالا :نيدلا فيس نب ب

 [71./14 :هيفبلا :عفاش نب ب

 دبع نب سابع نيدلا عاجش نب)
 ١ ه؟:(ليلخلا

 ؟؟65 :ريمالا :ىبعشلا نيد

 :5؟1 :دوأد (نيدلا مراص) نب سس

14 

 1117 11: تلماضلا بنج

 :؟0:11 :1 5 11 : ئاطنرط نب بس

 ,”هن؟١

 6 11.: ىليمزلا ةحلط نب يب

 ؟/6 :؟25 :سماع نب ل

 ءاسنلاو :لاجرلا تيسر

 ؟526::هيقنلا : خرط | رعب« رب دول

 4187: 8:1 11: ئبفشلا نابع .ىب دس

 ةريمالا :ليلجلا دبع نب سابع نب
 : ١ هه

 54 : ( نيلعلا سابعلا ىلبأ وتس
 | 44 13 :هيقنلا :هللا دبع نب

 :ىعفاشلا سيردا نب هللا دبع نب

 [؟ ١5 13 :هللا دبع وبا

 ىلع نب دعسأ نب هللا دبع نب
 :هللا دبع وبا :ىراظنلا روصنم نب

 7 ١

 :ىنازتعلا دعسا' نب هللا دبع نب ب

 6 ١

 ديحم نب, دعسأ نب هللا دبع, نب بسس
 :هللا دبع وبا. :ىناريغلا ىسوم نب

]1 

 دبع وبأ :ليرب نب هللا دبع نب

 ٠١1 :هللا

 ىاز .نب ركب نب هللا دبع نب
 ؟/4 :هللا دبع وبا :ىولعيلا

 ىراصنالا نسحلا نب هللا دبع نب

 ١17 ؟ :ىجررخلا

 دبع وبا : ئدرضحلا هللا: دبع نب

 :3ل/ 11:41 :؟؛م1١:4 ه6 :هللا

8 



 ءاسلاو .لاجرلا تسرهف

 نيدلا سا: رظنا ا 55:1 17

 ؟3/1/ *نيسحح نب ---

 :ةنيدلا هللا نبي زا” بوسراشلا

3 

 | ؟؟ : ىبباصالا نيسح نب

 144. : سريغحلا نييصع ني بنس

 نب دوعسلا ىبا نب نيسحلا ني

 :ىفادمهلا ىلع نب ملسم نب نسحلا

 511 :11/4 :هللا دبع وبا

 ١44 : (ىلخلا) نيسح نب ب

 رضخ نب دمحم رظنا ةرصام نيرا

 711 :صرضحملا نب بس
 للان: وبال ارنا ,.تييلالسألا نيس

 هللا دبع نب نيسحلا نب ركب ىبأ نا

 نباب فورعملا : ىبكرلا ىرقوزلا
 تاظعلا

 دمحم َنيدلا لانج رظنا :ٌريمح نب ب

 ا

 ؟1/1.:فيارشلا .:دلاخ نب تس

 1١51 15 :رضخ نبا

 غ7 هيباظلاط ]دبع

 ؟11 : سبشلا :باطخ نتا دعا

 كدت

 ىلع نب .رمع باطفلا ىبا كرب) دمحم
 ؟601/.:( ىننحلا ىولعلا

 هير 4 فوغ قوبآ ةةنياح نيإسب

 ؟14 : مامالا نب دواد نبا بسس

 5/1 11: شيبحلا دواد نب

 ترغافجا ريس

 44 :ىركذ ىبأ ني ل

 47: قدحلا ىركذ' نب
 ؟؟9؟ : ىضاقلا :ىرامزلا

 ؟4/.: ىباهشلا بئذلا نب
 :كيغلا ويأ :يوكسلا دشار نود

 ١11

 ١140 :(عيسو) عيبر نب

 ١51 :اجرلا ىبأ نب

 ؟41 :ديز نب ب
 دبع وبا : ىسعلا ىلع نب ماس نبا

 هئاتلا نبا رظنا :عاات 1 55 جللا

 هئاتلا نبا زظنا :هبايلا ملاس نبت

 ١١١ 1/ 575 : ىشرفلا حادرس نب

 ةداتق نب. ىلع نب دعس ىبأ نب

 :1؟4.:١ 16 :ىمن وبا: :ىنسحلا

 موو :؟؟ه : | ا/

 ن1 :ةكرازرل



 قالا]

 دبع وبا اقيللبا ننالركب" نبال اجبجم

 4:1١ ١[ ؟ :هللا

 : 11 همت نكشابركم يبا نب سم

 | مه

 ؟3114 ةديشر نب ركب ىبأ نب ب
 : هيقفل ا: ىنامملا اركب يبا نيس

 6 ١

 از يلا ىلع ليزا هيو جبم
 : ىليزلاب :فورعملا ”:هللا دبع وبا

1477| 

 كيعاسلا نب:ددتت#نب ركب ىبا نب
 ١113 :هللا دبع وبا .: حسه نب

 ركب ىبا نبدي نيكو نبا نب كلغ

 وبأ :ىمتلا ىمرانلا ىلع نب نسح نب

 ١١4 :هللا دبع

 رع ني دمحم ري نكي ىبا ناب

 47 11.:هللا دبع وبا  :ىويعلا

 روصنم نب :ديجح نب ركب ىبأ نب

 1574 :هللا دبع وبا : ىبصالا

 :ىريسلا ةضّوعم نب ركب ىبا نب ل

 : 2167:1171 + هي اا

 ١/٠

 1 يرعإنلا ركب وبا نير

 :هيقفلا : (رمصان نب) ركب ىببا نب سس
 وع

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ؟ه؟ :هيننلا هيب دي بهم

 ادب 1: تاو نر حج

 :١14 ليدج نب لس

 ىنادمهلا ىلع نب ورمع نب متاح نب
 92:14 :1417 :ه5 5 ىنابعلا

 ا لل ج يا
 ١ 64+ :ىلاشرعلا

 004 11 وحلا : رح ني سس

 ؟44 :(هيقنلا رمح ىبا نب)
 نب دمحم رظنا : 8 11 :فرحلاب

 7-5 ىسوم نب ركب ىبا نب دمحا

 لامج رظنا :ريزولا ؛ ارسم منوه بح

 ناسح.نب ديحم نزيل

 و هيي نرتب يعم

 ؟١ 6 :مالسالا اقيمأ : نسا نب ب

 نب دمحم نب دما نسحلا ىبا نب

 نب ميهأربأ نب فسوي .نب هللا دبع
 2 :لبلل ناني دامح نب نيسح

 نب .اجرلا -ىبا "نب نسحلا نب
 بأ :قليبحلا متنانلا بباب بانجلا
 «*4؟ه :هللا دبع

 :هللا دبع وبا :ىعمصلا نسحلا نب

1 
 نب دما نب ىلع نسحلا 111١ حس

 411 :هللا دبعوبا : ىعبصالا دعسا



 كسلا لاجل كسوف

 :|165 :1 ا : 141/11 :ىن ىبا
١14 

 دبع وبا .:فاّرع نبا دمحا نب دمح
 :هللا 515

 ؟5؟/. :مساقلا نب دمحا نب بس

 وبا :ىتبسلا دمحم نب دمحا نب تس

 ؟04:115-611:4 :هللا دبع
 [6 11 :ةملسم نب دمحا نب ب

 دبع نب حابصم نب دمحأ نب

 دع نا ةرسملا ىلوصللا ٠2
 | ؟6 :هللا

 :ديعس وبا : لبقف نب“"دقلا“ حرب بس

 الا

 :دمحا تب ىبوم نب دمحأ نب

 ؟1؟/ :ريمالا

 :نومضم نب ىبيحب نب دعا نب
 4 11/ :هللا دبع وبا

 ؟؟5 :سيردا نب خ

 رون رظنا :فيرشلا :سيردا نب
 ني ردا نب .كيمع نيذلا
 ١١١ ؛ ىحيرالا

 : ءاهمإ تشلهلا :قطانلا ؛ذطسا: نب تنتسب
 ا

 دمحم رظنا/ : هلمعجلا ذعسإ نببسس

 لضف نب ىلع نب دعشأ نب

21١١ 

 75 : قمح نب نهاظ: نب“«لتسا نب ديم
 ديعس نب هللا دبع نب دعسأ نب

 دبع وبا :ىنبسعلا ىجذيلا .ىرقملا
 ؟ه؟ :1 44 :ىضاقلا :هللا

 :ىبعصلا لضف نب ىلع نب دعسا نب --
 :يبيعجلاب فورعملا :هللا دبع وبا
 .. امكلعاالا

 :١؟ 1: صرضحلا ليغامشا لني دس

 "1 :؟ريإل : | ه1

 ه4.11 :[44 8 : يوصل

 ١١7151 :ىبابلا تب

 ١١4 :قوصلا :لظابلا ىبا نب

 : ىبكرلا دمحا نب لطب نب دمح نب

 لا
 نبل نير دهم نب لافاني

 لالطب نب :نائتيلصتّنب ديحم نب دمحا

 م45 نبكذلا
 : 417 :ىضاقلا ةركب 'ئبا' نيا

 2ك '”آظ1

 76 :ةاضنلا. ىضاق ةركب“ ىبا قب.

 :بنرقرذ عرب دما نب ؛ركذ ئنا:نيتلتن

 1/2 :دماح وبا

 دبع وبا : ىيعالا ركب“ ىبا نيد
 :؟ لك : ؟؟1/ :؟؟1/ :11/4 ةهللا

 2135 ل ا ل



 ءاسلاو لاجرلا تسرهف 4

 نيدلا قفا ارظنا 81: ءءامإ :كيح

 نيدلا ردب نب ديم

 قب اي« دل اوي قالا »وفل ما
 001 :ايزكر نب

 57 :لدهالا نسحلا ىبا هج : ب

 11: نا ع
 : مساق نب تابيلس ىنخا نبا :
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 دبع نب نامفغ ع نبأ وهو :

 ىبهولا ىلع نب ركب ىبا نب هللا
 ؟ه1 :ىدكلا

 ؟/. 11 :ةينفلا : ميهأربأ نب

 :يناسملتلا ىراصنالا ميهاربا نب

2*1 

 :لبقم نب ماس نب ميهاربا نب
 كركر

 125 :(؟)ركشلا ميفاربا نب بس

 قبأ رظن١.: حلاص نب ةمنيفازب قبب بسب
 لام لب ئمازإا

 7151 :ىناعنصلا ميهاربا نب

 :هللا دبع وب ا'ةىلسلا ميهاربا نب تتم
 /] :فرنوتلا

 زيزعلا دبع نب ىلع نب ميهارباأ نب

 دبع وبأ :ىلشفلا نرمحرلا دبع نب

 ؟514 :؟ولال :141 :هللا

 | ؟ه :ىدزيلا ميهاربا نب "0

 نيدلاقفوم ىخا نبا :دمحا نب د
  هزخ :ريزولا

 ميهاربا نب ركب ىبا نب دمحا ني)د
 [16.11 :(ىمرخملا لوسرلا

 :ىنوم نب ركب ىبأ نب دمخا نب
 :فرحلاب فورعملا ,:هللا دبع وبا

 فرحلا دمحم رظنا :5

 11 :ىمعلا نباب فورعملا :هللا دبع

4 

 الك 6 :ليدج نب دمحا نب

 ه7 1

 45 11 : ىرضحلا دمحا نب ديما

 :(هللا) دبع وبا : ىلخلا دمحا نب ديحم

15 
 11175 شاسرلا نب ديحا نب دبل

1114| 

 نب نارمع نب ماس نب دمحا نب
 ىهيبنملا تاربج نب هللا دبع نب دمحأ

 ال4 71:4 1؟ :نسحلا وبا :ىلهسلا

 رظنا :ئرخشلا* كتننلا“ قحاب كح

 ىتبسلا دمحم نب دمحا نب دمحم
 نب ةثيمر نب كالجم نب دمحا نب ب



 ءاسنلاو لاجرلا تسيرهف

 ناطر نب ىلع نب نيسحلا نيدلا زوابم
 1١: ١151:1195 6 :(ساطرب)

 1 :ىروطلا نيدلا زرابم

٠ 

 5 :]ل5 :15 :74 :ريمالا

 461 :يسيشلا :كرابم

 دبجلا: نإ دي هللا دعوي! :زازتلا

 : ىلا نباب فورعملا :عماج نب
401 

 [؟١ :عدربملا نبا

 ه٠ :بيللا وبأ : ىبنتملا

 1 تأ ١ 11غ

 [/4 :رعاشلا : ىضتملا

 دمحم نب رمع. باطخلا وبا :ىجوتبلا

 7 ؟١5 :ناربع نب هللا دبع نب
 :ديحم نب دمحا نيدلا باهش :قيتيلا

 1 يلا

 561:13 :ربمالا :نيدلا باهش :لاقثم

 :رداهب زيدا اه : ىدهاجلا

 |؟/:١٠ 1

 4؟ :/ : مسافلا ىبأ نب .دحلا

 نيدلا دجم رظنا : ىضاقلا :نيدلا, دج

 ىزاريشلا بوقعي نب دمحم

 :ىزاريشلا تونمي نب ادبحم نيدلا دج

52 

40 

 : 147 :؟1ا/ر؛ : "14 11 : ضضاقلا

 اا :؟ورش نلعب ا

 نيكتغط مادخ نم مداخ .:نيدلا ريح
 <72 :كنوب١ نب

 :ىربطلا هللا دبع نب دمحا نيدلا بح

 1١ ا/ا/

 ربكآلا ةننج رظنا :1؟ :قّرح

 ربكألا ثراحلا رظنا ١١: :قّرحم

 1: ؛ كغ خيل

 رع نب .ميهاربا نيدلا ناهرب : لمعلا

 : ١5611 : ىمراكلا رجاتلا ىرصملا

 ركل

 ١١٠١| :دمحا نب ديمح : ىلا

 :ميهازبا نب دمحا نيدلا باهش : ىلحعلا
 كل

 13 رع .ءرب ىلع نيدلا رون : ىلعلا

 3 ١
 :44 :1ا/ :6:.1 :4 :رك يملا دمحم

 :١امهي:| لك :١؟15١:1 :ىا/

 :ءمكرذ : 5 ا اج الا

 : رك :؟الاإ/ :[هو :[؟ه :[54

 :كللإ :؟ ١ لن: ؟ 1:11 : خ4

 :ي4... هيا شاينا : 414 خا

 :؟؟! هيعااشل ١: الار اكلك

 هوبنلا دمسا رظنا 7
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 :هاشزوريف نب ناخرفظ هبوب ءاضونيك

 1١17

 ؟11؟ : حلفنم نب ىلع نسحلا وبا : ىنوكلا

 ل

 نينا نذل اس رافلا, :نيعلل
 ه١ طل

 1: ةلانيرب نيوعيل

 ا نيدلا ردب رظنا :ىنيظللا نبا

 ىنيطللا رداهب نب

 :رداهب نب ديحم نيدلا ردب :ىنيطللا

 نيمم نييدلا ردع ظنا

 رظنا :رداهب نريدلا .ءاهب :قيطللا

 رداهب نيدلا ءاهب
 انيطا رظنا :انيطل
 1 117 : مبكحلا ثامنل

 1/21 :(روسنلا وذ) نامنل

 ١ 11:بلاغ نب ىدول

 65117 :هيقنلا :ثيللا

 هلا .:! د للبت
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 :11نال 1041 0 اديك 9

 ولف ريل يكول ةنثأا ءامسلا' ءام

 ءاسلاو لاجرلا تسيرهف

 نب ىلع نب رمع نب فسوي نييدلا

 117 ليس

 ةكراهم ب قماح لنا :11نزيلا ءآم

 جرعالا ثراحلا رظنا ن6 فيوم زبا

 ورمع نب ةبلعت نب مقرالا ثدب ةيرام
 آ6١ :ةنفج نب

 ١١ :١ا/:16 :نيطرقلا تاذ ةيرام

 ثراحلا نب بهو نب ملاظ تنب ةيرام

 ١5 :روث نب ةيواعم نب
 ١١:1 :دزالا نب نزام

 / 11 :هيقنلا :ىيهأرب | :ىلزالا

 : ميهاربا نب دمحم نب ميهاربا :ىفزامل
 نقف رولا

 هللا دبع نب دمج نب ميهاربا :ىنزالا
 1117: ليعايسا كو كن أي

 11:16 : دمحا نب كبي رولا :ىفزاملا

 ؟/

 2:1 :هيقنلا :هللا دبع :ىفزالا

 دبع نب درع اللا دبع ونبأ قالا

 اآ٠4 : 11:16 :هللا

 41/17٠1 :(سنا نب) كلام

 ١١ :رماع نب ورع نب كلام

 ١؟ : ىدزالا مهف نب كلام

 ١65 11 :ىدفرلا زرابم



 1-4 لحام (0اهنألا كاساف

 ِك

 رع نب .ميهاربا نيدلا ناهرب : ىزاكلا

 ١5/77 :رجاتلا ىرصيلا لمعلا

 ربع نب ىلع نيدلا رون :ىبراكلا
 ١15 151 :رجاتلا ىلمحلا

 ديحم نب ديم هللا دبع وبا :ىرغشاكلا
 514:19 :ىلع نب

 5/5 :ىلوتبلا روفاك

 نيدلا ريحم رظنإ ,:اة:+ : ىتنلا روفاك
 425 71 : ىشاوطلا :ناريو روفاك

 :دايز نب ٍديحم نيدلا ردب :ىلماكلا
 :؟ مص : ؟.5 :!؟ الرا .:؟ 91

 ؟1؟ نت ارا م يل يا

 :دجا نين هاير نديرللا .ريفبن# ليلكلا

 ديحا نب دايز نيدلا رن رظنا

 44 ل> ني سيم :(ىفاكلا) ىناكلا

 :دوعسم نب ىلع نسحلا: وبا : ىبتكلا
 ١١١ :45 :هيقفلا

 516 71 : نادكلا

 171: 11::ترك وبا

 ؟// :ىدركلا

 نب هللا دبع. نب تاولغ بقل :ىدركلا
 ١ ؟4 :ىردجلا ديعس

 نسح نب نيسح نيذلا عاجش. :ىدزكلا
 ١؟؟ 11 :دشالا نب

 نب ثراحلا نب ثابعنلا ةينك 1

 54 :رج نب ثراحلا نب ةلبج

 (ىنيركلا) ىتبركتلا رفصلا
 ؟؟1/ 11 : ئورسكلا

 :ىرسك 14١1:41٠١

 ؟17:عالك

 نب ليزك نب ميغ ايركرز وبا: ىلالكلا
 1 ١ك: :ديحم

 05 : ىبلكلا نيا
 ١.1 :1:: 415 :ىماهتلا نب لامكلا

 751 11 : ىشاوطلا.:نتاف نيدلا 3و

 ربع نب ديحم .نب ىلع نب :سوردتكلا
 111 :بارغ نب

 اه :ةدنك أ

 ؛ةيرفظنلا اةريسلا باص وخا :ةدنك
 +١1

 ؟171 :ةددك وخا

 ىبا نب هللا دبع نب ثامثع :ئدتكلا

 ؟607 : ىبهولا ىلع نب ركب
 جن :ناعنك

 ه:؟:١ :نالهك

 ا/؟ : نيدلا جان.نب نإلييك
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 :بفيرفلا : مساق نب دمخا : ىمسافلا

 ١١

 ؟ و :؟[4 :للع نب رك +. قشانلا

 ؟5./2:فيرشلا دبحا نب ىبيح :ىمسافلا

 // :كولمملا :نايناق

 ؟الك 11 : دئافلا

 ؟؟65 : ىاز .نب..دئافلا

 ىثئافلا رظنا : ئهياقلا
 :زايثاق ١١١

 7؟4 :لئابقلا وبا

 كاهل نيدلا كباهشأارظنا. :بيتق, نبا

 بيبق نب ىلع نب
 ١ كفل ل1 تا 1:1 :ةبيتقع نبأ

 1.4 11 : ىرففلا

 دع ناري رج فلطلل وبا. : ئسدفلا

 "ه١ :ناييهت رب نمحرلا

 ١/3 : نيشلا :رع :ىسدنلا

 14:6 :نارع نب ىلع .: ىيلبارنلا

 ١١11 :عيبف نب نارمع : ىلبارقلا

 ”11/ 11 :ريمالا : نيدلا نيز :اجرارق

 ؟715©/4 ؛ كب وب ؛ىفارتلا

 :نيسعد دينا نب ركب وبا :ىثرثلا
 ْ ؟١ 17

 فورعبلا  :بارغ نب ركب وبا : ىثرفلا
 1١١5: ١١١ 11 :لبهلاب

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 ١41 :ديجحلا دبع نب رمع : ىثرفلا

 111/51 :حادرس نب دمحم : ىثرنلا

 ١١51 :دمحا نب ميهاربأ : ىطنرفلا

 ٠١6 11 :نيرق نبا

 144 :دمحا :ىنيوزنلا

 ١611 : ؟؟0/ ةانلا وبأ :ىنيوزنلا

 آا/:15311؟ 5:11 :١؟ 11 :ىرصنلا

 ىداهلا نب ديم رظنأ :ىرباطنلا

 [14 :ىنالقسعلا بطتلا

 بطق زئافلا كلملا رظنا :نيدلا بطق

1 
 717/11 :صوبعنلا

 1/1 11 :نووالق

 نب ىلع نب ديحم هللا دبع وبا : ىلفلا

 : مامالا :ىلَع با نب ىلع نب نسحلا

 سيجا

 // 11 :رابق نبا

 727 11: ىلع نيدلا رون :ىّوفلا

 آ55؟ :رديق نبا

 :1؟1 11 :ريمالا :نيدلا فيس :نوسيق

 ؟1 5 112:4١

 :رصيق ١4: ١١:١١

 نب دمحم نب ىلع .نسحلا وبا .: ىنيفلا



 هنااق ءاسنلاو .لاجرلا تنيرهف

 :انيلث قب هناسج- وهو ؛ةنيزرفلا اهازبا
 ا 1

 | 1 : ميهارب | : ىلشفلا

 : ىلع نب ميهأربأ| نب كيحم :ىلشفلا
 ١14 :11لال : ١12١ :هللا دبع وبا

 ىبأ نب فيرشلا وهو :حئاضنلا وبا
 ١ ؟؟ 11 :لئاضفلا

 ىنحلا ىوغلا ضيصب نب ركب ىبا
 15 11 :ىدييزلا

 /7 117 :ىزارحلا نب لضفلا

 002 11.:[ بزب ىبيحي نب ) لضنلا

 نيدلا لاهج .رظنا :كباتالا :تيلف

 ل 2 حا :مناح نب دهفلا

 0 :زوريف

 ! آم :45 :ريفالا :زوريف

 امدء:٠١ : نسشلا :زوريف

 75 :زوريف نبأ

 ١/5 11 :دنهلا ناطلس :هاشزوريف

 ق

 :1/ :دزالا نب نزام وهو :عومجلا لتاق

 ضقت سمن

 ١7 11 :هيفنلا : مساقلا بل

 نود!

 :117711 ”تفيززملا ورعان مسأق

| 

 نب دوعس ىببأ نب نيسحلا نب مسافلاوبا

 ىناديهلا ىلع نم ملسم نأ نسحلا

 205 :11/5 :ىوارنلا

 آر | 151 1 ىنبيخللا ادوا3 نب مسافلا يلا

 نب. نمّؤملا نيحرلا .دبع نب .مسافلا
 11.//7 :ديحم وبا :دشار نب هللا دبع

 نيسح نب رماع نب ىلع نب مساقلا وبا

 ؟ه1/ :ىنادمهلا دمحا نب ىلع نب

 ىئاورلا ىبوم نب ىلع نب .مسافلا وبا
 ؟4 ؟2:؟؟1/ :ئليزلا ىبرحلا

 : لمنته نب ىلع نب (مسافلا) مسأق

 4.1: طك هأن ا ةرااايإن ا م 107

 ١/44 :ظونحم نب مسأق

 ؟١١ : نيشلا *روصنم نب مسأق

 ١1١١:11١١ 11 :ىدهبلا نب مسأق

 لييته نب ىلع نب مسأق

 ىلا :ىللع :الا :الو



 تل

 لا :ىضرلا نب رخفلا |

 فق نينا يفعل اجلا ف
 /4 :رفظنلا

 115 ةنيمالا هيب بس

 | إل: 121 :يواذلا ريبكي

 :ىسنويلا ميهاربا نب ركب وبا
 ا 1

 :ليساب 220020 1 د
 :1) زكا 1:11 212713

 ١ : 1517: :١15:1 ١:

 :؟0 1١ :11:12:٠

6 

 ىسيشلا رداهب نب ركب وبا
 ؟ 175:77 قرشلا

 :ىلدعلا رداهب نيا ةيناوبا دس

 ا

 ١4111 ةزوب نب ركب وبا ل

 ىلع نب نسحلا نب رنكب وبا ل
 : مه 1-34 لوس نب

1 11:55:: 

 ارز

 :ىزاٌرخلا لضنملا نب ركبوبا

1077| 
 171/4 :ىزارلا

 نيدلار خت رظنا :1:لوسر نب.

 لوسر نب ىلع نب نسحلا نب ركب وبا

 ءاسلاو لاجرلا تيرهف

 111ه اكلا دبحا نب دايز نيدلإ خف

 لكل ؟ذكك :1ز؟1 :١؟١ :رم
 او[ :ل +: 5 :]؟ل 257

 الال : 55 :ريمالا :خالسلا

 ه٠ :خويشلا ؤحمش نب

 نب سيردا ترب هللا دبع

 ١دبع, نب ىلع نب سيردا نب دمحم

 نب ناييلس نب .ةزمج نب نسح نب
 ؟15:١1ا/ل:1؟/11 :ةرمح

 ديحم نب .ىلع نب هللا ديع ب
 151 11 : ةيليعامسالا مسمش :بفنالا

 : ةزمح,نب ىبحي نب هللأ دبع

| ١6 

 754 11 : ركب وبا: ىلارغلا

 111 :ريمالا :زوريف نب
 441 :سارف وبا

 د رسل هللا وع لآ يعبازلا

 دوعسلا ىبا نب نيسحلا نب دمحم
 .55 11 :ىلادبهلا

 ىبأ نب ميهاربا نيدلا ىرس :ىناسرنلا
0 

 روصنم نب نسح نب روصنم : ىبرفلا

 1-1 : ميهأرب | ف

 هللا دبع “نب ىلع نسحلا وبا : ىضرفلا

 ١ 4١ :ىليزلا
 رام 3115: هازككب ابا :ديعس نب ديرف



 ا

 ءاسلاوب لاسولا تياروف

 :ةطايبالم نب كيم نير لتتك ليدل طمايقل

 ١121

 نب كنيفلا وبار ظنا : يشلا :ثيغلا وبا

0 ْ 
 سيشب بقلملا :ليمج نب ثيغلا وبا

 :1 ١ 1ال]  ةريج مد نئاولنلا
 : | يوت 1 ا
 كلتا رو تاون يسلب ف تي 4

72110 

  :فيرشلا ئمن ىبا نب ثيغلا وبا
 ا اا
16> 

 ظ
 ؟/ : 1٠ 17 : هيفنلا : ىثيغلا

 ؟ 0 ا

 ف

 ؟؟ :ةيرفظنلا

 : ىرئازجلا ىلاعملا ىبا ترب سراف
 11 : جيشا

 | رمع نب ركب وبا نيدلا جارس :ىسرافلا
 ١74 :ساعد نب مانا

 : ىلع نب دمجم نربدلا لاج :قرافلا
 ا ؟؟ه :ا1 وه 1١: 51 نارا 1

- 

 :الِع نب ينصت قيدلا فرش :قرانلا
 ىلع نب نيسخ نيدلا فرش رظنا
 1 015: مغ ةئبنلا دمحم تدب كل
 رفظملا كليلا نبا ردع اوه :زئافلا

 ١ 11 :ديرولا كلجلا نب ان

 : 26 :نيدلا* زون كاللتلا قب زمانا
 يبا دا ةلضال عل :يبماتزل

 1 :نلاف

 ىشئافلا : 11 ١١١

 :ديحأ نب ركب ىبا نب دمحا : ىثئافلا
 ١ هو

 :ناربع نب دمحم نيدلا لاج : ىثئافلا
8 

 نب رم نب هللا دبع ذيمحم وبأ : ىثئانلا

00-6 
 ؟215 :(ناقاخ نب) متف
 :١1؟ 11 :رع نيذلا ىضر جتننلا وبا

 رمع نيدلا رون روصنملا كلبلارظنا

 لوسر .نب ىلع نب
 دبع .نرب دمحم نب رع نيدلا محتف

 ءابطخلا نب ديمحلا دبع نب نيجحرلا
 : 10 11 : ئضافلا : ىنوزفعلا. ىثرفلا

 ١ 11:42 د51 : مغ درا

 :ىسرانلا ني.دمحم زكي: ئبا بقل, :رذفلا
2*4 
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 عدو ينك اركب وبا نب كاع

 :171/ : ىتيغلا ىرماعلا جام نب ىسيع

 هر: | 4

 .ركب ىبا:نب دمحم نب ىلع نب ىتبع
 | 16 :ىضافلا :تّلفم نب

 |؟1:115 :ممِع : ميرم نب ىسيع

 نب ركب ىبا, لداعلا كلبلا نب ىسيع

 4.٠ :مظعملا كلبلا :بويا..

 ؟ ٠١ 17 : ىليزلا سوم نب ىميع
 ١١11 : لبهلا نب ىسيع

 [؟ 13 :راتهلا ىسيع

 15/211 :سيلهلا نب ىسيع

 راتهلا ىسيع رظنا :رايهلا ىسيع
 رظنأ :ئضافلا ,:دعسا نب ديح :ىسيعلا

 ىبنعلا
 ىسملا رظنا/ نايدع نب بح :ىسيعلا

4 
 ١11 :ليربج نب ىزاغلا
 [5؟ 11 :ىدييبزلا ديم نب ىزاغ

 ١45 :رابعيلا نب ىزاغ

 ؟؟1؟ :ريمالا :ىّرعتلا سنوي نب ىزاغ
 ١١١ :( مجار فيرشلا نب) مناغ

 دمحم ترب هللا دبع نب نايثع :ىلاغلا

 4 -ا/ : يكسكسلا

 ءاسنلاو لاجرلا تشرهف

 0 يي راج
 ىثئانلا

 4 :نذؤيلا :بارغ
 نب فسوي نب باهولا دبع : ىقنرغلا

 ١ 4ا/ :ناّرع

 [؟4 11 :نيدلا رخن ركب وبا ةىلازغلا.

 . سايح رو نا وبا : ىلازغلا

 17 1١

 <« نان نبأ

 ؟٠1 :ناطحت نب ناسغ

 951نفشو يذلا لام :قاسعلل

161 

 ئرما ترب ةثراح_وهو : فيرطغلا

 ' 4 1 سيفلا

 41 :باّلغ
 6*4 :15-: بالغلا نبا

 7/11 + ةيراج : ءانغ

 ه؟ 17 : ىينغلا نبأ

 417 :دعس :ىلوغلا

 :15 :5؟ :1511 :زوب ترب ثايغلا

512 

 :04::66::07 11 :ىلادسلا نب ثايغلا

9 

 11.11 :ىلابيشلا نب ثايغلا

 زوب نب ثايغلا زظنا :رون نب ثايغلا



 مق ءاسلاو لاجرلا تسرهف
 15 :ورع نب ورع

 1.1١" :ىبلغتلاا موفلكا خب دن

 ماجي فضال نقلا بنلي
 نب ثزاحلا زب كامعنلا قب بسس

 14 : مهيالا

 : (جرعالا ثراحلا نب) نامعنلا نب
13:17 

 ؟رغيا :؛دنع نب سس

 :1 21/11 : ةثيمر نب سماغم نب نانع

 ١246| : 1 رام

 94: رمت, مامز. ربت

 :رشع ١121١

 ركب . ىبا نب ربع رظنا : ىسعلا نبا

 ىسعلا
 نفأديحم يفزع بالغلا وبا .: ىبيعلا

 5151 :حابصم نب دمخأ

 :دب# ني.افسرمووسإلا قباش : ىمبللا
1 / 

 : دمحم نب فسوي نيدلا قئاش :ىسنعلا

 نيدلا قباس :ىسعلا رظنا
 : ىيحب نب ىلع نيدلا سيش :ىسعلا

 ىبحب نب ىلع نيدلا سمش رظنا
 دمحا خب ثيح هللا :دبع وبا : ىسعلا

 : ىلوحالا ميحرلا دبع نب حابصم نب

 | ؟6

52 

 نب: لاس :نب ديحم هللا دبع. ىبا :ئئتعلا (ش

 هئاتلا نبا رظنا: : 1:19 :ىلع
 1ك نب :ىب رعد ئنبللا
 دعي ئهاقلا|: دمسا بنما : ىلا

 ؟,317-د تاناهلغ_قن##ليدع ,: ىسملا

 رماه نب: ىزمعب نب ةبلمش كلنا :: قتلا

 ىزينعلا نبا : ١١11 ١

 دمحم هللا كبغ دمتحموبا : ىردوعلا
 ريا ىبا نب دعسا ترب رباج نب

 41 ييركتللا
 اال :ةلش ىبا نب فوع

 0:5 11: ةحلط نب نوع

 ىميرلا هللا دبع ديحم 3 لي :نشايع
 ؟1/-11 :ىئايعلا

 ديحم نب هللا دبع ديم وبا : ىشايعلا
 هب 33 + وبكبرلاا افعل

 : ىبحمي مسشلا نب ركب وبا :ىنايعلا
 ا

 : يحن" نب: دنت :هللا َكْبَعا ب٠: ىلايعلا
 1١14

 نب ىلع نب قاحا نب ىبح :ىلايعلا

 4/2 :قاحأ
 6-:45 :كاديع نبا

 : ىبكحلا ناميلس نب دما "مع :ىثيع

 اقل



 سلا للايسلا ىف ع

 +... :خمشلا : ىسدقيلا ريع

 | ؟/. 11 : هيقفلا :ىرقملا نب بس

 [51؟ + :هيففلا : ىيحم نب

 رمعنيدلا عاجش رظنا هوب زير ع

 روصنم نب فسوي نب
 09١١ :فسوي نب

 رمعوأ تالا ب رع 03  ةقاريملا
 1 :زيزعلا دبع نب

 : ىلإ :ىقوصلاب سيم ا ( ناربع

11251 

 ١/651 : ١357:1174 : بسلا ناربع

 ١ 6 :ةثراح نب رماع نب نارمع
 دي نب دما و ك1 قو ب تاريخ

 ؟4؟ :ىنارمعلا ىبوم نب

 ؟2 11 :ةبنع نب ناريع

 ١17 :ىلبارفلا عيبق نب نارمع

 ه؟ : (؟)نستملا ناربع

 نب ناسح نب نيدلا ماسح  :ىنارمعلا

 5٠4:15 .:ىضانلا :دعسا
 :.ىلارمعلا

 دبع .نب_ دمحم هللا دبع وبا :ىناربعلا

 ١11 :هللا دبع وبا

141 

 نيدلا .فرش 'مسافلا وبا :ىناربعلا

 : ىسوم نب ريح و. دلغسلا نب ناشح

111 

 1 .: ركب ىلبا و, دلمم :ينارضلا
 : دغسأ نب هللا :دبع نب دمح :ىلارمعلا

 6 ١

 وسلا ناو دوم وج
 1/24 :دعسا نب هللا

 :وربع "5١

 | ١ ؟ :هيننلا :ورمع

 ا فاو ل وع
 ىبا نب ثراحلا نب ةلبج نب وريع

 ١6 :رمش

 11 ا ا ور
 ا١ا/ :جرعالا برا ني وربع

 ١ 5: ةيرام نب كراج نب وربع

 د : حانجلا وذ وربع

 د ملا + اغرب ورم

 علة :ز؟:ل]8 1 ٠
 56 يللا لزملا :ياانورلكما

 ؟1465 :هيقنلا : ىلع نب وريع

 نب و ا ل

 نب زفعج ىنأ نب دعسا نب ورمع

 :دمح وبا :(عابسلا) عابتلا سابع
 رين متخألا

 : جيشلا :ذوعسم»: كب! ىلبع نب. يس

1 



 : <09 : ؟602 : غابسلا "ىلع نيت

 <11 :؟الك

 ونا“ تنحل فولملا اىلنع لي س
 ؟مزل :؟ه7:1575166 :باظخلا

 :ردقالا نب ليهس نب ىلع نب --
 ا

 :صخفحأ وبا :رافضلا لع نرب ب
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 وبأ :ىدايزلا“ ىللا .نول عب نر بس

 ؟هذ :باظخلا

 ناميلس نب ديج ترب ىسيع نب
 ؟144 :صنح وبا :ىرماعلا ىملسيلا

 نابيلس نب دمحم نب نسيع نب ب
 11: باطخلا وبا : ىرماعلا سيلا

. 

 ؟11-9 :ثيغلا ىبا نب ب

 حابصم نرب دمحا نب ديحم نب ب

 ةملس نب هللا دبع ني دمحم نب ب
 ؟؟7 صفح وبآ :ىباصولا ىثيبجلا

 نارمع نب هللا دبع نب ديحم نب
 5١ :باطنلل نا : ىجّوتملا

 وبا :ىرجلا دوعسم نب. دمح نب
 ٠١11 :باطنلا

 نب ىمَحت نب دوعسم نب ديح نب

 4 .(١ : كرابيلا نب دمحم

 ١6 :حابصم نب ديم نيالا

 دبحم نب دمحأ نرب عفادم نبل

 1-0 [؟ : يشلا :ىنيعبلا

 رع'لظنا“: ناتنالا دوعسم نب

 ىرييجلا لاس نب دمحم نب دوعسم نب

 ىنبإلا ٠
 ملاس نب لمح نب دوعسم , نب بس

 1/١: :باطخلا وبا : ىنيبالا ققريمخلا

 من م ل لجل
 [1 ..: يشلا :نيلملا نب بسس

 : لضفالا كلملا نب :نفظملا تس
11 | 

 527 : لم نب بسس

 |7؟ : نسشلا : ىندقلا بس



 انو

 مسانلا ىلا نب) ركب ىبا نب ريع
 ؟- :باطخلا وبا : ( نبعشلا

 لابلاب ني نيع رظنا : لالا ني
 [؟؟ :هيفنلا :ىدارجلا بس

 هي :نوطيحجلا بس

 ؟11 :1 الع :هخ : دادحلا نب ب

 11/4.11 : دفع نب نس نب ب

 4 1 11 : ىليمزلا نيسح نب
 [77 11 : مسيشلا :نانح نب

 ١11 : حيشلا يلاوح ل

 :؟3 :؟ه : ةنبلخلا :باّطخلا نبل

 مقر اواي 7 2و عب
 ١١4 11 :ىكلمدلا_ ت

 ا١؟ 11 :راديودلا نباس

 وبأ : كابيلس عيبرلا ىبأ نب ل

 نب دهم ذب كيجطلب بقليل": نمنع

 217: ىهنلا ىبا نب دعسأ

 2 11 : جاحلا نزف خرب

 1144 :ىعابسلا ب
 هال 11 :ئورسلا

 رب 17 : دعس نب ب

 نب رمع رظنا :هيقنلا :ديعس نب

 دوعس ىبأ نب ديعس

 :1؟ 1/111 :ىضاقلا : ديعس نب

 كلا 07

 كيبل لافيلا بابل

 ىلع نب دعسأ نب. ديعس نرب ) ريع
 111: (ىزارحلا

 41 11 :ىّرعتلا ديعس نب ب

 دمجأ نب دوعس ىبأ نب ديعس نب

 :يماظملا ول :: تملا وف ادايملإ
 : ١ ؟ا/ : اه :للا :الم : كك :"؟

 :|او4 15١:145: :15؟ :١؟م

 :[ه[ :[هز : [؟4 :155 :!4ا/

 نا رار ير يي ولت

 ىلع نب دمحم نب ديعس نب --
 54١ :صنح وبا :ىعيبرلا

 :ىوهسلا ١11

 | 59:11:14: ليهس نب
 + 37 :عقاوسلا يبس

 !/© 11 :ةيفنلا : ىبعشلا ب

 4 11:07: يشلاب نب بس

 وبا .: ىلعيلا ئسيع نب مصاع نب
 :ع٠4 :554 :14:/+: باطخلا
 سف نس

 فورعملا :ضنح وبا :هللا دبع نب بس

 ؟14 :ةبفع نباب

 ىدنكلا نايل نبت هللا نبع نب بس

 1" 11 : صنح وبا : ىبتعلا

 : ىسدقلا ناسح نب نمجرلا دبع نب ب
 ؟هأ :بالطلا دبا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 نب ركب ىبا نب ثيغلا وبا نيدلا داع
 7555 17 : ىضاقلا ك2 لا ىلع

 :ىزمحلا دمحا ترب ىبحي نيدلا داع

7 0 | 

 فيرشلا دمحا نرب ىبيحم نيدلا داع

 [/4 171 : ىرييخملا

 4 : نيدلا جان نب ىبحب نيدلا داع

 :ريمالا :ةزمح نب ىيحم نيدلا داع

 الك : 11:1: :65 : هر : 53/

 ؟” :ىرزيشلا ىداعلا

 :رامع ١517|
 بأ اءأذ ابينكل | نزب "امتع

 ©2521 : هيقفلا : ىراعلا

 نب دمحم نب نسحلا دمحم وبا :ىركاعلا
 11117 را

 نب ربع فرشالا كليلا وهو :ريع
 : ١101| :159 11 :فسوي

 نب ىلع نب رمع نيدلا رون وفو :ريع
 46 :87-:76.:لوسر

 رم نب دمحم نب ركب با وخا :رينع
 4 ؟ا/ :ىويعلا

 كللملا رظنا 814 : كا ةرلعا ويل
0 : 

 نب ريع رظنا :هيقنلا :ميهاربأ نب ريع

 دمحم نب ميهاربا

 نوني

 نيسح نب . دين نبا :ميهاربا نب المع
 : ا :؟؟ه :باّطخلا وبا : ىلغلا

 ؟11

 ناريع نب ملاس نب دمحا نب
 <ا/ 11 : ىلهسلا يهبنملا

 :تابعج نب هللا دبع نب دمحا نب

 41 :باطخلا وبا

 كليلا رظنأ : 11/4 :فرشالا ب

 بفسوي نب ربع فرشالا

 11 :راديودلا ىبملعلا لابلاب نباس

 ؟ه 1:1: 15:١

 ىلع نب دمحا نب ركب .ىبأ نب

111 

 سيف: نب .هللا يع قير كب ىلإ نب

 ىوغلا رعالا ىلا نب مسفلا ىبأ نب

 : + :ال؟ باطخلا وبا :ىفايلا

 : ىضافلا :فائرغلا كب ىلا نب ب

 نب رع نيذلا ئقت :فاّرعلا رظنا

 ركب ىلا
 نب ىلع نب رمع نب ركب قب اكن

 : باسل اني قطفكلا لقلب اا
 ؟ةم

 ال :3:11 سهلا ركب خا نب



1 

 ١7711 :ىودهلا ديح نب ىلع
 رظنا :بحخاصلا :ىويحتلا ريح نب ب

 ديح نب ىلع نيدلا قفوم
 وب أ :ىربصلا فسوي نب دمحم نب
111 

 ١١4 : نعيشلا :ىضنرم نب

 نب ىلع رظنا :هيفنلا :دوعسم نب --

 هللا دبع نب ىلع نب دوعسم

 هللا دبع نب ىلع نب دوعسم نب

 :ىبنكلا ابسلا دمحا نب مرحصلا نب

 : ١12:41 ةيتدلا 9# فريملا نبا

 0 ١ه؟: | 1:11:1١ ل

 لاس نانا: 2417 طبل ب

 بيطملا نايثع نب ىلع نيدلا
 :نسحلا وبا : فوكلا جنم نب

6 

 نب ليعامسأ فرشالا كليلا نب ىلع
 ؟١1 :؟-14١ 11,:سابعلا

 :نسحلا وبا :نسح نب روصنم نب ىلع
 14 ١

 ١665| :ىدهيمم نب

 7511.71 : جاحلا :نيزاوملا تح

 رظنا ؟!؟ ران( :نيإلا 3 نوم.ةقباتس

 مامالا نب دمحا نب ىسوم نب ىلع
 1١ 11 :فيرشلا :ىبوم نب

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 :مامالا نب دمحا نب ىسوم نب ىلع
 نا كتل

 : مامالا :هللا دبع نب ىسوم نب ب

1922 

 711711 -ىراهتلا نب دبس
+4 

 |ا7كه :ملو :؟١ 11

 لير ا للا ب حا

 ىلع نيدلا سمش رظنأ :ىيحي نب

 ىنسعلا ىيحب نب

 نب رمع نيدلا عاج رظنا :داعلا نبا

 داعلا

 ١534 :ىردتكسالا دامعلا

 1١/5 :شيعالا داعلا

 ؟21 57 : ءانجلا داع
 ىبحب دابعلا رظنا : ميفسلا نب .داعلا

 ميقسلا ىلع نب
 :1 17/11 : ميقسلا ىلع .نب ىيحي داعلا

 14 16/١

 وان ةايبالا طيبا :نيدلا داع

 رظنا ةاةرئيمالا ةٌسيرادل .تنيدلا داع

 نسح نب هللا دبع نب ىلع نب سيردا

 ةزمح نب



 ةيبلاو. قايل يروق

 نسيه نب فيلعلا نب مساق نب ىلع
 ىبكحلا عفان نب ورمع نب ناميلسنب

 :11:145 :نسحلا وبا :ىليحارشلا

 : "59:١" :| هز :)؟؟ :ا/؟

 مورو زا ملا 1 ١

 225 24 :؟2/

 : الكب د,؟ال و 11:دئاقلا» سرب بج
 ظ 54
 72:514: 6 دانقي وه سس

 فرشالا كلملا:ن زب :دهازولا حخ

 مهج-77 + سابعلا نب ليهايلل

 : لضفالا كلملا نب : دهاجلا بس

11 | 

 نيدلا قفوم ىخا نبا :ديحم نب
 41؟ :ريزؤلا

 ناو رعلا ؟فيارشلا ديحم ب ع

 1159:1117 13 :ةيراجلا رباب

 :دالجلا ميهاربا نب دمحم نب ىلع نبا
11111 1 

 : حلاص نب ميهاربا نب دمحم نب ىلع

 16 ١

 ؟ تفيارشلا“ :نصربالا ديم زب ةيل
 ؟هأا

 وبا :حاجن نب دمحا نب .دمحم نب بس

 512 :ةماث نباب فورعملا :نسحلا

 ا

 ::كيضلا خبا : ىحبصالا ديحم نب ىلع

1 | 

 79/1 715: فنالا نب دمحم نب

 : نسحلا وبا :ىرجلا ىدزالا رجح نب

 :[44:14؟ :رح ىباب فورعملا
26 0 

 + 11 : لحلا دمحم نب

 :؟9؟91 :جورحد نب دمحم ندبح

 ارذ

 7+ ليلا دي نب تح

11 

 : ىريبحلا (9) ىلع دبع نب دمحم نب
 لنكن

 ىبآ نإ تامدع نوب دمحم نب اتت

 1 : نسحلا وبا :ىنيقلا سراوفلا

 [ 15:1 11/11 : ىمجملا نمح نب بس

 + ؟6: ىضافلا :رمع نب دمحم نب

 : بارغ تب رمع نبا دمحم نب دس

00101 

 ؟ 15 15 :رفظم نب دمحم نب

 :دينجلا (نب) روصنُم نب دمحم نب

20 

 : قيجلا وبا:يرشانلا: دم الباجه
 ؟ل و: ؟ملال 1[



 انا

 ؟24 :؟25 : ةعصعص نب ىلع

 ةعصغض نب ىلع رظنا :ةفصفص نب ل

 :1:,157؟37, :بلاط ىبا نيب بج

 ١: هالي 1111 56: اله

 نع 2 01 5 ذو

 ؟ها/ :ىردغشلا دبع نب بس

 رظنا::فيرشلا :هللا دبع ىرب ل

 رايطنب هللا دبع نب ىلع نيدلا لاج
 54 : حوشلا :ةللا ديع نب ب

 بحاصب فورعملا :هللا دبع نب ب

 :117/0:1 49 : نسحلا وبا : ةحادقملا

00022 

 للا فرط رجالا نب لا اذا(, يس

 نب دمحأ نب سانلا ىبا نب دمحا نب
 <46 :(9ىباطخلا) دعسا

 وبا :يضرنلا ىعليزلا هللا دبع ني
 21١ :نسحلا

 لامجرظنا :رايط نب هللا ذي نحت

 زايط.نب هللا دبع نب ىلع نيدلا

 !ا/ :ىرماعلا هللا دبع نب

 نب دمحا نب دمحم نب هللا دبع نب ب

 [؟1/ :نسحلا با : ميهلا نب دعسا

 : ةلبج نب دمحم نب .هللا دبع نب ب

 ٠/5 : ديم وبأ

 وبا : ملفا كرب :كلملا دبغ :نب ىلع

 ١٠١ :نسحلا

 تالا :ىهبشإلا تايفعر رب

 ؟ا/ه

 [؟؟ : سيشلا : لجم نب

 :1 54 11 :فيرشلا :نالجم نب

 1 /ا/

 [70 11 :ىمجملا نب

 ١87 :رمغ قباب

 54١ :هيقفلا :رمع نب

 فورعملا : نسحلا وبا :رمع نب بس

 3:11 :لدهالاب

 نب ديز نب .ليعامسأ نب رمع نب ب

 ؟75٠نسحلا وبا :ىريزعلا ىبحي

 ١؟17::ىهرضحلا رمع نب سب
 76 :بيطخملا :ىديبعلا رمع نبات

 ١67 :ىولعلا ربع نب بح

 ىبأ نب ىلع نب. دمحم نب نرمع نب بس

 : ىضانلا : نسحلا وبا :ىرييجلا مسافلا

 هرا

 | ؟1/ :دوعسم نب رمع نبا

 84/ 1١: : لبارقلا تاريع نب ب
 ١١١ : نسيشلا ةكيبي رشا عرب سس

 رظنا.. ؟هيفنلا| .: نايك .مكرإق نب. ب
 فيلعلا نب. مساق نب ىلع



 ةسلاؤ قالا كروت

 ةمودسعك [115 ؛ طش وباع: ئىلوقخلا#

 ق7”

 ىلع نيدلا لاج رظنا :مارهب نب ىلع

 ١ْ مارب نأ
 نب ديحم نيدلا لامج نب :

 ١17 11 :ناسح

 77.0 11 : ىرعشالا ضيهبجج نب

 ١4/1 : متاح نب

 دقعلا بحاص وجا : متاج نب
 ؟ 14 :نييثلا

 |١١؟ 151 :فيرشلا :.مزاح نب
 رى[ : نييشلا : دا

 رظنا : 9:57 :هيقفلا : نسحلا نب ب

 ىباصالا (نسحلا) نيسحلا نب ىلع

 رظنا : ىجررزخلا .نسحلا نب ب

 . ٠ نسحلا نب ىلع : ىجررخلا
 وبا :ىباصالا (نسحلا) نيسحلا نبا

 :؟ 155-12 51 526 :6 :نسحلا
1 

1١24 

 ١١6 :مامالا :ةزمح نب

 ىلع نب ربع باطخلا ىبا نْب) بس

 ؟ها/ : ( قتحلا ىولعلا

6 

 : 16 17 0مل دواد نب ىلع

 انك ] نس اد

 دمحم نب ىلع رظنا 00

 جاورخد نب

 ؟م :؟+ 11 : راديودلا نب تح

 : ةوطع نب دلاخ ترب دشار نبا

151 

 دمحا نب ىلعرظنا :ةييمرلا ( نب) بح

 يقول
 11 !!:ىدورسل] رج

 1111 : داتلا .:ردعس نب بح

 [؟1/ : هيقفلا : دوعسلا ىببأ نب ل

 ؟الا/ 11 :.دئاقلا .: ديعس نب ب

 ىلع نرب دعسا ني) ديعس نب
 ؟11/ :(ىزارحلا

 :فيرشلا : ىلع نب ناميلس نب
0 
 ©6027 :ىنينسلا بس

 نسحلا نب ليعامسأ نب ريس نب --
 ١51 :نشحلا وبا :لطتساولا

 ١ 12 :دادش نبا

 ::نسلا نبا : هعمل حلاص نبا

 هزل 11:؟

 ىلع نيدلا قفوم رظنا : حديرصلا تس

 'حديرصلا دمحا نب
  50)ء٠ة(



 الدبل

 وبا : ىحصالا دعسا نب دمحا نب ىلع

 نيا ازيل : ىميصالا رظنأ : للا

 دمحا نب ىلع
 رنا ةويقنلا ةذينزللا ديغلا نوي كنس

 دينحلا نب ىلع نب دمحا نب ىلع
 :( ىفارجلا) ىفنجحلا دمحا نربس

 ١ الث

 وبا :ىراوحلا نسحلا نب دمحأ نب

 ١١7 :نسحلا
 4. 1/ :ىريبحلا دمحا نب ب

 : | 4رب :زصشلا : ةبيمّرلا دمحا نب

 تي د

 قفوم رظنا : جدير صلا دمحا نب

 حديرصلا دمحا نب ىلع نيدلا
 : نصا وبا :ليسعلا دمحا نب

11 

 وبا :دينجلا نب ىلع نب دمحا نب

 7771 ا لا

 هللا دبع نرب رمع نب) ذمحا نب

 4611 : ( ىرعشالا

 وبا :ىدفاولا سانم نب دمحا نب ب

 هال 1 :نالبلا

 ١5/7 11:ىداهلا نب دمحا نب

 1-61: يزاوملا قلع نبب دهسا: نبا بس

 ميهاربأ نب ديحن نب دعسأ نب

 ءاسلاو لاجرلا تنيرهق

 :ىروصنملا روصنم نب ىلع نب عبت نب

1 

 ىلع رظنأ :زوصنم نب دعسا نب ىلع

 5١ 1 :هيقنلا ::كيعايسأ نب بيب

 ؟؟ .. : سيشل : افا نب

 وبا .:رمع نب ىلع رظنا :.لدهالا --
 مرسلا

 |١الا : ىطساولا ريشب نب ب

 4 1/ :ةّيقنلا :ركبا ىبا نب ب

 :( عابسلا) ابتلا ركب. ىببا ني تس
05 

 بحاص :ديز نب ركب ىبا نب ب

 ىلع, رظنا.. : ىيليزلا ركب. ىبا نب ب

 ىعليزلا دمحم نب ركب ىبا نب

 ا رضخ اج نانا
 :قادتصلا ءادنلا ركب كيب نب 22

 نك

 نيسح نب دمحم نب ركب وباب تلح

 0 ا للا

 : ديم نب دمحم نب ركب ىبا نب
 و3736

 يغليزلا ديح نب ركب ىبا نب ب



 ةانتسلافا لافولا) اعلاررهفب
 ىردوعحلا ديعس نب هللا دبع نب ناولع

 : ااءظا: ٠١4 :54 :17/؟ : ىجحذملا

 الية: ١4:1

 ١51 11 :ىولعلا نبا
 نيدلا .تاهرب رظنا : ميهاربا :ىولعلا

 رمع نب ميهاربأ
 | نب رمع نب ميهاربا قارا وبا :ىولعلا

 ٠11 5: ٠١ : ديحم نب ىلع

 :رع نب ميهاربأ نيدلا تاهرب : ىولعلا

 ١|وهإأ:|؟33 1

 :ىلع نب رمع نيدلا عاج :ىولعلا
 م1 17

 دين وب ىلع ةريدلا سمش : ىولعلا

 ]141/11 :فسوي نب

 :لضنلا ترب ةبه نيدلا زع :ىولعلا
 نب

 | 07: :ربع ني ىلع :ىولعلا
 :باطنلل نبإ هلم نيدوع :فرلتلا

 ؟مال :؟هت١:5 ه5: 6

 :هللا دبعب وبا >:ربع نب ثيم : يولعلا

6 

 كب نايميلس نيدلا سيفن :ىولعلا
 111 : ميهاربأ

 .نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو :ئولعلا

4 

 نيدلا هيجو رظنا »تفسر نب ةيمنح

 تفسوي نب دمحم نب: نمحرلا دبع
 رع نيذلا رون رظنا :156 117 : ىلع

 1 اس ا ا ل
 لوقو نب قل رسال 10 3807 ىلع
 دهاجملا كلبلا رظنا :؟١؟ 15 :ىلع

 ىلع نيدلا رون

 نب رمغ نيدلا رون وهو :!/؟ : ىلع نبا
 لوسر نب ىلع

 : 14 © :ةحادقملا بحاص : نسشلا :ىلع

 ظ ةحادقملا بحاصب

 11 :ىنالوخلا رع“ نب هوذدنه وخأ :ىلع

6 

 :نيدلا قوم رظنا : 4 -ب :ىويعيلا
 تخاصلا
 ؟/.11:171/ :هيففلا :ميهاربا نب ىلع

 4171 :ىداهتلا ميهاربأ نب

 نيسح نب دمحم نب ميهاربا 3

 : 1/17 : 56 :نسحلا وبا : ىلحبلا

 رىيبج:وهوإ :: 1:27:27

 ب و13 اة ييلإج ب اسي

 247 :رعاشلا: :دمحا ني بس



 11 :ةبزاعملا خش :ذيحم :روكعلا

 سرضز ورا

 1١17 :ناطلسلا :ىركمسلا ءالع

 ىديلولا ءالعلا نب دمحم نب ءالعلا
 ةناالاو هنا رع ةفألا

 ١١١

 5770:75-- فام

 [؟5 :١؟/11 :لغش نيدلا ءالع
 :4] 5 :ريمألا :ىدهيشم نيدلا 0

 ا ا
 هك؟ :ةبلع

 نإ ةننج رظنا :15 :ورمع نب ةبلع

 رماع ني ورمع
 ليقع ةيخيجلا نامل وبا ؛ىباملا

0 

 اال : الك

 : ةزمح نب .نسحلا نب ةزمح نيدلا ملع
 ١156:1١1١

 معو
 : 14 11 :ريمالا :رجخس نيدلا ملع

 :| ه١! :1 45ه ١: ١؟ا/:١ ؟؟ :١؟١

 :االا :لالحنلتك لتر اوال

 ١: 11:15 ١1: لك: ١: 18٠١ م

 ا 16

 لوا :م15ئ-17171

207 

 ملغ ظنا :ىبيعشلا رش نيدلا ملع
 يهد لوس نيردلا
 <6ه :ريغصلا نيدلا ملع

 ىلع ر ظنا :سافو نب ىلع نيدلا ملع

 ساهو نب
 :ريمالا :ةزمح نرب مساق نيدلا ملع

 1١١"

 ه :رييكلا نيدلا ملع

 :ريمالا .نابلب .نيدلا فيس. : ىبلعلا

 ١ ارخرت

 11 :راديودلا لابلاب نب ريع : ىبلعلا

 ؟ ملا م و

 نرب دمحا رظنا ١: +1 :ناولع نبا

 وصلا ناولع
 :؟4 :ىبانلا متاج نب رشب نب ناولع
6 
 دبع نب ناولع رظنا :ىردمجلا ناولع

 ديعس نب هللا

 ناولع اعاد ىردججلا ديعس نب ناولع

 ديعس نب هللا دبع نب



 انتل لاجرلا تسرهف

 لبيته

 /1 11 : ىريشعلا

 نيدلا فيس نب ديحا رظنا :ةريصع

 ١ + .دضقنلا :اليف

 : سل : لاكطع

 :؟؟ةرع( تنيسلا "نيف ىبا نب) ةفيطع

 ا

 75 :ىفوصلا :ةيطع

 ١17 11 : ىاظعلا انبا

 رفعج:نب ىلع نب هللا دبع فينعلا

 :رفعج نب ىلع نب هللا دبع فينعلا
 ١ كنا ابا حا لاا ا

 40: الرا : 0: 0175 4

 11 :نسيلهلا نب هللا دبع فينعلا

 : 2 م

 ٠٠١11 :ىلبجلا ميهاربا نيدلا فيفع

 : ىضافلا :ربكألا دبع نيدلا فينع

 1:55 :رلال :رات : هر 13

 رظنا :رفعج نب هللا دبع نيدلا فيفع

 رفعج نب ىلع نب هللا دبع فيفعلا
 نب نسح نب هللا دبع نيدلا فيفع

 15 1:11: نوزسلا وبا مَ ميهاربأ

 :داألجلا دمحم نب هللا دبع نيدلا فيفع

 ا

 دكا طايل :ةبكنك لقرب

 رون

 ديل نا ديالو هللا دبع نيدلا :فيفنع

 1714 :1؟2 11 :ىرشانلا هللا

 نوي ديم نب هللا ذيك قيبلا فيتع

 755٠11 : ىلشودلا ىموم

 : ىحالا ىبا نب تامفع نيدلا فيفع
 م07

 نب نابيلس نب نايثع نيدلا فينع
 ١١11:1711 :ىرودلا ةهلظ

 5/27 : ىبعرشلا نامفع نيدلا فيفع

 ىييقملا ررظنا/ :ديعس ني .رمع :قيقفلا
 :هللا دبع ىرب رعرظنا : ةبقع نبأ

 صنح وبأ
 ؟114 :ديعس نب, نمحرلا دبع :ىبيقعلا

 رظنا :هيففلا : ديعس نب.رمع :ىبينعلا

 دوعس ىبأ نب ديعس نب رمع
 ٠١١ 17 : ديفعلا نبا

 65411 :بلاط ىبا نب ليقع

 : ىبيقعلا رظنا :دعس نب رمع :ىنيقعلا

 ديعس نب رمح
 * ىسيع نب لع ترب جر :ىراكعلا

6 
 /5 175 نابهو نب مكع

 روكعلا نب ىبوم رظنا :روكعلا نبا



4 

 ؟؟/ :نيدلا رع

 47153 ؟ريتالا «قيانلا رع

 ؟ا/؟ :رفشالا نيدلا رع

 :رففلا نب دمحم نب (ةبه) ةيقب نيدلا ٌرع
 ض١ ورنا

 514 :راديودلا :نابلب نيدلا رع
 4 :مساقلا ىبا نب رنعج نيدلا ٌرع

 :ىمن ىبأ نب ةثيمر نب نيدلا ٌرع

71 

 :1/8 11 :ىجان نب حلاص نيدلا رع

0-0 

 4/4.11 :ميعزلا تخا نب ةحلط نيدلا ٌرع

 نب رسن نب ديعس نب ناّرع نيدلا ٌرع
 ١١١ :وناح

 ؟١ 157 :ريمالا :ةداتق نيدلا رع

 : مامالا نب دمحا نب دمحم نيدلا ٌرع
11 

 دبع نروصنملا مامالا نب دمحم نيدلا ٌرع

 :ةزمح نب ناميلس نب ةزمح نب هللا
 0 ا 6 2

 دمحا نيدلا سمش نب ديحم نيدلا ٌنع

 : 6 :ةزمح نب هللا .دبع مامالا نب

 01 ا 4 هولا هما ةلرأ ا؟

 14 1 ١

 هاسنلاو لاجرلا تسرهف

 :رمدنس نيدلا فيس نب ةبه نيدلا ٌرع

11101 

 :ىولعلا لضنلا نب ةبه نيدلا ٌرع

 1 "سلط هسا

 بأ ركب يب | وقرب + دئامم قب 'ةبها نيدلا رع
 | ١ :روضبم نب فدي

 فسون.نب رخن دمحم نب ةبه نيدلا ٌرع
 1571:1011: ريالا ةَرْوَضِتَم نب

151 0-0 

 فاّرعلا ن 21 ايلا :فازعلا نبا

 ٠١ :رصم زيزع
 نب رع نب ىلع نسحلا وبا :ىريزعلا

 : ىبعشلا ىيحي نب ديز نب ليعامسأ
 نيا

 ىبا نب  ميهاربا نيدلا اهرب :ئزيزغلا

 0 زب

 رظنا :رمع نب ىلع نسحلا وبا :ىزيزعلا
 ىريزعلا

 154 :بطنلا :ىنالقسعلا

 174-١75 :رجخم نب ركسع

 رخخس نب ركسع رظنا :رعم نب ركسع
 :ميهارب| نب ديحم هللا دبع وبا :ىلسعلا

 2ا/ :ثدحلا

 فورعملا :صنح وريع وبا :ىراشعلا
 ؟م6::ئرودلاب



 ةلناجلاو (لاهللا) كلفت

 دنقلا 2 ٠ جنيد محاد ب شاي

0 
 :ىبجن وبا ::لضف نب ئيحي نبا

 /1: ١

 /4:11 :فيرشلا :ةثيمر.نب تالجم

 ا :سيلهلا نب ثالحم

 ١١71 :ىنعلا "نبا

 نب دما نب دمحم رظنا : ىبمملا نبأ

 عماج
 ؟15 51511 11 دا نيل ىلا

 نب ىسوم نب دمحا رظنا :ليخم نبا

 ليجم نب رمع نب ىلع
 ليربج نب ركب وبا قيتعلا وبا :ىلدعلا

 11 11 :ماسأ نب

 ١417 11 :يندعلا نبا

 :رداهب نب نيذلا رخغ ركب وبا :ىندعلا
 ؟6١ 73

 :دمحم نب هللا دبع' دمحم وبا :ىودعلا

 ا : مركمب فورعملا

 1" :ديز نب ىدع

 111 : نيسح :ىنيدعلا

 : نيسح نب  ديحا نب فسوي : ىنيدعلا

 فأن

 ركبا وبا: نيل ايوه رظنا :فئارعلا نيا

0 

 ئضنحلا ىلع نب دييغس نب دمحم نب

 ىدزالا

 انا ب وبا :فاّعلا

 :ركب ىبا نب رمع نيدلا فت :فاّرعلا
 مك لذ:

 زظنا هركبا#ىبا كاب رع :فائعلا

 ركب ىبأ نب رمع نيدلا "ون :فاعلا

 ؟/5 : وصلا : ىبّرغلا نبأ

 ىبا نب ريع باطخلا وبا :ىناشرعلا ظ

 ؟ :ركب ىببأ نب ىلع نب رمع نركب
 ١١5 :ىضاقلا :هللا دبع :ىناشرعلا

 ؟15 :ىلع نب هللا دبع : ىناشرعلا

 ركب ىبا نب رمع نب هللا: دبع : ىناشرعلا
 55 ةركب يبا نب ىلع نب رمع نب

 :ركب ىبا نب لع نب ذيح :ىناشرعلا

1١6+ 

 حجترعلا : 11  1١ا

 .رظنا..:ىقنرعلا الغرتقى. 
 ججترعلا رظنا : جارعلا

 7؟4ةيهاربا : طيرعلا
 وبا :ىدهم:ديز نب هللا دبع :قيّرَعلا

 ا: دمي

 :رمع نب دمحم .هللا دبع وبا :قيرفلا

 7 ١٠١

 ؟4؟ 11 :ىدمالا ُرعلا



1 

 :01:14 :يوغلا نباي:فورغملا

 ه1 11-216 :ةيآأ اشرف :؟ نام

 نامشع نب .ىسيع نب ركب وبا قيتعلا وبا
 شاكتح نب ركب ىباب فورعملا :ىرعششالا

 3 ا ا

1 

 كديعس نب ادم نيب ركب وبا قيتعلا وبا

 فورعبلا :ىدزالا صصنح ا ىلع نب

 :؟ا/ه :؟ها/ل ١02: :فاّرعلا نباب

: 115011 

 رصان نب ديت نييركير ونا قبتعلا وبا

 7 :ىرينجحلا قنيسحلا نب

 ىبأ نب .ىبحي نب اركب ونا قيتعلا وبأ

 الا/ 11 :؟؟4 :هيقنلا :تامفع

 12 : ىبعشلا دعسأ نب ب

 دمحأ نب ديعس نب ركب ىبا نب بس
 ال11::ىداريلا

 :ىبشلا روصنم نب ركب ىبا نب بس
 ضل

 ىلع نب رمع باطخلا ىبإ نب)

 ؟ها/ : (ىننحلا ىولعلا

 ١94" 11: فاندلا بي

 ١ وه : ديقر نب

 ل :حداس نب

 ؟؟١1 :هيفنلا :نبعرشلا

 ءاسلاو لاجرلا تسيرهف

 4114 :ىتامالا هللا دبع نب تايثع

 نب ركب .ىبا نب هللا دبع نب
 ؟57:ىدنكلا :ىبهولا ىلع

 ىبحي نب دمحم نب هللا دبع نب

 :لضفالا كلبلا رب :رئانلا

01 !1 

 رظنا م١414 :ىبغرشلاب

 عرضا قيال اير يطع دج
 ١15 : ىننحلا

 دمحا نب ..ىلع نوب .ديحم نب

 ١ ؟4 :هيقنلا :ئريبحلا اه ىلاسحلا

 نب. دعسأ نب لضف نب .ديحم نب بس

 هال :ىريمجلا ىكيلللا رفعج نب ريمح
 1-2 :ريطف:نبادب

 1114:71 :سماغم نب تع

 ؟ 01. : ىرجلا مشاه نب بس

 ١ ؟1/ :هيقنلا :ىريزولا بل

 :ليعامسأ نب بيعش نب فسوي نب -
 ١99 :هيقناا :ورع وبا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 قا قب ىسحي نب دمحم نب نمحرلا دبع
 ١١ 11: ءاجرلا

 !متاعيرت1ا + ةيفجلا/ ب ب بسس

 0/11 :ىوويلا < بح

 :ىباهشلا ماس نب نيحي نبا ع
 ١١

 :يليرلا قّربجلادّمحت نب اقاؤرلا دبع
56 

 نب برعي نب بج دكني سش دبع

 ا/ ةربكالا ابس وهو :ثاطخت

 ؟/.11 :هيفنلا :دمصلا دبع

 نب كلغ “نب دعس نب .ديصلا دبع
 2411 :ميهاربا

 ؟٠6- :ىبلحلا روصنم نب زيزعلا دبع

 119:5 : زيشلا :ىناليجلا ردانلا دبع

 ١

 ؛بآ[ ؟ كيعانسا نإ ميركلا دبع

 4 11 :فيطللا دبع

 :نمؤم نب“ ديحم نب فيظللا دبع
 ١111

 ١: 11 :؟55 :؟؟ :ديجلا دبع نبا

 بة

 11 :رمرمذ بحاص : بلّظملا دبع

 نسف

 ىقرابلا دشار نب هللا دبع نب نمؤملا دبع
 091:11 1 قممسلا

 "اب "6

 ني

 114:11 :«:ف كؤيفلا “نب قتلا تبع

 :رصان نب ركب ىبا نب باهولا دبع
1 

 1١ : نيشلا :ديشر نب باهولا دبع

 ناّرع نب فسوي نب باهولا دبع
 ١ 4/ : ىتنرغلا

 ىلع نب حلاص نب ميهاربا نبا :ىربعلا
 :١١16 دمحأ نب

 ١61 :هيقفلا :دمحا نب ديبع

 هللا دبع نب دوعسم نب دما نب ديبع

 14:/ : ىمحرلا نايلع' نب دوعسم نب

 4 :ىاشهلا دمحا نب ديبع

 155 :هيقفلا : ىلوهسلا ديبع

 ١6٠ :هيقنلا : حلاص نب ليبنا

 5111 :فجت+ء نب ديبع

 56 :بيطخلا ::رمع نب لع :ىديبعلا

 هللا دبع ازيررأ نونسبدوللا ءئبتكلا

 :١7:11 ىدتكلا تاميلس نب

 نارمع نب دمحا نب ركي وبا قيتعلا وبا
 7/11 : ىلهسلا ئهبنملا

 1111 :ىلدعلا ماسوأ

 دس كا هلاا دب 15/ اوبأ قينمْلا وبا

 نارعع بأ نب دمحم نب رمع نب
 ١1١ :ىوصلا

 :دعس نب ردع نب ركب وبا قيتعلا وبا



52/0 

 ؟/ 11:4 ؟5؟ :هيقنلا :نمحرلا دبع

 :ىنالوخلا رع نب ةودنهوخا: ل

 ه؟ 1

 ديطحم“ نب ميهأربأ ع نبأ ىلإ ادب

 نب ميهأربأ نب ىلع نب ديعس نب

 597 :ىناديولا 'دقتشا

 491 :18 17 :هيقفلا :ىنيبالا

 نب هللا دبع نب دمحا نب لح

 + 1: لئلا روبل قرب: تاقؤلي نعد

 نمحرلا دبع نب دمجا نب

 ؟9 11 :ىرافظلا

 فسوي نب دمحم نب دعسأ نب
 ؟ن د ديم قبل : رولا ىجاجلا

 :ىبعشلا ابش نب ركب ىبا نب ل

2 

 نمحيرلا, دبع نب ديبجلا نب

 :ايركز نب ميهاربا نب دييغ نب

 ه1 117 :جرنلا وبا

 ١7 17 :ىجاوحلا ل

 ربع نب ىلع نب نسحلا نب ل

 مسنلا وبا نب لع نب ديحم نب

 [ 7 :لئابنلا وبا : ىريملا

 ميهأربأ نب ىلع نب دعس نب 5

 [11 :دمحا نبا دعسا نب

 ؟114 : ىبيفعلا ذيعش نب ل

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 باهش رظنا :ىرافظلا نمحرلا ديع

 ىرافظلا نمحرلا دبع نيدلا

 نب دعسأ نيب هللا دبع نب ل

 اداذق بأ ةقارسلا ىبم نب كح

1 

 ىبا” رب 'نمحرلا ببع نب ---
 هز 11 :جرفلا وبا :دوعسلا

 دوعسم نب دمحأ نب ديبع نب --

 نايلع نب دوعسم نب هللا دبع نب
 ال 11 :ىمحرلا مشاه نب

 نب ليعامسأ نب ىلع نب
 ١١١ :قيدح نب ميهاربأ

 فرشالا .كلبلا نب :زئافلا

 عخفع 11 :نباعلا نب ليعاسا

 نكرلاب فورعملا رخفلا نب لس
| 

 41 171 : ءانعلا

 ٠٠١ : ىليملا كرابمبلا نب ل

 دبع نب ميهاربأ نبا دمحم نب 0

 71 ]1 : ايركز نب دمحم نب هللا

 دمحم نب دعسأ نب .ديبحم نب
 ىسعلا ىرتنلا ةقئقني نيمللا نبعد

 777 : ىضافلا : ليم وبا :ىجذيلا

 نب ننمحرلا دبع نب دمج نب بس
 : ىماشلا”ئمرضحلا ناس :خربأ ادمح
 ريل



 رع ةكيبدلاو لاويرلا بنيدق

 /1 :هيقنلا :ىنزاملا هللا دبع

 نب ميهاربأ نب ديحم نب ان

 نك هال :ايركز

 : ىجرزخلا رمحالا دمحم نب ل
 ه4 11:47

 دعسأ نب رباج نب دمحم نب لس

 :قييكيبلا ىردوعلا :ريخلا ىبا نب

 ؟95 :ديحم وبا
 :ىجرزخلا ىلاسحلا ديحم نب ل

 ل

 804 :ىنايذلا ديم نبا نس

 ىيبزرلا . ابس ني .دمحم نب. ددص
 7 15 : ديت نبا: :ىاطلا

 ليعامسا نب ىلع نب دمحم نب 20
 411:51 :ىرضحلا ىلع نب

 ىبأ نب رمع نب دمحم نب بس

 : ىكسكسلا ىهيربلا ليعامسا نب ركب

 نب مركمي فورعبلا دمحم نب هللا دبع

 :ىودعلا ماس نب دمحا نب دوعسم

 ؟./ :ديحم وبأ ؛

 ليغاسا فرشالا كلما. نبإ . بس

 ؟ه4 11 :سابعلا نب

 :لئفقالا كليلا نب جروطللا قيس
 [ه56 1

 |؟ ١ 2 مغيبغ نييروضتع قير
 هللا نبع ١ كيلا ثا: ازين ابن

 هللا دبع نب دمحأ نب ىبحي نب
 ١؟3 :ريمالا :ساهو نب

 ارا

 72./ :هيفنلا : ىيحي نب

 دبع نب دمحأ نب ىبيحي نب سس
 نافل نمل ع دعها نب دلل
4 

 ؟<1 :ديمحلا دبع نب :يقابلا دبع
 :نساععلا وبا :ديعتلا نب ىتابلا دبع

 م5 415:01 :؟1/1 : ضافلا
 :ىلابهضلا :كلملا دبع نب قابلا دبع

 ل١ :؟الث 119 3

 | ١ 11 : ديحم وبا

 ' ىلع نب رمت نبا دمنحم نبا دنس
 :ىراصنالا ىدعاسلا جرزنلا رمحالا

 3 + 21 نمور
 :بارغ نب رمع نب دمحم نب تس

 ؟44 :ديبحلا دبع 11 ١

 ؟.٠ 4 :ديبحلا دبع نبا ايضا مساق: نب دمحم نب ا

 ١١ 57 : ىئوليجلا ديبحلا |



5247 

 : تلا ىيبم ني نادياددوبب هللا دم
411 
 191 :سمالا :فادلابو مد

 :| م. : زهشلا :سابع نب دل

1 

 مكاح :نيخنرلا دبع نوب بع
 ؟1؟ :ةولمدلا

 :هيقنلا : نيحرلا دبع نب سس

 ل

 ىهيبرلا نمجرلا دبع بنرب
 >؟ :(؟نييرالا فايزميرلا)

 نب رمع نب نيحرلا دبع نب بس
 : ديم وبا :ىئااضولا. هيفا !ةيليب

51 

 نب دمحم نب نمحرلا دبع ني. بس

 نب دمحم نب هللا دبع نب ميهاربا
 1[ :ديح وبا :اًيركو

 : دمحمتوب !1ةيماظولا كيع (قبا# بس

71 

 نإ ركب ىبأ نب ديبع نبا سب

 ؟ز[ دب نيب. اننا هللا دع
 ؟؟؟ .: ىلا ديبع.نب

 ١١1 :ىضافلا :ىلاشرعلا

 :ليجم نب ميهاربا نب يلع نب
2 

 ءابسلاه لاخرلاا بيوت.

 :ليخم وبا :رفعج نب ىلع نب هللا دبع
 ١

 نب هللا دبع ىبأ نب ىلع نب --
 ه1 :ىدارملا ملسا نب مسنلا بأ

 ؟11-.:ىلاشرعلا ىلع نب

 : (ىبكحلا مساق نب ىلع نب)
11 

 :ريمالا :ساهو نب ىلع نب
1/ 

 [ه9؟ :هيفنلا :رمع نب

 414 : ىتاالا رمع نب

 ؟014 :نميا نب رمع نب

 رمع نب ركب ىبأ نب رمع نب

 ؟17 :ىناشرعلا ركب ىبا نب ىلع نب
 ردب رظنا :دنحلا نب رمح نب ,.بس

 دبجلا نب.ىرمع نب هللا دبع نيدلا
 ١ :ىثئافلا ماس. نب رمعنب ننجح

 ١515124 :دبح

 ١١15 :ىناريغلا هللا ديعوبا

 5 دوعسم نب رمع نب هللا دبع

 ١: ؟؟ :ىريمجلا ملاس نب
 6. 0 نارمعي. نب ل

0 
 ؟ا/ا/ :؟ا/ه 11 :دئافلا نب

:12/ 

 مدسللا

 مةمسسسل

 ١١؟:

 مم سم



 ءامنلاو لاجرلا تسرهف :

 رظنا 4 : متاح نب تبن : ئئانغلا

 ىلع نب ورمج نب متاح نب ديحم

 ىناديهلا

 ٠,٠١ :دمحا نب دبع

 فينع رظنا : ىضانلا :ربكألا دبع

 ١45 :هيننلا : هللا دبع

 /؟ : ىعفايلا ىوحلا ركب

 :ىنالوخلا رع نب هودنه وخا : مدس

 ه؟ 11

 :ليجم نب ىلع نب ميهاربا نب ..--
21 

 نب مسافلا:ىبا نب دمحا ل

 : نافع وبا :ىباظخلا دعسا نب ذمحا
1516 

 لبكفلل دمخم نب نمحا نب 1

 5124 1: ىبرطلا
 : ديم وب | :قيذخلا دعسا نب دير

1 2 

 :.وبكرلا ىرقوزلا هللا دبع نب

11:15 | 

1 

 ع+ :: تيظعلل ركب“ با قيعدللا' دبع

 ديعس نب رمع نب ركب با نب بس
 ؟١١ :ىيبالا ىدعسلا

 : نيدلا لبقم نب ركب ىبا نب 26

 ١١1

 491 :ىرقملا :ئواركبلا

 ؟ا/؟ :نيدلا جان نب

 نيدلا فيفع رظنا :رفعج نب

 رفعج نب هللا دبع
 ال[ :نابعج نب

 2,548 «رمخع ما از

 [-.ا/ :هيقفلا :ىلاسحلا

 1/1 ةريمالا ؛ةزمح نب نسحلا نب

 ىلع نب ةيطع نب نسحلا نب
 : ديخحت وبا :ىردغشلا ةيطغ 20

29 

 مدسسلل

 1 حسا

 مدسسسسللا

 مدسسال

 :روصنملا مامالا :ةزمح نب

 ١ مما نع 3 بكتكلا عن

 7/11 :هيتنلا :ىلالدلا هللا دبع وبا

 !:الال : 11/7 ةنسيمزلا نب: هللا"دبع
 71014 خيفيولاء منجي

 : ىتيرعلا ىبهم»دياز جزربا "تبت

 ١/, :ديحم وبا

 0. : يلا: لانس وب. بتم

 [.6 11:16 :ملس نب مدس



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف 37

 :1ل:4:6:1 : ءامسلا ءام قادوبلا

 لح

 : ىلع نب دمحا نيدلا لادج :ىرماعلا

11411 

 :روصنم نب ديح نيدلا لاج :ىرماعلا
7 1 

 نب ىسيع نب رمع ضنخح وبا :ىرماعلا

 ؟44 :ىملسملا ناييلس نإ دنع

 نب ملاس نب دمحم نب ملاس :ىرماعلا
 ه؟ : هللا دبع

 نب ىلع نب دمحا سابعلا وبا :ىرماعلا

 :نيدلا لامج بقلملا :هللا دبع
4 44 411 

 ١ال4 :هللا دبع نب ىلع :ىرماعلا

 :1717/ :جاجم نب ىسيع :ىرماعلا

 14 ١

 سماع نب ديح رظنا :سماع نبا

 711 :نارمع نب دما : ىبابعلا

 لاي ١١

 لضفالا كلبلا رظنا : 7 ١ 6 نايك

 لضفالا كلملار ظنا :) 117 :سابعلا

 كليللا .رظنا : 1: 15::سابعلا وبا

 ليعامسا فرشالا

 نب هللا دبع رظنا :144 : سابع نبا

 وسيتشلا :سابع

 731 ىهاقلا + نيابع

 ؟هرل :هيقفلا *نسابع نبا

 ريخلا ىبا نب دمحا ترب سابغلا وبا

 ؟41 11 : ىخامشلا

 بيقراالا قالا نإ 4 ليفقالا سابقا

 [04 :10+ 11 :سابعلا نب ليعامسا
 ؟4 : ىهيربلا نابع

 4.675 :ريسج نب سابع

 «عا/ ؛ىزاوحلا قب ساّبمْلا وبا
 1/1 : (ةرفس) ةرقس ىبا. نب سابع

 4 154 :ىبعشلا سابغ اابيا

 اااو ! نان ةكليلل ادع قيسابع

 ١011 : ؟؟ا/ :ىنيوزفلا سابعلا وبا

 نسهتش :ر ظنا: ريمآلا--ةلنحت نبا سابع

 نب سابع نب دمحم نب. سابع يدل

 ٠/١ :44 :هيقفلا :ديحم نب سابع
 رظنا : ليلجلا دبع نب ديجي نب نابع

 تب دمحم نبب سابع نيدلا سمش

 ليلجلا دبع نب سابع

 :سابعلا وبا :ىعفارلا ىريماسملا سابع
 ؟ 6

 4119 :روصنم نب سابع

 قابغلا 13 ١١1



 ءاسنلاو ىلاجرلا تسيرهف
 ٠؟ :ىروطلا

 ؟1/ :نيدلا زرابم :ىروطلا

 ١١ ؟ :ليكشلا ديحم نب دمحا :ىموطلا

 هيلي | ؟١ :نادمح نب قوط
 ىبتملا رظنا :1 3-75 بيظلااوْبا
 7960 11 : لع نيدلا قفوم :ىيطلا

 َّظ

 رظنا :دهاجملا كلبلا ترب :رفاظلا

 لع نب .مشاه رفاظلا كليلا

 رظنا :ديؤبملا كلتلاب نيا :رفاظلا

 نب ىسيع نيدلا بطق رفاظلا كلملا
 ديؤيلا كلنلا

 ؟؟ 11 :ةؤلمدلا بحاص :رهاظلا

 41/757 :نيدلا رون دلاو :رهاظلا

 ككر :سربيب رظنأ :سرببيب رهاظلا

 نيدلا

 اح :ىراصنالا ىفانليبلا رهاظلا وبا

 رظنا :فرشالا كلملا نرب رهاظلا

 44٠ :هيقنلا : ىرافظلا

 |6017 :نيدلا هاب :ىرانظلا

 'ىفص :ىرافظلا رظنا :رهوج :ىرانظلا

 رهوج نيدلا

 ن6

 :نمحرلا دبع نيدلا باهش :ىرانظلا

50 

 : ىشاوطلا :رهوج نيدلا ىفص :ىرافظلا

 ْ هو:١6 1

 دبع نب دما نب نمحرلا دبع :ىرانظلا
 ؟5؟ 11 :نمحرلا

 126071 : ءاشزوريف نب ناخرفظ

6 

 :فرشالا كلملا نبا :ركب وبا :لداعلا

 ركب

 :رييتبملا كلملا ناطلسلا ةنبآب ةيزاع
 2ك

 "45 : هيفنلا : مصاع باول

 مصاع نب رمع رظنا
 4 11 :فطاعلا تنب

 نب ةثراح نب رماع رظنأ اوه : ماع

 شيقل كرم
 /.:ربكألا 2 مسا :رماع

 نب سيفلا ئرما نب ةئراح نب ماع



1 

 ؟؟4 :نارمع :ىوصلا

 ١٠١ 5-15 ىبحي نب قوص
 11 وسيشلا :دمحا :دايصلا

 ١ :نسشلا :ريخلا وبا دمحا :دايصلا
 :؟ ١ ؟ :ريخلا ىبا درب .دمحا :دايَصلا

 ١131:1111

 .نب رهوج نيدلا قص رظنا :ىنصلا
 هللا دبع

 ِض

 لح 11 : معجض

 دوعسم نب ديحم هللا دبع وبا : ىواوضلا

 نب ريخلا ىبا نب ماس نب ميهاربأ نب
 ١١8 :دبحم

 : دمحا نب ىلع نيدلا قفوم :ىلاعرضلا

 ا5؟ : رن( 11

 4 1١5 :ضصنح وبا :ىلع نبارمع :رافضلا

 2 -:كيرشلا ةءايضلا
 ا :تيعلا ىبا نبا

 ُّط

 ه4. 11 : هيقفلالا :رهاط

 نبا رظنا ؛١44 :ذاشباب نب رهاط

 ذاشباب
 ه6 11 :رهاط نب ماسحلا نب رهاط

 دمحا ربا كييصتا نب هللا دبع قب رهاط

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 ءكييلطلا وبا ::ئدهبلا . نبيع. كرب
4 

 ؟١7 :فيرشلا : ىمن ىبا نب رهاط
 4117 : دمحم نب ميهاربا :ىربظلا

 ؟ا/ه :154 :١ا/4 :قاححا :ىربطلا

 ؛كمحم نب دمخا سابعلا وبا :ىربظلا .

3 

 دبع نب دمحا نيذلا بح :ىربطلا

 ؟ا/ا/ : هللا

 تابيلس نب ةرابج نب حلاص :ىملبارطلا

 +15 :ىبرفملا

 آ[/1 :ةفرط

 .ىاطنرط نب دمحم رظنا :ىاطنرط نبا

 ؟1/: 13 :ىفادمهلا ةبطيرط

 ٠١:5: :ةيروجملا ربجلا تنب ةفيرط

 ١

 [5 : ١1؟11 :رشعط

 6٠:45 :ريمالا : نيكتغط

 :زيزعلا كلبلا : بويا نب نيكتفط

 رنا 1: ند

 ناخرفظ رظنا :ناخرغظ

 511 :ريصن ىبا نب ىبحي :ىوافطلا

 111/77 :راثهلا ىسيع نب ةئلط

 جاعنطلا نب نسحب رظنا :: حامطلا نبا

 ىجان نب



 ةاسلاو قاعيلا كيرف

 ىزعتلا ىبوم كرب: دمحا نيذلا نص
 م 11 :ىعفاشلا

 : ىشاوطلا :ىفاوضرلا رهوج نيدلا فص
 ام دبى هلام : 1 ذغت :«ة7 1

 اميل

 :ىثشاوطلا .: ىرافظلا رهوج نيدلا نص

 هه: 11

 :ىنيصلا هللا دبع نب رهوج نيدلا ىفص
 7514:15١5 :١ال 11 :ىشاوطلا

 قازرلا دبع نب هللأ دبع نيدلا, نص
 :11 1 : نا +11 ضانننلا ؟ىلغمابلا

 فن نيو حدو

 : ىثاوطلا : تعلم وبا :نيدلا "ينص

115 

 :15 :؟ا/: 5711 :رداهب : ىرقصلا

524 

 :؟ ٠ 11 :دهامعلا كلبلا ةدلاو : حالص

 :5 ٠ :زاك :رملال : للدم ملك :: ل: ١

1457| ْ 

 :|0؟ 11 : مامالا : ىلع نب حالص

 ١١١:١١ ه:| هرا:|هه:! ه2

 نب كمل نب رهطم نب ىلع نب حالص
 : 11/11 :فيرشلا :ىبيح نب رهطم

 5/١

 رظنا :؟5 73 : مامالا :نيدلا حالض

48 

544 

 كلملا:نب ركب وبا نيدلا حالص
 +. 11/١ :يفرشالا

 : لماكلا كلملا نب ففسوي نيدلا الص

 نيدلا حالص دوعسلا كلملا رظنا

 نب عبير رظنا :؟ ١١ : ىولصلا نبا

 ىلصلا

 ؟67 : ىبصلا

 : نا يأ هللا دبع وبا :ىعمصلا

00 

 :[:1:.4؟5:3 : مامالا :ىناعنصلا

51 

 ١2.٠11 : فرش نبا :ىناعنصلا

 : لكيلا : ركب وهل ب ىلع .: املا
1 

 لل : ميهاربأ نب دمحم :ىناعنصلا

 76/71 :نيدلا رون .:ىناعنصلا

 :كللملا دبع نب قابلا دبع : ىنابهصلا

17 00:16 

 ١١١ :دمحا :ىراّوصلا

 [؟؟ : ىفوصلا

 ئىنت نب تامبيلس وهو :؟١ :ىوصلا

 نيدلا

 دبع. ركب ىبا قيتعلا ىلا !بنل..:قفوصلا

 نب دمع“ نب رمع نب كمخم نب ةللا

 ١4١ :نارمع ىلا



 تفل

 1١15: رةدل رع 2 ايميكت اب : كرلتل 5 رار

/177 1 

 ؟١5 171 :ديحم :تماصلا

10 

 / دمحا نب ركب وبا رظنا :غئاصلا نبا

 نمحرلا دبع نب
 ا 1 11 :حابصلا |

 :فسوي نب دمحم نيدلا لاج :ىربصلا
 امو 17

 نب دمحم نب. ىلع نسحلا وبا :ىربصلا

 ؟١ 11 * فسوي

 ١.51 11 ؛بلوض نيدلا سف :قرض

 [؟ 0 11 :ركب

 ىواوضلا رظنا :ىوارصلا

 نيذلا ' فوقي وفا دبع ةزبكلا رطص

 ؟ ؟1/ 11 :ىرقملا سابع نب ىلع
 قيدصلا ركب وبا رظنا::؟ ٠ ؟ :قيدصلا

 | هك : ىلع نب ديح :ىنيدصلا

 41؟ :ىدرصلا

 قرم رنا, ن1[. :وديرصلأ تما

 :ةال 1 :دمحا كرب ىلع : حديرصلا

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ىفاعنصلا رظنا :ىناعصلا

 ١1١17 :نينرفلا وذ بعصلا

 وذ وهو :دثارم ىبا نب بعصلا

 ا :نينرقلا
 ©1؟ : ىبعصلا

 دعسا نب ديم هللا دبع وبا :ىبعصلا

 14/ :لضف نب ىلع نب

 : 1/١ : مامالا : نيدلا يضر ؛قامضلا

 ىناعنصلا رظنا

 نب مئادلا دبع نب دمحا رظنا : ّىنصلا

 ىنوميملا ىلع
 ربع نب ىسيع نب دمحم رظنا : ّىنصلا

 ىبرهلا ثامثع نب
 :؟25 :هيقفلا : ( ىنص) فصلا نبا

 ؟النل ه 11:41 :؟هال :؟؟1/
 أ 1 :نيدلا ىنص

 :رامنع نب دمحم نب دمحا نيدلا وص

 ://.:/6 :/5 11 :وشنلاب فورغملا

11 

 نب رمعنب دمحم نب دمحا نيدلا نص
 524/11 :فاّرعلا ركب ئبا



 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 :بوقعي نب دمحم نيدلا دجم :ىزاريشلا
 :127 :؟ال4 : 14 11 : ىضافلا

 يلا اا ا ا

 ص

 نب ىلع نيدلا قفوم رظنا :بحاصلا

 ىويحيلا نب ريع نب دمحم
 ؟.؟ :تاع نب تحاصلا

 41 ١ :مراصلا نبا

 :روصنم نب فسوي نب ميهاربأ مراصلا
 ل

 47 11 :رجابح نب مراصلا

 16 11: ليفاعيم نب مراصلا

 ١١١:15 51 :ناوشن نب مراصلا

 : انهم نب : ميهاربا :«نيدلا : مراص

]| : 

 17 :سافه 1, ميهاربأ نيدلا مراض

14 

 غيهاربا ترب قواد نيدلا مراص

 :١١1١11 ىثادرمدلا

 ١١ 517:ليلخ نب :دواذ نيدلا مراص
 نب هللا دبع نب دواد نيدلا مراص

 :)؟١ : )4:11 :1 :ةزمح

 :امك : 26 ٠0165

2/0 

 :124:5؟٠5115115

 :5:15؟5ه 115:14

 ا ل ل
 11 :ىدغدشك نب .دواد نيدلا مراص

 ا

 هد رب ىسوم نب دواد نيدلا مزاص

 | هه : ١ ؟ه 11 :رجادح

 17 :ىشاوطلا :بيمن نيدلا مراص
 !مه-:١1

 6 11 :كيزا : ىمراصلا

 ٠ 51:1 :هيقنلا : حلاص

 نب جحا ىئايعلا ىبأ هيففلا "مع : لاص

 6+ :نسحلا

 ىجان نب حلاص نيدلا رع رظنا :حلاص

 نب فنسوي نب دمحم نب دبحا نب حلاص

 ؟/1 :لخلا ىبا

 ىسلبارطلا ناهيلس نب ةرابج نب حلاص
 414 :ىبرغملا

 :ىمرضحلا ليعامسا نب ىلع نب حلاص
 فرضر ترن تا

 : ىهيربلا رظنا :هيقنلا- :رمع نب حلاص

 رع نب حلاص
 6 11 :سراوفلا نب حلاص

 ا 11 : نجيشلا : ملا حلاص

 : 244 11 : دهاجلا كلملا نب : حلاصلا



00 

 (نب) ىلع نب دمحا نيدلا باهش

 أك. :[15 :؟ غ6 1 : ىسيشلا

001 

 :بيبق نب ىلع نب دهجا تسع
 : م ا

 اا١امل:٠5:1١1

 :دبيعم نب رمع نب دمحا
 :!١|ه :[١ال :]؟ا/ : 1

 :؟الا :!57 1156 :[ ه1 1[

 ؟ ١2 :؟ا/ا/

 11 :ىنينملا دمحم نب دهحا ب

45| 

 "يللا :ىوعلا يلم نب دبحا كنس

 دبع نيدلا هيجو نب دمحا

 ريخلا نب دمحا نب هللا دبع نب نمحرلا
 117٠١[ 11 : ىخامشلا روصنم نب

 :ىدي ملا هللا دبع نب جالص 33
 : ١ 11 :لجالا ىشاوطلا :دوعسلا وبا

 ا١اام:١٠ا١ غ7

 ١: 11 :ىرافظلا نمحرلا دبع

0 

 :ىفاهبصالا ىلع لرب ةزابه تح

 ال”. : ىضافلا

 . هم :ناديع نب ل

 :ريمالا :راعبلا نب ىزاغ

 ان

 ءانينلاو لاقل |نسييف

 61 11 :ريمالا: :لافثم نيدلا باهش

 44 550 :؟ا/ :[7 11 :ىباهشلا

 ملاس نب ىبحي نب ميهاربا : ىباهشلا
 نب دبحم نب لضفلا نب تاميلس نب
 ٠/11 :ىدنكلا هللا دبع

 رمعع نب دبحم نيدلا ردب :ىباهشلا 1

 11 :ريمالا :نيدلا فيس :ىباهشلا

 (٠
 ءالع نب ربع نيدلا عامجت : ىباهشلا

 1 ع ١ ؛نيدلا

 نب ىبحي نب نمحرلا دبع :ىباهشلا
 56١ :ملاس

 ؟رزا :بئذلا نب يح *:ىباهشلا

 14 :جاشولا نب دمحم :ىباهشلا

 :ىدنكلا هللا دبع نب دمحم نب لضنلا

 1 رفا

 ؟؟ دركي ىبأ نيا نلصغ ؟قابيشلا

 دبع رظنا :(ىسيمرلا) سيَمرلا جمشلا
 سيمرلا نب هللا

 :441؟ :؟17/7 :قاحسا وبا :ىزاريشلا

 اإل :04 7



 0 ءافيف فال يللا تيئاروف

 يذلا: هارب نرطللا :رداهب :٠ سيشلا

 ا ىميشلا رداهب

 :ىلغ نب دما نيذلا تتاهش“ : ىسيشلا

 نق 11 ا ل

 :رداهب نب ركب وبا نيدلا رخن :ىسمشلا '
 11 1١6: ١١١

 اثز/6 : ديوملا كلرلا ةبع.ةةيسناا

 ١: ١ ؟ :بابجلا نب ةقلمش
 ١؟1 :1؟/ 55 :نيدلا ءالع :لغش

 :51.+٠+! ىريترخلا ني باهشلا
 :(ىنيركلا) ىيركتلا رنص باهشلا

 ١١ 11 :؟؟إل/ :رجاتلا

 ميكحلا وخا نمرلا .دبع نب باهشلا
 الغ 11 :ىدييبزلا

 +ةضماسلا نم سسا| يللا

 دبيعم نب رمع نب دمحا نيدلا باهش
 :ىلمحلا ميهاربا نب ديحا

1211 

 :ريمالا :رمدرا نرب دهجبا

 نقلا

 :ىف رشالا خاسنلا اريدب نب نلهح1 نس

1111 

 :دادرلا ركب ىبا نب دهحا دس

 ظ 1] ١١6

 ركب ىبا نب دمحا نيدلا باهش
 .؟60:11 :قربضلا :١

 1 0:56:54 1١:١٠١

 [/4 71 : ىضرحلا رجا دبع

 :ىجان نب نسح نب دهحا ل
7 

 14” 11 :ىروجلا دجا تس

 ركب ىبا نيذلا ضر نب دمحا همني

 نب ىلع نب دمخم نب هللا دبع نب

 ! 1471 : ىبرضحلا ليعامسا

 باهلش ل ظن١٠ ةزيمس نب دمحا بس

 ْ رييس نب ىلع نب دما نيدلا
 : ىماهتلا هللا دبع نب دهحا ل

111 

 نب ةفيمر نب نالجم نب دمحا ل

 : ١37 11:نايسلس' وبا :: ىمن. بأ

 ١/26 :ا م

 نب ميهاربأ نب ىلع نب دمحأ بمس
 ١/؟ 11 :ىرنملا ىمرضحلا عل اص

 ليعامسا نب ىلع نب دما ,
 /.1 711 :شاقنلا ىبلحلا

 11 :ريمس نب ىلع نب رمحا

 :١ا١ذ١:١٠|١اخ:١ ١54:٠ !١:ه ١1

 االتز ؟؟ : ل" : | سل حل 4



 نكن

 :سايأ نب ليعامسا نب ىلع نيدلا سمش
 7 .14:51١ ١: ١١١

 :1؟11:1 ٠ ٠ :مناح نب ىلع ل

 فشس شلال

 رظنا ١ 1١: 11 :مزاح نب ىلع

 متاح نب ىلع نيدلا سمش

 ١؟؟ 11 ماسحلا نب ىلع لمي

 11 :ىبلحلا نسح نب ىلع هيتس

00000 

 املك ١ :م١7

 ءالع نب دواد نب ىلع ب
 ١؟١ 11 :نيدلا

 :؟. :1/2 :لوسر نب ىلع ل

 ١

 : ىجرسلا ىجايرلا نب ىلع ل
 ١11

 :فيرشلا :مساق نب ىلع
 1 16 ١

 :فيرشلا :دبحم نب ىلع ل

 ا تايب سارا

 12:15 ١15

 فسوي نب دمحم نب ىلع
 |[ لا :ىولعلا

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 : ىعشاولا دمحم نب ىلع نيدلا سمش
 اما 17

 :ريمالا : مامهلا دوب لكم“ نبش

 ب

 ةرمقلا يسملا نيللي ىلع بس
 1 يش غلا ادي س١ "اخ |

 1غ 14:1 : ١

1 

 رفص نب دمحا نب ديخم ل
 ١الا/ 51 :ىفاسغلا ىتشمدلا

 00 :نالدع نب دمحم ميس

 ل كلبلا يب هوم يس
 00 11 ني ونلسن د بيبأ
 ؟ ١ سلما ن دنس

 :ىضانلا :بحاصلا نب فسوي ل

7711 

 :24 11 :ىرهافلا نب افسوي ل

 /ا/

 لانمسلا تبا غسل: للرافلا نس
 ١١ ا/ :ليمج

 : ىلع نب دبع نيدلا ردي : ىسيشلا

  17مغ ١ : 4 :154؟١1 م1 ١

 رظنا._ :رضاوي_نودلا.: هاه ةئتجملا

 يببفلا رداهل ايدقاعنازب



 0 لاجبلا داشبأ

 دبع نب ركب وبا نيدلا ضر. :ىخامشلا
 11 :زيخلا ىبأ نب دمحا نب رافغلا

 ١١

 رظنا :روصنم نب ريخلا وبا :ىخامشلا
 .روصنم نب ريخلا وبا

 ىبا؛نب روصنم ريخلا وبا :: ىخامشلا
 ه؟ 11 :ريخلا

 هيجو نب دمحاأ نيدلا باهش :ىحامشلا
 :هللا دبع ثزب نمحرلا دبع يذلا

11" 

 1111 :ريخلا

 نب نيحرلا دبع نيالا“ هيو :ىحابقلا
 :ريخلا ىبا نب دمحا نب هللا دبع

41 

 الغلا :ىمامشلا
 ا غلا

 ْ جرعالا ثراحلا نب

 اي

 ١.5 31 :ىدرغعسلا 5

 ليلجلا دبع
 :ريمالا مرمالوا نب ديلا يل

 اذى

 الا

 روصنملا مامالا نب .دمحا: نيدلا سيش

 :21/ :ريفالا :ةزيخع زب. هللا دبع

 :ا -51:1: :51:57:١

 ١١: اثينا قارات بل فلنا

 ١: ا ن1 : ١ اذ كش اجالق

 ١116|

 ١١١ :ةزمح نب ىيحت نب دمجأ بح
 :؟1١؟ :؟1+ ةريمالا :رمؤرا بل

 »ا طز

 5 11 :ريمالا :ابيطا ل

 نيدلأ نيش رظفا + سايا هرب ا

 ايا نب ليعامسا نب ىلع
 سيشرظنا :فيرشلا :ةبرهم سس
 قي نب ناهيلس :نيدلا

 :فيرشملا : ىيحم نب كاملا كس

 ؟.5 :11 6 11 :ةبرججب فورعملا

 ١١| 11 :ىربص باوص لح

 سابع نب دمحم نب سابع ب
 :؟؟2 :؟؟0/ :؟؟© :ليلحلا دبع نب

 :؟14 :؟ 11 ياما :؟ن؟ ركع

 :؟ نان 11 2 ا لا

 ها ا م

 ا
 دق

 ١1101 :ىشاولا دمحا نب ىلع 10



 سلاف لاطصلا: كيرف 9
 ١ ؟14 11 :فاسفسلا نيدلا فرش

 :دينجلا ىلع نب ناميلس نيدلا فرش

 ضر ترك لقا

 :ىفرشالا نمجرلا دبع نب. نيدلا فرش
 15 : مساقلا وبا

 :ىمرضحلا نب مساقلا وبا نيدلا فرش
111 

 111ج اجا نب قييم نيدلا.فرش

 رجابح نب فرشلا رظنا

 :لوسر نب ىلع نب ىسوم نيدلا فرش
 آه 14

 50 : حيرش

 ١5 : حيرش نبا

 751:11 :لئاضفلا ىبا نب فيرشلا

 0١: ؟.١: ١١4: :هيقنلا :ةبعش وبا

+211 

 رجس نيدلا ملع رظنا :ريمالا :ىبعشلا

 ىبعشلا

 رمع نب ديحا نب ركب وبا :ىبعشلا
 411:5 ىموم نب .ملسم نب

 : مسافلا نيج لاوس كي وبا : ىبعشلا

 نذل

 نب ريع نب ىلع نسحلا وبا. : ىبعشلا

 :ىريزعلا ىبحي نب ديز نب ليعامسا
 ندم

 نب ا وما نب نبحرلا دبع : ىبعشلا

 2 ا

 رجس نيدلا
 6.11 :هيفنلا. :رمع : ىبعشلا

 361611 سابع نبردبص,؟لمابلا

 ؟:1:روصبم, : ىنعشلا

 نب رمع :نب ىلع نب روصنم :ىبعشلا
 :ىزيزعلا ىبحي نب ديز نب ليعامسا
 ا

 ملع رظنا :رجن نيدلا ملع : ىبيعشلا

 ىبعشلا رجس نيدلا

 501 :دبع نب ىلع :ىردغشلا

 نسحلا نب هللا دبع ديحم وبا :ىردغتلا
 454 :ةيطع نب ىلع نب ةيطغأ نب

 2ظآ] 1 :دأوم :ىلوغشلا

 4.4.1 :ركش نبا

 ؟61 :؟؟6:تفيرشلا ةركش

 ؟051 :؟124 : ىبيسافلا ىلع نب كش

 ليكش وبا از ظنا: لكش:وبا
 7 : ىرمشلا ليكش وبا

 51١ خامشلا وبا



 ءاسلاو لاجزلا تسيرهف

 :راتخلا نابثع نب رع نيدلا عاج

21111 

 :ىباهشلا نيدلا ءالخ دير لا عاج

 "اا 1 جا

 :ىولعلا ىلع نب رمع نيدلا عاج
 ١؟١ 11

 :؟/21 :دابعلا تب رمع نيدلا عاجن

 1 11 2052253١

 ؟:. 11 :اجارق نب رمع نيدلا عاحت

 :روصنم نب تففسوي نب رمع نيدلا عام

 1 هيل ا املا

 24.11 :ليكش وبا :ىرمتلا

15 

 117 11 :طيارشلا

 نب فيطللا دبع نيدلا جارس :ىجرشلا
 :[؟6 :151:757 :ىوغلا :ركب ىبا

512 5 

 ؟51/ :ليبحرش

 :روهمجلا ديز ترب. لهَس نب بعرش

4 

 ىلا :ديح نب نابفع رظنا :ىبعرشلا

 نافع

 نيبال يظن |!!ةميقنلا نيج ؟ىمعرشلا

0 
 ان

4 

 رظنا :5؟1 :هيقنلا :تاقفع :نبعرشلا

 نابنع نيدلا فيفع : ىبعرشلا

 :127 :نامفنع نيدلا فينع :ىبعرشلا

 نب نامبثعو :نابثع :ىبعرشلا رظنا

 نانع وبا :ديحم
 يجب اع نإ ىلع نب دمحم : ىبغرشلا

 ىبعرشلا رظنا :عرشلا
 47 :فرشلا

 :084 17 :رجابح نب فرشلا

 رجابح نب ىسوم نيدلا فرش رظنا
 218٠ 11 :ىناعنصلا فرش نبا

 :مسانلا وبا :دبيعم نب رمع نب فرشلا

 ارا 14:11

 نب“ ديتملا + لخ::نب "فيحلا نيذلاأ فرش

 :دينحلا نب روضنم نب دمحم نب دمحا
 5 ا مااا

2*1 

 ركب ئبا..ترب ليعامسا نيدلا فرش

 ؟1/ 1:1 15 :1؟ه5 11 :ىرقملا

 ديف نو اجسإ ني بتات !قمل] :فرش

 : مساقلا وبا :ىناريعلا ىسوم كرب.

1/1117 

 :ىقرافلا ىلع نب .نيسح نيدلا فرش

 : ١ ةمخنوزإ الك كانك ذيل لل

 1 لاا ا ا ير



 ان

  7؟؟ه :الا/ ١) : /؟١: ؟؟؟!١:

|» 12١ 

 /4١: :(اصنط) انصقط نيدلا فيس

40 

 416 :ةفيطع ل

 :ريمالا :(ةيلطق) هبلطف
 ١121

 :1121 11 :رئمالا :كدوسنيف 00

 ان تار ال

 [؟115:١ 11 :هاش كرابم .-بلس

 :ه15 2:65 :4/ : مامالا :ةنسلا 10

 2116:1١14

 شس

 ١: 75 :ا١هه :ملال :ه١ :ىفاشلا

 :524 1:12 : رمال :[لل 1105

 114 112 2250 ل

 ؟17/

 نب مساق نيذلا ماظن :ىركاشلا
 “١١ :ديحا

 ه1[ 1 :ىاشلا

 :ديز نب ديحا يايا وبا :ىرواشلا

 ظ 1117

 هبع.نب :ىكع .نيدلا قفوم“ :ىرواشلا

 1١ 11 :ىفاشلا هللا

 ءاسنلاو لاجرلا تسيرهف

 ؛ةكيتملا قبس اننا فقيلوبا قيادلا كاش

 نيدلا قباس رظنا

 ؛روصنم نب ركب ىبا نب نامشع : ىبشلا
514 

 :رمع نب دمحم نيدلا لامج :ىريتشلا
 ؟16 1561

 :ديحا نب رمع نيدلا ديشر ' ةقئريتشلا

]| 

 ظ 1 نب رمع نيدلا عاجش رظنا : ىبإلا عاجنلا

 رظنا :روصنم نب ففسوي نب رمع عاجلا

 تفكري نيد نيدلا عاج

 :؟15 :ىتربترحلا دمحم نيدلا مجن عاج

 الك :295 1

 :١1؟ 11٠٠١ 151 :بوقعي نب عاجشلا
 ل

 : متاح نب ديحم نب دمحا نيدلا عاجت

65 

 دسالا نب. نسح نب نيسح نبدلا عاجت

 ١١ 11 :يدركلا

 نب ليلجلا دبع نب سابع نيدلا عاجت

 ١559 : ىبلغتلا نيحرلا دبع

 : ىبالا ِتايِلَس نب ربع نيدلا عاج

 ارا ا ل ل



 ءاسلاو لاجإلا كسرهف

 98/05 :؟)/1 17 :نيدلا فيس :رجضس

 اهني ب." :؟.١ 06

 نيد لسازطبل «نيبدلا ماع تقاإلا
 ىبعشلا ريض

 36 :74:65- : ةنيدملا ريمأ :ةجضس

 | ٠ 11 :كباتالا رقنس

 ؟51/ : ىلع :قينسلا

 ١151| :رمع :ىوهسلا

 ١ 511 :قذاحلا نب ليهس
 5١7 :ةداوس وبا

 165 :ةداوس ىنا نبا .

 وعنا رظنا :ىددوسلا

 اكوتمي لي دبع نع ركب وبا : ىواؤقلل

 11: ةنرح نبا نباب فورعملا

 ١م

 نرب ركب ىبا نب نيسح :ىدؤسلا
 201 : نيسح

 + ٠ :ركب ىبا نب ىلع :ىدؤسلا
 44:45:41 11 :عوسلا نبا

 نب ركب وبا :ىريسلا رظنا :ىريسلا
 . ةضاوعم

 ركجيوبا نبدي: زرنا ؟ىريتلاع نبا

 ةضاوعم نب

5 / 

 :11/]941 : ةضاوغم مرباركب وبا :ىريسلا

 ا اا

 :ةضرعم نب ركب ىبا نب دمحم :ىريسلا
 :القطنعا كتل ليغ لافرا 11

 آى ١: 12٠١: الك

 510 ةثزي ىذا نب تغيس

 ليرغط نيدلا فيسرظنا :ليرغط فيس
 ؟؟ 51:5 ١ ةمالسالا تيس

 ؟3/ ؟(مغتا) هغنا نيدلا فيس
 :1 7611 :بجاحلا :كلنشب

 لك

 [؟. :ريفالا :ىنلعلا نايلب ل

 ؟؟ 11 نيبال 2 ضرببو . بسس

 | ؟9 :ال 11 ةىبلاسارخلا بل
 هو .: ؟؟ 11: ئورلا : بحب

 | ؟6

 :؟ا/ 25144 :ريغالا »ةروالس ب سس
00 

 :؟ مب :نيمإلا :لجضرتلا رقت . بس

 ١1:١15

 ١.5 11:ريمالا :يباهتلا بسس

 :؟.84 :رادنزاخلا ليرغفط

 1 ا
 درو مريت ت14 ل تسجل

 1 تفل
 :ىلضفالا ىناسارخلا ىغط



11 

 ناجلا نب :نارمع. .نب .ناولح نب حاس
 [1 1١: :ةعاضق نب

 4؟١:؟5 :ىننلا :ناييلس

 دعسا نب هللا دبع نب دمحا نب)

 ١471 :(ىريزولا

 دع ري نجر ا راعؤت ميري
 21 :+ ١ :بيبا.ني ءاديهاش

 ١11 9(1) رجلا بع
 1١ 11 ب رو سب

 15.1١ 11 :قوبنخلا ب

 نب ناييلس عيبرلا ىبا نب)

 ١64 :(هيقنلا دمحم
 7 :رسزاا نيو
 ؟1426 :هيففلا :نيزلا نب ل

 ها :حتف نب هدب

 نيدلا مللع رظنا : مساق نب ب

 مساق نب ناميلس

 ها رلا 4

 نانله لزب دمسأ نب ليف نب بس

 وبأ :يهنلا ىبأ نب (رفعي) رفغي نب
 ١54 :عيبرلا

 ؛ منوم نب تآميلس نب ليج نا |

 +: 1/1 ةيبمألا
 ؟ه 11: :ىوصلا دم نبات

 426 :ةبيرج نب روصنم نب ل

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 55١1/51:1؟ ١: 524: ىسوم نب ناييلس

 نب ىلع نب ناميلس نب ىسوم نب تح
 1١5: :عيبرلا وبا :ىرعشالا نوجلا

 : نوخلا نبا رظنا
 41/51 :فيرشلا :ىرداهل) نيس
 )5< :(نعافو ني) دب

 ؟11 :1ا/؟ :ةريس نبا

 ١47 :ثاطلسلا : ءالع :ىركمسلا
 ١٠ه :لدومسلا

 نب دمحا نيدلا باهش رظنا :ريمس نبا

 ريمس نب ىلع
 27 73 :ىلادسلا

 ىنانسلا نب ثايقلا رظنا :ىنانسلا نبا

 ؟١ :؟)/:11 11 :ىلبنسلا

 ىلبنسلا رداهب نيدلا ءاهبرظنا::لبنسلا

 : رداهب نب ديحم نيدلا ردب ةايدسلا
 : 1 + اا

 : الشهر لذ

 نيدلا ةليبلعنا + ةرثدلا ءايبإ :لبسلا

 ىلبتسلا رداهب

 آهن“ : رفا :ريمالا :رداهب :لبتسلا

 ملا ينال يد

 :رداهب نب ركب وبا نيدلا رخغ :ىلبنسلا

 رداهب نب ركب وبا.نيدلا رخن رظنا



 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 دفنت ناقل : ةعنضم نب معنأ نب دعس

 ىثيجلا دم نب دمحم نب روصنم نب

 417 :يلوغلا دعس

 [/.]/ :ةيواعم نب دعس

 4 11 :دوعسم نيدلا دعس

 ؟ا/©4 :ىدعسلا

 15 711,:نسيشلا .: ىدرعسلا

 ؟؟1 :هيفنلا : دوعسلا وبا

 نب ملسم نب كسلا ندي دوعسلا وبأ

 ١١5 :ىادمهلا ىلضفملا رمع نب ىلع
 14+ :ييدالا هيدي

 فك« دمحم نيدلا لايجل بيقن : ديعس

 75 11 : نموم

 وبا :ىزارحلا ىلع نب دعسأ نب ديعس
 ١ ا" :ديحم

 روصنم نب ديعس رظنأ : معنأ نب ديعس

 1 ىثيجلا دمحا نب دمحم نب
 ؟ه؟ :هّيقفلا :ركب ىبأ نب ديعس

 ؟05؟ :ىردوعلا نب ديعس

 هللا دبع نب ىلع نب روصنم نب ديعس

 : نيكسم نب ريخلا ىبا نب ليعامسأ نب
 | ؟2:1؟1/

 ديحأ نب دمحم نبا روصنم نب ديعس
 ج1 ١+ ؟سبجلا

 ىوغشلا رظنا :ىوغسلا

56 

 | 59 : دوم نب دينع ::لاذشلا

 40 :كباتالا' ةرفس

 754 11 :نيدلا فرش :فاسنسلا

 نب ىلع نسحلا ىبال رهص :نايفس

 [؟؟ 1:1 15 :هيقفلا : ىنيبالا تايفس

 :ىبحي حمشلا نب ركب وبا : ىكسكسلا
124 

 : ىحب نب دمخم هللا َدَبَع وبا : ىسكتنلا

 ١14

 : دشار نب دي ثيغلا وبأ :ىنوكسلا

 ١11ه
 ه4 :(9) ليكسلا

 رالس نيدلا فيس رظنا :رالس

 25 11 :ركب وبا : لسالسلا

 | 241 17 : ىلا مالس

 ؟6ه١ :؟؟/ :فيرشلا :ثاطلس وبا

 ىناقليبلا رظنا : 1١4 :؟١؟ :ىيلاعلسلا
 ؟9(:.15) ىلسلا
 ىنافليبلا رظنا :؟؟؟ :هيقنلا :ىفانلسلا

 ؟04 :متاح نب. ركب وبا :ىناملسلا

 ؟”57 : يملس



 تا

 ا١ا/ه 11 :ناربع : ىنسلا

 :ة.ظيعرفظيلا اويل :ىزؤملا نبا طبس

2 

 114 11 :نيعبسلا نبا

 نب فوع نب ورمع نب ةبلعث نب طيبس

 1١: 1١ :ةطاح نب معجم

 ؟1؟؟ :ديبع نب هللا دبع : ىلا

 ١/, :كرابملا نب نمحرلا دبع : ىل بسلا

 ١١١ :تابح نبا

 ؟1؟ :دبحم نب ىلع : ليلا

 دمحم ديز وبا نيدلا لامج : ىبودسلا

 اها 11 :نمحرلا دبع نب

 ٠١ ؟ :جاّرسلا

 ادب ؟يزييارملا افارشللا دبا :جاّرس

 نب رمع نب ىسيع نب ركب وبا : جاّرسلا
 ؟هر4 :؟ه5 :ىمرهلا تاشع

 : (ساعد) نياغو نياركي وبا جاارس

 ساعد نب ركب وبانيدلا جارس رظنا
 :ساعد نب ركب وبا ةتريدلا جارس

 ١245:1215 :١؟1؟ :؟1؟ : ىضانلا

 ميهارباا نب رمج نب ركب وبا نيدلا جار

 ١/4 :ىسرانلا ساعد نب

 ركب ىلا نب فيطللا دبع نيدلا جارس
 5 م : ىوعلا :ىجرشلا

 ؟14

 يدلك قاينلا نينا

 نب دمحم نب تفيطللا دبع نيدلا جارس
 :1؟5:15ا/:13-141:14 :ملاس

 لكك :[؟] :[[؟ :معو :؟1؟
 :! ارا :! له :؟رلك :؟لا٠ :؟4

 نط

 يجارسلا : 11 ١١

 :فيرشلا :ديحم نب ىيح :ىجارسلا

 |؟/: "5

 نب دبحا نب ديحم نب ينيحي :ىجارسلا

 "17 :نسحلا نب جارس نب ىلع

 نب ىلع نيدلا سمش : (ىجرسلا) ىجرسلا
 711/11 : جايرلا

 ١ ؟1 :هيقنلا : ميهاربا :ىددرسلا

 71/1 : ديمحلا دبع نب ذمحا :ىددرسلا

 :ىلع نب ديحأ سابعلا وبا :ىددرسلا

 1 نا ار ل

 1؟١ :يىلع :ىددرسلا

 ىلع :ىددرسلا رظنا : ىلع :ىدورسلا

 ؟/5 :ىوصلا :رورسلا وبا

 هال 11:رغ :ىورسلا

 نب ركب ىلا نب ميهاربا نيدلا ىرس

 نب بفسوي نب عبت نب كرابم نب ذاعم

 4 ؟ :ىلاسرفلا لضف

 :ا/4 : 117:9٠ :بفيزشلا:: دعس وبا

 ا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 :رينم نب دمحم نيدلا لامج :ىيليزلا
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 ركب ىبا نب ىلع نسحلا وبا :ىنليزلا
 ه4. 11 : ليفعلا دمح نب

 : ىتربجلا دمح نب قاررلا دبع :ىليزلا
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 76:11 : كب ىبأ نب ىلع : شليزلا

 ؟١٠١ 515 :ىسوم نب ىسيع :ىيليزلا
 ىسوم نب ىلع نب مسافلا وبا : ىليزلا

 ؟49؟ :؟؟1/ : ىبرحلا ىئاورلا

 ه7 11 :ىلع نب دمحم :ىليزلا

 نب رصانلا دمحم نب دبحا مالسالا نيز

 نب فسوي نب رمع فرشإلا كلملا

 41:11 :رع

 :راتهلا ىسيع نب ةحلط نيدلا نيز
 ١1

 ”7 11 :ريمالا : اجارق نيدلا نيز

 147 17 : ىمورلا ىلع نيز

 سس

 : ىسنعلا دمحم نب فسوي نيدلا قباس
1 

 ؟// : ئجرزخملا نب بصك نب ةدعاس

 رع نإ كبح هللا دبع وبا :ىدعاسلا

 م

 ىجرزخلا ريجالا ديحم نب ىلع نب
 ؟ا1/1/ :ىراضنالا

 ”ءابسلا رظنأ : ىعاسلا
 :سيردأ نب ملاس /105:104:1-1:

١| 5:15:٠ :١١ 

 ؟4 :متاح نب ىلع نب ملاس
 نب هللا دبع نب لاش نبأ دمحم نب ماس

 ديم ذنب دفعا رب دينو نب قلل

 ه ؟ : ىرماعلا

 ؟7:1 :ماس

 بس : :١31171
 7؟: :ربكالا أبس

 آ4.17/ :ىنمدلا رمع نب آد

 : دوعسم نب . ىلع نسحلا وبا .:ىابسلا

 ىلع نب دوعسم نب ىلع رظنا :هينفلا
 نب ركب ىبا نب رمعصنح وبا :ىعابسلا

 75175 :ركب ىبا نب ىلغ نب دبا
 5144 .:رمع :عابسلا

 :؟ه5 :؟هرا : ىلع نب رمع : عابسلا
 <11 :؟لك

 91/1 ىلع نب رمع نب دمحم : ىابسلا

 نب دمحم نب ورمع نب دمحم :ىابسلا
 ؟+4 60 :ورمع

 نب اذن لقنأ تكزاذإولا : ىرطشللا بسلا



 انت

 ها :هللا دبع نب ديز :يئاربزلا

 نايفعنب دمحا نب لضفلا وبا :ىدييزلا

 :ىنخلا ىومغلا صيصب نب ركب ىبا نب
1] 

 وخا نمحرلا دبع نب باهشلا :ىديزلا

 7417 :ميكملا

 [9 11 : ريح نب ىزاغ :ىديبزلا

 اخ :ىجاجرلا

 [4 11: (؟) عبيرز

 رزيرز نب رمع رظنا *رزيرز نبأ
 ١ ؟ 4 :دادحلا عيرز

 نب .دجاولا .دبع نب دئحم نب عيرز
 :ىفادمهلا ىجابلا هللا دبع نب دوعسم

 ١5١

 دبع نب ركب وبا رظنا :قيرز نبا
 تامنيلس لب كيوب هللا

 نب هللا دبع نب ميهأربأ يالا :ايركز

 الآ :هيقنلا دمحم

 _ 595 :ىردتكسالا ىيحي نب ايركز

 نيذْلا مج رظنإ :هم :ىركز ىبا نبأ
 ىركز ىبا نب دمحا

 ىبا نب ىبحي نب ركب وبا نيدلا ىز

 :ليمجم نب ىبوم نب دمحا نب ركب

 56٠ :1157 11 :ىضافلا

 4/11 :ىرغمزلا

 ءاسلاو لاجزلا تسرهف

 141 11 :نيسح نب رمع :ىليمزلا
 1 11 :ةهلط نب دمحم :ىليمزلا

 917: ىدز

 42. :نيدلا ردب ريمالا تنب ءارهز
 :.١1155 ىمأشلا ريهز

 ىيح .ايركز وبا :(9ىواونلا) ئواوزلا
 ١١7 15 ملاس نب زيزعلا دبع نب

 نب دمحم نيدلا ردب رظنا :دايز نبا

 ىلماكلا دايز
 ؟114 :مجمالا دايز

 ىلع نب رمع باّطخلا وبا :ىدايزلا
 ؟7<6 : ىبللا

 ه؟.:ىفاربزلا هللا دبع نب .ديز

 76 :مامالا :ىثياغلا ديز

 ١١١ 11 :صيفح نب دمحا :ىديزلا

 7 11 .:ظريز

 نب ركب ىبا نب ديحم رظنا :ىبليزلا

 ىنادجلا يلع
 11١. 17 : ميهاربا :ىليزلا

 رمع نب دمحا رظنا :دمحا : ىليزلا

 ىليزلا
 ه0 ركب قبا : ىليزلا

 ىسيع نب "دمخم نيدلا لامج :ىليزلا
 ١11 17 : للينعلا



 ءاسنلاو لاجرلا تسيرهف
 [51؟١ :ديفر نبا

 ١/4 : ىلع نب ليعامسا : ىناقرلا

 ١؟ 5 :دمحا نب لاطب : لنكأ)

 هركب ىم] .نيدللا بحايل : قالا
 15: باطبلل رباب فورعبلا ,

 نب دمحم نب لاطب نب دمحم :ىبكرلا
 ٠ ناييلسدب دييقيو ديا نب لاك

 ؟؟1 :لاطب نب

 نب نيحنلا دبع ديحم وبا : ىبكرلا

 : ىجاجحلا فسوي نب دم نب دقنلا

 يقل

 نيكولا دبع رظنا :ءافعلا نب نكرلا

 فلا نب
 [ 11 :رذفلا نب لا

 16 11 :مامهلا نب كلا

 :( ريكتشاحلا) ىكساخلا سربيب نيدلا نكر

 : يللا "رو سرس ل

 نب ىلع نب نمحرلا دبع نيدلا نكر
 | هم 11 :مامهلا

 :؟؟"7 :(فيرشلا يمن ىبا نب) ةئيمر

 لب 5 هش رات

 1 ٠11

 4 1؟ :4 .١4 :(9)لوبنرلا نبا

 :ىهييربلا رظنا :رمع نب جحلاص : ىهرلا

 رمخ نب حلاص
46 

1١ 

 ؟11(”4 :ىلع نيز :ىمورلا

 ١: 54:15 1 51 :نيدلا فيس : ىمورلا

 اه

 7144: :51:11 :(جابرلا) ىحايرلا نبا
 ؟ ري : مشلا :(ىحابرلا) ىحايرلا
 ىلع نب ,.دمخم هللا دبع وبا :ىحايرلا

 آ؟١ :1؟١ :رمع نب

 51١/:دشار نب ىثايرلا

 ؟؟ر 11 :دبعلا :ثاحير
 تمسمسسلسس ا

 ىريز رظنأ :ىزير
 ؟95 :؟66:1145 :ةيقفلا :ىميرلا

 :ىلع نب دمحم نيدلا ردب :ىبيرلا
11 7/1 

 :هيقفلا هللا ديع نرحب ويأ : يميرلا

1 
 :هللا دبع نب دمحم نيدلا لامج :ىميرلا

 : اخ : ارك :] 54 11 : ؟الال

125:11 

 56557 :هللا دنع :ىبميرلا

 :نمحرلا دبع نب هللا دبع :ىهيرلا

 ىهيربلا وأ ىميرلا هلعلو 5

 ز

 | :نزام نب ةبلعت وهو :رفيملا داز

 ١١ 11 :كاز نبا

 | :رهازلا © +١



 ءاففلاز ع لاليرللا تعلو 9

 رمعم رظنا :1؟5 :نتر

 دمحا نب دتبع نب نمحرلا دبع :ىمحرلا

 ا/ 11 : دوعسم نب

 نب دوعسم نب دمحا نب ديبع : ىجحرلا

 41'1/ :نايلع نب دوعسم نب هللا دبع

 ىباأ نب دمحا نيدلا باهش :دادرلا

 !16 1 :ركب

 ١7/4 :راتخم نب ديحم :(9) ىراذرلا .

 نب نورله نب ديم رظنا 111 :لوسر

 ألا ىبا

 رم نيدلا رون زظنا :2/ :لوسرلا نبا

 لوسر نب ىلع نب

 رفظملا كلملا رظنا :517 :لوسر نبا

 رمح نب فسوي

 :1415 :161 :هيقنلا :لوسرلا نبا
441115 : 51 

 اى١ :ديشر

 :ىريشلا دبحا نب رمع.نيدلا ديشر

5-011 

 صاصرلا نب

 :ىشاوطلا :رهوج نيدلا ىنص : ىناوضرلا
 "4 اال

 دبع نب دمحا نب ركب وبا نيدلا ضر

 ١754 11 :دحاولا

 :رمع نب دنحا نب ركب وبا نيدلا ىضر

 :بيدالا تباب فورعبلا .ىضافلا

5 45 : .4 11:41 

 وو ع 1

 :داّدحلا ترب ركب وبا :نتريدلا ىضر

 ظ 017

 نب نسح نب ركب وبأ نيدلا ىضر

 /./ 11 : لضفلا

 نيدلا باهش نب ركب وبا نيدلا ضر

 ؟16:1535 :دبيعم نب رمع نب بما

 هللا دبع ترب ركب وبا نيدلا ضر

 155.11 :ىرييهلا

 نب رافغلا دبع نب.ركب وبا نيدلا ضر

 ؟01 11 :ىخامشلا ريخلا ىلا نب. دبمحا

 :غئاصلا رمع نب ركب وبا نيدلا ىضر
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 61 :سراف نب ركب وبأ نيدلا ضر

 رمع نب دمحم نب ركب وبا نيدلا ىضر

 :ءوم :؟رو:؟ 01 :؟25 :ىويعلا

20010000006 

 رظنا : مامالا :ىفاغصلا نيدلا ضر

 ٍ ىناعنصلا

 نب ىلع نب ذمخحم نب ركب وبا :ىنيعرلا
 0 جاوا لبربس

 ؟ورينعم] : يشلا :دمحا :عافرلا

 ( 0+ 11 :زرابم :ىدفرلا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ١ // :ريع نب بس : ىمدلا

 | ؟ 151 :ثايثع :ىناندلا

 1414 11 :سيهد

 لودلا رظنا.:ىلاودلا
 :ىراشعلا صنح ورم وبا وهو :ىرؤدلا

 هم

 :ىرودلا 11 ٠١

 ١1١ 15711 :ةحط نب
 لابلات :نب رع رظنا .:راديؤدلا نبا

 راديودلا ىبلعلا

 ديحم نب هللا دبع نيذلا فينع :ىلئودلا

 5:31: نب
 4 : كيما هللا دبع :ىلايدلا

 مالسالا نيز رظنا : مالسالا نيد

 "41 11 : مداخلا :رائيد
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 تاذ ةيرامرظنا /١1: :نيطرفلا تاذ

 . نيطرقلا
 4؟ 1١: :ىلبارقلا نبب ىركذ
 ؟14 : ىضانلا :ىرامنلا

 ؟؟م : ضاقلا :دمحا :ىرامذلا

 ؟؟15 : ىضافلا : دبحم :ىرامذلا

 6.11 :رشب :ىباهذلا

 ١ ؟7 : ىبهذلا

1 

 5 :شنابوذ

 11 | 7 :يريمملا نيرفلا وذ

 ١1١

 ؟١41 1:01 :تزيوذ

 ر

 :00 :فيرشلا :ةداتق نب حجار

 +26 9282 2:11 12 :١١5

 ؟١١1 11 : ىحزارلا

 ا51١/ : دشأر

 ١١2 :ةعيجن نب دشار

 ؟4+ :شرهلا نب رفظم نب دشار

 ١؟١ :فينم نب دشار
 ا 17 :ةنيلخلا : ىضارلا

 :ىلع نب دمحم نريدلا لامج :ىعارلا
 آ؟60؟ 11

 :ىريماسملا سابع سابعلا وبا :ىعفارلا

 ؟ 6

 ىجايرلا رظنا :ىحابرلا .
 نب. دمج نب. هللآ ,دبع رظنا : ىابرلا

 دعسأ نب رباج

 رظنا 1 11 : ىميلصلا نب عيبر

 ىهيلصلا نبا

 نب ديعس نب رمع صنح وبا :: ىعيبيرلا

 ١2 : ىلع نب دمحم
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 ه؟:11 :دواد وبا

 ىبح نب دمحا نب قاححسا وخا :دواد

 ١ هك يب ايكو

 ؟؟ 9 :ساف نب كاميلس ىخا نبأ : ب

 ؟؟2/. : مسأقلا نب ديحا نب

 نيدولا اص رشلا ةليللا نب سس

 نب هللا دبع نيدلا لابج نب :ب

 45 :سافو نب االع

 ١7/1 11 :فنالا ىلع نب نسح نب ب

 ىلع نب ربع ناظخلا ىبا ني) ب
 ؟01/ ؛ ( ىننحلا ىولعلا

 نيدلا“ مراص رظنا :ليلخ نب

 ليلخ نب دواد
 ١١113 : مازر نب ب

 رظنا :ةزمح نب هللا دبع يرب ل

 دواد نيدلا مراص

 :فيرشلا :نيدلا رع نب

 ؛فيرشلا هللا دبع نب ىلع نب

 4 ١ 11 :ليهس نب رمع نب

 :فيرشلا :ةزمح نب مساق نب

 1 ١7:1١

 هللا ذبع نب سيزدا نب كيح نب

 نب .ةزمح نب نسحلا .نرب بحي نب

 741 13 : ةزيهح نب ٌتاميِلَس

0 
 | ”ة

 ااسدناذ كاوا سيقف

 هللا دبع نب دواد نب نوب نع

 نب ةزيح. نب نسحلا نب ىيحي نب

 117/7 11 :ةزمج نب ناميلس

 51141 11 :فيرشلا هل اقفل نادل

 172:11 :لضفالا كلملا نب :

 1*4: ىسوم نب

 ديؤعلا كلملا رظنا :فسوي نب
 1١5١ :كولمم :ىوادلا

 144 :ريمالا :ةيادلا نبا

 قيرز نبا رظنا :قيرد نبا

 جرس رظنا :211 :؟7ه :ساعد نبا

 نسم يصل نا ولا
 اا : ماعد

 41 11 : دبحم : ىسيعدلا

 ٠/71 :هيففلا .:هللا دبع وبا : ىلالدلا

 نب ديِمه نيدلا' لامج :(9) ىتمدلا
 ؟151 11 : حلاص

 نب دواد نيدلا مراص : ىشادرمدلا

 ١١١ 11 :ميهأرب |

 كبح! نيب ديص يذلا ىلبش : ىتشمدلا

 ١17175 نايضلا نقص نب

 دبع نب ربع نيدلا ىفن :ىؤلمدلا
 114ه 11 : نبحرلا

 ٠١411 :رمع :ىلمدلا



 ةلسلاج الاجل :ككانزيف

 دوعسم نب ديح نب هللا دبع نب رضخلا

 اد :نحلا

 176 :ثاهربلاب فورعملا : ىرضخلا

 نيدلا ماظن رظنا :ىثشاوطلا :ريضخ

 نهدلا يون. ظنا:هنط :باّليللا نإ

 لوسر نب ىلع نب ريع

 ديحا نب ةللا دبع تاذع وبأ : ىباطخلا

 :دعسأ نب دمحا نب مساقلا ىبأ نب

1 
 ؟؟١ :ابلطخ

 ىبا نب هللا دبع رظنا :بيطخلا نبا

 ىنيبالا ىدغسلا ديعس نيريخحت ني نيرمع نيدلا ز وت دينا: ةونيملا اقل

 [49 1 : جاحلا :دمحا :ىنافخلا

 ٠11 :لخلا نإ نبأ

 ١١ 51 :ىنكملا فلخ نبا
 1 ةره11 :تاكلخ نبا

 ىلخلا رظنا : ىلخلا

 :دمحا تب دمحم (هللا] دبع وبأ : للا

66 

 4 6 :شاطرمخ نبا

 55157 :ناميلس :قوبخلا

 ئزراوخلا : 17 ٠٠١١

 :نارمع نب هللا دبع (وبا) : ىنالوخلا

 5595 6 ١١:

5 7/ 

 : ماس ترب رمع نب هودنه : ىنالوخلا

 ه؟ 11

 ىبحي نب ركب يبا نب لضفم :ىرايخلا
 41١ :ينادمهلا

 ؟11 13 :ريخلا وبا

 5١ 1 :هيفنلا :ريخلا وبا

 ١79 :باّطحلا ركب ىبا نب ريخلا وبا

 ريخلا ىبا نب روصنم نب ريخلا وبا

 :هيقفلا : ىم هرضحلا قدعسلا ىخامشلا

 :؟1 6:14 1:1

 دوز 1 ا

 د

 1١: 155 :214 :لوسر نب ىلع

 اننا ردقر تكل

 11١: 0:16 : : ىمحتلا رادلا

 ةيييغلا نظنا :1 7

 4211:2241 :يسلل' واد

 57 :الإ :هيففلا :دواد

 عل وبل 2اليويبلا كليلا :دواد

 : 21٠١ :؟؟ 4: دك! :؟؟ذ

 كلبلا رظناد[-5 :171 3 590 1١:

 5 ةسوبب 0 قب دواد نيوملا

 : ع دواد نب ناميلس وهو. :دواد:نبا
 .-. .٠
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 دمحم نب فمحا نسحلا وبا :ئراوملا
 ١415 : ىسيع نب

 ليسا: نجا لع !نسحلا“وب) هيعراوملا

 ١؟7 :نسحلا

 ةزوح ثنب رظنأ :ةذوح تدب

 14 11 :دمحا نيدلا باهش :ىروحلا

 :16 :43 :40 :لك :2ا/ : ةزوح تنب

 6 ١٠١١ ١١١: 5:١

 هبا. ىلع وهو :14] : 14 :رديح

 بلاط

 5١4 11 : عبشلا :رديح

 ١١771 :ىرحلا نب قيحلا

 ىئوليجلا رظنإ .:ديمحلا دبع .,:ىوليجلا

 3 ظ
 ١٠/٠١ 11 :("كمربلا) دلاخ

 :ىربجلا ظنا :رمع_نيادن ةكريبجلا

 1 ريحا ديك

 ليج نب ديفا رظتا# ليدابا
 ؟” < هدبب اذخ

 7 ١

 ١١١ 11 :ريمالا :نيدلا ردب : ىناسارخلا

 :ريمالا  خاوؤذلا فيس :(قاسارنلل

 )ك1 :ز/لث 11

 ةاسلاو. لاجل كرف

 :ىضفالا ئغط نيدلا فيس : ىناسارخلا

 1 او جالا ا ا 1

 خ١

 :ديحم نريدلا مجن (عاجت) :قربترخلا
 11 2 ١1:11

 ا١١ : ةعازخ

 :ناسلل دمحم نب هللا دبع : ىجرزخلا

 ل

 دعبول" قيل
 ؟31/ا/ :ربحاالا 0 ىلع نب

 :مساق نب 0 هللا دبع : ىجررخلا

17 

 :1 5 1:١: : نسشملا نب ىلع : ىجرزخلا

 ركبنا 5 باطما 415 ب

 لهم: 1:11 51711 5-5 :١ رارخ

 0 تا

 د ا

1 00 

0 
 :ىراصنالا 171١

 ليي هللا دبع ديح وبا : ىجرزخلا

 ىدعاسلا رمحالا ىلع درب ريع نب

 74 :؟4 11 211 :ىراصنالا

 ضل : 52 ١: 111-151

 54 :5 :هيفنلا :رضخلا



 ةسلاو كاديلا كيب

 :سايا نب :ىلع نيدلا: رون :ئومنحلا

 1017 ١

 ١١٠ : ىلحلا دا نب ديمح

 ديحم نرب دمحا رظنا :ىديبملا نبأ

 ديمحلا دبع نب ىلع نب
 نب دمحم نيدلا لاجج رظنا :ريمح نبأ

 ريج

 :ًابسنبريمح ١: :؟5:/17:1 751 ١31

 :(9)ىريمخلا ١١1
 دمحا نب ناييلس نب دمحا :ىريبحلا

 ظ ه4 13؟ ةريثطب ذب

 نب ريع نب ىلع نسحلا وبا ::ئريهحلا
 5/ : ىضافلا :ديحن

 :رع نب دما باطلا : ىريمجلا

 2ك

 دوعسم نب رمع نب هللا دبع :ىريبحلا

 ٠ : ا1زللم يي كد نب
 نسما نب ديم هللا دخ زيا :ىريمجلا

 ىبأ نب بانعلا نب اجرلا ىبأ نب
 450 :رسافلا

 : اجرلا نب ىيحي هللا دبعوبا :ىريمجلا

24 ' 

 : دمحم نب ركب وبا قيتعلا وبا :ىريمجلا
>24 

 421/4: دمحا نب ىلع :ىريبحلا

526 

 :(9) ىلع.دبغ نبا دمحم نب.لع :هكرتمملا
 1 7”ىه

 دمحا :نب ىيحت نيدلا داع :ىريمحلا |
 ؟ا/+ 11 :بففيرشلا

 :نسحلا نب ىبوم ناريع. وبا :ىريمحلا

1/111 

 ني نمحرلا دبع لئابقلا وبا :ئريبحلا
 :1 715 :ننيحلا

 ىضافلا نب نسحلا ديح وبا :ىريمحلا

 ١ا/لا :رمع نب ىلع نسملا ققأ

 ١111 :ىلاوح رمع نب : ةضيمح

 ؛(ةفيزقلا *ومَذ بأ سيرب) ةضيمح

 0 ا ا ب ا اس

 416 :خ١٠١21 :4..ا/

 دواد نيدلا مراص رظنا :رجانح نبا

 رجأنح نب ىبوم نب
 15 8 وبأ : (9) ىجانحلا

 لبنح نب دمحا رظنا :لبنح نبا

 ردي بأ قيما وبا رظنأ :شاخيش نبأ

 ىرعشالا نامثع نب ىسيع نب
 ١66: 15 1: 1:11 ١٠١: : هنينح وبأ

 :؟ ارنب :؟ هزل :؟ه 1 .:![! يابنات ١

 : 11:13 امه: 115

 100-1١



4 

 ب11 نضفخ ىبا عيبا

 ١47 ١ ناايلا ستر :صضيفح نبا

 : ييباق نب لع نسحلا وبا : راكم

 فيلعلا نب مساق نب ىلع رظنا

 1 © :كمح نبإ ىلع (نب) نسحلا : ىمكحلا

 نب ىلع نب دمحم نسحلا وبا : ىبكحلا
 04 ةءانيض# كيد للك نإ ركب نبا

 :ناميلس نب دمحآ سس ابعلإ وبا :نيكحلا
 وكلا كايا ذب "تا لكنا
 7 :ركب ىبا نب ىبيب مقدما
 ١ 1 رب ا د ىلا

6 

 :ىلع نب نسح نيدلا ردب :ىبلحلا
1:17 

 :نسح نب ىلع نيدلا سمث : ىبلحلا
 21.١

 ؟٠5 :روصنم نب زيزعلا دبع :ىبلحلا
 دبع نب ليغامسا نيدلا بختم :ىبلحلا

 ؟؟ : لها قب هللا
 : لح نب :دنن# نيادلا# صان. ىلا

 1 ١51

 ىكحلا رظنا : ىملحلا
 ىلخيلا رظنا ليعامسا :ىلحلا
 هللا دبغ نب دنحا نب ركب وبا :ىلحلا

 '؟716-: دمحم نب

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 1 77 يام نيب ىلع : ىلملا

 ةكلآلا : ىلع نب كبح : لحل

 11 :جرعالا فيرازللا يني ةببلح

 اا ا

 ١ ؟ 11 (ابجلا) ىابحلا مامح

 4/4 :44 11 :,زاريجلا

 ؟١ 1: ةرهح

 ١1111 :فنالا نب ةزمح

 ١١: ١١: :ىناهفصالا نسحلا نب ةزمح

1051 

 كدلك ون ني نيسلا ل ع
15 

 جات نب ديحم نيدلا لامج :ىزيحلا
 ١؟؟ 11 :نيدلا

 161١ 11 :سيردأ نب سلا : ىزمحلا

 :دمحا نب ىيح نيدلا داع :ىزيحلا

 | ؟0 7

 :نيدلا رع نب ىدهبلا :ىزيحلا

 ١١5.11 :فيرشلا

 نب سيردأ نب دمحم نيدلا رون :ىزمحلا

 145 1517 :نيدلا جان

 ىداهلا نب دما ,نب .ىيح :ىزيمحلا

 ؟.71 11 :بفيرشلا ::نيدلا رع نب

 هله :رقابلا +: رنا ىيح : ىزمحلا

 ١١١



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ١ :.يضفاجلا نإ لينحم نب نصح
 دمحا نب ميهاربا قاحا وبا :ىهرضحلا

 4 17! : دمحم نب ليعاسأ نب

 ل0 :ديمم نه نليعابسا د: وشلل
 1212 16١ قل 1 ل 4

 4 ا ا 4 ف كا

 1157 52 ١: ا !١: 14 الآ

5:5 16 

 54 6 671152١

 نيسح نب دمحم نيدلا لامج :ىمرضحلا
 ظن مسالا

 :هللا دبع نب ديحم نيدلا لاهج : سد

11 

 :ريخلا ىبا نب روصنم نيريخلا وبا :
 روصنم نب ريخلا وبا رظنا

 ضر نب دمحا نيدلا باهش :

 دمحم نب هللا دبع نب ركب ىبا نيدلا

 124 11 : ليعامسا نب قع, نب

 نب ىلع نب ذمحا نيدلا باهش :
 ١ا/؟ 11 :ىرفملا حلاص نب ميهارب |

 لغات خب "لع نب ماس ناطقا
 ؟ 1

 حبذلا ئبا قب دمحا سابعلا وبا : تس
 /.11 :ديحم نب ليعامسا

 نب. ىبحي نب دمجا سابعلا وبا : ب
 ؟ 11: ديحم نب ليعامسا

 للا

 ؟6؟

 دبع نب ديمي هللا:نبع وبا :قيرضحلا

 دبع نب دمحم :ئيرضحلا رظنا :هللا

 هللا
 نبا قع عي ديما للا دبع ب[

 1١11 31574 :كيعامسا

 نب ىلع نب دمحم نب هللا ديع :
 :١117 ىلع نب ليعامسا

 دبع. نب دمحم نب نمحرلا دبع : ب

 : ىماشلا تانغ نب دب وب معلا

 ارنا

 :ىننحلا ةداوس نب دهن نب نابع : ب
174 

 ا|؟؟ :رمع نب ىلع :ل

 1171 : ديف نب كبف بأ: دنس
 :1؟؟ :ليعابسا, ترب دش د فحل

 د ا لل م لكل

 744 ؟نيسح نب لمحم : بي

 :؟1:/4 92 :هللا دبع نب ديحم :

 راسنا 10

 دمحا نب دمحم ةبلسم وبا : بل

201 

 ىب هللا اذيع وبا نظن: :باطحلا نْبا

 هللا دبع نرب نيسحلا نب ركب ىبا

 ىبكرلا ىرقوزلا
 ؟ث١ 11 :داع : ءانحلا



 اتا

 : اين ما اعكنل ؟ الينا ؟ه

 ١-2 :نيخال :؟ نبا 511

 < ؟ : تاتسحلا
 دِغس ىبأ سرب ديحن ىن وبأ : ىلا

 :ا مال :1١؟4 :ةداتق نب ىلع نب

 ان

 جلاص نب ىلع نيسحلا ىبال دج :نيسح
 54 ةيويسملا

 ىبا نب ىلع رظنا :؟١؟ :نيسح وبا

 يلاط
 1١.:: 1:17 :١1؟ 13 :ىلاولا :نيسح نبأ

7 

 :ىذوسلا نيسح نب ركب ىبأ نب نيسح
 انا

 ىلضنملا دوعس ىبا نب) نيسح
 ١ ١ 2:10 قالا

 نب نسا نب دوعسلا برب ايضا

 دبع وبا :ىنادبهلا ىلع نب ملسم

 اال :هللا

 | 15 11 : ةدابع نب نيسح

 1١11 :روصنم نب هللا دبع نب نيسح

 ١١1:74 :هيقفلا :ىنيدعلا نيسح

 [/.51 : نيسخ نب ىلع نب نيسح

 :(بلاط ىبا نب ىلع نب) نيسحلا
/1 :41> 

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 (نب) دمحم نب رمع نب ىلع نب نيسحلا
 [؟؟١:مسفلا ىبا نب ىلع

 نب نامشع نب ىلع نب رمع نب نيسحلا
 10.11 :خلع وبا :نيسح

 0 ٠ ؛ةرالسلا دعا بندا

 حابصم نب دمحا نب ديم نبأ َنْيَشحلا

 دبع وبأ :ىوحالا ميحرلا دبع نب
 5117 : هللا

 : محا نب م نبا دمحم نب نيسحلا

 4 ؟؟ :هللا دبع وبا

 ىبأ نب نيسحلا نب دمحم ترب نيسحلا
 دبع نوب : قوارنلا مق انيق دوعتلا
 ه5 711 : هللا

 ليغامسا فرشألا' كلملا نب. :نيسح
 ؟.- 424ج +: 141: نابل ىب

 : حلاص نب ىلع نسحلا وبا : قيما

 اتا

 ىبا نب ليعاسا نيدلا فرش :ىنيسحلا
 5335 >ىرتملاب هللا دبع نب ركب

 | هه :قيبتع نب نايثع :نابزلا

 ها/ 11 : حلاص نب ىلع : ىنيسحلا

 ىبطانلا كيئاكيم نب دمحم :ىنيسحلا

 ١١11| :ىوبنلا

 111 11 :ربيشح نب ىلع نب ربيشح
 5114 :شيشح نبأ

 ١[ 1::ثابربلا :ىرصحلا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 ناريع نب .ملاس نب: دمحا نب نسحلا
 54:11 :ديخم وبا : لهشلا ىهبنملا

 ١1.١ 171 :ىزمحلا سيردا نب نسحلا

 11-4294 :دسالا نب نسح

 :مجج . [؟ ا صصالا ب :زللا ' وبا

2001 

 6-24 :سايأ نب نسح
 © : ىلابيقلا نكي با نيس
 ١465| : مارهب نب نسحلا
 ٠١86| 11 :ةليهب نب نسح

 قلز مع نير ىلع نللا ىناييو قبلا
 وبا ىريمجلا مساق نب ىلع نب دمح

 ١/1١11 :دبيخحم

 نب دشار نب ماش نب دشار نب نسحلا
 :1 11 :1/5 :19 :ديح وبا :نسح

 م16 17 151:1١
 :70 7 : :17٠١ ديحم وبا :ىعرشلا نسحلا

 نق حلات
 :94 : ىجان نب حامطلا ترب نسح

 ظ 1
 ١ :ةزمح نب هللا دبع نب نسحلا

 ١1/4 :هيقنلا : ىلع نب نسحلا

 12 ة( نالا)' لك نب _نمح
 رظنا :هيفنلا :يزيمجلا ىلع نب نسحلا

 ؟هأ

 رمع نب ىلع نسحلا ىبا نب نسحلا

 ىريمجلا مساق نب ىلع نب دمح نب

 ؟[8 :ىبكحلا دمحم نب ىلع (نب) نسحلا

 وبأ :لضف نب ىبحب نب ىلع نب نسحلا

 4 171/ :ديحم

 ديحم نب نسحلا رظنا : ىركأعلا نسح

 ىرك أعلا رمع نب
 11 :هعدبملا مساقلا يبا تري -نسح

 ١١

 17 11 :(!زوريف) ذقريف نب نسح

 | 12. :ىناححلا دمحم نب نسحلا

 :ليبش نب ىلع نب دمحم نب نسحلا
 ؟هرا :ديحجم وبا

 وبا :ىركاعلا رمع نب ديحم نب نسحلا
 5111:5406 :ديمم

 وبا :ىلع نب رصن. نب دمحم نب نسحلا
 ه؟ 11 :ديبحح

 كلبلا رظنا : 1/4 :دوعسملا نسح

 رفظللا.كلبلا نب :نسح دوعسلا

 1١ 11 :نالعب نب ىبوم نب نسح
 ب16: ياه نب نننحلا
 :7/ : مامالا :ىزمحلا ننام نب:نسحلا

 ه1 1 هلل ااا

 :ا؟ 1:1 ؟ا8من: 11/0 : 14 ١5١



 ءاسنلاو لاجرلا تسيرهف 6

 نب ركب وبا رظنا :ةبرح .ىبا نبا

 ىدْؤَسلا بوقعي نب دمح
 11 .ةايملا :لاوودلا ”تناهش : ضرخلا

12 

 ويا مور هنا هيي تيقن ظنا 7:نفرللا

 ىسوم نب ركب
 ١11 :ىلصوملا (9) هبورح نبا

 رظنا :نيدلا مجن عاج :ىريرحلا

 ىتربذرخ ا
 ركب ىبا نب دمحم رظنا :ةبازح نبا

 ةبازح نب

 روصنم نب ىلع نب دمحم رظنا :بْزِح
 145 :ىلذبلا نب ماسحلا
 نيدلا :مانهم :رظنا !*ىزيزروتنلا.:ماشخ

 ىزيروتلا ْرلْول
 ه؟ 11 :رهاظ نب ماسحلا

 215 11 : ىنغلا دبع: نب ماسحلا

 ١5 7 : جحيشلا :لضفلا نب ماسحلا

 ؟9؟١ :رهاط نب دوعسم نب ماسحلا

 :ىدنجلا لع نب متاح نيدلا ماسح

.+ 

 دعسا نب ثلاسح نب :نريدلا ماسح
 : ؟ ٠ :[ىضافلا ريزولا :ىنارمعلا

 ا را ل جل

 نب هللا دبع نرب ىسيع نيدلا ماسح

 1152.11 :سيلهلا

 :11:56 :ال[11 :نيجال نيدلا ماسح
 ا

 :ريمالا :ىزيروتلا لول نيدلا ماسح
 1017 ملل عا

 ؟ ه6 113 :ناسح

 هيلز :.:ويزولا نيدلا ءاهي وخا :نايح

 ناسخ نب نيدلا ماسح رظنا
 ارتقعلا دينالي

 نب نّسح نب دمحم نب ركب نب ناسح
 ١1١11 :ىفوصلا قوزرم

 :117:1:0.:ىراضنال .١ تباث ؛نب ناسح

 ةعيرفلا نبا رظنا :5؟
 [31/37/:فبرك ئبا نب ناسجح
 /١1[ :هيقنلا :هللا دبع :ىلاسحلا

 نب ىلع نب دمحم نب نامفع :ىناسحلا
 [؟؟4 :هيقنلا :ىريمجلا دهجحا

 دمحم نب نامثع :نب نوره : ىناسحلا
 (1 :يزيمجلا لحب

 5/7 : نسح

 :.ىلع نب ديم هيننلا "مع :نسح
6 

 :دوعسم نب ىلع هيقنلا ةينك : نسحلا وبا

 17 ١



 هانسلاوأ (قاطلللا كلسراوف

 [17/4 11: دواد نب ىلع : ىلا

 [17-21 ::دواد نب دي : يحل

 ؟/؟ :ىدادغبلا جاججحلا با

 ١111 : نمحرلا دبع : ىجاجتلا

 ؟1 71 :رامخلا

 <ا/ :14 171 :ىزاجلا نبا

 : ىلع نب نسح نيدلا ردب :ىزاجملا
 ١

 ىناصحلا رظنا : ىنامحلا

 رم نب دمحم نب ىلع رظنا :رجج وببا
 دمحا نب

 ا/ال :(ذارجلا) داوجلا رج
 : (جرعالا ثراحل نب) نابعنلا نبرجح

 1 ١5 ةمارالا

 مهيالا نب ثراحلا نب نامعنلا نبرجم
 [4. :ةيرام .نب. ثراحلا خب

 نب دمحم نب رمع باطخلا وبا :ىرجتلا
 7 17 ديم

 ؟602. : مشاه نب نامنع :ىرجلا

 ةبرعج زنا 4 يرجح
 يناكحلا رظنا :دمحا نب ىلع :ىننمملا
 | ع 2 : ىروجلا

 نوح

 ىروجلا رظنا .:ركب وبا :ىزوجملا

 ؟17171 :ركب وبا :دادحلا

 مع :رسمشلا :دادجلا نبا
 1+ :فوذدي ديحم : ىتدحلا

 [5؟:141 :١1؟ه5 :ديدح وبأ

 91 :ديدخلا وبا

 ١77 :ديدح ىبا نبا

 ىفيذحلا رظنا :ىقيدحلا
 هدنباذخ دظنا :هذباذح

 , ةللا دبع : ىتيذحلا

 دعسا “نب هللا دبع ديحموبأ :ىنيذحلا

22 

 [/.ا/ : دعسأ نب

 ىزارحلا رظنا :ىرارحلا |

 :411 415:45 : ىزارجلل نبا

 | 7 ١

 رظنا ::544 : هيفنلا :دمحا : ىزارنلا

 يم

 : ىلع نب دعسا نب ىلع :ىزارحلا

 تلا

 نب نارمج نب فسوي رمع وبا :ئزارحلا
 ؟؟؟ :ديز نب نامعنلا

 قينايستلا قئادوع كالا : ىزارحلا

 171: ىلع

 11 : فشار نب ىسوم : ىزارحلا



521 

 نريدلا فص رظنا :ىرافظلا رهوج

 ىرافظلا رهوج

 نب دمحم نب روصنم نب ديعس : ىشيجلا
 111:1: ىريخلا

 : رى : يشلا :ردانلا دبع :ىناليجلا

 لا” خ1

 نمجرلا دبع نب ديمحلا دبع : ىئوليجلا

 |ه 11 ؛ديوشلا دبع نب

6 

 هللا دبع نب متاح وهو :؟١4 : متاح

 ىئاطلا

 41:4: ىمتاحلا

 :جرعالا ثراحلا نب رغصالا ثيراخلا

 ١ا1: 18:11

 ١5:15:16 : جرعالا ثراحلا

 :1]/ :1 6 :رمث وبآ :ربك الآ .ثراحلا

 ةننج نب ورمع نب ثراحلا رظنا 4
 اال :ورمع نب ةبلعث نب ثراحلا

 : ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب ثراحلا
 1١

 | 5 : ةلبج نب ثراحلا

 نب كنراحلا نب ةلبج ىبا نب ثراحلا

 ورمع نب ةبلعث نب ثراحلا نب ةبلعت

 | 4 :ةنفج نب

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف
 ةبلعث نب ثراحلا .نب ةلبج نب ثراحلا

 ١9:11 :ةنفج نب ورمع نب
 :رجح نب ثراخلا ,نب ةلبج نب ثراحلا

12 

 :كراخلل نب ناهعنلا نب زج نب ثراحلا

 ان

 ه1: :42-:1؟ :نشئارلا ثراحلا

 0 هاا وبلا بأ قب ككزاحلا

 :رمش وبا :ةننج نب ورمع نب ثراحلا
 ربكالا ثراحلا رظنا :1 ١6

 ١١ :رماع نب ورمع نب ثراحلا
 | :سيفلا ئرما نب ةثراح

 101 5:4 ٠ ءاقملا ةيلمث نبدي راج

 0١17 :رماع ني ورع نب ةثراح
 نب ىلع رظنا :فيرشلا : مزاح نبأ

 مزاخ
 ؟ ه6 11 : ظفاح

 + ؟ : ظفاحلا

 ؟1:1 :ماح

 رجابح نب فرشلا رظنا :رجابح نبا
 ا 5ا/ : () ىامحلا

 نب ديحم نب هللا دبع نب رضخلا : ىبحلا
 531/1 :دوعسم

 1/5 : ( ىئاطلا سوا نب) بيبح

 75,211 يقينمملا



 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف
 غ3 11: ىفاشعلا بشري :نيدلا لاج
 /1 :2011 :ىرمجلا

 15 :ىزيمنعلا نبا
 نيدلا لاوج رظنا : ىثاوطلا ليمج

 ليج

 نب دمحم نيدلا محن رظنا :دنجلا نبا

 دنجلا نب رمع نب هللا دبع
 :41 1:48 : خّرْوملا :ىدنجلا

 ءرو ناو هال نا روي سدا

 :14؟ :١؟65 :[[4 : 19 4/

 :ا١]]لآ :[ "55:1 5ه| :1 5١٠١:١545

 :1 6 : خخ: 7ك: 77ه ”7 ١:

 ال ا ا

 1 ل

 :[ه5 :؟هراز:[ةه؟ : ؟؟ةه :["؟؟

 در ل اش 15 تيل تلا

 :؟نزإ 2:1: 1155

 تذل م سن ل و ل

 ه4 15 1:21 5

 41 11: ن1 11 د6
 هال: هأ

 ١؟؟ :ىسيع نب ميهاربا. :ىدنجلا

 : ىلع نب متاح نيدلا ماسح :ىدنجلا

0 

 [4 ٠ :هيقنلا بوقعي نب فسوي :ىدنجلا

 ؟/

 نباتا يضل با هدا, هيل
 ه4 :هيقفلا دعسا نب دمحم

 نجا يدلل قرغاوظلا ::نينجللا نيا

 + ٠ ٠ : ىضاقلا : دينجلا نبا

 :ىهنلأ يبا دب دعسا لب انينيك جلل ديعجلا

214 

 نب رنع نب ىبوم وهو :نيبلا دينج
 ؟ها/ :ىنعجلا كرابملا

 [؟ 65 11 : ىبهجلا

 رظنا :141 :4155 :ةولمدلا رادةهج

 ةزوح تنب رظنأ : ةدوج تنب

 ىزوخلا نبا طبس رظنا :4 ؟ :ىزوجلا
 ؟171:/7 :ىزوحلا نبا

 بتاولع نب دنحا وهو :نميلا ىزوج
 ١71 :ىنوصلا

 :ىرعشالا رظنا :15 :1 :نوجلا نبا

 ىسوم نب كاميلس
 [آ0؟ : يسيشلا :ر هوج

 ىنص رظنا :شاوطلا :ىناوضرلا رهوج
 ىناوضرلا رهوج نيدلا

 رهوج نيدلا فص رظنأ :ىنيصلا رهوج
 ويصلا هللا ديغت نإ



 نك

 :ىرشانلا هللا دبع نب ديم نيدلا لامج

1014| 

 نب نمحرلا دبع ناب ديحم بح

 ىرعشالا تايقغ نب جارسلا ىبا

 ١١١ 11 :ذيز وبا :ىنودشلا

 212:90 01 ١ رانج دبع

1/5 

 11 :ذينجلا ىلع كنب يقادنملا

 7 1١

 11 :ىعارلا ىلع نب ديحم ب
1 
 11 :سرعلا ىلع كرب انبح سس

 ١

 11 :ىقرزافلا ىلع نب قيد دس

 5١ ٠: : |! ؟ 50:١ ؟؟ :1 ١1١ : ل

 +١

 11 .:ىرينشلا ,رمغ نب قاف دس

501 

 :فيرشلا ربع. نب ديحم .د
 ١4١ :1؟1 51 : ىضافلا

 :ليكفلا ( قبو طال طين
 ا ماج را الا

 ؛ ' ؟ 6

 11 :ىشئانلا ناريع نب ديم

8 

 ةيبلاع ابل كابل

 ىبليزلا ىسيع نب ديم نيدلا لاج
 :قيقعلا 131 1١51

 4إ/ : 40 7

 : ىرماعلا روصنم نب 1007 بدي

201 

 : ىليزلا رينم نرتب دمحم بل

2111 

 :ىضاقلا :نمّؤم نب ديم بس
 6 سا

 52 - 1 هريجولا

 | 51 :جاشولا .نب دمحم ب

 ١244 11 :لثمم نب

 4٠11 ١: :ىشاوطلا :ناجرم ل

 :[ 41:1 الفلك 151

 ا

 !ررش ا ا يي

 116 :015[1 : ؟؟ا/ 11 : ىشاوطلا

 زوب نيدلا لامج رظنا :رون . ب

 :داوجلا نب بوقعي نب فسوي بلس
 44:94: ئىصخلاب (نفورغشلا

] 2 111 



 6 ةينااو ابلاغ

 :ضافقلا :ناسح نب دمحم نيدلا لاتج | نسحلا نب.هللا: دبع نب ىلع نيدلا لاج

 : ملم :الك :]لك 1:15:15 1 :4:1١115:11ا/]1١1:1:ةرمح نب

 1-1-1 تى : ثلا : ياا : كي ا مل 110

 ١ : 6٠ ١: 1٠١] 4 ام 1011262 خخ : 1

 نب ىلع نب نيسح نب ديحم ل : رك ريتال اك مالا

 [ 57: ىمرضحلا مرتهملا 1 من1 م:علا/ : عا م[

 ملقا :كيمح نب كيو بس :رايط نب هللا دبع نب ىلع بلس

 ١٠١: : 56 :ل1 "11 :154:151:150:1ا/1:فيرشلا
 ع كا ل لا ل
 ركب ىبا نيدلا يفر نب لح يب ر, 11عاما
 :4177:ىويجيلا ريع نب دمحم نب في
 2 :ةوأ < اشيا :رضخ نب ركب ىبا نب ىزاغ 0

 ؟6/

 :؟ <: 0 :كلباثإلا ل 0#

 ١65

 11 :دالحلا ميهاربا نب ديحص ل

 :كردم نب .تاميلس نب دمحم تسي

 ١121

 11: يعضافلا اص نب ديت ل

7 
 سيطر ب ههلط ورح يلة بكنو 62

 م17 2 اراؤيلا | ”تاقج نيرادنجا نب هيمو
 :فيرشلا :هللا دبع نب ديم دب نالمع نب دمحا نب دمحم رظنا
 |ر14 :!(< | نب ديحم نب دمحا نب ديم تح
 :ىرضحلا هللا لع ا درع" | هيض 4-42 :ىضاقلا :ىويحبلا ربع

 جيس . || :ناولع نب. نيم منان عيل , اليسع
 : ىبهرل اب هللا ديغ نيف ديب... سي 1

 :اا :!44 :114 35 5151لالر1 |  :ىزيجلا نيدلا جات نب دمحت تس
 اع 114 اع 11

4 



 انين

 ؟ لعن ةربيكبلا ب كلبلا اوهو>-:ةبنجن, خب

 ,. نب نبكال, ٠ «نناينلا نبا نبكالا ةنفج

 آ1؟ :ةيرام نب ثراحلا

 :19 :زماغ نب ءآيقيزم ورمع نب ةنفج
 اننا ا لا

 ود( لش :ىبلغ رطبا : دالجلا

 ىلغملا ىلع نب ىموم نب دمحا :دالحلا

 11011 :سابملا وبا : ققدحلا ىضرفلا

 : فصوي نب ميهاربا نيدلا ناقرب :دالحلا
 ا؟1 11

 : هاربا نب دمحم نب ىلع نبا :دالحلا
1001 

 4: ة:: دسالا نب لالحلا

 ٠١١11 :دبيغم نب لالحلا

 ركب ىبا نب' دمحم نب كلغ نيدلا لالج
 ١١11141 دكا 5111 :لامغ نب

 11 كرك نيءدلخلا

 ١11١171 :ىدنلحلا وبا

 لابج رزقنا : ؟ هر د علا لايلا

 داوحلا نب بوقعي نب ففسوي نيدلا

 نيدلا لاجج رظنا :ىريتشلا لامحلا

  ىريتشلا رمع نب دمح
 انادي نبا لاجل
 515 11 : ملا ىرضملا لامحلا

 ءاسلاو لاجرلا تسرهف

 :قباطمعا :لظلا 4 هبقنلا + نيدلا لابْج

 ىرماعلا هللا دبع نب ىلع

 ؛1+ ا[: (طام4 لالا نوفا 7ك
 اننا: هاوطلا عراب بسس

 ال :21 5 17

 :؟05: 5 رسح درب زوب د

 ه1 ريب ا؟[تشم

 : ىفرشالا_رادنزاخلا تنبباث ل

 5١5 1101111. ىثاوظلا

 :1 2.11 : ىشاوطلا :ليمج ب

 ا

 زلنا ::ةيقفلا ةىنييرلا بج

 هللا دبع“  ..رب زابلع نيدلا لايج

 ىميرلا
 :ىقرشالا راديودلا فيرظ ل

 ؟./2:1؟١1 11 ىشاوطلا

 ؟١1 11 :ريمالا :ثاليط

 :ساهو نب ىلغ نب هللا دبع
 : 1 او 3 ب اكتمال ادريجلا

 م12 42-3

 م11 :انيللانانع' ب

 :قزرشالا: ىلضفالا. ىغط
 ١1/42 11 : ىثشاوطلا

 :؟ البال : مارهب نب ,لع هدب

 امل ع ع ا ا 1١



 هآسلاو لاجرلا تيرهف
 :ناعنلا نب رح نب ثراحلا نب. ةلمج

14 

 1 :ةيرام نب ثراخلا نب ةلبج

 رذدملا نب ورمع نب كاهعنلا نب ةلبج

 'ء ؟؟ :رغصالا

 ديعس درب رع رظنا : ١٠١ : ىلبجلا

 ىبيقعلا
 1. 11 : ميهاربا نيدلا فيفع : ىلبجلا

 مهأربأ نب رمع نب ميهاربا دج ةريبج
 4155 :ىريبجلا ىمحجدملا

 ميهاربا نب رمع نب ميهاربا : ىرديجلا
 412 : ىحممذملا

 2. . :ىناويحلا

 ؟؟ه5 11 :نيدلا ناهرب : ىفاوتحلا
 ١1 :ديحم نب نسحلا : ىناوعحلا

 ١77 :دمحا نب ىلع : ىناوحلا

 ؛ ١2١ :ردعج

 ديعس نب هللا دبع نب ناولع :ىردعلا

 1 هلو 41 احلا

 ١ ال:؟؟ :١؟

 نب ناويلس نيدلا سمش رظنا :ةبرعح
 ىبحب

 ا 11 : مالس : ىلزؤسحلا|

 527: : هيقنلا : ىنيويحلا

2 

 ىبا نب ديحم هللا دبع وبا : ىئادخلا

 : نعل نزلاج نفيترمنلل]] كلغ ة7:ابكأي
 11 ١

 ؟1 :14 1117 ةنانس نب عذج
 آ؟؟ :هيقنلا :رمع :ىدارحلا

 2ظآ]1 1 ةقابرحلا

 ىزارحلا نبا رظنا ١ ١: 11 :ىرازحلا نبا

 146 .: ىلع نب دمحا :ىرئازجلا

 :ىلاعبلا ىبا ىرب سراف :ىرئازجلا

 ا : عشلا

 :ىلاعحلا 11 ١١7

 ىلع نب ديحب نب ناثع وهو : ماعج نبا
 [؟4 :ىلاسحلا دمحأ نب

 ؟/21؟ :(هللا ىلع. كوتملا) رنعج

 : ىبلصلا نب عيبرل مع نبأ :رنعج

111 

 ١؟ 11 :فنالا نب رفعج

 | 7 :زايظلا رفعج

 1١ ةريمالا : مشاه ىبا نب رفعج

 11:11 : ( ىكمربلا ىبحت نب) رفعج
 : كرابملا نب ربع نب ىتوم : ىنعحلا

 ١51

 ىبعصلا لضف نب

 ةننج : ١6



 "كل

 ءام رماع نب .ءايقيزم ورمع نب ةبلعت

 ورمع نب ةنفنج رظناأ 65 :ءاريسلا

 ءايقيزم

 7/٠ 11 :هيقفلا :ةماث نبا

 لي شع نبا ليغارمما نأ ةفيليفا الويل

 حاجن نب
 | :ةدنك وهو :روث

3 

 ديمه: وا رظنأ :ةيراعلا نبا

  قيراللا
 ؟١ ؟ ةنيئان راذزالط

 ه1 11 :نافع نيدلا لامج : ىئابجلا

 نب نائع نب ريع باطخلا وبا :ىئابجلا

 :ىريمجلا دمجا نب ىلع نب ديحم

1 

 نب ديحم نب ىلع نب دمحم : ىئابجلا
 ها 11 :رباج

 ؟144 :هيقفلا :ربج نبا

 مدآ نب نافع نب ميهاربا رظنا :قربجلا
 ؟1/4 :هللا دبع نب دمحا :ىقربجلا

 ؟16 :ىليزلار ع نب دمحا :يتربجلا

 ءاسلاو لاجرلا تيرهف

 :54/617 :ميهاربا نب ليعامسا :قربجلا
 سهشس سما

 5 هيحإ نا كيرلا !ةنيقرمجلا
 دبع نب ئموم نب رمح نب دمحم :قربجلا

 141 تكي 15 ةندللا

 نب :ليعامسا نب فورعم :قربجلا

 . "11 : 11:98 :ريمالا :ليئربج

 :نيظرفلا تاذ ةيرام نب ثراحلا

 2 21 ١

 1/4 :ةننج نب ورمع نب ةبلعت نب
 : جرعالا ثراخلا نب مهيالا نب ةلبج

15 

 ةلبج نب ثزاحلا نب مهيالا نب ةلبج
 نب وربع نب ةبلعث نب ثرالا نب
 ١ | : ةننح

 نب ورمع نب ةبلعث نب ثراحلا نب ةلبج
 ١١ : ةننج

 ١ 5: :رمش ىبا نب



 :دحاولا دبع نب دمحا نبرمع نيدلا قت

 ؟4١ 1

 :فاّرعلا ركب ىبا نب ريع نيذلا قت
1 

 :ىذستلا "كيَمَس/-:رب“ءازح نيدلا وشن

 7 1١1١

 :ىكييلابللاةقبعاازا رغد رينإلا لن
1111| 

 نمحرلا دبع نب رع نيدلا فن
 ؟56 11 :ىولمدلا

11 

 ه7 ١:12 ١:1 ١:١11 :.لا١

 ١41١ :12.71 :ىضافلا

 :هيقللا .:.ينلظم ني رمجخ ترين
17 ! 

 :رنص باهشلا .:(ىيركلا) ىتيركتلا
 11-15 :؟؟ 1“

 2260 :فيطللا

 : ىراصنالا ميهارب | نب دمحم :ىناسيلبلا

2 

 ؟

 ّىين وبا رظنا :ىمت وبا

 0 يس وم ار يس را
 نب نس نب ركب ىبا نب دمح نب
 ١١4 :ىسرافلا ىلع

 ؟184:4١ :؟ :ىماهتلا

 رظنا. فلا (نيوب ميهارب| : ىماهنلا

 دمحا

 ؟؟.:1 الرا 11 :دمحا

 516 :لاّطب نب ىئاهتلا

 ا١ا/لك 11 :هللا

 401 11: ميهاربا نب ىلع : ىماهتلا

 كلل نظلا جا :ةبنرياازب ءاشازون

 بويا نب هاشناروت مّظعملا

 ---05157 ١

 :171 121 14 : ىكرتلا كتلزوميت

 ا

 ث

 ١5 :ورمع نب ةبلعت

 ١١ : ةنفج نب ورمع نب ةبلعت

 : 1+ اءافملا ثماعت قب“ وح كَ ةبلعت
 نري 2 ل ل  ةداشز



 كيبل لاجرلا تسرهف 5-5

 44. :ريغصلا ردب نيدلا جات

 :عرفظيلا هللا دبع نب ردب نيدلا جات

 1 هايم“ :شاولملا

 05 :ىلع نيدلا جات

ي. نب :دمحا نب دمحم نيذلا جان
 نب ىيح

 ا و لا: رجع

 اع يول ا ع وي اج بج

 نك وز ارسال

 ىبحب نيدلا داع نب ديحم نيدلا جان

 ىلع نب ةزمح نب ناييلس نبا ةزمج نب

 ه5 : هر :ةزمجح نب

 نب ىبع نب نيسحلا نب ىسوم نيدلا جات

 :ىضاقلا :نيسحلا نب دضف نب ركب نأ

1 

115:١ : ىلصوملا (نب) نيدلا جات
 ؟1

 رومأت لماكلا كلملا رظنا :نيدلا رومأت

00 
 :؟21 :؟الم :[ه1:14؟ :هئاتلا نبا

ليغيتي علا 5 ديحم رظنا 245
 

0 
 ركب وبا :( عابسلا) ىعابتلا

 :دبحا نب

 امك

 :ركب ىبا نب ىلع :(ىابسلا) عابنلا

 5 [١

 4.11 :ىلع نب رمع ( عابسلا) عابتلا

 وربع نب ىلع نب ورمع :(عابسلا) ع ابتلا

 111/1117: دمحم وبأ .: دمحم نب

 ؟21/ :نائعنلا نبا :ىزيربفلا

 206 : عب

 "41 :5ا/0 :ربكآلا عبت

 45 :فسوي نب عبت

ويحصلا رظنا : ىونحتلا
 ى

 ١١ :ديحم نب بوقعي :ىبرتلا

 52 :ىناكرتلا نبا

م نيا رظنا ؟ثيكرت نبأ
 ثيبل

 441 :ىذمرتلا

 - ةرقزبم ..يريدلا بفيس : ىللجنرتلا

 اراد

 155 :14 :71 :ىزعتلا نبأ

 :ديعس نب رمع نيدلا ىفت :ىّرعتلا

57 11 

نب دمحا نيدلا ّىنص :ىّرعتلا
 ىسوم 

 17511 : ىفاشلا

 4١ 11 : ديعس نب رمع :ىٌعتلا

 ؟؟ 1 :ريمالا :سنوي نب ىزاغ :ىّرعتلا

 4.11 :توقاي :ىعنلا

ببع ,نب سابع نيدلا عاجت ؛يباهتلا
 

 ١١؟ :ليلجلا

 ميهأربأ نب ىسيع نب ةحلط نيدلا ”ىفت

 ١1/71 :رايهلا ىسيع نب ركب ىلا نب



 ءاسلاو لاجرلا .تسرهف

 ا و

 ١: هر: هالد["ه٠:122 : 4١<

 : 1 1 ال 1 ا/

 1١"

 ١/1:71: :ىنيطللا رداهب نيدلا 7

 :[؟١ :؟:الض؟ ب١ :اذال :]57
1 15 1: 111:116: 511 

 :14 11 :ىدهاجلا رداهب نيدلا 0

 |؟ا 14

 .:1 1/5117 :ىرافظلا نيدلا ءاهب

 ١4-4

 نب دمحم نب دعسا نب دمحم نودلا ءآهب
 بحاصلا :ىنارمعلا ىبوم

 1١: 7/4 :١ال؟ :54 :ىضافلا

 ب شا .ة١ ما يدل

210 |12 1:12 1714:1515 

 0 ل ل

 ان

 هد ضانلا :ديمس نبذ نيدلالاوب

 نيدلا ءاهب رظنا :ىلبنسلا رداهب

 يلبنسلا رداهب

 اينلويبلا ليج للطنا:.: ةيسفلا ندا

 ىسيشلا رداهب

 :554 :؟الد 1 11 :ىرفصلا رداهب
0 

04 

 نب ىلع نيدلا لاهج رظنا .: مارهب نبا

 مارهبب
 : ةبلعت نب سيفلا ٌررما وهو :لولهب

| 

 3 نيدلا دسا رظنا::زوب نبا

 لوما نب نسخ

 [541/ 11 :زوب نبا

 ؟١ 11 :زوب نب نسح نب زوب

 :ةيوب 11 ٠5 [

 رهاظلا كليلا :نيدلا نكر *سربيب

 : ال7 : ١/1 :؟؟ :ىرادقدببلا

0 
 ؟ 11:ريمالا *نيدلا"تفينس سرب

 [1 71 : ةريشبب

 :ىلاقليبلا ١-55 145041-14

 ؟725 :ىراصنالا رهاظلا وبا :ىناقليبلا .

 215 :ىفزالا هللا دبع بقل :جاتلا

 406 :رع نب جاتلا

 :46ه::17/؟ :قىرصملا العلا نب جاتلا

1 

 14 ::ريفالا .: نيِدْلا جان

 ضاق: ؛زعالا تنب نب نيدلا جات
 ال6 : ةاضنلا



1 

 ١ رج دالك نب دلمصلا نوب كم وب !
 ؟: ميلا 1ايام ديب نب ع

 دمحم نب ىلع نب دمحم ني بل
 4.1؟ :ىنيعرلا ديعس نب
 ؟ ون رديف نب ديت نب 001

 :ىويصلا, ربع نب ديجح نب 0

 كيس ل أ في ظنا
 :ىدرسلا بلش 0 نب يي

 ١١1 11 :ةبرح ىبا نباب فورعملا

 ؟591/ :هيقفلا :دوعسم نب ل

 1146 :طعم نب ل

 :31/ 11: كريسلا ةضاسبا 0 بسس

 4 ١75:15

 ؟ 84 5171 :ىبرغملا (نب)
 ؟014 :؟؟؟ :ىرفملا (نب)

11 

 :لضفالا كلملا نب :ديؤملا
 |5ه5 1

 [56 : 7؟1/ :76 :رصان نب

 :ىيملاب فرشللا لاش
 42 11 :ةيقفلأ

 ىلع نب قاوسا نب ىبيحل نب

 : هير :ىكنلتللا نامل فاما نب
 ا ا لا ا امن

 :ةرماق بحاص : بوقعي دوب دسم

 17 11١1

 ءاسنلاو لاجرلا ,تسرهف

 : ىننحلا يملا. .بفلزي :كربنكب وبا
 ا

 42١ :ىرقملا :هللا دبع :ىواركبلا

 ىتبركتلا:رظنا: : ىتيركبلا

 توتلم نبا رظنا :ثوتلب نبا

 ه4 11 بل

 ( هه :ىقدنبلا

 آي ظنا افلا ريزبلا بداهلا
 دغسأ نب كم نبللا

 440 :رادناجلا ءاهبلا

 رداهب نيدلا ءاهب رظنا :ىسمشلا ءاهب
 ىسيشلا
 نيلذلا“ اهب ظنا ئدهاجلا ايبا

 ىدهاملا رداهب

 دعسأ نب ديح

 ١١: 6 11 :ىفرشالا رداهب نيدلا ءاهي

0 
 30 2 الا كويت يذلا «. 17

 الملا دلال ١ تا

 :|؟11:١١خ:١1١١11:1١ /١11:

 اول 1
 :17/4 11::ىتتمشلا راهب ٌنيدلأ ءاهب

 1 4 يلوا هور خنت

 1 1 1 ل



 ءاسلاو لاجرلا تسرهف
 01771 :نشادرمدلا نب ركب وبا

 مدسسنسل

 /ه 11 : ىليزلا

 ىو عرش
 1 ليال باسل

1١ / 

 : ١"١: ١04 :نيدصملا فح

 : 222:25: نا
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 ١51 :ىدابع نب سس

 :(ىبلملا سايعلا  ىبا .نب) د

6 

 :هيقفلا :ىميرلا هللا دبع نب بل

 ل لل

 : نمحرلا دبع نب هللا دبع نب يسم
' 7 

 نب ديحم نب هللا دبع نب

 :قيرز نباب فورعملا :ناميلس
:2014 

: 14 
 ك0

 ؟5 11 :؟ نال

 :؟ ١ ا/ :هيقفلا :فاّرعلا (نب)

11" 

 41؟ :هيقنلا : ىلع نب

 61 ؟دعيسأب نب ىلع نب

 ؟151 :لدهالا ىلع نب

 ف

 دف

 ديح نب هللا دبع نب ىلع نب) ركب وبا
 1 :(مشيهلا نب دعسا نب دمحا نب

 رظنا :كرابم نب ىلع نب -خ
 ركب وبا نيدلا عحان

 : ىلماهلا ىبوم نب ىلع نب --
 15211 :نيدلا جارس

 433 :ريشملا ىلع نب
 ١11 : يمحم نب ىلع نب ركب

 +20 :راثع نبأ داب ىعا
 عمال :نشاكتح نب رمع نب بيس

 ه1 51 :عفادم .نب رمع نب مدس

 كامثع نب رمع نب ىسيع نب --
 :؟6هك :جاّرسلاب فورعبلا ىبرهلا

 هر

 ففونرعملا :ىشرقلا ببازغ نب . سس
 117 1 هيلا

 : ىبجشلا مسأقلا نأ ككل

1 

 ؟ا1/71.111 :دئافلا نب ةمسمسس-لا

 [4؟ 11 :ىفارفلا

 ؟9/ :رصيق نب
 [76 :ثيلل. نب

 :دينجلا دمحا بري دمحم نب

 ؟175 :ىرعشالا دمحم نب
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 نب ركب ئبا نب دما نب)زكب وبا
 اه( اولا ليسلا لِما
 : (عابسلا) عابتلا دمخا نب د
 الد هلا

 11 بورق ا رب قي نإ بسس

 : 4 ١

 : ىشرفلا نيسعد دمحا نب 0

4111 

 نب هللا دبع نب ةدمسا نب د

 6 : ّلحلا ديحم

 :نمحرلا دبع نب دمحأ نب د

 ١ 4١+ :غئاصلا نباب فورعملا

 ؛ةديغارلا و نب قيل ىلإ سس

 انا ب للا وا
 دحاولا دبع نب

 :دئانلا": ىلع نب دمحا نب ل

 [هري 11

 ملسم نب رمع نب دهحأ ني. ..بسع

 4١ ؟ :ىبعشلا ىسبوم نب

 :1 5١ :قاملا دلك ا دس

1 

 :ليجم نب سوم نب دمحأ نب --
 : هزل 1

 رطبا نمانلل فيدال وبني, عج
 ىضاقلا :بيدالا نبا

 ءانسنلاو لاجرلا تسرهف

 :نزيهطم قب بفيالالا كرب 'زكلب وبا
1 

 نب دمحم نيدلا ذسا نب ل

 نيدلا :سمش نب نسجلا نيدلا ردب

 7١9 :لوسر نب ىلع نب
 1+ لبتاسأ, نب: :ةيدب

 ا/؟:نيسح نب دعسأ نب
 كلل 'رظناأ 1 ثمويا' قب .. بسس

 ظ لمانلا
 ع8: 118/:ةيقفلا :ئزعتلا تبتسم

 : 45 17 11: لْياَربح نبا

 ٠١١

 ؟04 :ىلالسلا متاح نب
 [-5؟::هيفنلا :رجح نب ل

 ٠ ؟تافوؤهجلا ب

 ؟914 11: دارحلا تح

 41 11 :ةزمح نبإ ل

 25 : هيقنلا : (9) ىجانحلا 5

 قيتغلا وب ارظنا :شاكتح نب

 ىرعشالا نافع نب ىسيع نب ركب وبا

 1؟ 1١ : كءالفخ ع 500

 نب رمع باطخلا ىبا نب) تح
 ؟ 91 : (ىشحلا ىولعلا ىلع
 ٠١6 11 :ربدلا نب ل

 | 1 ؟ساعد نب < دس



 سلا لاجرلا تييدفا

 :ىولعلا رع نب ميهاربا نيدلا ثاهرب

 رظنا:١١) :١؟ال: 31 ١51

 دمحم نب ىلع نب رمع نب ميهاربأ

4 
 ىلحلا رنغ نب ميهاربا نيدلا تاهرب

 :1 12 11 : ىدراكلا رجانلا ىرضملا

 ارك

 :ريطم نب ىسيع نب ميهارب ا نيدلا ناهرب
 1 05٠١|

 نب دوعسم نب ميهاربا نيدلا ثاهرب

 ١٠١7 11:ىزورملا ميهارب |

 : دالجلا افطي نب ميهارب| نيدلا ناهرب

101 ]| 

 مكه 11: ىناححلا نيدلا تاهرب

 رظنا :هبقنلا ةورمع نب علاص : ىهربلا

 رثع نب حلاص :ىهيربلا
 جلابع نب دمحم نب ليعاما :ىهيربلا

 :ليعامسا نب ركب ىباأ نب رمع نب
217 

 :؟ه؟ /]7١: :رمع نب حلاص :ىهيربلا

 00 1 511:25 ١:

 :05؟ :؟لن :[ه :[ 4 : | 7 7

 مآ :المل-- الك

 ؟3<:يلابع : ىهيزبلا

 دبع نب دمحم هللا دبع وبا :ىهيربلا

 55ه

 نب ركب ىبا نب رمع نب .نمجرلا
 "0 11 : ليعامسا

 ديم ني ىلا دع يوفر ا .ةيفيرعلا

 ١٠١ 5 :ديزي وبا :ىماطسبلا
 ه 11 ىناعذلا رشب

 4 :ه6 :ىرصبلا نبا

 م ناس
 ١: ؟؟ :مامالا : ىبكرلا دمحا نب لال

 علو دمه؟ :؟115:1؟
 ؟5؟١ : دمحم نب لاطب

 ا أ لا

 | 21]/ :/4 11 :ةثيمر نب ةيقب

 ٠١1/13 :ركب وبا

 نب دمحم نيدلا لاج مع: ل
 014-42 :ىويحلا دمحا

 نب ركب ويا ظنا .:هيلللا : ب

 ىويمجتلا ربع نب دمح

 7 :ىيلبلا ديت

 11١ : يتربجلا مدآ "نب دل

 :1/5 :ىضاقلا :دمحا نب

6 



 انهن

 :سايا.نب ليعامسا نب ىلع.نبدلا ردب

11311 

 :ريمالا :رمدرا نب ديحم
11 1 

 نب يعاسأ نب ديحم

 17131 :ىسليا

 : 1156 را

1:1 

 : ىنيظللا رداهب نب ديحم ع

 :ا١الث :١الآ :؟الإ :1؟54 11

 نر ا

 :ريمالا : متاح نب ديحت

 الا

 :رون نب نسحلا نب دمحم

4 
 : ىلماكلا دايز نب 20

 5٠١865 4 ا 6 س1

 17001111 ]ز ز

 17ه 11 :ريمالا

 :سايا نب ىلع نب دمحم اداب

11101 

 ؟/ا١

 :ىلبتسلا رداقب نب كني

 هابسلا» لاجناا .كليرهق

 : ىميشلا ىلع ني ديحم نيذلا ردب
 آلا : 1525:1544 14117

 نب. رمع نب ىلع نب دمحم
 [؟ ٠ 11 : ىجان

 هدسللا

 اسست

3 

 الع نب رمع نب دمحم مدمس
 ١؟ 115 :ىباهشلا نيدلا

 : ليئاكيم نب رمع نب دمحم

 م
 7/7 11 :رفألا نب دمحم

 ؟4./ :ىبقرملا بونكم
 7١1 :ىرصحلا نابربلا

 41:56 :ساطرب نبا

 ؛قيدلا كفي نهاظلا: كلملا-::قوقزب
 دوس ف نر ا ار اكل

 ادا

 ىرضفلا رظنا : ناهربلا
 : ىاهتلا دهسا نب ميفازبا نيدلا ناهرب

 م لا 17

 ركب ىبا نب ميهاربا نيدلا ناهرب
 [؟6 11 :ىزيزعلا

 نب هللا دبع نب ميهاربا نيدلا ناهرب

 :ريخلا ىبا نب دبحا نب ميهاربا
1 



 ءاسنلاو لاجرلا تسيرهف

 نب هللا دبع نب نمؤملا دبع : ىقرابلا
 41140974 يطا كار

 قرابلا رظنا :قزابلا

 ؟6؟ :لطابلا ىبا نبا

 : ىبهولا لضفم نب دمحم نب رقابلا

 ١ ا/

 [/5 :روفاك :يلوتبلا

 :ميهاربا نب ىلع نب ميهاربا : ىلجتلا
 ؟2.11 :4؟1/ :؟ه؟ :هيقفلا

 نب ميهاربأ نب ىلع نسحلا وبا :ىلجبلا

 كاكا ص65 * .:ريسح نب ديحم

 ري0٠:هإأ:511آ:١4ضغ5|4:(7

 نب ركب ىبا نب ىلع نسحلا وبا :ىلجبلا
 1551 :نيسح نب ديمم

 : 441:11 : ١: ١ 5١ 45 :يراخملا

 ا عك ااا 11

 نب ىلع نب دمح| نب ليعاسا : يللا
 :؟١/85:ىلسملا7ةرايملتم نب ديحم

 لي املا هك ااا عع #

 1١6

 517/1 :ىرفظملا ردب

 رظنا :؟4١ :رمدرا نب .نيدلا ردب

92 

>20 

 هةميسسسسسل

 كا : ار[ :) ١ تك دل

 ا سل

1: 

 هةملسل

 :ريمالا : مارهب نب... نسح

 : ىلا سارخلا (نب) .نسح

 ١5 :؟ هل :طظ5 نا

 :ىزاجحلا ىلع .نرب نسح ب
 سرا

 11 :ىبلحلا ىلع نببنسحإ ب
11:1 

 :لوسر نب ىلع نب نبسحلا 0 لهي

 د رعب ا ا ل د

117-41 

 : ىجمدملا ىلع نب نسح
 1 : جيشلا

 +٠١ 153 :كاساي نب نسح لل

20 

20 

 (ورنع) ربع نب هللا دبع

 :؟١1 :؟ ١5 :(دبجلا) دينجلا ترب

 ل



 ب

 ذبحا نب دمحم نب روصنمل 5 : معنا
 او :ردبرللا

 نب روصنم نب ديعس دلاول بتل : معنا
 اذ : ىشيحلا ديحا نب ديحم

 ؟11 :رعشالا نب معنأ

 541 11 :بفنالا نبا

 [21 :ناورشونا
 نيرفا ع4 نكياولا :لدهالا

 5 ةرمع نب ىلع نسحلا وبا :لدهالا

 لدهالا رظنا :لذهالا

 فدل خضاب. زلطنال' 4 يفاؤطلا +: كبها
 تايغا

 :سوالا ١١:١١

 :17111 : دادغب بحاص :سيوا نبا
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 نب ىلع نيدلا سمش رظنا :سايا نبا

 ايا نيب يانا
 ؟01 :ىفرشالا ىزاجحلا كبيا

 4/2 11 :ىدوعسملا كبيا نبا

 ؟؟ 11 :هبليا

 مهيالا : 11 ١1١1

 راحل نب ةلج ,نب . مهيالا نب مهيالا
 ١5 : ةلبج ىبا نب

 15 :ةلبج

 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 آ؟: تقلل رز مهيبالا

 نبأ تيرا عزب هلقبل نب و
 تيرايألا ليبأ ةللاسش: ليي كرلتللا نب
 ” ا دم

 ىبا نب ثراحلا نب ةلبج نب مهيالا

 [4 :رمش
 ١ :جرعالا ثراحلا نب مهيبالا

 ثزاحلا .نب :ةلبج نب ثراحلا نب مهيالا

 نب ةبلغث نب ثراحلا نب ةلبج يبا نب

 مهيالا رظنا :15 :ةنفنج نب وربع

 .تهيراعوبب هيطزابطلا نب
 رظنا :؟ ؟ :ةيرام نب ثراحلا نب مهبالا

 ةلبج نب ثيراحلا نب مفيالا
 ؟17 :نايهيالا

 أب

 نبأ ننال ارامل 1 2: ذاشباب نبا

 ذاشباب

 ١4731 :ديمم :ىلبابلا
 نبا رظنا :؟ا/ه :هيفنلا :ةبايلا نبا

 دحاولا دبع نب دمحم نب عيرز :ىجابلا
 ١١5١ :ىنادبهلا

 [514 :ىزرخابلا

 عزاب نيدلا لامج رظنا :ىشاوطلا : عراب



 قم ءاسنلاو لاجرلا تسرهف
 1ك ع[ جا رشا ريا: ضلألا

 كاوا كذنأ ذيب

 : دعسا نب دمحا نرسم وبا :ادسع
 ١14

 :دعسأ نب دما نب ىلع نسحلا وب | : سس
 :[11 :؟هر4 :؟ ١4 :1ا/5 :هيففلا
 ا ا ا 120

 :؛4 ١مل: ٠١045 :؟ الو :؟هرا : ©:

 :| ه11:4؟1 :؛ 1مل :11؟ :21 7

 ل يانا اه
 11 : ديم نب لح نسل وي 3 تيم

16 

 6٠ : ماس نب هللا دبع :

 ىباأ كرب دمحم ةللأ دبع وبا :

 :دعسا نب دما نب ىلع نسحلا
 تيل

 :ركب ىبا نب ديح هللا دبع وبا ديما

 ادا م

 م 11 24 1 : ديح هاد

 7 :ركب ىبأ, نب دمحم هب

 : ١611 :؛؟ ل :؟ا/4 :؟؟/ : 1 1/

52:5 

 ؟ج1/ : دما نب للع نب دموض : بسس
 <24 : كبح نب روصنم ه سس

 ؟١1 :بهصا نبا

 [ 11 :ىدوبجلا انيطا

 ,؟: :ىضاقلا :زعالا ىبا نبا

 :ىنعالا ١١

 15 11 :توقاي راضتفالا

 هللا دبع نرب توقاي نريدلا راضقا

 ؟+1 :144 ١ 1١: :ىرفظملا
 رظنا : ىفط نريدلا يفيس : ىلضفالا

 ىغط نيدلا فيس

 نب كلملا دبع نب ىلع رظنا : حنا نبا

4 
 . ٠١ 51: مداخ :لابقا

 :ىدنه دبع وهو :ىرتملا :لابقا
 ٠٠١7

 هم 11 :ىابقا

 : ىكرتلا بجاحلا هللا دبع نب ىابقا
 |١؟ 1

 ١-٠ ؟ 11 :ردقالا نبا

 ١426 : نفقا نبا

 !1/6 : ميهاربا نب دبحا :ىبينكآلا
 ١11 ينين) ةيشااربا دةبكأ

 :11587“ :سوقا نيدلا لامج :ىنلالا
 1١4١

 155 ةبلعث نب سيفلا ٌؤرما

 :/4/:5 : 61 151 :فيها نيدلا نيمأ

 : ١4:12 ١٠ 8:1 526 :5 1 : زارا :ىلا/

 ١١١:١ مك: ١ "كن اال



 ةاسدلاو لالا كرهه: آى

 ىلع نب ليعامسا نب دمع نب ليعامسا
 مال اذنلا وبأ“:اؤرتلا ئريتمحلا
 :1/؟ : هيقفلا : ىمرضحلا دمحم نب ب

01:17:15[ 114 6]: 
 :[هراإ :[1 ه1: ١ : ١ 1١7:1١

 انهما كسا ل 1 ول
 ميو (أةجيوعي؟ :؟4 1

 :ءا/ ذأ 111 مج 1
 غ3

 ىبأ نب رمع نب حلاص نب ديح نب
 هبا ؟ :ىبرلا ليعاعا يري

 ها :ىونسالا

 :.تافعانب .ىنلع. نسحلا .وبا :ىهبشالا

 و

 4١ :(نيدلا حالص يع) فرشالا

 رظنا :(لضفالا كلملا نب) فرشالا
 سابغلا نب ليعامسا :فرشالا كلل

 رظنا :(رفظللا كلا نرب) فرشالا

 فسوي نب رمع فرشالا كلبا

 هزت :؟ ١ :؟١ 11 :قثاولا نب فرشالا

 نب نيدلا فرش مسانلا وبا :ىفرشالا
 551 :نمحرلا دبع

 ؟ه؟ :ىزاجلا كبيا :ىفرشالا

 ؟5١ 11 :رداهب نيدلا اهب : ىفرشإلا

 ١ :مرؤملا : ىرعشالا

 : هللا دبع نب رمع نب دمحا :ىرعشالا

 |[ ذل :[ 0 1

 نا زون : كيفه نيب ركج كيل : ىرعشالا

 :ليعامسا نب ىلع نسحلا وبا :ىرعشالا
 افعس 1

 :عييرلا وبا ةىموم نب نااميلس :كرعشالا

 نوجلا نبا رظنا 5

 ىسيع نب ركب وبا قيتعلا وبا :ىرعشالا
 | ١66: ١1 :تافع ىب

 17١ 11 :ضيهج نب ىلع :ىرعشالا

 6 :هللا دبع نب دبيعم :ىرعشالا

 1؟1 :كولمم :رئشالا

 11 نابلس يدرب كب وبل :ىباضلا

 7 ١

 :(نسحلا) نيسحلا نب ىلع : ىباصالا
 1١14:10: 15 ١: :نرسحلا وبا

 كيرالا

 ١ ؟؟ : نيس نبا دمحم :ىباصالا

 :كفمويأ نب دما :نبا ىنوم/ :ىباضالا

 351١| 1؟

 :ىرنمملا ديمي لنا ايفنيوب ..:نوباضإلا

6071| 

 :دعسا نب دمحا نب ميهاربأ : ىعبصالا
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 ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 :زوب نب نسح نب ديحم نيدلا دسا

 | : ل : 55 :؟ نيد 1:14

0 

 :نيوم نب نامي نب دمج نيملا مسا '

 /١١18:1١1

 قئاولا كلبلا نب دمحم نيدلا دسا

 ىلع نب رع نب فسوي نرب ميهاربأ
 7711 لوس نب

 نب ركب ىبأل خا نبا :ليئارسا

 +11 :ليئارسا

 ؟ه1 :فيرشلا .: دمسأ

 ١5 :ىضاقلا :دعسأا

 5151:1711 :دمحا نب دعسا

 ١:1 1٠: 55 :ىضاقلا : ملسم نب دعسأ

14 

 ؟ر١4 :نادعسالا

 1012 :ذماح وبا :ىنئارتسالا

 مو ديغسب ايركز :ىردنكسالا

 7554 :داعلا ىردتكسالا

 نب ىلع نسحلا ىبا: "مع :ليعامسا
 211:15 :ىلجبلا ويهاربا

 ؟؟+ :هيتنلا سس

 111 :فزبجلا ميهاربا سرب بس

 آم : ١

 ني ىتتؤم 'نب كفاح نب, مَيَهارِب | نيب سي

 541 1515: ليجم نب ىبوم نب دمحا
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 نب دمحم نب يلع نب دمحا نب ليعامسا
 :؟نك :عهك :ىلخلا ىلسملا تامسلاس

 آه: :7211 21

 نب ىلع .نب ىسوم نب دمجا نب

 41 1.:ليجم نب رمع

 نب ليعامسا .رظنا .:ىمرضحلا ب
 نئزضملا, ديم

 نب دما نب ليعارسا رظنا :ىلحلا ب

 قشتلا"ناميلس نب دم نب ىلع
 لضلا

 ىلع .نب ريع باطخلا 'ىبا نب)

 ؟6ه1/ :( ىندحلا ىولعلا

 دمحا نب ليعامسا رظنا : ىلخلا ب

 لشي ن|بلس نم. ديم نب ىلع
 لغلا

 | :ةنلملا تفيس نب بس

 :١/11 شساصلا ىبأ ماعلا يرسل

 7-57 :(ليجم نبا سابعلا ىبا نبر

 ليعامسا رظنا :ةماث نب ىلع نب

 حاخحل نب دمحا نب دمحم نب ىلع نب

 ١7/7 :ىناقرلا ىلع نب

 نب دمحأ نب ديم نب ىلع نب

 :1" : ةماث نباب فورعملا : حاجن

 ارب د1

 5717/11 :دبيعم ربع نب
)2( 3 



 ءاسنلاو لاجرلا .تسرهف 1
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 ١ه

 ابلها نعذاو ايندلا هل تنادو

 ني نمو الذب لاملا ناها مبرك
 ترش نسمشلاو قاف الآهب ترانأ

 .ةدعب رسكلل رجلا من تنك دقل

 ىدنلا ودوجلاب ضايفلاهربق ىقس

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا

 هب راحت تانداحلا باغصثض 5 و

 هلئاسل

 هبهأيغ لب ليللا و . هتعلطب

 هبقاوع ترسربصلا معط رم ىتم

 هبعاش هيقلف "ل ًاعدص كلايف
 هبنار علقي, سيل ثام باحس

 هبناج نع  هلاوما

 دلههييقوم صفو. سل

 ى اعت هللا دمحب باتكلا مث

 ىلع ةدئاز ةديصقلا هذه نع ًانايبا ةتخسن يف ضوهدر زيشلا بتك هيت

 تغلب اهبو اهركَذ انرثاف مالسالا نم اهنكسو نههلا ىلو نميف
 ص

 ححصم هأ اتيب نيثالثو ةسج ةديصقلا
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 ىاثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ابمهبس ايادملا هتباصا فيكو

 هحيرض لوح :نوك بل ايأيف
 قفشم ربلا بالاك كلم مى

 افولا نم نوملعن امم هب متدقف
 هونع هاشغت ىلا دعوا اذا

 اهؤامهيف ضفي, نيع رذعامو
 هقح :هوفوف قح هل مكيلع

 انوه ناسا كول هللاروق

 هدعب توملا نسحي انم ناك دفل

 هلآ ليو .رجرت ىذلا الولو

 ًالزنم سدقلا ةرضحىف هل ناو

 ةكييح "1 زح نيملاءمد كنا /

 ًارما هدعب نم رهرلا نع دخت الف

 ةصرف هيف ىرب ىتح ىتفلا ىفاصي
 ةفلستلا ضلسا دعا انأ

 تفع ام دعب نم هّللا صاب ماقو

 ىلعلاه مه *يرما قاس نعرمتو

 ىو نمبرفو فوخ نم نماو '

 ا

 هبناقمو هشيج هنع ترش إو
 هبكاس عمدلا بكسيلف هلثم ىلع

 هبقاوعو ةنومام :هرداوت

 هبلاط سانلا ف باخام م رك نمو

 هبهاوم هتشغ ىاعلا دعو ناو

 هماوج عادت ربص رذع امو

 هبجاو عمادملاب وي فيكو

 هيراقي ام هقح نم تيراق ال

 0 ذاتامسف ارمازاول

 هبتارم تانملا ىلعأ ةدبم
 هبطاخيو هبر هنم دهاشي

 هيئاعش ىرحت نيكأبلا نم هيلع

 3- هبأ< هيق بشنيف
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 الكاف

 ليذ] هبحاصقملا ملستساف دمجا ىلا

 8 رح ت راغ و انيف هلاعم

 هبذاحتو اهفارطا :رم بذاجي

 هبراشرطام وهو اياربلاسأسو

 اكو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا د6 “ام +

 ايف أشنأو ديب حالمم ةي رق عماج ىتتباو ايظعأمفت روكا عماملا ةعاج
 ىشاؤقايتني نتن ثم ئذلا ولو لس ةثالا قرليساو..ةناالسلا ةيزقأ ني

 زرالاعرز نملوأو رجشلاع اون أسئارغ هيف سرغو دبز ىداو نم ىلعالا

 نامجو قالخالا مراك هو فطللا و ف رظلا ىف ةباغ هللا همحر ْنكَو ديبز ىداوب
 ملعلاو ءالعلا ةبحو قالا قاددوتلاو ةزينملا “نحو ةَروضلا 7

 نب لعامل نيردلا فرش هيينلا هبقفلا مهن ءارعشلا نم ةعامج هاثرو

 دوصقلا ىلا ةقفاوا هتديضق تنئاو هريغو ىرآملار كب ىلأ

 باتكلا مخ اهبو هذه ىهو (ليذ

 هيئاوث' دادخ“ بايئاز تضع ٠ هيئاتكت وطخلاب تركرهدلاؤه: | "نب

 ةئاوج عينلا دوطلا اكد ىلع « هفورص الامرهدلا اذه ناكن اف

 هب راوغو: هرهظ الا بج الو هنا نراملل الا تعدج اف

 هبكاوكىجانذلا فىداهمتت ساو. هسمشمورلاكلذ يفت روك د قل

 هب داو ىلاعملا ْمْعَر لع تفاقو ىد رلاهب فاطدجمللافسا اوف

 هير ثا كارتلا“ -تحتأ.. ةرفعلم ١-٠ -هكعلم دعب نم سالو ىتضاو امم

 هيلابحو .هنادخا هب. رك ٠ ىرثلاهقوف نمضرالا نطبب اديحو
 هك اومالويخ ايثدلا تقبطو هدونجيفايفلا ضرعتالمدقو

 هبئاتكهنعسطللا هوجو تدر مفاد عفد يد رلا يف ىتغي,ناكولف | ليذ

 ةيلاثينث ل ١ :هزما٠+ .هلاّوماب ..: ىرولايف ذفةرادقالا اينكلو ؟ "1

 هلفاث ةوانطالا ديب ايتخن. ةلايكوت :: فروت «ىفط ]| فيك ى فت غيطايف



 شفني, ىفاثلا ءزيلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 فيظنوهو هريبطنو هفيظنل ف تغااب وردصلا هل حرشنب. ام رونلاو ةجيلاو

 ن١ كسلاب هتبيطو ضايبلا بايشلاب هتئفكوةنسلاو ضرفلا لكك أ هب تغلب ىتحرهاط
 بارتلاب هدخ تّمصلاو طابرلا هنع تياحو هئفدم ىلا هب تازئوروفاكلاو

 ىلاعت هللا همحر هل توعدو هتعدّوو ةفيرشلا ةلبقلا ىلا هتبجوو

 روظلا ةالص نيب ايفر وكّذملا تبسلا موب هيلع ةالصلاو هتب رت ىلا هعييشتن اكو
 ةيحان ىف اهأشنا,ىتلا ةيفرشالا هتسردم ىف ىلاعت هللا همحر نفدو رصعلاو

 ىرقو نميلان دم رئاس ىف هيلع لصو مايإ ةعبس هيلع ةءارقلا ترمتساو ةنيدع

 ,١ ديدش فسا هيلع سانلا ةفاك باصاو مايأ ةعبس ةنيدم لك ىف هيلع

 [(يلعنا ماب عزك اداب قريش لجأ هتريسو كلاما زينب هللا ةنجزافألكو

 هلثم رصعلا كولمىف نكي لو ًافوطع اقدح اقول امجر

 هنسهب ةسردم اهعيراخو زمت ةنيدمىف اهأشن | ىلا ةينيردلا هرث ام نمو

 ةبيحر هسمشو حبسف مدقمو ىناع بابو ىبرغو ىقرش ناباب امل لكشلا

 067.حأميقو ان ذومو اماما اهيف بترو ًاسيفت اربطم اهيف . تاو بحي نيوكتو

 7؟ اديعمو ىفاشلا مامالا بهذم ىلع اسردمو نارقلان وماعتب اماتباو ًالعمو

 لس وهيل هللا لص هللا لوسر ثيدحن ثدحت (سردمو ةبلطلا نم ةدعو
 نمةدع اهيف فقوو ضنا ةبلطلا نم ةعاججو بدالاو وحنلا ىف (سزددمو
 اهيفنيبترملا لعو ةروك ذملا.ةسردملا ىلع فقواو نف لكى سئافنلا تكلا

 عماج ىف ىتلا ةيقرشلا ةدايزلا داز يذلا وهو مهتيافكب موقي اديج قو

 ا عفتتا ةسيفن ةنسح ةدانز :ئهو ةيقرشلا ةيحانلا نم زمن ةئردم ةيندع



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا ةضحلل

 نم بكر و هتيفاعب هيلع هللا نم من *اديذش تاق هلحا ن نم ناثلا قاقؤوك ملا

 (ماياهنف ماقاف رص رششع ىف ةمملا مويرورسلارا د ىلا ديزي ىناطاسلارادلا

 رساخلا موي اطوصو ناكو ندع نم ةنازخ تلصو هتماقا ةدمىفو 20
 روك ذملا رفص نمر شع

 نيدلا قت: طئاصلا هيقفلا ىفوت رص نم نيرشعلاو نماثلا مويلا ىفو

 دنع يرقلا باب. ةربةم ىف ربقو دييز ةنيدمىف هنافو ناكو رفظم نب رم
 ْ 48 ةباطل هسفن الذاب اللام اع الحر ناكو دادحلا ركب ىلا هيقفلا ربق

 قاعيلو اهلك ب ابسالا هركف عضاوم ةدع ىف سيردنلا هيلع ضرع هللا لييس

 هتاكرب نم انيلع داعأو هللا همحر اهنم ءىشب

 لوالا نمدشأ ديدش لأ ناطلسلا ىلع لصح .ًامامت هتافو خيرات ىفو

 دن ىلا عولادلا ىلع مزدف ةحبربدجي لف عضوه ىلإ عضوم نم لم ماي اقاف 8.

 ىزلا مألا بسب مايا سيح يف ماقاف لوالا ميبر نم ىتاثلا سيمخلاموب مدقنف

 لوالا عيد ن“ ن.هاثلا ءاعبرالا ةلياز نت هلوخد ناكف زعمت ىلا راس مث هدسجب

 ةليا يف هبر ةدحر ىلا فوت مث اضل رب مايا ةرشع دعولاراد ىف ماقاف روكذملا

 نسما نبا ىلع لاق.ىلاهت هللا ةمجر روك ذملا ربشلا نم رشع نماثلا تبا

 تيلونلاق ىرشانلا ركب ىلا نب ىلع نيدلا قفوم ىنضاقلا ىنربخا ىجرزملا
 قمدلا اص نبدمم نيدلا لام هيقفلا كلذ ىلع ىتناعاو هنم ةيصوب هلسغ

 لالجلا نم هيلغ تدهاشو رف نب دم نب ىلع نيدلا قفوم هيقفلا هدعلو



 616 + ىاثلا ءزجلا ٠ ةيؤلأللا دوقعلا

 شيرلا الا هنمكزتيلو هميمج هلك افادا رولا هيلع مقومث ىعتتا تح هلكاو ار يثك

 اهرخا ىلا ماقاو ةاروكذما ةئبللا نم لاو 1 دارألا روبظ ناكو

 ىف نيرفاسملا ضعب ىنيربخا لاق ى .ئانلا دمحم نب ىلع هيقفلا فربخاو
 رشملا نود ةيلاوتم ًامايا تماقأ ةميظع ةلزاز نادوسلاد الب يف مقو هنارحرلا

 "م٠, ةميظع ران اهنم ةيحان يف لصح مث ةريثكلابجو مضاوم ةدع اهيف تمدبنا
 ناخدلاو مايا رانلا تماقاو عضوملا كلذ نم سانلا تب رهو ميظع ناخد امل

 كلذ لبق دبعي لو عضوملا كل ذ ىنآلايخراصو ناخدلا كلذ مسجت مث مرنم

 ةئسلا نم ريخالا فضنلا ءانثا ىف هلك اذه ناكو لاخلا. نم *ىش كلانه

 1 معا هللاو هور
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 ووو.ى.نبا ركبويا نيبدلا ىضر ىضاقلا رمتشا ةئامئامو ثالث ةنس لواىفو

 ندعل سورحلا ردثلا ىف اًرظان دبيعم نب رمش نب دمحا نيردلا بابش ىضاقلا

 ين ”رمالا عسا ىريشملا رم نإ ل مظبرتانلا لاجل قتاقلا لعدم
 قدملا رداهم نب ركب ىلا نيدلا رف ريمالا نع لا ل نوسق نيردلا

 نب نمجرلا دبع نب ليعامسا نيدلا رون هيبقفلا فوت مرحلا رشاعفو

 هيلع ترهظ دق ع نسلا ثيدخح باش ناكو ريل ىلا نبدمحا نب هللا دبع

 ىلاعت هللا همحر معلا بلطف ادت اك 5 ناكو حالقلا تارامأ

 ةيماشلا تابهلا نم ليكش نب رم نبدم لاما لصو مرحلا مياس فو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلابابلا 226 014 +

 يداولا فد روكّدملا ررمشلا نم نيرشعلاو ىدالاس يملا ةلل ىفو

 مقملاب رخاو ادب | اهلثم دهعي مل سانلا نم ةفئاطلاق ىتح ةميظع ةمفدديبز

 فخو ةرب رح لحم نم ةمااطو ةؤقرط لحم نم ةمئاط ذخاو ىدهاجلا ريبكلا

 | ىلا هللا دمحي كلن هتلبل 2 ءاملا

 دبع نيدلا جارس هيقفلا فوت ةجا ىذ رهش خاس تبسلا موب ىفو

 ف نعلا ةأحن عيش ناكو ىوجنلا ىفنلا هْيءتةلا ىجرشلا 6 ىلا نب فيطالا

 ىلاعت هّللإ همجر هرصع

 اريك ف اناواهيحاونو ديبز يف ميظع دارجرهظ ةروكّلملا ةنسلاهذهىفو

 راجشالاو راو و عورزلا نم

 ميغربا نب دمحم نيدلا من نيمالا ىلربخا ىجرزخلا سحلا نب. ىلعلاق
 نب دمجا نب رمع نيردلا ىن هيقفلا يف ربخا لاق دموي ديبز ىلوتملافرشلا «”5ه6

 دحاولا دع

 ىأر هنا ديبز ئداو. ةراخ لها نم تاقنلا ةيعرلا ضعب :ىنربخا لاق

 نبع هنا ىتجار يك ًاثيش دارملا نم لك أف هرحج نم جرخدقو اريك ًاشنح

 نم هيشغ ىتح دارجلا هيلع مقوف كلذ هعضوم ىف فقوف هرجحج ىلاريسملا نع
 نم تاقثلا ضعب ىنربخاو لاق ائيش هنم كرتي لو دارملا هلك مث ةيحان لك

 ىأر هنا ىاز اهدعب ةروسكم ميجوفلاو ةحوتفم أحب ىهو ةبزجاهلا لهإ

 اعيش دازجلا نمكيردلاكلذ طقتلاف كلذ هعضوم ىفدارملا رشتنا دقو اكد



 وو ماس اع ىاثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 نب د.حم نيدلاردب ريمالا مدل روك ذل زبشلا م رقع اةيماللا لفو

 ليخلا ءاداب اومزتلاو هدب, ىلع ةبزاعملا تحاصاو لاشف ةيرق ىلا ىلينسلاردابب .

 نينما اهيف سانلا راسوق راعلا تنمأو

 هباحصاو وه هيف نجسف زم نصحولا دايز نبا عولطب ناطلسلا رعأو
 ةنيدم يف رطم مقوروك ذل رهشلا نمنيرشملاو عبارلا ةعمجلا ةليل ىفو

 ةئيدملا ف تقعشتو رضعلا ناذأ ىلا سمشلا عولط دعب نم اهيحاونو ديبز

 رئاسو اراه اليل دييز ىداولا ليس عباتنو سانلا توبب نم ةريثكت ويب
 رمانلا ٍلّضو اديدشأفالثإ لخنلا ةرق فلتاو رحبلا اهضمب غاب امبرو ةيدوالا

 نورضاحلا دعوأضنإ ادت ربظلا لص مهضعبو داهتجالاب رابنلا كلذ يف ةعمجلا

 دعب مث مسهنم ةعامج ربظلا لص كلذلف نيثالثو امضي ديبز عماج ىف فموي
 تفولا ءاقب ىلع ةلالد ريغ نم ةعمجلا اولصف نيعبرالا اوزَواج ةعاس

 عأ هللاو زومترشعس داس ةيمورلا ةنسلا نم مويلا كلذ قفاوو قيقملا

 "61 ملطو ةجحلا ىذ نم نماثلا مويديبز ىلا لخنلا نمناطلسلا علطو

 يف لويسلاو راطمالا ترئاوتو عساتلا مو. لخنلا مسر عفئراو قودنصلا

 ةنس تناكو اهنع نمانلا ىئغتسا. نأ دعب 'رخبلاب ةندوالا_تلضتاو نيلا رظق

 ىلامت هللا دمحجب تاريملا:ةريثك ةدصخ

 كاملا انالومل دلو رهظ ةروكذملا ةجا ىذ نم نيخالا فصنلاقو

 تسوي, ىمسملا وهو فر شالا كلملا ناطلسلا انالوم نبادمحأ رصانلا

 ىنثلا ءزجلا (4) ةيؤلؤللا دوقعلا



 ىركلا ةيفرشالا ةلودلا مايقىف نماثلا بابلا فضح,

 ثلاثلا موي لختلا ىلا جرو مايا ماقاف روكذملا خي راتلا ىف رحيلا ىلا اطلسلا

 ىوراملاب ىعسملا لفغلا ىف ةتماقا تناكف رشع

 نع ماس نب له ىضاقلا نبدححا هيقذلا فوت نيرشعلاو ىداحلا مويىفو
 ىلاعت هللا همر رايخالا نم ناكو ةيلاع نس

 ىلاعت هلا اهفرش ةكمب مرحلا قرتحا لاوش نمنيرشعلاو ثلاثلا مويىفو
 ةروزع باب دنع مجعلا طابر ف نكسي نيرواجملا نم الجر نا هببس ناكو
 ىلع عقوو .رانلا نم +ىش ةلابذلا نم تلفف ماني نا دارا ام دنع هحابصم ًافطا
 - قرتحاف طابرلا فقسرانلا تقماف عضوما قرثحاف :ىثشلاك لذ قرتحاف ؛ىش

 ًايظع اقيرح ناكو نيطاسالاو فقسلا قرتحاف مرحلا فقسرانلا تقحل م

 موي لك ىف سانلاو موي ني رشع نم اومن مرحلا يف رانلا تماقاو هلثم دبع مل

 ىنطتت داكت الو اهنوفطي

 يف ليبنسلا رداهب نب دم نيدلا ردب ريمالارمقسا ةدعقلا ىذلوا ىفو

 ةمحقلا نع ىنيطالا نبا لصفناو لاشف ىف ًامدقمو ةمحتلا

 ناك و ةراحم ىف لخنلا باب نم لجرجرخ ةدعقلا ىذ نم سداسلاموي ىفو

 اوبرضف ةراحلا ىف ام اوربتخم نا نوباوبلا داراجابلا يفراص الف ريمالار مأب اريحم

 نم لجرلا اوجرخاو هوكرباو لمجلا اومزاف هنأ لجرلا مجوتف ديدحلاب ابيل

 ص 1 الو لمجلا هب قاس ىذلالامجلا سحوهسكخ 1 ةب اومدقلو ةراحملا 05

 ناهرب هيقنلا ىفوت روك ذملا رهشلا نم عباسلا ىفو ٠ امم الحك يناثلا مويلا ىف

 ناك نم اوتار يىبانب دما ن يد نب هللادبع نإ 0006 064



 ما ىلاثلا ءزللا ةيؤلؤللا دوقعلا

 مقوف ف رشملا ىلا تبرغملا ةيحان نم ةعاسإ كلذ لبق مجن ضفنا دق ناكو

 ليلقب هدعب ةفجرلا تاصح مث هعضومذنيحرانلا تاعتشاف كلانه نيلبج نيب

 ناطلسلا دلو ىقوتروكّدملا نابعش نم نيرششملاو نماثلا ةعمجلا موي ىفو + ٠
 ةيبتعملا ةبرتلا يف ربقو ديبز ةنيدم ىف لعيممسلا

 يلبنسلا رداهب نب دمم نيدلا ردب ريمالا لصو ناضمر نمرشاعلاموي ىفو

 لجرلاو ليخلا نم ديج ركسع ىف لبجلا نم
 ٠7٠١4 مجيملا لها هماصو نينثالاب ناضمر رهش دبي ز لها ماصةنسلا هذهيفو

 ذيب ز ىلا ةلضاولا مهبتك ىف اهوكح ةيئور نع دحالاب
 عابتا رم ءاسنلا منتنا ناطلسلا ىما ناضمر نم رشع سماخلا ىفو

 نم الو ةاسنلا نم دحا ىلع شرفي ال ناو تام نم ىلع ةحابتلاو زئانجلا
 ةعبلا تانبلا

 يبانب لعنتيدلا قفوم ىضافقلار مث“ا ناضمر نمرشع مساتلا مويلا يفو

 ناطلسلا رمأب ربكألا ءاضقلا ىف ابئان ىرشانلا ركب
 ىلا ناضمر ربش ةرغىف جحلل !دصاق رفاس دق نيدلا دم ىضاقلا ناكو ظ

 ةياور نع اورظفاو نيرشعو ةعسن ةنسلا هذه ديبز لها ماصو ةفرشملا ةكم

 نيدلا ردب ريمإلا لع ناطلسلا طخ لاوش روش ثلاث سيمخلا موي يفو
 864.8, دنيز سبح هعدوأو هنالغو هباود ضبقف لماكلا دايز نب دمحم

 مدقثو لخنلا تاطلسلا لزن روكذملا رهششلا ثلاث سيمخلا موي ىفو
 مدقثو ضرخ هدالب ىلا لاوش نم رشاعلا موي يسمللا نيدلا ءاهب ريمالا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا ٠١# ع

 اوعجرو ةثالثوا نيلحر

 لاشف ىلا اًركسع .نراطاسلا درج روكذملا بجر نمرشاعلا ةليل فو
 جورملاب ديبز ىداو لها ىلع رماو ىبدملا لذ بررضب ماو ىبدملا ىلا اركسعو

 روصنملا ركسملا ةبحص اوجرفن
 اقوفزع جحلا لمح جورخي ناطلسلا رما هنم رشع عساتلا نينثالا ةليل فو

 كلذكو نيرشعلاو ىناثلا سيمللا موي يف كلذكو ةاضفلاو ءاهقفلا ةعامج ىف

 نيرشعلاو سداسلا نينثالا موي

 ىليزلا ىموم نب ىسع هيقفلا ىفوت نيرشعلاو مسأتلا سيلا ةليل ىفو

 ةلودلا نابعا ةفاك نفد رمضحو ةا'س نيعستو فيل نع ديبز ةنيدم ىف

 نب سيردا فيرشلا ىنوت نابعش نم سداسلا سيمخلا موي يفو
 رافظ بحاص هلل دبع

 لصوو دنهلا بحاضنم ةليلج ةيده ثأصو هنم عباسلا ةعجلا موي ىو

 ىكرتلا حلفم ىمسي ىذلا وهو ناطاسلاريغس

 نب سي ردا نب هللا دبع نيدلا رفخ فيرشلا ىفوت مويِلا كلذ رخا ىفو 8 .٠
 ربقو ديب ز ةئيدم ىف ةزمح نب نتسملا نببهللا فبعب نب ىلع نب سب ردا نب دمح

 ناطلسلاْزمأِب ةدتعملا ةبرثلا طايح ىف

 نيدلا ىقث هيففلا ىنربخاو ٠ةديدش ةفجر تاصحرشاعلا نينثالا موي ىفو
 ىداولاس ار ىف ةيعرلا نم ةعامجو انا انبي لاق دحاولا دبع نب دمحا نب رمج

 لغنلا ةلاع دحا ناكو ةديدش ةفجر تاصحذا لوالا ىعضلا تفو ديبز

 لماعلاب طقست ةلخنلا تداكف كلانه اندنع ةلخغ ىلع ذشبح



 دال ىلاثلا ءرجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ىلا هاملا لخدو ءام+مرحلا ًالتماف ةريثك هايم اهتيدوا تلاسو ديدش رطم

 لجو ريش نم اوحث ىفسلا بابلا ةبتع قوف غاملا اكو اهيا نم ةبمكلا نطاب
 له ٠١ مهكردا ةعاج مرملا يف تامو رخ ١ عضوم ىلا هعضوم نع بيطخلا ربنم هامل
 مهنم ةفئاظ مدرلا تحت تامو ةريثك توب تبرخو جورخلا نع اوزجعو ءاملا

 رعأ هّللاو

 ريما ىفرشالا زداهب نيدلا ءاهب ريمالا ىوت لوالا عببد ربش رثخا فو
 868.8.نماثلا موي قو روك ذملاخنيراتلا ىف مت ةنيدم يف هتافوتناكو ناظاسلا رادناج

 دلو يفوتو ىلع ىهسملا فرشالا كلما ناطلسلا دلور بظر خالا عسب ربش نم
 ليلقي هدعب نيسح ىعسملا ناطلسلا

 ةدعص نم :ةبرج نيدلا سعم فيرشلا "لصو.زوكذملا ىبشلا رخنا فو

 قزح لوكا ىالاج ربش وأ قو ساوق ةةامسمحو اسراف نيعبس نم وت ىف

 اهرسأب دبيز ىداو ىرق نم ةيرق كزابم لحم
 ديبز ةسورحم ىلا ناطلسلا لصو هنم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرالا موب ىفو

 يبدملا لخن ىف اودجوف ةبزاعملا ذاب ىلاروصنملا ركسعلا درج مث أمايا اهيف ماقاف

 جرهشلا نب قوزرم مهيف الجر ني رششعو نينثا مهنم اولئقف مهنه ةغاج
 ةفجر ثعقو ىرخالا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا ثبسلا موي ىفو

 رمتلا ةئيه ىلغ ناك هنا هار نم ىكحي بكوك ضقناو راهنلا فصن ةيظع
 لابجلا ىف ةريثك عضاومذئنيح تمدهناف

 76١ هداومهيف ةبزاعملا كلبا اركسعناطلساا: درج بجر نم ىناثلا ةليل ىو

 ااثقو اودجو ام اوبهنف ةيشاملا الا ةيف اودجي لف مدرلا اودصقف رصانلا كلل
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابا "2 ”.موع

 روك ذملا رفص نم عساتلا ةعمجلا موي هلوصو ناكو ةيماشلا

 نيردلا لامج ىشاوطلا لصو رفص ربش نمرشع يناثلا نينشالا موي ىفو

 نادعب, بحاص نم ركسع هتبحص لصوو ةيزعتلا تابجلا نم راديودلا في رظ
 زعمت هلوخد ناكو رفص نم رشع عساتلا نينثالا مويزعت ىلاناطلسلا مدقتو

 نيدلاردب ريمالا ىلا لصوو روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو سماخلا دحالا مو

 قيبطللا رداهب نب دمج
 ترفاوت الف ناطلسلا باب ىلا عيمجلا ىسمتلا نيدلا هاهبريمالا لصوو

 ىلع اوطحو مدرج ةديج ةقفن ركسعلا ةفاك ىلع ناطلسلا ق قفن اركاسعلا

 اراهنو اليل لائق ىف رهش فصن نم اًوخن اوماقأو جانس نصح
 ةيصانمهل ةفاظ ال هنا لع ركاسعلا ةراك نيدلا ردب ريمالا يأرالف

 هوعاب امرؤ, هلكأت برعلا ناودف لاما نم هعم ناك ام نا ققحتو ناطلسلا

 ةعاج دي ىلع ناطلسلا هيلع مذأف ةلماش ةمذ هل بلطي نم ناطلسلا ىلا لسراف

 ةمذلاب هيلا اوعجر مث ناطلسلا نم هل اوقثوتو ةيفوصلاو خباشملاو هابقفلا نم
 وه ىذا نصحلا لهأ نم عريب ” اليل هيفوه ىذلا نصحلا نم ىرسف ةفيرشلا

 روش نم مبارلا هاعب رالا مو ناطلسلا باب 0 ةطحملا لهأ نمو هيف

 31 نيتسو ةعب رأ هفالخ ةامح ناكف رخآ الا عيبر

 ةلباقم نشح أ. يزراطلسلا هلباق انركذ 5 ناطلسلا باب ىلا لصواملو

 ىلؤالا هنلامبت نم نتج ردوا ذاق ءانيكو ا هتع عصو

 ىلاعت هللا اهسرح كم يف عقو ةنسلا هذه نم لوالا عيبر رهش ىفو



 د6 17 وع ىاثلا ءزللا ٠ ةيؤلؤللا دوقعلا

 كلذ مظعف ملاومأب راجتلا نم ةعامج اهعم رانمو ريك فىشن موعثملاو سوبلما
 869.8. ىلع ىلوتساف هتناطب ضعب كلذ هل نسخ امبرو :هدنغ لزجو ريمالا نيع ىف

 لف ةعولظ ديري قروس لبج وحن اهب راسو اهعم راش م ىلعو اهرسمأب ةئازخلا

 دق ناكونيييرعلاو ديبز دلب نيب ايف فقووجاتس نصح دصقف كلذ هلقفتي
 هلع لصو ايف هباونو هتاقث اهيف بترو نوضحلا نم ةفئاظناظلسلا هيلا فاضا

 748 ضيبقل ناجرغنيدلا لامج ىثاوطلا ناطلاسلال سرا هنم ناك امبناطلسلا ىلا

 بئان هيف ناكو ةعينملا نوصحلا دحا وهو دادملا نوصح دحا ناسير نصح

 الف دايز نبا بئان بلط روكذملا نصحلا ىلا ىثاوظلا لصو الف ذايز نبال
 ىلا نضحلا سو عاطاف نضملا ضيق ىراطلسلا نما ىلع هفقوا هيلا لصو

 هتاقث هيف بترو هعلطف دايز نبا سئان نم ىشاوطلا هضبةفىثاوطلا

 طظفحب هرمي هبئاث“ ىلا دايز نب بكت لضو ىشاوطلا هيفرقشا الف
 ىلا بتتكو نصملا ىف هظي رفت لع بئانلا مدنف ادا هنكمي ال ناو نصحلا

 7 ناجع .ىشاوطلا لضو دقو الاهباتك لصي مل هنا كلذب هلع دايز نبا

 كباتك قبسولو هنم تلزنو نصحلا ضيفف نصحلا ضبقي هنا فيرش
 نحت ناجنرم ىشاوطلا نا مث: مالسلاو كريغ دحا نكما تنكالو هتنكم اه

 باب ىلا مدقتلااب هيف .قاك ىذلاٍبيقنلا لغرمآو بطحلاو ءاملاو ءاءطلاب نصحلا

 هنمحتل و هرمعإ نصحلا ىف يشاوطلا فقوو ناطلسلا ىلا مدقتف ناطلسلا

 4 ةيرصملا رايدلا نم ةيده تاصو رفص نم سماخلا نينثالا موي ىفو

 خيراتلا ىف الوصو ناكو هتافو لبق قوقرب سهاظلا كلملا فاطلسلا اهلسا

 روك ذملا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مابق ىف نماثلا بابلا 06 0. 9“

 فو ٠ رهنس اهنع لصفتاو العو المح هل لمحو ةمحتلا ىنيطالا رذاهب نب دع 7
 لاعالا ىف ليكش نب رمع نب دم لامجلارمتسا ةجحلا ىذ نم نماثلا موي
 موي رضانلا كاملا هدو بكرو دييز ىف رغتلا ديع ناطلسلا دعو ةيعزوملا
 أاتسح اذيع ناكو ةباننلا 5 ركسعلا ةفاك ىف ديعلا

 ةرذلا رعس غلبف دبيز ىف راعسالا تعنترا ةروك ذملا ةنسلا هذه ىفو

 رشع ةيقوالا ٠ابح ةيقوأ نوسمخ يدبزلا ةربعو ٠ مثردب ىدبز لك نخدلاو
 نمل ىدبز ةربعو ريناند ةرشعب نعسلا ىدبز غلبو ٠ يرصملا متحلاب لافق
 مردب ىذبز لكربلا رعس غلبو ةيقوا نورشع لطر لك الظَر رشع انثا
 باودلا ىف ردلا لقو ممردب نييدبز لك فزولا ناكو فصنو

 لصو اهلوا ىفو * انك ذ ام ىلع لاحلاو ةثاماثو نيتنثا ةنس تلخدو

 هيلع ىلصو ةيرصملا رايدلا بحاص قوقرب رهاظلا كالملا ناطلسلا تومبربحلا

 تناكو "نِمز عماجيف ةئافامو نينثثا ةنس لوا مرحلا نم ثلاثلا ةعمجلا موي

 ةعبس هيلع ةءارقلاب ناطلسلا ماو ةئامامثو ىدحا ةنس نم لاوش ىف ةتافو 4

 ندعو ديزو زعت ةنيدم يف مايا

 دم نيدلاردب ريمالا فلاخ روكذملا مرحلا نم ني رششعلاو نماثلا موي ىفو
 هيلا فاضاوزعت ةئيدم ىف هكرت دق ناطلسلا نكو لماكلا دما نب دايز نبا
 قلتي نا ناطلسلا هيلا بتك مث كلانه ةبنر رو ركسملا نم .ةفطلا

 ديبز ىلا اب لصيو ندع ةنازخ
 ركسملا نم هغم نيف نيدلار دب ريمالا اهيقلو ندع نم ةنازخلا تجرخ مف

 .نمو كوكل ةضفلاو بهذلا نم ةليلج لاوما اهيفةيظع ةنازخب تناكو



 05000 ىئاثلا ءرجلا . ةيؤلؤللا دوقعلا

 ىفرشالار يي زولا يفرافلا ىلع نب نيسح نيردلا فرش يضاقلا ىفوت نابعش نم رشع
 ىلاعت هللا همحر ةنسحر أ | هل ةريسلا نسح ناكو

 لجرب سيح بحاص لصو روك ذملا نابعش نم رششع عسانلا موي ىو
 ةميفص ناك فنجد تاج رينو دللي قربي نأكل ريطممت نايع ل لاقي
 هكسمأو ةهجلا ىلاو هب رفظف ةيسملا ةيحان ىفهداسف رثك دق ناكو ٠ ًابصغ

 ماقأف فالخ.نم هاجرو هدي عطقب ناطلسلا ما فناطاسلا باب ىلا راي لصوو
 كلهو عطقلا دعب أمايا

 ىف ةمتخلا ثناكو ديبز ةنيدم ىف ناضمر ةنسلا هذه ناطلسلا ماصو

 ديبز ىف ناطلسلا ديعو لخنلا باب جراخ وه ىذلا رورسلا راد

 لرسم دايز نب دمحم ,نيدلا ردب ريمالا لصو ناضمر نم مويرخ ١ فو

 دادملا ةيحان

 أضيا .قودنصلا لزنو لخنلا ناطلسلا لزن لاوش نه موي ثلاث ىفو

 نب دم نيدلا ردبريمالا مدقت لئالف مايا دعبو لخنلا لاومأ جارختسال

 لصوو ٠ كلانه هدادش اونوكيل ركسعلا نم ةعطق يفزعت ىلا لماكلا دايز

 ناطاسلا ناكو ٠ ّةدعقلا ىذ نم سداسلا موي اطلسلا باب ىلا لبجلا نمرب,زولا

 رانيد فلا هاطعاو ةنسح ةوسك ناطلسلا هاسكف رحبلا ىلع

 ىلا لغتلانم ناطلسلا عفترا ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو نماثلا موبفو
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 869.4١ باتكلاو دشملا عمتراو ديبز قودنصلا لخدو لخنلا مسر عقتراو دز

 لخللا ماكحا تثمطقناو

 نيدلا ردب ريمالا ناطاسلا مطغأ ةجحلا ىذ ةرغ نينثالا موي يفو
 قائلا ءزجلا 1
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا ماي ةىف نماثلا بابلا د

 ىاذلا .ناتسبلا يف ذئنوي هلزنمىف ةءارقلا تناكو كلذ ىلا مباجأَف ىراخبلا
 ترقتساو .نايعالاو ءاهقنلا نم ريثك قاخ كلذل عمتجاف لخنلا باب دنع هل
 ىلاعت هللا ءاشينا هركذ ىتأب ئذلا 33 نا:ىلا باتكلا ةءارف

 ةلولج ةقدصب ناطلسلا قدصت روكذملا بجر نم سماخلا موي ىفو

 ىف قلطاو .بهذلا .نم. لاقثم الا ققح ام ىلع كل ذو دلبلا لها ءارقف لع

 نجس باعصا نم ةدع .مويلا كلذ

 ىداولايفلغتلا دبدعب ناطلسلا رمار وكذملا بجر نم رشع ينال موب ينو

 روك ذل زريشلا نم ريثع عيارلا تبسسلا موي ديدعلاب ءيدتباف ديبز

 عيمج نإ ىبحي نإ لعنيدلا رون ىضافقلا دلو لصو رشع ئماثلا مويىفو

 نابعش نم ثلاثلا موي يراخبلا ةءارق متخ ناكو ةديج ةنازخب هتبعص لصوو
 نايعالا نم ةدع منخل رضحو ناسنا ةئافاك نم وحن ريثك ملاءسانلا نمرضحو

 ملاثما دوزيم ةدعو دسرز بحاص ورادلاذاتتساو ءافيئسالا دشك ةلودلا هوجوو

 ةزاحالا كان لكل ذئموي نيدلا دج ىضاقلا زاجاو

 هل انو تح اريغج نم تنكوديبع هللا ذواجت نجز كياديسملابو لع لاق

 كوكو هثاف:صموهتازاجتسمو هتاعومسموهناةورقم 2 ىفيىنزاجاف ةزاجالا

 ءازجلاريخنمللا هازجذمموينودوجوملا# وم دالواض عبو يدالو الو  ككلذبهطخ
 نم ىبي نب ىلع نيدلا روث يضامتلا دلومدقت نابعشنم رشاعلا موي فو

 رمج نب دما نيدلا باهش ىضاقلا علط ميرانلا اذه ىنو ٠ندع ىلا عسي

 كرم هنكمتل .عكش بحاص هعم علطو ناطلسلا ماب ا

 سماخلاةليل فو ٠ نابعش نمرشع يناثلا موي توبسلا لوا ناكو ٠ نصحلا



 0220 ناثلا ءرِلسا ١ : ةيؤلؤللا دوقعلا

 ىذلا تييلا ىلا رادلا باب نم اعوفرم جرخو مههلع فرشم ناطلسلاورغلا
  نيروكذملا رئانو هماما نهزملا مهثلا لمحت ةيكصاخلا كيلا تناكو هل يه
 >6“ ةدوبشم ةلبل ناكر ديك للا ”ربلا لصو نا ىلا :نوشمي

 ثابجلا ىلا ناطلسلا. مدقثروكذملا رهشلا نم مساتلا دحالا موي ىفو
 74” ررشلا نمرشاعلا نينثالا موي ىف داطضاف شحولا رمح دايطصا بسب ةيسيحلا
 ءاثالثلا موي الخدف دب ز ةسورحم ىلا عجر مث سو# 7و كلانه روكذملا

 زوك ذملازهشلا نمزشع .ااخلا

 نب دم نيدلار دب ريمالا مدقن روك ذملا رهشلا نمرسشع سماخلا مؤي فو

 دادملا ةيحاننم ناسير ةيحان ىلا لماكلا دايز
 بايىلا نالجر مصاخا روكذملارهشلا نم نبرعشملا سئيملا مو ىفو

 ثاتساف كلذ نم ىلاولا هعنف ةربظملا ةعيرشلا محا مدحا ناطفدنتؤب ىلاولا
 961.4. كش ناطلسلا ىلا ىضاقلا بنكف هذاقتتسا نعىماقلازجشف ةيرشلا م احجي
 مذقث نم ذئنيح ناطلسلا أف ةربطملا ةهارشاا 8 لع هيدعتو ىلاولا نم
 يماقلا اًنانصنا ةرهطملا ةعي رشلا ىاح ثي ىلا هين رم هيجترملاو ىلازلا لل
 هرضقو عرذلا ة ةضراعف نع ةبفاشم ىضاقلا هاهففي رشا عرشللو و هل الالجاو

 اواضو ايلف رادلا باب ىلا هب اومدقث لاق متايلك ذا هيلع ذخاو: كلذ: نع

 فنا الواو ًديذش اييوت هوو هقشو ناطلتللا فرشارادلا باب ىلا هن
 فدي ط ام سائلا ىف هتريس نسل هلجي ناك ناطلسلا

 نيدلا دم ىضاقلا اودصقو ديبزب ءاهقفلا مقحا بجر نم موي لوا فو

 حوت مهعمسإ ن الم الكسب ذئموي ةاضفلا ىضاق يزاريشلا بوقعي نب دمح



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا دي ”.+ الع

 ركبوبا نيدلا رق ريمالا لصو روكذملا رهشلا نم نمانلا سيمللا موي ىفو

 دلو. مهتبحص لصوو ندع نمل. مج نيدلا لامجىشاوطلاو ىلباسلا رداهب نبا

 رضانلا كاملا انالوم هئاقل يف جرفف دهاجلا كلملاب ىعسملا وهو رافظ بحاص

 ديبز لخد |لفركشملا نم ةعطق هعم جرخو فرشالا كاملا ل يععما نب دمحا

 لاضفالاو مارك الا ىلع لذ: لو هب قيلي اكسم هلىلخاوهفصناو ناطلسلاهمركا

 ةيلبلا ]ختان ىلا

 اهكلش هدالب ىلا اركسع هعم درجو هدّوزو ناطلسلا هزهج 5 2005

 اهيلع ىلوثساو

 ناكوردقالا نب ليهس نب ىلع نبرمع لئف رشع ىناثلا نينثالا مو ىفو

 ىداو ىلارشعنماثلا موي ا هرمهع ىف ةبزاعملا ديس

 الضر ني رشع نه و ةخديب لها نع اولتقف دي

 نب ىداملا نب دا نب ىحي في رشلا لصو زوكذأا ربشلا 2

 ةفصلاو هءركاف ناطلساا باب ىلا ىزجلا نيذلا زغ ١

 نيدلا ردب ريمالا سرع اك ةرخ الا ىداج نم ثلاثلا نينثالا ةليلنفو
 ماقف ةمصقلا بحاصر جنس بدلا فينس ريمالا ةنبا لعل ءاكلا ذايز نب دهم

 لاح ىشاوطلا تيب ف هنكسو ًايظع ًالافتحا لفتحاو امان [هايق ناطلسلا هب

 تينا لع [ثرف زوكذملا ثدبلا ىلا هل لمحو تيم كني وهو تباث نيذلا

 قابطالاو .ىنيضلاو نساعنلا نم هيلا جانحي امو ةفلتخم اعاونا المج نب رشعو
 تناكو:نيلمكما نينانصخح هل داقو ةخأف ةرانكءادكو اريغك اًعيش نبالملاو

 هوجوو ءارغالاو نيعطقملاو سانلا رئاسو ري زولا رض رادلا باب يلا ةرضحلا



 2 ة ىئاثلا ءزلا : ةيؤلؤالا دوقملا

 مهسوار تاصوو ةعامج مهنم لاقف ةيددرسلا تابجلا ىف. نيدسفملا برعلاب
 نمو اسأر نورشعو ةسمخ روكذملا ربشلا نم رشع سداسلا موي دينز ىلا

 انم اورمشع ةغبس ميلْيخ
 ىف تيروانوز ترج ادخ تناك باز ىفا# اها نكقوت عيراتلا اذه ىفو

 2600.4. نونس عبس نم اًوخن ني رجلا

 تيفوتو مايا تماقاف جاجملا ةلفاق عم ديبز ىلا ةنسلا هذه ىف تاصوو

 753 تعض ىلوالا يذاج رهش ىناث .ةملطاموي ناك الف دحاو موييف اهتيراجو ىه

 ا كرخ كرم ريغ نم !ديدش !نازتسا زتبت : ةًارملاربق لع تيب .ىلارةماءللا

 لاجرلاو هاسنلا جرف ةنبدملا ىف اهربخ عاشو كلذ ةدهاشمل سانلا لظعم جرفن
 صماو ديبز بحاص ريمالا بكا رفاهدنع سانلا ماحدزا 227 و كالذ نورظي

 اميلا لوصولاو جورخلا نم سانلا عنمو. كلذ اهموي ىف تمدهف ةماعدلا مدهب

 سب ةعجا موي ناك ااف شيرع هيلع ىنبو ًاقودنص هئاشي سائلا ضعب راشا مث 3

 قبب ملو ةنيدملا لها جرف الاهشو نبع ليم لوالا ةعرلجا ىف ناك ام زتييربقلا

 يلا كلذ لع لصتاف هتدهاشمل جرخ الا سانلا رباك او. ءارمالا رم دحا

 هتيشاح ىف عماجلا ىلا ناطلسلا نككر ةعمجلا:ةالص تقو.ناك الف "ناظلدنلا

 وهو هارو اهربق لع فقو ىتح لجرلا رئاسو «ارسمالاو كيلاملا نم همدخو

 ةبرتلارمغح نمم تنك و رادلا ىلا عجر مث ” ةءاس هدنع وف "الاهشو انمي لب

 اًديلقن ال اًنايعكلانه ام ىأرو ةزوكذملا

 4١, رهاظلا ىعسملا وهو ناطلسلا دلو رهظ ىلوالا ىداح نم عباسلا موي ىثو

 رفظملا ليقو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا 00-0-0-

 موي ىو ٠ الجر نيثالث نموحن ةبزاعملا نم لتقف رفص نمر شاعلا موي أاضيا 559.8'

 موي هجورخ ناكو ديبزىلا مت نم ناطاسلا جرخر فص ربش نم ربه ثلابلا

 ةليل رم ءاشعلاو برغملا نيب سيح ةنيد لخدف سما عولط دنع سيلا

 ,نمرشع عبارلا ةعمجلا موي نم رعفلا عولط دنع ديبز لخدف ىرس مث ةعمجا

 لمم لصو روكذملا رفص نم رشع غباسلا نينثالا موي فو ٠ روك ذا رفص

 بلاط ىف ناطلسلا بك بكرو ٠ ةيرصملارايدلا نم ةيدهو جاجحلا ةلفاقو جحلا

 هنوي رخا عجرو ذملا رهشلا نم ني رشعلاو عبارلا موي لذا وحن ديصلا
 :نؤكذملا زهشلا' نم ني رشعلاو ماسلا سيمللا موب سوفايرسم ىلا مدقت مث

 عساتلا تبسلا موي ديب ز ىلا مجرو ةعّجا مويو سينا موي كالانه ماقاف

 نيبا بحاص نا لءلا لصلاو سمشلا ثفسك راهناا كلذ ىفو .٠ ني رشعلاو

 كلذلو ملويخو مهتويب ضبفو انييش نيرششع نم اون مهارباىنب نم ةعاجل لق ”
 فرددلا عام ريمالا مهل يف ىعاسلا ناكو مهللق ببسب ةديدش ةذلف تراث

 أجارق نب رم
 ديز ىداوب ناطاسلا كالما نم زرالا برض لوالا عيبررهش ىفو

 ظ لج نوناكو ناتثام هئم فصنلا موي ىلوالا ةفزلا تاصوف

 ىلوالا نم وحن ىهؤ .نيزيشعلاو ىداحلا موي ةيناثلا ةفزلا تالصوو

 ريثكب اهلبق ىتلا نود هو نيرشعلاو سداسلا موي ةثلاثلا ةفزلا تلصوو

 نيدلا رفن ريمالا مدت روكذملا رهشلا نم نيرمثعلاو سماخلا موي ىفو

 نيبا ىلا ىلبنسلا رداهبنبركبوبا
 ىلبنسلا رداهب نب دم نبدلا ردب ربمالا عقوا رخالا عيبد رهش فو



 6 وو + قائلا ءَرْطا ةيؤلؤللا دوقعلا

 نيدلا جارس ىضاقلا ىفوت ةدعقلا نم رشع عباسلا سيما موي ىو ٠ روكذملا

 3590.ثخ دنعرشع نمانلا ةنسشبا موي نفدو ددز ةندم ىفملاس نب دم نب فيرطللا كديع

 ةرثك نوصحيال ملاع سانلا نم هنفد رمضخو ٠اهيبابق نءدايضلا دمحا ويشلا ةب رع

 ةريرسلا رهاط ةريسأا نسح ناك القاع (.زاع ازا نمزلا دارفا نم ناكو

 تيغلا وبا نيدلا داع ئفاقلا هفئاظو عنيمج ىف هضوع رقساو ىلاعت هللا ةمحر

 روك ذملا ربشلا نم نيرششعلا موي هرارمتسا ناكو تييملا ىلع نب ركب ىبا نبا
 مج ئذ لاله ىو * ىلاعت هللا ةمر ىلا يفوتملا دعإ نيدوجخوملا لكا ناكو

 0-3 0 ةيحان ىف مظع مو نِعلا حاج ىلع عقو -
 ةنئاط

 ارا نالماسلا قاف . نما .رزشلاكنه”غفوب“ 55 هللاو 1 ل ليسأل

 ةسردم: ةلابق وه ىذلا ىنابلارضقلا وهو ديرب يناطلسلا راذلا ىف ةدايزلا

 تقرخ ةجحلا ىذنمهنيرشعلاو نماثلاموي ىفو ٠ برغلا نماهي زاوي أم ىلا نيليملا
 ىو * ىلسلا ةيرقلا نم ليلقلا الا اهتم لي مو [يظع امي رح ةيشرقلا ةيرق

 افلا ليمحا جاحلا ةبعص ةيرمدملا نايدلا نم ةريده تلصو روك ذملا رهشلا فس

 ميثم لتقف لاشف َة ةيرق شق ةبزاعما اع ةلاغامو ىدعحا 4هكس لواففو

 0 دواد فب ناجل دلو هلتق ىذلاناكو هسرف ذخاو رييشح نب ىلع ب ربيشح

 ىلع نويشرفلاو فيرشلا راغأ روك ذلا وبسلا نم سماخلا موو فو ٠ ررطم

 مديبز ناب تل أمحو مهسو*ر تذذ أو” رافثأ ةقاللث خم اوأتفف ةبزاعملا دلب

 لال ةناُم مهم زئجا ةعاج . ملم لتقف كلذ دعب فيريخملا لها لغة ةيزاعملا راغا

 فيريخملا لع اوراغأو رخا امج اوعمج ُعديبز ىلا مهسوثرب اولخدو رفن



 07و

 ىربكلا ةيفرششالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابا د6 ؟ه اع

 ةئام نم وحن ف صملت بحاص فيرشلا لصو نبرشعلاو نماثلا فو
 جحر ناضمر نم نب رشعلاو ىداحلا ةليل ف لصحو لجارو سراف نيب امرغت

 جيزلا تناكو أبيرقل يناثلا :كلغلا ىضم ىلا لوالا ثلثلا ئشم نم ةديدش

 ةليلاةمشنللا ثفاكو :اعرارخ دل زانلا بحل لمحت ابنك ةرازح نوكت ام دشن
 "ينك *ىش هيف ىؤلحلا نم طاوس ناظلسلا لمعور بشلا نم نيزشعلاو ثلاثلا

 بيطلا عاونا رئاسو موعتملا نمو

 هب اوزاسو دي/ز ةنيدم ىف محلا لمم فز نيرشعلاو سداشلا موي ىفو

 مريغو ءابقفلا نم نوع فلختلا لخدف نييرشعلاو عباسلا موي لخنلا ىلا

 اتريخح الث[ لهن 1و زطفاج اكو كير شطو: ةعشت ةنسلا هذه :قاضمر نانا ماصو

 ىف هيا نع بنات ىلصملا ىلا رصانلا كلملا انالوم بكر ديعلا موي فو
 ركسعلا ةفاك

 موي رشع ىثثا .هيف ماقاف لاوش نم نماثلا مويرحيا ىلا ناطلسلا مدقتو

 3 زهجو رورسلا راد ىف. ماقاف ديبز ىلا لخنلا نمو لخنلا ىلا عقترا مث

 داوزالاو ركسعلاو ةوسكلاو لاملا رم هنم دب ال ام ةفرشملا ةكم ىلا جملا

 هداتعي اع اجراخ لبالا مارك نم سأر ةلام نالجع نب دمت ”تيرشاا بشوو
 هتبحص لمح لا زانسو ةمدقلا ةداعلا نم

 سدانسلا سيما موي "ديب ز ىرم ةفرشلا ةكم ىلا لمحلا مدققت ناكو

 ناطلسلا لخدو ةيظع ةلفاف جاحلا نه هتبعص زاسو اوت لد نيآغملاو

 ىلا ديرب ةنطلسلا راد ىف ماقاف لاوش ن٠ نيرشدلاو عساتلا دحالا موي ديبز

 روشلا نم نماثلا ءاثالثلا موي زعث ةنيدم ىلا مدقت مث ةدعقلا نم عباسلا مويا



 د6 0 ع يناثلا ءزجلا ةيلؤللا دوقعلا

 نب دمه نيدلا دوم ىضاقاا غرفا نابعش نم رشع سماخلا مويلا ىفو

 ًاعوفرم ىتراظاسلا باب .ىلا لمحو داعضالاب ىعسملا هباتك ىزاريشلا توقعي

 باتتكلا ماما اوراسو ةبلطلاو ةاضفلاو ءاهقفلاٌرئاس رضخو ىناغملاو لوبطلاب ٠

 نس الف ميسوءر ىلع لاجر ةثالث هلمحي تاداجم .ةثالث وهو. ناطلسلا .باب ىل
 رانيد فالا ةثالثب روكذملا هفنصم زاجا هحنصتو ناطلسلا لع لخد

 ناظلسلا باب ىلا ناليس بحاص نم ةيده تلصو رشع سداسلا فو

 باعك هنم لضوو ءابنعلا نم ةرجشو ةروثك(فحتو لايفأ ةعبرا تلج نمو
 _:راظاسلا لباقف ضاخلا بهذلا نم ةقرو فردص ام نمضتي ناطلسلا ىلا

 ليلا دايج نم سوءر ةدمخ هنم قئاف لبطم الا هاخدأو لوبقلاب هلوسر

 :ةرخاف)ةوسكا ماينكو

 ىلا ىسعملا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا مدقن نيرشعلاو ىناثلا موي فو

 ضرح هدالإ
 ناضمر ماصو نابعش نه نيرشعلاو سماخلا مول للا ناطاسأا لزنو

 رضجلو هتلؤد لغ أ ةوجو/نم ةادع عيفشتلا ماقمرضخو لخنلا ىف ةنانلا هذه
 نيفسو هللا نايخطيض ريس بم ريح لم اروغس جنبا يايا زرئاوي ىلإ نيزءاجامبلا

 ملط قرشملا باعضا نم ءافرشلاو نالجمت نب 28 وأ وهو 5 بحاص
 هللا دبع نب لع نإ سيردا نب دم نب نسي ردا نب هللادبغ نيدلا رفن في رشلا

 “م هل لاقي ىذلا وهو صرمد بحاصو ةزمح نب: ناولس نب ةزمح نب نسحلا نبا
 958.1. رّسع عبارلا موي ناطلسلا باب ىلا هلوصو ناكو فنالا :ىنب دخا. باطملا دنع

 ةليل لك ىف طامسلا نورضحي اوناكف مثريغو ناضمر نه
 ىناثلا ءزجلا ب ةيؤلؤللا دوقعلا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا دك 79 2

 اهبرخاوروبنقلا قرح رشع سدانسلا:دحالا موب ىفو

 تحت اولخدو اومذتسا ىتح نيبال لعطح نيرشعلاو يناثلا موي فو

 كالانه ماقاف مجمملا ىلا ناطلشلا مدقت مث م ةعاطلا

 وبا نيدلا ىضر هيقفلا ىفوت ىلوالا ىداج نم سداسلا تسلا ةليل ىفو

 .٠ احلام ارو اننفتم اًرييك اقراع اقف .ناكو * دين ةنيذم ىف داذملا نب 3

 ةئسح تافنصم هلو.٠ ىلاعت هللا همجر ةفينح ىلا بادصا بكا ذمموي ناكو

 ًاهظع اعفن ةبلطلا هب عفتناو ديبز لهانم ةفئاط هقفل هبو

 لجر ديبز ىفلنق ىلوالا ىدا>ج نم ني رشعلاو عبارلا نيالا ةليل ىفو

 بيرغ هللق . ىذلاو ٠ ئيزاوملا لع جاحلا هل لاقي ةيرصملا زايدلا نم: بيرغ 7م

 لصو نا ىلا نهسلا عدواو.لتاقلا ذخاف ٠ ىطيارشلا هللاقي رصم نم اضيا

 ةيماشلاتاهجلا نم ناطلسلا

 عرشلا 3 بلاط صاصقلاب بولطم هنا روك ذملا ىطيارششلا رعالف

 قاطاف لتتقلاب ةئيب هيلع رقث لو لتاقلاوه نوكي نا ركناو

 عباسلا تبسلا موي ةي 2 شا تابجلا نم ديب ىلا ناظلشلالوضو ناكو - +٠ ومو 1

 بيرملا ةللوإخ رعية مار قولا نما لصوو لوالا ىداج نه نيزشعلاو

 نييشرقال سار ةئام ناطاسلا اهنم فرص بجر نم موي لوا ناك الف

 رعاشالاو

 ىلا ةيميجنلا بخاص فيرشلا لضو بجر نم رشع عباسلا موي ىفو

 موي توبسلا لوا .ناكو لوبقلاب ناطلسلا هلباقف ةيناطلسلا ةفيرشلا باوبالا

 بجر نم نيرشغلاو سماملا



 . 64.0 3+ ىتاثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ادوهشم موي ةيدحلا لوصو موي ناكو ٠ ىلحملا يهاربا نب دما
 بحاص رجم نيدلا فيس ريمالا لسرا رفص ربش خس ءاعبرالا موي ىفو

 ةبزاغملا نايعا نم كراكو بيلك نإ ؛ مهارب مههف ةبزاعملا نم ةعاح ةمحتلا ٠

 مهفانعا تبرضف .مهلتقي ناطاسلا سماف ناركلا هل لاقي رخ آو ةسايرو 0

 لق ىذلا هنا لاقي سخان هل لاقي لومهالا نم لجر مهعم لئقو * |

 هلتق موي خيرات مدقت دقو عزوم بحاص نيدلا فيس نبا تت
 كلانه نم داطصاف سوقايرس ىلا ناطلسلا مدقن لوالا عيبر رهش ىفو

 روك ذملازهشلا نمرشافلا وهو كلد هموي رخب ١ مجيرو
 ناطلسلاهيلع ف.ساف ادوعصىمسملاناصحلاق فن هنم رشع ىناثلا مويلاىفو

 كلائه ربقو ديبز نم خانملا ةيحان يف هل رفجو هنيفكتب ماو

 ةبحص رصم نم لصو:ىذلا ىدوهيلا بييطلا ىفوت. نيرشعلا موي ىفو
 !٠ ةندلا

 نمرلا دبع نب .رمج نيدلا يتث هيقفلا ىفوت نيرشعلاو ىداحلا موي ىفو
 ىف نكي مل ةباطخلا يف هنامز لهنا دحوا ناكو ٠ ديب ز مماجب تيطخلا ىولمدلا
 نم اون ديبز عماج يف أبيطخ ماقا نيا راطقا نم ةيجان ىف هلثم هرضع

 نيد يال مازال
 ةيماشلا تابجلا ىلا ناطسلا مدقت رخالا عيبر روش يناث دحالا موي يفو

 رشع سماخلا .موي ىلا ءاردكلا يف ماقاف

 ةافصملاو ريب زلا قرف نيدسفملا برغلا دالب ازغر شع سماخلا موي ىفو

 ةرجتلا ةيرقو

20 

200. 



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايقفف نماثلا بابا 20ه.

 اوفخا مهنكلو فالخ الب اهف ربقو ةفوحلا ىف لثق هنع عنا ضو الع نآل

 ملعا هنارعتم هللاو ريم كولم دحا وانيمدقتملا ءالعلا دجا اذه نا بلاغلاو هربق

 ىجايرلا نبا دي تعطف ةئامناث ةنس لوا مرحملا نم عبارلا سيمنلا موي ىفو
 ناطلسلا هار امف كلذ بجوا سسل زعت ىف دكسلا شاقن

 ديز . نب ركحب ىلا نب ىلع خيشلا ةيده تلصو هنم عباسلا موي .ىفو
 شحورامخو ريغص دساو نيتفارزو ةماعلو نيلغبب لصوو نيسح ثتايبايجاص 4.

 نولمحي دبع ةرشعو ٠ ناسح راوجرشعو بهصلا لبالا نم سوءر رشعو
 هنيشو ةرخاف ةوسك هاسكو رانيد فال ١ ةثالث. ناطلسلا هل يهوف حالسلا

 برعلا خياشم نم ةدعىف هعفشو اهمدق' نم اهجارخ ىف هل حمسو هدالب. ىف

 ظ اوةلطاف نيلقتعم اوناك

 الف ةدرحلا لحاس ىلا ةيرمدملا رايدلا نم ةيدهلا تلصورفص رهش ىفو
 نيثالاموب ديز هلوخد ناكف ديبز ىلا لزن ناطاسلا ىلا كلذب ملعلا لصو

 نيدلا لاح ىشاوطلا لسرا ديبز يف رقتسا الف ٠ رفص رهش نم رشع عبارلا
 ركسملا نم ةعطق ناطلسلا هعم درجو ةدرألا لحاس ىلا لجر ةئائلشب اليمج
 ةروك ذا ةيدحلا ةبعص نوريسي

 رفص رهش نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي ديب ز ىلا ةيدحلالوصو ناكف 23

 دايج نمو ًايكرت نيثالث نم وحن كيلاملا نم اهيف ةل لج ةيده تناكو زوكذملا
 تالا نم ؛زاوج لقوا ةئئلخ”ةلاو ةقرعم جورب انازرفع اننا ٌليخلا
 موغطملاو موهتشملاو سوبلملا نمو «رمدم دوهي نم رهام بيبطو تايئمرالاو
 نيدلا بابش ىناقلا دلو ةيدملا ف لصوو رضحلا تحت لخدي ال زينك *ىش



 6 همام ىناثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ٠ لزن. ام ًاليلق ًاليلق ماطف ىأر ام هلاهو عزف هاو الف * امم الجر هيف

 ٠ مهنم ةعامجج عضوملا دصقف عضوملا كلذ ىف أر اهب ةيحانلا كلت لهأ رعاو

 8656.8. ىدب رلا دمحم نب ىزاغ هل لاشي لجر مهنم عضوملا كلذ لصو نم ةلجح ىفو

 هنا هباتك ىفرك ذي ٠ زمت لها نم هفيراعم ضعب ىلا هباتك لصو ىذلا وهو

 -:رماوع هتو ٠ نافكا ةعبس هيلع انبم ةلثلر روك ملا فيلا ىف دجو

 ل عارذ: ضرع اعازذ نوثالثو ةسمخ اهلول ةليوط ةمامع هيلعو ٠ بوث نيعبرا
 ٠ دحاو مويب مويلا كلذ لبق تام هناك هتيارف هعمجح لع تشتفو لاق

 نميالا هدعاسو ٠ ةبقلا ليقتسم دقار هنأك ٠ مهقتسم هفناو ٠ ضييأ ههجوو

 انى ةثالث اة رو هردص ىلع ىرسإلا هديو ٠ لح تي

 لوط ةياغ وحلا ضيرع ربظلا ريصق وهو ٠ ةساطلا لثم هسأرو ٠ مايا
 لوطو ٠ربش نم وحن ةذحاو لك هيدي عباصا لوطو ٠ ديدح عارذ هدعاس

 لاق“ فك نم وحن ةدحاو لك ةيلحر عباصا لوطو ٠ فصنو عارذ هقاس

 ٠ رعشلا صقم نم لغسا ةفيفخ ةبرض هتببج ىف ثدجوف ههجو تشتفو

 ٠كلذك هئارو نمو ٠ هنفج ترسك دق ةديج ةبرض نويالا ةغدص ىفو
 عارذلا ىف نيدتملا نيرظعلا ىنعي ٠ نيرامزملا نيب ريطت ةنعط لامشلا هدعاسيفو

 هنع هللا ىضر بلاط ىلا نب ىلع هنا ىلع ةيحانلا كلت لها جاو لاق

 رضاح اناو هرازو ىمعاوهو هيلا لصو "الجر نا هلضف نم تيارو لاق
 كاذب دبشا لاقو ٠ ةيفاع ىف هدنعنم جرف

 جيمس ريغف بلاط يلا نب لغ هنا ملوق امأ ىجززحلا نسحلا نب ىلعلاف



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا + 4-١
 ىف انع هغاطقناو ليسلا لوصو.ناك هنا ةيضقلا رضح نم هربخا نمت فرشلا

 نم ملسو كله نم كله دقو نكي م هنأكو ليلا عطقتا مث ٠ ةريسي ةعلوس

 معا هللاو رصعلاو ربظلا ىتالص نيب ايف. رمالا ناكو لاق مس
 رمبلا نه ناطلسلا عفتزا روكذملا رهشلا نم رشع سماخلا سيما موي ىفو

 تبسلا موي دز هلوخد .ناكو ٠ ةعمجلا موي ديز ىلا عفلزا مث لخنلا ىلا 5

 روك ذملا ربشلا نم رشع عباسلا

 ناطلسلا م افاف لخنلا مسر عفت عقتراو دييز قودنصلالخ د مويلا كلذ يفو

 روك ذملا رهشلان م نيرشعلا مويىلا دين ىف
 يتملا لهاب اومقوأف الجرو اليخ دكنملا لدال اركسع درج مث

 اواوف مهمهد: ناطلشلا نا ةيرقلا لها نظو ةيرقلا اوبهنو ةعاج مهنم اولتقو

 اومزلو ٠ ركسعلا ىلع اوفطع ركسملا نم ةديرج اهنا مر هظ إف ٠ نييراه

 ةاقدملاو مثوزغ لع مزعف ٠ نبرخ !لجرلانمو ٠ ةعاجزغلا نم ىلةف قرطلا

 زعت ىلا مدقنف ةديدشلا حابرلاو راظمالا ةرثكل تقولا هدعاسي لف مههلع

 مايا سيح ىف م قاف روك ذملا رهشأا نم نيرشعلاو سداسلا نيثالا (ويحمص

 ةحملا ىذ نم مبارلا * ءاثالغلا 3 اماخ دف زعت ىلا مدقت مث

 نا ٍبئاجعلا نم ةئسلا هذه ىف رهظ .اممو ىجرزلا نسحلا نب ىلع لاق

 ٠جبدم هل لاقي لبج ىف *اعنص ةيحان يف همشغ ىعري جرخ >نغلا ٌةاعر نم ًايعار

 2 شيشأا عبتل شو كلاثه:ديح ىف تازاف ةاش نهنم ترفن ذا ىعزت منغأ | امئييفالاال

 ةماق نيعبر ا نم وحن لع منغلا نع تدعب ىتح ديحلا كل ذ ىف ناككم ىلا ناكم نم

 ىأرف ةلايكءاملإ 0-2010 ىتح البلف الياق ىعارلا اهدعب لزنف



 *و ا قااثلا ءزجلا ةيؤل وللا دوقعلا

 رعيلا ىلا ناطلشلا مدقث ةدمقلا نم موي لوأ ىو

 مام+ تاب ىلع ىتلا ةرديونلا ةررق ىف ةأرما تاتق خي رانلا اذه ىفو

 اصر تايظف رؤتلا نيب رثي ىف اهايمرو حالما لها ع غيل ناللجر ايليت ديو

 ثحب و: تنفدوأ تنغاكو تلسغورثبلا ٠ ءرم تجرخاف ماي ةثالث دعب .

 لهأ ىلع مسدو'“ موصخلا نع فرشأ ا.ميهاربا نب ا

 ع قل ٠ ةيلا نبش اههنع ثم 02 مباع ىف قضو ا

 هربخ : لأ 7 وهو و ناطلسلا ىلا ريالا بكت 8 دييز ىلا هب لسراو

 ريمالا |عجرخاف املج ناطلسلا ءدءأف ًاهموتكك ري ىتلا ةرملا ثيدحي

 اغجرخأ 7 ديبز عراوشىف امهب رادو نيلمج امهيكراو |مهرعسو نمسلا نم

 تابش+ عبرا ىلع امهقلعو كلانه اهطيسسوتب ماو تلتق ىتلا ةرملا مبق ىلا
 5 اعموب رخ ١ ىلا كلانه نيقلعم اماقاو ربقلا لوخ

 لاح تراص دقو لابجلا ىف يظع رطم عفو نها موب ىفو

 معف سانلا هداتعي ام ىلع ادئاز ميظع ليس لزنف لخن ةبقع تحت ةلفاقلا

 نول ا ركلم نيذلا قفل ٠ نابكرلاو لما نم اهيلعامو لاجلا ليسلا

 نم ةلمج َنْمْوأ' 500 ريكو: لعل ندي ا سفن ني" ةمللق !وئاكأف

 ناكو ٠ قب رطلا كلت ىف نيرركتملا ةلاجلا دحا قوبنخلا نايلس ليلا هب لاس
 ةسنيج ايمو اكل طر يشلا ناؤيفو ا ىلاين .ئاذعجبو ةزيللا ناحل

 معا هللاو اسف ؛ نيرشعو

 2ة.ذخ. ميهاربا نب دمحم نيدلا مجن ريمالا ينربخاو ىجررحلا نسحلا نب ىلع لاف



 ىربكلا ةْيف شالا ةلوذلا مايق ىف نماثلا بابا 0< مة.

 موسم زرب روكذلا بجر رّهش نم نيرشغلاو ثلاثلا مويلا ىو

 دهس بدني تراب رنئموي ةيضقالا ىضاق نيدلا دحم ىضاقلا ىلا ناطلسلا

 يبأ مامرإلا باحصال وكمل دمحنملا ناكو.. :ايعفاش اماما فيز رعاشالا
<« 

 نيدلا دجم ىضاقلا نيعف ٠ هب انهممو هانيار اهف هنامز مدق نم هللا همحر ةفينح بوس

 ىف رمتساؤ رف نب دم نب ىلع نيدلا قفوم هيقفلا ناطاسلا مهنم راتخا ةعاح

 روك ذملا نيراتلا نم روكدذملا وسما ةماما

 ناطلسلل عضو ٠ روكذملا رهشلا نم نب رشعلاو عباسلا ءاعبرالا هلل ىفو

 ةليللا رم رجتلا عولط دنع هداليم ناكو ديز ةنيدم ىف ذُمموي وهو دلو

 نمني رشعلاو ثلاثلا موب لخنلا لام جارختسال قودنصلا لوزن ناكو
 ليخنل ىف ماصو + .نيرشملاو عبارلا موي لخنلا ناطاسلا لزنو ٠ نابعش
 ىراكك ربشلا نم نيزشملاو ثلاثلا ةلبل ةيجبل تزاكوب :٠ تل اماينم ناكو
 ٌمريغو ءارمالاو ءابقفلا ْن* عيفشتلا ببسب نيرضاملا باثاو _ هتداع

 قرخو ٠ !ديدش اقيرح لاشفةنيدم تفرخ لاوش نم موي لوأ ىفو

 ىلاؤدلا ىيمؤم نبب دم نب هللا دبع نيدلا فيفع ىضاقلا ذالوا موولا كلذ ىف

 لاشف ةنيدم ىف عرشلا 1 اح ذئموي ناكو هتيراجو
<َ 

 اوقنشف مهقنشب ناطاسلا

 ماقاف رميا ىلا ناطلسلا مدقل لاوش نم رشعسداسلا ءاعبرالا موي ىفو

 نبشلا رخآ ىلا هيف ماقاف لغتلا يلا عجر مث مايا ةسمخ كالانه



 2ع ىناثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 دياتعلا دالب ىلع ركسعلا راغاو مهئاهر . اونهرو نيلقتمملا نيبمصلا خياشم

 اديدش ابن اهبنف
 ىداؤ نم ىلا ةيرق تقرح ىرخالا ىدامج نم نماثلا نسيمنلا موي فو

 نك اسملا نه * ىث اهيف قبب و لو اهرسأب دير

 حالص مامالا دلو نم ةيده تلضو رو الامكان و5 مون فو 7

 نم سوغر نسمحو فرطتسإ امم لامحا ةسمخ فو ٠ ءاعنص بحاص ىلع نبا

 رم رشع ىناثلا موي ناطلسلا ىلا ذيبز نءةيدحلا تمدقتو ٠ ليحل دايج
 روكذملا رهشلا

 عزوم نه ضبقف ميكشلا نيداملا شبش هن ناطلسلا ل خير الا اذه ىفو

 3-0 جارعم ىضاقلا دنع ”القتعم ماقاف 5 ليخلا نم ةعاح ديز ىلا هبل ضوو

 ةيماشلا تابجلا نم ناطلسلا لصو نا ىلا نئددلا

 نف نيرشعلا ءاثالثلا مي مجوملا ىلا بلاحلا نم ناطلسلا عوجر ناكو

 855... ىلا زان مث ةعمجاو سيمنلاو ءاعبرالا موي مجيملا ىف ماقاف ٠ ىرخالا ىداح

 مث بجر نم عبارلا موي يل اهيف ماقاف هك قيزتافلاو مفاد موي اهلخدف دييز

 لاوما ايف ندع نم ةنازخ لصوو ٠ كلذ هموي رخ | عجرو ليخنلا ىلا مدقت

 فيو شوحوو

 نم عاب رملا ةيحان ىف قيرح عقوروك ذملا رهشلا نم رشع ىناثلا موي ىفو
 اررض .ةيحانلا كللت. لها رضناو ةلفون دسم ىلا عابرملا قوس نم ذخا ديز

 صو دييبزب عماجلا ىلا ناطاسلا بكر رشع سماخلا ةعمجلا موي: ىو [ديدش
 روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو ىناثلا موي توبسلا لوا ناكو ةعمجلا

 ىناثلا ءزبجلا 1 > ٠



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايف ىف نماثلا بابا 20م6

 ردوصو هباود تضبقو ةديرداكا ةرداصم ردوص ةيالولا نملصف الو

 نم رشع يناثلا موي ىفو :توملا ىلا هب ىضفا !ديدش اب رض برضو هباب هابقن

 ماياةرشعكلانهماقاف دنيصلا ببسب دبز ىداو سار ىلا ناطاسلام دقت رفص

 ديبز ىلا ناطلسلا عوجر ناكو ٠ رافظحاض لصو هتماقا هانثا ىفو

 روكذملا رفص نم نيرشعلاو ىناثلا ةعمجلا موي

 نيرشعلاو عبارلا دحالا ةليلىلالاناماسنب رمت نيدلا عاجتت ريمالا فوتو

 نب دما نيدلا ىنص ىضاقلا ىفوت لوالا عبر ر هش ىفو ٠ روك ذملا رهشلا نم

 هاضقلا ىف هضوع رمتساف ٠ سيح ةنيدمب مالا فارعلاركب ىلا نبرمع نب دمع

 ناولع نب ليعما نب دمح نيدلا اج هيقفلا كللانه
 دالجلا ميهربا ترب دمحم نب لع نب ىضاقلا رقساروكذملا خي رانلا ىفو

 ئضاقلا ةهجلا فاضتساو ٠ ميقسلا داعلا نع ًاضوع ةيسيحلا لاعال ادشم ةة4.ظ»

 ماس نب دمحنب فيطللا دبع نيدلا جارسم

 ماقاف ديبز ىداوب لخنلا ىلا ناطلسلا مدقل رخ الاعور رهش ةرغ ىفو

 زوكدملا زبشلا نم عساتلا ةليل هعوجر ناكف ديب ز ىلا مجر مث مايا ةثالث كالانه ؟ ١

 ناكو ٠ ةيماشلا :ثابجلا ىلا ناظلسلا مدقث ىلوالا ىداج رهش يفو

 هانم عبارلا موي كببز نم همدقت

 اهتدع نالاةيقوحالا اهب ندع ةلفاق تمهنر 1 ذلاخب راتلا اذهيفو

 كوكل ةرشع نمرثكأ ةضفلاو بهذلا:نم اهيلع المج نوناث

 ماقاف مجهملا ةنيدم ناطلسلا لذ د ىلوالا ىداج نم نماثلا مويلا ىفو

 قلظ أ نأ دمب بلاحلا ىلا لقثثا مث :روكذملا رهشلا نم رمشع نماشلا موي ىلا اهيف



 د6 ا ا ىثاثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ٠ روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو نماثلا سيمنلا موب زعت هلوخد ناكف
 ميهربا نيدلا مصيه ريمالا ىفوت ةدعقلا ىذ نمر شع ىداحلا موي ىفو

 , ,٠, لوسر نب ىلع نب رمح نب فسوي نب قثاولا كاملا نبادمح نيدلا دسا ريمالا نبا
 ٠ ةيفوزرملاب ةفورغملا ةيرقلا دنع ماهسم باب ةربقم ىف نفدوديب ز ىف هتافو ناكو
 ةمرحلا ةي رق يف نانح نب رمع يتلا ىلتق ةجحلا ىذ نم عبارلا ةعمجبا ةيشع ىفو
 نم ةعاج هتبارقو هذالوا للقو هثبارق .:ره.ةعاج ةعف لتقو ديب ز ىداوب
 ظ ٠ رغ ىنب مهئادعا

 رم قرب ةثاعبسو نيعسأو نام ةندم قو ةروكذملا ةنسلا هذه ىف لصحو

 ةحوتفملا يملا ديدشتو ةلمهملا لادلا مضب) ةلمدلا الاقي *روم ىرق نم ةبرقيف
 مغلاو رقبلا نم اهباود تتامو ءاهيف ةباد لك قرحاف (ثييأت ءاه ماللا دعبو
 854.د. باصا الو اهلها نم الو اهتوبب نمال 4ىش ةيرقلا نم قرحي ملو ٠ لامجاو دومحاو
 نيدرفنم. ةيرقلا جراخ اناك نيثثاالا انا همسؤلاف رض اينكاش نمادحا

 قربلا ناكو لاف ٠ ىرششانلا دم نب ىلع هيقفلا كلذب ينربخا ٠ اقرخ ةيرقلا نع
 .* ةروكذملا ةنسلا نم نابعش ىف

 0 ةماهت ناطلسلا لزن ةئاعبسو نيعسأو عسل ةنس لوا مّرحلا رمش ىفو

 . روك ذملا مرحملا نم نيرشعلاو ثلاثلاس يمنا موي ديبز هلوخد ناكف
 ١ نب رمع نيردلا عاج ريمالا لصفنا نيرشعلاو مساتلا ءاعبرالا مول فو 7٠٠١

 نب مهربأ نب دهم نيدلا مجن ريمالا مجرو ٠ دببز ةبالو نع ىبالا نايل

 تناكو ةريسلا ندسحأب وبحم روك ذملا ني.دلا مجن ريمالا ناكوهتيالو ىلع فرشلا
 ٠ (موي رشع ةيناثو رهشأ ةتس ىبألا عاجشلا ةيالو ةذم



 ىركلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا د4 545 3+

 ٠ ةيناطلساا تاقدصلل ادفوتسم ىضورهلا رافظ بحاص ءرفظملا

 . نب ىلع نب دما نيددلا باهش ريمالا لصفنا نيرشعلاو ىناثلا موي ىفو

 نم سار نيتس نهوحنب ةيماشلا تابملا نم ريزولا لصوو ٠ ةثملا نم ىسعثلا
 ٠ ةبجلا ميرب هيم#ل هبحاص ناك رفصا ناصح اهتلمج ىف برعلا لويخ

 للا قيرط ىف ةعامج جرخ ناضمر رهش نمنيرشعلاو ىناثلا موي ىفو

 متنا .اوبصق جيصلا ميصا الف ٠ لخنلا ىلا ديبز نم قيرطلا يف نيفلذتلا اوبهنف
 لاز ام موصخلا راض>اةيرقلا لها مزلاف ٠ فوحجلا ةيرق ىلارثالا مهب راسف 8

 ثوررظي لاجرلا نم ةعامح هيف اودجو ًاعضوم اولخد ىتح نوثحبي ةيرقلا لها "4

 مفوعضا وملا ىف اورشننا ليللا نج اذافسانلا نوبلطي نولظي ءارقفلا نم مهنا

 اهيف اودجوفمهنكا أسم اوشتفف بهثلل قرطلا دصقي نه مهيفو ةفرسلا دصقي نم

 روظف لك الا ائيهم اءونصم ًاماعط مهعم اودجوو ٠ ةرخافلا بابثلا نمةدع

 ريغ اهلك ملا عفاو ةقافلا لها ءارقفلا ىزي نويزتي مهناو نوموص ال مهن سانال

 ٠ مهفاتي ناطلسلا ىما اوذخأف ةنستتسم
 هرم ىراختلا حيص ناطلسلا عمس ةئسلا هذه قنا ناض زويل

 اذ ناكو ذئموي نيدلا دمت ىضاقلا ع سو هيلع هلا ص هللا لوسر ثيدح

 اًديع ناكف. ٠لختلا ىف رطفلا ديع ناطلسلا ديعو ٠ ىتش قرط نم لاع دنس

 ركسعلا عائجاو ةٌمرلا نسحو سانلا ةرثك ىف هلثم نكي م

 ثلاثلا مويب ىلا لانه ماقاف خلا ناطلسلا لزن لاوش نمثلاشلا موي فو

 رّشع عبارلا موي ديز لخد مث ٠ لخنلا ىلا عقتر | مثروكذملا رهشلا نمرشع

 ٠ ني رشعلاو ىداحلا ليل ٍ رت لا مدقت مث ٠ نيررشعلا موي ىلا اهيف ماقاف



 ه0 يفاثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ةيوح ىلع ملا نب دم نب فيطالا دبع نيدلا جارسىضاقلا لعج ةنسلا هذه

 ةناخلبطلاو ليخلاو لامخلا تناكف باوب 1 ,را هيف لعجو نيخوشلا راد باب

 للا ناطلسلا لوزن ناكو بردلا لخاد نم اهاك تاتويبلا رئاسو ةنازلاو
 هذه ناضمر ناطاسلا ماصو نابعش نم رشع ىناثلا موي لاومالا جارفتسال

 ىف ناضهر ماص هلبق اناطلس ناركذي مو انسح [مايص ناكو لختلا ىف ةئسلا

 ٠ لعا هللاو دبا لفقلا

 دم نيدلا ردب ريمالا لئق ةنسلا هذه ناضمر رهش نم موي لوا ىفو

 ببس ناكو ةيعزوملا تاهجل ريما ذشموي ناكو لومهالا هلتق نيدلا فيس نبا

 ٠ بيذعت الو برض ريغ نم سحلا ىف تا هسبخ مهنم الجر مزل هنا هلتق
 ىلد ناطلس داون اظلسلا باب ىلا لصور وكّذدملا ناضمر ربش ءانثا ىفو

 والبجم ازكي (ن )زن طلنحاقو ةينسقولاك<ما دك ىلا د .انازكا قاايلاتلا دوك
 أنا ةنلضت رنا مرد فال ا ةعب را هل بهوو :ةلالاو ةدعلالماك ليخل

 ةعاججلا ةوسا ناضمر رهش نم ةليل لكىف عيفشتلا سلجم رضحي ناكو ٠ مات

 ناطلس ةاشؤو ريغ نبأ ناشيرعط: علا ها نيوتن اودع كلانا نوتاؤدمملا
 منم كلملا ىلو قوت الف ٠ دالوا ةدعاؤوكلل افانشةوؤلول ناكو ٠ ديما

 دحا هعزان مث مايا كلملا ىف ناخرغط ماقاف روكذملا دلولا اذه دلاو ناخرغط

 دلولا اذه ناكو ٠ كاملا ىلع ىلوتساو هدالوا نم ةدع لتفو هلتقو هتوخا

 اهلا عاو دنملا نم جرفن هسفن ىلع ىشخ بش الف هم هب للي مو اريخد ايلول
 نهيلا ىلا

 كلملا ناطاسلا نبا زئافلا كلملا ل صو روكذملا ناضمر رهش ءانثا ىفو

 اكلك

2003.4 

907 



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا. مايق ىف نماثلا بابلا 236784 +١

 ةزيلس ازال راسف ناظل.سلا دبع ةناكم هلتناكو :٠ دبي زكداول مقلم ذ 3

 بلس تاكو: نيرخا 5 را ام 9 ع رمد

07“ 

 ةنبدمل ديرب ا هعم 0 لكي ندا ىلا عيجلا عجر رابثلا ىضقنا الف

 فيعض هللا همحر نيراكو ٠ ناصحلا هب بش ديبز ىداولا ةلح ىف راص الف

 ناصحلا هاقلاف ٠ !ديدش ايدج هيلا هنانع بذج ناصحلا هب بش ا/ف ةسارفلا

 ٍتاغف ناصحلا ةوقب هبلق ىلع جرسلا مقوف هيلع ناصحلا مقو مث هرهظ نع

 ايلا هتليل ىسماف ةبادرهظ ىلع هيب ىلا لمخ قافا مث ٠ راهن نم ةعاس هنهذ

 ٠ ىللاعت هللا همحر يفوت مثراهنلا فصن ىلا كلذك لظو

 ناملس نب رمت نيدلا عاج ريمالا رمعسا بجر رهش نم عساتلا موي ىو

 ٠ فرشلا ميهربا نب دم نيدلا مجنريمالا نع اًضوعديبز ىف اريما ىبالا
 نم ىنربخاو ٠ ةعارزلا نم ايش فلتاف ميظع دارج روظ ةنسلا هذهىفو

 نيددلا مراص هيقفلاو هب هللا عفن ىضرحلا دمحا نيدلا بابش هيقفلا نع ىكحي

 وه انيب ةيدابا لها نم الجر. نا تاتثلا نم ةعامجو ساهو نب ميهربا

 نم لوهي راغص ميظع دارج دوعلاو بحسلا نم ثعبنا ذا هل بهذ ىف ثرحي

 هنم جرف !هنظب عطقتاف اهعزاف ضرالا ىف ضيبت ةدا ا ون لا يوان زنالوم مار

 هياء مقوف هضرا نعدارجلا رفني نا دارأ ًالجر نا ىوربو ٠ دج ريثك ضب
 رهش يف كلذ ناكو برهو اكرتفدارجلا هلكاي نا فاك هيشغ ىتح دارجلا

 ةروكذملا ةنسلا نمبجر

 ىفو هنلاو >5 ًاماع يف لخنلا ىلا ناطل سلا مدقت نابعش نم نماثلا موي ىفو



 0 6 و ىتاثلا ءزجلا ةيؤلؤرالا دوقعلا

 ئدالت نع ىيرط ىنغيالو 2 ىني تكلم ام لكب دوجا
 دادشلا عبسلا ىلع يافا ولو.> اهاوذا ىف لئانقلا ا ولتو

 دابو راق نه تش نم لسو . . اًرط ضرالا كول ىنمدختو
 عرتخاو اهنطوتساو. مكس روكذملا خيراتلا ىف ديز ناطلسلا لخدالو

 نم نيرشعلاو عباسلا دحالا مويفو ٠ ةبيحرلا لزانملاو ٠ ةبيمملا روصقلا اهي

 ىرواشلا هللا دبعنب لعنيدلا قفو» ةمالعلا مامالا هيقفلا وت روكّذملا رفص

 ندا هيقفلاب هقفن ديز ىف ايتفلا هلع رودت نم دحا ناكو ٠ ىفاشلا هيقفلا

 دز لها نم ةدع ةب هقنثو ىمرلا نيدلا لاج هيقفلابو ايركز نب دمحا نبا

 هللا همحر ةلطال هسفن ًالذاب ناكو

 ليقتلا ىلا .تاطلسلا مدقثل وألا غيير رمش نمرشع افلا موو
 ىف .مريغو يمرلا نيدلا لاج هيقفلا ةثرو نم اهارتشا ىلا ضرالا رشابو
 ةنيده ىلا هموي رخآا مجرو لقسالا سوقاي رس يل ىتأا ىهو ءاتيحتلا ةيحان

 ةراع هادتبا ناك روكذملا عيب ررهش نم نيرشعلاو ثلاثلا موي فو ٠ ديبز

 نب دمحم نب فيطللا ربعنيدلا جارس ىضاَقلا دي ىلع سورحملا ديبزب رجنملا
 نم داطصاو ىلعالا سوقاي رمت ىلا ناطلسلا مدقث رخالا عيبر .رهش فو ملاس
 ىلوالا ىدامج نم سماخلا مويلا كو ٠ ديبز ةسو رح ىلا مجرو كلانه
 نيدلا ناهرب ىضاقلا ةبعص ةيرصملا رايدلا ىلا ةذس ةيدهب ناطلساا لسرا

 كلملا ناطللسلا ةيده نه لصو ام ةلباقم ىف كلذو ىحملا رمث نب ميهربا

 قوفقرب نيدلا نس رهاظلا

 ناكو ٠ ىءرضملا نب مساقلاوبا نيدلا فرش هيقفلا فوت خيراتلا اذه ىفو
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 0 بقا لكب مانيتا

 نأ كون نو

 دمتي ترون < وسلا

 | ىرص مولا ةارس تلظ دقو

 ما صعي مل موقم لكو

 انمقتناف اداسف اوعسو اوُدُط

 >0 مهنم مود تدحضاف

 اندح 9 اباصتغا  اهانحيا

 زعت ىلا نيرفاظ اندعو

 ىلع ريسلا دمحل لف

 سأب كاشفي نا لبقنم قفأ
 بيرق نع دم اي يناف

 ىلاوعلا ةفقثملا رعساابو
 يع" تنرلا" نوري ”لاطاو

 رغ ناثع يرذ لرد مشو

 مرق 17 شحالا ,شجلابو

 نم انل هلالا لاز امو

 ىلاعملا وذ دهملا كللملا انا

 ئايلا' يل طسؤلا##كللمء انا

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق ىف نماثلا بابلا

 افلا هيام را ديدش

 دارجلا رشئنم لثم لجرو
 دالبلا نم ريطت نا تداكو

 دافصلاو بضاوقلا فارطاب

 داؤملا بلق ىربنا اذا قشي

 داسفلا بزح نم هللا بزي
 ىدانم الو بجمال مقالب

 دالتلابو في رطلاب مسيلع

 دايجلا ةمهللا بقلا لع
 داو موي هتهجاو اذا

 داع موقب دوُع قحلي تراو

 ذاغ ليخلا تايداعب كيلا

 دادحلا تايفرشملا ضدو

 دالجلا موي ابس دالج

 ءاينناا ملاذ ووو
 داهتلا ىرتسم عابلا ليوط
 داشرلا . لبس "ىلا انيذاهو

 اجلا كلا لضفالا ليلس
 ىذايالا فاكو كلملا ربزه

 ذا لال هيلز" نوؤالف



 61 ىاثلا ءزللا ةيؤلؤللا دوقعلا

 هدلو رساو مهئاظع نم ًايظع ناكو ءافحلا دامت لئقو دسالا ىعس ىذلاوهو

 دواد نب ىلع راد برخاو ٠ ئشيبحلا دواد نب مساقلا وباو ىلع نب سيردا

 ىرقلاو لزانملا تقرحو ٠ !ديدش ًايهن دالبلا تبهنو هلاوما تبونو هنيتاسبو

 ىلا تامحو ىلتقلا سوءر تزتحاو رفص نم س.اخلا سيملا موي كلذ ناكو
 :ى.بارألا اهيفرثا ىتح ءارضحلا ىلع ةطحللا لزت ملو ٠ ناطلسلا ىدي نيب

 ميلست اولذبو ةمذلا اوبلطو راصحلا ةدش نم اهلها قاضف تادارعلاو قنا
 ىشيملا دواد نب ديمع ٍيشلا لزنف ٠ كلذ ىلا. ناطلسلا مهبأجاف نصحلا

 بئان علطو نصملا ساو هيلع ماو ناطلّسلا ءاسكف ٠ ناظلسلا باب ىلا

 ةطحلا تعفئراو ٠ رفص نمرشع ىناثلا سيلا موي نصحلا ضبقف ناظاسلا

 نئاهرلا ةلمج نكو ٠ مهتوخاو مثدالوا نم نئاهرلا اولسو لئابقلا تناد دقو

 عبارلا تبسلا موي مالسلا راد ىلا ناطلسلا عجرو ٠ ةئيهر نيرشعو ةينام
 ٠ ًروصنم ارفاظ زعت ىلا عجرو امايا مالسلا راد يف ماقاف ٠ رفص نم رشع

 يفزعت نع هتبيغ تناكف ٠ رفص نم نيرشعلاو ىناثلا دحالا موي اهاخدف
 اهيف ماقأروكذملا خيرانلا ىف زعت لخدالو ٠ موي نيعبداو ةتسب هذه هتوزغ

 ا/إ ؟

 ٠ رارج ركسع ىف ةروكذملا ةنسلا نم رفص نم مويرخا نينثالا موي ديبز
 دشني لاحلا ناسلو ٠ روصنملا ركسعلا ماما ىلتقلا سوءرو

 دالبلا نم ديرن ام انزإحو دارملا نرم ةاشن ام انغلب

 مادي .ةديم .. [فايبسنأاب  تابصاعر . اهقلر /يابقلفو
 ىداعالا انتلوص دنع تنادف قاوشلا موي ةلوص انلصو

 ىناثلا ءزجلا مس ةيؤلؤللا درقعلا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا دي ؟م٠ دي

 اوقلغاف مرحملا كرم نين شعلاو ىداحلا تلا موي مدصق مث (مايا مالسلا
 ةيزه ىناطلسلا ركسعلا مزهناف اديدش ًالاتق راهب نم ةعاس اولتاقو باوبالا

 ةارمالا مجارتو ٠ اتسح اتايث رصانلا دمحا هدلوو ناطلسلا تبثو ٠ ةديدش
 نرإا ىلا اواسزا دق اوناكو ٠ ةقداصة لمح ركسعلاو ناطلسلا لمح مث ماركلا

 ناطلسلا مهسبكف ةداعلا مهنعترخ انف ركسعلا ىف ةدايز هنم نوبلط يريسلا

 هودجو ام اوبهنو الك ابارخ ركسعلا اهبرخاو اًرهق ةئيدملا ركسملامهيلع لخدو
 اروصنم اًرفاظ مالسلا راد ىلا ناطلسلا مجرو ةعامج اهلها نم اولتقو أههف

 ركسعلا نم ةمطق ىف ليج ىشاوطلا ناطلسلارماروكذملا رهشلارخآ فو
 سم مهيلع اوبرخاو اديدش ًالاثق اهلها اولتاقف نادعب نم ةيحان ىلا روصنملا

 ناطاسلا ىلا روصنملا ركسعلا عجرو اريك نيش ملاوما نم أوبهنو * ىرق
 ناطاسلا تاب ىلا ىنابهصلا كلملادبع نب قابلا دبعويشلا لصوو نيمناغ نيملاس ١

 رغا ناطلسلا نا مث ٠ هاسكو ةديج ةلباقم ناطلسلا هلباَقف ديخ ركسع يف

 نم. ءارضحخلاب فورعملا هنصح ىلعو ٠ ىشيحلا دواد نب ىلع يشل ىلع ةطحلاب

 امض هيلعاوقيضو ركسلا هيلع طحو ركسعلاو ناطلسلا هيلا راسف ىفاوشلا دب
 يناثلا نينثالا موي كلانه ةطحملاو يفاوشلا يلاناطلسلا عولط ناكو:!ديدش

 مويو ءاثالثلا مويو نيثالا موي ةروصنملا هتطحميف ناطلسلا ماقاف ءرفص نم
 دواد نب ىلع ثاكو ٠ ةيحان لك نم سيما موي مهيلعبرحلا حتتفو ءاعبرالا
 عمج ديدشلا قيضلا دجو الف ٠ مثريغو هلها نم ًابظع امج عججدق ىشبيملا
 لئقف اهيف وه يتلا ةيحانلا تمزهناف ركسعلا نولئاقي اوجرخو هعم يذلا هعمج

 دالوأ نم دلو هعم لئقو ريغ نم نورخاآو هئبارق . نم ةعامج هعم للقو ه6.



 د6 7/5. و يناثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 نيعستو ناث ةنس نم مرحملا رهش ىفو ةجحلا ىذرخ ! ىف نيرهش
 اطلسلا بالا ىلا ىريسلا دلو لصو ةئاعبسو نيعستو نام ةنس ىفو

 هبباىلا امجارفرضناو ةلغبو رضخا اناصخ هل ف 'رصوهيلع ناو ناطلسلاةاسكت
 نينا اولمحم نيشارفلا راو رفسلاب ناطلسلا رما زرب خيراتلا اذه ىفو

 نم ثلاثلا موي ةناخلبطلا جورخ ناكو ةناخدرزلا تجرخو ماخلا نم "لارج
 ٠ روصنملا ركسملا ةفاك ىف كلذ ةفولإ الأ مدقلو ءاثالثلا موي وهو مرحملا

 ممانال.ضرالاو معا ال شيجلاف .٠.٠٠ هلواطل ضرا يف كن امابف
 انرايب لع ىضم فاو مس لع ىضم اذا

 ناين وف هتضاذع سي نهاك ريسلان با ىلا لس ةلاط ةمداقملا هب رق ىف ماقاف

 راد هلو>د ناكف ةمداقملا نعناظلسلا لحراف ةريرسث بخ او ةريس حبقا ىلع

 تاصضوو مالسلاراد ىف ماقاف مرحملا نم رشعثلاغأا ةعمجلا موي ةلبج نم مالسلا

 نبا لسراو ٠ لاومالا ثبو لاجرلا مدختساو + ةيحان لك نه لئابقلا هيلا

 ريدصت نع عنتماو هركف ةيكماجلاب اركسع هنمبلطي نادعب بحاص ىريسلا
 ناكو «هدانعو هركمو هداسفاو هداسف ناطلسلا ققحتف ناطلسلا:ىلا هزكسع

 بحاص ىريسلان با ذئموي لئابقلا نمناطلسلا ىلا لوصولا نع فلخت نم ةلمج
 نكرم ءارضخلا بحاص ىشييحلا دواد نب ىلعو ٠ ينابهصلا ىقابلا دبعو نادهب
 ناكو ٠ با ةيحان ىلا موي ريسي هللا هالوت ناطلسلا نا مث ٠ ىفاوشلا لبخ

 ةنيدملانم ناطاسلا بنرق الف ٠ لجارن ينلا نماوحن اهيفبتر.ذف ىريسلا نبا
 هفنسلا نم ننانلا نم دجأ نظ ىف نكي ملام مهنه رهظو ةنيدملا باب اوقلغا
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 91٠١ راد يف ماقاف ملانق هدصق ذئموي نكي لو مهنع ناطلسلا عجرف بدالا ةلفو



 ىربلا ةيفرشالا ةلودلا مابق يف نماثلا بابلا 226 79#

 نمتلا نم هعمج امو اهريغو جارحلا لاوما نم هتبحص اب ىناطلسلا فيرشلا
 هجورخ ناكو ةجحلا ىذ ةرشع سيلا موي ديز هلوخد ناكف ٠ ايادحلاو
 لخدو ٠ روكذملا ربشلا نم ىناثلا ةعمإلا موي نمةعمبا ةالص دعب ديبز نم

 فهمتو ايادحلاو ليحلا نم هن ع لصوو : ةجحل | ىذ نم عبارلا نينثالا موي زعأ

 انالوم هدلو ناطلسلا مف اسأر نير شعو ةينث ليخلا ةدع ناكوريخك ءىش 7
 ءارشالا نم هعم جرخو هئاقل يف جرفت ركاشعلا ةفاكىف هافلتي نأ رصانلا كالملا

 ريمالاو ؟ىنيطللا رداهب نب دم نيدلا ردب ريمالاو «ىسعتلا نيدلا ءاهب ريمالا

 هلباقف ركسعلا ةفاك ىف فير شلا بابلا ىلا لصوو ٠ دايز نب دم نيدلاردب
 هل تهوورانزب ةلغب هل فرصو ٠ ةيكولم ةيفيصهاسكو ةيضر ةلباقم ناطلسلا

 ٠ رانيد ىنلا

 دمع نيدلا دبع لجالا ىنناقلا رقما ةجحلا ىذ نم سذاسلا مويفو
 راطفا ىف كاذب روشنم هل دعو ربك الا ءاضقلا ىف ىزاريشلا بوقعي نبا

 قحاوهو نإ روكذملا ءالعلاو ني روهشملا ظافحلا نمناكو ٠ ةينملا ةكلملا
 لوقي ثيح ىنتملا بيطلا ىبأ لوقب سانلا

 فف اهبنج ىف ضرالا لاح لايج  هردص ضرا ىف علل تسر بدا

 سيح ةنيدمريمأذ ئموي وهو مقسلا لعنب ىحي داعلا ل صوتي راتلااذهىفو

 2 2" نو لاكش هلجر ىفو سيح لحام هنباخلا هكسما حراوجلا نمربطب

 وارضم بحاص رويطنم هنا لاقي هبحاص مسأ هيف بوتكم بهذ نم حوأ هيف 4
 ٠ ةياس ةوسك هب لصو ىذلا اسكو تاطلسلا هب حرةفرابكلا |ممارماضعبل

 ةقفن ركسعلا لع قفتاف فاللذملا ىلا عولطلا لع ناطاسلا مزعرختلا ديعئضقنا الو 30.4.



 .ةففي يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 لخدو دئئاقلا نبا هللا دبع رسسأو ةعامج هعم لئقو دئاقلا نبا ىلع لئفف ةقداص
 باود ,ىرم كلانه ام ىلع ىلوتساو اديدش 7-5 ةزولا وكيلا

 زعت ىف عقو ةدعقلا يذ نم رمشع عبارلا موي ىفو٠ كلذ ريغو شافو حالو

 يم نا ىلا ةعمإجا ةالص دعب نم هنا ليق ديدش ٌرطم فالخلا رئاسو اهيحاونو

 اهيفام ىلع نيكاكد ةدع تمدهتو ةريثك اتوبب زعت ىف فلتافىلبللا نم *زج
 هك ةرينك عضاوم ثفلتا ةيظع هايم ديبز ىداو ىف ةليللا كلن ىف لزنو

 ثراحلا ىف هاملا رركتو مطقنل ملو لويسلا تعباتلو هلفسا ىفو ىداولا ىلعا

 تيقسو قسلاب اهل دهعال ةريثك عضاوم ديبز ىداو ىف قسو ةرم دعب ةّرم
 ناطلسلا مجر ةدمقلا نم سداسلا دحالا موي ىفو ٠ ىداولا هاج ىجاوضلا

 لع مدقث ةدمقلا نم عساتلا هاعبرالا موي ىفو ٠ زعل ةسورحم ىلا ةوجلا نم

 ٠7٠١ *رشع ثلاثلا دحالا موي ديبز هلوخد ناكنف ٠ ةفرشملا ةكم ىلا روضمملا جحلا

 ىلع دئئاقلا ةبصص روكذملا رهمشلا نم رمثع مبارلا نينثالا موي ديبز نم مدقلو
 رطم مئاهنلا ىف عقو روك ذملا رهشلا نمر شع عبارلا نينثالا موي ىفو ٠ ديعس نب

 نفس نم نئافس سمح كلذ ىف قرغو ٠ ةديدش حاير تجاهو ماع ميظع

 ىذ نم نيرشعلاو ىناثلا مويلا ىفو ٠ ىناولسلا فالذلا لحاس ىلع جاجحلا

 ةكم بحاص تالجم نب ىلع فيرشلا لتقب ديبز ىلل معلا لصو ةدعقلا
 ديبع هلت ذئموي لئف هلتاق نا لايو ٠ همعح وش هلق ىذلا ناكو ٠ ةفرثملا

 نم عباسلا موي نم ىداولا ةيحان ىف هلئق ناكو ٠ نالجم نب. ىلعلوتقملا

 849.8. ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو سداسلا ثبسلا موي ىفو ٠ ملعا هللاو ٠ لاوش

 بابلا ديري بلاحلا ةيرق نمري زولا نيدلا باهش  يضاقلا مدقل .ةروك ذملا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يفنماثلا بابا 2+

 تاهجلاب لاومالا جارفتسال بلاحلا ىلا ريتزولا مدقث الل كلذ ىف ببسلا
 تايجاولا نر مهلف امب دئاقلا دلب ىلا نييمصلا نم ةءاج بره ةيماشلا

 اوعنب نا: دئاقلا نبا ىلع هيخاو دئاقلا ركب يلا ىلاري زولا بتكف ةيناطلسلا

 منهلا ريزولا باتك لصو الف ٠ وع اليزلالا ةمقطم عي

 هيلا بتكف هوخلا ىلع ماواف نيروكذملا ةيعرلا نم هعم ناكنم ركبوب أ درط
 .:س فئاخ هيلا لصاو هنا هملعي ركب يلا هيخاىلا لسراف هدعوتي ريزولا

 فاعمل طع اناتطدلق تتح ركينويرا هوخالع اف هيا ةيحان ىلا لقثنا مت :ريزولا

 نيكريدس ااا ركف نجلا هنا زادي هركسعووج طاحأف ةافغ نيج للغ ةيرقلا

 بتكو هيخادالبو هدالب لعىلوتساو هتيقرب هذخاف هيخا ىلعمجم مث هك 7غ

 لاقئغالا تحت هعم ناص دق اا قام داليا نينه فقوعنا همطعزم زول ىلا

 رباك او هلها ضعب هلع لخدف كاذ ىلع مزعف هبا هب لسري نا ريزولا صاف
 نكلو كاخا لسن نا .كنم نسحياال هل اولاقو هلعف اوحيتو هيأر اودنفو هداب
 عضوم ىلا هب لسراو رثيح ركب ابا هاخا ديقف هب قحا تناف كدبع هنجسا

 :ىمصنلا 0 اا انش ريزولا لع ء الق ٠ هيف هنمم هدالب ا

 هقلطت نا اماو ّلا كيخأ لسرت نا امإ هل لوقيهيلا لسرا هنم ابرق راصالف

 فظعف ركسعلا هعبتف ةيرقلا نع ايحنتم هركسعيف جرخ ري زولا جورخب معالق 2.4

 لع ناطلسلاركسع لمح هتلاف ةئعط هنعطف ركسعلا نم لجر ىلع هركسع ضع

 لع الف ٠ !ًروهشم .اسراف ناكف رطم هل لاقي اًفيرش هباصصا نم اولئقف هركسع
 سراف ىتئام نم اوحن اوناكو هركسعو وه لمح فرطم فيرشلا لئقب دئاقلا

 ةدر ركسعلا مهيلع درو انسح اناث ركسعلا مل تبنف ىناطلسلا زكسعلا لع ٠



 .فةفكللا يناثلا ءزللا ةيؤلؤللادوقعلا

 لوبقلاب تراطلسلاهلباقف ناطلسا| باب ىلا ىريملا فيرمشلا دمحا نب ىح

 رطفلا ديع ناطلسلا ديعوأهوإ نير شعو ةعست ةئسلا هذه ناضمر سانلا ماصو

 لاوش رهش نم عبارلا سيمللا مويزعت
 رئاثم نصح بااحلا نم ١ عريزؤولا درج بالا وأ عبارلا ةلل ىفو

 ند ديح كسع ىف مهعبت ميما اف ٠ ندح ةعاق ىف مهتطم نوكت.نا مثعاو

 | دبا اناس هريصحو هتاهحر ئاس نم م نصحلاب طاحافلجرلاو 1 ىلا

 ةلماثةمذ اول سو هميلست اولذب و نصملا تباعا نعذا ءاثالثلا مويناكا رف
 ممدالواب اولزنف ميلا نسحاو مابا اواضو الف ٠ مييلع مذأف ريزؤلا نم
 هارتشاف هب د اودارا نوحتم ماعط نصحلا ىف ا مهئاثاو مهئاسنو

 هنوظفحي اركسع هيف بترو نصخلا ضبفو مهنم ريزولا

 346. ةوللا ىلا نراطلسلا مدقت لاوش نه رشع ىداحلا سيجا موي ىفو

 ةعججا موي ةولمدلا ملط مث ٠ لاوش نمرشع نماثلا سيما موي ىلا كلانه ماقاف

 نع جرفن كلانه اوراغا لفاحنجلا ناب علا لصو ةوجلا ىف هئماقا ءاثثا ىفو

 لزن ىذلا ىناطلسلا ركسملا ه دايز نب دمحم نيدلا ردب ريمالا مهلا

 سو ءر سم ملقلساو ةعبر ةعبرارس اوة ةمبرا مهسو ء*ر نمزح ةعامج مهنم لئقف هعم

 :بشلا رخال ةّولمدلا دودح ىف ناطلسلا ماقاو - ليلا نم

 ناكو * هللا دبع ٌهوخارس 7 دئاقلا نب ىلع لئق روك ذملارهشلا رخ فو



 ىرهكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 24-0 0: ع

 ةناؤهشطلاو ةناميثرفلاو .ةنازخلاك تاتويبلا رئاسو لايفالاو ريجلاو لاغلاو ؟.
 8 م ,

 امان اثسح نسحو مضوملا اهب نادزاف ةناخلبطلاو ةناخبكرلاو ةناخمي رشلاو

 نيدلا هيجو.مامالا هسيقفلا ىفوت نابعش .نم.عساتلا تبسلا موي ىفو

 دحالا موي هنفد ناكو ٠ ىخامثلا ربخلايبا نب دمجا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ةئيدم ىف ثيدحلا خش ناكو ٠ ربيك ماع هنفدرضحو روكّذملا رهشلانمرشاعلا

 ىلاغت: هللا ههر ددز

 ماقاف رعلا ىلا ناطلسلا مدقث روكذملارهشلا نم رشاعلا دحالا موي ىفو

 روكذملا نوشلا نم مشع, عسانلا ءاثالفلا موي رخ ! ىلا هتجرفو هتهزن ىف كلانه
 سيما ءوي دسز هلوخد ناكو ٠ ءاعبرالا موي ىلا هيف ماقاف لغتلا ىلا عفترا مت

 تبسلا مويو ةعمجا مويو سيما موي ديدجلا رادلا ىف ماقاف نيرشعلاو ىداملا 8.

 نماثلا سيما موي اهلذ دف نيرشعلاو عبارلا دحاللا موي زعت ةسورح 0 مدقنو

 ةروك ذملا:ةنسلا ةذه ناضمر اللا مو ديك 2 5 نيرشملاو

 دم نيدلا لامح ىضافلا فوت ناضمر رهش نم سداسلا 2 موي فو

 ىف ءاضقلا ناطلسلا هالو ةريسلا نسح اضاف أيقن ناكو : دينجلا ص نبا

 م : سايلا رئاس دنع أبوبح ةريسلا ندسح ءانثلا روكشمناكف ٠ زعل ةئدم

 مثةدم كلانه مافاف ندع ةنيدم ىف ءاضقلا هالو مث مايا ماقاف ناطلسلا هاصف

 : كلذ لبق دولا ربك الا ءاضقلا هيلوي نا ناطلسلا دار أو لضننا

 ىلاعت هللا همحر روكذملا خيراتلا

 فريدلا داع ريمالا لصو روكذملاربشلا نمرششع ىداحلا مويلا فو



 . ةففن يثاثلا ءزللا ةيؤلؤللا دوقعلا

 نا مث ٠ احربم ابرض طايسلاب برضف كلا اص ْيْشلا برضإ ىتربجلا مهاربا
 فرصو كلذولا هباجاف نيلانم هجارخا ىف ناطلسلا نذاتسا ليعامسا زييشلا

 رب ىلا هب اورفاسُي نا هباون رماو: رحبلا ىلا :ىلاولا هب: لسراف دابلا ريما ىلا هرغأ

 نع حايرلا مهتفرص حايرلا ديدش اموي ناكو ربا ىف هب اوراص املف ٠ مجلا

 ماقاف ٠ ماهس ىداولا لحاوس نم لحاس : ةديدحلا لحاس ىف مهتقلاو مدصقم

 ارتسم كلانه

 ٠ ىمسلا رادلا ةراعب ناطلسلارما روك ذملا رهشلا نم نيرشعلا موي ىفو

 ناطلسلا هب متهاو ٠ ىناطلسلارادلا نم ىناملا نكرااوهو دب زب بهذلا راد

 ةدم برفا ىف غرف !ديدش مائها

 لصوو لييخلا نم مثدنعام اودرو اعيمج ةبزاعملا تحلصا بجر رهش ينو
 بجر نم ثلاثلا تبسلاموي ىف ةمحفلا بحاص رن نيدلا فيس ربمالا مم

 اسأر سمثع ةمست  هتبحص لصوو لجرلاو لحل نم رديج ركسع ىف لصوو
 ةداتعملا توبسلا نم تبس لو امويلا كلذ ناكو ٠ ليلا نم

 فيرشلا رييكلا ريمالا لصو بجر نمنيرشعلاو عبارلا تبسلا موب فو

 ةيناطلسلا باوبالا ىلا ىحي كب رهظم نب دم نب رهظم نب ىلع نب حالص
 نيمب ا هاطعاو هيلع مئاوناطلسلا ةاسكف ناورذ نصح ناطلسلا انالول سو

 مرد فلا

 تارودلا ثرمع دقو ٠ نابعش كرم ىناثلا موي للا ناطلسلا لزتو

 قرش باوبا ةعبر ارادلا باب ةيوحل ناطلسلا لعجو تالبطصالاو شيرارعلاو

 ليخلا نم اهلك ناطلسلا تال آ ىلع ةيوحلا توتحاف يبونجو ىلاهشو ىيرغو
 يناثلا ءزجلا "م6

 .2٠و24



 كقيق

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 206 0070 »+

 ةديج ةناز هئثحص لصوَو *ء ارشع سداسلا مول ةيماشلا تاهجلا نم

 ليخلا نم ًاسأر نيمبرأو فيني لصوو
 ن* ىفيطللا رداهب نب دمحم نيذلا ردب ريمالا راغأ خيراتلا اذه يفو

 ىلا سوهرلاب لصوو . ةعس مينم زتحا ةداج مهنم لتقف ةبزاعملا دلب ىلا لاشف

 سوقاي, رس ىلا ناطلسلا مدّقن روكذملا ربشلا نم نيرشعلا موي ىفو

 ديب ىلا نيرشملاو ىداملا موي مجرو انضر حولا ريم م ةع جرحا طصاف

 . مثلخنلا ىلا مدقت من ةرخ الا ىدارج نم ثلاثا سيمخلا موي كلامو

 رحبلا نع عفترا مث . ربشلا نم سداسلا دحالا موبىلا كانه ماقأ و.اصلا ىلا

 ديب يف ماقاف روك ذملاربشلا نم. عباسلا نينثالا موي ديبز هلوخد ناكف

 ديشأالا 3 مدهتو تثدسلاو ةعمجلاو سمخلاو ءاعيرالاو ءاثالثلاو نيالا

 مورلا باو راقنللا ميرشىف ديز ىداولا تاهج يف ةديعسلا هكالما ةرشابم

 .لكرم رشع عبارلا نينثالا مري دِبز لخد مث للا ف ىسمأو |هريغو

 روك ذملا رهشلا

 7 ليعامسا خيشلارا روك .دملا نوشلا نه رسع سلم شمأحلا مو ىو

 ةنيدم نع جرخأو طايسلاب . برضف هئارتف نم لجرب ىتربجلا ميهاربا

 كلذ بجوا ببسب دييز

 نب ليعامسا يرششلا رمأ روك ذملا ربمشلا نم رششع سداسلا مون يفو



 ةنفل رب يناثلا ءزّلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ديز لخدو ءاثالثلا مول كلازه ماقأو ةعيس ليقو سوثر ةتس نب رشعلاو

 نيرشعلاو نمانلا ءاعبرالا موي

 "417 مهنم لثقف ةبزاعملا لعرجشس راغأر خ الا عيب ررهش ةرغ تبسلا موي فو

 نم زةحاو مهنيطايش نم ناكو روك ذم نب متهاربا هل لاقي لجر مييف ةءامج

 ديبز ىلا مهب لسراو سور ةيناك ىلقلا

 ءاثالثل موي ةبزاعملا ىلع سسعشلا نب ىلع نب دمح نيدلاردب ريمالاراغاو

 ٠ هوبهت دقابب نيعجاَر اورقساو مهلاوما ركسعلا بهنف روك ذملا رهششلا نم عبارلا
 ريمالا اوكزداف ركسعلا قرتفا دقو مراث ١ ىف امض ترفلا جلو شن العلل

 لتاقف بناج لك نم ودعلا مهيشغف لجرلاو ليخلا نم ةعامج ىف نيدلاردب

 رم دا هيلع فطمي لو لبخلا تلك ىتح ديدش ًالائق هعم نمو ريمالا

 فنالا نب دمسنب ىلعو فنالا نب ةزمح هعم لئقو لاقف هسرف هب فقوف ركسعلا
 دف روكّذملا نيراتلا ىف لجرلا نم الجر رشع دح او دنكلتسلا: ف كايلي

 بابلا نم ركسع ىف ىنيطللارداهب نب دم نيدلاردب ريمالا ذئنيح ناطلسلا
 هلاشفيف يميرلا لعنب دمحم نيدلاردب ريمالا ٌرقساو ٠ لاشفىىف اوماقاف

 روك ذملا خيراتلا

 54 هيجو ىضاقلا لصو ىلوالا ىداج رهش نم سماخلا سيلا موب ىفو
 847.4. ناطلشلا ناكو ٠ 2 جمل نم ةديج ةنازخىولعلا دم نب نمحرلا دبع نيدلا

 ةيحانلا كالت ىف لاومالا ةيابجل هبدن دق

 اصلا كلملا ةدالو تناك ىلوالا ىداح نم رشثاعلا ءاثالثلا ةليل فو

 ريزولانيدلا باهبش ىضاقلا لصوو فرشالا كاملا ناطلسلا انالوم نب نسح



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابل د بابو 3

 كالائه اًرظان رهشلا ىلا ىربتشلا

 قرم ًايزاغ ناطاسلا جرخ روكذملا رفص غل ءاعب رالا موي رخ ١ ىفو

 8 مهاوماركسملا ببنف الجر رشع ةعبرا مهنم لاقف ةبزاعملا دب ىلا ديبز ه5
 لؤالا عيبر ةرغ سيمللا موي مدالب ىفركسعلاو ناطلسلا ماقاو ٠ اًديدش

 روك ذملا عير رههش نم ثلاثلا تبسلا .موي ديب ىلا عجرو ٠ ةعجلا مويو

 ىف دنيبذ هلوخد ناكو ىسعلا نيدلا ةايبريمالا هعمل صوو ٠ اروصنما ديم
 لجرلاو لوحلانم رديج ركسع

 هيجو هيقفلا نب دمحانبدلاباهش هيقفلا ىفوت رخاالا عبير رهش ةرغ فو

 ناكو ٠ ئخباهشلا روصنم نب ريخلا نب دمحا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نردلا
 مريغو ديبز لهأ نمروثك عمج هيلع ةءارقلاو هنفدرضحو ًاننفتم ًافراع أقف

 1 ادوهشم اموي هتافو موي ناكو دق.

 .نربافورعم عيشلا ىفوترخ الا عير رهش نم مباسلا ءاعبرالا ةليل فو

 ةبيبرغلا ماهم باب ةبرت ىف ربقو ىتريجلا ميهازبا نب ليععسا ليلجلا ٍيشلا

 ةجبدلل ليام
 ٠ ركسملا ةفاك هعبتو سوقاي رسم ىلا ىلاعلا باكرلا مدقث مويلا كلذ فو

 قيرطل ةحارلا ناتسب ىلبق ى.ىتلا ةيقرشلا ةرطنقلا ثينب مويلا كلذ فو
 اهئانيبإ رما ىذلا ناكو ٠ ةرطنق كلانه كلذ لبق كيمو ةيدشرلاو ةيبرزلا

 ديبز ىداوا ادش. ناكو ملاس نب دمح نب فيطللا دبع نيدلا جارس ىبضاقلا

 . نمر شع يداحلا دحالا موي سوقاب رسنم ناطلسلا عوجرناكو ٠ رذئموي
 سداسلا فنيثالا موي ىف اهنم داطصاف شحولا ريمح ديصل روكذملا رهشلا



 فقل يناثلا ءزجلا ةيلؤلللا دوقعلا

 ةبنجحلا دالب ىف اولخدو ناطلساا نم افوخ مهعضاوم نم تلقثنا دق ةبزاعملا

 ري زولا مهاصوف نيتلمثلا لادلاو هارلا مستفب مّدرلا عسل عضوم ىف سابع ىنبو
 ناطاسلا اهيف مثاتاييا ةيحانلا ىلا ملاوماب اوبرهو !ًديدش ًالانق هولناقف لوا

 :رشاىتح'اولع اه هنع هدعبل عضوملا كلذ ىلا ريغيال ناطلسلا نامهنظ ىفو

 0 نم لتقف ةديج ةعاسلاتقلا دتشاو اهرساب ملاذا اوببنف ركاسملا مههلع
 ٠ لائقلا غهيف رثك ام دعب اومزتهاف باشنلا كارا اقم

 846.4. ةئشب ةئأم نم اي أمويلا كلذ ف اوللق نيذلا نا لاققيف مهيف حارجلا تشف

 اذيدنك 3 اوبتناو ثاشنلانم مهادل ضعبو مدال د لثفو -»

 مجزو ةرو مذملا ةئسأا نم رفض هش نم سماخلا دحالا موي ةعقاولا تناكو

 ةمدخ ف زيزولا مجرو ٠ ربشلا نم سداسلا نينثالا موي ديبز ىلا ناطاسلا

 و6 همذقثناكو ٠ ةيماشلا تاهجلاوحن ريزولا مجر مْ ديبز ىلا ىلاعلا باكرلا

 ىداوىلا اًريسم جرخ مث مايا ءاردكللا ىف ماقاف رفص نم نماثلا ءاع .دالا هلي

 32 ىداؤلا 3 2 اعمج مهنم نا ةرصاقملا نع ربخأف ماش

 كرير نر تأ راونخالا لدا ةعامج مهنم مزلف ريزولا مدصقف

 ىلا نيمزلملا ةيقبو مهسوأرب لشسرأو الجر رشع ةتس اوناكف مم داسفلاب

 رشعلا ىف هلك كلذ ناكو ةديج ةئازخب مهتبحص لسراو ديبرب ناطلسلا باب

 ةرؤكذلا ةندشلا نم فص نطو حاوألا

 يندعلارداهب نبركبوبأ نيذلا رف ومالا رتسا روكذملا رفص رهش ىو
 ٠ناسح نب دم نب لع نيدلا سعمريمالا نع أضوع نسورجلارغنلا ىف اًريما

 لاما مدقلو ىريتشلا لاما نع ًاضوع اهب ارظان روك ذملا ناسح:نبا رتساو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 206 5 ق+

 تاهجلاب لاومالا ةيابجل مدقللاب ريزولا سعأ دبيز ىف ناطلسلا رقلسا الف
 قيطالا ن.دلا ءاهب ريمالا لتقب معلا لصو ذا كالذل زهح:وهادببف ةيماشلا

 سداسلاءاعبرالا ةليل هلثق ناكو " ضرح دودح ىفاثجلا لها هلئقىذلا ناكو

 ريزولا مدقاف رشع عسأتلا تبسلا مويدبز ىلا هللف |علصوو مرحملا نمرشع 8.

 وبا نيدلا رفنريمالا هضوع رمساو ٠ روكذملا رهشلا نم نيرشعلا دحالا موي

 فكريا نعاضوع ةمحتلا ىف رجس نيدلا لع ريمالار ساو ىلينسلارداهب نب ركب
 لسرا مث ٠ كلانه ةيعرلا لاوحا ررقي امايا ءاردكلا ىف ريزولا ماقاو ٠ ىلبنسلا
 درع .اوعنتماف ةامّزلا تاهج ضب ىلا ناويدلا نم ةعامج مايالا نم موي ىف

 نمةعامجريزولا رماف مهعانتماب اوربخا وناوي دلا عج رفناويدلاب اوشطبو لوصولا "97*

 نوسيق نيدلا فيس رومالا مهمدقم ناكو مثوحن اوجرف: مهيلعةراغلاب ركسعلا

 ًاعضب مهنم اولتقف برعلاب اوعقواف ىلذسلا نب ركب وبانيدلا رفن ربءالا هعبتو

 لعمو مهب ركيسملا نال ا د.دش بهن ثوببنو مريهاشمنم الجر نيثالثو

 منذ رساو 31 ررشع ةيناك وا رشع ةعبس نم وحن ىلئقلا نم زتحاو ةبها ريغ

 نوجرحتبو ةمذلانوبلطي ريزولاىلا ملسر تاصو مث م رباك |نم رافثا ةعبرأ

 قلطاو كالذ ىلا ريزولا باجاف ةيناطاسلا تا.جاولا نم مهيلع بحي اع

 نايصعلا كرتو ةعاطلا نسح ىلع مهفاحو ماسكو ىراسألا

 وزغلا اوُئيهتي نا ركسعلا لع ناطل سلا رمارفص نم عبارلا تسلا ناك الف

 حبص ركسعلا نم هعم نمب هاقلي ناب هرماي ري زولا ىلا لسراو ةبزاعملا دلب ىلا

 تبسلا موي ازخبا ديال نها ناظلتنلا جرن روك ذملارهشلا نم سماخلا دحالا

 تناكو ٠ ركسعلا نم هههنميريزولا جرخو ' برعلا نم دحأ هجورخب معي | و 14



 و١ يناثلا ءرلا ةيؤلؤالا دوقملا

 دارك سول دما "ادن 0ع ان اوربا ةزاخلا هسا لادن ) اال

 ىلع لاشف نم روصنملا ركسعااو رعاشالا تراغافديعلاب َنيِلوفْشم سانلا ناكو ٠

 ةب زاعملا ا "الامال 1 اوبهنف ديبز ىداو ىلع مهتراغبيقع ةبزاعملا

 لاملا ذاقنتسا نع اوزجعف ملط ىف

 ريزولا بلطب ناطلسلا موسم زرب ةجحلا يذ نم رخاوالارشعلا ىفو
 نم نيرشعلاو عباسلا موي بلاحلا نم همدقل ناكف ٠ اثيثح ابلط لاخلا نم

 ديما لع مساقلاوبا فرشلا وهو للاحلا يف هتوخا دحا كرتو ةحملا ىذ

 دييبز ىلا هلوصو ناكو دبرعم رمع نب ليعامما وفقو مجتملا ىف رخالا كرتو

 ةجحلا ىذ نم موي رخ  نينثالا موي
 ةعباتتمتافجر اهنخاونو عزوم ةيرقيف لصح ةروكذملا ةنسلا هذه ىو

 ٠ ىرخالاوأ ىلوالاىدامج فس كلذو دحاو موي ىف ةفجرنيعب رام اون

 ةياوز_:رعال ةدهاشم نع ىباصالا ناولس نب ركب وبا هيقفلا كلذب ينربخا
 عاملا اور

 باب ىلا دينز ةسورح نم ريزولا مدقت ةلاالاو نيعسأو هو ةنسيفو

 ةفاك لع ناطلسلا صاف لوبقلاب ناطلسلا هلباقف ةمالسلا بوصصم ناطاسلا
 مارك ارضانلا كلملا انالوم اضيا هئاقل ىف جرخو هئاقل ىف اوجرخي نا ركسعلا
 ةديح ةلباقم تراطلسأا هلباق فيرنشلا بالا ىلا لصو الف ٠ اماظعاو هل

 مزعو ٠ رانيد فال ا ةسمخ هاطعاو رانزب ةلغب هل داقو ةسينس رسل ءاننكو

 مرحملا نم رشاعلا موي زعت نم هجورخ ناكف ةماهت ىلا لوزنلا ىلع ناطلسلا
 هنم رشع عبارلا نينثالا موي ديبز هلوخدو

 نا

"1 

1 



 ةيقب ٠

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د 5 )ع

 ليف تح ةدحاو ةعاس يف'رفن عبر ١ مننم تام ةمامج قربلا باصاف قربو
 متي ملف ناذالا ءانثا ىف وهو قربلا هباصاف نذوي ةعاسلا كلت ىفناكمثدحا نا

 اهيفوه ىتلا هتلك

 دّيزةئيدم نم ةفرشما دكم ىلا جمل العم نب رشملاوعساتلا موب ىفو

 ناكو ضّرخ ىف اطقم ىفيطالا رداهب نبدلا اهب ريمالا رتسا خيبراتلا اذه ىفو
 ةدعقلا ىذ ةرغ ىف اهيلا همدقل

 نب دمحا نبدلا بامش ىضاقلا بكر ةدعقلا ىذ نم نب رشعلا موي فو

 نع منتماف هيلع ىتلا ةعطقلا دئاقلا نم بلطي ىلاحلا ةئيدم نم دبيعم نب رمع

 ركسعلا ريزولا رماف ري زولل اهجاوم هركسع كس جرخو هيلع هجوتيام ميلست
 ىعس ىلا اهيف وه ىتلا هدالب تلخدو ةعيذش ةميزه دئاّتلا مزهناف هلاتقي

 تذخاو 'ىش .هريغل الو. دئاقا كرت امو اديدش ابهركسعلا اهنهثو ةروصنملا

 اهكرتو دالبلا نع برهو ةلّؤم ةحارج هتباصاو هلبطصا ىف ىتلا هباود
 ليمن » امي اهينف, ما أف:يانلا لاو جلا ةررقو توخي نطمب مدالب ىف ذاؤولا جاف
 هداب لهأ ةفاك لعو هيلغ ةمذ بلطو هيلع بحي ام ميلستب دئاقلا باتك

 اهيف ماقاف هدالب ىلا عجرو كلذ ىلا بيجأف
 رعاشالاو نويشرفلا راغأ ةدمقلا ىذ .ىرم نيرشعلاو عبارلا موي ىفو

 لجر ىنريخا كب الجر نيثالث نم اوحن مهنم اولتقو ةبزاعملا ىلع عمر ىداوب

 اوعلطؤ:اس أن شُع ةتس ةوزغلا هذه ف ةب ناعما نم نتحا نم ةلمتن ناكو ٠ مهتم ظ

 ميناس ملاو عاكف حاطانلا يل اهب
 لهأ لاوما ىلع ةب زاعملا تراخا ةجملا ىذ نم رشع يداحلا م موي فو



 6 + يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ىوسن اهف كر اشمو هقذلاو خيراتلاو ةغالاو وحتلاو ثيدحلا خيش هرصع ىفناكو
 ىراخببل مهحصلا عماجلا حرشو ةديفم تافنصم هلو ٠ ةديج ةكراشم كلذ
 تابعث ةسورمم ُح ةنسلا هذه ناضمر ناطاسلا مايص ناكو ٠ اهتم اهنرك

 باب ىلا نيب أ ةنيدم نم ىغيطللا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا لصوو ' ةرومملا

 4 لك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو سداسلا موي هلوصو ناكو ٠ ناطلسلا

 مساق: نب ىلع نيدلا نمش ففيرشلا لصو نيرشعلاو عباسلا موي ىفو
 يناطلساابابلا هعاوغل نوري أسراف نيثالث نم وحن ىف نارهج تحاص

 ىل اعل هلا همحر هتداع ترخ مك ةصن 1 ناطلسلا | مييركأف

 رصانلا كلما هدلو :ثكرو ٠. ةرومثملا تابمث يف زطفلا,ديع ناطلشلا دبع

 ربع كرأ دعب ديملا قلبصم ىف للصف هذلاو نع انئاث روضنملاركسملا ةلمجيف
 |دورلشم "7 ناكو مهتداع ىراج ىلع ديعسلا ناد.ملا ىف ركسعلا

 ةءا> بدني نا ىلاعت هللا همحر ناظلسلا دجابرإك فما ناضفر ر هش قو

 هللا مريت بتعم ةهج انيلاوم ةيرت :ةكرابملا ةبرتلا ىف نوعفشي ءارقأا نم

 ءارقلا هيلغر ضحي سفن ظاهمر هشلا .”نم ةليل لك ف لمعي ناوم او هتمحجرب

 نب رشعو ةعبرا اوناكو زئافلا كلمملا انالومةبرت لعو ةروكذلا ةبرثل | ىلع نوبترملاو

 رعاو ماخ بوثو ضايب عطقم فصن مهنم رفن لكك عبنم عيمللا اسكو امراق

 نيثالث كدر ورمل نم ده عيرو ماعط.دم عيرو امش رد نيعب ر | مهتمين لكل

 مهكلس فس طرخني نمو نب روك ذل اهنبل نم لضحت ام نوكي رقبلا نم اس
 ىف مثريغو ةيلادارسلاو ةنذأملا نم

 844.2. دعرو رطمأ ييحاونو زعل ةنيدم ىف ل صح لاوشرمش نم رشع عسانلاموي ىفو
 يناثلا ءرجلا (5) ةيؤلؤللا دوقعلا



 ىربكلا ةيفرشألا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د 75 3

 نب لايعامما نيدلا فرش هيقفلا ىلا مهرما ةماهتلهأ دنساو ٠ اجاجح اناحب
 هذه رضاح ناكو ءاكذ دقوتي ناكو ٠ ىنيسحلا ىرقملا هللا ديع نب ركب ىلا
 كرب نم نباهللا دبع نيذلا فيفع ىضاقلا فيرشلا عرشلا مكاح ةمقاولا

 قحأ هسنج ءانبا يفريظن هل دجويال هنامز لهازكا ناكو ىرشانلا هلا دبع

 لوقي ثيح ىنتملا بيطلا ىلا لوقب سانلا 6

 نبل هاما اب اري قو قفل < ._ل نع ,نازضالا سنا اذا ضاق
 نلعلاو سلا .نيتلالا دحاولاو . هب رضي ام هيف .قدضلا لئاقلا

 تنادو دوهيلا نم ةأرعا نلسأ ناضمر رش نه عساتلا ءاعيرالاموي ىفو

 نم اهجوز ناكو ٠ مالسالا نيد فلاخ نبد لك نم تأربتو قحلا نيدب
 هيلع هقحتست ىذلا اهقادص ميلستب ةرهطملا ةعيرشلا م اح همزلاف نييليئارسالا

 لسي نا الا اهدعب عامتجا ال ةقرف امهنييب ماحلا قّرفو مكحلا ساجع ىف هلسف
 ريدق هاشيام ىلع هللاو وه

 ىف اريما ىلبت سلا رداهب نب دم نيدلا ردب ريمالا مدت خيراتلا اذه ىفو

 ىنيطللا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا اهنع لصفناونييا
 لجالا ئضاقلا ةمالعلا مامالا هيبقفلا لصو ني رشعلاو عبارلا مويلا ىو

 باوبالا ىلا ابولطم سورحلا رغثلا نم ىزاريشلا بوقمي نب دمع نيدلا دجم ٠
 ةلزخم هلزناو هفصناو ناطاسلا همركا يركلا بابلا ىلا لصو ايلف ٠ ةيركلا هرب

 دق ناكو.*ةفايضلا مسرب ددج مرد فالا ةعبراروفلل هيلا لمجو هلاحب قيلت

 لوصولا اهب زهجتيو اهدّوزتي مبرد فال 1 ةعبرا فورصمب ندع ىلا هل لسرا
 ماع نافيا مانا هبمفنناو ٠ ماركالاو زازعالا لع هدنع ًايقم لزيب لو ديلا



 . طال يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 يس هنو مايأ ةعبس هيلع ةءارقلا تناكو ٠ عبذالا تاوذ نم ةدع هربق

 روك ذملا بجر رهش
 هتداع قيراط ماقاف لختلا ناطلسلا لزن نابعش ةرغ نيثالا مويفو

 نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلا رقسا نابعش نه رشع ىداحلا سيلا موي فو
 ىضاقلا عم صاخلا دش فقوو لالحلادشو ءافيثسالا دش ىف ىولعلا دمه نبا

 دالجلا دمحم نب هللا دبع نيدلا فيقع

 بابش ىضاقلا مدقلو ٠ ريثع سداسلا موي رعبلا ىلا ناطلسلا مدقلو
 اهيف ماقاف روك ذملا رهشلا نم رمشع عباسلا ءاعبرالا موي ديبز ىلاريزولا نيدلا

 تناكف ةيماشلا تاهجلا ىلا رشع عساتلا ةعجللا راهن رخ ارفاس مث مايا ةثالث
 اهرسسأب ةهجلا هب ترمعو كلانه ىذلا رادلا رمعف بلاح لا ىف هتمافا

 ديز ىلا علط مث لغتلا ىلارحبلا نم ناطلسلا ملط نبرشثعلا مول ىو

 ناكو ٠ نيرشملاو عنارلا هاعب رالا موي زعت ىلا مدقثو نب رشعلاو ىداحلا موي
 043.5. لخًاوءايصال ًايبتو روكا نابعش هش نمني رشءلاو نماثلا دحالاموي هلوخد
 هر.و روضح داتعي نمو ءاززولاو ءارمالاو ةاضقلاو ءابقنلا روضحلرصنلا راد هل“
 نورضاحلاناكو ٠ ٠ هللا هظفح ةداعلا ترج ا ناضمر رهش يف ميفشتلا هساجم
 مهيأ بنعلاو بظرلا ليضفل ىف نوعزانتي ناضمر رهش ىف فيرذثلا هسلجم
 ناكو ٠ بنعلا وسو“ عامجالا لصخ هبحاص رم ءانزغلا
 نولئاقلا ناكو ٠ اهؤارماو ةماهت ءاهفف بنعلا لع بطرلا ليضفتب لئاقلا
 مثرما لابجلا لها دنسا دقو اهؤارماو لابجلا ءاهقف بطرلا ىلع بنعلا ليضفتب
 اققدماقراع (هيقف ناكو ىففاشلاىزعنلا.يموم نب دما نيدلا ىنص هيقفلا ىلا
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 06 7 و

 ا هللاو امبلها حابتساو

 هاقلتو قوقرب هيلا جرخ رصم دصق امل سيوا نبا نم ناك اماماو

 قوفرب جرخو رخالا عيب ر رهش ىف رصم ىلا هلوصو ناكو ٠ هنصناو همركأو
 9 هنا كلذو ٠ ىمحت ال ةيلظع رك أسع ىف رصم نم

 انهم ىنب ماشأابرع عيمج هعمراسو ٠ هعم راس الا اكننمالو (ييئقالو ايدنج

 ماشلا ىلل ًاعيمح اوراسو سيوا نبا هعم راسو شيفارحلاب هعم راسو ٌمريغو

 مٌممرصني هللا ناوجريو مههجاوي نا مورلا بحاص ىلا اولسراو

 نم باتك مهلصو هنا ةفرشملا ةكم نم لصاولا بائكلا بحاص رك ذو
 ناهيفرك ذف ةكمب نب زواجملا ضعب لا اهب ني رواجلاضعب نم ةفيرشلا ةنيدملا

 ٠ ماشلاىلا اهلا نيثالثهركسع نم ةمدقم لسرا كنلرمت كلملانا هغلب ب لح سنان

 نبع ىنب ماشلا برع رم هبل ردق نمو هركسع زج بلح بئان مهب مع
 ةلتقم مهنم لئقو كنلرق باغ [نزبا ايلا الفمهيلا اعيمجا اوراس مث مثريغو

 ممر يغك كليف ذ ءانفلا مهلع هللالسرأ او نير وسكم هي هيلا اوعجرو ةيظع

 لع انيلا لصي مل ةئاععبسو نيعستو تس ةنسرخ ا وهو خيراتلا اذه ىفو
 مريخ ىتأيسو ممريغو قارعلاو مورلاو ماشلا عومج نم هيلا مهنا نمو قوفرب
 ىلاعت هللا ءاش نا

 انالوم ىفوت ةنسلا هذه نم بجر .نم نيرشعلاو ىناثلا تبسلا موي ينو
 ناكو هدالوا بكا وهو فرشالا كالملا ناطلسلا انالوم ربا زئافلا كلملا

 ةروكذملا ةيرثلا ىف هئدلاو دنع نفدو ىلاعت هللا همحر ةنيكسو وانا اذ القاع

 ىلعرقعو ركسملا رئاسو مهتالاح ف التخا ىلع ديبز لهأ ةفاكهنفذرضحو



 ه١ يناثلا ءرلا 'ةيؤلؤللا دوقعلا

 روك ذملا خيِراتلا, ىف ديبز ةنيدم لخدف قيرطلا ىف ىش اهنم كله دق ناكو
 !دويشم أمدف نكن الوخد

 ماقاف لغللا توبس لوا تراك تبسلا مويوهو بجر رهش ةرغ فو

 ىلا لقتنا مث نيفثالا مويو .دحالا مويو تبسلا موي رورسلار اد يف ناطلسلا

 ةعنما ىلصو سيما موي ديبز لخدو ءاعبرالاو هاثالثلا هيف ماقاف رصنلا راد

 كلذك ىناثلا تبسلا ناكو ٠ روك ذملاربشلا نم عباسلا موي ديبز عماج ىف

 ديبز عماج فر شع عبأرلا موي ةعمبا ىلصو

 نءربخي ةفّرشملا ةكم نم باتك بجر نم نيرشعلا موي لضوو
 لئاواتءاجكنارقنا اوركذف رابخالا نموهيلا لضو اه يكرتلا كمملا كنارغ

 تلصو الف نيعستو سمحة نس لاوش نمر شع عباسلا موي ىف دادغب ىلا هركسع

 ردفيام ميمج لمحو سيوا نبا دادغب تحاصر مثلا انركذ م هركسع لئاوا

 نء.رشعلا موي ناك الف ٠ رصم ىلا:سراف ىنلا ىف جرخو هرخدادق ام هلمح لع

 اهيهنف دادغب ىلا .هشويجو هركاسع ىف كنلرق كلملا لصو روكّذملا لاوش نم
 دعب ىلا لاوش نم نيرشع نم رهشا ةعبرا اهبف ماقاو اعيرذ ًالئف اهلها لئقو
 نأ دعب رفص رخاوا ىف دادغب نم جرخو نيعسأو تس ةنس رفص نم فصنلا
 اهظغ اًركسغ هركسع ناكو ٠ سراف فال ١ ةسمخ هعم كرتو اًريما اهيف كرت

 نيثالث مهب يف نا اوركر ذو رافك مهبلاغو ا اموي رشع ىثثا هتطح يف لجارلا ريس

 00 ا ام مهناو سانلا نولك أي أَلا

 كلنارمت كلما عجرالو ٠ مهنوذويف سانلا نم دحا ىلا اوجرخي الثل مهسرحي

 سوسلاو نيرداه دصق هنا لاقيف ٠ ماشلا وحن راس انركذ ام دادغب نم
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 د 4

 ىربيكلا ةيفرشألا ةلودلا مايف يف نماثلا بابلا ا

 سارفا ةعبرا متم اوعلئقاو الجر رشعإ ىثا نهوحن مهنم لئقف راهنلا رجا 4

 لجاور عبرا اوذخاونيسرف اورمعو

 ممريتكف ميظع عمج ىف لاشف ىلع ةبزاعملا راغا ىلوالا ىدامج لس ىفو

 ةعاج مهنم اوحرجونيبر خب مل اوذخاو مثودرطو لاشف لها
 ىسيع كرب ىرابنلا يش ملا لشق ةرخ الا يداح ةرغ ةءبللا مو فو

 ريشا هعم لثقو مههباب ىمتلا نب لع دالوا هلئف مهيردلا ىنب 3 ىرعشالا

 مهنم للق لجر يف نيبكلاملا نم ةءاج هلئف أضيا ىرعشالا ضيهج نب لع

 رعاشالا ديبع نم ةعاج هلئق
 روشنم بتكب ىلاعلا هرما زرب للاحلا كس ناطلسلا ةماقا ةدم ىفو

 هركسع ىف اموي .بكرو .٠ سائلا بغرو ىجاضلا لهال ةءيطقلا سيفنتب
 اديدش انبن ةيحانلا كلت لها ركسملا بولف رانم نصيب دودج ىلا نوصنلا

 ناكو ٠ سلاحا ىلا كلذ هموي رخ  ناطلسلا عجدو ٠ ىرقلا ضعب اوقرح

 مايا ةثالثو ارهش * ىلاحلا ىف هتماقا ةدم

 تب هلوخد ناكو ٠ ةيددرسلا لاعالا ىلا للاحملا نم ناطلسلا عجر 5

 اسال اه يبان : ألا ىداح م نييشملاو نانااةسملا موي نيسح

 ايهيف ماقاف روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو ثلاثلا موي اهلخدف ميغلا ىلا راسو

 ءاهب ريمالا ىلا ةهجلا فاضاو ةعيطقلا فيفختب اروشنمةيعرال بتكو ماياةثالث

 روشلا نم نيرشعلاو نماثلا سيما ءوياهاخدف ديبز ديري راس مث ىبعشلانيدلا

 ىلجار فال ا ةثالث نموحن لجرلانمو سبال ةئاهسخ نم ومن مفغض ركسغىف

 انئأر نوعشتو كتبو نانئاف ىو نيدسفملا برعلانم اهضبق ىتلا َليخلا هماماو



 فقيلطلاو يناثلا ءزجلا ةيؤلؤرالا دوقعلا

 مددصقف مهعمجي ناطاشلا رف اوكرو اودشف دشلاب هباحصا صاف كلذل

 هحئاوض تحاضو ةروضنملا ناظاسلا لخدو ٠ هيلع ضف دئاقلا ههجاوف

 يشلنا قف ةروصنملا ىف ناطلسلا فقوف دبا دوش قامذي لي دي مفنامالاب

 رشح اف ليخلا هنن بلظو لاقتعالا تحت هعم دئاقلاب بلاحلا ىلا عجرو *راهنلا
 ناطاسلا هقلظاو اعرد نيرشعو ةتسرضحاو (يل.از رتتع ضاوةقلان ليفان

 ليلا نم هدنعام ةيقب مزتلا دقو

 ةعسل نوبعملا رضحاف ةهللا برع لويخ بلطب ناطلسلا سما زربو

 بحاض ليسراو ٠ مآ رشع ةتسب تاظعاولا 3 ىتاو ٠ ساب نءرشعو

 ليخلا نم سوكر ةتسب نازاج

 نب دمح 'ريدلا لام ىضاقلا رشا للاحلا يف ناطلسلا ةءاقا ةدم ىفو

 ادشم ليكش نب رم
 نب ةبه نيدلا زع ريمالا ىفوت ىلوالا ىداح نمرمشع سماخلا موي فو

 موي نفدو ديبز ىف اًريما رثكءوي ناكو ٠ روصنم نب فسوي ن؛ رف هلا ركب ىلا

 21 رشلا نم رشع سداسلا

 دم نب ميهاربا نب دمت ن.دلا مت همع نبا ىما هتافوب ناطلسلا لع الو
 همع نبا ةريس راسف روصنه نب فسوي نب فرشلا

 نم نوكرلا راغا روك دلَركلا نم نو ملاو سداسلا ةويارخ فو
 ىلا ىتا ربا ناك دقو ٠ ىناملا لذن ىلا ريشب ىبب ةب ,زاعملا ىلع عمر ىداو

 ا تأىفا اوناك لب احرص كلذ نكي و اوب ره ةبزاعملا ناب نييشرقلا

 نويشرقلا مزتهاف مموحن اوجرخ مهيلا نيبشرقلا ةراغب ملا مثاتا :الف ٠١ عملا
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 .ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 67ه

 هتءاجخ ناطلسلا ىلا. اسهب لسراو مهسو ءور ذخاو اًرفن نيثالث نم اوحن مهنم
 ةروك ذملا ةط#لا ىفوهو

 ةنيدمىلا ةروكذملا ةطخلا نم ناطاسا!لقننا ىوالاىداح ربش ةرغ يفو

 كرب نالجعو ىسمشلا نيدلا ءامب ريمالا هيقلف مهثملا ىلا مدقل -- ءاردكلا

 ريبرحلا شرفلاو حتابذلا تناكو ٠ قاعنصلا نب 0 ىببض ويخاو نسيلملا

 مايا ةرشع نم اون م ىلا ىف ناطلسلا ما ف يعل ىلا شينح جرع جرعلا نم

 رائيد فلا 0 نم اون ركسعلا ىلع قفناو

 لهاو ةديبعىنبو صيفخ ىنبو ةيددرمسلا برع ليخ ىسعُتلا رضحاو

 سوءر ةتس ةمينغلا لهأ ىدوو سار نيعب رأ نم اومن ديز ىنبو ةو.ودلا

 نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلا هيقلف سلاحا ىلا ناطل.بلا لقننا مث

 بلاادملا .ىلا ناظاسلا لخدو نوسق نيدلا فيس ريمالاو ىولملا دم نبا

 نم ىولعلا دمحم نب نمحرلا ديع نيددلا هيجو ىماقلا لمحو ٠ مظع شيج ىف

 دايج نم دافو رايد فلارشع ةثالث ةفايدلا عم لمحو ٠ هلمح ام ةفايضلا

 رايد ىنلاب ةرخافلا بايثأا نمو 0 نيثا رنشايح ليلا

 سمأو 5 نورشع دايجلا ليلا نم مهتبعصو ضرح ركسع لصوو

 ةروصنملا ىلا بكرف هراضحاو دئاقلا دلب ىلا بوكرلاب ريزولا ىلع ناطاسلا 1.5,

 ىلع اولخدف همعو هوخا هعم لصوو ىلع نب دما نب ركب يبا دئاقلاب لصوو

 مكاو تررقثو ميل علخو ةفيرشلا هسفن نم مسن 1 مهلع ًءذاف ناطلسلا

 نم ًاسأر نيثالثب ركب وبا دئاقلا ل سراف ناطلسلا ةمذ ىلع مثدالب ىلا اوعجرد

 دئاقلا عاتراف هرك اسع ىف دئاقلا دلب ىلا موي بكر ناطلسلا نا مث ٠ للا



 520202000 يناثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 تاذئغزاكلاو عوردلا نم ال امر لالط هبا بدنا ا را
 بلط ام عيمج لمحو اًردابم دز ىلا رادنزاحلا مدقتف ٠ ذوملاو دبي ىلا
 هرك اسع ةلمج يف لمع نب هيقْفلا ثيب نمراس رادنزاخلا هلسصو الف * هنم
 توق( ةئاناٌعو ”ةكغلا ةؤجرلاو ننال ةئأيتنم :نشموي :ليحلا ترناكو“ ةووططمملا
 تناكو ٠ ةكتخلا ديبع لع طخ ةدالجلا نم سارتلا باعصا نع اجراخ

 ركسعلا مهبهنف مثدالب نع ديبعلا برهف راقعلا تيب ةفورعملا ةيرقلا ىف هتطخ

 اديدش ب

 راسو روصنملاركسعلا ىف بكر مهلا هلوصو موي نم ثلاثلاموي ناك اللف

 "1/8 هتيارو بلاط ىبا نب ىلع نينموملاريما ةيارورامزملاو ةناخلبطلا نم نيلمحبهعم

 ناطلسلا بوكرب اوعمم الذ ملاتويع اولسرا اوناكد قو ديبعلا دالب لخدف ةروصنللا
 ٠ دحا مهنم ةجيملا ىف حبصإ ملو مهباودو مثدالواو مهئاسنب , اواحترا ركسعلاو
 ةروصنملا ةطحلا ىلا قاطاسلا عجرو مهتلحم كينج ةنبتك

 باب ىلا ةامرلا عتباشُم لصو ةروكذملا ةطمملا ف ناطا لا فوقو دم ىفو
 و41.ه. رشع ةثالث نئمو مهليخ تناكو ٠ ليلا نم مدن :ءام اورضح و ناطلسلا

 ناب ساو اهريغ ناطلسلا مهضوعف مبعم ه ىتلا ليخلاب نييديزلا خياشم لصوو

 نيرورسسم متل ىلا اوعجروىحاضلا ةعيطق فيفختتب رك ر وشامل ب كي

 اهتلمجو اهعيمج مهعم ىتا ليخلاب ديبعلا لسرا ةطحلا ىف لاطلببلا تاو وقو لاط ا/ف

 ىثاراقعلا تيب ىف ناطاسلا فوقو ةلمج ناكو ٠ ئ نورشعو ىدحا

 نوي

 0+ لئقق ةرصاقملاب ىسعتلا نيدلا هاهي ريمالا عقوأ روكذملا ربشلا خ١ 3

 يناثلا ءزجلا م ا سلا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابا 20د ؟ه- وع

 ديب زب ىناطلسلا ريبكلا

 لاجج ىثاوطلا ةوج ةعركلا ةملا نامابل جو خيراتلا ادهىفو

 ىو + الماك ارش ديب ةندمىف ناطاسلا ماقأو . لرش ناجم جهدا

 دييز ةنيدم ىلا ةفرشلا ةكمنم كرابلا جملا لعضو روكوذملا رهشلا اارخآ

 رادلا ىلا مجر مث نا ماقاف ىجالصلا رادلا ىلا ناطاسلا لمتنا مايادعب مث

 رخ .الا مير ىهش نم نا ؟ ىضمل ريبكلا

 كيبل ف ناطاسلازاعآَرؤكاذملا :ىبشلا نم زشع نسداتنلا ةلباناك الف

 مزع الف ٠ ةنيدملا ىف حربتال مهسيسا وج تبن اكو ماكي زاذملا ديل لاا ودعنملا

 كردي لف ناي راه اوعمتراف ربخلاب ممسيساوج متءاج ,هوزغ لع ناطلسلا 0.8

 ماو مارق رك سعلا سهذف نوقابلا ملسو موضع لئقف هلهبؤيبال نمالا مم

 17 مهدالب ىف ركسعلاو ناطلسلاماقاف طقف ىثاوملاب الا اوجرخ اونوكي. ملو

 امزاعررك ذملا رهشلا نم رشع عباسلا موي اهلخدف ةنيدملا ىلا مجر مث داو 4

 رشع نماثلاو رشع عباسلاموي ةيمب ديب ز ىف ماقاف مهيلع ةطمحلاو مهيلا دوعلا ىلع

 نيرشمعلا موي جرخو اهتالا دّقفثو برملا ددع حالصإىف رشع عساتلاو

 شيجأش يج يف
 راندلا اهوتتملا ناسرفو... . اينعاناسرألا نم .كاتج

 ننس قات ةيد الو ل هيلع ورق اال يعأ, تحي

 دنيز ىلا رادنزاللا لسرأو لحي نباهيعنلا تبني .ةفورمملاةيرقلا ىف طخن



 يناثلا ءزللا ةيؤلؤالا دوقعلا

 نوهما ١ كلهجو ع

 ”ةيلعالل نيبملا كاذ لع مالس

 عار ”نح امو فرو كن رع امو

 ىرولا ىف كنا كيف ىدجوزوبي

 قل نم تايقامو كنتم كفامو

 يبو يح

 فاو د, ال توملا نفيا 0

 امنا لك ال مم ىدنع كاددلاو

 هسدنلا ل امل ىدف نا زاج ؤلف

 ىدراا نمتيمح ىمحت نازاجولو

 ٍبزاوش ٍبفاتع بق ةبرقمو

 ةشفج لآ نم ناسغ نم ليله
 كلام *سادنلل للارما زك

1 

 رطعلا ىلا ار طع رطعلا ديزي مالس

 ربقلا كلذ ىف نوفدملا كل صحت ىلع

 ىرشتسيَو ريطتس 27 خال امو

 ركذلا ةغاسىف هللا نيزك اذلا نم

 رب نم كيف امو. رس نم كيف امو

 ريضلاو دلجتلا وج كزأو

 رصق ىلا بغينم رصق نم يتئاقنل

 راعش ىلا رطش زاعالاب ناك واو
 لطشلا نامانزاز ضي اردد

 زغ ةحجاحج نيام داس

 ىري مهرجو ىعرف مهعورف
 رهتلاو ةدارالا تحت ميكو

 ةافو نم عوبسا ذعب ناك الو هللا هلماعىجرزخلا نسما نب لع لاق

 كاملا ناطلسلا انالوم تنب ظفاح ةهج ديعسلا رادلا تيفو: ةركلا ةهللا
 ةافو دعب فزشالا كاملا ناطلسلا ماقأو ٠ ةئللا ىف هرس هللا سدق دهاج ا
 ىنالإ جر خيالو لخدي ا نينلا ةزاخ هرصق ىف للم اككا بش ةزاوك اذملا هتوج

 ناك الف . مجريو نأ ارقلا | رتل ام ار“ ةماوخ خلا ةبؤتلا لاتلبألا فوج

 7 رادلا ىلارصنلا راد" نم ناطاسلا لقثثالوالا عيبو رشع نماث ءاعب رالا موي

20,4 



4 

 ةمأ دم تلخ ىدظع ةمأ كو

 هلاتنو اوضمدق كولم نم كو

 جوتم ملم امج نم كالو
 ةمصعو اًربص نمحرلا كضومف

 أهحيرض ىقسي هللا وفعلاز الو

 أشمل لوح نءكالمالااهل عستف 2205.

 1 نم فاح كيلم نم 7

 ةعينم روصق أهم 5

 اهتافو موبي ض رالاو امسلا اهتيكب

 ابتب شحوأ باك ام ةليلايف

 ةليآو ىضمت موب نم ىسف

 اهدوهع تضقن مايال ًايتسو

 دمحا مأ ايو سابع مأ ايف
 ىتلا كنليل دعب ىليل لاط دن

 بعل ملف ىنع تبيغ دق تنك اف

 ةنسح ىسرطونعلاالا تناوب

 قئاركهجودعب نم ىنقار امو
 اند ىذلا بيبحلا برق ىنملبإو

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا.بابلا

 رهشلا نم سماربشلا يف لسفر.

 ردلا نم ميظملا كلا رثتتك

 ورمع الو دي زب ىكحيال سق اذا

 ردقلا ىف ةيزرلا رضع ىلع ارجأو
 قىرابل رمثحسموودعل رجذعت

 ربشبلاو هللا نه«. ىرشبلاب نونبي

 يرحت ةعمدأو يشع اهفاخ نمو

 رصقلا ةنيز ت ضع اماذاثنناكو

 0 ل ةبفا قفالا باح ىسمأو

 راص اذوديدش سأباذ تنكدقو

 رجضزمو تددص دص نم ىسحو
 ردعلان م طق دق رصعل ًايعرو

 را ةردأب هلل كلمع مأ او

 رشملا هلل اما اهف تين
 يركف يف كرك ذو ينيعنعكلايخ

 رطشلا نع ىنغلاب ءيش رطش امو

 ردسلا نم نوعلا فام ىنقاش الو

 ىرسي ىذلاٍ ايلا فيط ىنفشيإ و



 د 76 وع يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 رهاطل ا 2 اخي ضني لع 1 فو رمملا للا ل

 شريم دبع مهو روك ذا 4 نم ةمئرا مأ ىهو ربلا لاعفأ نم هلعفب ظ

 جدو و. ةينيدلا رث لا نم اطو. دهاجحلا لعو لضفالا سائعلاو رصانلا د مح أو زئافلا

 سردمو ميقو نولومأو مامإ أميف زعمت ةنييدم نم ةطساولا ىف ةيتعملا ةسردملا

 اهد ريق رطلا عطاَقمىف لبس ةدع املو ٠ نارقلا نولعتن. مانياو ملعمو ةبلطو

 [مو تابقْلاو تاجردملاو قرطلا حالصاب نعأت تناك. ٌحتارلاو حراسلا

 3- هريغو رحشلا نم نوُراملا هب رست

 ىرئانلا دم نب ىلع نيدلا قفوم هيّمملا مهنم ءارعشلا نم ةعاج اهاثرو

 هللا دبع نب ركب وبا نيدلا ضو يتفلاو ىعارلأ لعنب دهم نيدلالامج هيقتلاو

 لالا نم مهريغويرْملا ركب ىلا نب ليما نيدلا فرش ةيقفلاو ىريبملا

 ةديضق "كنا لق ٠ مهدئاصق نم !ىش ةعاسلا ىنهذ ىلع كي.ملو ءاغلبلا

 : ىهوزوعنم ادادس اهتلمجو ٍذعموي اهتلق تنك

 ربصلاو دمح اب ءزرلا ميظع لباقو .  رهدلا ةبئانل عزمت الو "نمت

 رءألاو قاذل اوذ قالا ىف ىضق دفاع ىفقدقفث طخ نابزاثرتكت الو

 قرب لجأ ىلا ىرسن اننكلو عرتم توما نمس أك ىرغا لكل

 نجلا سم يصل راق !دانمو هّرمو ءاضقلا وأح لع ادمن

 ىردي.ال ناك ناو ىردب,اذب لكو ةقرفو عاّمجا سانلا ىضم اذ ىلع

 رفقلاو هماهلا قابطا نيب ميف ميسا اوطمدق نورق نم مكف



 ئربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د6 768+ لع

 هزت قبح رمادا ربما )6 ولاة نيل ذنب لح لتقف نحر
 ىلاعت هللا ةمح ر

 ناك و ٠ ىئاكألا قا نب دم نب. قا لئقر وك ذا رهشلا لس ىفو

 ارب رش ًالجر ناكو: ابساوب و ركنسلا نم ةعاج هلق ضخ ةنيدميف هلئق

 ظ هنعدللا امع ناسالا ءىذب

 ءاردكلا ىلا نيزولا نيذلا باهش ىضاقلا مدت خيراتلا اذه ىفو

 اهب لاومالا جارئتسال

 ىثاوطلا ةهج ةمركلا ةهملا تيفون رفص نم رشع نماثلا مون ىفو
 كاملا ناطاسلا ا:الومدالوا مايفرشالا هللا دبع نب نتعنم نيدلا لاج لجالا

 تنفدو رضنلا راذ نمرضَقلا ىف اهتافو ثناكو . هرم هللا لوط فشلا

 اهب ةفورعملا ةبرتلا ىف روكذملا ربشلا نم رسشعع عساتلا ءاعب رالا موي. ىحض

 فو .راتحلا ئسيع نب ةحلط نيدلا نيز اصلا خيبشلا ةب رت قرش كلانه

 !هنفد مويو اهتافو ةليل ىف لصحو ءاردكلا نم بحاصلا لصو اهتافو موي
 تضقتلا اف ٠ مايا ةعبس اهيلع ةءارّقلا ترتساو ٠ دالبلا ىف ماع ميظع رطم ١

 ًارهش اوماقافازاهنو ًاليلْن ورقي ءئراق ةثام اهربق لع ناطاسلا تتر عبسلا

 نبرشع ملل ىنب و نيردب وم منم اثراق نيرشع ترو هزاجاو ميم مهاسكو

 أهربق لعرمعو ديدش فباو ميظع نزح اهيلعةقفو امونكسي كلاته 5

 تناكو ٠ مئاهلا نم اريثكفلتأو رقبلاو لبالان < سوءر ةدع أهتافو موب



 0 يناثلا ءزجلا ةيئلؤالا دوقعلا

 11مل هيلو مايا ةيناقز ربشا ةعبراو. نينس ثالث ءاضقلا

 رافنلا دبع نب ركب وب أنيدلا ىذو دجاملا هيقفلا فوت ةنسلا هذه فو

 هتيب لهأ ديسو نامزلا لجر ناكو ٠ ىحلامشلا ريظا ىبأ نب دمحا هيقفلا نبا

 ريثك عمت هبف ناكو ٠ الضف اوالقءمهحجرأو ةؤورص مراكأو ماكح

 ريغك قلخ هنفد موي ريضحو هيلع ٠ هللا ةمشلر :هلئالخ ةلزارمو سمانا لئامن

 هيا نم رشع عساتلا سيمملا موي هنفد ناكو ٠ هنود نمث نيزولا

 ىلاعت هللا همح ر

 وحن ىلا مرحلا نم سيمحلا موب. ةب زاعملا تراغأ نيعستو تس ةنسىفو

 كسداو لهأ مل دصرتف رهشلا نم عباسلا مويلا ف مهعوجر ناكو جشوالا

 اوناكو ةءرحلا لهأدح ىف اوهقوف اهيف روزملا نوداتعي ىتلا قرطلا ىف ديبز

 نيو .سلعلا نب ىموم هللاقي ًاسراف مهنم اولئقف . ًاسراف رشع ةنالث

 موي اواخدو رخآ ًاسرفو هسرف اوذخأو مهئاسّور نم ًاسيئرو مهئاربك نم

 مل بهوو دشملا مهاسكف ديبز ةئيدم ىلا نيسرفلاو ونواب نماثلا

 ١ ةريثك مها رد

 .هود.و موب. الخدف ديبز ةسورحم ىلا زعت نم ناطلسلا مدقت ميراتلا اذنهفو
 ٠+ مث امايا ةحارلا ناتسسن رصق ىف ماقاف روكذملا رهشلا نم شع ىداحلا دحالا

 ىعالا زوقلاب رصنلا راد :رضق ىلا لقتتا
 ةيحان يف ًايلاو ناكو . لاقثم نيدلا تاهش ريمالا لتق زرشلا خا فو



 اا

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايف يف نماثلا بابا 26 ٠5٠ لع

 نءعن ىلا فالملا نم ىسمشلا نب لع

 ةكمالانروصنلا جملا لع مدقت ةدعقلا ىذ نم: شع سماخلا يفو

 موي. يف ةيرصقملاو ,ةيررحقلا ىف ىسهشلا نيدلا ءاهب نيمالا ًنقساو ةفرشملا
 مو: ,دنيز نم ةروك ذلا هتاهج ىلا رفاسو ةدعقلا ىذر شع سداس ةمءجلا

 نيرشع نم او مهنم لئقف ةرصاقملاب عقواف ةجحلا ىذ نم قائلا سيمحلا

 ًاريثك ائيش مللاوما نم ببهنو ني.رخآ ةعاجرسأو

 .للاكؤدبب زد ةزيدن ىف دؤوب ملسأ ةجحلا ىذ ربش نم عبارلا فو

 ركب يبا نب ىلع نيدلا قفوم ىضاقلا ةرضح ىف ةيفرشالا ةسردملا ف همالسا

 ةبه نيدلا زع ريمالا هاسك مثيضاقلا هاسكفديب نب دكموي كاملا رسشانلا

 ديب ز ىف اريما دموي ناكوىرخفلا دم نبا 4

 ًازبخ دز ةنيدم ىف بلا الغ ةجحلا ىذ نم ىطسولا رشعلا ىفو
 ًاصخر صخرو كلذ دنمبٍت لج مث مايا ةيناث نم اون ماقاف اًبقدو ابحو

 هللا دمحي امان

 كنزي ادا وكري يضاةايوت ةفسبلا ومنة وي بكألا سيرالذ
 أ,تربعم يف ربقو نمت ةنيدمب ليت نب فس عارف د.حانب ركب ىلا نب ىبحي نبا

 ةياعفهئامز دو أ ناكو م نؤكد ليلشلا نم نير ريشملاو عبارلا موي حبص

 دنسأو نف لك ف عربو علا نونف نم اريثك أرق ٠ ريظن هلدجوي.ال ءاكذو

 ىف هتدم تناكف ٠ ةينهلا ةكلمملا راطقأ ىف ربكالا ءاضَقلا ناطاسلا هيلا



 ل يناثلا ءزلا .ةيؤلؤالا دوقعلا

 مهزيغو ءادتنلا هاذا وألم ةنر“ ناكو ٠ مههلعرورسلا لاخ دا بحبو

 نيئالث نم وحن هتيب ىف ناكو: ةجوزالو دلو هل نكي لو ناحصألا ند

 متو مهممطيو هنواكأر امر ىرتشي وهو تار لاش وو نااار

 087.8 ريقو لاوش نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي هتفد ناكو ٠ لاعت هللا همحر 2

 اءايلعاشا ةنحر ئراظنلا :نيدلا ةنجتو وضاقلا قت

 لسالسلاركب وبا فوتروك ذملالاوش نم نيرشعلاو ىداحلا مو. ىو

 هسفن دهاجو ةيفوصلا نحصو كسنت دقناكوءدسز لها نملجر وهو

 هيلع ”ىث ال ناي رع ةثيدلا يف ريدي ناكو ٠ هيلع ىتلا بايثلا ىّقلا ىتخ ماهو
 وأ ابوثث دحأ هسيلأ ناو ةلاملا كلنلع ككسلاو عراوشلاو رود وهو

 مرانلا ىلا كلذكل ذي ملو هحرطيو دحاو وي نم رثكا هيلع ىتبب الف ًاصيمق
 لصوزوكذملا ربشلا نم نب رشعلاو ىداملا تبسلا ةليل ناكالف ءروكذلا

 < دقو هودجوف بابلا هل اوحتفق بابلا مهياعقدو ةثيدملاف هل تخا تبي ىلا

 قلشلا لاهدت مل زاشاف تببلا هب اولخدو ٌهولمحم ضرالا ىلع هسفن ىقلا

 ليق و ًائيم حبصأف ري رسلا كلذ ىلغ قلم مهدنع :ىسماف هيلع ُهودضوف
 نب رق بترقلا باب ةربقم ىف تبسلا موي رخآ نفدف كلذ هم أيل اكاد

 اهواسؤرو ديب زىلاو رضحو ديب ز لهأ نم ريثك ممج هنفد رضحو بالا نم

 قاع للاهل مك معا هللاو ةليللا كانت لبق ضرع نكيلو

 نب دمحا نيدلا باهش ريمالا لصو ةدهقلا ىذ مساتادحالا موي ىف

 يناثلا ءرجلا هيف ةيؤلؤللا دوقعلا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايف يف نماثلا بابلا 74ه

 يطب ذاع اةركشم ةمش قاطلجلا ةطعو1 كااوش يذلا ورل ةمافلا حالا

 مهريغو ثاهجلا برع نم نيدسفملا فئاوط لع هب

 .:نئخرلا دبع نيدلا ةيخو ىضاَقلا ىونروك دما ريلعلا اذه ىفو

 ماهس باب ةربقم ىف نفدورهشلانمءباسلاموي هيلعهللا ةمحر ىراظنلا دمحم نب

 عفن دايصلا ريخلا نب دمحا جلاصلا خيشلاربق يونجو ةردب.ونلا ةببرق ىبرغ ْ

 * رمخو نيزولا ناطلسلا نايلغ هوجوو ةنيدملا لهأ ةفاك هنفد رضحو هبهّللا

 قى اكرغنل داوج اش القاع ام داماك احر هللا يمل كلو ٠ هنود

 ندلا م ريمالا نع 2 دنجلا ف شاف نودسق را 36 فس نأ

27 

 لاوش نم

 نب دن هنقفلا يفوت لاوش نم رشع سداسلا نينثالا مو فو

 . قربجلا ميهاربا نب ليعمسا حلاصلا نشا باص[ نم ناكو ٠ ٠ عفاش

 «ىش هلخد عامسلا ىف ىنغملا ىنغ : الف ٠ ءازتملل اعامس ذكموي رضح ذق ناك

 ىنغملا لع هسفنب ئئر مث ةعاس ىنذلا دنع دمقو هعضوم نم ماتف دجولا نم

 نع اوفثك مث ةماشتف زكسرتق ”ةئلط يشم عقوف 1 تزف مت فاس ةقنتفاو

 سانلا جئاوح ءاضق ىف ىعسلا ريثك بخ الجر ناكو . انيم ةوددجوف ههجو 0



 7 يناثلا ءزلسا ةيؤلؤالا دوقعلا

 فصي ايل زرأ ىلاعت هللا :لأسأ نيملاملا هبوب ديملاو حيات ىلإ نيس ل

 هنإ ٠ ناثدحلا قراوط.نم اهسرحيو ٠ نامزلا تابكن نم ةمبركلا هتحاس

 ةناكربو هللا ةمحرو ةلالج سلما ىلع مالس مث ميجر فءور ٠ نانم مرك

 مالسلاو ةيجتلا لزجاب ةيدوبعلاب نيبظاوملا نم مهصخمي نم لعو

 نم ىناثلا:ىف ريحت هلاثم ام ًايضيأ ةيشاخلا فو باتكلا زخا اذه

 ةلاعبسو نيعستو سخ ةجحل ىناثلا عير ربش
 ةامسلاةلودلا قاس ىلا دومن وتقتفهتإ |: هللانو ميباتك ىف ام ةلمج اذه

 اهدوسحو اهودعرمدو اهدومس هللا متأ ةيفرشألا

 نوربخي رحشلا لهأ بتك تءاج ناضمر نم رخاوالا رشملا فو
 ناطلسلا مالغ هدعب اهضبقو اراه اهنم جي هنأو رون نبا نئاخلا ةيزبب

 ىسامغلا
 لاو ناسح نب دمحم نب ىلع نيدلا سم ريمالارّتسا لاوش ةرغ ىفو

 ىئاثلامويلا يفز دعىلا ًامدقتم ديبز نم هجورخب ناكو ٠.سورحملارغنلا ىف
 .لاوش نم
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 + دمحم نب هللا دبع نيدلا فيفعىضاقلا رمتسا لاوش نم سماها ىفو
 وو7 م. دمحم نب نمح ا دبع نيدلا همجو ىضاقلا رمتساو.* ءافمتسالا دش ىندالحلا

 ضرج هفطقأو اسلعو المج ناطلبسلا هل لمحو: تلاحملا ىف ؟رتمأ يولملا

 موب رخآ ةروك ذا تاهجلا ىلا مدقتنف ةيددزرسلا لاعالا ىف راظنلا هيلا لعجو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د6 ”45 )+

 انالوم لع طيختل م٠ كلذب مهنم بغرو ةديدجلا ةنسلا هذه ركل هللا داخ

 ةلاجصسلا لثم .دالبلا فارطا رم ةعاج خيراتلا اذه لبق ناكو ٠ هزع ماد

 كريطالس باقلا ركذب:ربنملا فرش نوسمتتلي كلذ ريغو ةرطمسلاو زومرحلاو
 ناالاو* .ددعالو هيف رصخالام لاومالا نم اوفرصو كلذ لع اور دقام مثدالب
 زكذب ربنملا فريشتو ٠ نوروك ذملا ةءاجلا هوسمتلا اهةباجاب ىعادلاب اجا دق
 مجعلاو برعلا .نيطالس ديس ظعملا ةفيلخلا معالا ناطلسلا انالوم باقلا

 موي لك هازو. هلع ىقباو + هكلم هللا داخ فرشالا» كلما ديسلا ناطلسلا
 هلاو دمحم هتلود

 ىلإ ىلاعلا مالا: جورخ هزلغ هللا مادا انالوم تاقدص رم لاؤسلاو

 ءابطخلا فئاعص ىف همسا اوشريل سورحملا ناويدلا ىف .نيفرصتملاو تاونلا
 ليلا رجالا كاذب الصح نيدودعملا موسر عم هوعمريو نيمدقتملا نيدودعملا

 ىلا ىباتك ببساماف :- ليبتسلا يدهي وهو قحلا لوقي هللاو ٠ "ليججاركذلاو
 تيدا لاج مهتم ظوقيلاك ةدلب ةعاج ةراشاب وهف ايلاع لاز ال ىلاعلا مبانج

 طع يش نيدلا رونو يورلا ىلع نيزو يوقلا ىلع نيدلا روثو ىناسغلا فسوي

 لر» مثريغو ىروحلا دما نيذلا: باهشو دوعسم نيدلا دعسو ىليبدرالا

 كس نم ناف ىئاستلاو رخافتلا لصحيل كلذب اوةفلا دق مهلك نيدودعملا راجتلا

 ىعلادلا لاقو ٠ هاغتبم ةرخالا ىفو ٠ هانم ايندلا ىف لا هلبحم مصتعاو هليذب
 لها .انالومو ةغلابملا ىلا ىلوملا جاتحي الو ٠ ةنجلا .ىف هلعافو هلعافك ريخلا

 هدعإ ناو ٠ هتافطعت ليمحو ٠ هتاقفش ليزج نم همرحيالو ٠ مركلاو وفعلا

 مالسو ىلعأ ضالاو يلوَأ ىأرلا مث ٠.ةيدوبعلاب نيبظاوملا هامدخلا ةلمج نم



 *7: يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 : قيفوتلا هللبو هلام اذه ام مهنه لصاولا باتكلا ةخحأ تناكو

 رغصالاكواملا باتكلا ةيششاحىفو * غلب و لس بمر ٠ يجرلا نمحرلا هللا مسب
 دعب باتكلا ردص ىفو ٠اهئاسّور ةءاجو طوقيلاك ةداب ىضاقريكاالا بخملاو
 انالوم مع لوطينا ءزايسلا مجئلاريسو : راودلا كلفاا رّوذ نم لاساو ةلمسبلا
 كلف نيدلا باهشملاعلا ىف .ءارزولا كلم ٠ مركملا رقوملا انكلامو ٠ مظملا

 ذالم ٠ ةيلجلا بصاخملاو ٠ ةيلعلا يقانملا يذ ٠ ةنطلساا ِءامم بطق ةكلملا

 بئاكرلا جز ىذلا ٠ رضملا داع «رصمل اديمع - هالظملا المو ٠ ءاربكلا
 15 زئاخ ٠ مركلاو معلا يتايضف عماج ٠ همرك نم بئاغرلا كزتو ٠ ةمرحىف

 مالسالا ثيغم ٠ تريذلاو قملاو ةلملا رون ىضاق ٠ معنلاو لضفلا ىتليسو

 هلالظنيقفاخلا ف دمو ٠ هلالج هللا ماذا :.نيمحا قئالخلا ةحار ٠ نيلسملاو

 ٠ ضايحلا ةعزتم همعنو ٠ عرادملا ةئيفاض ٠ عراشملا ةيفاض هتلود تلازالو

 1 دودي ىفهؤادعاو ٠ دوعص ىف هاوابحا حرب الو .٠ ضاينرلا ةعزم
 ةرضحلا بارت ليبقت دمي فيلا 18 + فن تبلا هلع ىلا اشاو

 راجتلا مهنم طوقيلاك ةذلب ةعاج نا.١ ةيصاقلا هتلود_دادتمال ءاعدلاو ةيلاعلا

 بالا ركذي ربنملا فرشي ناىعادلا نم سمتلا امل ٠ ماظعلا رودبلاو ٠ ماركلا

 ديس ٠ مهعلاو برغلا كلامم ررحم ٠ مظعملا ةفيلخلا ٠ ملفعالا ناطاسلا انالوم

 هللا داخ فرشالا كلملا لجالا ذيسلا ناطلسلا ٠ ىرميلاو ماشلا نيطالس

 هكلم هللا دلخ ناطلسلا انالوم بقانم ركذلاب مهنم لكاوغلابو ٠ هكلم
 "5 رشع دحالا ءابطخلا:نوفرشتي املثم ٠ نيضاملا ةئالاو : نيمدقتملا هافلخلاو

 ناطلسلا انالوم باقلا ركذب اهربنم فرشت روبنلث ةدلب اهنم ادلب رشع دحا ىف



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د46 754 +

 ىف ىتلا سرادملاو دجاسملا ديدعب ناطلساا سما روك ذملا ربشلا ياس ىفو ٠

 كين. لق ضيطاعلا كيدعوناعضوم نيثالثو امه وي نيعااهاهد دم :ناكق: ده ز

 !دوعني رش وو ةثشو | ةميش |ززم انوحنا تناك
 ىلا ديز نرد ناطلسلا مدقث بجر نه نيرشعلاو ىناثلا مويأا ىفو

 مايا ةعبرا هيف ماقاف رحلا ىف ماقا مث نابعش نم رشغ نماثلا ىلا هيف ماقاف لخنلا

 سمالا دحالا موي ىلا ماقاف نيرشعلاو ىناثلا سرملا موي لخنلا ىلا عجر مث

 ةحارلا ناتسب ىف ماقاف دنيز ىلا لقتنا مث روك ذملا ربشلا كمن تن نسفلاو

 ةحارلا ناثسإ ف ناضمر ربش ناطلساا ماص ةنسلا هذه ىفو

 فيرشلاب ئتسمتلا وداي نيدلا هاهب ريمالا لسراميركلا قابعش رهش ىو
 لاقتعالا تحت ابده وبا هل لاقي ىذلا

 : مظع قيرح ديبز ىف عقو ناضمر نم سداسلا ءاعبرالا موي فو 02.8.

 اذه يفو ٠ رصاعملا قوس ىلا م ناخلا ىلا غلبف عماجلا لبق نم هؤادتبا ناكو

 ًايظع موي ناكو نئاهرلا ةجنلب فرعت يتلا ةنجلا تقرح روكذملا قيرحلا
 اهلرتم ناطلسلا ىلا ظوقيلاكنم باتك لصور وك ذم اناضمرربش فو

 ىف هئونذأتسي و ناطاسال تعاطل ذبب اهيفنيميقملاراجتلا نعو هاهب ىخاقلا نع

 كولم :رمالو نهلا كولم نه دحال اهيف بطخي كي مواهب هل ةبطخلا ةماقإ
 ٠ رهدلا لوا ف مهيلع بلغ دق ىلذ بحاص ناكو ٠ مثريغ نه الو رصم

 مهبثك تءاج الف ٠ مم اه نوبظخي اوناكف زومره بحاص أضرا كالذكو
 نذاو اماث اماعتا مهيلع منأو ةعاطلا نه هولذب ام لق ”هانركذ امبناطلسلا ىلا
 ةنس ةوسك ىضاقلا هاسكو كلذ ىف مل



 لن يناثلا ءرجا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ايثو هوقرط لح نم ائيشو متافلح نم اًبناج رخل قاازلا ىف يظع رض
 ةرينك تورو ليلا زم ةرثكعلس "لاس ل خسسلا ىف «كلتآو اوي روس .ذزوع نزل

 تذل ىفارقلاركب وبا غيشلا ىفوت ىرخالا ىدامج نم عبازلا موي ىفو
 لخد مث ٠ ارواج اهب ماقاو ةكم ىلا رفاسمث رصم ةفارق نم هلأ او ةيلاع نس نع

 نيعبراو نيتثثا ةنسيفو ىلوالا هتح ةنسىف دهاجلا كلملا ناطاسلا ةبعص نولا

 ىلع هعم انذوم ماقاف نيعب زاو ثالث ةنس يف نييلاىلا هعوجر ناكو ٠ ةئاعبسو
 ةفيظولا ىلعرمتسا مث : لوا 1 ذملا خب راتلا ىف دهاجلا ىفوت ناىلا ديعسلا هباب

 رمتسا مث ٠ روكذملا خيراتلا فس ىفوت نا ىلا لضفالا كلملا ناطلسلا مم
 599 ناكو ٠ روكذملا خيراتلا اذه ىلا فرشالا كاملا ناطلسلا عم ةفيظولا لع

 885.2 هجر ىنوت نا ىلا هتزيظو لع ةدعب نم هدلو رمتساف ةمات ةقفش هيلغ ناطلسلل
 ىلاعت هللا

 ىلا زمث ةسورحم نم ناطلساا مدقنىرخالا ىداح نم عساتلا موي فو

 باب ىلا لصوو ٠ روكذملا رهشلا سه رشع قاثلا سيما موي اباخدف ديز

 لصوو هبلطف نيدلا فيسريمالا ةبعص بااحلا نم ةديج ةنازخ ناطلسلا
 ربشلا نم نيرشعلا ةعججلا موي ءاشع ىف لصحو ٠ ليخلا نم سوءر .ةدعب
 ةيلاوتم هلبق راطمالا تئاكو ٠ رايا نم يناثلا وهو اًدج دج ميظع يأس روك ذم

 ناسن لؤنزرم

 هللا دبع نب دمع خيشلا لق روكذملازرشلا نم نيرنشعلاو نماقلا موي ىفو

 ىوجزلا ىنب دا: ٠كم هل لاقي لجر هلئق' ىذلأ ناكو.٠ لختلا رف: نبا
 ةيزاعملا دلب ىلا بره مث اقتالث وا نيتبرض هسأر ىف ةيرهب هبرضةكسانلا



 ىربكلا ةيفرشألا ةلودلا ماي يف نماثلا بابلا دم ؟؛

 ناطلسلا هيلع

 باب ىلا 'نارهج باوصا فارشالا لصو نيرشعلاو عبارلا مويلا ىفو

 نيرشعلاو سداسلا موي يف هلوصو ناكو ٠ فنالا نبا مثدعب لصوو ناطلسلا

 ةفايضلا مسرب رانيد فلا هيلا لمحو هيلع مناو ناطلسلا هادكف

 ىضافااوهو ديزب ذئموي دشملا لادالبلسلا موسوس خيراتلا اذه ىفو

 7 ةثرو نم ىرتشملا لغتلا رمل نأ ماس نب دم نب فيطللا دبع نيدلا جا جارس

 رم لو رقما لغللا ف سرغف كلذ ىلا دشاردابف هس رخو ىدمالا

 ةوبرلا عمل ىزلا وهو ةريسي ةدم ىف ةاخن ىلثلل | هداج 21.

 وبا نيدلا رف: ريمالا رمتسارخاالا عبر رهش نم رشع ىناثلا موي ىفو
 ةي رصقملاو ةيرحتلا ىف ًاعطةم ىلباسلا رداهبنب ركب

 هرخ الا عيب ربهش ندرشع سماخلا موي زعت ةسورمىلا ناطلسلاءدقتو
 دم ئثيافلانارمت نب.دمح نيدلا لا ريمالا اهريما نا هيلا عفر سيحل خد |مف

 وهو :ريواودلا دشم ىلع ناطلسلا رماف اهب ىجارلا لام نم ءىش ىلا هدي

 لماعلا مزاي نا ىولعلا فسوي نب دم نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلا

 ايف ةلماعملا نسج ناكو ٠ ايش ذا نوكي ناركتاف ٠ ذخأ ام مياة روكذملا

 ةرداصملا ىف ىفوتف فيرشلا رمالا درو 5 ددملا هرداصف سانلا نيبو هب

 روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو ىداحلا ءاعب رالا موي

 ةفرشملا كم نمروصنملاج 2 ليوان الاقدام طع رمثعلاو عبارلا موي فو

 ىداولا مفد ىلوالا ىدامج نم نيرشملاو يباشلا# ءاعبرالا ةليل ىفو

 ليسلا اذه ررضو ٠ لاسملا ةليس ةنس نم + ظعأ هنا ليق ٠ ميظع ءام دبز



 و21 يناثلا ءزجلا ةببولؤالا دوقعلا

 خرينبلاب:ةاهيت نيمالا ابيب سول .ةيماشلا تيامللا قم ةنارهيا اسي :تلصونو

 ىسمشلا رداهب
 راد ذاتسا ناسح كتب دمم نب ىسع نيدلا ثايغ ريمالا رمثساو

 روكذملا رهشلا نم نيزمشعلاو يناثلا موي اذه هرارقمسا ناكو ٠ ناطلسلا
 3044 بالا مع ريما نوسإق نب دلا فيس ريمالا * رهثسا خب راتلا اذه ىفو

 ١-5 كبطوشلا واق اليات ناطلسلا رما نيرشءلاو ثلاثلا زال يفو * د.عسلا

  لوالا عيب ر ربه ةرغ ةاثالثلا موي هتبتع تعضوو لغألا وقل
 ناطيف متو اللا زان مث سيح ىلا ناطلسلا مدقت خيراتلا اذه ىفو

 موياباخدف ديبز ىلا مجر مث لئالف مايا كلانه 3 ناطولا زخم اذا يلم
 روك ذملا رهشلا نم رششع ىداحلا ةعجا

 ةمحملا ىلا ناجع نيدلا لامج ىشاوطلا مدل روكذملا ربشلا ةرغ ىفو

 نم فداضف داسفلا نم رهظ ام ةبزاعملا نم رهظ دق ناكو ٠ كلانه اطقم

 اَريَص امهللقف مع الكا الجرو ريشخ نب لعنب دمج منابع

 نيف ناجرم ىئاوظلا بكر روكذملا ربشلا نم رشع ىاثلا موي ناك الف
 سلط ىركسعلا قرتفاو نيلجر مهنم للقف ةبزاعملا دصقو .' «”كاسعلا ٠ نم هعم

 مثومزمف هعم د .:نمو ىثاوطلا ىلع اوعجرو برعلا عجاف حاون ةدعيف بهنلا

 لضواللف :رخن ؟ كولمتو رائد هل لاقي مذاخو هعمىذلا لاجرلا نم ةدع لئقو
 مث لبجلا ىلا ةيزاعملا تعفثراف ٠ ركاسعلا هيلا درج ناطللا ىلا كلذب معلا

 007 ىسوم نب دمنب ميهاربا نب ليعامسا حاصلا هيقفلا ةبعص ريشب ىبب خيش لصو
 مذاف ةعاطلالذببو هتبارقأو هلناطاسلا ةمذ لطي ل عنب ىسوم نب دما نبا

 يئاثلا ءرجلا 011 ١



 مس سس

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 1

 : يأ هم 3 00 ' 2 دو فلا نالها وومدلاخملا يلتف نانفو راك ىباعلا هانا اه 1 فنون اه ذاعتمو دتاز

 مهدعلو ةيشو واحلا وركسالاءابقتو مادخلاو ةيرادمجلاوزنلا مهدمبو م لغلات

 كيلاملاو رابكتلا مادخلا مهدمبو رادلا ذاتسأو نيواودلا باّنكو ءارزولا

 ناكو ةعيه لججاو ىز نسحأ ىف مهوخ ىلع مهلك سانلا دمب كؤلملاو

 زِضحو ريبكلارادلا باب ىلع مدخت ةناخابطلا تناكو ٠ قاغملاو لوبطلا .

"6 

 ريرملا تاي“ تاعلطلا تسبلو ٠ ىلاعت' هللا الا مهصخب ال ام قالا نم

 ماشأا 'ةيحان ىلإ ة رات لح عبرا ىلع ريست امهادحاناتءاطذئمو. كلانه ناكف

 ةدحاو لك ىفو ٠ ةرصملارودن اك رود: ىرخالاو نميلا ةيحان ىلا ةراتو

 دنا ةفاك نئموي رضتخو :نينظانلا شهد ام تاصاقرلاو ٠ قاغلا نم

 ٠ منم دحا فاختر لو رييكتلا طامسلا ىلع ثيلافشلاو بنرلا باكو

 او وانا «ةارمالا هنو ةابفقلاو ءاضثلاو ةلوذلا هازل ننلو

 : ةرثكأ فرضبال ام ةمشظالاو ناولالاو خئابطلا عاونا نم هيف ًايسح

 ىولملا عاونا ميم نم هيف ىولحلا نم طاوس ىلا نورضاملا هنم لقتناو

 نماثلا نينثالا موي كلذو ءارحا وهل اضنعت ورشا مان امو ناكو

 ماهس نم ةديج ةنازخ ةتاظ وو روت اذلا ةتسلا "لا رفع نبش "م

 ادي زو ةدولككلا انتغ نع لمح ذل لالخ قضاتلا "ين ةرنزأ

 قيطللا رداهب نب دمحم ني.دلا ردب نيمالا ةبحص ندع نم ىترخأ ةنازخ



 فلا ل يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ىلع مجبملا ةثردم ىلا نئانم نصخ نم ىراظنلا دمحم نب نمجرلا ديغ

 روكرذملا ليشلا ليلا لل مجهلا ىف ماقاف ةيناطلسلا ةفيرشلا ةمذلا

 ىلاو نتاف نيدلا لاك ىثاوطلا وت ةروكذملا ةنسلا هذه ىفو

 كندي اكاانخ يم: اًرايج ناكو ,ًاغايسو ةئؤر. اميظغ امها ىاكولا تراثا
 للا ةفاح قوف زدت ةيزعم يف هأشلا يذلا دجسلا ةينيدلا رثآا نم هلو

 هنع ىلاعت هللا زواحت

 دبع نيدلا هيجو ىضاَلا لصو .ةلاعبسو نيعستو سمخ ةنس ىفو
 ةفيرشلا ةمذلاب ًالمتشم ةعركبلا باوبالا ىلا ىراظنلا دمحم نب نمحرلا

 نم مرحلا نم نيرشملاو ىداملا تبسلا موي, ديبز هلوخد ناكو

 هاسكو .ناطلسلا هيلع لبقا ديعسلا بابلا ىلا لصو الف ٠ ةروكذملا ةنيسلا
 نيلصا ولل هتبب يف طامس ةماقاب هل رماو رايزب ةلغب هل مدقو ةرخاف ةوسسك

 رضح الف فيرشلا مالا ىلا مايا ةئالث دعب هبلطو ركسملا نم هعْم

 أمات اسنأ هسفن نم هسن آو ةفيطل ةيئاعم: هيام

 ىف يدوب مسا روكذ ا رهشلا نم نيرشملاو سماخلا موي ىفو
 "64 ةرخاف ةوسك ىسكو بكول اب فزو ةلغب بكراف ديبز ةئيدم

 ووورو رم تاتحلا ملأ نم ناطلسلا انالوم دالوا ةيفاعب ىلاعت هللا نم الو

 اإف ىحالصلا .ماهلا ناطلسلا دالوا لخدو دييز ىف ةجرف لمعب ناطلسلا
 ركسغ ناكو ركسملا ةلمج ىف يناطلسلا ريبكَلا رادلا ىلا اوفز هنم اوجرخ



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا ص "4 3#

 ناي ناطلسلا موسرم زرب روكّذملا رهشلا نم رشع ثلاثلا نينثالا موي ىفو

 ىلع نب سيردا نب د نب سيردا نب هللا دبع نيدلا رض فيرشال لمحي
 لمحو ٠ ايلعلا هدالب ىلا هدرجو ملعو لمحة زم نب نسج نب هللا دبع نبا
 توق دالاو لبخلا وعون نع اجراغن تلا قعيس نيم اهنف لال[ نم هل

 نم نيززشملاو:كلاثلا موي ةروكلملا تاههلا كات ىلا :همدقت ناكو
 اليك اذا ربشلا

 ناطلسنلا , باي ىلا ناحير نسما. مامالا دبغ لصو خيراتلا اذه ىفو

 لات: هلا ىلإ رنا للك و هلبقو ناطلسلا مايمكف ةيدنللا حف اغار

 ثااثلا موي. اهاخدف ديبز ىلا ناطلسلا مدن ةجملا ىذ ةزغ ىفو

 هيف .رحنلا ديع ديعو ةحارلا ناتسن ىف ماقاف روك ذملا .رهشلا نم

 ناطاسلا باب ىلا دئاقلا دالوا لصو مارا ةجحلا ىذ نم مساتلا ىفو

 ةيناطايللا تافدزيللا انك فيشيسلا بابلاق :فوعولو ةفدظأ قوطي

 مييلعمناو لوبقلاب ناطلسلا مهلباقف

 دمحم نب هللا دبع نيدلا فيفع ىضاقلا رمقسارشع ىفاثلا موب. ىفو

 نيدلا ءابب نيمالا مدقتو .٠.١ سورمحلا زمن يف ايضاق ىرشانلا هللا دبع 0+

 ثااثلا مرحم يف ةمدقت ناكو اهيف ناك (ك .ةيماشلات امج لا ىلا ىسمشلا

 روك ذملا رهشلا نم رشع

 نيدلاهيجو قضاقلال زن روك ذملا ربشلا نم رشع نماثلا موب فو



 يناثلا ءزملا ةيؤلؤللا دوقعلا

 هفكاو اًنييم اح هل حتقاو

 اهرساب دالنلا هل نيدن ىتح

 ىرولا عوىذلا كالا ف رشالا

 ىهنلاو لضاوفلاو لئاضقلاوخأَو
 ةعاطن لئابقلا وعن: هل كلم
 || لضفتملا فطعتملا دجاملاو

 عشعشتم ىده ا رون ههجو ىف

 هشويج قوفريطلاوزغيفوزغب

 اب دغ دعب كيينب. ةنطف وذ

 ةحابصو ةحاصفو ةحامسو

 دهأشمو ةروبشم دراومو

 ةعاجتو ةناصرو  ةناباو
 هلا موي. هتثغا ةداعسو

 مداخ ةوعد ءافاطا دنساب

 ةيشعو ةركب موي لك ىف

 ادش ريط ام لابقالاو زعلاب

 نم ةعامج ناطلسلا زاجا ةدعقلا يذ نم رشاعلا ةعمجلا موي ىفو

 تالاملا ريغتو ىدرلا فرص

 تابلق ىلا رصم نم فيسلاب
 تانئسحلاو ناسحالاو لضفلاب

 تانفجلاو رثلا  تامركملاو

 قاعلا ىورسكتلا نيردي. هلو
 كفيلتلا .للبتلا لوطتم ٠

 تاب الا مضاو نع فشكتم

 تابنجلا ىفريسي هعم شحولاو

 كرا قهتاعت دع ل ةووكيم

 تاباو ةحاجرو ةعاجتو

 تالصو مراكمو ةروكذم

 تابثو ةسارفو ةعاربو
 تالق زهو ماصمص لس نع

 تاوعدلا حلاصب هلالا وعدي

 ةالص لك دسعبو ةالصلا لبق
 تاكرلا ىف قفوتلاودعسلاو

 6 ب ع
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 هرب سانلا نم ريثك رمثو هدوج رشثناو ةضفو بهذ مهريغو ءارعشلا +5<



 فلل

 ةديصق تابثا ىنكمي و ىزاجملا ىلعنسح نيدلاردب هيقفلاو ىنيطلا ىلع

 ميظعلا رورسلا اذه ىلخاال نا تيارو٠ للهو لي وطت مهعجىفو دحا نو ددحا

 نيبحلا ةامجنم هب دعي ام رورسسلاو حرفلا كلذ ىف لاق نم تنكو ةد مقنع

 تأيلا نك ليق ام لك نود اهنا لعا اناو ٍذثموي اهتلف ىتلا ىقديصق تبث

 ١ : هو (يلا ةرورشلا

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا

2321.4 

 : تاحفتلا نادعم ميسنلا يه

 هرسأب بييصخلا نها عوضلو
 تقرشاف ليلكلا قربلا قلأتو

 رك الا كولملا ريبطتب احرف

 انردع كلامو انالوم دالوا

 رتاغنلا بيطاب ”ماجلا ادشو

 تافرعىلا رندع نم ىرطلاب

 تالظلا سدئ> ىف ةراونا

 تاداسلا هللا نييظعالا ن
 تاسلجلا ٌةلهاو ىغولا موي

 تامزعلا قداص ةفالخلا رف

 تاباغااروسق فسوي نب دو ادنب لعنب لضفالا نب ف رشالا

 ىضرا!قاخلاو قالا ىف ههابشا

 او لاضفالاو سلا موي دوجلاو

 سدغس لب الغ ىفصق < حودلاف

 سجرأب تابنل امتعمضورلاو

 تانكسلاو تاكرحلاو مزحلاو

 تاكتنلاو عورلا موي مادقإ

 تارطقلا ولاول رثنب وحلو
 تابث لكك ىرزت قئاقشو

 تاذل ىو برط فو ربعل ١ ٠ ىفو حره ىفو حرف ىف سانلاو

 تاوصالا مصفابنوصغلا قوف ٌرءاز اذهو اشاذ ريطلاو

 تاقيالا مل لقو ان لك ىف مهتاغل فالتخاب وعدي لكلاو

 تراها ريانة شاول: ةرتسنإ لدا“ هك سابو كله اننا



 د6 م يناثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 لجرلاو ىلا نم دنجلا رئاسو نيمدقملاو نبدشملاو نيعطقملاو ءارمالاو ءارزولا
 اًراهنو اليل مايا ةثالث اهعضاوم ىف مدخت تاناذلبطلاو مايا ةثالث

 سانلا يضخ :روكّذملاهشلا نم عساتلا نسل موي كرابملا روهطلا قاكو "0 ٠
 باتك و -ةرءيدشملاو نيمطقملاو ءارمالاو ءارزولا نم مهتاةبط فالتخا ىلع

 ىلا نسانلا نم عييجلا لخدو ٠ تنولا لها ءاربكو ءاهقفلاو ةاضقلا ! نيواودلا

 6١< هنم ٍظغا.نوغارلا ري م ٠ هتارحن سنجلا ىف تفصاتلو ٠ هتاط هنقثأ دف طاب

 ىسكو ةلودلا ءاربك لع .ةسبهذملا ثاشاشلاو ةيكولملا ماخلا تضيفا نا دعب

 نم اوجرخ مث * ةصاخ ناطاسلا نالغ نم مهتالاح فالتخا ىلع نورضاحلا
 381.8. ىلا اوماق مث ٠ اودارا ام بسحي هنم اوذخاف ءاولحلا سلجم ىلا طامسلا سلجم

 قدنبلاوقنسفلاو عاقتلاوابي ةالاوتنملاو يتيبالاو رواه اعشق طابت

 اعيش هنم اولمعتساف بيطلا ساجم ىلا اوماق مث ٠ نيثك ”ىن؛ كلذ هبشي امو
 مل اًدوهنشم موي ناكو ٠ ةيلاغلاو دنشلاو درو ءاملاو كسملاو روذيلا نم | ريثك

 هلثم ىهدلا ىف نكي

 كالذ رضح نم ثنكو هلاسحاب هللا هلءاع ىحرزحلا ننسحلا نب لع لاق

 اوزيجاو ةرخافلا دئاضقلاب ءارعشاا ءاصصف نم ةذعرضحو٠اثيشف امش 'هدهاشو

 جارمم هيقفلاو ىرششانلا دم ضرب ىلع نيددلا قفو.٠ هيقفلا مثو ةينسلا زئاوج ا

 سراف لب ىكبنويا نيدلا ىضر.هيقفلاو ىنرشلا ركز ىلا نب فيطللا دع نيدلا

 سايا نب. لع نبدلا رون هيقفلاو ىهحألا ىبا ن؛.نامع نيدلا فيفع هيقفلاو

 نبدلا باهش هيقفلاو ىزي زملا ركب ىلانب مهلربا نبدلا ناهرب هيقفلاو ىوجلا
 نيدلا قفوم ُهيقفلاو ىفاححلا نيدلا ناهرب هيقفلاو ىربصلا ركب ىلا نب دما
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مانق يف نماثلا بابلا 00د بم ا

 نم كلاقلا مويلا ىف لمحل ٠ رادلا باب ىلا ةسيفنلا مداقنلا ةلودلال ها رايكو

 قعرم نمالحخ ىلا ىلع نب د2 نيدلاردب ريمالا تب هرم ةدعقلا ىذ

 لوكا نم اًيشو ةكوبتتلا ماشملاو ةئولملا زوصقملاورهزملا معلا نولي الج
 صولا نع لج اًئيش كلذ نمر. ذولا نيَدلاَتاهش ىذاقلا لمحو ٠. مومملاو
 ىلا هللا دبع نب رهوج نّيدلا فص ياو اؤطلا كلذكو' * رئطألا !نغانيزو

 قرافلا ىلع نب نيسح نيدلا فرش ىضاقلال محو ٠ ؤعتب ذئموي نضحلا ريما

 دبع نب رداهب نيدلا هاه ريمالاو خئاصلا رمت نب ركب وبا نيدلا ىنضر ىضاقلاو
 فاسفسلا نبدلا فرش غيشلاو ىناسارخلا نسسح نيدلا دب زيمالاو ىسعنتلا هللا

 نمةراكتسم ةدعبربص نصح بحاملازغلا ركي وبان يذلا رفن ريمالا لسزاو
 كرابضفو ركسلا يضقو ىذاكلا نم هدالب راجثا نم اعاونا نولمحي نيلاجلا

 ٠ اهريغو بانعالا نم ةريثك اناولاو ٌرضخالا لوقلاو ريضخالا موثلاو ساآلا 4:

 ةر» نيسأر هلومم لبق لعجي متريغو مارك د نم المل مح نم لكر اصو
 نوولملا ريرحلا نم نابوث امهباعو نسحلا نت نوكيام نأ ىلع نيديبك رقبلا
 راذلا بابأ ىلا لم ك نوفزي نيفاوبلاو نيجانزلاو ىناغملا نم ةدع ةعم لصتو

 مدقم ماق روك ذملا بابلا اولضو اذاف ٠ ةرومعلا تابعت نمرضنلارادب قورعملا

 هب ىقا ام مب ذ !دافرئازجلا نم لصو ام بذيو ريرحلا باذتلا عزنيف نيد ازجلا
 ترالغو نيقاوبلاو ةلاملاو ساوسلاك نالغلا نهرمض> نم هذخا كالانه ىلا

 مهكلس ىف طرخني نم متريغونلابفلاو لبطصالا لاو نيتاسا

 ركاسعلا بوكرب ناطاسلا رما روكذملا رهشلا. نم سداسلا موي ىفو
 عم دخا فلق ف ةيشعو ةركبب ةروملا تابعشب ديعسلا ناديملا ىلا ةروصنملا



 26 + و يناثلا ءزلا .ةيؤلؤالا دوقعلا

 ىناشاقلاو مشيلاو. ىنيصلا ةبين او + ضيبلاو ممملاو طيلسلاو بطحلا نمو

 ريشابطلاو ضيبلا نازيكلاو جاودالاو ررجلاو ىدابزلاو نوعصلا نم راخمتلاو
 نيممسايلاو سجرنلاو درولاو لفااكنيجايرلا عاونا نمو ٠ رهاطملاو بيردازقلاو
 كسسملاك ب بطلا عاون | نمو ٠ كلذ هابشأو حلبلاو جرتالاو ىذاكلاو روثنملاو
 امو ىلاوغلاو درولا ءامو ربنعلاو دنلاو دنشلاو جسفنبلاو لدنصلاو دوعلاو

 رم نوتدقاو :ارمالا لصوو + رانك 7 وةرضملاو دملا تح لكشرل

 دبثما ماس نب دمحم نب فيطللا دبع نيدلا جار ىضاقلا لصوف تاهجلا رئاس

 لصو مث ٠ لاوش رهش نم نيرشعلاو ىداحلا موي هلوصو ناكو ٠ ديز ىداو
 هلوصو يراكو ذئموي ديب ز بحاص وهورذملا دمحم نب ةبه نيدلا زع ريمالا

 روكذملا روشلا نه نيرشعلاو عبارلا م

 ةكمىلا زعل ةسورعم نم نيرمشملاو سداسلا موي روصنما جحا ع مدققنو
 ريثك ىش ةرهزملا عومشلاو ةنولملا معشلاروصق نم لمعتساوةفرشملا

 ًاقيش اهنم اولغتشاف ' ءاولحللا عانص سلط روك ذملا لاوش رهش ىضقتا الو

 طق لمعتسل مل ام نع ةئاهسح ىنيصلا نوصلا نم مل جرجأو ( ارينك
 يبدرشلا ريتك ل ع يدي زاا راذقلا نمو ٠ كلذ لبق لمعتسا دق اع اجراخ

 ةيرزيشلاو ةيرهاقلاو ةيعرقلاو كبشملاك عاونالا راس نفو ٠ ةصاخ

 كلذ نم عودتي امو اهريغو ربطلا هابشاو زيطالعبلا نهم دياقلاو شال

 تانصحملا نم اورضحتساؤ ايظع "الافتحا كلذل سانلا رئاس لب رادلا لها لفتحاو

 ةاضقلاو .تيومدقللاو ءارمالا ءاسن نم اورضهتساو . ةأرما َنيناَعْنَم اون
 نومدقملاو ءارءالا لمحو ٠ ةارمانهنم فلي : دابلا لها رباك او نيفرصتملاو

 يناثلا ءزجلا هك ةيؤلؤللا دوقعلا
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا دي 70+ دج

 ناضمر ناطلسلا ماصو ٠ روك ذملارهشلا نم نيرشعلاو ثلاثلا موي زعت هلوخد

 دءولا راد يف هتماقا تناكفزعت ىف ةنسلا هذه

 ىاوشلا .ىضرم ىشييحلا دلو لصو روك ذملا ناضمر نمرشاعلا موي ىفو
 ىضاَقْلا لصو مويلا كلذ ىفو ٠ دالبلا ركسع نم ةدع هعمو هتوخا هب لسرا

 ةيعزوملا ثاهجلا لخن جارخب ىقرافلا نيدلا فرش

 ةكتلا لها لويخح. تلصو.روكذملا ربشلا نم شع نماثلا مويا ىفو :1٠
 اسار نيعب رأ نم اون تناكو , قيمنا نيدلا ءاهب ريمالا اهب لسرا 20.

 ْ ناكو .لكروسف ريمالا ناطلسلا باب ىلا لصو ناضمر روش رح ا|ىفو "45

 عجر ايف ٠ اهركذ مدقل دقو رولا ىف كيلاملا ةيضق موي هدرط دق ناطلسلا

 ديع ناظلسلانيرعو:٠ .ىلوالا هتلاح ىلا ةداعاو هيلع منناو ءاننك نإفيلسلا ىلا

 ةرحصأ| رادىف رطفلا

 ىعسف هيذيعوف لزج للان م اهيلعام ىأر الف ٠ كولملا ءاسن نم اون جوزت ْ

 حئاضفلا ابا هوم سانلانا ىتح هدالب ىلا هب برهو هذخا ىف

 قيلت عرش هدالوا ريبطت لع ناطلسلا مزع ناضمز رهش يضقنا الو

 نه اهعاونا فالتخا ىلع رئازجلا نم هيلا ةجاحلا وعدت امم 'هنم ”دبال ام ليصحت

 نامرلا نمو نازرالاو نالسعلاو نوعسلاو.ةطنها نمو عبرالا تاوذو ريظلا

 لفلفلاو اشنلاو نارفعزلاو ركسلاو زوللاو تيبزلاو ربلاو طرغلاو سدهلاو

 4م دلال امو ٠ نسوسلاو ادي : و نليدسلاو ةفرغلاو حطصملاو لباوتلارئاسو

 هك اوفلازئاسو .نوههللاو علا عاونا نمو ٠ اهعاوناواهسانجافالتخا ىلع لوقبلا نم "4



 قفل يناثلا ءرجللا ةيؤلؤللا دوقملا

 دي ىلع ديبز ىداو رم لنا ديدعب ناطلسلا رما خيراتلا اذه ىفو

 نيدلا فرش ىضافقلا بدلتو ماس نب دمحخ نب فيطللا دبع نيردلا جارس ىضاقلا

 روك ذملا رهشلا نم

 ةعامج ىلع ةلبذسلا ىحاون نم ةيحان زعت نصح نم مدهنا خيراتلا اذه ىفو

 نوفابلا سو نانثا مهنم تام

 نم ىسمبتلا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا لصو نيرشعلاو سماخلا مي ىفو
 ناطلسلا هدرخو ٠:ليخلا دايج نم 35 نوعس) هتبحص لصوو ةيماشلا تاهجلا

 بجر نم رشاعلا موي كالانه ىلا همدقت ناكف دادملا ىلا

 ليكش نب رمح نب دم نيدلا لامج ىضاقلا رمسا خيراتلا اذه فو

 رمتساو ٠ ىواعلا ىلع نب رمع نيدلا عاحش ىضاقلا نع اضوع ةيماهتلا لاعالاب

 لصفناو ٠ للاحلا ىف ادشمروكذلا ىولتلا لع نبع نيدلا عاج ىضاقلا

 قيبسلا با ىلا كثفت و ةروك ذم يلا ةاش كرام نيددلا فيس ريمآلا

 مدقلو عمر ىف ادشم دالجلا دم نب هللا دبع نيدلا فيفغ يفاقلا ساو

 سداسلا ىلا لغنلا ىف ىف مافاف بجر نم رشع سداسلا موي لغلا ىلا ناطلسلا

 نابع نمر شع

 بابلامامز ىفرشالا في رظ نيردلا لاج ىشاوطلا ىفون نابعش ةرغ ىفو
 موي لختلا نرم ناطاسلا علطو ٠ هالوتياب امماق امادخ أمداخ ناكو ديعسلا

 ناكو ٠ ريشع نماثلا موي. رعت ىلا مدقلو ٠ روك ذملا نابعش نم رشع عباسلا
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 0 0: اع
 تاهجلا ةفاك ىف هذه هتقدص ترشتناو تراطاسال ةاغذلا رثكو تاهجلا

 ةدستقلا

 نب ىللءنب دمحا نيدلا باهشريمالا دقت روك ذملارهشلا نممباسلا وي قو 2 4:

 دمه نيدلا ردب ريمالا هيف برو م نصح ضبقف فالخملا ةيحان ىلائمعتلا

 بايرا ةيحان ىلا هجوتو ىجان نب رمع نب ىلع نبا
 ىلع ةلاه ثرهظ ىلوالا ىذاج رهش نم رشع ثلاثلا دحالا موي ىفو

 ةيضاملا ةئسلا ىف ترهظ ىتلا ةلاطلا لثم شعل

 هتنتبارق ن فيثك عمج يف رداحجلا يش لصور سماخلا موي ىفو
 لوبقلا: ناطلسلا هلباقف ةعاطلا هسفن ءرم ًالذاب ناطلسلا باب ىلا هلهاو

 اواو

 لئاضفلا وبا ليبنلا ريبكلا ليلجاا في رشا! لصو رشع سداسلا موي ىفو
 .:رم لئابقلا ترخاوتو همركاو ناطلتسلا هفصناف ناطلساا باب ىلا ىودملا

 ةيحان لك

 ناطلشلادالوا زوبظ ناك روك ار ثلا نم نيرشعلاوىداحلامويلا ىفو
 راغصلا مثو فرشالا كلما 64

 كاذ بجوي ٍببس ريغ نم ىريسلا نب دما بره خيراتلا اذهىفو

 عباسلام وب اهلخدف ديب ز ىلا ناطلسلا لزن ىرخالاىداح ربش لواىفو

 ظ روك ذملاربشلا ن

 ىاهثلا دمجا نب ميهاربا نيدلا ناهرب' ىضاقلا ىفوت خيراتلا اذه ىفو

 هتبي لها نم ءاضقلا ىلو نهرخ اوهو



 فشلا يقاثلا ءزلا ةيبؤلؤللا دوقعلا

 دلماو ( هزحلفاا م كلواو ركنملا نع نوبنيو فورعملا نوران ايبا

 د# انديس لع هللا ىلبصو متيصو ءاعدلاو هتاكربو هل هللا ةمحر و م مالنا

 مثرما عبتل انلعجو ضر رهاطلا هعابتاو نيممجا ةباوصلا نع هللا ئنضالاط

 عننا نيم | نيم ١ نيم مهب عفنو منا وفشنو

 لاما ةعبرا لمح ناطلساا رمارخالا عيب ررهش 5-1 نينثالاموي ىفو

 رفسإو ليسعشلا عزب ىلع نب دما نيدلا باهش ريمالل ولأ ةعبراو ةناخلبط

 ذرب و ٠ رمدنس نيردلا فيس ريمالا نبا ةبه نيدلا زعريمالا ندع ىف هضوع

 ىلا مدقللاب بيلا باهش ريمالا ىلا ميرك روشنمو ناطلسلا موسرم
 ةيفالؤملا تاهجلا

 لئقف ديت ىداوب سرفلاو رعاشالا لتنفا:روكذملا خيراتلا اذه ىفو

 خياشم تاكو ٠اهضعب قرحو مهتاحم تبهنو داوج /لاجر ةسمخ سرفلا نم
 فيطللا دبع نيدلا جارسس ىضاقلاوهو دشملا مهمزلف ديبز ىف ذئموي رعاشالا

 لق ىفاوبداف سرهملا مساقلا وبا هدلوو رجحالا يراهتلا بو ملاس نب دمج نبا
 ظ رانيد فلارشع ةسخ ني روك ذملا ةسجلا

 ىلا رك دوشنمو ناطلسلا موسرم لصو ىلوالا ىدانج ربش ةرغ فو

 تاهج ةفاك ىف ةعيطق لك ىف داعم ةداي زب ةيعرلا ةفاك ىلعةقدصلا نمضتي دينز

 ديبز ىداو كَ يطعلا ةحلاضم نع اوفمي ناو ةرتسم ةفدص ةينمبلا دكلملا

 عماجلا ىف ربنا ىلع ميركلا روشنملا ىرقف ةيدهاجلا موسرلا ىلع اوريو هريغو
 ”ىرقو ٠ ناسحلا هئالعف نم هذه تناكو ٠ ىلوالا ىدامج ربش نم عبارلا موي

 رئاس يف كلذكو كلذ لثمب ريشع ىداحلا ةنججلا موي لاشفب عماجلا قر وشنملا
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايقيف نماثلا بابلا د6 759+

 هللا ءالوت فرشالا كلملا ناطلشلا انالوم دالوا هتوخاو رصانلا كلملا انالوم

 هتيالو نسحي

 امادقم عار اسراف ناكو ىثششاولا دمحا نب لعن ذلا سم ريمالا ىفوثو

 قلخلاو قلخلا تفيطل لئاعشلا نسح برحلا يف

 :'ىفرشالا خاسنلا ريدب نب دما نيدلا بابش لضافلا هيقفلا ىنوتو

 لاقث هللا ةحر باش ةووقانقنا تلا جدل ناكو

 نم روصتلا حلا اع لصو رونا لا 0 ا او

 5 ىلا” ىس# تاضوادلا  اوردخاو جاجحلا نم ةدع لصوو ةفرشملا ةكم

 ضعب ىف ا ىلا تس 4 ةنقنم اهخل ةعب رالا تاماقملا ىف تيفلاو ةفرشملا

 هللا دبع نم 0 نا هللمسب : ىو اتنئاف اهنم ةنسن ىل تعقو ظافلالا

 لوو هساب نب هللا لعن دم نيئمأوملا ريما رشبلا ديس ةفيلخ رظتنملا ناكل

 نلاعلا بر ىلا وعذي ٠ ىرقلا ما ىلا ةركذتو ٠ ىرشبو ةراشب هذه ٠ هلل

 ةباحصاو + نيلسرملا ديس نم مسيطصلا ىلا دنسأو ٠ نيبتسملا باتكلا ىف درو ام
 اودجت ٠ مام اوبيجا ٠ نيعمجا مهيلعو لسو هيلع هللا ىلص ٠ نيرهطملا
 ىتح ٠ ناشلا اذه توعد اف ٠ ةمي 1 ةياس عاودب ٠ رمامأ نأ 4١

 تمزتلا امب اومزتلاو ٠ ترما امب 0 هيلا ًايعاد هتيحاف ٠ نابدلا كللملا ىناعد

 ةب# هذه ٠ نايدالا ىف ةدحاولا ةرعنلاكو ٠ ناينبلاك وا ٠ نانبلاك او را

 ةعص ىف هللا ىلا اولبقاو ٠ غارسما ايا اوعراسو اوعرسأ ١ ناوك الاو ناوعالا

 هلا ليس ىف مهسفناو مئاوماب اودهاَجَو ارخاشو اوم ١ نب ,ذلا نا ) عالقالا

 نوعدي ةما كتم نكتلو ٠ ضعب ءايلوا مهضعب كلوا اورصنو اَوَوآ نيذلاو



 2 يئاثلا ءزجلا .ةيؤلؤللا دوقعلا

 سرغتملا لثم اناو نجلا ىرا ىب اذاوةثلاثلا ةليللا ناك اإف ٠ اعزف تيئناف رمع

 ىنا الا قرف ال نيبمد آلا روص ل ثم مثروصو ةعانصلا تاشوفارمش مهيلعو مههلع
 ةبيجعلا ةتكنلا هذه نم ثبجعتف نجلا نم مهنا مها

 <مو. تاراشاو تاراشب ىلع دي بيجت مانم اذههىجرزخلا نسحلا نب ىلعلاق

 اب لمعلا ههقفو انسح احالص هللا هملصا هلثا الا نوكي نا ملص الو ةئسح

 ريدق كلذ ىلع هنا هيضري

 ٠ ركب بحاص فيرمشلا ىفوت لوالا عيب ر رهش نم سماخلا موي ىفو

 رعت ةئيدمب هتافو تناكو

 هيقفلا نب قحلا دبع نيدلا ردص ىضاقلا ىفوت رهشلا نمر شاعلا موي. فو

 ديبز نم روك ذملا فيرششلاو وه علط ناكو ىرقملا سابع نب ىلع نيدلا قفوم
 المخ اهُواضعا ترسكتف لمحملا امي طقسف قيرطلا ىف نيقفارتم لم ىف

 امهخضرات ىف اناف نيعل أ زم ىلا

 نب ىلع نيدلا سم زييشا لصو ووك ذا ريشلا نمرمثع يناثإ| مويلا ىفو

 هتبارقو هلها هعم لصوو ٠ اراتخم ًامئاط برغلا خياشم خيش ىجرسسلا ىحايرلا

 ةعطق نيسمحو ةئاهلث هعم نيلصاوللو هل فرصاف لوبقلاب ناطلسلا مهلباقف

 رانيد فال ةسمخ هل لمحو رايزب ةلغب هبك راو ةرخافلا :سبالملا نم

 4٠+ ةيحان نم هادتبا ناكو ديبز يف قبرح لصح عخيراتلا اذه فو

 ةمح لاوما هيف تفلتو ةريثك توبي هيف تقرخل ًالامشو قرش ذخاف ةرزجلا

 ريس ىش هئم اهيحاونو زعمت ةنيدم ىف لصح خيراتلا اذه ىفو

 828.4. ةدلاو ةميركلا ةهجلا مامز ىفرشالا بتعمىشاوطلا مايالا كلذ. ىف ىفوتو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 26 +) 5١

 دعب قربخاو لاق ٠ هيلا هباتك لع ىنفقواو ًاباتك فرشالا كالملا ناطلننلا

 لدعلا راد ىفًايقم ذءوي ناكوروكذملا خيراتلا ف ى ّّر هنا ةهفاشم تاتكلا
 زعت نيب اهف وه ىذلا راحلا ءاملا هبشي جرم ىف فاكتب ار لاق ٠ زم ةئيدمىف مب

 كلانه رجيال هنا الا ةراغلا لخاس هبشإ عضومو ردسو لخن نإب ىناكو ندعو

 ىنلا ناكو ٠ هيف نحن يذلا عضوملا نم ديعب سلجم ناكملا فرط ىف ناكو

 كلانه تريعمجا مهنع هللا ىضر ”ىلعو رمجو ركب وباو بوو هيلع هللا ىلص
 ةداعق لابح اهنأك قتع اهلابج ريصح الب ةدامق ىلع دعاق سو هيلع ىلص ىنلاو

 هيلع هللا لص يباب اذاو لعو انا تلبقا يب اذاو رقبلاو غلا رثا اهيلع اعز

 نيذلالثم ىنآك نش || مظعم اناو الا مهفا م م ىناكو 20 كدي دم لاق ملسو

 ىلا ىدي ثددف ٠ ىب نيحرفلا لثم جو عرصنانا ديرأ لئابقب مهلا لصو

 محل لؤقا .اناو ةعيابملا دعب ىتعاس نم تمتف ىنعيابف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ىبلا ىللاقف ٠ ةعنصلا ةلعفلا ءالؤه نم تاقرطلا ضعب ىف قرببالو جرخيام

 نريسرف ىلع انيكرو هنع هللا ىضر لعو انا تضونف مف سو هيلع هللا ىلص
 اناو رمحا لج نم رئازج انرانسإ نعو رحب انثي نع ندع ىف انب اذاو انرسو بوب

 ىنعي ندع لخدي مئاصلا لعافلا ديري ناك انهاه نم ىعبصاب ةراشا هل لوقا

 افقاو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا راص دقو ةءاملا ىلا انمجر انب اذاو ٠ مامالا

 وهو هيلع دعقا ىذلا طاسبلاو رمحا لدنص نم اهلجرا ةريغص ىل ةداعق لع

 ناك الذ ٠ سردنا مثول يش ةعارد لبو هيلع هللا ىلس ىبنلا لغو ري رح نه طاب 3,

 ىتلا لالا كات ىلع نحنو ىلعورمجو ركب وبا مثو ةعاجلا ىراىب اذاو ةيناثلا ةلوللا
 ةرصاعم مورا فاكو سو هيلع هللا ىلص ىبلا ا مو ىلوالا ةليللا اهيف مهتقراف



 د ب6 د يئاثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ناكو يلوالا مهتيرق ىلا ةرديونلا لهأ لقلنا نيعسأو عبرأ ةنس ىفو

 ناطلسلا ماو ٠ ةروكذملا ةنسااروهش لوا مرحلا نم موي لوا ىف اهلا ملاقتنا

 ماقاف جارخلا لاوما ضاهنتسال لاشف ىلا مدقللاب نيدلا باهش ىضاقلا ىلع

 ةروكذملا ةهجلا نم لصحتلالاملاب ايم لصوو مايا كلانه
 ئتنزللا نيالا رع نإ "ىلا ةتيبقلا رك ورك دلل غلا رخو

 فورعملا ىبمي نب ناولس نيدلا نسم فيرشلا هذعب لصوو صلت بحاص
 ةيرجحب

 فيطللا دبع نيدلا جا جارمم ىضاقلا ىلع ناطلسلا رما خي راتلا اذه فو

 ف نم ىمهجلا ىعنإ ىذلا ءاضقلا رشابب نأ ددبزب ذئموي دشملاماسنب دمحم نبا

 ردابف ةروك ذملا ةنسلا هذه لوا ىف هسرغ ىف ًادسباف هسرغل نآو ددز ىداو

 ا نيعبراو ةئامو افلا هتدع ناكو * لئالق مأيا ىف هسرغو رمالل الثثم

 تفولا اذه ىف ضايرلا ىمنإ ىذلا وهو كالذ ع

 نم سداسلا نيالا موي اهلضاوحب ةيعمرلا لاعالا نم ريزولا لصوو

 د

 ٍْ ىحا نب .::رشح نب دما نيدلا باهش يس | لصو لئالق مايا دعبو رغص

 لوبقلاب ناطلسلا هلباقف ناطلسلا باب ىلا هتارقو هلها ىف لوعسلا نحاص

 ىذب فورعملا نصحلا ضبقل مدقل 5 © تاق مايا ةناع ماقافناسحالاو

 ظ هضبقف ةسزحلا

 ناطلسلاىئ أر ةروكّملا ةنسلا نم رفض نم نيركملا ةاثالذلا ةليل فو
 جيلا ىفربخاا ىجرزملا نسحلا نب ىلع لاق ٠ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 انالوم "ىلا بتك لاق ٠ دادرلا ركب ىبا يب دممحا نيدلا باهنش لاضلا

 يناثلا ءرجلا ” 6

327.4 



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلابابلا د 74 ا

 نب دمحم نيذلا ردب ريمالا مدقل لاوش نه نئيرشعلاو ئداحلا موي فو

 اهنم لاومالا ةيابجل ةيماشلا تاهجلا ىلا ىنيطالا رداهب

 ةكم ىلازعت ةنيدم نمروصنملا جملا لع مدقل نيرشعلاو عباسلا موي فو

 دييز نم همدقت ناكو ٠ لا ثروش لس ةمجلا موي دييز ةنيدم لخدف ةفرشملا +

 نيردلا ردب ريمالا لصو مويلا كلذ ىفو ٠ ةدعقلا ىذ رشع ىناث دحالا موي

 ةيماشلا تاهجلا لاوماب ىنيطللا رداهب نب دمع

 ةئيدام ىلا زعأ ةسورحمنم ناطلسلا مدقل ةدعفلا ىذ نم عساتلا موي فو

 ةحارلا قاتسب ىف اقف روك َدملاربشلا نمر شع ثلانلا نسجل ول اههنضدليو

 ربشلان م نيرشعلاو ىداخلا موي ديبزب ةنطاسلا راد ىلا لخد مث مْ مايا ةناع

 نم نربي رشعلاو عبارلا نينثالا موي سوقايرس ىلا راس مث مايا كللانه ماقاف
 روك ذملا زهشلا

 نب نمجرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلا مدقث نيرشعلاو سماخلا موي ىفو

 دشم ذشموي وهو ةيماثلا تاهجلا لاوما جارفتسال ىواعلا فسوي نب دمم
 كليعوأ نير شملاو نماشلا موي وفايز نم ناطلسلا مجرو * اهلك نيواودلا

 ىلا مدقت 9 ريم عساتلا موي ىلا كالانه ماقا و ةحارلا ناتسب ىف ىعصالا ديع ن6.

 نيرشعلاو ىناثلا ىلا ماقاو ديبز ىلا عجرو مايا ةثالث كلانه مافاف سوقاير مم
 ناطاساا ىلص روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي ىفو

 ديز عماج ىف اهالص ة ةعمج لوا نو ديبز عماج ىف يللا

 ةنم نول أسي ناطلبسلا ىلا باعك زيي ونلا لها بتك خيراتلا اذه ىفو . .. "0

 مل نذاف مأهس باب ىلع ىلوالا مهتيرف قل مهتداعا ف نذالا



 6 078 و يناثلا ءزلا ةي ؤلؤللا دوقعلا

 هباجاف ةلماش ةمذ سلطي و ةعاطلا تحن لوخدلاو ناسير نصح مياس لذِبب

 لكلا يلنملا سو لأسم اه ىلا ناظلسلا
 ناكف ٠ روك ذملا .رهشلا نمرشغ عباسلا موي زعت ىلا ناطلسلا مدقلو ٠ :٠

 زم ةنيدم ىف .ةنسلا هذه ناضمز ماصو ٠ هنم نيرشعلا موي زعت هلوخد
 تاس ةئيدم ىف

 روكذملاناضمر رش ىف ديبز ةنيدهىف ابسنعم ىلا ىرصملا لامججا رقساو
 نيلسملا طاصم ىف رظنلا نمماو يضرم ًامايق ةفيظؤلاب ماقف

 عماج ىف ىتلا ةيقرشلا ةدايزلا ةراهب ناطلسلا لما زرب ناضمر رهش ٍفو
 عفلنافن ,.الا ياك تغرف ىتح اهغارف ىلع سانإا ثحتحاو زعت ةنيدم نه ةنيدع

 كاملا تاطاسلا اهرمع ىتلا ةيبرغلا ةدايزلا.فالخم ايظع اءافتنا اهب سانلا
 +م# نسردنا دق اهروس ناكو ٠ دنجلا ةنيدم ريوسأب ذئموي ماو ٠ همايا ىف دهاجلا

 996.8. عا هللاو ناك امم نسحا مويلا وهابدو يلوالا ةلالا ىلع هداعاف رثا هل قبب لو

 ُث ةرداهبلا نم لجر ذخا روك ذا ناضمر رهش نم نماثلا مويفو
 دب تلعطقو مك نيلسلاب هبشتي قاكو ارجاش هنا اوركذ مت ةئيدم ٠

 تا ف ةيظع ةءاوع سانلا باصا ةئسلا هذه نم ناضمر رهش ىفو

 لويسلا تعطقناو متاهبلا تكلهو رعتسلا عفتراف هنايتا مايان .عكنيلا و خأتو
 ٠ راند نيعاستو فيي ماعطلا دم عاتباو نانلا نم ريثك لاوخا تفشتكاف
 ف -- رطملا لصح مث ٠ مثردب ةلفق نيغبرا لكرطفلا ديع مايا يف نمسلا عاق

 ترئاوتو لاوش فضن ىف رعسلا سفنت مث ةيدوالا تلاسو اشر مش عنا

 ديدجلا ماعطلا لصوو راطمالا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د6 777 دي

 ةدم لطت لو .اناودعو الظ هلثق ناكو ٠ هيلع هللا ةمجر بجر رهش نمر شع
 ةدم برق | ىف لجوع لب هدعب مامالا

 برتلاو اذ ررلا نيب شقول انهن اكل. : , ! ظنبني ناك اانقوت لقا ناك اس

 اهوا ىف لوقي ةديصش نييرواشلا ءابقفلا هجارق ضعب هاثرو

 خاتما ردقلا كموي لخعو 2 حالصاي كني تاشالا

 روش ةيفل هيف ماقاف لغنلا ىلا ناطسلا مدقت بجر نم عساتلا موي ىفو ١"

 لخلا ىلا عجرو مايا ةتس هيف ماقاف «نابعشر بش ةرغارملا ىلا مدقلو بجر

 ريشلا نماثلا موي عفتراو

 رمالان م ديزي ام ضعبل حالص مامالا بكز نابعش نمسداسلاموي ىفو : 0 8

 ةلغبلا ثرفنف.ةلغبلا هجو باص ًافوجلا نم رئاط بقا ذا هتلغب ىلع رئاسوه انيبف
 ةلغبلا ثدادزاف باكزلا ىف هلجر تقلعتف اهرهظ نغ ماهالا تقلا ةديدش ةرفن

 هالؤتو ىاحتز ليفو ةذلطجر:ةقشملاف# هياكل »ىف :هلجنز  عقتو معي امل[ وقت

 ليق وا ةلغبلا اومزل ىتح هذخأ نم فورضاملا نكمت لفرعو عضوم ىف ناكو
 نصح هب اولؤخد نا ىلا لاجرلا قانعا ىلع كلذ هعضوم نم لمح مث اهورقع
 لقتناْم (مايا اهلا كلانه ماقاف ٠ نابعش نم سداسلا موي هطوقسناكو ٠ رافظ

 نم ًاثيش دجي وهو ميظع عمج ىف لاوش نم ىلوالا رشعلا ىف اهلخدف ءاعنص ىلا
 رخآ ! ضم هب ثدح ىلبقو لا ءاعنم ىف ماقاف ٠ دإجلا رهظي هنكلو لالا <"

 ىذ نم ثاثلا موي ىفوت نا ىلا كلذك لزن ملف لاو نم ريخالا فصنلا ف

 عا هللاو ةروكذملا ةنسلا نم ةننم يناثلا موي ليقو ةدعقلا

 تراطاسلا ىلا ىدادملا نبا بتك تلصو نابعش نمرشع عبارلا فو



 ااا ج0 ٠ ىفاثلا ءرجلا ةيؤلؤللادوقعلا

 75 ةيؤر ىف عرذا ةريشع نم وحن ةيحان لكنم سمثلا صرق نيبو اهنيب ةريبك
 مب وه لب ةيقيقح ةرابع هنع ربعي دحا نكمبال ابيبع انول اهنول ناكو ٠ نيعلا

 ةرئاد ةفلتنمم ناولا اهرئاد ىفو ةرضخلاو ةرملاوةرغصلاو ضايبلا نيب بيرقللا .

 رباك الا نم ةدع تععمو ءاضلا ةضفلا هناكموطج اغيل عييمجا دعو أهيلع

 هنا مهمدقت نمم .دحا نم اوععم الو ادبا اهلثم اوأر ام مهنا نولوقي نيرمتلا
 اهلثم ىّأر

 ثلاثلا موي. ىفو ٠ نيمتلا:تفسك نيرشعلاو عساتلا ءاعبرالا موي ىفو
 ٠ نا ةروكذملا ىلوالا ةلاهلا لثم سمشلا لع ثرهظ ىلوالا ىداج رهش نم
 ٠ ةعساتلا ةءاسلا رخ ١ ىلا ناهنلا نم تاعاس ثالث ىضم دعب اهروهظ ناكو

 1000 راهنلا نم رصعلا ناذا دذغ تلحملاو

 ىلوالا ىدانج رهش اهيف ماقاروكذملا خيرانلا ف ندع ناطاسلا لخدالو
 دز هلوخد ناكنف ديبز ةسورحم ىلا لحترا مث ىرخالاىدامج نم اريثعو
 ١٠< فو ٠ اموي رشع ةسخ اهيف ماقاف ىرخالا ىدامج نمني رشعلاو عبارلا موي

 أظوغ تر ىف نطق يبرق نيدلا هام ريمالا رمثسا دبب ز ىف هتماقا ةدم

 ةيذدرسلا لاععالا ىف ىنبطالا نيدلا ةاهب ريمالا رقتساو + ىيطالا
 ةيديزلافئاوط نم هعومج ىف هدلب نم مامالا راس خيراتلا اذه ىفو

 مامالا هيقفلا اولئقو دالبلا ىف اوثاعو مهيديار سهلا طسف رواش ئنب اودصقف
 هدإب لها رم ةعاج هعم لاقو ىرواشلا ديز نب دمحا سابعلا ابا ةمالعأا

 هيقفلا دنع سانال ةعدوم ةمج لاوما هيف تناكو ٠ . روكذملا هيقفلا تاب بجنو ٠
 ىداحلا ديلا موي فس هلئف ناكو .٠ لمتااو لعلا نم ةياغ ىف هيقفلا ناكو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 4 + 7٠

 زم ىلا عجرو ثاقثلا هنالغ نم ًااون اهيف ناطانسلا ماقاف اهرمساب دالبلا كرتو
 هتيغ كاكو روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو ىداحلا دحالا موي حبص اهلخدف

 أموي ني رئشع زعل نع
 وبا هيقفلا ىثدحو هناسحاب هللا هلماع ىجرزخلا  رسملا نب لع لاق

 ريش ىف لومهالا دإب ىلاراس ناطلسلا ركسع نا ىرشانلا دم نب ىلع نسحلا

 رمش نم سماخلا ةعججا ةليل ىف اهارق نم ةدحاو اوكف روك ذملا لوالا عيبر
 ىدايأ ميرا امل ةريغص ةدواوم اهيفاودجو مهنا اوربخاف روكذملا لوالا عيبر ةلخ“

 ةاشي ام لعرداقلا ميلعلا قالملا ناوسف لجرا عبداو

 نايلس نيدلا فرش ىئضاقلا لصفتنا روك ذملا رهشلا نم رخاوالا رشعلا فو
 عت ةئيدم ىف ايضاق ناطلسلا هرماو ديب زب ءاضقلا نع دينجلا ىلع نبا

 راسف ديبز ءاضق ىرشانلا ركب ىلا نب دمحا نيدلا باهش ىضاقلا ىلوتو

 هتفعو هعرو عم اذه هوك اش بكف هريغو هسفن اهيف بعتا ةبعص ةريس سانلاب
 ىبا نب ىلع نيدلا قفوم ىضاقلا هاخا رماو ناطلسلا هلصفف ٠ هتفرع»و هبتفو

 عبر 'رهش نم ني رشعلاو ىداحلا دحالا موي هرارقمسا ناكف ٠ ىرشانلا ركب

 هلقتف ةيسملا لاعالا ىف. م اح كلذ لبق ناكو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم لوالا

 روك ذملا خيراتلا ىف دييبز يللا اهنم
 ةنيدم نم اطلسلا مدقت روك ذملا رهشلا:نم ني رشعلاو ىداحلا موي ىفو

 هنم ني رشعلاو عباسلا نينثالا موي اهل دف سورحلا رهثلا ىلا زعت

 ىلع ةلاه ترهظ روك ذملا رهششلا نم. نيرشعلاو نماثلا ءاثالثلا موي فو

 ةلاه ثناكو ٠. ةسداسلا ةعاسلا رخ ا ىلا ابي رقث تاعاس ثالث ىضمل سمشلا



 #« اة * يناثلا ءريللا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ةطحملاب ماو لاشفىلا ناطاسلاءدقل ةئاعبسو نيعستو ثالث ةنس ىفو
 15 اولقتنادقاوناكو“ ىمععلا دم نب لع يلا اولثق نيذلارعاشألا مهزدلا ىنب ىلع

 ةمذلا اوبلطو اونعذا ناطلسلا مرضح الف مهبهنو مداسفرثكو لبجلا ىلا .

 م سصعاو ناطاسلا مهلع مذاف بدالا ملستو ةءاطلا تخن لوخدلا اولذبو

 4 بع ةلسلا عن
 894.4. ضّرحىف اعطقم داش كرانمنيدلا فيس ربمالا رقسا خيراتلا اذهىفو

 ىلا ناطاسلا عجرو + ىلبنسلا رداهب نب ركب ىلا نيدلا ركن ريمالا نع اضوع

 ىلا ناطلسلا مدقتو . مرحملا نم ني رشعلاو عبارلا تببسلا موي ابلخدف ديز

 موي زول هلوخد ناكف روك ذملا رهشلا نه ن.رشعلاو عساتلا سيما موي زعل
 رفص نم ثااثلا دحالا

 مهلع ظخ للا نيم ىف نادعب ىلا مامالا لصو ميراتلا | ذه ىفو

 ةعورزم كلانهلاوجا ىف ءاملا اوبيس نادعب له أ نارىتح ميا مهنا هبا حرب لو
 ركسع اورجتساو برحلا اوف ثلاثلا مويلاناك ايلف ٠ ةليلو اموي >املا ماقاف 1

 باطلا ىف مامالا باصا نعما الف ٠ انيك اولعجب دقو مهب اودعبا ىتح مامالا

 "0107 اودحي ملف قرطلا ملل اومزأو هعضوف نم نيكلا راثو مهلع اونطع نادعب لهال

 لجرلاو ليحلا'تبتسرف:هاملا هيف بيس دق ىذلا بضقلا كلذ يفاالا اقيرط
 رامز: لاب راو مامالا غفتراو مهتيزه ببس كلذ ناككف“ ةفئاط مهنم لئقف

 ىلع كرتو دادملا نوصخ ىلا ناطلسلا مدقت لوالا عيبر رهش ةرغ ىفو

 ناسي ر يمسي ىذلا نصحلا الا اهعبدج نوصحلا لأ ىتح ةطحم اهنم نصح لك
 رفظم نب د# نب ىلع هدلاو برهو هيف ماقا رفظم نب دم نب ىلع دلو نأف



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 0. 509+

 ٠ ىهيرلا هللا دبع نب دمع نيدلا لامج ةمالعلا مامالا هيقفلا ىفوت اهبفو

 ىذلاو هو ٠ سيهذملا ىف اعراب صوصنلل ًالاقن اقدم اقتحم افراع يقف اكو
 ذنع ةوظح هل تناكو + !دلهم نيرشعو ةعبرا هيبثتلا حرش ىف ةيقفللا فنص
 ناىلا لضفالا كلملا ناطلسلا هدلو بعص مثدهاج ا كلملا ناطلسلا ع كولملا

 |هرنساب ةينيلا ةكلمملا ىف ةيضقالا ءاضقهالوو دابق با كيسا

 ةةلغخم هوجو نه نكلو ٠ ةتبلا ةتبلا ءابقفلا نم دحا هعمجال ام ىلأملا نم

 نم عمجو ٠ ٠ ةباطلل هلاموهسفن ةالذاب قالخا مراكم هل تالا دب 1 تخلل 5

 نيريدعلاو عبارلا م ؤيلاىف هتافو تناكو ٠ داعالا ةميف لغوا ريثكا ايش ب ردكلا 20,

 ةربقم ىف دايصلا ريخلا ىلا نب دمحا حلاصلا يلا ةبرت باب ىلع ربقو رغص نم
 ىلاعت هللا همحر ماهس باي

 كرب لعنب دم نيدلاردب لجالا ريبكلاريمالا ىفوت ةنساا هذه ىفو

 ىلوتي ةثداحلا دنع ةيضولا عيزنم مزاح | داب ايفو ؟ لويماشا/ ديبالا
 رثعلا يف هتافو تناكو ٠ هسنج ءانبا نم هريغ ةياهتك هتيادب ٠ هسفنب رومالا

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم رفص نم ىلوالا

 ىلخنلا دالجلا لغ نب ىموم نب دمحا سابعلا وبا ملاعلا هيقفلا فوت اهيفو

 ىلاعتدللا همحر ةفينج ىلا مامالا تهذم ىف الضاف يقف ناكو ىننملا ىضرألا
 هذلاو نع نخا ةديفم تافنصف هل باسحلاو ةلاقملاو رباو ضئارغلاىف اماما

 ٠ ةشدنحلاو باسحلاو ضئارفلا خب اهس الز يثك .قاخ هب عفلناو هريغ نعو

 قامة سارا ىف 5 ىذ نم نيرشعلاو نماثلا ىف هتدالو ثياكو

 لامت دلا,هفتيب ةزيك ذل اةلبتلا نم ةجملا يذ نم بثع نفلنلا ىف فوتو



 6 م11 و يناثلا هلا . ةيؤلؤللا دوقعلا

 ىصضالا ديعديعو (ءايأ اهب ماقاف دب

 تو ىلع ىلوتساف ةرزجلا ةيحان ىف قيرخ مقو ىضالا دّيع موي ىفو
 قوسلانم بناج لغو ةريثك

 33 رعاشالا يم ” ىمجلا دم نب ىلع خيشلا لئق مويلا كلذ فو

 مهيردلا ىإ ْنَم 1 هلثق ىذلاو لاشف ةيرق ىف ديعلا ةالص دعب هلق نأكو

 8 اونخ ل لدالا دْيِبَع لع اوراغا مهيرذلا ىف :؛ نا كاذ ىف بسلا ناكو

 به الف“ منم هنودفيق ديعلا ماتا ةيش ةيشاملا نم 4ص اوذخلأ اذا اوناكو مهتيشام نم

 ضعب حرج اولتاقئف رذح ىلع مثودجوف ديب هلا لد اوراؤا ةنسلا هذه ىف ناك

 لوتةم ىلاف موقلا توفي.ال لاق هسفنب سحا الف . مهخياشم نم ناكو ديبغلا

 0 مهلع دبعلا ةوطس نم نونه . اههنالديرعلا نيب هتللق برعلا تناكو

 ٠ اماذقم اعاجتش أسراف ناكو هولئقف ىراهنلا نب لعوهو سرحلا سيئر لع

 هونفدو هلها ةلحم ىلا الوتقم دلولا لم متريبك و مهيردلا ىبب خيش هوبا ناكو
 ةيد ساو لدابعلا راكأ الا لئقا الو !ديبعىنباي تلئقال هللاو هوبا لاقف:اهب

 اف ٠ رش رثك ١ مهيزذلا ىنببو اًددعرثكا لذابملا تناكو ٠ لوئقملا ىلدبعلا

 موي ىف ىنجملا دمح نب ىبع ْخيْشلا نم ةرغ اودجو ىتح مالا اذه ىلع اوحرب
 اناودعو الظ انركذ ام هولتقف روك ذملا ىضالا ديع

 ناكو *ىفرشالارادنزاخلا تباثنيدلالامج ئشاوطلا فوت 55

 روش عباس دحاللا موي هتاف واكو ٠ هرضع 8 هسنج ىف !ًديبعأ و 5 (ضاخ

220.4. 

 ةيقرشلا ةيحانلا 0 ىف ماه بابه ةريغم ْى ٠ نفدو ةروكذملا ةنسلا زوهش لوا مرح

 ات هللا همر رابحلا ىسع نب ةولط اصلا يشل ربق نم ابرق اهنم

 يناثلا ءزجلا م ةيؤلؤالا دوقعلا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلابابلا 0 503

 ةٌولمدلا ىلا ناطلسلا مدقث روك دملاربشلا نمرشع عساتلا هاعبرالا مويفو
 رعل ىلاعجر مث ع ىلوالا ىدام رش رهش لم ىلا كلانه ماقاف كالذ بجوا سال

 اهيلامدقتو نيب ااريما ى ىىشلا نيدلا ءاهب ريمالا مسا خيراتلا اذه ىفو

 ىف ماقاف روكذملا رهشلا نمرمشاعلا موي اهلخ دف ديب ز ىلا ىلاعلا باكرلا هجوتو

 يف ماقافروك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو نماشلا موي لخنلاىل مدقت مث ًامايادببز
 عجر مث لئالق مايا هب ماقاف رحلا دصق مثبجر رهش نمرشاعلا موي ىلا لخنلا

 نابعشنم ع.ارلا موي ابل>دفرعت ىلاناطلسلا مدقت نابع شرمش ةرغىفو ٠دببز ىلا 8.
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 ىز ىنضاقلا رارقساب ناطلسلا موسرم زرب نابعش رهشنم فصنلا ىفو
 ءاضقلا ىف ليجع نب ىسوم نب دما نب ركب ىبا نب ىبحي نب ركب ىلا نيدللا
 أبن اهيقف ناكو ٠ نيدلا ىز ىفاقلا. هبقلو ةيدهلا ةكلملا را اراطقا ىف 5 الا

 نونف نم ةدع ىف كراش ثه فاصوالا ل مكك ابيل 5 دا عملا [.عذول أنطف ذاع

 ىف هتماقا لج ناكو زعت ىف ةئسلا هذه ناطلسلا ماصو ٠ ريظن هل سالو معلا

 ةرجتأا راد, ىف ديعو ةرجشلا راد

 بوما ةحان مهم يك كض قنا لاوش نم عال نيالا لل ىو
 ءوض ىلع دئاز مظع ةوض هل ناكف ءاشعلا ةالص تقو لاملا ةيحان ىلا

 ضعب نا تعمم“ ىت> ةيظع ةده تعقو ليلقي هبيغم دعبو ةريثك ةدايز رمقلا

 ١ ععمأم ةدس نم

 ديبز ةنيدم ىلا زءأ نم. ناطاسلا مدقث لاوش نمرشع ىفناثلا مويلا ىفو

 لخد مث امابا رولا يف ماقاف روكذملارهشلا نم رشع سداسلأ موي اهاخدف



 ه1 يناثلا ءزبلا ..ةيؤلؤللا دوقعلا

 الجر رشع يا هركسع نم اولمكف اديذش الاي هولئاقو نويثرملا هيلا جرخو

 فيرشلا راد ىف ذئموي ناظاساا ناكو ٠ ناطلسلا ىلا مهسو؛ر ضن اولمخو

 0 رو <زملا لودشيلا نانا 526 رشعلاو ع نماثلا موي كش نع مامالا عافترا قاكو ٠ زعت

 ةيقفلا بو. نيبلاهشلا نيب فالخلا مقورخالا عيبز 0 طسذو

 0 ف ر>و 5 مانع هيقفلا 7 نم 0 ثلا 7 7 قلوب

 دا فالا أ ةرشع اوبدا ف ا

 ظ ةءاطلا نم هدي عزنو ىناببصلا قالار. ريشا فلاخ هتئماقا ءاثثا ىفو

 كلذ فالي نطابلاو ةرهاظ ةعفادم هنء مفادي ىربسلا نب د هربص ناكو

 دق ناكو ىناببصلا دالب اغو هريغو ركعتلا نم لئابقلاو ركسعلا ريزولا مخ

 ةلودلا نإو هش فحل بلس اذهو ٠ 21 هيف ىنب نا داراو 2 لبح مز

 ىعدأملا “شيلا زرع نير وون جت يذلا يققلا دل

 هَ ذعموي وهو ناطاسلا ىلا زيزولا اه..لسراو ةلبخ ىلا هئريضخ المو

 هيلع مناو كلذ لعد اكشف ةوام دلا

 ةعاط نال جورخو ناضع هئم روظ دق ئدحلا دواد نب لع ناكو

 ددذي نيمذتسهلئابقلا عيمج اولصوو هيضقلا هذه دنع لذف ناطلسلا



 ىرعكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 14

 لاشف ليبسو رظنملا ليبسو ماهس باب ىلع ىنلاقلا ليبسااو هليبسو بترقلا

 ديبزب مماجلا باب ىلع ىذلاليبسلا ثدحاو ظ
 ةيقباننلاوةيفرشالاواياهلا ةيروصنملاةمئاق هيف لقالاو بارخ همظعم ىلا اماو 205

 رجعو ليدنق دوحمو ىاظنلاقباسلا دجسموة.مقفلا ةيجاتلاو ةريبكلا ةيفيسلاو نو.

 ةقناخلاو ليلجلا دبع يضرب سابع ريالا لوغخاو عامس ةجارلا روسمو نوصغ ىو

 والولاد رنات وجيل سار نانا هسراطرت لينا زهيد
 ةيحالصلا ليبسو ةيبرتلا ليسو دبرلا دسم ليسو ةثاثحلا دععنمو ةنتاقلا

 ةرديونلاعماجو ةيجاتلا ةقناخلاو ةحارلاناتسب دجمو لفنلاباب ليبسو دييزب

 ءاغبنطلا ليبسو هليبسو

 ةيتانلاو ةيحالصلا ةسردملاف بارخ هيف امو مئاق همظعم ىذلا اماو

 ةتسرالمو ةراكملاو ةيسعشلاو ةيمساعلاو َنيلملا ةسردمو ابلّيسو ةناحرالاو

 ليبسو ديزي عماجلا دجسملاو ديشر ةهج تسلا دجحسمو اهب ثيدحلاو ءارقلا
 ظ زيف يقارانلا

 (مايق هلك كلذ ىف ماقف ةينيدلا رثآملا نم اعضوم قوتسو ةسخ هذهف 2 1
 أيحاو ةميدقلا اهموسزو ةداتعملا اهقئاقخ ىلع ففقولا ماعم داعاو دبهتجاو الك

 ماعلاو صاخلا هركش ىتح مايقلا قح كلذ ىف ماقو ةرئادلا لبسسلا
 عمجل مهيلا هنوعدتسي مامالا ىلا ىفاوشلا لهابتكلوالا عير رمش ىفو

 طحو مهضعب هباجاف ىفاوشلا دلب غلب نا ىلا راسو مزيغو ةيدي زلا نم هعومج
 ىلع اوةيضو ىفاوشلا لها نه هنأجا نو ركسعلا نم هعم نمب جردلا نصخ لع

 رخالا ميبر رمش يف هوذخا ىتح !ًديدشأقيض ةبترلا



 هع يناثلا ءزلسا . ةيؤاؤالا دوقعلا

 821.4. ىبيعشلا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا لصو ةئاعبسو نيعسنو نيتنثا ةنس ىفو
 يلا سبر هب دق يبو رغص قهرا موي هلّوضو ناكو جينز ناظلسلا بايذيل
 ريفن وص وملضم وتيلافشلا نم ددع هماماو ليدن مهم لب وص حر ىلع روصنم

 ةدع هدمبو هفلخ بنحي ميابلاب ىعسملا هناصحو اسولم أعر هماما لمحي هحيرو

 باب ىلع نومدخي نيذلا فارشالا نافبفارشالا سور الخام ىلتّةلا سور. نم

 مهباجاف مهئابرق سو' رب راديال نا ناظلسأانما دلي ةزمح ىنب نم ناطلسلا

 عئالقلا لبيخلا نم ةدعب نيدلا ءاهبريمالا لصوو ٠ اول أس ام ىلا ناطاسلا

 سور ةثس اهنم ناطلسلا هَل يهوف

 نب ركب وبا نيدلار فن ريمالارمثساروك ذملا رهشلا نم رشع ىناثلا مويّىفو
 رشع سداسلا موي نعت ىلا ناطلسلا مدقثو ضّرح ىف امطقم ىلنسلا رداهب

 ظ رفد ريش نزف
 <19 دجاسملا ةراعب ملاسنبدمم نب فيطالا دبع نيدلا جارس ىضافلا سا دقو

 سورولا ديبز ىداوب ةكرابملا فاقوالا دش هيلا فاضاو ليسااوسرادملاو

 دج سلا نم ريثككىلع لونا دق بارخلا ناكو * تناك اكاهديي ناو
 ضعب نم لثمأ اهضعبو ضرالاب اهقصلا ىتح سرادملاو

 عضوم و ةيفنحلا ةيروصنملا ةسردللف ١١ ثاح ناكذنإا 7 ع ىذلا اماف

 روسمو ٠ ةلئاكملاو ةيفيفعلاو ةيماظنلاو ةريغصلا ةيفيسلاو اهب ثيدحلا

 ناطلسلا دجس#و ةريطلا دهجمو رخاف ىشاوطلا دجعسمو من لعبمو كباتالا

 نارزيؤم ا رسم ومالا نب دسم طاناسلا وسمو مدرا دعم و ىرافظلا سابع
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 ىربكلا ةيفرشالا ةزبلا مايا نااقإ بابا 61

 مايأ ة ةنعاس ا ىلا غي نم هريسم ناكف ٠ ةححلا ىذ نم سداسلا سيما

 ىضالا ديع ناطلسلا ةلطرب هنم برقاوفالواتامز ىف هلثب ايل اما ةيشاا هو

 ديبز ةنيدم ىف

 الحر ناكو ٠ تدماصلا دم روبشملا اصلا. ه.ةئلا ىفوت ةنسلا هذه فو

 ءاعدلاب الا ملكتب الو دمنا ملكي ال ناك هنال تماضأا ىعسامئاوا اعاو 250

 نشاعو هريغو مالسلا درك اهريغو تاولصلا راك ذا نم هنم ديب ال امو ركذلاو
 اماو هفرعي ال ناوه انا اذهو ةفصلا هذه لعوهو ديز ةئيدم يف ةلزوط ةدم

 هتاكرب نم انيلع هلل اها زيسيلا ءوشلاب معمم كثيف هت لها نع هفرعل نم

 دابصلا ريخلا ىلانب دمج دجال حا وقل هنازخ ل يوغ ءاهسبأب همم قالو

 ىلوالا ىدامح ريش نم ع منارلا دجالا ليل هتافو ناكو ٠ هنم قرشلا ةيحان ف

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم

 راتحلا ىسع نب ةولط اصلا ٍييشلا نب دمه نيردلا لامح يشل ىفون أهيفو

 هيبدلا ةرايولاو ىلاعت هللا تيب ىلا سملا نيك ةريسلا ندنح ناكو اباش فوت

 باب ةربقم يف ةفورعملا هتبق ىف هذلاو عم هللا همر ربقو ٠ لسوهياع هللاىلص دم
 ةروك ذملا ةنسلا نم نابعش نم علاسلا تبسلا موي هتافو نآكو ماهس

 غيبتالا 0 رداهب نبركب وبانيدلا ردن ريبكلاريمالا ىفوت اهيفو

 مدخ ٠ هالوتي الل (لغفآخ ناطاّسلأ ءاخكصن با اًرورشم اريك 'اًريما ناكو

 نراطلسلا مدخ مث لضفالا كلللا ناطلسلا مدخ مث دهاجملا كلملا ناطلسأا

 ةنسلا نم لاوش نم نيرشعلاو نساخلا موي هتافو ناكو ٠ فرشالا كاملا

 ىلانق.هللا نر ادانج الاب اهتربقم ىفزيقو مت ةئيدمى .ةروكذملا



 11 يناثلا ء زا . ةيؤلؤللا دوقعلا

 حابصلا ميبصا اف قرف ثالث مهقرفو رشع سداسلا ةعجلا ةليارخ ١ جرخو

 مجهللا ىف اوراص دق هباعكاو كل قايم هباعصاو روصتم.دبعلا ليقأ

 نم هعم نر ىسمتلا فوقو مل ققح ةزربلا ىف هباحصاو ديعلا راص الف

 نا ةحلصلا ىرأ لاقو. هباعضا كار وصنم دبعلا تفئلاف ركسعلا نم هباعكا

 ائاسأي 707 ددملا نم انشِتأ أم رظتننو لائق ريغ نم ه ضر> ىلا عجرن

 امه سراف هحو اور دقو هللاو مهنم انفوخاهورقابلا ن ,ا هل لاقف ٠ هولبق ول

 نوريسإ مهانيبف دحاو سودرك مباك اوراسف مهكينكا | اناف اوفقو ناو اوفقو ام

 ىببعتلا ل يخبا ل« رم عجرو مالكلاب اوعجارتف نيرا عئالط مهياع تعلظذا

 بلقلا يفوه راسو عضوم ىف ةفئاط لك ىعو هباعصا ضونتساف مطوصوب
 اودصقو هباعكا نم ةفئاط هعم لمحو رقايلا نب ىحي لمن نإ كيبلسلا هجاوتف

 بائضاو ةنملا باعصا لبقاو هلع ركسعلا نم كولمم له ىح عقوف باقلا

 لك نم ليلا مههاع تةيضو ةعياش ةميزه ةباحصاو دبعلا مزهئاف ًاميمت ةراعيلا

 هواتاق هفرعي لو روصنم دبعلا لثقو اريثك ايش لجرلاو ليخلا نم اولئتف :ناكم

 مثهباوذا تابهنو اشطع نساتلا نم نيك تنالفو: ةنلؤوىدلهملا نب مساق 5 لئقو

 سداسلا ةعمجلا |موي بل ناكويلزلا الا م0 عجز مو و م داوز أو مهجالسو

 لكلا ةدهقلا ىذ نم رشع

 الا موي اباخدف ديز ديري زعت نم ناطلسلا جرخ راهناا كلذ ىفو

1 

1 

 820.8. نب .اءادئاقلا مدقت ةدعقلا ىذ نه نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا موي ىفو

 مو ةدجلخد هنا لة ماو ددز ةنيدم نم ىرشالاروصنملا جيلا له لوس



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا *

 نم رشاعلا ىلا مالسلا راد ىف ناطاسلا ماقاو ٠ كلذ هموي نم ركعتلا نصح

 نم ةفاس نصح بحاص ”ىجزارلا ىلع ةطحللاب راو ىناوشلا ملط مث ٠ لاوش
 ..خةررما ةلاش ةمذ لاس اًديدش اًقيض قاضولاقلا دعشا الف ٠ دنخ لاعا

 همدخو هئاسنو هدالواب لزنف كلذ ىلا بيج اف ندحلا ملست لذبو ميلستلا

 ناطاسلا ماقاو ٠ لاوش نم رشع سداسلا موب روك ذملا نصحلا هنم ضبقو

 ماقاف هلبج نم مالسلا راذ ىلا عجرو لودتسلا ىلع لزن مث لئالق امايا كاانه

 نم شع سمالا موي ابلخدف زعلت ىلا هجوت مثةدعقلا نم رشع عبارلا ىلا هيف

 ريثع سداسلا ةعجلا موي دبز ىلا مدقت مث ةدعقلا "6

 هك هلتق ناكو مامالا ركسع مدقم روصنم دبعلا تق خيراتلا اذه ىفو

 ىف من ةلطحم نم عجر امل مامالا نا هلئق ببس ناكو ٠ روم ىداولا دودح

 مايا تضم نا ىلاراهذ ىف ماقا انركذ 5 ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا

 نم هيف ناكو ضرح ىلع اولزنف ةماهت ىلا اركسع مامالا درج مث ٠ لاوش نم

 نم ةدع ىف ىدهملا نب مساقو قررا رقابلا ن ىجحيو روصنم دبعلا نيمدقملا

 ىقذ نم عساتلا موي أضرح موو ناكو ٠ فرشلا هو>وو برعلا ناسرف

 مهجورخ ناك * بلاحملا نوديري اوجرخو لئالق مايا اهيف اوماقاف ةدعنلا

 ةدعقلا ىذ نمرشع ثلاثلا ءاثالثلا موي

 سيما موي ربخلا هاتاف بلاحلا ىف ذئموي ىسعملا نيدلا ءاهبريمالا نكو 220.4.

 نودير. لحاسلاىلا ضّرح نم هعم نمو روصنم دبعلا جور خب رشع ءةلماخلا

 لصوأم لكب مهفرعو هباعصاريمالا عمج ةرملك نود مهعمج ناو بلاحملا
 ٠ مزعلا مزعلا مزمل مزملاف 5ك هللا اهقاس ةمينغ هذه ملل لافو ربخلا نم هبلا



 26... .٠ يئاثلا ءزطا ةيؤلؤللا دوقملا

 مهنوكل من ىلارخا اًركسع نادعب لها نم درج نا ىزيسلا نب دم سماو
 مي ا لها رثك أنا نكلو ٠ اًديج اًركسع مهنم درؤ- دالبلا لها نم

 رشع ىداحلا سيجا هلل ةءيبلا تناكو ركسعلا اوعابو ةطحملا داسف ىف اوعسف

 نورخت 1 تبثو ركسعلا نم ةفئاط مزهناو ةطحملا تضفناف ٠ روكذ. ا رهشلا نم

 ةعببلا لها قّرفثو رمالا فشكناف توصلا لعن ادعب لهاو ىريسلا نب دمحراغاو
 مل ىلا كلذ دس مامالا لصو مث ٠ ةفئاط مهنم للقو اوكسف مثرعأ رهظو

 رهشلا نم نيرشعلاو عباسلا مويلا ىلا رمالا لاطو لاتقلا دتشاف

 نع ةطحملا تعفلراو رامذ ىلا مامالا عجر نيرشعلاو عباسلا موي ىفو

 هذه نتاضمر همايد ناكو ٠ ةلبج نم مالسلا راد ف ناطلسلا ماقاو ٠ من ظ

 ةلبج نم مالسلا راد ىف ةئسلا

 رغثلا ىف اًرظان «ىدرمسلا سممشلا رقسا روكذملا ناضمر رهش فو
 دييعم نب مماقلا ىبأ نيدلا فرش ىضاقلا نع اضوع سورحملا

 همزل زمث ةنيدم ىف ليمزلا ةحلط نب دم ضبق روك ملا زهشلا ءاثافو

 ةولط نب دمحم ناكو ٠ ىنيصلا رهوج نيدلا ىنص ىثاوطلا وهو دموي ىلاولا

 ”ةقفش ةملط_:رب نوع هبخا لعو هيلع اطل الو ناظلسلا نالغ دَحا روكذملا
 ىلا موكييشاف . اكاتف (ك افيم ,قالخالا سرش ةديلط 3 ةلعجاكو لقا
 مكتو هداوس رثكو مامالا ىلا مققاف ٠ هالقو لمهاوناطلسلا هدرطف ناطاسلا

 3 ثاروع ن ءريثك ىلع هعلطاو ديبز ىلا هعم لزنو دارا اب هترضح ىف

 ئئارظلا هب لكسر او :كنركذ عناق معف أ[ نؤئسم دعت ىلا عجر مث

 / ف زعمت نصح ىف نويبسلا ىلا ناظلسلا هب رماف مالسلا راد ىف ناطلسلا
 ل

 يناثلا ءزجلا 4
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا * ؟ مهي و

 رعاشالا نم سرفلا تفافن دحاو سرفلا نمو نانثا رعاشالا نم لئقف سرفلا

 مثاهب اوشمطي مو ةيرقلا نع سرفلا تاقلناف ةدحاو ةيرق ىف اعيمج اوناكو
 ىف لئلا ركي لو رعاشالل اوداق نا دعب فحجلا ةيرق ةلابق ةيرق اونكس

 فرخ كلذ لبق مهني نكي ملو مهشراحم قس ىلع ىداؤلا ىف اولتنقا امناو ةيرقلا

 دوقلاو .لقلا'نم ناك ام ناك الف ٠ ماوس نم ىلع ةدحاو ادي اوناك اماو
 ةيرق ةلابق ىف ىتلا ةروكذملا رانيا ابكر ماكانش كان قالا كيج رو
 ىلع مهتلسلا تاطسناو رشا رققب زم انيازتو مهنيي مالكلا رثك فحجلا

 تناك ىتخ مالكلا حيربف مهنع سانلا لقنو مالكلا نم _ :رسحي لاب رعاشالا

 ىلاعت للارءاشتنا اهعضَوم نق اهركذ أ نو نيمسن وعب را ةنس ىف ةيناثلا ةعقولا

 مالسلارادىف لزنف ةلبج ىلا ناطملسلا مدل نابعش نم رشع مباآرلا ىفو

 يزيسلا اركب فا نب دمج هيلا نما الونسو ئريسلا اركب ىلا نب نمسا لضووأ 9

 دش نب لفظ هلو هيخا عم لسراو هليل لوخدلا لذبو نامالا للطي

 هنأ دمحلا ب باوجو مات ب امهيلع م او اهاسكو لوبقلاب ناطلسلا اهلباثف

 لوقي , قدا ناك“ نا لوصولا نم هل "هبال

 بجي ام ًالذاب ىريسلا نب دمع لزنو بإ ةنيدم ىلاناطلسلا مدقلو

 تحنام لست لذبو هيذب ني َلثمو ناظلسلا باكر لبقف ةعءاطلا نم هيلع

 نلت 0012 نانا هلك زنا“ ءابكت عن قاتلت رطل نودحلا نم هدي

 مجرف دالبلا نه هدي تحت ام ظفحتو هعضوم ىلا دوعلاب ا

 قاع رخا قناطاتلا ىلا هلوصو ناكو هموي رخأ

 منن نصح ىلع ةظحتملا ىلا ركاشسلا ناطاسلا دَرَخ ناضمر رهش ةرغ فو



 0 يثاثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 اولتاقو بردلا اوماطو مل زانمنم ةنيدملا لها جرفن ةيحان لك ىف ءاسنلا رصَو

 دحا تقولا كلد ىف ديبز لها نم لئقي موايظع اياب غو ذاب اعلان

 نيذلا مامالا باوصا اوضرتعاف ةرعابدالانم ةءامج كلا باب ةلق ىلع اكو.

 مطقناو نيئا> مهباقعا ىلع اوعجرف ةعامج مهنم اوعرصف ليل لل اودصق

 ةيرق ىفو ةرديوناا ىف قبرا مولغش اولمجل اهثم اوسيأو ةنيدملا نع مهعمط

 10 ةئيدملا نع ةدراخلا ناطلساا تارودو نيحالملاو ندولا ةفاخو ةرسملا

 . هاب رزمالا بتلك تاصو .نيرشعلاو سدانسلا نينثالا موي ناك إف

 ريشاسيو ةيشرتلا يف راص دق هنا مريخ ديبز ىف نيمدقملا ىلا ىسمتلا نيدلا
 كلذ ىف هيلا ةنيدملا لها جرخيو اليل ةطخلا هيف مج تقو يف نيمدقلا

 باوجلاب مبتك هيلا تعجرف تقولا

 ةنئاط درج ديبز ىلإ هتك لودوو ةيشرقا ىلا هلوضوب مامالا عارف

 لاجس مهنيب تب وانف ىبيمشلا باوصا نم ةءاحاوقلف ربخلا نوعلطتسإ ه كسي عقرم

 مامنالا ىلا ام اولضوق.ناسراف ضرج لها نه مزتلاو كولمم لئقف لائقلا

 ألا ةقيقج لع هاعلطاو ربخلا هاربخاف 'مربختساف
 ىتاا قيرطاا ىف هدالب ىلا اهايوابا شبل او مياسلا ءاثالثلا موي ىفو

 وه ديبز ىف اقاف نيرشملاو نماثلا اعبرالا مودي ز وسعملا لخدو :اهيف ءاج

 تاهجلا وحن مدقل مث ٠ بجر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا موب ىلا هعم نمو

 ىسعتلا راسو ماهس ةيحان ىلا ”يفبطالاو ةمحفلا ىلا ناجرم مدقتو ةيماشلا
 لاوخالا ترقلساو للاحناوحن

 فكسيو ديز ىداو رعاشا نيب فلخلا عقو رو < ذملا ب جر روش لس ىفو
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 44 + 7٠١

 ناجرض:شزيدلا لاح ىشاوطلار مسا ىلوالا ىدامج هش غلس ىفو 20
 مهتدام مف نيغك ذاسفبرعلا نم رهظ دق ناكو ةمحلا ىف 258

 املخدف رعت ىلا ناطاسلا مدقل ةرخ الا ىداح عباس تبسلا موي ىفو

 لودوب ديب ز ىلا ربألا لصوو ٠ .روك ذملا رهشلا نه ريشع عباسلا نيثالا مد

 حالما لها اضيا لقلناو دوب ز ىلا ةرديونلا لها لقاناف مظ- شيج ىف مامال

 ىف قيرألا مقو روك ذمل رهشلا نه نيرشعلاو ىداحلا ءاعبرالا مويففو

 باب رم قرح ديب ز لارانلاب حايرلا تراطفروكذملا نانئال د وادنون

 وخاا ىلإ لءتشت رانلا لزت: مو ايظع موي ناكو ٠ قرابشلا باب ىلا ماهسس

 ريثك ماعطو ةيظع لاوما هيف تفلتو سيلا ةليل نم ليل
 رهشلا نم تري رشعلاو ىناثلا سيمللا موي ديبز ىلا مامالا لصوو

 ثلاثلا موي ناك اف ٠ ماهنم.باب قرش هتط# تناك و ةيظع شوج ىف روك ذملا وو

 ءاضفل برقا عضوم ىا ىربل ةنيدملا لع فاطو هشويج ىف بكد نإ رشفلاو

 ةعبازا لع لائق ناكف ةركسع نم ةفئءاط باب لك ىلع بترنا دعب هتجاح

 يلانم الزج! قا ليغتيا هن امؤأ لو رغاا بابلا نا هل زيلغو --ةنيدلا بوبا

 نمبرملا متففراطمالا نم ءاملا اهنمجرخي ىتلا ليلاخلا نم اصوصخ تاهجلا

 لك لع لانقلاب ةنيدملا لها لاغتشا عم ركسملا نم ةروك ناكو ٠ كلانه

 روسلا اودصقو الاهشو أني سارتلا باعصا مهب فجزو هباعصا فحزف باب

 موازناف ةبنيدملا لها اوقشرف مهتفاثك عم باشنلا كه !رييحات الملا نه
 ركسعلا .ظعم ناكو .٠ باشنلا ةرثكل روسلا نع ةنيدملا لها مزهناو روسلا نع

 ةئيدملا تراف ٠ لائفلا اوكرتو/اوب رهف :نيصاخم دبي زيف ىذلا ىناطلسلا



 د 4 يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ريالا ..كاتها تاملا نوب ٠.:..نمو. ةايحلا ىف. كنوكش لف
 ىرمقلا درغام ىضقنلاال © ةففاعو زع ىف تاز ال
 رمعلا,لوظا يس .ادفلا مر ىلع مهقعلا كلملا لبقلساو

 رشع نم. عبسلا نثو مبس . .أسدس هسمخ نم ىفم ٌرمج
 نيدلا فرش ىضاقلا رقسا روكذملا رهشلا نم رشع يناثلا ةعئجبا موي ىفو

 <. دما نيدلا بابش ىنفاقلا نع أضوع ديبز ىف ضاق ذيل لع نب ناهلس

 817.8. ىلع ضاق تيطملا ناهع نب ىلع نيدلا قفو» ىضاقلاو ىرشانلا ركب ىبا نبا

 ىلات هلا همحر ظعالا مامالا بهذم
 نريدلا هاهي ريمالا ل صوروكذملارهشلا نم نيرشعلاو سماخلا موي فو

 نب ركب وبا نيدلا رفن ربهالا ل صوو ٠ ندعيف اريما ذم وب ناكو ىفرششالا رذأهب
 لجرلاو ليلا نم ذيج ركسع ىف نيب أ ةيحان ىف ناكو ىسعثلا ردا

 مامالا ديبع نم ديبع ةثالث لصو ىلوالا ىدامج نم سماخلا موي يفو

 ناطلسلا مهلباقف برعلا نم لجر مههم لصوو ناطلسلا بابىلا نيدلا حالض

 : ْ مهلع مناو لوبقلاب
 باوصا ىلع ناطلسلا ىعا روكذملارهشلا نم عباسلا نينثالا موي ىفو

 ايف ةيرقاوتتباواواقثناف بابلاو روسلا نم مهبرقل مهتيرقنم لاقتنالاب ةرديونلا
 نا ىلاكلانهاوماقاو روسلا نع مهناينبب اودعباو قرابشلا بابو ماهسس باب َنْيِ
 ىلاعت هللا ءاش نا هركذ ىنآآلا خيراتلا يفمهتيرقىلا مهغوجر ىف ناطلسلا نذا

 دمحا نيدلا باهش ريمالا رقشا روكذملا ىدامج رهش نم فصنلا ىفو
 اهيلا مدقلف سورحلا رغنلا ىف اًريمأ ىسعثلا ىلع نبا
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 يسف ءانبلا بحر عماج ىف

 هعمجا لنفلا هيف تعءمحو

 ملك ءانَقلا ةعمسأاو

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا

 هنرقملا نع ىرقللا ةياورب
 رعشلاو :فيرصتلاو وحنلا م لعوثيدحلاو ضئارفلا اذكو

 ذا ينال ”لؤكلمإميئراجام
 يبتحم سابعلا ابا هسرتو

 ينفع من أكن طرشابلاو

 نمو فيطللا دبع هبن#و

 اهعم هاو بيطملا ىلعو

 هل ريظن ال دمحا نب مو

 ةمدقت تارقلا ةىرقلو
 هل نيل .نابانعلا ملعمو

 رمع .ابنبيطخ .ىئامدلاو

 اورضح مهلك ىفارقلا ونبو

 صاو فيرشلاو رديح زيشلاو

 ةزفغم_شرفلا برا كايخ

 اتيان ايندلا ىف تغلبو

 .اهكاسو ابنالا ةجهباب
 ايو لاونلا رحم اي ثيغاي
 الو سحلا نقلا كدبع انا

 رطس نم رطسلا كاذب مركا

 رهطلا ىهاطلا ثيدح ىوري

 ىرمتلا ةديعمو ”جلبتم

 لصهزلا مجنالا لثم هيلوح

 رحب نمو ردوط نم. كيهان

 رذجلاو رجلا خويش يش

 ركحذلا لوا ىف لمحو

 ريغحلا الو ال ”لثم ودبلا ىف

 رجزلاو .ظعولا كس هلثمام

 رضخلا وخا ىسوم انماماو

 رغفلاو لضفلا يف. مل باح

 ديناخ مب تضاففرأم لك نع

 رهدلا بئاون فرص تيفكو

 رصقلاو ناديملا ةئيز اي

 ركذلا بيطاي. ىرشلا ثيل
03 0 

 راما كلوا. .ىفنلا«ىئنا



 يثاثلا ءزجلا : ةيؤلؤللا دوقعلا

 هل ريظن الو هبشال نم رنصعلا فرصفلا كولم لاساو

 هل. كولملا ونمت ىذلا اذه

 أعم نيتعبلا رك ”كلم

 الو هيوب.الو هيوريشال
 ١ هوا اراها باسم

 داليا نم الو
 'هخلستو ىمدواد كاك

 ربع ئضرلا .حتفلا وبا اذكو
 أقدنا رقعبس نم ام مركا

 .ةفراطغ لببلاب . رف
 كتم 1غ مجمل

 مردبو م ”تلزذلب

 يا كوعو نبرعلا ديسا

 ال :رخافملاب..جوتن. نم اي

 أعم "نيل ر وخد ىمحو

 تمدص رةينفجا رقمزعإو

 عد ىو نأ ىف سانلاو

 'ةلنياحت عواوغ لاعلاو

 هياط ءارلعلا ةباصعو

 مهعيمجج مهمج ال

 لمالاو . هنلا تحن لظنو

 رهف ىردو رناسغ ريس نم
 ىردت لسو ىزيرالو ىنز

 زشلا ىذ سانعلاك سانلا يف

 ركحلاو فرعلا ىف ههبشي

 رب نمو رخب :رم كيهان

 ردفلاوذ لوسرو هيلو

 ىرسست ذإ كالفالا ةعبسلاك
 خا فواطبل عقد خا ءرأ

 ركعشلاو دبا ملاعب
 ردبلاو سعشلا لثم تلزال

 ركش ىذو ردمح ىذو ردو

 رذ_شلاو توفايلاو ردلاب

 ويخأ» .ةلاسملا ا. 1: ضعلاب

 رصم هس قوقرب اهضيفوب

 زفقلا ىف ءاشلا نعري بيذلاو
 رشن ىف ىطلا دعب  ”هارتف

 رهج ىفو رس ىف نروعدي

 ردلاو كللسلاك مهتمظنو

 6 + ا
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 06 د

 رشع عشاتلا م وي ىف ةراعلا ءادتبا ناكو ٠ ىناثلا

 ءأ اما مقالاهلرسل زوم اروك ذملإ رهشلا نك ه نيرمشعلاو ثلاثلا موي ناك الف

 روك ذملا ميرانلا ىف اومدقلف مهتاهج ىلا فارصنالا 0 تاهجلا

 عئترا تادادمالا تمباتل الف .٠ ةيرحقلا دودح ىف كسعلا رقم.ناك ميهلا

 رمش نم يهاجم ودم +: موا مهعافترا تثفقو ناكو.٠ ماها نع نودسفملا

 ل نيس نموخن نوسدح ا ىف ميثم لفيف دعب رخ الا عير

 ةيرقب ىفرشالا .كرابملا عماجلا يف نيسردملا ءاهقفلا ناطلسلا بترو 5

 نويسردم هين اناكو ملا رشنو ةبلطلا مي سيردتلاب ثرعأو حالمملا

 لم هلبا ونس ثريد احا: كتيدجو :عبسلا تا ءارقلاب ىلاعت هللا باتككل#ىرقم

 هللا دبع ىلا مامالا بهذم ىلغ في رششلا عرشلا ىف سردمو ٠ لسو هيلع هللا

 لك عم ترو ٠ ضئارفلا ىف سرد..و٠ ىفاشلا سي ردا نإ هللا دبع نب دم

 0 ( انو نيهفو ننذومو اماما هيف بنرو ةلطلا ن نهد ةءامح مم دحاو

 الفخم ازهشو ْن 1 ماتيالا مع

 ءارقال هيف'نينت رلى اتسؤدملا هع تيبكو ىحررجلا تسلا ىلعلاق

 روك ذملا عماجلا ىف هالعلا عاتجا نم تياراه ىنبوعاف عبسلا تاءارقلاب نا اارقلا
 :.كلاذ: ىف تاقف هل تبان اهب ةفئاط لك لاغتشاو

 رضنلاو .زملاب اًريشبتسم ٠ رغنلا ضاوب كامزلا كحض
 رمدم ىلع لب دادغإ لع فرش اذ دسز تداز ةلود ىف .

 رهذلا :فلاس فس همايا : ترك ذ يذلا كلما فرشالاب



 ا ع يثاثلا ءرلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ةثالثو رهيشا ةثالثو نرينس ثالث: هترازو ثناكف ةجحلا ىذ رهش نم

 ىلاهت هللا همر مايا

 صاو نايهص دالب ىلا ناطلسلا 7 ةلاء.سونيعسلو قاحا ةدس ىفو

 اوبيلطف ةعامج مهنم اولئقو اريغك عش مثدالب نم ركسعلا بهنف اهيلع طاخلاب

 مهلع طامعلا عفرب رماف نئاهرلا اولبسو كالذ ىلا مهباجاف ناطلسلا نم ةمذلا

 أمايا ماقاو 8 روس * نم ريخالا فص دأا ف الدف 0 ىلا ناطلسلا مانو

 تسلا موي 35 لخدف رهضص نه نبي رشعلاو ىناثلا ةعجلا موي ةماهت و مدقنو

 تاهجلا باو: لسراو مايا دسزفف 5 م يلا 0 0 رشع . كنلاثلا

 كبيعم جن يول 1 نب درحا نيدلا بابش يرش ةئسلا هذه ىفو

 ةروك ذملا ةئسلا نم رفص رهش نم ىناثلا تسلا موي هرأ مآ ناكو . ابا

 هو ىضاقلاو ةمدقلا بحاص ناسارخلا + كبد رولب ريمالا لصوو

 نبدلا ءاهبريمالاو ٍنئموي ءاردكلا تحاص ىولعلا دم نب نمحرلا دبع نيدلا

 لزن رك اسعلا_ءرم ةيماشلا تاهجلا تيلخ الف ٠ ةيرمتلا بحاص ىنيظالا

 تاهجلا اوبرخاف لوالا ميبر روش ند فصنلا يف مامالا باعصا نمركسع
 مامالا لؤنو مهتكوش تيوقف داسنلا فئاوطن ريثك مهلا مضناو ةيماشلا

 مجهملابحاصو لاوعلا بحاصو ضرح > بحاص عفتراف قرشلا ىف شوي>ح ف

 ٠ روك ذملا ريشا دكا هرّشع نماغلا مريب ىف ناطل سا ةبمأب ىلا ًأامننمج اولصوو

 قدنحلا ةراعب ديبز ىف ذئموي وهو ناطلسلا رماف دالبلا ف ففيجارالا ترثكو

 قدنملا ىلع ىذلا ىناثلا وسلا رمع مث ىبهالا هنفد ناك ىذلاوهو ىناثلا

 يثاثلا ءزجلا هفف ةيؤلؤللا دوقعلا

3216.2. 



 ىربكلا ةيفرشالا ةلوسلا مايق يف نماثلا بابا 04 7٠٠ اع

 نا ىلا رظانو دالجلا نبا ةردم ىف اسردم ناكو هنع ضيا ضئارفلا اذكو

 ةنسلا نم لوالا عيبر رهش ن» رشع سماخلا موي هتافه تناكو ٠ ىفوت

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 لوا ىف ناكو ٠ ىلبجلا ميهاربا نبدلا فيفع حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ىلع لبقأو حالمسلا لمسو ةمدخلا كرت مث ركسفلا ةامج نم مدخي اًنولغس هرما

 ةزيغك تامارك هل ترهظوا دهاز ناكو.٠ هيلا عاطقنالاو ىلاعت هلا ةدايع

 فوت نا ىلا كلانه لزي )و ديبز كرتونيسح تدي هرم رخ ١ ف نطوتساو

 ىلاعت هللا همجر ةروكذملا ةنسأا نم بجر رهش نم رشع يناثلا مويلا ىف

 ىف نك انبلا ةمالس نب دم نب ركبوبا حلاصلا عيش هيقفلا ىفت انفو

 هل. ةريسلا نسح اهقن كا ايام الار ناكو ٠ ٠ هنطوم تناكو عز عزوم

 ةيملابف جاف تيينرغلا ةرايزلاو جملا ريثك ناكو ٠ ةريثك تامارك

 عزوم هدالب ىلا مدقت مث ةدعقلا ىذ نم عباسلا ىلا اهب ماقاف ةروكذملا ةنسلا

 ءانثا ىف ةدعقلا ىذ نم عساتلا دحالا موي ىفوتف ديبز ىف ةعجا ىللص نا دعب

 ةدعقلا ىذ نم رشاعلا نيثالا موي اهب نفدف عزوم هتيرق ىلا لم قيرطلا

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 نب ىلع نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ريزولا لجالا ىضاقلا ىفوت اهيفو

 اكذ ليلو أعراب افراع 7 أهيقف ناكو ٠ ريزو ريخ ناك و ٠ ىرقملا سابع

 ارعش لوقي ضُئارفلاو وهنلاو عرشلاب ًاقراع مولعلا نم ريثكى ف اكراشم اماضتم

 ةلودلا ىف ةيضقالا ءاضق مث ةيلضفالا ةلودلا ىف ءاشنالا ةباتك ىلوو ٠ انسح

 نب رشعلاو عبارلا موي فوت باحصالل ًافل مناكو . اهيف ةرازولا ىلوت مث ةيفرشالا

215.4: 



 د6 ه3 يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 جاجا نئافس نم ةليالا كلت ىف قرغف بوقعي نبا ىلح ىلو ام زاجملا ةيحا
 نورشعو ىدحإ 'لبقو ةنيفسرشع ةيناع ةفّرشملا ةكم ىلا رحيلا ىف نإ رئاسلا
 تفلتو سانلا نم ةيظع ةفئاط اهيف كلهو ٠ بوقعإ نبا ىلحو ةكم نيب اهف

 ةليلج لاوما
 ةالص تيكا ةروكذملا ةدمقلا ىذنم نيرسلاو عباشلا ةعمجا موي ىفو

 مدقل دقو رْوُقلا ف تاطاسلا انالوم هاشنا ىذلا كراملا عماجلا ىف ةعججلا

 هطاطتخاو هتراع خيرات

 نب دمح نب فيطالا دبع نيدلا جارس ىضاقلا رتسا ةدعقلاىذ لس ىفو

 ٠ رمالا لثتماف 3 ل كلذ ا 3 ديز ىداو ىف اًدشم ماس

 #٠ هحصن نم رهظف !داشرو احضنو ا ذاهتجاو ةريخر صعلا لاجر دحوا ناكو

 فئاظولا نه اًريغك اطل لا هيلا فاضاف هلبق دخأ نم رّوصتيال ام هداهتجخاو
 انهن لبق ميباب ماقف

 نإ رم نب مساقلا وبا نندلا تفرش :ىضاقلا ّرقسا ةجحلا ىذ 7 قو

 ادن رولا دبع يذلا توف قطاعي نى قرا نيورتلل ا ةفسلابد هام رقد

 سماخلا ةعمجا موي سورحملازعت ىلا ديبز نءىلاعلا باكرلا مدقثو ٠ دالجلا
 نبرشعلاو نماثلا نيئثالا موي زمث هلوخد ناكف ةحلا ىذ نف نب رشعلاو

 روك ذملا رهشلا نم

 فراكو ىنيتملا دم نب دمحا نيدلا باهش هّيقفلا ىفوت ةنسلا هذه ىفو

 تاءارقلاو ضئارفلاو وحاب افراغ ةفينح ىلا مامالا بهذم يف دوج اهيقف
0 

 ديزي ىلا هيقفلا نع هقفلا ذأ ةريسلا نسح ايفل اًديج اًببد أ ناكو : عبشلا



١ 5 

 ىركلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابا 0 هما

 لهأ ىلع ىناسارحلا نب ندح نيذلا رب ا راغأ ع اتلا اذه ىفو

 اهوزتشيل ليخب مهلا لّضو قرشملا فارثثا ضع نار يخلا ةغاب دقو ةكتحلا

 للقو فيرشلا بابلا ىلا هب لسراو 7 فيرشلا مزلو زيمالا مهيلع مهمف
 ةعامج م

 كرب لح بارضا ءارمالا ةيده تلصو نابعش رهش نم فصنلا فو

 سهلا نب هللا دبع نب ىسع نيدلا ماسح يضاقلا دن ىلع بوقعي
 دمحنب هللا دبع نيدلا فيفع ىماقلا رَمسا ناضمر نم عبارلا موبلا يفو

 نيسح نيئدلا فرش ىضاقلا رع ًاضوع سورح لا رغثلا ىف ارظان دالجلا
 قرافلا ىلع نبا

 نيددلا ناهرب ىضاقلا لصو روكذملا ربشلا نم رشع سداسلا مولا فو

 رم اهيف رادقللا ليج ةيدبب ىمراكلا رجاتلا ىرصملا ىلا رمج نب ميهاربا

 ليخلا نمو ريثك ؛”ىش فحتلا نمو موهثملاو سوبلملاو بورشملاو لوكألا
 ٠ ريثك 'ىئش. فرطخسإو نسحتستل ام ربطلا عابسو ديصلا بالكؤ لاغبلاو
 سورحل ازعت يف ةنسلا هذهناطلسلا ماصو

 موي ديب ز هلوخد“ ناكف ةماهت. ىلا مدقت لاوشنم عبارلا موي ناك الف
 روك ذملار همشلا لس ىلا اهب ماقاف روكذملا رهشلا نم ةاعلا ٠

 دعو لمحي. ناب ناطلسلا موسرع زرب لاوش نم ريخالا فصنلا فو
 سانلا ..ءره ريثك ناكو ةعبلجا موي اهقوسو اهدعو ناكو سيجا موي ديبز

 كلذل هرييغتب ناطل.سلا رماف ةعنجا روضح نع ءارشلاو عييباب نوقلعتي 8.

 ىف ةديدش 'حايرو ميظعٌرطم عفو ةدمقلا ىذنم رشع نماثلا ةليل ىفو



 6# اا 9+ يناثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 نب دم نب ىسع نيدلا ثايغريمالا ناطلسلا درج خيرأتلا اذه ىو

 فتراكو ٠ يجاونلا كالت نم لاومالا جا و ةتماشلا تاهجلا ىلا ناس

 نبصم ني وم نب فج | نيد م ي| رن ىضارتأا ماو : ريم يخش اسما ٠

 رياك عبارلا ءاثالثلا موي امدقلف ةيزولا 0 نم لخنلا لام جارفتمال

 ةرخالا ىدامج

 ةنطاسلا راد يف قيرح مقو روك ذملا رهشلا نم سماخلا موي ىفو
 ريشا عضاوم هنم ثعشتف

 خياشمرضحو رعبا ىلا ناطاسلا مدقت روك ذملاربشلا نم عساتلا موي ىفو

 .٠,٠ ةرشاعلا ةليللا يف رحبلا لحاس ىلع احلا عامس ةمافال كالانه ىلا مرسأب ةيفوصلا

 رشع سداسلا دحالا موي ىلار ملا لع ناطلسلا ماقاو «روكذملا رهشإا نم

 ديب ز ىلا مدقلو

 تاهجلا لاوماب , ناسح نب دم نب. ىسع نيدلا ثايغ ريمالا لصوو
 نيديلا باش نيضاقلا لطوو :ليللا نايعك بم انارا نياللث :لض ووو ةيماشلا

 موي زعل ىلا ناطاسلا مدنت)و ٠ ةيعزوملا تآهجلا لاما: ذيع نب رلع نبا: دحا
 بجر نهرشع سماخلا نينثالا

 بلاحل تايب: انتا لفت نفافالا قمازكبتنراقأل فابقنك ةزغ فو

 814.4. اريما ذُمموي ناكو + نيطللا نيدلا اهب ريمالا مهيلع رافاف احلاوما اوقاتساف

 كردم نب ناولس نب دم دلو اهدحا نيرفن مهنم مزلو لاملا ذقنتساف بلاحلاب

 ناطلسلا باب ىلا ظفحلا تحت امهب لسراو نسحب نب فسوي دلو وخالاو

 بدالا راد ناطلسلا امهعدافو



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايف يف نماثلا بابا 2159+

 لسري ىضاقلا ناكف هسفنل اهغردزي نا ديري امهنم لك ديب زىداولا ىضارا

 تراك الف ٠ اهثرح نه مهنوهنمي هنالغ لسري ريمالاو ضرالا ىلا هءاكرش
 رومالا لسراف ٠ ةناوعا نم ةعاجو هؤاكرشو ىضاقلا جرخ روكذملا خب راتلا يف

 مهبشطبف هعم نم الو يضاقلا عنتي لف ءاكرشلا عن مثرماو هناإلغ نم ةعامج

 تاحارج ثالث هوحرجو ىضاقلا اوب رضو غضوملا نع مثودرطو ريمالا نالغ
 هسفنب لصو ناصقنو ةدايز ىلع معلا هغلب اإف لمتلا ف نئموي ناطلسلا ناكو

 ىلعرمالا ققحت الف ٠ روكذملا ربمثلا رم رشع سماخلا موب رخ ا ديب ىلا
 ُخ هطي رفثو ةرهطملا ةميربثلا هلاهرال دييزب ةيالولا نع ريمالا لصف هتيلج
 هلي ايران د شلا ةعازتسال وع :ناثيو فال ةئالعن وَفاَسَو موصخلا

 في رشلا عرشلا قح نم بجي اهب امايقو

 موي ىفو ٠ روكا خيراتاا ىف ديبز ىف اًريما ناجرم ىشاوطلا رقساو

 ىلا بس نيركب وبا غيشلاو ىصعبسلا نارمج لصو روك ذملا رهشلا نم رشع عباسلا

 ٠ لوبقلاب ناطلسلا |علباقف ىنيطللا نيدلا ءاهبريمالا ةمذ ىلع ناطلسلا باب +

 روكذملا رهشلا نم ني رشعلاو عبارلا تبسلا موي ىلا ديبز يف ناطلسلا ماقاو 35

 داعا روك ذملا رهشلا غلس ىفورعبلا ىلاراس مث امايا هيف ماقاف لغتلا ىلا مدقت م

 هتريس نسح نم ناطلسلا لع ال ديز يف هتيالو ىلع نيدلا زعريمالا ناطلسلا

 بتك تاصوو ٠ رعبلانم ناطلسلا عجز تاكو ٠ هل مهتبحو سانلا يف

 ركسع ةكرحب ربخت سابع نب ىلع نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلا ريزولا

 نيدلا ردب ريمالاو اتباث نيدلا لامج يشاوطلا ناطلسلا در ٠ قرشملا نم

 رعت ىلا سأيا نب ىلع نب دمج



 # ١و 2 يناثلا ءزجلا هيؤاذرللا دوقعلا

 نم ناطلسلا باب ىلا سايا نب ىلع نم دمح نيدلاردب ريمالا لصوو
 عمر ىداو ىف امطقم ناطاسلا هرم رخ الا عيبر رهش ةرغناك الف زم

 ركسعلا لوخدب لعلا لبو روكذملا ربشلا نم رشع مبارلا مويلا فو 0:
 أهنم نيدسفملا جورخو ضّرح روصنملا

 حالما ة ةيرق نم ةفئاط قرح رو نما رهشلا" قهر شع سشتفاخلاةلتل قو

 هوا/ نكءاضلا نر ةلوماةلرلاذ داع ىف قراعو فدع نيدرأي وذرسي

 ىفاقلا ةداعاب ناطلسلا نما روكذملارهشلا خه رشع عباسلا موي ىفو

 همع نبا داعاو ديرب ءاضقلا ىلع ىرشانلا ركب لا نإ دمحانيدلا باهش

 318.4. اهتم :دحاو لك ناكو ٠ ةيماهثلا لاغالاب هناكم ىلا نّيدلا لامج ىضاقلا

 هدلب لها دنع أبوح

 لبق ىتعل مانع لبيع هز قواولاجاورغلا نط ردملاو قذالل آو
 فلتان ا دعب هنم اًريغك فلتاف لغتلا وحن < اجو غاب هلي نت اون ناك هلا

 مهباودو مهتويب ىلع ىلوتسافوحجلا نم ةمذرشو نب رح ل حو عتام لح نمأبناج
 اهيظع اليس تثلاكو ٠ اليف الا سرغملا لخن نا كرتي و مولا تنل

 هلثم دهعي ال
 ميلباقف هباحصا نمتريفك ددعىف ناطلسلا باب ىلا رامشم َنَْحاَضْلَضَوَو'

 يناثلا مؤيلا ف هلوصو ناكو.٠  ماركالاو لضفتلاو ماعلا ماعئالاب ناطلسلا

 روك للرب ويا علال

 كرد ةرجاشم 2 تاصح ىلوالا ىدامج رهش نمزشع عبارلا مول ىفو

 نم ضرأ ىلع ديب ز ىف ةرهطملا ةعيرشلا مب اح نيبورفملا نب ةبه دييزب ريمالا



 ىربكلا ةيفرشألا ةلودلا .مايق يف نماثلا بابلا دي +9 ١55

 هبايصا :[ناهقبل ماش .اينرافا ناك باها نم نقر كتيضأ اقم: دزكذملا ئيشلا
 هىصا ىف مقوو : ملا هللا هيليلرخ اوأ ةمويارخ ا[ قياف ندع بأ ىلع مف

 ءىش ىلع ىولي ال هدالب ىلا أعجار رمساف عيدذ ثومو ديدش ضرع

 ةيرصملا رايدلا رم .نالحم نب ىلع فيرشلا لصو ةئسلا هذه ىفو
 رشعلا ىف اهيلا هلوصو ناكو ٠ ةفرشملا "41 ىف ةرامالا ىلو دقو د دب 10

 هوك

 نم بره هلوصوب سماغم ىرب ناهع همصنبا مع الف: ةجحلا ىذ نملّوالا

 ارةبسم نالابع نب باهل داوب ابكر تو ةكم

 ناكو .٠ حالملا ىف عماجلا ةراعب ناطاسلا رما ةثاعيسو نيمسن ةنس ىفو

 سوقاي رس ىلا ناطلسلا مدقلو ٠ مرحلا نم رشع سماخلا سيما موي هطاطتحا

 -- موي ىلا .كلانه امايا. ماقاف نبشلا نم نيرشعلاو ثلاثلا موي .دببز ىذاو نم

 نبا هب مقوا دفق ناكو .٠ تاظعاؤلا سوءر تلصوو هنم نيرشملاو مساتلا

 رصنل راد ىلا :ناطاسلا عجر ر وك ذل رهشلا لس ىفو ٠ ىواعلا

 ملل در ضّرح ىلا فارشالا لوضوب روكذملا ني رانلا ىف للا لصوو
 رداهب .نيدلا ءاهب ريمالاو عين مسلا نب لعنب دمه نيدلاردب ريمالا ناطاسلا

 كتر ركب وبا نيدلا خخ نيمالا لصو رفصر هش نم فصنلا ىفو ٠ ىسهثلا
 ىراسالا نه ةغامجب و نيدسفملا نم ةعامج سوغرب ةثجلا نم ىلبنسلا رداهب

 أ نجيبلا ىلا ناطلسلا مهب رماف

 دزجا نيدلا باهش ىيضاقلا لصف رفض رهش نمني رشعلاو عبارلا موي فو

 لامج ىضاقلا هنت نب هضوعرمثساو ٠ دي زب ءاضقلا نع ىرشانلا ركب ىبا نبا

 ) ىرشانلا هللا دبع نب دم نيدللا



 0# يناثلا ءزّلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ىداو نم عمم ةيحان ىف .ذٌئموي قرب لصحو ةعمجبا ةالص لبق زاهنلا فصن
 مثروفل اوكلهف كلانه ةرجن تحت اوناك رفن ةثالث باصاف عمر

 ةديدش لزالز ندع ىجاون ىف لصح ترابعش رهش نم فضنلا ىفو
 319.٠ نارقلا ةؤالت؛ ىلا اكللَذ بنلنع اوعزفو ندع رود: ضعب طققسو امازا كفاقأو
 ون ةيلعتهللا لش هللا لؤي ثيدح نم ىراخبلاةةازقو

 ه94 رجأتلا نلارمت نب لع نيدلارون ىضاقلا لصون اضمررهش نم سماالا ىفو

 مارك الا ةياغناظل سلا همرك اف ناظلسل ىلا ةي رصملارايدلا نم ةم لج ةيدهب يمراكلا
 اليلج الام اهتم ببنف ماير ةنيدم مامالا دصق روكذملا ناضمز ىفو

 دصق ابنع مامالا مجر امو ٠ ةفئاط هباعصا نم لئقو ةفئاط اهلها نم لئقو
 اوبهنو ةغامج مهنه اولئقو بايرا لها مبلتاقو .هعرز اونلتاف ابايرا هركسع
 ملاقثأو متداوز او مهمايخ نم اريثك

 ىضاقلا ماو امانا اهيف ماقاف ةوملا ناطلسلا مدق' لاوشنم ثلاثلا فو

 نع اضوع ندعب سورحلا رغثلا ىف ارظان قرافلا لع. نب نيسح نيدلا فرش

 نب دم نب ىلع نيدلا سم ىضاقلا رتساو ٠ ىناعرضلا نيدلا قفوم يضاقلا

 ةماعنو ةفارزو ليف اسييف كله د نم ةيده تلصوو ٠ كلانه اًريما ناسح

 ةفلتخم شوحوو

 ندع وحن مهب راسو قرمشملا: ركاسع مامالا عمج ةدعقلا ىذ رهش ىفو
 هو,5 ىلاهركسع فحزو ةدعقلاىذ نم رشع كلاثلادحالا موي جحا هلوصو ناكف

 ةفئاط هركسع نم ىللقو !ًديدش الاثق مولتاقف ندع لها مهلا جرفن ندع
 نم نيرمشعلاو سماخلاموب ندع نع هعافثرا ناكو أضيا ندع لها نمةفئاطو

 يثاثلا ه رجلا 5007
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 هوب

 مو ةريفو هعلقلا هيلا اولسو نادمهو مامالا علطبصا لوالا عببر رهش ىفو
 نيدلا رف يشلا ذئموي ةيايعامسالا سيئر ناكو «زمرمذالا مهيديا تحت قب

 عباسلا فو ٠ فنالا .دمح نب ىلع نب هللا دبع ةينهلا ةريزجلا ىف ىثدملا
 رهشن م ثلاثلا. موي ديبز .هلوخد ناكو ٠ ةماهتىلا ناظلسلا مّدقث ني رشعلاو
 رادلا ىلا مدقثو روك ذملارهشلانمرشع سداسلا موي ىلا اهب ماقاف رخالا عيبر
 ىلا جر مث مايا. ةثالث كلانه ماقاف ديبز ىداولا سار ىف سوقاي رس ىمسملا

 ىناثلا موي توبسلا ءادتبا ثاكو ٠ رشع عساتلا موي رصنلا راد ىف هريصق

 ىدامج رهش نم نماثلا تبسلا موي لخلا ناطلسلا لّزنو ٠ هن نيرشعلاو

 رغف ثلانلا ةعئجاموي ىلا هب ماقاف عساتلا دحالا موي رحلا ىلا راس مث * ىلوالا

 لختلا ىلا عج رم

 ناس رجاتم ةيحان ىف ديبز يف قيرح مقو ىرخالا ىداج رهش ىفو
 هنم عساتلا موي

 مدقثو ٠ هدالب ىلا ىسعتلا نيدلا اهب ريمالا مدقث خيراتلا اذه ىفو

 لخنلا نم ناطاسلا مدقثو ٠. اهب ًاعطقم ةثجلا ىلا ىلنسلا نيدلارففريمالا
 ةديج ةنازخ تلصو رشع ثلاثلا مويلا هو ٠ رشع سماخلا موي ديب ز ىلا

 نيسمخ نم وحن نيدسفملا سوءر نم اهعم لصوو ىسمعتلا ءاهبلا ريممالا .نم

 زعن ةسورحم ىلا ديبز نم ناطلسلا مدقن نبرشعلاو ىناثلا مويلا فو ٠ مَ

 بحجر نم موي لوا زعت هلوخد ناكف
 وجلا لظاو ديدش رطم ديبز ىحاون ىف مقو نابعش نم ةعمجا موي ىفو



 50 يناثلا ءزلسا .. ةيؤلؤللادوقعلا

 314 ناولس نب ةزمح نب نسحلا نب ىبحي نب هللا دع نب نييردا نب دمج نب دواد

 ناطلسلا هزهف ديب زبحالمملاة رق ىف هتافو تناك و ٠ ءاعنص ب حاض ةزمح نبا

 هدلو ضعب اسويف ناطاسأ| نفد دق ةبرت ىف هنفدب سعاو مثرد فال ا ةعبرأب
 هربق لزنو سانأا رئاس نه هنود نفث ناطاسلا هنفد رضحو ريزاولا هيلع لصو

 هقفو ناطلسلاو هيف هعجاو نجريشلاركب ىبانب فيطالادبع نيدلا مارسهيقفلا

 نه رشع نماثلا موي ىفوت ةممهلا ىلاع ! داوج افيرش ناكو ٠ ربقلا ر يغش ىلع هلا

 لات هلا ةمشالو كيمنلا يذ

 نسح حللاصلا هيقنلا نب هللا دبع نيدلا فيفغ ملاصلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 ةسافنو ةسايرو ًالمعو الع هرصع دحوا ناكو ٠ رورسلا يبا نب ميهاربا نبا

 ةجسهلا ىذ ىف ىفوت ٠ مهتالاح ٍفالتخلا ىلع سانلا ةفاك دنع لوبق هل ناكو
 قامت هللا هنحسوب ةروك ذملا ةديقلا ند

 ىملي زلا ىسيع نب دم ضرءدلا لاج رورشملا حلاصلا هيقفلا ىفوت اهيفو
 لق ىلاعت هلل اقوخ مهدشاو رصعلا لها عروا ناكو ٠ ةيحللا بحاص لييقعلا

 ىلاعت هللا ةمحر هلث نامزلا اين نا
 سورح ا زعت ىلا ىلاعلا باكرلا :مدقت ةئاعبسو نينامثو عسل ةندس يفو

 نيدلاءاهب رومالا لصو روكذملارهشلا خم !ىفو ٠ مّرحلا نم ثلاثلا موي اهلخدف
 نم هتبكصو ةيماشلا ةهجلا لاوما نء هبحص اب ةيئاطلسلا باوبالا ىلا ىنعالل

 هوبا هئاقل ىف اوجرخي نار سعلا ةفاك ىلع ناطلسلا صاف ربنك ”ىش ايادهلاو ىمتلا

 ةرجستلا راد ىف ناطلسسلا ناكو اوجرفن
 عوجرلا اوداراو ناطلسا! نم نوي لا فارمشالا ححتفا رفص رهش يفو
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 هوا

 ىريكلا ةيفرشالا ةلونلا ماق يف نداثلابابلا_ د ٠ :٠١

 نامث ..:رعء ىزعتلا ديءس نب رمت نيدلا ق' ةيابلابب هيقفلا ىفوت اهيفو

 عرششلاب افراغ سيردتلا نسح دج داع اهيقف ناكو .٠٠ ةنس نينامثو

 قو سانا نم ةعئالم هي هقنت امتضاوتم جالا خيل قلجلا نسج ضئارفلاو
 يف ةيررفلغملا ةسسردملا فب .اضردم رمتساو ةليوط.:ةدمزمت ةنيدم يف ءاضقلا

 ةئساا نم لوالا عيبد رهش نم رشع ىداحلا مويا ىفوت نا ىلا زعت ةبزعم

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 نسج نئاادمم نب كلا حاصلا عل نب ناسح ملاصلا غيشلا ىفوت اهيفو

 بلالين تفامتبا ابق ) دج يغاض حايبر ناك ويد, قيل يقدر خدها

 كرم لوالا عيبر رهش نم رشع سداخلا موي ىفوت. ٠ .هيلع هللا ةمحر أعناق
 ةروك ذملا ة'سلا

 دخا.ناكو ٠ ىريتشلا دمجا نب رم نيدلا ديشر ىضاقلا ىنوت اهيفو

 نراطلسلا هعطقاو .ءافيآسالا دش ىلو ٠ نايعالا رودصو ٠ ناطلسلا نالغ

 ةمملا ىلاع افيفع ناكو ٠ العو المح هل لمحو ممر ىداو فرشالا كمل
 نم س.اخلا موي يفوت مولعلا . ره يشب قاعتم ريغ هناالا ةرشابلا نسح

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم ىلوالا ىدامج رهش

 سيزدا رب نسحلا ريطألا لجالا في رشلا ريبكلا رزمالا فوت ايفو

 ناظاسلا ماو ٠ داجتألا ءاسسّورلاو ٠ :داوجالا ءافرشلا دحأ ناكو ٠ ىرجلا
 نم كاضعر رهش ىف هتافو ثناكو ٠ مايا: ةثالث زعت ىف هيلع ةءارقلاب
 ةروك ذملا ةئسلا

 فارنشالا اطلس عملا في رشا ريطخلا لجالا ريبكلا ريمالا ىفوت ابيفو



 و م« يناثلا ءزجلا 2 ةيؤلؤالا دوقعلا

 810.4٠ ناله نب دمحا نب دمحم نيدلا لاح فيرشلا لثف خيراتلا اذه ىفو

 سبح نم بره أم لتتم نانع في رشلا نا كالذو ٠ ةفرشملا ١ ةكم بحاص

 رضحو رمعم ىلإ مدقت امل 1١ انك ذاك نافع نرافسا هوبا هاف سب ةكأط

 فوت امل دمحا نب دمحم فيرشلا لعف نم ناك ام هل ققحو ناطل لا ماقم ىف

 هو.٠ ةمجرأ و ني روكذملا ةعاملا لحك هنوكو نالجت نب دهحا فيرشلا هدلاو

 ةقباس ملل نكيلو مارملا هللا دلب ىفو لس هيلع هللا لص هللا لوسر ةيرذو

 ةيص كم ىلا نانع جرف ةكمرما هالو هتلاقم ناطلس تلا عمم الف ٠ كالذ بجوت

 نالجم نب دمحا نب دمحم فيرشلا جرخ ةكم نم ابيرق اوراص الف: جححلا ريما
 ةداملا ترج ام مالسلل لجرت الف «ةداعلا ىلع ايرج ىناطلسلا لامحلا قتيل

 نمريثك ببتناف ٠ ةمح ىنب نم هعم نمو هديبعو همدخو هنالغ برهو للق
 همع نبا رمالا ىف هعم كرشاو اريما ةكم نانع لخدو * مويلا كلذ ىف جحلا

 ال كم راصدقو نالجم نب دمع

 دهاجلا كاملا ناطلسلا نب هللا دبع دوعسملا كلملا فوت ةنسلا هذه ىفو

 رم نيرشملاو مساتلا موي سيح ةيذاب نم ةمالّشلا ةيرق ىف هتافو تناكو
 ةروك ذملا ةنسلا لوا مرحلا

 يفوص اهيقف ناكو - ةماث نب ىلع نبدم نيدلا امج هيقذلا ىفوت اهيفو
 ديزي ةيماظنلا ةسردملا ىف اسردنم ٌرتساو ٠ اماطاؤ كر فوزبشلا ونيت

 ىواونلل مابشيفلل رصتخاو ةقيقحلا ىف تافنصم هلو ٠ ىفوت نا ىلا هيبادعن

 ةروك ذملا ةنسلا نم رفص رخ 1 يب فوت ةيفوصلا خياشم نم ناكو ٠ نيعملاو

 ىلاعت هللا همحر



 ىربلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابا 46 هه
 ًّء

 كيار مث هيف اوناك ىذلا عضوملا ىلا اوعجري مهك رتافالاو مهنع ىضرت نا اماف همه
 اذه :رم ايش لعفت ملاذا هوخانهل لاقف ٠ اذه الو اذه لعفي لف دع
 نسيحلا ىف اوماقاف ٠ مهعم ةسب# صاف مهب تيتا ىذلا ىناف مبعم ىنسبحاف

 خيراتلا ىف فوت الف ٠ دمحا فيرشلا ةايح ىف نينس ثالث وا نيتنس

 ٠ مبلمس راشا نم دلولا لع راشا انركذ اك دم هدلو هدعب ىلوتو روكذملا

 دمحا نب دمه في رشلا عاف ساغم نب نانع سبحلا نم بره دق ناكو

 كلذ بجو مرج ريغ نم دحاو موي ىف مهسب< ىف اولهكف نيقابلا لحك
 ناضمر ربش ةرغ ىفو ٠ زعت ةئيدم ىف ناطلدلا ماض هللا هنيه نأ

 ىف رات ىناؤرنضلا مسا نب ىلع نيذلا ققوم ىضاقلا ناطلسلا سما روكذملا

 اهيف اريما ىسعثلا لع نب دمت نيدلارذب ريمالاوسورحلا رمل

 ن* رشع مدارلا موي اهاخدف ديبز ىلا ناطلسلا مدقث لاوش ءانثا فو

 ديبزب لفسالا حالملا ةيرق تقرح ةدعقلا نم نماثلا موي نأك الف ٠ لاوش

 تيمانلا مح زيعتا لاه كلتو قييزف لا دهمان "6 كلاس ديد ايار

 ف ةعججا ةالص ىف مهزانم نع نوبئاغ سانلاو مقو نا قفلاو قطانلاو

 ميش أهنم اوكردي

 فينصت هينتلا حرش ىف هيقفالا باتكك لمح ةجحلا ىذ ةرغ ىفو

 نم ةبقفتملا شوءر ىلع ىميرلا هللا دبع نب دمم نيدلا لامج لجالا ىضاقلا

 نيرششعو ةعبزا ناكو ٠ ةناذلبطلاب اعوفرم ناطاسلا ماعم ىلا فنصملا تاب

 ذا هتجردل امفرو علل اماظعإ ترد فلا نيعبراو ةيناثب ,ناطلسلا هابخ !ةزج

 ةرخالاو ايندلا ةكرب وه



 د6 اد اك يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوتعلا

 ماقاف ديبز ىلا مجرو ٠ روك ذملا رهشلا نم ني رشعلا موي ىلا رحيلاو لختلا ىف
 هلوخد ناكف ةمال.سلاب اب و-صمزعت ىلا مدقتو * نيرشعلاو سماخلا ىلا اهب

 ةرخ الا ىدامج نم عبارلا دحالا موي زعت ]

 ركعتلا لهاو ةلبج لها نيب ةنتفلا تراث ىرخالا ىدامج خس ىفو

 ةيزه ةلبج لها مزهنا ىناثلا مويلا يف مث موب لوا !ديدش الانف اولتثقاف مثريغو
 "”بإ ىلا اهلها ضعب اهنع لقتناو ةنيدملا تبهنو ةعيلش

 مهنم لاقف تاظعاولاب .ىسعتلا نيدلا ءاهب ريمالا عقوا بجر رهش فو

 مقوا الف ٠ لييسلامطقو داسفلا ىف مهيديا اودم دق اوناكو ةفئاط رساو ةفئاط

 بيسحلا في رشلا ريبكلا ريمالا يفوت نابعش نم ني رشعلا موي ىفو : اوعمقنا مهب
 ه2.7 بحاص ىف ىبا نب ةثيمر نب نالجت نب دمحا ناملس وبا نيدلاباهش بيسنلا
 ةريسلا نسح ًايلح !ًديس ارك[ داوج اًررمأ ناكو ٠ ىلاعت هللا سرج ةكم
 هلدمل دكم ىنكس ىف راختلا نم ريثك بغر همايأ ىفو ٠ دابعلاو دالبلا ىف
 دمحا ني دم هدلو هدمب ماق روكذملا خيراتلا ىف ىفوت الو“ هتريس نس>و
 كرب نانع مثدحا فارشالا نم ةمامج سبح دق هتايح ةدم ىف هوبا نإكو
 دق اوناك و ٠ هل دلو ارهذحا ممو ةثيمر نب ةيقب همع نباو ةغيمر نب سماغم

 ةكم نءاوجر خو هنع اورفنف رايغ ضعب دالبلا ىفب دمحا في رشلا ىلع اوريغ
 809.8. ىلع مثدوارو هيف مث ىذلا عض وملا ىلا نالجمت نب دمم هوخا مهعبتف هل نيفئا>

 هسنم ميهتأي ال مهناو مانلا اضرلا هيخلا نع ممل لفك اونشمي لف عوجرلا

 مهمزلب دمحا في رشلا ما ةكم ىف اوراص الف ٠ ةكم ىلا اومجرف ادباررض
 ميعم ىنبيخت الف كنغ موقلا ءالؤهل تافك ىنا هل لاقف هوخا هاتاف مهسببو



 هرزيو

 م1
 2ك.

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلابابلا 6 147 قع

 ديب, ايلاو رختلا نب دم نب ةيقب نيذلا زعريمالا رس خيراشلا اذه ىفو
 لف ىلا . رم” فا لك و ل قئار او ةنبطلا ةريس امم سابلاب راسف

 نيدلا ءاهب ريمالا عقوأ رو دما رفص نم فصنلا ىفو ٠ مَتاقبط فاالئخا

 ناطاسلا باب ىلا مممو»ز نمل محو ةفئاطمهنم ىف ا يسمن ردا

 1 لو رو ملا يستلا رع ردشع ماتا قونع اسار نيسمح نم اون

 ىف ناك ناطلسلا نان نأ ايولطم ىولعلا دم نب محلا دبع نيدلا هيجو

 ققحتو هسفنب هسن او ناطاسلا هيلع مذَأف ٠ ةلوأ انكذ م ندع رج

 ار ادعو يآر ةاكلا لاجرل' دعا ناكو"“ 200-- ناطلسلا

 9 ةالاضفأو و

 000 0 ل و للا نع برك تلزا رضاشا# ل
 مجاسرف نم ةفئاط لاقو مهناظوا نع ممالجأ ن السب يدل ارق

 ةيرصملا رابدلا نه ةيده تلصو لوألا عيبر روش نم رشع عساتلا ىفو

 ةيردنكسالاب ر.رحلا لاع نم ةعامج ةيدحلا ةبعص لصوو نآطلسلا ىلا

 برعلا لويخ نم لصو رخالا عيبر روش نم رشع كلا مويا ىفو
 ريشع سداسلا موي ىقابلاب وه لصوو ىسمعملا اهب لسرا اسأر نوثالثو ةعبرا

 عفو روكّذملا رهشلا نمرشع م مويلا ىفو ٠ ةيماشلا ةهجلا لاوماب لصوو

 اثيش ةنيدملا نم فلثأف ارهاب دش 1 ناكو ندعب سورحلارغنلا ىف قيرح 5

 تلزن هرأن نالاف نم لو 5 ىبدح اببس اولعإ و لاومالاو ثويبلا نم اريغك

 كلذ نم لفعأ هللا ةردقو ءامسلا نم
 مافاف ىلوالا ىدامج نم عبارلا تبسلا موي لختلا ناطلسلا لوزن 'ناكو



 اي ١م5 الي يناثلا ءرلا .ةبؤلؤللا دوقعلا

 له دجوأ ذئموي ناكو ةينهلا ةكلملا ىف ربك الا ءاضقلا ىف ئميرلا هللا دبع
 اره عيلبسحاو العرصملا

 ”لجاس رحب لكلو حتني ال 2 ىزلا ع ءالعلا ةمالع ظ

 تاهجلا ون ديز ن٠ ناطاساامدقت روك ذملا رهشلا نمن.رشعلا مويىفو

 ةنسلارخ | ىلا كلانه مافاف ةيماشلا

 ن# ماقاف ةيماشلا تاهجلا ىف ناطلسلا ناك ةئارعبسو نينامو ناك ةنبم ىفو

 ىناثلا موي ةمحتلا ىف ناص الف ٠ ديب ز ىلا عوجرلا ىلع مزعو هاروشاع موي ىلا
 لاشف ىلا مدقنلا دير. سابعلا نب هللا دبع روصنملا كلملا هوئص جرخ شع

 هنالغو هتيشاح نعا درفنم ةلغب لعوهو نيدسفملا برعلا نم اءمج فداصف

 هري6 ركسعلاةلمج نم مهنظي ناكو ليحلا هيلع تلمح نارفن الا مهنم هدنعنكي و
 عزتنا اهيلع وه ىتلا ةلغبلا الا بنوك م الو حال. هعم سيلو هيلع اولم الف

 هيمحر هسفنا نم تضاف ع رلاب ةنمط هنعط ورخ ا هضرتعاف مثدحا ىلع قاسو نس وبدلا

 موي هنفد ناكو هدلاو ةبرت ىف نفدو زعت ىلا مث ديبز ىلا لمه ٠ ىلاعت هلا
 نه ءاعبرالا موي دببز ناطلسلا لوخد ناكو ٠ روك ذملا ربشلا نمرشعسماخلا

 عماجلا ىف ذ مابا ةعبس ديز ىف هيلع ةءارقلاب ىماف ٠ :روك دما ريشلا

 908.2. ىلا ركاسعلا ناطلسلا درج روكّذملا رهشلا نم رشع عباسلا موي ىفو

 الو دحاب اورفظي مو ىرقلا اوقرحو اوبهنف !دَحا اهيف اودجي ل ةيزاعلا دالب

 ادحا اودجو

 نعضتي ماهسىداو لهال روشنم بتكب ناطاسلا م رفص رهش ةرغىفو
 ناسملا هتالعف نم هذه تناكف ٠ ةعيطقلا ىف داعم ةدايزب مهيلع ةقدصلا

 يناثلا ءزجلا 045( ةيؤلؤللا دوقعلا



 هر

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايف يف نماثلا بابلا 14

 شئاط هناالا قافنلا نم ًاًئيِش فر ميال ةلماك ةراهط ىلعالا نوكيال هسفن ىف

 هنع هللا زواجت لطابو قب سانلا نم اريك ف لتا فسلا

 دالبلا عرز مظعم فلتافنْهلا ىف ريثك دارج رهظ ةنسلا هذه يفو

 اهاخدف ديبز ىلاناطلسلا هجوت ةدعّقلا ىذ ةرغىفو ٠ ديبز لخن نم ةفئاطو

 روك ذملا رهشلا نم سيجا مو

 . نم سداسلا موي ديبز ىف اريما ناجرم نيدلا لامج ىشاوطلارقساو

 جادعفلا ىد

 نبا نفسو نب دمح دمع نيردلا امج ماسلا هيلا ىف ةنسلا هذه يفو

 دحا مهنم ههباشي ال كلذ هتقو يف هندي لها ىف سيئر ناكو لبيع نب مب مقاربا

 عملا ىلا هاون قاكو 14. ايتن اا ماك ةراكسلا نسح (يرك اذا ميم

 ةححلا ىذ نم ىلوالا

 ىضر حاصلا هيقفلا نب دمحا نيدلا باهش ملاصلا هيقفلا فوت اهيفو

 اهيقف ناكو ٠ ىرضحلا ليعامسا نب ىلع نيدمح نب هللادبعنب ركب ىلا نيدلا

 هقفث ناكو دييز ىف ىوتفلا ةساير هيلاتهتنا بهذملاب افراع ارب اين احلا
 م او

 نسح> اعضاوتم دو سانلا نم ريثك هب هقمنو هريغو هللا دبع نب د همعل ووو.

 موب هتافو د . اريثك هايند 7 ارصتخم هدصق نأ هيسفن الذاب نيردبلا

 نب دمج نبدلا لامج جالا هيقفلا نسا ةجحلا نم مسالا مون ىفو



 ها يناثلا ءزِلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 و ذملا ريشلا نم نيرشملاو

 هناو مظع عمج ىف مامالا نا ناطلسلا ىلا علا لصو نابعش لوا ىفو

 جورخلا ديرب مامالا نا بتكلا تلصو مث ٠ ىحاونلا ضءب ىلع جورخلا ديري
 رخا زربف نيرمشعلاو عبارلا ةعمجا موي حبص كلذب ربخلا لصوو ٠ زعت ىلا
 روك دملا فيشلا نم نب رثملاو شماخلا كسلا لل نشا ”اقل اا

 اهلها تاكو اهضعب ببنو ةلبج مامالا دصق مويلا كلذ ىفو * زعت ديري
 رهشلا نم ن.رشعلاو عباسلا نينثالا موي زعت ناطلسلا لخدو ٠ نيلذاختم

 قا زكعسط ثا ادقؤو اربد عجر ناطاسلا لوصوب مامالا لعالو ٠ ر ىكذملا

 نيرتشملاو نيالا موي ىو. اهيفناضمر ماصو زعت ىف ناطلسلا ماقاف دالنلا

 ه8 سابع نب ىلع ::رب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلارمتسا روكذملاربشلا نم

 هيو انركذ 1ك ةيضفالا:ءانضف هيلا ناك !ًرتذو

 هئاليتساو ىكرتلا كناروهن روهظإ للعلا لصو روكذملا ناضمر رهش فو
 رما ةنسلا هذه نم رطفلا ديع ىفو ٠ ماشلا ىلا هجوتم هناو قرشلا ةكلمم ىلع

 كاذ لبق اوجرخ اونوكي ملو نادبملا ىلا بوكرلاب هدالوا ناطلسلا
 07.8. الجر ناك ىدقهاجلا فيها نيدلا نيما ىشاوطلا ىفوت ةنسلا هذه ىفو

 نهد ارغب طباع طف اك 05 6 افش نسارملا يعم سابا ديد امزاح
 ناطل.لل احضان برحلا ىف امادقم اًءاهش ناكو سفنلا ديدش ةبيملا يظع ايبا
 فراكو ٠ فرشالاو لضفالاو دهاجلاو ديوملا : مثو كولملا نم ةعب را مدخ

 ديبز ىفابلاو ماقا ٠ ةقداص ةديقعو قالخا مراكم هلو مهمرتحو ءاملعلا لجي

  اءدتم سائلا لاوما ىف عملعلا ليلف ناكو ٠ لئالق اماياآلا ةنس ةرشع سمح



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا  مايق يف نماثلا بابلا د 18+ )ع

 بار لب. نب طخ يداحلا موي ةيرصللا رايدلا نم ةيدحلا تلصوو

 روك ذملار مشلا نم ني رمشملاو ىداحلا موي زعت يلا ىلاعلا باكرلا مدلو رخالا

 ىلوالا ىدامج ربش ىناث دحالا موي ناطلسلا باب ىلا حتارجلا سوؤر تاصوو

 وحن هجوت مث ةرخالا ىدامج رهش نم سداسلا موي ىلا زعت ىف ناطلسلا ماقاو

 نينثالا ةليا ىفو *روكذملا رهشلا نم نشاعلا موي ديبز هلوخد ناكف ةماهت
 ئضاقلا:نب ىلع نيدلا رون ىضاقلا قوت روك ذملا ربشلا نم نيزشعلاو يناثلا

 005 ةليك اكو ٠ قفرشالا ري زولا قميعم نب مساقلا ىلانب رمنيدلا ىت

 ةرشابملا ديعنس مولعلا نم ريثك ىف اكراشم ايف كي. هاؤرس انيلاع امزاح

 ةسايسلا نسح ءاملعلاو معلا 78 ةلودلا بابرا دنع م ناظلسلا دنع البيجو

200 

 لئامش دوساللو راحبللو باحسالو حايرالو هيف سمشال

 موي نيرششعو نينثاو رهشا ةعبراو نيس تسب ةترازو ٌةذم تناكو

 ىضاقل سيتا روك للملا ليمثل نه نب سيثملاو مبارلا ءاعبرالا ةليا ىفو +

 نيدلا رون ىضاقلا نع ًاضوعةرازولا ىف قرافلا ىلع نب نيسح نيدلا فرش

 دبيعم نب رمح نب ىلع

 باب.ىلا كلهد بحاص ةيده تلصو بجر نم نماثلا مويلا ىفو

 ىلا ناطلسلا مدقلو فرطتسي امه كلذ ريغو شوحوو ليف اهيفوناطلسلا

 ثلاثلا موي ديب ىلا عجر مث (مايا ةنبتملا ةيرق ف مافافرشع نماثلا موي رمل

201.4. 



 41 < يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 قفحتو هيلع هللا ةمحر ناطلسلا هظحال ةيفرشالا ىلا ىهتناو ةيلضفالا ةلودلا

 م... رعأ مالا ةروص ىلع لقني ال3 هيف ناويدلل ةحلصم الو ةيعرلاب رضم اذه نا
 اهلك تاد ايزلا شحن انلطبا اذا لاقو مثرد ةناعبرا ىلع ررقي نا هللا همر

 م1 نلف نا الطب نو رفع نال رمال“ ىف ايركب ةلمنو ةن

 ماعطلا ذوجو لقو رعسلا عافترا نمةنسلا هذه نم ناك .ناك الف ٠ اًديشف
 لع رعسلا سيفنت ىف سم اًرظن مرد امس ىديزلا نوكي ناب ناطل سلاما

 كريثارملا ةفاك اهب رضناو ةدايزلا تكرمتساف ٠ تقولا كلذ ىف شانلا

 ميغ عتتاو
 دئاوف موق دنع موق بئاصم . اهلها نيب ام مايالا تضق اذب

 ةجحلا ىذاربش رخ [ ىف اهلخدف ةمابت, ىلا :ناظلسلا:قهجت ةئسلا رخبا فو
 دمع ,نب ىلع نيدلا سمث ريمالا ناطلسلا درج نيناثو عبس ةئس ىفو

 هاهنا ليمإللا وعزف قكناي..اًنيحبابظ) ةئزطم اةديسقلا ىلا |ضزاف» ةئامثىفأ نعشاولا

 ةرهافلا ىلا مودصتف بوقعي ىنب ىلع راغملاب مثرماو قيطللا رداهب نيدلا

 ميلستو مهسوفن ىلع فامالا اوبلطف ملاوحأ اونئشو .ملاوما اوبهنو اهوقرحو
 ناطاسلا مهيلع مذاف بوقع ىنب خياشم لصوو ٠ ناطلسأا باب ىلا ليما

 ىلع ةطمعلل لبنسلا رداهب نب ركب ابا نيدلارخغ ريمالا ناطلسلا درج مث ماسكو
 ىعشاولا هيلا فيضاو ناطلسلا باب .:رمركسع هتبحص مدقثو ةكنلا لها
 نورك ذملا هباعصاو

 ه/١٠ ةمذلا ىلع ناطلسلا باب ىلا ىلفحجلا مالس لّصو خيراتلا اذه ىفو

 لوبقلاب ناطلسلا هلباقو ةفيرششلا

2006 



2004 

 مال

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بايلا #4 امل 0

 ةب ناعما ليخب ناجرم نيدلا لامج ىثاوطلا لصو ناضمر رهشرخ 1 يفو
 ةلماش ةمذ ملغ مذاف ةمذناطلسلا نم. ملل تلظو ريشب ىنب

 راغم هعم مط مهتماهو ٠ :مهنع ضيبلا درب مهفلخو

 قئتريل حالخملا ةيرف ىف ةيراسيقلا ةراعب ناطاسلا رما لاوش ربش ىفو

 ىف سورحللازعت ىلا ىلاعاا باكرلا مدقلو * مثريغو هدنع قوميقملا ركسعلا اهب

 ةروكذملا ةئسلا نما ةدعقلا ىذةزغ

 ٠ ىناهنصلا فرش نبا لب ناطلسلا رما هذه ةذعقلا ىذ ربش ىفو

 هعدوا ام ّرسلا نم ىشفاو هثرافس ىف ناخ هنالاق مامالا نيب و هلي اريفس ناكو

 لك اؤرفشي نأ كولا بار 1*:موعد هلمف ءرسل لعق ناظلشلا سماق ناطلتقلا

 ءاشفإ مدنع رذغت ال اهناف ءايشا ةثالث الا ةريبكو ةزيفلل نوعا بيأو ريح

 مّرحلا داسفاو ةكلمملا يف نعظلاورسلا

 ناكو ٠ ااعاو ديب زب لايكللا ىف ةدايزلاب ناطلسلا رما ةئسلا هذه ىفو

 ماقاف اهرد نيعب راو نيتئام كبانالا رقنس هررق ىذلا ىرقنسلا ىديزلا رايع

 نع ةرايعراضف ًاهرد نيناكرءالا ىلوا ضعب هيف داز 5 اذهىلع نامزلا نم ةهرب

 ةلودلا رخ ! ىلا ةليوط ةدم ةفصلا هذه لع ماقاف + انهرد ني رشعو ةثالث
 سورعلا نبا لاما هيف داز ةثاعبسو نيئسوىدحا ةنسناك الف ٠ ةيدهاجملا

 دّيز ريما ناكو قربترلا نب باهشلاو ذئموي ديزب ةبسحلا للوتي ناكو

 نوبنتحلا هب ملغ: هيف مالكلا ذح اذه ناكو : امهر دنيمبرا هيف دازف دموي
 ُغَس هيفرمالا شحافل الف ٠ ةققحريغ ةدايز هيف نوديزن اوناكف دييز ىف



 لاو يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا ذوقعلا

 ركسملا ةبجاومب ةمحقلا بحاصو لاشف بحاص ىلع رعشاو ةبزاعملا دلب

 نم ثوملا مثءاجو ةيجان نم مهنم لك لصوف مل هئبع لق تقو ىف ىناطلسلا

 80. مهنم فيسلا فلتاف اذ رحلا ةيحان ىلا اومزمئأف مهب .١ طرح هنا اونظو ناك

 ةدع مهنم دقفف را 0 نم قرغو ئاح ادعلاو ةفئاط

 دحا اهلها نم قبب ل ثوبي
 ها/ل5 ىولعلا دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا هيحو ىضاقلا رقسا خيراتلا اذه ىفو

 لوا ُك اهنع لصفناو ةريسي ةدم كلانه ماقاف ةيددرسلا لاعالا ىف اًدشم

 دبيعم نب رمع نب دمحا نيبدلاباهشيضاقلا رمتساب جر رهشففو ٠ بجر رهش

 نم ناطلسلا هجوتو ٠ ةروكشم ةريسراسف ندعب سورح ا رغثلا ىف ارظان

 نابعش نمر شع سداسلا موي ديبز ىلا زمت

 دم درب نمحرلا دبع نيدلا هيجو يضاقلا رمتسا ناضمر رهش ىفو
 ناطاسا| هنع لفن راس الف ٠ لاومالل اصاختس» ةيجحللا لاعالا ىف ىولعلا
 عاج ريمالا وهو جمحأب ىلوملا ىلا هده لسراف ٠ هيلع هرهاظو هنطاب ريغأم

 هضبَخيف ىولدلا هبجولآ ل صوئتمو هنيالو لعوب نائبإالا نايل نب رمعييدلا
 نيذلا هيجو ىضاقلا لصو الف ٠ ظفحلا تحت سورخلا رغنلا ىلا هب مقلي

 ةهبلا ىلا هلوصوب هلغي ىبرالا نيدلا عاجش ريمالا ىلا بتكدالبلا ذودحوملا

 هفقوا اقفاوت |مق : فينك ركسع يف ىبإالا نيدلا عاش رومالا جرفف ةروكذملا
 ىلا هلس الذ د الف ندع ىلا هتبعص هب مدقتو هلصويذلا ناطلسلا وضم ع

 هالا/ ةئسس لاقتعالا يف كلانه ماقاف ٠ كلانه نجيسلا هوعدواو هنم هوضبقف باونلا
 ديبزب زوفلا راد ىف ةنسلا هذه د ناطلسلا ماصو ٠ ايش رش



 هالو

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 4 ١م )+

تح ع ميقسلا نسح نب لع نييدلا سمع# ريمالا لصو رفص روش ىفو 205.4.
 

 ناطلشلا هلباقف ةبغرلا دكاو ةياعرلا نسح اًررظم ناطلسلا باب ىلا ةفرشملا
 ناطلسلا رماف مالكلا عنببق هنع ناطاسلا ىلا لقن ماقملا هب نآطا الف ل وبلا

 هقلطاو هنع افعف هيف بطوخ مث هبيبذعتب ال هبد أتب
 اديلا ظفحي ىذلا رحاب كل نمو  مهنع وفعلاك رارحالا لثف امو

 لفاقلا لحم يبرغ يتلا لقعم ةيرق ةرامبناطاسلا رما ةنسلا هذه ىفو

 ىداولاو ىخاضلا كَ كلانه ةميطقلا فيفختب روشنم مل بتكي نارماو

 ىلاو لختلا قيرط ىلا نيدسفملا قّرطت نع رغنلا كلذ اودسيل ملل اييغرت

 رخآا شل ةاعارم كلذ ىلا املا دعاست ملف ىداولا

 ناك و ميظع عمج ىف لختلا قيرط ةبزاعملا دصق ىلوالا ىداج ةرغىفو

 اعاربم اوجرفن مهبلط يف جورخلاب ركسعلا ىلع رماف لفتلا ىف ذئموي ناطلسلا

 للقو مهناسرف عجشا ناكو دقع نب نسح نبرمع ةبزاعملا نم لئقو مثومزهف

 هب لصو الف ٠ .حاشولا ىعسي ىذلا ىغيسلا نارفعدلورساو مهم ةعاج هعم

 هلعف نم دومعملا ريغب هلباقو هلتقب ناطلسلا رما رادلا باب ىلا ركسصلا
 لوج هعضوم ريغ ىف ىتفلا لحو

 دمحا نيدلا باهش ىضاقلا رمتسا ىلوالا ىداج ربش نم فصنلا ىفو

 ىغاقلا نع اضوع اهلاعاو ةسورحلا ديز ةنيدم ىف ايضاق ىرشانلازكب ىلا نبا
 يئاهتلا دمجا نب هاربا

 ىلا ةروصنملا رك اسملا ناطلسلا درج ىلوالا ىداج رهش رخا ىفو



 # ف يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ("' ءاضفلا ىلوتو ةئاعبسوىدحا ةنسهداليم ناكو٠ : ةىث ىفمهتمريغ أي ف

 804.8. دييز ىف. هرازسا مفعم ناكو ٠ ةروكذملا ةنسلا ف فوت نا ىلا ايضاق لزيز لو

 هل #0 رهدلا دارفأ دا ناكو ٠ نانيس تدم اومن مجهملا ءاضق ىلوتو
 معا هكاو يغينوةنس نانا وعبدأ نع ةر وك ذملا ةنسلا نم ىرخالاىداج رهش

 ققشمدلا رقص نب دمحا نب دمحم نيدلا سعث لجالا ىضاقلا يفوت اهيفو

 ءاضق ىلوتم نآكو ٠ نونفلا نم ةدع ىف أعراب ًأفراع اهيبن أهيقف ناكو لاسلا

 نكرم اًردصو لضفالا مايا ةدمو دهاجلا مايا ىف ةهرب نهلا رطق ىف ةيضفالا

 ةروكذملا ةنسلا نم لاوش ربش رخ ىف ىفوت نا ىلا فرمشالا كلملا مايأ

 نب نمحرلا دبع نيدلاهيجو ىضاقلا ربك آلا ءاضقلا ىف هدعب راو ٠ ٠ هللا هيحر

 القاع ابيبل الضاف الماك ناكو ىرقملا سابع نب ىلع

 0" ةه ديز ةسورح ىلا ناطلسلا مدقل ةئاعبسو نيناثو تس ةنس ىفو
 نب دم نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىضاقلا لصوو ٠ اهيف ماقاف مرخلا لوا

 يف اوراص الف ركسعلا نم ةعامج هتبعصو ةيماشلا تاهجلا نم ىولعلا فسوي

 روكملا نب ىسوم ذئموي اهيفو ةبزاعملا لويخت مهلع تنعبلا ةبزاعملا دالب دح
 ؟14 نم ةعاس اولتثقاف لاتقلل مهتبها اوذخا ركسملا مارالف ٠ بوقعي ىنب سّئر

 هيمان اوزتحاو روكعلا نبا لئقف راهن

 نامأو هرهد _ءرم ةقث ىلع هبعح نيب نم رودقملا هدضعي

 ناعم ريغو روصنم ريغ ىلع هؤاقتلا ريغكلا شيجلا مفني :ب لهو

 7 ذملاةنسلا نم مرحلارهشرخأىف كن يلا! هيلولش و فنعأو وم ذخاف

 لصالايف وحمم انهام (1)

 يناثلا ءرجلا 2 1 ما



 ةال؟

 هال«

 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د6 + ١7

 رم ليحلا ناعرسس جرف فيثك عمج ىف ةبزاعماو وه راغاف ٠ هلصا ثبخ

 اواتقف عوجللا كلت مهيلع تفطعف يشاوملا نم اثيش اوبن دقو متوقدلف ركسعلا
 مادخلا نم امداخب مزلو فنالا ىلع نب ندح نب ةوادو شادرمدلا نب ركب ابا

 مهيلغ برهف اشبح اًدبعو اكوام ىنيصلا رهوج نيدلا ص ىشاوطلا وهو

 ريغ تقولا ناكو ٠ داسفلا ضرالا ىف اورثك او ٠ دالبلا ىف اثم مث مداخلا

 مهيلع ةطحلاو ٠ مهيلا جورخلاب دعاس»

 قزافلا ىلع نيسح نيدلا فرش ىضااقلا رمثسا خيراتلا اذه ىفو

 ةرشابملا دليج * ةرشافملا نسح ناكتف:سورولا رفذلا ىف اًرظان

 فراككف زعت ةسور ىلا مام نم ىلاعلا باكرلا مدقل نابعش رهشفو

 رعت ةنيدم ىف ناضمر ربش هفايص

 دبع نب دواد نب دمحم نب دوادريبكلاريمالاو ريطخلا فيرشاا لصوو

 نيل ءاعنص بحاض ةزمج نب ناس نب ةزمح نب نسحلا نب ىبحي نب هلل
 لالجالاب لبوقف ةيناطلسلا ةفيرشلا تاوبالا ىلا * نمزلا فارشا ناظاسو
 ماعنالاو لاضفالاو ٠ ماظعالاو

 محر قود ااكراو لاجل ين ةقاح تاون ايافرإت لزت إو

 دنع هيئاك قفا نيدلا "نيم قئاؤطلارداَض ةدغفلا َيذَرمَت قو

 ةجحلا ىذ ةرغ ىف ةرداصملايف ىفوتف ةفينع ةرداصم نمئوم نب دمحم نب فيطللا

 هلام نم هل ربظ ام ىنصتساو ةر ذملا ةنسلا نم

 م اج ىئاهتلا هللاَدبَع نب دمحا نيدلا باش ىضاقلا ىفوت ةنسسلا هذهىفو

 ماكحالا نسج بهذلاب افراع نيزرإملا هابقفلا دحا ناكو ٠ دينزب عرشلا



 6 11/6 وي يناثلا ء لا .ةببؤلؤللا دوقعلا

 تقال ريغك ريخلا ل فلا تناكو ٠ مراكم ةدعاهلو اياد سانلا هب عفشي

 ءارقفلا لع ةرثكتسم ةقدصب تصواو مادخلاو يراو لا نم اًريثك اهتوم دنع

 ةزايزو ةحمي تصواو نينيعم سانا ةامج لعو نيكاشملاو ١

 همر ناطلسلا ىنيدنف هناسحاب هللا هلماع ىجرزملا نسحلا نب ىلعلاف

 نم تعجرالو ٠ مثرد فال ١ ةعبرا يندوزف ةراينزلاو اهنع جحلل ىلاعت هلل
 ةدبّوم ةرقسم ةمعاسم ذئمون: حنو ىضرا جارخ ىف ىنماس ةرايزلاو جملا

 ءازملا لضفا ىنع هللا هازج ٠. رشم

 ٠ دالجلا ميهازب | نب دمع نيدلا لامج ئضاقلا قوت ةئسلا هذه يفو
 اللضاف اقراع اهيقف ناكو ٠ رمهعلا نارعا داوجاو «هدلا مالعا دحواب ل

 . ا لضفلا يف تاماقمو ٠ ةروهشم دوجلا ىف تالعف هل ”ةلماك دارج

 ىنبو ِكنلاو باسم لع ىفاعرا ناكو ٠ هريغو حون نب ىلع هيقفلا ىلع ارق

 .٠ ىلاعت هللا همحر ةفينح ىلا باكا هيهذم لهال ديز ةنيدم ىف ةسردم

 دودسلا ىلو ىتح ناطلسلا ةمدخ. ف لزي لو ٠ مهلحيو.ءالعلا بحي ناكو
 وهو ىفوتو ٠ لاشف هعطقا مث نضّرح لضفالا كاملا ناطلسلا همطقاو ةعبرالا
 ردحال اذه قفني مو: ةدمم اهب ةيالولاو رظنلا ىلوو ندعب سورح لا رغنلا يف رظان

 ٠ ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم يبل ىدامجيف هتاف تق كير ٠ لبق

 عا هللاو ةئامبسو نيرشعو مب را ةنس ىف هدالبم نا ىوريو

 1 ماقاف مرح رهش ىف ةماهت ناطلسلا لزن ةثاوعبسو نينامو سف ةنس ىفو
 مهقفاوو ةبزاعملا دلب يلا ىغيسلا نارمع جرخ ىرخالا ىدامج رهش ىفو ٠ امب
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 هالا

 804.ه. ىلع هلعف حبق لدف ناطلسلا صاوخ دحا ناك نا دعب دالبلا يف داسفلا ىلع



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 06:04
 مدوزف مسوملاو جمالا لايق إ ىف مسفلا اوبلط لاوش رهش ىضقنا ايف ما رك الاو هدو

 ىلاحلا نم ادرق اولصو الف ٠ ةدعملا ىذ رهش لوا هس اومدقتو ناطلسلا

 جرخت فيثك م مج يف بلاحلا ةنيدم اودصقو نيدسفالا فئاوط ىلا اوزاحا 4.

 ةاثو

 هولتقف وه مزهلاف مملاتقل همم ناك نِهف ماما نب نكرلا وهو ذئموي اهريذا ميلا

 مييلا جرخن ضّرحوحن اوهجوت مث ٠ دالبلا فارطا اوبهنو هعم نم ةعامج اولثقو
 مهب لع امو ٠ نيقابلا لعش تتشو مهءاربك لتقف ىسعلا رداهب ذموي اهريما
 اًدسالا منم دحا لذدي ظ الوخد نم مهعلم "4 بحاص

 المل جرمثلا باعبصال ىلاعت هللا همحر ناطلسلا يتك ةئسلا هذه ىفو

 ىواملا تو تاهج عبس ىف كلذو ةعيطقلا ىف داعم ةدايزب .ديبز ىداو نم

 ىلع قدصتو ٠ ةرثسم ةقدص ىنادبلاو ضقنلاو جربمو طبانو نآيرلاو رقبلاو

 الا دحاو. داعم لك ىف ةيرانيد مهتعيطق نوكت ناب اميمحربصملا ىحاض لها
 اذيهو.٠ ىناويد دم هنم دواعم, ةريشع لك ىف نوكي هناف ىداولاب قسام

 ناسحلا هلاعفا نم دودعم

 .:نيدلا لامج يشاوطلا ةهج ةميركلارد الا تيفوت ةنسلا هذه ىفو

 نب ليعمسا فرشالا كلملا ناطلسلا انالوم ةدلاو ىفرشالا ىلضفالا نعط
 نهيلاو ماشلا كولم ءاسن ةديسو نمزلا ةليقع تناكو سابعلا

 العب توملا تداراردخ تاذ .. ائفكس انلا نم دجت ملاذاو

 دما اهرثام نمو ٠ ةنحتسملا لامفالاو ٠ ةنسحلا راث الا اهلناكو

 وهو زعت ةنيدم نم ةبرغأا ةيحان ىف نأمالا راد اهرادباب ىلع هتنتبا ىذلا

 هاما نم .ةيقابس هيلا ترجو ىهاطمو ةكرب هيف تلعجو عساو نسج دوتسم



 ه0 يناثلا ءزلا - ةيؤلؤللا دوقعلا

 ىلاعت هللا ةمحر ةروكذملا

 نب ىلع نيدلا سمس ريمالا ةرداضمم ناطلسلا رما نيناثو ميرا ةنس ىفو

 302.8. هنف لها لع امدقمو ةيراذربطا) العم هلاخلوا ىف ف ناكو ٠ ميقسلا نسخ

 ةريثك الاوما ندور راوذلا داش ناو ابرق ناطلسلا هب رف

 طم هناالا لسان ةزاتو اظن ًاسزش ناكو هقالخا تءانلف ةفلتخم هوجو نم

 مهتمرح كهتنيو رادفالا ىوذ رادقم

 ىري الام هنم هريغ ىأر هسفن هردق تلهج نمو

 نم .رجضخا امب هبلاطو فرصتلا نع هفرص هرما ناطلسلا قمن الف

 هقالطاب ناطلسلا رعا 7 اضرعو لقت قاسو أضعاو قم سف 4

 زاححلا ىلا بر

 دم نب نم رلا دبع ا هي>و ىضأقلا رقسا ىلوالا ىداجربش ىفو

 ه1 دّوساف .تراطاسلا دنع ةيف اوحدقف ءاذعا هلع هل ناكو ٠ اريزو ىراظنلا

 هدالب ىلا فارضنالاب هرماف ناطلسلا هنم شحوتساو ناطلسلا نيب و هنيبأم

 هدالب نع مفلري نا ناطلسلا هرما الف ٠ رومالا ىف ىنأنلا كولملا ةيمش ةذهو
 هيلالصو الق هيلا هاعدتساو هلسار مامالا هب ع الف ٠ غي ىنب دالب 3 مفل 0

 ناطلساا مدقل مت ٠ هدنع ماقاف هعبافك لاح موقيأم هل ردقوهسفن نم هسن |

 رهش ةرغ اهلخدف ديبز ىلا هجوت مث ٠ ب ىلا اهب مافاف زمل ىلا
 روقلا ىف عيفشنلا راد ةامسملا رادلا ىف اهيف ناضمر رهش ماصو اهب مافاف نابعش

 نوديري داوقلا :”رمو كم فارشا نم ةدع لصو ةنسلا هذه ىفو

 زازعالا ىلع اوماقاو ماتلا لوبقلاب ناطلسلا مهلباقف ناطلسلا باب ىلع ةمدخلا
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا د 107 9+

 عاوناب مهب لو باد الاب اهيف مهلعش 31 ني رشعوةعضب اهيف ماقاف ةيعاهسلا

 + ة:ريدلا نيما ىثاوطلا .ىلا هفاضاو هلصفف ناطلسلا ىلا هلمع من غأبف باذملا

 كداحلا ةلشل هئافو“ قاكو + ايف فلاش ةذي دن ةر اشم “هر داصف كتها

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم لوالا عير ربش نع ني رشعلاو

 651ا/

 ةَعدِب تناكو بطعلا ةحلاصم ةيعرلا نع ناطلسلا لطبا ةئسلا هذه يفو

 نم ىثو ناطلسلا اهلطباف لضفالا كلملا مايا ىف باونلا ضعب اهعدبا ةركنم
 كالمالا لخن لابق نع ذيبز ىداو لها نم ىرقلا لها ىنعاو هلهف تانستسم

 أضيا تاونلا ضب اهثدحا ةعدب تناكو ةناطاتسلا

 نابعش رش رخ ا ىلا اهب ماقاف زعت ىلا ناطلسلا مدقن ىدامج رهش ىفو

 الف ٠ اهيف ناضمر نبش ماصو نابعش بش رخن ١ ىف اهلخدف ديب ىلا هجوت مث
 لك را دال دصق .3 مث اهيلءىلوتساف تباث ىنب دالب ىلا راس مايصلارهش ىضقنا

 لجأ اوه سرا نط يمس ىذلا وهو ىلع ىنب نصح ىلا 0
 ىغبلاو نايصعلاو داسفلا هلها: ٠ رم رثك دق ناكو ٠ رخمشم لاع رسع

 هوكرتو نصحلا نم اوبر روكذملا خيراتلا ىف ناطلسلا مثدصق الف ناودملاو

 اروصنم اًرفاظ مجرو هنوظفحي ةبتر هيف بترو ناطلسلا هضبفف ف٠ الاخ

 نب ميهاربا نب ىلع نب. دمحا نيدلا بابش هيقفلا ىفوت ةنسلا هذه ىفو

 ايبرا ابيب البث ًالفاع اقراع الضاف ًابيقف ناكو ٠ ىرقملا ىررضحلا ماض

 ةسردملا ىف اسردم ناكو ٠ سانلا دنغ ابوح بناجلا نيل قالخالا نسح

 ةسردملا ف ؟ديعمو ةب رونلا نسانلا ضهب ايمي ىتلا و دييزب ةيقثاولا

 ةنسلا نم لوالا عيبر _:رم نيرشعلاو يداحلا موي قوت نا ىلا ةيفرشالا



 26101 36 ١ يناثلا ءرجلا .ةب ؤلؤللا دوقعلا

 ناضمر  رهش.نم نيرشعلاو سماخلا موي ىلا القتعم نجلا ىف ماقاف هنجحد
 اهب ماقاف نعت ىلاناطلسلا مدققث ديبز ىداوب لذا ممر ىضَقلا أنو ٠ هقلطا مت

 ضايبلا ىفو اهيف ماقاف ةوجلا ةئيدم ىلا ناطلسلا مدقت بجررمشرخاوا ىفو

 هذهناضمر ربش مأصو اهيف ماقًافزعت ملط مث نايعش نمرتكع سماخلا لا

 ناطلسلاقلطا ناضمر ربش نم ني رشعلاو سماخلا موي ىفو ٠ زعت ىف ةنسلا

 لبق ام هتءارب ققحت ال نبا 5 ىلبنسلا و دابب نب ركب ابا نيدلا رف ربمالا
 دق ناكل لع ناكولو٠ ناسا يلح هللا همحر ناطلسلا ناكو.٠ هنع

 هك دجوي نا لقو كولملا ميش نم هذبهو ٠ سانلا نم فئاوط فلثا

 هلغم كولملا

 العوارعو انيك ضرالا ىف ءدازئلهع هللا ابطخا

 ادشريطامءاوسالانماةوس  ..الو اهوركم هيف انارا الو

 نم سماخلا موي اهلخدف لاوش نم ثلاثلاموي ديبز ىلا ناطلسلا مدقنو

 اولع الف ٠ هنم رذح لع اوناكو ةبزاعملا دلب.ىلا مدقت. مث امايا ماقافروشلا

 مدالب , ركسعلا ببنف لابجلا سوغرب اوقلعتو لاومالا ىف اودهز مههلا هراسمب
 ىلا ناطلسلا عجرف دعاسم ريغ تقولا ناك مثارف تفردو اديس اب

 ةيسلا رخال اهب ماقاف ةدعقلا ىذرشع ىفزعت ىلا ملط مث ديبز
 57 ةيحان ىف أضيا دينز 7 قيرحلا عقو هن |ع.سو نيناُعو ثالث ة ةنسس ىفو

 يف متو ىلوالا ملا ىف قرح نم”لقف لوالا قيرحلا نم اوحت ناكوقومللا
 نوريثك ساناهب رضناف ةيناثلا ىف:لسو ىلوالا ةرملا ىف م نزف ”لفوا ةينانلا

 لامعالاب ملاس نبدمح نب ىلع نيدلا قفوم ىضاقلا رقسا ةنسلا هذه ىفو
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 ىربكلا ةيفرشألا ةلودلا مايق يف نماثلابابلا 04 ٠7٠ و

 مايا اهيف.ماقاف سورحلا ندع رغث ىلا ىلاعلا باكرلا مدقلةنسلاهذهىفو . .. هدع

 اريك بيش ةثدحلا سوكملا نم لطباو
 ناكوزيزولا دبيعم نب مساقلا يلا نب رمت نيددلا. تن ىضاقلا ىفوت اهيفو

 اهلح اءاش اه رك !ًداوج ابيبم القاع ابيدا ءارزولا ديس هل لق نم قجا

 دلاخ.الو بحي الو. الك . .زفعج الو لضفلا كح م

 دحاور اهنا الإ“, دؤطلاو: . , يرشلا ثيلو نمل او زنللاكا

 اا بقال كفب مهل .ذ ةشايزلا .لماكم_ نة طايسسلا ةييسفل ازأكو

 اكذب ٠ ايفو 8 ٠ ناسحالاو لضفلا ريغك .٠.ناسللا يصف ٠" بن

 اليخم .نامزلا هب نوكي دّقلو .. هئاؤسل ةوازؤم نامزلا.ىدعا

 نينامثو ىدخا ةنس نم مرحلا ىف ىفوتو نيعبسو عبرا ةنسىف ةرازولا ىلو

 هربقو زعت ةثيدم يف هتافو ثناكو ٠ عا دار ةنس نيم خرم /افاءزمجو

 نول ايضاقلا هيلو دقت نرازولا لووك ذات ثراث ىف ىقتوت الوعأل ذاستطتالا

 نيدلا قل ىفاقلا ةرازو ةدهناكو لبيعم نب ميماقلا ىبا نبرمع نب لع نيدلا ه4

 مايا ةينامو رهشاةريشغو نينمس تدم روك ذملا

 ماقاف ديبز ىلا ندع نم ناطاسلا عجر ةناعسونيناكو نيتثثا ةمس ىفو 1

 ٠ ريراوف نصح ضبفوامضبقف تباث ىنب دالب ازغو توبسلا ةدم ديبز ىف

 نبركب وبا نيدلا رف ريمالا لضو ةروك ذملا ةنسلا نمر فصربشىفو

 هب ىشوف روصنملا معلاو جملا لمح هتبعصو ةفرشما ةكم نم ليثسلار دامب همز,
 طلسلا هلقتعاف نكي امو ناك ام هنع ىورو ناطلسلا ىلا ةاشولا ضعأ



 _ *اه+ يناثلا ءرجلا . ةيؤلؤلادوقعلا

 فاضاو نيقابلا قلطاو داسفلا ف رعإ نمم ىراسالا نم ةعامج لئقب ناطلسلا

 ةهجلا ىف بائئساف كتشب نيدلا فيس ربمالا ىلا عمر ىداولا رما ناطلسلا

 يقف فاناكو دحاولا دبع نب دما نب ركب ابا نيدلا ىضر هيقفلا ةروك ذملا ظ

 :ةفماتلا سرع ةملاملا ل41 ةشازلل بعل ناك هنانالا لايسمح

 ىف ٠ ةدع مهنم لئقو ٠ مهعوبر ىلخأو ٠ مهعومج تتشف ٠ هماسخل ةببرضو
 ىلا ىلاعلا باكرلا مدقث رخآلا عييبر روش نمرخاوالا رشعلا ىفو ٠ ةدم برفا

 0 ذخاف فال وحن روصنملا هركسع ىف مدقل م 2 * أمايا هيف ماقاف ةسورحملا زعأ

 نعت ىلا مجر مث أدع اهب طاحاف بايراوحن راس مث فرسلاب مقلم ايايلم

 ةنسلا : رم نابعش ةرغ اهلخدف ةماهت وخن هجوت مث ٠ لئالق مايا اهيف ماقاف

 دز ةي دمى ناظمر هما ناكو ةريكذلملا

 كريدلا فيس ريمالا ىلا ةمحتلا رما ناطلسلا فاضا ةنسلا هذه يفو

 ةثالث هل اواعج دقو ٠ فينك عمج ىف ةبزاعملا هدصقف اهيلا مدقلفكتشب

 كرمال ىف ظسوت نا ىلا هوجردتساف منملا جرفن نك اما ةثالث يف. نماكم

 نبركب وبا هيقفلا ذئموي هعم لئقو ٠ لثق ىتح لتاقف هعم نءو هب اوطاحاف

 نيرشعلاو ىداملا موي مهلنق ناك و :ركسمعلا نم ةعامجو دحاولا دبعنب دمحا

 رك اهحانلل وم علاوش

 01.4 ةبعص ىليذسلا ووأيم نبرك وبا نيدلا رن ريمالا مدقل ةنسلا هذه ىفو

 اروربم ا جل نهيأ | مح هريسمب راسو ةفرشملا ةكسم ىلا روصنملا مللاو لمحل

 هبايإو هباهذ ىف ةمالسلا بوصصم ٠ روكشم ايعس ىعسو

 يناثلا ءزجلا قل ةيؤلؤللا دوقعلا



 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلابابلا 61 9+

 ىلا مهودصقف ةلغبلا زاملغو حالسلا ديبعل مهحاباف ةب رقلا ىف منك أما يف

 فاتاف مضعب مزاو نيب راه مههوجو ىلع اوجرخف اوعمتجي نا لبق منك اما

 دواد نب ىلع نب مثاه رفاظلا كاملا همع عزاب ناطلسلا رما مويلا كلذ ىفو

 .. هيلا نسحاو هقلطا مث امايإ هلقلعاف

 دالتلا م ركلا نم مفصتمي . : ىوقت ناوي رطلا بصعلا امو

 ءاروشاع موب مراعف نم كلذ ناكو

 |مو هلكق وسلا قرح دييز ةنيدم ىف قيرملا عقو ةنمسلا هذه ىقو 17
 اهريغو ديبز نم نك,اها ةدع ةدملا كلن ىف قرحو ٠ ةلامشو ًاقرش هازاو

 ةروك ذملا,ةنسلا نم مرحلا رهش ىف روك ذملا قب رملا ناكو

 نخبلا قيرط اودصق وادي دش اانيف ةب زاعملا تدسفا ةئسلا هذهىفو 9000

 ةمحتلا تحاص لع رمأو بابلا نمار كسع ناطلسلا ملل درغ ى 1 دمية

 لك نم ركبسعلا مهاتاف مولعم موي ىف ركسعلا ةهجاومب لاشف بحاضو
 ةفئاط مهنم قرغف هواخدف رحبلا الا بربم مل نكي, لو ٠ ناكمو ةيحان ه١

 ركسملا مدعم ناكو ٠ نورا زبماو مهنم سانأ مدتساو ٠ نوقابلا ملسو

 مهلع ماقاف بجاحلا كتشب نيدلا فيس ريمالا

 باعشلا .مهنمطب .تقزش دقو. . ىلاوملا.رمس مهنع بكفكي
 بابضخ مهنم هفك ىف نك. ةانف مهنم هفك يف نمو

 رماف ىراسالاو .سوءرلاب ناطلسلا ىلا عجرو. مهنع فيسلا مفرف



 96 1 و يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 مهنم لاقو اديدش اميِض مهيلع قيصو موب ةزاحلا ىلا نما نماوب رهف

 ' ةيحان لك ىف اونتشتف ةفئاط

 مجر مثلئالف مايإ اهيف ماقاف ميملا ىلا ناظلسلا مدقت ةنسلا هذه ىفو

 ناضمر ربش خس ىلإ اهب ماقاف ديب ز ىل
 800.4. أمماض ةنس لواىهو دس ز ىف زاطلسلا ماض ةروكذملا ةنسلا هله ىفو

 نم قاطلسلا باكرلا مدقت لاوش رهش نم ثلاثلا مويلا يفو ديب ز ىف
 هلوزن ناكو ٠ ةمامتلزن مث ىحضالاد يع ىلا اهب ماقاف زمن ةسورحم ىلا ديب ز

 ميهاربانب ىسع نب ةحلط نيدلا ْئن حاصلا خييشلا ىفوت ةنسلا هدهىفو

 ةققيقحلا باككاو ةّدن رطلا لاجر دحوا ناكو ٠ راي ىسيع نب ركب ىباثبا

 هنافو كناكو . ةرهاظ ثاماركمل روش اعرو ادهاز ادباع ًاماوق الاجم

 ىف فوت. ةروكذما ةنسلا نم رخالا عيبر روش نم شع سداسلا موب
 ةبق هربق لعو ماهس باب ةيحان نم ةيفرشلا اهتربقم ىف ربقوديبز ةئيدم
 ةرخ آالاو ايندلا ىف هب هلا غفت هب كربتيو رازي روهشم هربفو ةيلام
 اوفلتخاو ءان رثلا كيلامملا 7 ةاهفلذلو و نينو اة قي 0

 ناحل مزاد طرت: هل آلويع لسراف مهرعا تب رغتس اف مهحالس نوذخأبو

 نوقرتفم مهنكلو حالس عمجَولانق ةرها لع بنا هوننبخأو هنويع هيلا عفررف



 ىربكلا ةيفزشالا ةلودلا مايق يف. نماثلا بابلا 4 1 3+

 لخدو ٠ كلاسملا فاط دق الجر ناكو . تحت نم ةانثملا ءايلاب ىسنويلا

 كاملا -تاطلشلا مدخو نكسو اهب نظف نها لضو ايلف ٠ كلاملا نم ةدغ
 كلملا ىف هتماقا ةدم لضفالا كاملا ناطلتسلا مدخ مث ةلي وط ةدم دهاجلل 3

 هدهاش (علقعلا دح نع جرت تاباور ىوري دقو ٠ ةرضاخلا نحن اكو

 زعل ةثيدم ىف نابعش نم رشعسماملا موب هتافر ناكو ٠ مهلا كلام نم
 ىلامت هللا همحر دانجالاب نفذ

 تاكو ليئاكيم نب دم نيدلاوون ريمالا يفوت ًاضيا ةئسلا هذه ىفو
 بحي نانبلا طسب سفنلا ميرك ةريسلا نسحن نأشلا ىلع ًاليبن اليلج ريما

 . ملاخ ميو الزج ءاظع مهبطعيو هسلحم نه عيينديو ءاحطصلاو الملا ٠
 ايف *"ءارمعالا كلم هل لامتي ةيلوسرلا ةلودلل هدايقناو ةتراما مانا ىف ناكم

 زوج هبراحو ةذدالب ىف ناطاسلا عزانو ةنطاسلا ئعداو ةعاطلا نع هدب. عزت

 دالبلا نع ةفرطو هدا ن. هنتجاف ًافشك ًاشيج لضفالا كاملا ناطلسلا هل
 حاتفملا ند ةاطعاف ىودنملا دمحم نب ىلع مامالاب ذالف ٠ ادبأ ةبار هل متت لذ

 ةعلا ةلئلهنافو تناكو ٠ ىو نا ىلا هب لزي لف « هتاتمي هيلا فاضي امو

 يلام ةنهل وعني ظقؤكركنللل قايل ومقام نم ]رع نطقلابلا

 رضالاراذ قسما نضَتلا: ةرانمإناطلمللا لأ ةثاعبسو نينا ةنس ىو 194 هوو

 ةفواتلاطهتلا افك ركع قاطللاة و ايفودبز نمأرتوتلا للا: ف

 ريزولا ييعم نب مساق ىبأ نب رمع نيدلا ىقت ئضاقلا شيلا مدقم ناكو



 26 15 3“ يناثلا ءزلا ةب ؤلؤللا دوقعلا

 رمال ةينابحرلا لامعالا ىلا مدقللاب هرمأي دبيعم مساقلا ىلا نيرمع نيدلا تق

 . ةسايرلا لماك ٠ ةسايسلا نسح روك ذملا نيزولا ناكو . كلذ بجوأ

 لخنلا:ناطلسلا لرنوت. اهلارملالب رم دوا: ءااملاوحا وشر هد مناي تاق ٠

 رخخآلا عيبر رهش رخآ ىف ديب ز ىلا عمترا مث رجبلا ىلا مدقت مثءةدم هيفواقاف
 ةروك ذملا ةنسلا نم

 زعل ةسو رحم ىلا ناطلسلا مدقت دييز ىداوب لخنلا مسر ىغتتا الو

 ةبمو ريغان مت ىلا ةماعلا دام ارقنإا ني ولا اص وو + زوكاذللا رسل وجل ف

 ةرخالا ىدادج رهش نمنماثلا موي زمت هلوخدناكو

 نينثالا مويزمت نم هجو رخ ناكف ةمابث لوزن ىلع ناطلسلا مزع مث
 فصضنو ًابجرو ىدامج ةيقب اهيف ماقاف.. روكذملا ربشلا نم زيشع سداننلا
 ادعم لاس نب دم نب لع نيردلا قفوم ىضاقلا سَ هتماقإ ةدم قو ٠ نايعش

 ١ اهبارظانو ديب ىف
 مايصلا ببسي زعل ىلا عولطلا ىلع مزع نايعش نم فصنلا ىضقتنا الو

 أهيف ماقاف ..زوك فيلا نافع رم :قيازيشلاو ىدالب موب زمت هلوخد ناكف

 مايا تضفنا الو .زمث ةنيدم ىف ناضمر همايض ناكو ٠ ىحضالا دبع ىلا

 رم رشع سداسلا موي اهلخدف ديب ز ىلا ناطلسلا .مدقت يحضاالا ديع

 ةسلنا وو

 ميها ربا نب ركب. وبا 'نيدلا رخغ لجألا خييشلا فون ةئسلا هذه ىفو
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 ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق يف نماثلا بابلا 6 174 +

 ةرعاو ةلالأ داتا لقلا ىرجو . ارهاظو ًانطان رمالا مننا الف نابمش

 موي نفدف نمت ةسورخم ىلا هذلاوب راسو ةديج ةقفت ركسملا ىلع ققتأ
 ةعبس هلع ةءارقلا تكرمشاو ءروك ذملا رهشلا نمنيرشملاو عبارلا نينثالا

 لاجرلا مادختساو لاوخالا ريرقتب تاهجلا رئاسحلا هرماوأ تزرب مث“ مايا ه65

 ةعطا ىذنر ساو ةذقتلا "153 الاوشو؛ ٌنانتقثر ككاو نامس هش ماقأو

 وهو « هيلع دقت ةيحان لكنم برعلاو + هيلا لصت ٍدلِب لكن م بتكلاو

 ٠ ىضتريو بحيامبهيلا لصاو لكل باقي و ٠ ىغتقي امب باتكك لك نع بيحب
 ا ايصامز اهنئاط ةبدإلا كطعذأو . ايتطاف اًينا3“قالابلا رس وتلسا ىتح

 رشع سداسلا موب اهاخدف ءدي ز ىلا ريسملا ىلع مزع ءاديعلا مايأ تضقلا

 لانالب وراس نيتاووعراخل اطراطا وت ننال

 ناويملا نم تسيل اهنأكف ٠ اهسوقت ماملا ىبحت سراوفو

 نم ليختلا ديدعب ناطلسلا رمأ و رب ”ةئاوعبسو نيعبسو عسل ةنس فو
 نم ناكو ؛ ربك فقط هنه ضرهناو خا هكمزا هات ود 4ىداو

 نم ليخنلا ىلا روك ذملا مدنقث الف +: هيجولا نب :نمحرلا دبع نيب ودنملا ةلمح 299 4:

 هخجبوو هدعوتو هفنعف .ةرمثم ةلخ مطقب الجر ىأر نيب ودنملا ةءامللا ةلدج

 نوقابلا هبب ربتعاف امم امهتلتمف هتباد ىلع وهو هيلع ةلخنلا تطّمسف هددهتو ه0
 ة:سلا هذه ىف ليخنلا ديدع ناكف ٠ هريغب ظعو نم ذيعسلاو . هباحصا نم

 ىذاقلا هريزو ىلع ىلاعلا هرعا زرب مث ٠ هتانسح نم ةليت لاؤلكةروك دملا

3 



 * 13 + يناثلا ءزلا . ةبؤلؤللا دوقفلا

 مصمتسملا الو ىضارلا ةرصعىف اهداش أم ةيضرم ةرزيش وذ

 ملغمتم رباكحتم الو مهج الو ظف ال رغأ نيبجلا قط

 ملسم ىثمب ضرالا قوف مادام , هب انمتعو . هدعسي هللاف

 مسيو ىدرلا هيفكيو ىلوأ . ىذلا كلما ىلا اكلم هديزيو
 متدتل ىلا تامامح تناب . امو حبص ىلناو "ليل نجام

 اسبح

 هيماثلا تابلا

 اهمايا ضعب و ىربكلا ةيفرشالا ةلودلا مايق رك ذ يف

 ناطلسلا وت اهل :ىنسملاب هللا هلما» ىجزدزملا نبملا نب لخلق

 مايق لع عاجالا ل صحو روكذملا هميران ىف هيلع هللا ةمحر لضفالا كلملا

 298.8. نب دواد نب ىلع نب سابعلا نب ليعمسا فرشالا كاملا زاطلسلا هدلو

 لوسو نب ىلع نبا رمعنب ةبنسوب

 اسسيمعرلا .نرمطملا ىرمشلاو. ... . مفادم ريغ تارمغلا:ضئاملا

 اهسييقنلا :ديلدسمتو نونأفلا, نتا .>: .ةنآ!: يف ... ةناخةووضت بهنام

 اسمخ هننم ثيازف.هشوو ..! .دحاوب: تيس هب. تمعس||ال

 الحمم .لالف -هلصتم فعال و... . افلؤم لاس هلأ جيلللا

 نم نييرشعلاو ئداحلا مويلا نم ةعمجلا ةالص دعب هتعبب ماظنتا ناكو
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 هلك كدنب لضفلا ىلو تاهيه

 ىنولاىدل زوضحلا ثببللا اهيأي
 ىتلزلا مشالا لسبجلا اهأي
 هزلي نينا :نمقلا انه
 مو: افرض ىدرلا ةلئاغ كتلاف

 الو 'مشح الو لوخ الوالك

 قدودغماضرلا بحسوم كاقسف

 ةيشعو ةركب موني لك ف

 ةفيقح تبهذ اف تبهذ نلف
 ًدحام"ائف تككرتو انتعّدو

 هجات يف ىذلا كاملا فرشالا

 يبرعيلا داوجلا  ظقيلا 'مزاحلا

 ىبنولا ىلا :قاتعلا ليخلا .دئاقلاو

 اظِلاو لساؤحلاو لها وفاغلا زي

 ىذلاو لضاوفلاولئاضنلاوخأو

 عسنضا وخ كولملا مش هل كلم

 ٍهَسِل رع ىف ءاجيمهلا ىدل ثيل

 امسلا هام ىنب نم. ةنفج لا: نم

 اهعئاقوو ةيلضفالا. ةلودلا مانق يف عباسلا بابلا

 مألاو اليعلاو لوا ث هول

 مركالا ميحرا نبا يأ

 مرضحلاا 'مَضلْلا رحبلا ايان
 مجنملا  ..كرواملا كلا ان

 . مذهللا ناسللا الو ماسحلا نني

 مدختتسي هب لام الو ”مدخ

 مجشرال رفتحسم ئرعلا ىهاو

 منا ثحالو 7 تدّرغ ام

 ممنأ كل تنضم اف تدضم نألو

 ممتبو فج رام ١ ىنبب
 منيف ةماسةملا ىو. مولي نمت

 مقرألا: تاوسفألا :ىربزمل
 مدحت ةاركلاب ىداست امس
 م.معملا و اهدنز ةفاللا: رم

 مرضخ زب هنم فك: لك ىف

 مشمشش ش ولا تّقنلا اذا كلحم

 مسييتمر, !وافاو فولاا:::لاعم
 ّ مه نيذلا ناسغّرس هرم



 تنعذأو كولملا تنع هل "كلم

 هلهأو ئصعلا رهدلا ةعاطأو

 هلالج لج هللا مكحح هاناف

 نكي مل ةيدبلا لكىلع مكح
 هدة رينملا رمقلا ريغتف

 اهلهاب ديت ةفجار ضرألاو

 ةرسج ةماهت نم يضرا لكبو

 هنفدل ءامسلا .ةكتالم تلزن

 هنباو جحيرعلاو ريمحو أبس

 يئاثلا ءزبجلا

 معتم بلغألا 221

 مسم راو كاك اهناكر عموم

 مكحي ايف لدملا كيللا وهو
 مدقتسم الو مهف رخأتسم

 مطلتو حونت ةفساك سمشلاو

 رطب فاوملا رغم وجل

 متأم ديبز ىف تدب لكبو

 اومدُقت ءازعلا ىف برمي كولمو

 مثيب رسابرو ىاشلا ريهزو

 مرتي اذو ىكبب اذ حابس م ملاوداهدهلاو نين رقلاوذ ب مصلاو

 هنبا ناسحو بركوبأ ىأو

 ةدنكو مللو تراسغ كوامو

 هليلسو ٌفسوبو دييشلا ىتأو

 ماق دهاجلا دواد فب لغو

 ابلهأ شوو .ايندلا ةشحو.اي

 ىئغولا ف ئاتكلاو بك اولل نم

 رمدم ةاغبللو  ةاغفطلل .:رم

 نع ببحيو هضفي باتكلل نم

1010 

 مينيع معاجضلا وبأو هقينقشو

 مهبألا ؤ.هلئاو ىدنلملا ىبأ و

 منيضلا :ريزحلا دوادو نسمع

 مدسنع ناق نيعلا عمدو ىجبب

 ظعألا بتلا تام لسيق ذإ

 ممحتت ابهاسرا .يف ليخلاو

 مّدهم دا_سفللو لالضلل نم

 مجول مفتخم ىف هنوهتم

 يناثلا ءرجلا
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 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابلا *01

 هيا لبق ازيغتتم تان واذ: نماثلاو:قئافلا نقع

 هحيرات ىف ىفوت الف .ناسح نب دمحم ن يدلا لاج ىخاقلا ٌةريزو ناكو

 نم ةعاج هاثرو دبيعم نب مساقلا نب رمح نيدلا ىقث ىضاقلا هدعيرزوتساروثذملا هوو

 هدىقت . ديدشن زح هيلعسانلا لانو تاراتلا دئاصتلا نم ةدعب ءالضفلا

201. 

 رعشلا نم هب ىثر أم عيمج نمتبنا دقو . هنح حوبحب هنكساو هتمحر ب هلل
 و : 5 ا ن0
 يهو زوعنم ادادس اهتلعحم اهريغظفح لع بزع ام ذئموب ارتمظن ةهديصق

 'ميقلا فينحلا نيدلاو كالاو منعالا ماقلاو ةفالخلا تكب

 محنالاو امسلاو يكبت ضرالاو امهالك ريدملا رمّقلاو سمشلاو

 محسالا ىناولا رجحلاو رجملاو 2 ةكمب فيرشلا مرحلاو تييبلاو
 مهسالاو ىسقلاو ةيرهعسلاو  اسيظلا ةدنهلا نجينلاو شملاو

 مجيالاو  مهحيصف نولسملاو هلهأو اشترشلا للملا سرادمو

 مظنبو هجات دقعي لبق نم  اسهبلاب جونا كلما ىلع اعزج
 مّدم وهو دنجلا رانم ىنبو ىلعلا داس ىذلا لعنب لضفالا

 مدلا هيناوج نم رطقي فيسلاو همزعب نيدلسلا روف ىمحو
 ميلا ري زحلا هرولا روسقلا ز وصحلا ةصفا رغلا قاطلا عور ألا
 مجنلا ثللا فدنلا لباولا 9 نحجرملا شجالا نتملا ضراعلاو

 مدخلا ضوضعلا تضعلا عطاقلا ىفرشلا زارجلا ركذلا مراصلاو

 مديرو هاشي ام ضقني فيسلاب كلذو حومج لا كللا فرصمو



 وك هو 3 يناثلا ءزبا .ةيؤلؤللا دوقعلا

 امف تابمثب ًايققم زف موي ناكو ٠ ناب وملا مهعمج غلبف رصحلا دح زواحيام

 داسفلا فئاوط نم دالبلا فو نعلا طق ىف كلملا ىلوو ٠ لوحت الو لزلذت

 مهتماك قّرفق دادضالاو ءانرقلا ة.رع ًالضف سراف ىلا لع ديزيءام ٠

 : ... مهفأش لصأتساو
 ىف زان ةنيدم ىفاهأشنا ىتلا ةسردملا ةينيدلا رث املا نم هل ناكو

 ىلع اهنا كلذو اهلشم دالبلا ف نكي مل ةرانم ةرامعب اهيف رما٠اهنم ليبجلا ةيجان
 ةيناثلا ةميظلاو ناك رالا ةحيحص لكشلا ةعب رم ىلوالا ةقبطلاف تاّمبط ثالث
 . رظنملا ةبحع لكشلا ةسدسم ةئلاثلا ةّقبطلاو فو رملا ةٌئاق ناكرالا ةثلثم
 ه5. نويل امانا ًادفطو: ايفر قؤمو مان[ فز ركل ةبسردللا ف ليترو

 اثدحو .ةنلطلا نم ةرشعو اًديعمو فيرشلا عرشلا:ىف ًاسردفو نآرتلا
 نايطا مييلع لتقزان كدرازلا ةارتنا ايانئلو ءارفر انهو اهيا

 مم عيمبجلا ةيافاكب موُقي م اءابدو اموركو ًالخنو

 ايف ترو ةمظعملا ةبمكلا باب ةلابق ةفرشملا ةكم ىف ةسردم ىنتباو

 ن ومان او الفم وآهق وآن ذومو اماماو ةبلطلا نم ةرشع : ايسر انلظرسم

 رينلاو ةنملارام آلا نميثك هلو . اًديجأتقوا يلع فقواو وب ركتلازارتلا

 كلملا تراطاشلا مخركا مكر وك ذ كانا ةعبس نع ىفوتو.. ةيستسلا
 عبارلاو ٠ دهاجلا ىلع ثلاثلاو ٠ روصنملا هللادبعىاثلاو .٠ ليعامسافرشالا

 عباسلاو ٠ رفظملا رعسداسلاو .ديّوملاركيوباسماخلاو ٠ لضفلا دمعد



 ه6؟

 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابلا * اهم 3+

 مايأ ةعبس ةينهلا ةكلملا رئاس ىف هيلع ةءارقلا تناكو .. مب ركلا نابعش

 ىلاعت هللا ةمحر

 ىف هالعلل اكراشم انيتف انكَّذ اي أ امزاع امزاح اظتيامبش اكلمزاكو

 ترتلا زيسو تاسنالاو ةئللاو بادالاو وغاب ًًقراع ملعلا نم نونف ةدع

 خيرات ىف نويملا ةهذن تاك اهنم بتكلا نم ةدع فنضو . كولملا ريسو

 اًدج عفان ٍتاتك وهو هلاونم لع. حسب. مو هلاثم لع ذحي لن ورَقلا فئاوط

 ءابقف تاّتبلع لع ىوتحي ةينهلا ىقانملا ىف ةزسلا اياطملا باتكح ًضنأ هلو

 راصتخا ىفراصبالا ةهزن باتنك هلو ٠ امئارزوو ابكوامو اهئا ربك و نعلا

 ىف مهلا ىوذ ةيغل باتك هلو ٠ ناكلخ نبا نيران رصتخاو .رابخالا زنك

 كلذريغ هلو مجلاو برملاباسنا

 اهروس مادهنا تنا دعب اهقدانخ رمجو ديبز روس ددج ىذلاوهو

 ةعرلل ىرجاو : ةركتسم ةلمج كلذ ةرامع ىف قفناو اهقدانخ تب رخو

 ماو نللطا صم فاو هوعردزا امم عيرلا لازم نببلا تاهج مظمم ىف

 امرك ناكو ٠قرف ىضرالا عارذلا نيبو هنبب و ةحانملا ىف ىعرشلا عارذلا مل 2608.

 ىداحلا نب دمحا نب لع فيبر شلل تمهوو بعتلا عضومتابملا مضي اداوج هو

 اًداج اءاحش ناكو . هدالب ىلا همدقت موي هل ةداوز ةيكلم راديد فلا ةثام

 ىريسلا نبا مدجو ٠ ىريسلا نبا ةمقاومل لجرلاو ليلا نمرصحنن ال



 ض6 اها 9+ يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 ةئيدم ىلا زعن ةسورحم نم ناطلسسلا لذن ةرخ آلا ىداجج رخآ فو
 مث قئروللاب فورعلا هرصقىف امايإ ماقاف بجر نم موي لوأ اهلخدق ديبز

 عجرو اريثك ائيش كلانه داطصاف ديصلا بلط ىف عمر ىداو ىلا راس

 هيف ماقاف قنروخلااب فورعملا هرصق ىلا

 .نعن ةسورحم نم فرشالا كلملا ناطلسلا انالوم ٌهدلو لصو مث

 اب ولطم مب ركلا نابعش نم رشع مبارلا ةعمجلا موي. ديب ز ىلا هلوصو ناكو
 هد١ ةيناث هدنع هتماقا ةدم تناكف ٠ الوعفم ناك ارا هللا ىضقتيل اثثح الط

 ةعمجلا ىلا ةعمجلا نم مايإ

 996.3١ نم نيرشملاو ىداحلا ةعمجلا مو. لضفالا كاملا ناطلسلا ىفوت مث

 ىأر قمتاف ٠ ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نم ميركلا نابعش ربش

 فرشالا كاملا ناطلسلا انالوم هدلو مايق ىلع ةلودلا ءاسّور نم ةعامجملا

 ٠لوسر نب لع نب نم نب فسوب, نب دواد نب ليع نب سابعلا نب ليمم]

 هتعب تدقملاو اهُوالعو ةمالا ءاحلصو اهُواظعو ةلوذلا ءاربك مهتجاف

 مياشمو فارشالاءا ريكو ركسعلا ءارمارضحو روك ذل خيراتلا ىف ةر وك ذملا

 و سانلا لاوحا تررةثو رومالا تمظنناو مولا فلحو برعلا

 ةائنأو مفر الو هدب دع دع

 ةفيرشلا هتب رئ ىلا هب ريسلاو هئيفكتو هلسغو هزاهج ىف اوعرش مث

 رهش نم نيرشعلاو عبارلا نينثالا موي هنفد ناكو ٠ ةسورحلا زمن ةنيدم



 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايف يف مباسلا بابلا 0204616٠

 هثؤيع لاو جاب نبا, ةظخل البام لقحلا ىف هئايخ ٍتصنو ءاعنص لهاب ه6
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 هنويع ضعب هيلا لصو ىتح ةءاسف ةعاسو امويف اموي ركسعلا رابخا هل نوحي

 الا ةطحلا يف سيل هناو مويلا كلذ ىف ركسعلا قارتفاب هربخي قباسسلا ءاضقلا مم
 لاخ ىف هعم _٠رمو هسفنب ةظحملا مدصو ةصرفلاز متناف ابواف نيميارا نمو

 : ريمالا مهم دذتسا دق ريغك سانا ةيديزلا نم ةطحلا ىف ناكو ركسعلا قارتفا

 ركسملا نم نان لئقو ريمالا رسأف مامالا لوح اوطاحا كسلا مدطصا الق 5.
 نيعبسو ناك ةنس نم رفص رهش ىف كلذو ةطحللا تبهتناو

 فرب ليعامسا نب دم نيدلا ردب ريمالا علط نيعبسو نام ةنسس ىفو
 دودح نم مامالا: رك اسع منهو لقحلا ىلا اريغم روصنملاركشملا ىف ايا

 ةليبق لك لغو ةسيحان لك ىف رئاوغلا نشي كلانه ماقاو ةيناطاسلا دالبلا
 لاجرلا بولق كالمو لاومالا لذبو

 نضّرخ ىف كردم نب نابلس نب دم ف يرشلا فلاخ ةنسلا هذه ىفو

 هلوقب اولاقو فارشالا نم ةعاح فالخلا ىلع هقفاوو .ةعاطلا نع هدي عزنو

 ىلوالا ىداح نمرمشع ىناثلا موي ناك ايف ٠ ناطاسلا ةءاط ىلع ميهقاب ماقأو

 فارشالاو يناطلاسلا ركسملا نيب نضرخ لاعا نمنابختر داون فاصملا لضخ

 تزيل الا لع لدا ةنع «لكقو نابلس نب دمج يفي رمثلا لئقف نيفلاخملا

 ىف لب زك ىف ذثموي ناطلسلا ناكو ٠ زعت ىلا مث ديبز ىلا تامحو مهسوءر
 ىعسلا دهسا هوخاو نيدلا فيس نب سوي هدعب فارشالا ةسايرب ماقف ةوجلا

 رجلا دبع نيردلا نكر ريمالا دموي ضّرح بحاص ناكو ٠ ةريضع

 ماملا ىلع نبا



 166 + يثاثلا ءزجلا ةيؤلأوللا دوقعلا

 ىرقلا لها ضعب ن“ ملا هلصوف ىرقلا لها ةفاكبو ديبز ىف ىذلا ركسعلاب

 اجار عبارلا مويلا فراشو مايا ةثالث نم. رثكا فقي لو امجار رعتلاف
 ةنيذمم ف ذئموي تنك :ىنسملاب هللا ةملءاع ىخنرزخلا نسما نب ىلع لاق

 295... مامالا ناك..٠ هب .ينربخا اهف همهتا ال ماهس لها نم لجر ىنريخاف دبيبز

 ةلنيلن ةئيدملا لخد نا:لإق ةبقرشلا ةيجانلا ىف ةنيدملا باب ىلع اطاح.حالص

 ةئيدملا لهاو مامالا ركسع نيب لاثق لصح هناك ةليللا تيأر لاق ٠ نيتليلوا
 ىلع ةماسقلا ليوط ةقلؤلا ميظع ديز نم لجر جرخ ذا نولتلقي سانلا انيبف

 بايث سرافلاو سرفلا ىلعو ليخلا نم ال لاما نم نوكي ام ٍظعاك سرف

 هارو كلذ هعدج يف جرخالف ٠ كفاك عج سانلا نم هلوخو رضخ اهلك
 ه6 ملو ماشلا وحن اوهجوتف عمجلا ثاذ يف مهغبتف هبال نإ اوهزهنا مامالا وكيس

 عا انعم هنم ايئورلا هذه تمم الف * مهب دهعلارخ | ناكسف دحا مهنم تفتلي
 ٠ موقلا ةيزهب تنقيا هتريش ىرسحو تالاحلا عيمجيىف هثيدح قدص نم

 وا ايؤورلا ةليل بص يف ةيماشلا تاهجلا ومن نيهجوتم هشيجو مامالا مصاف
 معا هللاو ةيناثلا ةليللا ميص

 يف مامملا نب ىلع نمحرلا دبع نيردلا نكر ريمالا رمتسا ةنسلا هذه فو

 ظ اهب ًامطقم ةينابحرلا لاغالاو نضّرح
 نب دواد نيدلا مراص ريمالا درج ةروك ذملا ةئسلا نم ناضمر ربش فو

 ضبقف لجّرلاو ليلا نم فيثك ركسع ىف رامذ ةيجان ىلا رجابح نب. ىسوم

 هجوف ٠ ةريثكىرق برخاو ًابهرو ابعر برعلا هتناجاو كلانه نوصح ةدع
 دجتتساو رخأ امومج مامالا عمج مناقل مقل لف هلانقل ةيلغع شوب مامال



 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابلا 0 65 2#

 ناطلسأا لزني و لئفف هل ناطلسلا صاف ناطلسلا ىلا 4ف اوءاحو هوذخاف

 ةنسلا هذه ىف ةماهت
 ندعف ماقاو جح ىلع هقيرط لغخ لاوشر مش. ىف ندع ىلا مدقت اميفو

 ةثدحا امم اًريثك لطب او ذخاونلا انكم ةبدنال ا لنيل نس افييتؤملل اق ومدح

 م رجا ربلا 0 ىلا لب ه دولا هلئاثو ليخاي 4 000 0
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 زمن ةسورحم لازم مايا ةثالثوا نيموي :ب لايف مث 7 ندع

 يضاقلا ةبحص ةيرصملا رايدلا نم ءارفسلا لصو نيعبسو عبس ةنسم ىلو 5

 ناكو ريثك ءيشب فمنلاو ايادحلا نم اولصوو قرافلا ىلع نب دم نيدلا لاح

 ةرركذلا ةنسلا نم محلا هش ىف ملوصو
 ةيظع شوي ىف  ةماهت ىلا ىلع نب حالص مامالا لزن ةنسلا هذه فو

 دييز يلا دالبلا نم اورعتلاف هب ملل ةقاطال دالبلا ةالو ىّأرف لجزلاو ليخلا نم

 ىف رانمو اهوبرخاو هركسع اهبهنف ةياشلا تاهجلا ىف ماعالا راسو اوعمتجاف
 ةزوكذملا ةئسلا يم كارب ابلصوف ديز ةئيدم ىلا هعومجو نناكط

 اتهيف دحم 0 ةنيدملا لوح موب لك رودي وهو مايا ةثالث ةنيدملا يفرش مافاف

 ىَصحن ال (ما ةنيدملا ىف يّأرف ةردي والا عماج ة ةرانم علط هنالاقيو ٠ اعمط

 ٌسانلا ةرثكا خل "أذ ان هعارف ني رمل ةيحان لك نم اودشفولا دق

 ىرَقلا اشم بلظ دق ذكموي اًريما ةئيدملا ف فيه ١ ىشاوطلا ناكف * هيف

 مم رخأتب ال ناو هلع مهلصي اني ةبها لعا ونوكي ناو و ماجر عم 3 صحأو

 ىلايللا نم ليل ف ةطخما دصقي ناىلع مزع دقناكو : ةبوقءلادشا بقاعيفدحا



 دك 10 و يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ديس ناكو ٠ هيلع هللا ةجح1 دابق من رهو هيلع لخدف اهم ىنب ضعب هدصر

 ه64؛6 دقع ةضهناا عيرس ناكؤ راسو أ 'هراتزالو ءرمش سافزال ةنانزتؤت لوألا

 ة.عرلا ىلا (بحتع فاصنالاو لدعلا ريغك اسيفن ١ داوج اسيئر اعاجن ةثداحلا

 ةئسسلا نم نجر نم سناخبا ةليل ف هلئق ناكو ٠. سانلا ةفاك دنع ابوح

 ىلاغت هللا همر "ةروكاذملا
 ةضوعم نب ركب وبا غيشلا لاق ةرك ىلا جلا نت هلا ىذا ف

 ناطاسلا ةرمضح ىلا. لمحو هس ارزتحاو هشارف ىلع ةليغ نادعب بحاص ىربسلا

 نوصح لعىلوتسا ىذلاوهو ًامزحوامزع رصعلا دارف أو رهدلا لاجر دحاناكو

 ةءاطلانع هدي عنو نادعب
 ةروك ذملا ةنسلا لوا ىف ةماهت نم ناطاسلا علط نيعبسو تس ةنس ىفو

 هدو بتك انركذ اك ىريسلا ركب وبا خيشلا لئق الو ٠ ىريسلا للق دعب
 هدجئاف ناطاسلا دالب لع هدجتتسي لع نب حالص مامالاىلا ركب ىبا نب دمع

 ناديري أعيمج اراسو هعومج ىريسلا عمجو * لجرو ليخ نم هاش ام ىف هسفنإ

 ةثالث كلانه اماقاف_ناضمر رهشنم سداسلا موي دنجلا ةنيدم الصوف زعت

 040 ةفاك ىلا بتكو لجارلاو سرافلا نم اريثك اممج ناطلسلا مدختساو ٠ مايا
 ناكو ٠ هما مامالا شحوتساو مامالا اسف رب ىتلا قرطلا ظفحت لئابقلا

 ىف ٌدجو اهيف ءاج ىتلا قيرطلا ريغىف اجار رقساف اهلك هرومايف مزحلا مدي
 هنوصحو هدإب ىريسلا نبا قلعتو ناظلسلا دالب دودح نم جرخ ىتحربسلا

 داوسرثك و هعم راسو مامالا ىلا لزن نمىدفراا زرابم ناكو

 يدفرال ركسملا نم ةءامج ناطللا درج انركذ اكديجلا نم مامالا عفئرا

 يناثلا ءرجلا أ ةيؤل والا دوقعلا
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 ةدبيملا لاصخلا نم هيف هللا عمجامل هارزولا ديس هل ليق نم قحا .قاكو
 عيبر روش نم رشع ىناثلا سيما موي هرارقسا ناكو ٠ ةديدعلا فاصوالاو هو+

 ةروك ذملا ةنسلا نم لوالا

 يضاقلا ةبعص ىرخلا ةزم ةيرصملا رايدلا ىلا ءارغسلا مدقث ةنسلا هذهىفو

 ىبحلا ىلع نب دد# نيدلا رصان ريمالاو ىقرافلا ىلع نب دم نيدلا لاج

 ةروك ذملا ةدسلا نم ناضمر رهش ىف مهمدقت ناكو

 اهيف ةيفخلا لمعو اهنطوتساو اهنكسف ديبز ىلا ناطلسلا مدقنلاوش يفو

 بوقعي نب دم نب ركب وبا.روهشملا اصلا هيقفلا ىفوت.ةئسسلا هذه ىفو

 ةقيقحلا هالعدحا ناكو ٠ ةبرح ىلا نباب فورعملانيسلا حتمي ىدوسلا
 ماعطلا معطي احيصف ناكو ةروهشم تاماركل لماع لاع ةقي رطلا ٍخياشمو

 ةنسلا :نم ىرخالا ىداجىف ىفوت ٠ ماتيالاو لمارالا نم ةدع لفكيو

 هنفدو هتافو موي ناكو ٠ اهب نفدو روم ىرق نم طساولا ةيرق ىف ةروكذملا
 ىلامث هللا نجرب رويشلاموُي

 ةنيدم ىلا ديب ز ةسورحنم ناطلسلاعلط ةئاعبسو نيعبسو سمخ ةنسقو
 ىلا مدقت مث ٠ مايا اهيف ماقاف ةروكّذملا ةنسلا نم لاوش يف لزنو هتداعكن عت

 كلانه .ماقافباوهالا لحاس نم رحبلا ىلا راس مث ٠ ةّدم هيف جرفلف للا

 ةروك ذملا ةئسلا رخا ىلا

 دممسا نب داي ز نيدلا رشف ءارءالا ديس ريبكلا ريمالا لئق ةئسلا هذه ىفو
 ةرماببوزاق ةعيل اف ايطستسةقيروناكو ةيرحقلا دح ىف ةميدخر اي لباكلا
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 الاعلي اين ةينف ناك دزنم يزن جرم لضم اهلي و كب مل ول
 ماغلاو صاخلا دنع ًابوبحم سيردعلا كرابم ةرك اذملانسح !دهاز امرؤ البا

 ناكو ٠ ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو عبارلا ةمجلاةليل قوت

 ةرشع ثالث ةنس نمرخالا عيبز روش نه نيقب عب زال نيبثالا هلل هذاليم

 ىلاعت هللا هنمحر ةئاعبسو

 درب دمحم ديزوبا'نيدلا لاح ققحلا نقثملا لضافلا هيقنلا ىفوت اهيفو

 ناكو ٠ قنحلا ئنودتجتلا ئزعشالا نامع نب حارسا يبا نب نمحرلا دبع

 نيييقفلا مقفل ا دئاذم لع روت أطل مهف هل اعرو ايكذ انطف لماع اما ارئقف

 هسيقفلا نع ةلبالاو جلا لع ذخاو انهم نب ميهارباو ئتلعلا زم نب ميار
 ةديج تاضارتعاو ةنسح قيلاعت هلو .:دالجلاب فورعملا ىلبنلا ىلع نب ىسوم
 ايعازرم ءارفالا ىرسح سيردتلا كرابم ناكو ٠ ئيزراوخلا حرش رصتخاو
 لازتال.ناكو ٠ سهذملا لها ننم ةدعمبهقفت و مههلغ هلا ة ةمجر /+ برقي عي رطل

 وإ لف يك هيلع ناك نم لكرث ا توملاب سحا .الف هسار تحت هتبصو

 ةنس نوسخو ثالث ذئموي هرمعو ةزوك ذملا 'ةنسسلا يف هتافو: تناكو ٠ رثك
 ىلاعت هللا همحر

 . . ناكو زعن ىلا ديبز نم ىلاعلا باكرلا مدقن نيغبسو عبرا ة ةنس ىفو

 29, تراطانلا ىلع عقوف راطمالا : ةريثك ةنس تناكو تيرخلا مايا ىف همدقل

 نم ةفئاطب .لاسو ام. ىداولا التماف ميظع رطم بيشيخلا ىداو ىفركسعلاو

 اهريغو باوذلا نع الصف سانلا
 ٠ دييعمنب مماقلاىلانب رمح نمدلا تن يضاقلاةرازولا ىلوت ةنسلا هذه ىفو
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 ةديدسش ةيزه فارشالا هباعصاو ليئاكيمنبا مزه مثراهن نم ةعاس مهني
 رخب ١ ةعقولا تناكو ٠ .ناسنا ةئام نم ون ىف سيردانب دمج فيرشلا لئقو

 تلمحو المج اوذختاف لبا مبرتس تقولا كلذ ىف ةميزملا تاصح لف رابنلا
 فصنلاىف ةماهت ىلا ناطاسلا لزن مث زعت ىف وهو ناطلسلاىلا لتاقملا سوغر

 هبيلع فلافن اهيجاونو ضرح ىلا نيدلا رخف ريمالا راسو ىلوالا يدامح نم

 نيدلا رخفريمالا مثدصتف ىناولسلا فالخلا باحصامبيلا مضناو نازاج لها ه؟

 مهنم للق نا دعب حلصلا ىلا اونعذا ىتح مهيلغ ظحو نازاج لا هركاسع يف

 لاوش ىف ةعاج
 فيرشلا بابلا مامز بيج نيدلامزاص ىشاوطلا ىنوت ةنسلا هذه ىفو

 رمح سفنلا ميرك ًظاطخ ًايرك اهلح هرصع ىف ةيمامزلا ديس ناكو

 ربقو ةوملا ةنيدم ىف هتافو ناكو هسنج ءانبا ىف هلثم نوكي نا لف قالخالا
 ىلاعت هللا همحر كلائه

 نامزلا لجر ناكوريزولاناسح نب دمح نيدلا لاح ىضاقلا ىفوت اهيفو 23022

 ديس ناكو ديدسلا ىأرلاو ديدشلا نسأبلا بحانص يبم ابيل الماك الفاع
 "هل احوصن ريبدتلا ديج ةريسلا نسح فاصوالا لماك هنامز ىف ءارزولا

0000 
 فعزلاو ضيبلا ثيعا ام هئاراك ... انقلاو ضيبلا تناكول اركلانيلف

 فرخ هظفل نم ظافلالا فرعتستو ٠ ههجو بيطقل شبجلا ماقم موقي
 ىلاعث هللا هجر

 نباىسع ثرب ميها ربا نيدلا ناهؤب عرابلا مامالا هيقفلا ىفوت اهيفو
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 ه٠ يثو ٠ ىلاعت هللا هاش فنا ٌهركذ ىتاالا هخئرات ىف كله نا ىلا هتيالو ىف
 ىف نمو زعل ىفو ندء يف نم لع ديبز وهو يحي ناك٠ ةروبشلا ةيالزلا

 دالبلانم اهريغو مليزو ناوع لها نم رحبلا ءارو نم ىلع محي ناكو ٠ ضرح
 دالبلا نع بئاغ هل يرغب ناسنا هيلا ىكتشا اذا ناك 'هنا كلذو ٠ ةعساشلا

 ةعامج هب لسراو ارمضمم هل تك ناطلسلا دالب نم دإب ىا ىف ناكو اهلاعاو
 نع عنتم ا ناف هج ماقو لضو الاو همصخ ىضرا امإف ناوعالاو دنجلا نم

 999.8. هجوت ام مل سنب هديبع وا هليكووا هبراقاو هلها ىشاوطلا مزلا ييلستلاوأ لوضولا

 اهيف وه ىذلا هدلب لها نم نيلصاولا مزلا دالبلا ىف ةاقاع هل نكي مل ناو هيلع
 ىف هدي قلطا دق ناطلسلا ناكو ٠ هيلع هجوتي ام ميلستب ديبز ىلا اولصو اذا

 رما هرماولعي الف دالبلا

 , رمش ىف زمآ ةسورحم ىلا ىلاعلا باكرلا مدفل نيعبسو ثالث ةئس ىفو

 جات نب سيردا نب دمحم نيدلا رون فيرشلا لزن ةنسلا هذه يفو ٠ مرحملا
 دمحنيدلارون ريمالا بقفاوو قرشملا باكصا فارشالا نم ةفئاط يف ىزملا نيدلا

 هؤ١ كردم نب نابلس نب دمه نيدلا لاج فيرشلا مهي ١| مضناو ليئاكيم نبا

 لماكلا دما ني دايز نريدلا رخن ريمالا ذموب اههف يف ناكو ضرح اودصقف
 هاسكف !"نوتسم ناطلسلا باب ىلا نيدلا رخف ريمالا علطو ٠ دالبلا ىف اوثاعف

 نم ةماخو بالا نم اركسع هع درجو هيلع ممناو ةرخاف ةوسك ناطلنسلا

 ةنازخو رارج ركسع ىف لزنف ٠ ةاش ام بترلا نم ذخاي نا هرماو ةزمح ينب
 رقئسا دقو مجمل وحن هجوتف رخالا عسير رهش لوا ىف هلوزن ناكو ٠ ةديج

 لائقلا دششاو ٠ مهعم نمو ليئامهنباو نوروك ذملا ةباعصاو ليئاكيم نبا أهيف
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 هلوخد ناكو ديبز .ةسورحمت ىلا ناطلشلا لزن نيعبشو نيتثثا ةنس ىفو
 ريمالا ذئموي. ديبز ىف ىلاولا ناكو ىلوالا ىدامج نم سماخلا موي ةنيدملا

 ةنبدم هالوو ديبز ةيالو نع هلصفف ىزارخلا لضفملا نب ركب وبا نيدلارفف 0

 رماف اولصي لف هيلا ملوصو ىف ةليملا لمعاف نيبشرقلا خياشم لاقف لاشف
 ةيبشرقلا ىلا ركسعلا نم ةعامج ىف ىلبدسلا نب ركب ابا نيدلا رف ريمالا ناطلسلا
 نييفارفلا خاتمناوبلط.ةيئرف هلا ىف اوراص الف ٠ لاشف نم ىزارلا نب مهقلو

 ىلبنسلا نبا ىماف نورخ ارخأتو خادما فيم لصوف مدالب ىف ةرشابلا ببسل
 تبسلا موي مهب لصوو مديقف الجر رشع ةتس اوناكو مهيلع ضبقلاب 5

 دمج خيشلا مزا دق ةمحقلا بحاص ناكو ٠ روكذملا رهبشلا نم رشع سداسلا

 الف. ٠ نجلا مهعدواف ناطلسلا ىلا مهب لسراو هتبارق نم ةعبراو رج نبا

 ةسخ مهنم طسوف عيجلا فاثب ناطاسلا رما انرك ذ اك نييشرقلا خِياشم مزأ

 ىداح نمر شع عباسلا دحالا موب ىف كلذو ٠ نوقابلا قئشو ةثالث رمسو رفن

 زيبشلا هنايعاو نييشرقلا خياشم نم مهيف ناكو ٠ ةروكّذملا ةنساا نم ىلوالا

 يشلاو سوزدنكلا هل لاقي ىذلا هدلوو :بارغ نب رمت فرب دم نب ىلع

 ءالع نب دم ْيَشلاو ةورع نب رمح نب دمع ْخيْشلاو هضم هدلوو ىلاوح رمج
 تتشئو .نيرخا موق اهنكساو اهنع مثالجاو مهتيرق ناطلسلا حاباو نيدلا
 داسفلا فئاوط نم اوراصو دالبلا ىف نويشرفلا

 نابعشو ابجرو ىرخالا ىداحو ىلوالا ىداحديبز ىف ناطلسلا ماقاو
 نيما ىشاوطلا رتسا ةجحلا ىذ ىفو٠ةجحلا اذوةدعقلا اذوالاوشو ناضمرو

 رمتشاف ةروكذملا ةجحلا ىذ نمرمشع ىداحلا موي هرارقسا ناكو ٠ فيهأ نيدلا



 0 ١ يناثلا ءزلعا ةبٌولؤللا دوقعلا

 081 "الجر نيس نموحن ذئموي ممم لثقو ةديدش ةميزه مهعم نمونويشرقلاو
 ناك انو ٠ نيينشرقلاو فارشالا نم مهيقاب و نيراوعلا ريهاشم نم .ةذع مهي

 ركسع ىف ىلبنسلا رداهب نب كب وبا نيذلا رف ريمالا لزن لاوش رهشرخاوا
 جهلا ىلا ءاردكلا نم فارشالا ضعب غفلراف فيرشلا بابلا نم ديج

 اهيف اوماقا مجهملااواخد |ملف ةعامج ةزمح ىنب نم لزن ةدعقلا ىذرهش فو
 ءانثا ف اوراص الف + مثدالب نوديري نيصاع اهنم اوجرخو لئالف أمايا
 مهفصناو مهمركاف سيلملا نب هللا دبع فيفعلا نوديري ناحل اودصق قيرظلا
 ةدعقلا ىذ رخ ١ يف .هولصوف دما نب دايز نيدلا رخف ريمالا ىلا مهلسراو
 ىلا ءاردكلا رم ركسملا ةيقبو ميهاربا ديلا عقترا ةححلا ىذلوا ىفو

 نب ركب ىلا نيدلا رخف ريمالاو ناطلسلا ركسع لوصوب اوععم نيخ مجهملا
 مجيهللا نم اوعفنرا ةجحلا ىذ نم.رشاعلا ةعملا موي ناك اذ ٠ ىلبسلا رداهب

 هسري دحا ش دحا قولي ال نيرئاس اوسماو ةييباو ةايل اهيف اوسماف سلاحا ىلا

 ىذ نمرشع ىداحلا ثبسلا موي مجهملا نيدلا رخف ربمالا لخدو
 ىذ نم ىناثلا دحالا موي ىلا ركب: وبا نيدلا رخف ريمالا لخدو ةجحلا
 مايا ايف اوماقاف ضرح ىلا اومدقتو امايا مجهملا ىف اوماقاف روكذملا ةجحلا
 ًاعظقم اهب ىلبذسلا نبا ماقاو ناطاسلا ىلا دايز عجرو لئالق

 كناكو ريعم نب دمحا نيدلا باهش ريبكلا ريمالا ىفوت ةنسلا هذه ىو

 ةروكذملا ةنسلا لوا مرحلا موي ىناث ةرداصملا ىف هتافو

 تحت يولعلا فسوي نب دم نب ىلع نيدلا سمش هيقفلا ىفوت اهيفو
 ملاس نب دمع نب فيطللا دبع نيدلا جارس ىضاقلا عم أضيا ' ةزداصملا
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 ناذا دنع ناك امو ٠ الجر تيعبرانموحن مويلا كلذ يف لئقو اديدش بهن
 * نيدسفملا ىلع نانا الو بهنلا كرتو سانلا ناماب حيصي أكتاص ىعارصملا

 بلط ىف ىرقلا ىلا دئارجلا درج روك ذملا رهمشلا نم عبارلا سيما موي ناكألو

 فيسلا الأ مل باطخ الو مهب نوب ناكف نيدسفملا

 مجمملا يف لماكلا دما نب دايز نيدلار حن ريمالا ديف ميراتلا اذهىفو

 دالب دح ىف هب اوراص الو لجرلاو ليلا نم ةعاح ىف ةدعص ىلا هب اورذصو

 ةدعص ىلا نيدرج ةعم اوناك نيذلاركسعلا درطو هقلطاو دئاقلا هكفف دئاقلا

 ناحم ىلا هنم لزن مث ربانملا نصح علطف تئش ثيح هجوت دئاقلا هللافو

 ىلا ناملم نم جرخ مث ٠سيلملا نب هللا دبع فيفعلا رئموي كلانه ناكو هم

 صاع نرق ىلا مث ىحابصلا

 اوناك و نيبشرقلا ديري ديب ز نم ىئاوطلاجرخ نابعش رهشر خا فو
 اعاجش اسراف ىلبابلا دمج نم لئقف كلانه ىلا مثدصقف ةمرعلا ىلا اولقتنا دق

 نيراوعالو ءاردكلا ىلا فارشالل اواسراف لجرلا نم ةعاج ”هعم لئثقو اروهشم
 ريثك عمج - ..'انييشرقلاو نييراوعلاو فارشالا نم عمج :جاف مجولصوف لبجلا ىلا

 0 ناك و زوفلا ف أ اهقم ىثاوطلا ناكو ٠ ديبز اودصقف

 ناضمر نم رشع عباسلا دحالا موي ناك ألف ٠ ةحزانلا نكامالا ىلا ربستلاو

 مجلا مههجاوف عمر ىداو وحن اوزاسو سراف ةئام نم وحن ركسعلا نم بكر

 5 لعن نم مدقملا لسراف ٠ نييشرقلاو نب راوعلاو فارشالا نمريفغلا

 + خالل بداح لك تقول اًديدش "الا اولئاََف مولا 'ههخاؤو هز وتاسل رو 8.

 نيراوعلاو فارشالا مزهناف لائقلا يف نولغتشم مثوركسعلا لصو ذاكلذك مثانيبف
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 يناثلا موي ىلا ةقلغم باوبالاو مهتطح ىف اولازي ملو لائق مويلا كلذ دعب

 مهتماقا تناكف ماشلا ىلا نيعجار اورقسا مث : ريثما يبشلا مهني

 فيها نيدلا نيما ىثاوطلا لصو ديبز نع ةطحللا تعفئرا امو ٠ ءاردكلاب

 باوبا اوقلغاو تيراوعلا هنم فوختف ىناطلسلا بابلانم ديج ركسع ىف
 نيراوعلا فوخ دتشاف ةنيدملا جراخ ىناطلسلا ناتسبلا ىف فقوف ةنيدملا

 ةسارح باوبالا نوسرحي نيراوعلا ناكف ٠ ىئاوطلاىلا دادمالا ثرتاونو هنم
 راظننال هفوقو امناو ةنيدملا هلوخد يف هل ةجاحال هنا ملرهظإ ىثاوطلاو ةديدش

 خياشم بلط مث اهلك رك اسعلا يف ةيماشلا تاهجلا : مدقتي مث ٠ ركسملا يقاب
 هجوتم هنا مثدجوأو ةديج ةوسك مثاسكو ةئيدملا ظفح ىلع مهفلحو نيراوعلا

 ماشلا رم هعوجر دنع الا لوخدلا ىف هل نأ مل ناطلسلا ناو ماشلا ىلا

 بابلا ةسارح نعنييراوعلا تالفغ بقري ىشاوطلا لزي ملو ٠اونما أمو اونماف
 رهش نم ثلاثلا ءاعبرالا موي ناك الف ٠ ؟الأ لوط نمارلمو نال
 نا هوريخافهنويع هثءاجو ' ةبهاىلعا اونوكيناركسملا ىلع يشاو طلا رعشا بجر

 اوقاّسف للا نم ةعامج سماف ٠ نيزاوعلا نم دحا كلانهسيلو حوتفم بابلا
 لوالا بابلا نم نيعارصملا دحا طققسي نا ىشاوطلا صاف هوكلش بابلا ىلا

 لوا لصو اف ةنيدملا يف خراصلا خرصو طقساف يناثلا بابلانم كلذكو

 قاب ضوئساو رنئنيح يثاوطلا بكرف ركسملا لخد دقو الا نيراوعلا
 ملو لوخدلاب ركسعلا سماو ةنيدملا جراخ وه فقوو لجرلاو ليلا نم ركسملا

 نم ةعامج ماو لخد مث ٠ ىلتقلا نم سوغر ةدعب ىلا ىتح هعضوم اقفاو:لزي
 ةنيدملا تبهنو ًايظع م وي ناكف براهلا نوقلتي ةنيدملا لوح نورودي ركسعلا

 يناثلا ءزجلا ”
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 لاق: .هزيغ دحاب انيضر ام ضقملاب انصقي ول هنالغو ناطلسلا ديبع الا نحن ام

 اونأق لوقلا اذنه ريغ لوقي و كباعصا نم كريغ ىتأين أ ىشخمنانا نورمضالا للا هم
 فاربشالا ادي رن انك ولواد با لوقلا اذه ريغلوقي ناردقي دحأ امءابتفاي هللاو

 الو. متمذق زم الا مدقت ام .بقق يلو نكلو باوبالا مل انحف دقانك
 ريتسمالا دنع ىلا اومدقتف اولاق ٠ هانلبق انبلع هب مترشا امومترخ نم الا رخو
 همنتن الو هدالب ظفح نم ىلواو ناطلسلا دبع هناف ىناسارلا نيدلا فيس

 تاطاسلا دبع تنا انالوفاي اولاقو هيلع اولخدو هيلا موعمجأب اومدقلف ءىش ىف

 غوار الو كيدي نيب لتاقن نحنو ابظفحاف ناطلسلا دالب هذهو همالغو

 ةفاك ىللعو 3 قفنا اناو تر.دلا فيسريمالا اقف ٠ لائقلا نع انم دحا

 سانلا ةفاك ىلع ناطلسلا ةمذبو نامالاب حئاصلا حاصف ٠ ةضفو بهذ سانلا
 نيثالثو ةئام نم اون ةنيدملا ىف نيفتخم اوناك سانا ركسعلا نم ذئنيح رهظف

 ريثك *ىش لجرلا نم عقجاو ناطلسلا ركسع نم ًاسراف
 رهظب و روك ذملا رهشلا نم رشع سداسلا ثبسلا موي حبص حبصا الو 526

 لوح اورادو مسا اب فارشالا بكر لع فارششالا ىلع ةسنيدملا لها نم

 كالانهنمبرحلا اوحت:ذف ”الخاختم لغتلا باب ةيحان نمبردلا اودجوف ةنيدملا

 رشع ةعبرا نم وحن ةنيدملا لها نم. لئقف ديدش ًالانق ةنيدملا لها مهلتاقف
 لتاقو هس رف نع لزن دق ناك دحاو سراف فارشالا نم لئقو. باشنلاب اناسنا

 لجر ههجاوف رهق بردلا ملط نا داراو بردلال هسا ىل لصو ىت> الحر

 اهيف ناك ةنعط فيرشلا تباضاف لَم انءاطنف سيد هل لاقي ني راوعلا نم

 نكي ملو قرشلا ناتسسبلا ىف مهتطح ىلا اوعجرو مهلجَر نم ةعامج للقو هلجا

 دفن
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 عمته ىتح ا هذه انولهمتو كباعصا ىلا عجرت نأأ فير شاب ةرلصملا ىنذنلا
 انعم من لاق كتم رك اوه "رم دابلا يف لهو هل لاقف ٠ دابلا له ا رباكاب

 بابلا ل |زمتف انهبصأ عب اوضر ناذ مم سعا ىدعتن ال نم وةيعرو زاجتو هابقف
 هللا يظعيو فيساي فيساي و رجماي رجايف ركب اوضرب ا.ناو ب ًابحرصو
 . من هل لاق اذهالا مالكلا ىفامو فيرثلا لاقف ٠ ءاشي نعرصنلا

 رفن ةسيناثوا ةعبنس نم اوحن اوناكو هعم نيذلا هباعصاو وه فيرشلا عجرف
 ناكو ٠ راهن نم ةعاس لاتقلا دتشاو مهباعصا ىلا اوعجرو بردلا نه اولزناف

 تلاز الف ٠ روك ذملاربشلا نهر شع سماخلا ةعمجاموب نم سهلا لاوز لبق اذه

 مهفصن نم لقا الا سانلا نم عماجلا رضحي مل ةالصلا تقو رضحو سلا
 همم ١ باغو بيطخلا الو ىضاقلا رضحي و سانلا نم نيثكرخأتو ملت نم لب

 990.4. ىناصولا ركب وبا ةيقفلا ماقف رهظلا ةالصل سانلا بهأتف نايعالا نم ريثك

 ايف ناطاسلا ركذي مو ةرصتنم ةبطخ بطخو ربنا دعصف لاب فورعملا
 لزنم ٠ ايم ميديا نيب نأكاوناكىتح !ًديدش كب سانلا نم رينك كبف
 عماجلا قرش عضوم ىل مهعمج اب سانلا جرح ةالصلا تضفتا الذ سانلاب ىلصو
 نورضاحلا مل لاقف مهم ةهاخ لصرف فريراوعلا اواسراو ك ربملا هل لاقي
 متيمنو ناطلسلا بئان مئثق دالبلا ىف اهومتلمف ىتلا لاعفالا هذه ام خياشماب
 متم !ًدحا و اونطلسُن نأكض :رغ نأك نا كدارم امانف رعامةنيدملا تمن هنالغ

 دالب دالبلا تناك ناو انوحصناف فارشالا لوخد لع ركم زع ناك ناو انل اواو
 نمو ففو دالبلا يف فوقولا بحا نفث هولعاف متنا امب سانلا متفرع ناطلسلا
 ءاهقفاي هللاو اولاقق هيلع متمزع دقىذلا كيزع انوفرعف جرخ اهنع جورخلا بحا
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 ةقفنلاب اوبلاطو سابا نبا نيدلا سمش ريمالا ىلا اومدقلو اهريغ نم مهيلا مضنا

 مهخب وو مالكلاب مثرجزو نيدلا سمش ريمالا مهقشف ركسملا لال للا

 ىلع نا ملهي لو مهنايعا مثو لاجر ةريشع نم اوحن اوناكو عبرا ركبسملا أو
 اوعئتماف م مهب شع ميز أ لف ايد اح مهنم رادلا باب

 اهيف نب ةنيدملا تبلقناف اف اًردق هللارما ناكورفاصلا رفصو ا

 يف موف ركسملا ىلع ءاب رعلا برعلا رئاسو ماشلا نيداوعو دلبلا نيراوع نم

 .٠ ماشلا نم ركسعلاو ناب رعلاب تالتما دق ةندملا تناكو ٠ ةدحاو ةعام 8.

 ناري مو هلوقب نولوقي ماشلا نم نيلصاولاناب رمااةفاك نا ريمالا نظيف ناكو
 يراه ماق لظغالا داوسلا رم ىأرام أر الف ٠ عمظو داسف ةيغاد عيمجا
 نم اعضوم ريمالا لخدف ركسملا قرتفاو نب روكذملا نيمدقملا رئاس برهو
 ةعججا هليل ,ىرم برغملا ةالص تقو هولئفف نب راوعلا نه ةعامج هعبتف رادلا
 هعضوم نم لمح ةعئبجا موب حبص حيبضا الف ٠ روك ذملا ربشلا نم رشعسماخلا

 دجسملا دنع قرابشلا باب ةلابق ةئيدملا لاد ىف نذدو نفك و لسغو كلذ

 ةردسلا دجسمب فورعملا

 فاريشالا لصو روك ذملارههثلا نهرشعسماخلا ةعجللا موي سمبتلا تعلط الو

 نب ىبب فيرشلا لخدو ىقرشلا ناتسبلا يف اوطحو ديبز ةنيدم ىلا مهعمجاب

 يف اوفقوف نيراوعلا ضعب يأرب روسلا نم هباحصا نم ةعامج ىف يودحلا ةزمح
 حيصإ أحئاص احل اهنولمأتيو ناطلسلا نالغتويب ىلعنورودي ةعاس ةنيدملا

 اوحتفا ني راوعلا رع هغم نمل لاق مث سانلا ةفاك ىلع مامالا ةمذو هللا ةمذب ٠

 نبأ هل لاقي ني.داوعلا خياشم نم لجر هل لاقف ةئيدملا اولخدي ركسعلل بابلا
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 ضرخ لع فارعشالا ىلوتسا الف ٠ ىنطنيدلا فيسريمالاو سايا نب ليعمما

 071 ءاردكلا ىلا هعم نمو فيرشلا عفلراف مجهملاوحن اوهجوت مث مايا اهيف اوماقا
 مع الف ٠ ىنط نيدلا فيس ريمالاو سأدا نب ىلعنيردلا سعت ريمالا 2

 فيرتثلا نبا مقئراف ءاردكلا وحن اوهجوت مث امايا اهيف اوماقأ مجلا فارش
 ب ني.دلا رخث ذئموي ةمحلا ىف ناكو ٠ ةمحقلا ىلا ل

 فارشالا مهتدصقف لاتقال اودعتساو هدنع ركسعلا عمتجاف لماكلا دما نبا

 دق ناطلسلا ناكو ٠ ىلوالا ىدامج رهشرشع ثلاث ءاعبرالا موي ةمحفلا ىلا

 جارخت ىرع اجراخ سايا نب نيدلا سمش ريمالا ةبحص ةديج ةنازخب لسرا
 كسماو نيمدقملا ةلك تقرتفاف فيرشلا نبا دي تحت ىتلا ةيماشلا ثاهجلا
 ممو ”ردعلا مدصقف ًائيش ركسعلا ىلع اوقفت لو لاملا نم هدنع ام مهنم لك
 رم نيدلا تل ىضاقلاو فيرشلا نبا لئقو اومزهناو اواذاختف 0

 ريمالار ساو برعلاو زغلا نم ةعاح لئقو ىفط نيدلا فيس ربمالاو ايحم نبا

 دنيز ىلا كسعلا ةنقب ىف أيا قب | مزهناو لماكلا دمحا نب دايز نيدلا رخف

 فلتخاو ةيحان لك نم داسفلا بابرأ مقحا ةلاحلا هذه ىلع ديبز اولخد الو

 ه7 ريثع عبارلا سيلا موب حبصا الف ٠ سايا ثربا لثق ىلع ليللاب نيراوعلا
 ا بكرو ناطلسلا راذ ىلا سايانبا بكر روكذملاربشلا نه
 جارس ىضاقلا وهو ذئموب ىداولا دشمو رون نبركبوبا نبدلا رخف ريمآلاو هو
 0 ريرح ريمالاو هو ذالبلا رظانو ماس نب دمم نب فيطللا ذبعنبدلا
 ٠ والجلا ميهاربا نب دم نردلالامح ىضاقلا وهو لاشف بحاصو سرعلا 4

 فكمو ديبز لها نمنييراوعلا عمتجاف نكسعلا اودهي نا ىلع أاعيمج اوقفل
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 ىوقلا اهب لضتي ةدبوم ةقدص عبرلا لازم مهضعبلو لابحلا هيلعزودت
 ةعساؤ:ةمحر ,ىلاعت هللا همحر فيعضلاو

 ىفادشم ماسئب دمح نب فيطللا دبع نيدلا جارسىضاقلار قا اهيفو
 كرابملا ديز ىداو

 رم نبدمح نب ركب ىبا نب نمحرلا دبعني.دلا هيجو ىضاقلا ىفوت اهيفو
 دهاجملا مايا يف دنجلا ةراما ىلو ةيدهاجلا ةلودلا نالغ نم ناكو ٠ يوبمبلا

 رظن ىلوو ٠ مهلا بسنيو ةيفوصالاب اي ناكو ةئات ةقفش دهاجملا_:نم لانو

 رهش نم عباسلا ءاثالثلا ةليل هتافو تناكو ٠ ةيلضفالا ةلودلا ىف فاق وألا

 ىلاعت هللا همر ةروكذملا ةنسلا نم رخ الا عيب

 نيدلا ءاهب ريمالا ىلع ضرحب فارشالا جرخ نيعبسوىدحا ةنس ىفو 2

 ىودحلا ىبحي نب ميهاربا ديسلا مهلصوو ةعاطلا نع مهيديا اوعفرو ىرافظلا

 ةزمح ىبب :نم ةعامجو فيثك ركسع ىف ليئاكيم نب دم نيدلا رون ريمالاو
 هنافن ةيشعو ةركب ملتقي ناك مايا ضرح راد ىف نيدلا ءاهبريمالا اورصخ

 نيدلاسمخ ناقل خم نمرتما هب لزنامىّأر الف“ هولبساو هباعصا نم ةعاح

 هللا همحر ناظلسلا ناكو ٠ ٠ نهلا ىلا اهجوتم جرخو هلسم ىعسملا دهم نب ىلو

 ترب رم نيدلا قت ىضاقلاو فيرشلا رمتن بدمج نيدلالاجىضاقلا بدندق

 الف ٠ ةيماشلا تاهجلا يف لاومالا ةيابجل ركسعلا نم ةعاج يف ايحم نب دم

 ءاهب ريمالا اورصاحو انرك ذ 5 ضرح ىلع فارشالا لزن مجهملا ىف اوراص
 ققحي ناطلسلا ماقم ىلا فيرشلانب دم نيدلا لاج ىضاقلا بتكف نيدلا

 نب ىلع نيدلا سمش ريمالاب هدماف ركسعلاب هدمتسيو الا كلذ ةقيفح هل



 0 مو ا يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 هتبعصو ةولمدلا ةسورحم ىلا ناطلسلا مدقت ىلوالا ىداح رهش ىو

 ةدومعملا نئازخلا ىف اهعضوو مراكلا راجت اياده نم ةلبجو ةماهتو ندع ةنازخ

 ةروك ذملا .ةنشنلا نق: لاوش رش ف فهتلاو ايادملاب ةشيأعا نم ءارقسلا لطوو ٠

 نخرج ع ايفو شلع ةيوخلاك نبا ةةيرغن الصوف اييقتو
 جايبلا رادناتسإ ىف تسرغف زاجضتالاب ناطلسلا انالوموماف رايطالاو راو" اللا

 كلذ ريغو ”دروو رفص | لفو ضيا لف فو

 انركد اك ضرحب فارنشأألا ءازمايفطيدلا فيس ريمالا مزال لاوشنفو
 ريمالا لزعف ديبز ةسورحم ىلا ناطلسلا لزنو ٠ ٠ نوكذمل ربشلا ىف موللقو

 ٠ ديبز ىف ايلاو ريم نب دما نيدلا باهش ريمالا ىم أو لجيش نيدلا ءالع
 هس هذي ريعس نبا طسوبف مجهملاوحت هجوت م (ماي ا ديبز ىف ناطلسلا ماقاو
 نم مهسبحو انانا مو ال لصألال ةفينع تار داصم سانلارداصو دالبلا

 هنم مهسفنا اودتفاف افينع لطم مهضعب نم ه بلطو مهضعب فلث او عالق

 رقتسا الف مخيم نم ناطاسلا مج نأ ىلارمالا اذه لعلزي لو * بلطام

 ءالع ريمالا هضوعرمتساو هيلف ضبقلاب سما ديبز ةنيدم يف ىلاعلا هباكر

 فب رمع نيدلا دييشر ىضافلا دي ىلع ةحيبق ةرداصم ردوصو لجضش نيدلا
 ىربتشلا دمحا

 ةفاك لع ىلاعت هللا ةجحر ناطلسلا قلصت :ةروكذملا ةنسلا هذه ىفو

 ءامسف ىرفظما عارذلاب مهلع ست ناب ةينيلا ةكلملا تاهج رئاس ىف اياعرلا
 288.8. دحا اهب ضتخي ال ةماعو ةماث القدس ل لارج ىذلا هنوكل ىلضفالا سانلا

 ايف سمنلا لازم مهضعبل ىرج ديم كلل روبشملا هتالعف ىدحا نمىشو دحانود

 ن2



 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابا د +١ ع

 ةروكذملا ةنسلا نم . ةجحلا ىذ ةرغ ىف انوطبم ىفوت ٠ ىريزولا ميهاربا
 نامت لان ةمحيز

 ةلضاف أقف هاك ثور نب دجانيركيونأ ماسالا ةيقفلا ىقوتاهيفو

 لها نم ىناندلا نافع ىيرع ثيدحلا ةزيااو هدلب نم ىرقملا نب رمعل هقفث

 ةروكذملا ةنسلا نم ةححلا ىذ ربش يف روكذملا هيقفلا ةافو ناكو ٠ باصو

 ىلاعت هللا همر

 ةلس نب دمج نب رمع نب نمحرلا دبع ترب دما عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو
 اهيقف ناكو ٠ ةئاعبسو نيرشعو نيتثثا ةنس هدلوم ناكو ٠ .يباصولا ىشبحلا
 فيناصت ة"دعهلو مولعلا نم ريثك فاكر اشم ةلضاف ةعشو ةلئاطةرهش هل الضاف

 بيجم فيذصت وهو دادعالا تاعاس ةفرعمىلا داشرالا 1 اهنم ةديفم

 هيب هقفل ٠ ريظن هنامز ىف هل سيل ديج نسح هلك هرعشو رعش ناوبد هلو
 ةعامج هب عفتناو ٠ ربك الا دبع ةأضقلا ىضاق نعو مدقملا]ي ربج نبا نعدمحاو

 ىلامت هللا همر ةروك ذملا ةنسلا نم مرحملا خس ىف هتافو ناكو“ ةناثكا

 جارس بقلملا ىلمالا ىمومنب ندرك عرابلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 دنمحا مامالا بهذم لع هقفلاب افراعردقلا لبا الضاف اهيقف ناكو ٠ نيدلا

 انياب انهيصغ رعاك يقطن ارم ا[ ورخ (لوتم ١ اورو قاكمو أ ىلاعت هللا هر

 تاكا «ديبزب ةيروصنملا ةسردملا ىف سردو ديح أمظن ىدتيملا ةيادب ظن

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا ىف هتافو

 ره ضبفو رهاقلا نصح ناطاسلا ضف ةئاعبسو نيعبس ةنس ىفو

 اعيمج ملقو اًغيبشرشع ةيناث نم اوحن نييسنعلا خياشم

 268. طل.



 مول يناثلا ءزيجلا ةيثلؤللا دومل

 ثالاث,ةنس ليقام لع هدلوم ناكو :٠٠ ناضمرزبش قف فوت نأ ىلا ةروكذلا
 ظ ؛ ٠ 'ىلاعت هللا طحر دييز :ةييذم ىف ةثاهعبسو ةريشع

 ىف اًررمأ ىدهاجملا رداهب نيدلا ةاهبرومالا تا نيتسو عسأ ةنس ىفو ©”
 ءالع ريمالا ناطلسلا ىماف ٠ داسفلا نم ثدح ام اهيف ثدخ دببز ةئيدم

 ماما ىدهاجملا ءاهبلا لزعو ايلاو لجيش نيدلا
 عارم شكا مهنمزةحاو ريثك ل لق ةبزاعملا ف لصح ةئسلا هذه يفو

 ه7 ريمالا لصفناو ىفاوشلاب هراشغمو د ناصح ضب اهيفو ٠ نار نين

 987.8, ىنط نيدلا فيس ريمالا اهيف رقساو ٠ ضرح نم ىرافظلا نيدلا ءاجب

 فيعض لاتحالا ليلق ظيفلا ريغك سفنلا بيرق جارملا داح ناكو ضفألا
 جواخلا نم هيلع مثام ىأر الف نيكتح ريغ ضرخ فارشأ ناكو ٠ .ةنئايسلا
 ترفانإفنيعطقملا نم ”ةنوداتعيام ىلع مثرحي مل طاب و ارهاظةءاطلانعجورخلاو

 مهسبحو مهم ةعامج ىلع ضبق مهنم كاذ ىار الف ٠ هنيبو مهيب بولقلا
 .:رعمهيدب أ نوفاسبلا عزنف ميلتقف ةثيثح ةبلاطم مهجارخإب هويلاطق هدنع
 ًامسحو افوخ دالسبلا نع هعزن هنمو مهنم ناك اب ناطلسلا لع الف ٠ ةعاطلا

 هل قفلي لف ةنوفرعل اوناك دقو ىرافظلا نيدلا هاهبريمالا داعاو داسفلا ةدامل

 ”الغفو ًالوق ةرفانملاو فالخلا ىلع اوُرصاف مهيولق:حالصنسا
 كرب هللا دبع نب دم هللا دبعوبأ لضافلا هيقفلا فوت ةئسلا هذه ىفو

 نادعب ىف ةيرقىلا ةبسن هللا ةمنر ىراظنلاب فورعملا روصنمنب ىلع نب دعسأ
 اص ةريهسلا نسح الضاف أيقف ناك و ٠ نيعر ىذ يف هبسنو راظنلا ىمأ

 هبقفلاو ىواعلا ميهاربا هشيقفلاك ءالعلا نايك نع. ةعامج نع ذخ ١ ةريرسلا

 يئاثلا ءرجلا 00( ةيؤلؤللا دوقعلا



 اهعئافوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابلأ د رفا 1

 اًريبك اًريمأ ناكو لينسلا رداهب ريبكلا رمالا وت ةنسلا هذه ىفو

 ٠ ةيدهاجملا ةلودلا ىف هارمالا نايعا نم ناكو انوش اتبراف امادقمل امال
 نم لاما ةءعبرا هل لجو ءأشنا ىذلا وهو ةفاث ةقفش دهاحملا كاملا نم لاثو

 ةيملا ةكلمملا تاهج نم ةديدع مضاوم هعطقأو مالعا ةعبراو ةناخلبطلا

 ني رشعلاو يداحلا ءاثالغلا موي هتافو تناكو ةسارفلاو ةعاوشلاب !روهشم ناكو
 ىلاعت هللا همحرةروكذملا ةننسلا نم لوالا عيبر رهشنم

 نائع نب دمحا نب لضفلا وبا عرابلا مامالا هيقفلا يفرت ةنسلا هذه ىو 22 2.4

 ناكو ٠ اهعضو ىازلا ممتفب  ىدبزلا ىننملا ىوحتلا صيصإ نب ركب يب نبا

 تناكو ٠ بدالا ةساير هيلا تههتنا كابدالا ماتخو ةاحنلا فرشو ظاذحلا ماما

 ةمدقم حرش ةديج راعشاو ةديفم فيناصت هلو همهف ىف اعراب ناكو هيلا ةلحرلا
 ةلئسالا هيف لمتا ديفم ديج حرشو هو هما لبق ةينملا همرتخاو ذاشباب نبا

 هلوا+ اهاديضاقم لنوت وخلا هت اهلا ذهو ةقرقللا ةب وجبالاب اهنعب كاجباو ةيقدللا
 ىلا هدهج ًالذاب هقيرظ نسح ىلع لزي ملو.+ ضورعلا ىف ةروهشملا ةموظنملا
 ةروك ذملا ةنسلا نم. نابعش رهش رم رشع ىداحلا دحالا موي ىف ىنوت نا

 ىلامت هللا ههخر

 قتحلا هيقنلا كلا هللا دبع نب رمع نيدلا يقث اصلا هيقفلا فوت اهيفو
 دببز يف هقفل لعل نونف نه ةدعيف ”مكراشم افراغ اًثدحت ايتفناكو ٠ ثدحملا

 نب ىلع ندلا قفوم هيقفلاو ىولعلا رمح نب ميهاربا نيذلا ناهرب هيقفلا ىلع
 ةسردملا :يف ثيدحلا سيردت بلطو انإم نب هاو ١ نيدلا مراص هيقفلاو حون

 ؟مج

 ةسردملا ىفرثساف سردنلا نسسح ناكو.٠ نيعبراو عبس ةنس زعتب ةيدهاجملا



 دا 1 د يناثلا ءرْللا ةيؤلؤالا دوقعلا

 باوبالا ىلا نيدودغملا فارشالا نم ةغامح لضوو هفضناو ناطاسلا همرك. اف
 ناطلسلا مهلباةف ىرجلا .دمحا نب بي ىريدلا داع.ريمالا ةبحص ةم ركملا
 ىف مقو ةروك ذا ةنسلا هذه:نم ناضمر رهش ىو ٠ .ماعلا.ماعنالاو مارك الاب
 كه ةزيخك لزانمو اهروضق. نم. ةدعو ةيلحلا ناتسب برخا ميظع رطمزهت

 986.8. ' اهله دهعي مل ةرطم تناكو تويبلا نم ليسلا مهب“ سانلا نمر ينك اهف

 ”اليلج اريك ارم! ناكو ئمورلا نيدلا فيس ريمالا ىفوت ةنسلا هذه ىفو
 مطةم وهو ةمحقلا ةنيدم ىف هتافو ناكو ٠ بام« امادقم ةريسلا نسج القاع

 لات ةلايفمح نائب

 ىلع نب دمحم نيدلا لامج ىضاقلا لصو ةئاسعبسو نيتسو ناك ةنس يفو

 هلوضو ناكو ٠ كيلامحلاو ريضم بحاص نم ايادحلاب ةيرصملا زايدلا نم ىترافلا

 ةعبرا لمحب ناطاسلا سما لوالا مهد رهش ىفو ٠ رغص رهش ن٠ نماثلا مو

 لضفالا ىفط نردلا فيس رومالل مالعا ةمب راو ةناخابط لامحا

 00 هركسع يف اهيحاص ملا جرفن رحل |يناملا نباو رفظملا كاملادصق اهيفو

 ةروك ملا ةنسلا نم ىلوالا ىدامجر مش ىف كلذو نينئاخاوعجرو اومزهئاف ملا

 ىلا ايادحلاو ىمتلاب دنسلا كلم لوسرو ةيابنك بحاص لوسر لصوو

 قرزالاو رفضالاو رمحالا:لفلفلا رحش تاسارغب اولضوو:ةناطلسلا ثاوبالا

 ناكو * رحتلا ىف اًريمأ رجابح نب: ىموه نب دواد نيدلا مراص ريمالا رقساو

 .لاوش نء ني رشعلاو سداسلا موي ندع نع هرفس
 لاهج ىضاقلاو ضر> يف اعظم ىرافظلا نيدلا ءا,.ريمالار مسا ابفو

 لاشف ىف امطةم ذالجلا ميهاربا نب دمسنيدلا
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 اهمئافوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابلا د © 1٠4

 نيدلار خف ريمالا عقوا ةنسلا هذه ىفو ٠ةمهحتلا ناطلسلا ههطقاو ىوُلا نيدلا

 نوصنملا ركسعلا راسو ٠ ةيظع لم مم لئقف ةبزاعملاب لماكلا دما نب دايز 4

 ةروكذمل ةنسلا نم نابعشر هش ىف كلذو .ةلخن نم اريك ًاًديش اومطقف ىلدملاىلا

 ضرح لاعا نم ةعبنملا ىلا ةدعص نم لدئاكيم نب د لزن ناضمر رهش ىفو
 مزهناف ٠ كلانه ناطلسلا ركسع ههجاوف لجرلاو ليخلا نم فيك ركسع ىف

 .للورزوبةس أ مييف ريثك عمج هباصصا نم للقو ةديدش ةيزه ليئاكيم نب
 ماقاف لاوش ىف ديبز ناطلسلا لزنو ٠ نيمبسو ةئام نموحن لجرلا نمو ناسرفلا

 ةيماشلا تابجلا وحن هجوت مثرحبلا ىف كلذكو لخنلا ىف جرفل مثامايا اهيف
 دييز ىلا داع مث ةريسي ةدم يف اهريساب اهضيقف برعلا لؤيخ ضبقل

 برعلا لويخ نم ةده .زعت ىلا ناطانسلا علط نيتببو عبس ةنسس ىفو
 ناكو ةفيرشلا ةمذلا لع ناطلسلا ىلا ريم“ نبا لصوو ناز ىتئام نم ون

 ةروكذملا ةنسلا نمر فص رهش نم عبارلا سيجا موي هلوصو

 ..نضونف مامالا باحصا نم رارج ركع ىف ضرح ىلا رفظملا كلملا لصوو
 بحاص لوسر لصوو ٠ ٠ لاتق ريغ نم اوعجرو أوم زمئاف ضرح بحاص )0

 هدالب بحاصل بلطو فحتو ةيدهب دوم وبا هيقفلاوهو ىضوبحلا رافظ
 ىرخالا ىدارح رههش ىف كلذو كلذب هل بتكق ناطلساا نم ةبايز

 ايادملا نم. ةتبحصو ةيرصملا رايدلا ىلا اًريفس: نيدلا لامجىفاقلا مدقل اهيفو
 رهمش نمرشاعلا مولا ف همدقتناكو ٠ :هيلاىدملاو ىدملا لاح قيليام فقلاو

 زهث ةنيدم نم لوالا عيبر

 فقر: ةياظلمللا .باويالا لا .دلث ةيعناص:دهنلا نإ دم قصوو



 6 مج ول يناثلا ءزِلا . ةيؤلؤللا دوقعلا

 طسوت الف ٠ نماكم ةدع اولعج دق اوناكو مهبلط يف ركسملا جرف للا نم

 ووو.م. نم ةعامج ركسملا نم لئقف ةيحان لك نم ودملا ثعبنا نماكملا نيب ركسفلا

 ةفئاط لجرلا نم لثقو رقوملا بحاص دما نب متماق فيرشلا مهيف ليخلا

 ةمحقلا نم لبنسلا نيدلا هاهب ريمالا ةليالا كل فل صوو ٠ لبللا مهيشغو

 قجاو لا رخآ كخدف للا ديري هروق نم بكرت ٠ هاقعرجلا انا
 لخالا ما ىضقنا ىتخ امويرشع ةسمخ نم اون لخنلا يف اوماةاف نيمدقملاب

 قمم وبا نيدلا ىئنص ىثا اواعلا لضو لخنلا مسر عفن ةلرا اف ٠ هممر عفترأو

 لاح تيالشلا مهف ديج ركسعو ةدبج قةنازخي ةدعقلا ىذ رهش لوا

 نيسح نءدلا عاج زيمالاو لِ أفلا بحاص ىز زجل نيدلا جات نب دمحم نيدلا

 امج رك اشعل لع نءدلا ىنص ىشاوظلا قفن ف ىدركلا 9 نإ نسح نبا

 مهناءجتتو نييشي رقلا هوخو يا نم هن موي ةيشإ ررعلا اودصقو

 هاو قوت“ ماجر ريهاشمو مهناعجتتو مهل اسرفو هيلا نه لجر ةئام نمأوأ

 راب اجل داع : هللا دبع ذكموي مهنم لثق نم ةلمج
 هم 5 نودبش أايينأتي درقلا“تيهنو ةعامجشو ةسارف هنامز ىف نيروبشملا ناسرفلا

 م نبأ ديبز ىف ركسلا اقف اًروصنم ارفاظ دبي ز ىلا هروف نم ركسملا

 اولقتنا دق اهلها ناكو ةيشيرقلا ىف طخ ىلبسلا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا جرخ

 مهممأ لاا” ليجلل تنصت 'اوملطو ةسدلل 1مل اللات اوزادف ايف ةسترتلا قانا
 مهنا رف ىلا اوعجروناطلسلا مهل مذاف مدالوا نم ةدع اونهرو

 اهيفو مدنا ىلا ةيرقلا لها عوجر ناك ةئاعبسو نيتسو تس ةنس ىفو

 فس نيحأل] اهنغلضفناو ضرح ىف 27 ىلاسارخلا نيدلا فيس رهمالا رّعسا



 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلا بابلا د مج

 اهيلإ“ييعر فين ننال حراق اك متلشف لاشف ىف :ترفتسا الف

 اثف اهل. ىضاوملا ضن ثاعجت 5 .٠ انقلا كدنج تالظ لال: تراث
 اشنالا' عدتبم رابجلا املا هلا. : اشي نم ةيتؤي كلملا نأ "ال

 هال

 فلم

 انثنطلا ٠ نكس ”هناويا: هتاف رف: اضقلا كنفقوا ثيح ىف فقو نأت
 مث ءاثالثلا مويو كلذ هموي اهيف ماقا ةمحفلا ين طلسلا ركسعلا لخد الو

 مو مجهملا 7 تراكف * مجهملا ىلا اهنم اوراس مث ءاردكلا وحن اوهجوت

 رفنريمالا هجوت مث ٠ مايا اهيف :ركسعلا ءاقأ افم لة سداسلاةءجلا

 اهيف لم ةروكذملا ةئسلا نمرفص ىف اهلخدف ضّرح ىلا لماكلا دايز نيدلا

 : داوجألا كيلاملا نم ةفئاط هعم لعجو اينما ىعوزلا نيدلا فيش ربمالا

 نسانلا لصتاو ٠ نئادملاو ىرقلاثرمعو ةدم عرساىف اهلك دالبلا تةسوتساو

 لاوحالا تدّرغلو مجهملا يف ريمان يدلا عضان ىضاقلا رقساو *. ضعبب مهضعإ

 هباصن يف قملا قئّتساو هباغىف ثيللالازو

 ناكو لضفالا الملا ناطاسلا دالوا ناتخ ناك رخاالا عيبر رهش يفو

 ليبجلاةيحان ىف ةيلضفالا ةسردملا تسساو ٠ هنمرشع كلاثلا دحالا موي كلذ

 ٠ ةروكذملا ةنسلا نم بجر رهش نمرشع عبارلا ةعمللا موي ةسؤرحملازعت نم
 نيدلا نسمش نيهالا هللا همحر هسا توبسلا تقو ديبز يف نآ الو

 رقوملا بح اص دمحا نب مساق فيرشلا مهيف ةزمحىنب نم ةعامجوماسحلا ب لص

 موي لك ىف ني.شرقلا داسف ناكف ٠ ةداعلا ت ترح ام انايا لخلا ىف اوناقأف

 كراكو ٠ لفتلا اومجو اومجا لاوش نم رشع نماثلا لل ناكالف * دادي
 ةفئاظ اوبهنف ٠ دالجلا فسوي نب ميهاربا نيدلا ناهرب ىاقلا رشموي هدشم



 01 1*١ ٍِظ يئاثلا ءزجلا ةيؤلؤللادوقملا

 نب, دمحم نيدلا رون ريمالا تخا نبا وهو نئيدلا ءالع نب دواد نب لع

 284.8. ةمحقلا ىناظلسلا ركسملا كغ دو. ةراكتشم ةيلع هباعصأ ندب ليقو ليلاكوم

 :.كال3 ضو هنأت او جالسو لامجو لاغبو ليخ نم 0 ام لع اووتحاف

 نوفابلا مزهاو مهضعب مذتساو ريعم نبا عم ناك ىذلا ركسعلا قرتفاو
 ارئابس ةتليل ىف ايم- ليئاكيف نبل جرفن مجهملا ىف ذئموي ةمب ملا ربخ ىساف

 ىلا ىناطلسلا ركسملا لوصوب ملعالف ٠ امايأ ضرج ىف ماقاف +. ضّرحوحن
 نب رهطم فيرشلا لوقي هيفو ةدعص ديري اهنم جرخو ضّرح, كرت مجنملا

 روطم نب دمج

 ىشخي 'هسأب ىذلا شخت ل كلهجل
 الغم كللملا ىف كاتم رم كاذرأو

 مطمطغ وهو رحبلا مو تجلو

 ءايزا . كفا

 لنا اذامالظلا ىف اهتص كنع ىنع

 ولت اا ةورلاو ىف هيلز ورث الف

 ةلوصب هلم ساببعلا دل اح اقف

 فخن مو. + رمد ٠ نمأوت مم تيلو

 تاجناو كللملا ىف نمابعلا ىوتسا الف

 ةبصعب ما ايلف اناءد

 ىلا ةمطاف  ءانبا : نم لالبلابب

 ىلكلا فطقي اهيرض ضيبي اكوتأ

 1 ةراسس دهاحلا

 اشقرلا ةيحلا الو ىفأألا بهرت لو
 ىثعالا هتقان رهظ نه ضم ىدرت

 اشرقلا هب. ينال رابتلا سو نمو
 اشخي ىذلا هنم كاهني لو كيلع

 يثغي ذا ليالا ىفو ناسحاو لضفب

 أش نم هقلخ نم كلملا نطمي كبرو
 !يشغام نيم لي "ةليث :كاثيف

 اشحملا ىرع شوممتلا هنت ملوايوغ..

 اشر امدلاب اهب رض نم ىرثلا شارت

 اشرعلا قلخ نم قلخلا ىف ابلضف ىضق

 اشحالا قرتخيو الشالا فطتخو



 اهعئافوو ةيلضفالا ةلودلا مايف يف عباسلا بابلا *و

 ةمهتلا ىلا مهب راسف نيرخ ١ مزاو ةعامج اهلها نم لئقورقْؤَللا ةيرق قرف دييز

 لاملا نماعؤشب مجرداصو

 .ةربرمع نبدمجنب هللا دبع دمعوبأأ اصلا هيقفلا وت ةنسلا ةذهىفو

 اهيقف ناكو ٠ "لافسلا ذ ةيرقب يكسكسلا ىهندإلا ليعامما نب يكب ىبا

 رش زاحو نوتقيرطلا نيب مج اًيفوص ًالءاع اع: احللاص عزو ًالضاف
 عاونا ىرم ةدع ىف أكراشت ناكر تا تاماقمو تاما 1 ةليكناككو ام نيتازنملا

 ءالضنلا نم ةعامج دب لع مت ايفو اًرسفم اذ دحم ايون ايون يقف مولعلا

 اهحرش لوطي تاداكح برعلا عم هل ناك“ ٠ نيئسس مدع مارحلا هللا تنن ان مو

 ىلا :ىفوت سيردنتلا ىلع مظع تدص هل قطنملا بذع قالخأإلا ٠ نسح تاك

 هيلع هناوضرو هللا ةمحر ةروكذملا ةنسلا نم مرحلا رهش ىف ىلاعت هللا ةمحر

 دما نب دايز نيدلار خش ريمالا لزن ةلاعبسو نيتسو سمحة لس يفو 11

 ض5

 هتبعص لزنو دارك الا يق بفاسشالا نم ةيلضفالا ةروصنملا رك اسعلاب لماكلا

 رشاعلا:موي. لوزن ناكو كيلاملا نم ةعامجو ىلبنسلا رداهب نيدلا ءاهبيمالا
 لاشفوىلا اولفننا مث :زوك ذملا مرحملا نمرشغ ثلاثلا موي ديبز اولخدف مرحلا نم

 اودصقو روك ذملارهشلا نمن رشملاو ىناثلا موي ىلا اهيف اوماقافرشع .عبارلا موي
 ركسملا نم هعم نث مهلا جرخ ريمس نبا مهب ملع الف ةمحفلا ىلا زيمس نبا

 هعم نمو ريع”نبا مزهنأف مابالانم هدعب ام هأ موي ناكف' برعلاو فارشالاو

 تغتلي مو ةديدش ةبزه

 ابنجلا. نمل هسفت هتركذ اذا  ةروس نعطالو ىلو هنكلو
 نيدلا سعشريمالا لتقو ٠ اما ًاسراف ناكو ذئموي روعالا هوا لئتف



 ه1 يناثلا ءرجلا ةيؤلؤللا دوقملا

 ركسملا مزهناو ةعامج قي رف لك نم لئقف س مثلا تنرغ نا ىلا لاتقلا دتشاو

 ركسعلا نم ةعاجهعم تنبثو انسح اناث: كرابمنب ني.دلا عصان تبثو يناطاسلا

 ةسارح هس ةليللا كلت ىف سانلا ىسمأو هني رفظي مو ودعلا عجر ىتح

 مذتساف لائق ريغ نه مهفاصم ىلع تسلا موي اوصبصأو ميظع مزحو ةديدش

 ةعامج لوسر لضو دحالا ةليل ناك الف ٠ ةنيدملا اولخ دول جلا نم ةعامج

 ه4 ملوسسر فرعو مييلع مذاق ةمذل نوبلطي نيدلا عان ىضاقلا ىلا فارشالا نم

 مهتليل سس اوجرخ ةمذلا مهتلصو الف اليل نمرقلا باب. ةيحان ملا اولصر نا
 نمل يف اونكو اولخدف مل جتنا هيترقلا باباودصقؤ: تولي ةطحلا نم

 ميباحصا ىلع قت أ ام مهيلع قفنأو نيدلا عصان ئضاقلا ماننكف اسراف نيعبنم

 ناكامب تلاع مفاو مشلا نم رمثع سماخلا دحالا موي جبصا الف

 مهنم دحاب قثو الو مهلا نمأي ملو ركسعلا ةيقب نم شحوتساف فارشالا نم
 لاما نم اًديش مهيف قّرفو ركسعلا هوجو بلطف ٠ ةعبتلا هسفن ىلع ىثشخو

 مل لاقو مثرباك اب درفناو ٠ ةنيزحلا لوصو دنع ماعنالاو ةيكماجلاب مدعوو

 سبل مايا ةثالث مجيملا نيبو اني ةفاسملاو اهلهاو دلبلاب كتم ىردأ ىفأ عإ

 عفرت .نا ةولصملاو ٠ داسف 1 ايلها لكو ةعورعسم ةلك الو ةرومعم ةنيدم اهيف

 تيب يلا .هتطحمب لقتناف ان يدان ليم نبا هيقفلا تييب ىلا ةطحلا

 ه١١ ةمدقلا ىف رقئسا الف ٠ ةمحتتلا ىلا لقنتا مث نيموي وأ اموي هيف ماقأف هقفلا

 نم هغم نمووه اهيف ماقأو اهتراعب ىعأ اهيف نكاسال ابارخ ذئموي تناكو
 ةيديعسلا تايارلا تلم نابعش ىرم رشع سداسلا موي ىفو ٠ ركسملا
 284.4 ىداو ةراح ىلا ةمحقلا نم ريعم نبا راغا ةدعقلا ىذر هش ىو ٠ ةيلضفالا

 يناثلا ءزجلا " .



 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق يف عباسلابابلا 201 )+

 دش تريوق للا هجر _دهاجبملا تام/الف ,٠ واسف باد اينم ةيعبان لك ىف

 رب دعاها ث رش قا يرو دالللا ىف لياكيم نبا عمط دادزاو داسنلا

 مجمل ىلا شرح نم راسو هعوج عج ٠ هتنطاس ت تان ىلع ةلادلا بابسألا

 رارج ركسع يف
 متاعلاو اهلثم نم مهليبارمس ممم ضببلا اوفرعي مل اولفر اذا

 كاذب ناطلسلا لع الف © اضعب اًنضعي واكب دثز ىلا رك اسملا درج مث

 لمجو لاجرلا مادختساب مثلرماو لاومالا مهبف قرف 0 لهار ءاكأ عمج

 ىضاقلا ززوتساوا ٠ ديز نما مذقتلاب ه هي 0 ارعو الج ني.دلا ءاهم ريمالل

 ديري ليثاكي٠ نباركسع ىف ريم نبا مدقلو ٠ ناسح نب دهم نيدلا لاج

 وحن يف بجر رهش نمر شع ىناثلا سيمخلا موب دييز ىلا هلوصو ناكف ديبز

 نه مدقث دز ةلابققرعلا ىف طح اف ٠ رصحنيال لجرو سراف ةئاعبس

 اكو ' ةمدخلا يف نونذ أنسي و ةمذلا نوبلطي ليخلا نم شع لهأ هياوضأ

 ناكو 6 عصا بقلملا كرابمنب ع نيركبوبا ديبز ىف ذئموب مالا هز“

 نيلصاوال ءَدأف سفنلا 77 ةسايسلا نسح سأبلا ديدش اوفو ”الفاع الجر

 ىرج أو ميار دلل مايقلاب يصأو ةذيح ةقفن هيلع قفثأو ًاميمح روغال ثاسكو

 ىف بكر عملا موي ريمس نبا جبصا الو ٠ ةيشعو ةركب مهتياغكب موقيأم م 288.5.

 راهناا ىمح نايا ادبدش ًالاتق ديز لقا هلئاقف ةنيدملا باب ىلا هركسع

 ققرشلاب بلا نم ديب ركسع جرخ ةعمجبامويىشع ناك الف ٠ سانلا قرتفاو

 لجرلاو ليلا نء هعمنمو هركسعىف ريم“ نبا كرو ٠ قرابشلا بابوهو



 .ااامو# يناثلا ءزجلا ةيؤلؤوالا دوقعلا

 عباس' بابلا
 اهعئاقوو ةيلضفالا ةلودلا مايق ركذ يف

 ناطلسلا ىفوت امل ني رادلا ىف ىلاعت هللا هفطال ىحرزخلا نسحلان؛لعلاق

 ءارماو هترضح هاربك عقحا روكذملا يرانا ىف ىلاعت هللا همحر دهاجلا كاملا
 نكي لو دواد نب ىلعنب سابعلا ضف الا كاملا ناطلسلا ةلود مارق لع هتاود
 ه١١ الو ىلؤا الولتعأ الو هنم دشرأ وه ن٠ مهبئاغو مثرضاح دهاجملا دالوا ىف

 9 همربكا اوهنم مهف ناك ناو هنم 0

 ساشا نابشلاىفرحلا دجوي دق 2 ةعناب ملح رود ةثادحلا اف

 اكو ٠ نئموي ةلودلا لهأ هوجوو. ةماملاو ةصاخلا نم نوريضاملا.”هعيابف
 ىلا .ميلذ ةئري )لو دل ةقفن ركسملا ىلع قفنأ هتلك تذفنو هتعيب تمتلا
 هماما نوريسي ويلا ةلهحو زعأ ةسورحم ىلا هدلاوب ارماس حبصاو للا

 288.4. زمت هلوخد ناكف ٠ بشخ نم ثورات ىف هلعجو تاكسمملاب هالظ نأ لبعإ

 رمق موف نقانساو... ةروك دلل ةيسلا نم ىلوالا ىدابحول سل ايووزقا
 مههتماعو مهتصا> سانلا لزن ىرخالا ىدامج ةرغ ةعججبا موي حعبصا الف ثابدث

 ةءارقلا ترتساو ٠ ادوهشم موي ناكو دهاجملا كاملا ناطلسلا نفد اورضخل

 مايا ةعبس هيلع

 ثاهجلا لع ىلوتمساو ضّرح يفءرمأ لحفتسا دق لوئاكيم نب دخت ناكو
 فالذي هنع دهاجلا كاملا لغتشاو مثاهتلا بارخو برعلا فالخل ةيماشلا

 01” حتتفنا دقو ةبرطنغم فارطالا تناكو ٠ رفظملاو لداعلاو اصلا مثو هدالوا
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 ةيدهاجملا ةلودلا نابخا ركذ.يف سداسلا بابلا 0. 1+

 (ةلعاو لي تو مارملا تبل دهاشي وهو اهف

 ةباطو اسردمو

 ةلطو اثدحو هقفا اسردمو اميقو اييطخو ةذومو اماما اهيف بترو ليبجلا

 انش ,ةاقناخلا يف 'نئرو+ةانقتاخي اهبف لجو تارقلا ”نوملعتي امانياو المو

 ءارقفو اميقلو

 ازيشو .ًايطخو ذوو أمام هبق ترو تابث ىف اضيا اعماجن قتتباو

 ىلع ةرديونأا يف اعماج اضيا ىتتباو ٠ نارقلا نولي اماتياو ًالعمو ثيدحلل
 100 الهو ايفو بمايو اماما هيف بترو ديبز باب

 2 ديزب ةحارلا ناتس دنع ىنثباو ٠ ةبلطو هقفلل ايزو ءالل ًاحازنو نارقلا

 ىتنباو ٠ نارقلا نولعتي اماتباَو المو ايقو اتذاومو اماما هيف بترو الجم 8

 ةأ ٠

 زعت لدهلاراد ىف ةسردم 0 زعت ةنيدع عماج ىف ةيبرغلا ةدايزلا

 فقوو ءارقفلل اييتوأذيشو ًاهقو انذّومو اماما اهبف بترو هاقتاخ !هيف لعجو
 0 اعايرو هكالمانساحم نم زعتو ديبز ىداو ىف ةديج .افاقوا ميما ىلع

 ةئسح فاصوا ةيعرلاب قفرلاو لدعلا ىف هلو ةيعرلا ع ًاًتفشم هامل امم ناكو

 ف مداز نملواو ةيعرال فضاونلا نس نم لواوهو ٠ ةنسحت م لاعفاو
 نم عبرلا ةديعرال لازا همايا رخ !ىفو ٠ ةعيطق لك يف "نسم داعم عئاطقلا

 ىلاعت هللا همحر لاح نسحا يف ةيعرلا تناكو '؛هوعردزا املك
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 #0 هع يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 بتكلا اح كوللل لبشانا

 ىلا هدوادو ىدج فسوي

 نسحلا ىكاز كلملاذيشلاف

 اندج لوسر دعب اندج 2 بصخلا ىلاعليتقلاىلعو

 اريخ الع تضا نكت نا

 ىري. نيعلاب ىنم ىلعلاف
 ل ارآز ام اذا سيلك انا

 املا» ىنيمي ىف ايانلا ارخز ام اذا ثيللاك انا

 هعمجا الو لاملا لذبا
 هعجنم انوحن نفاع لك

 هغرصأ ينط ترقلا اذاو

 اننا ريوس دال اذاز :  :رقيمتا الف لمااذاو

 اهشلا كالم هبشن ميش

 م6٠

 امدقلا ىدودج نم ىل نمي

 امسلا ءام نم ماشلا كلم ع

 انه نم وا انه نم وا انه نم .٠ (غرارط سانلا نورشعي
 ةقئافلا ثاعرتخلا اهيف عرتخاو اهروس ىبو تابعث ندم ىذلاوهو

 نم هلو ٠ ةيرغلا روصقلاو ٠ ةبيجعلا نكاسملا اهيف ىنبو ةقئارلا نيتاسبلاو
 .٠٠ ىلصملا يلصي فيرشلا مرحلل ةقصالم ةفرشملا ةكم ىف ةسردم ةزيدلا راثالا



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يفسداسلا بابلا 174

 ةروك ذملا ةنسلا نم ىلوالا ىداج نم نيرشعلاو سماخلا تبسلا موي

 هنأ .اوأرو لضف ألا كلملا مايق ىلع ةلودلا لهأ نم نورضاحلا قفتاف

 ةرفسلا كلت ىف ندع ىلا هعم لزن نم ةلمح نم ناكو ٠دابعلاو دالبال ملصا

 هدلاو توهرضحم

 اا ميلاديشر .التطر اخس علل اي بسلا قمح لاخلا مكالملا ناكو - :٠ مو

 هيقفلا هب ىنربخا ام هاو هدوج نم ايعذول انطق انك ذ املاع ابيهم اعاجتت ابي

 هنأ صتخي نم كتزاكو ىميزلا هلل دبع نب دمحم نيردلا لاج ةمالعلا مامالا

 تاخد موي لواىف ذهاجلا كاملا ناطلسلا يناطع لاق دهاجلا كاملا ناطلسلا **

 لع بودكم لاقثم اتئأم اهم صخش لكن زو: سهذلا نمإ ضصوخت ةعير أ :هيلع

 اهنم صخت لك هجو

 تافتل نا لبق اًرط سانلا ىلع .. . اهب دش كيلع ايندلا تداج اذا

 تلو ىه اذا اهقبي جشلا الو . ١ تلق أى اذا ابهنفي دوجلا الف

 ناكو لوسر ىنب لع هنا لاقيو نونفلا نم ةدع يف اكراشم ناكو

 ًاحيصف ارعاش

 هلوق هرعش اي

 انقلا فارطأب زملا انأ تلن

 انتجت ىلاعملا زعلاب سبل
 انميلا انكلم فيسلاب نحن

 انأ كلملا يف ملاملا قرعا: . ...انل سانلانعدت فب لك -



 ا د ١ 3 يناثلا 3 زجلا ةيؤلؤللادوقعلا

 قفتا ديبز ىفركسملا ممتحا الف ءاردلك أ ىلآ نولقتني مث اضيا رمعت ىتح
 رم جرخن ال انآ  ةبزاعمل ركسعلا لاقف ةبزاعملا لتق ىلع نويشرقلاو ركسعلا

 اواذدو مههوجو نم ةّدع لصوف نيحاصم متنك نا انيلا ررقلي يح ةئيدلا ظ

 نويشرقلاو زخلا عقوا لاشف ىلا جورخلا ىلع اومزع ا[ذ اهب اون ًطاو ةنيدملا
 رشاعلا ءاثالثلا موي لتتقلا ناكو الجر. نيرتكعو ًاعضإ مهنم اولتقف ةبزاعملاب
 ةروك ذملا ةنسلا نم لوالا مب رهش نم

 ةيزامملا خيش ذئموي ناكوروكملا دم خيشلا ذئموي لثق نمف ناكو
 نيسحو ردقالا نباو ليهسنب رمع ذئموي لتقو ٠هنوخا نم ناثثا هعم للقو

 رذقالا ْنِب تزالف نب نميكمو قذاملا نب ليهسو ىمجخلا نباو ةدابتع نبا
 دنع اوناك ةعامج محنم سو ريهاشمو ناسرف مهلك اولثف نييذلا نا دصقلاو
 بلغي نا ىشخو مبلغ عنتماف كرابم نب لع اذادكي وبا نيردلا مصان ىفاقلا

 مويو ءاميرالا مويو ءاثالثلا موي هيف اوماقاف نجلا ىلا مهب لسراف غيل
 ناكف الجر شع ةعضب اوناكو مولتقف مهل زغلا مج ةعبلبا موي ناكالف سيلا
 ناسرف مهلك الجر نيعبرا نم اوحن ةبزاعملا نم لتق نم ةلمج

 هدلول ركاسملا دّرجتو اهب ماقا انركذ م ندع ىلا ناطلسلال رن الو
 دف فيلا الإ نفاع 3 اير كاف رتل ناكو دحا هب رفظي لف رفاظملا
 اذهلو ةمحر الو ةقفش دحا ىلع هذخأب ال هجو ريفي سننالا نم ةدع حابنسا
 ريصب ريبخ هدابعب هنا كللملا ىلاعُت هللا همرحأ
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  هتافو تناكو اهيف هتمافا ةدم ىف ندع ىف دهاجلا كاملا ناطلسلا ىفوتو



 م

 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا وذ يفسداسلا بابلا 0 فق 1

 ههجاوف كاملا نم هعم نيذلا ىف مععبت بابلا ىف اوراص دق مهن اردقوانإبف

 نر. اولك اف مهعمجاب كيلاملا لزنف .٠ !رينك اخيطب ا

 دنع اوفقو ندع ن. بابا براقعلا لصوالو ٠ مهتجاح خب هطباا كلذ

 مهفوقو لاط ايف ٠ ملح مث رظي لف هعم نمو رفظملا لوصو نورظتني نيباوبلا

 مف بابلا نع مثوحنف ةجاح ريغ نم مهماقم لوطل اجا شوشنأ
 اودرطني ملفبابلا نع مثودرطف مظتنم ريغ ميمالك نوباوبلا ىارف ارف مهنم اوابقي

 بابلا اوقلغا الف بابلا قالغاو ملاتق ىلا ,هجوحا ام مالا نم مل. ربظو

 اولتاَقتف ةئيدملا.لهاو ريمالا عر ٠ رمالا 0 هباحصاو رفظملا:لبقأ

 ىضاقلا ريزولا ثراكو ٠0 نيب و جم ىلا رفطملا مجر م راهن نم ةعاس

 الع يبو ضيفو رذلفملا هيفيقلا نوفل ف فشيولا قاس نب دم نييدلا لامج
 اهقلفب ارث مم مايا اهوداصو

 مدقو أشيج هل زهج رفظملا نم ناك انمي ناطلسلا ىلا معلا لضوالو

 رةكوجلا ىلا ناطلسلا راسو نييزجللا فارشألا ضعبو ىل بسلا نيدلا ءأهب هيلع

 ىجارشلا .هل لاقي عضوم ىف اوقتلاو ٠ رفظملا وحن هعم نمو لبنساا راسو

 ندع' ىلا ناطلسلا :لزنف ةفئاط مهنم لتقو هعم نمو ىلبنسلا مزهناف

 كلذ يبسإ

 زمت' ىلا اوعلطو ناطلسلا هيلع مذاو ةب زاعملا تحلصأ ةئسلا هذه ىفو

 درجو مئاهتلا حاللصاب هل لفكتو ناطلسلاب روكملا يمسي ىذلا .هفيش عمتجاو

 ىتح اهيف فوقولاو لاشف ىلا مدقتلاب مثىماو ٠ ديبز ىلا اركسع ناطلسلا

 اهيف اوفقيف ةمحفلا ىلا اهنمركسعلا لقتنب مث ٠ اهيف اوررقتيو اهيلا اهلها مجري



 دك 11 ع يناثلا ءزلا ةيؤاؤللا دوقعلا

 جر ىلفسلا ةيرقلا لهأ ىلع مهجورخ ناكو :دتازلا عير روش نه رشع

 ايلعلا ةيرقلا لهالبق أ مهفا عم ىلع ةبزاعملاو م اوفقاون ' الف مهلا ةي ماوصل

 َنيعَسم نماوحن منم لئقو ةديدش ةميزه ةبزاعملا تمزتهاف مهل نيضراعم

 ةبزاعملا توب رئاس ن *مييفو الجر نورشعو ة 0 الث 8 رك اوكلا نم مهف الجر

 نافارا هش اكل دنا وودر. .ةيكشلا مويلا كلذ لق نميفو

 نم ناك ىليزلا ميهاربا مهف رفن ةعبس ذُمموي نييشرقلا نم لتقو قاطيال

 راهي يناس

 ىثاوطلامثو ةيرصملا رايدلانم ءارفسلا لصو نيرشعلاو نماثلا موي ىفو
 ىفاقلاو فيرشلا رمع نب دمح نيدلا لامج ىضاقلاو يجن نيدلا م راض

 لصوو متاح نب ىلع نيدلا ليش زيمألاو فرافلا ىلع نب دمحم نيدلا لاج

 اباه ة هاش ١ أطلس مهلباقف كرتلا ءارما نم ةّدع مهعم

 فراكو ىربص باوص نيدلا سمش ىشاوطلا ىفوت ةنشلا هذه ىقو

 تناكف تايجلا ضعب :همايا ىف ىلوتو هباب مامز هلءج دق هللا همحر دهاهملا

 ةنسلا نم نابعش رهش ةرغ هاعبرالا موي ىف هن ذو. تناكو ٠ ةيضرم هتريس

 قامت هلل همحر ةروكذملا

 دهارملاكلملاناطلسلاهببا ىلءرفظملا كلملا فلا نيتسو ميرة ةنس فو

 ةا زعت نم هجورخ ناك ءارغسلا ةبعص نولصاولا ءاب رغلا كيلإملا انفو

 ىذلا رفسلا لبطصا مجه 1 مرحلا نم ني رشعلاو سداسلا نينثالا

 ندع وحن لؤنو بحا ام خانملا نم ذخ أو ليخلا نم هيف ام ذخأو ناطلسال
 اومدقت الف ندع باب وحن هلبق مدقتلاب عرماو براقعلا نم ةعاح مدختساو

 يناثلا ءزجلا 00 ةيؤلؤللا د وقعلا
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف يف سداسلاب بلا 0

 نم رفص نمرشاعلا ين زعت نم اهجورخ .نراكو دهاجلا كاملا ناطلسلا
 معا هللاو ةروكذملا ةنسلا

 دجابابشلاريمالاهوا مهيلع راغأف ريمس نبا اخا ةرصاقملا لتق اهيفو

 نرداثلا موي هلنق ناكو !دحا مهنم قلي لو اهقرحو مثدلب بهنف ريمس نبا
 نصح علط ةرصاقملا ىلع ةراغلا نم ريهس نبا محر أسأو مرحملا نم رشع

 ملعا هللاو روكذملا مرحملا نم نيرشعلاو عبارلا موي كلذو هضبقف ربانم 0١"

 رفض ر هش ىف كلذ ناكو ةنطلسأ|ل.ئاكيم نبا عدا ةئسلا هذه ىفو
 فاضنيامو ضرحو بلاحملاو مجبملا ىف هابطخلا هل بامزف ةروكذملا ةنسلا نم
 ىمستو .هعما' لع ةكسلا تبرضو ٠ ةروكذملا:ةيجانلا ىف ىرقلا نماهلا
 باقيللانيثالا لِي هدجب ىرسا نم بيسنلا بيسلا فيرشلاب ةبطخلا ىف

 هتنطلس ةدم تناكو ٠ ىوبللا ىمطافلا ىنيسحلا ليئاكيم نب دمحم نيسوق

 مرحملا لس اهرخاو نيتسو ثالث ةنس نمرذص اهلوا اًرهش نيرشعو ةعبرا

 ملعا هللاو نوئسو سم ةنس نم

 خيش قدلكأو ىديزلا صيفح نب دما خيشلا لتف ةنسلاهذه ىفو

 نم سيلا ةليل هلتق نا ىلا هجبلا ىف ريمس نبا هرداصف هرصع ف نييديزلا

 0 از ةزروكانملا#ةعبسلا نلف اجبر

 رداهيريمالا راغار كنت ذملا بجر نم نيرشعلاو عسأتلا موب ىفو 20224

 ةثالث اولتقو ةيعطقالا اوقرحش ةيشرقلا لها هعم راغاو ةبزاعملا لع لبنسلا

 تناكو ىنكملا فلخ نباو ىزينعلا نباو ىناولا نبا مثو ةبزاعملا ناسرف نم 0."
 عبارلا سيخللا موي ىف ةلفغ نيح ىلع ةيشرقلا تدصقو تعمتجا دق ةبزاعملا



 *« <١ يناثلا ءزجلا +. ةيؤلؤللادوقعلا

 ثارقلا نوملعت اماتياو (ملعمو احزانو ا ميقواةدومو امانا اهبفتاَعَحُو ديبز ىداو

 ةبلطو ةفينجىلامامالا به ذم لع ًاسردم و يفاشلامامالا بهذم ىلع ابودهو

 ةييرتلا ةيرق ىف دسم تنغباو.» مثريغو باودلا برشل اليتسو نيبهذملا ىف

 65٠٠ نوءرقي ةسردو اماتياو |اغمو أاميقو ًانذّومو اماما هيف تانرو ديبز ىداو ند

 ىتلاىهو ةسردمةمالسلاةيرق ىف اًضياتتباو ٠ باودلا برشل الينسو نارقلا
 ىلا هايل احازنو اميقو انذّوهو ابيطخو اماما اهيف تبترو زعت ىلا كلاسلا نيب لع

 ىلع هقفال استزدمو نارقلا نوملعتي اماتياو ًالعمو كلانه ليبدلا ىلاورهاظملا

 ترقاولوت روش راك عم ةبلطو ىوبنلا ثيدحال ًاسردمو يفاشلا مامالا بهذه

 ةنيدميف !دجسمتنتباو «ديزتو مهيافكب موقت ة ةسيفن ةديخ افاقوا عييمجلا ص

 يناثلا ٠ موي .اهتافو تناكو ةريثكريخلا ىف اهلاعفاو ًاضيا ةيلحلا ةيحان ىف زعت

 ىلاعت هللا ابجنر ةروكذملا ةئسلا نم رخالا عسر رهش نم نيرشعلاو
 نبديلا دبعنب نمحرلا دبعنب دم نب رمعنيدلا تف ىضاقلاىفوت اهيفو

 ةنماب:33 ةااننو اشف ىلذواشللا لاطرلا نحا ناكو ٠ يموزخلا يشرقلا ابطخلا

 9279.8٠ تاعانضلا ىوذا ًاكراشم ءاكذلا ىف اًطرغم ان اكد ًانطف القاع قاكو ةنابففو

 ف ةقسادحا فرعاال ةرهاظ ةداينز مهئالضف ىلع ديزيو ةليلجلاو ةقيقدلا

 ناطلسلا: دنع ةمسظع ةوظح لانو انسح انخا طخي ناكو ٠ ةمنصلا ةدوج

 فراكو كلذ دعب .هرزوتسا من ضاخلاو ريبكلا دشلا ىلوثو دهاحلا .كلمملا

 عساتلا موي زعت ةئيدم يف يفوت نا ىلا ةزيرسلا رهاط ةريسلاو ريبدتلا نسح

 نلانت هللا هع هز زكذملا ةعسل ابرزهلع سا فطا ون: نيرتقللاو

 اعين ىلع لداعلا كلملاو حلاصلا كلملا فلاخ نيتسو ثالث ةئس ىفو



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بابلا ١# امو

 ممل فرصو منهياع معناو ممابكف ناطلسلا ىلا نيمزهنملا رئاس عجرو لبجلا غم

 احالسو ٌباود

 تابش ىفاوطلا ةهج ةميركلا رداالا تيقؤت ةزوك دما ةنسلا هذه ىو
 تنفدوزعت ةئيدمفف اهتافو ناكو. دهاجلا كاملا ناطلسلاةدلاو حالص نيدلا

 ةمزاح ةديشر ةلقاع ةديعس َه ةآرما تناكو ٠ كلانه فورعملا اهدهشم ىف

 باغالو ٠ ةمهولعو سفن مركو ةسايرو ةسايس تاذ ةميرك ةيخم ةميلح

 ةعبرا دالبلا نع هتيغ تناكو رصم ىف دهاجلا كالملا ناطلسلا اهدلو

 نكي ملورك اسغلاتعمجو دالبلا تطبضف دالبلا ىف ةمئاقلا ىو اًربش رشع

 ًاناسحاو الدعو ناماو ًابصخ ةنسسلا كلت نم نسحا نسحلا ثقولا كلذ يف
 مهلجتو ميمركتو ءاحنلصلاو ءالعلا بحت تتاكو ٠ نيدلا ىفاةسح راثا الو 7 62574

 ترا لقو ٠ ةرفاولا اياطعلاب مدقفتل سانلا تويب رودت تناكو مهمظعتو

 لوقي ثيح ئنتملا بيطلا ىلا لوقب اهقحا:امو ابلث نامزلا أي
 لافلا ا  ءاتننلا" ةضليشنل# + نك لانك اضل” ناك اؤكد

 لالبال .رخف ريكذاقلا الو .٠١ صقتسسشلا ممال ثينأللا امو 4.
 ىف ةيحالصلاب ةروبشملا ةريبكلا ةفورعملا ةسردملا ةينيدلا اهرث اه نمو

 اسردمو اهب رهاطملاىلا »اما احزانوأميقو اتذومو اماما اهيف تبترو ديبز ةئيدم

 نف“"لكاا ىف :ةبلظو وجنلا ةنف اشرذمو- ١ ىؤبنلا ثبدحلا ىف اسردمو عرشلل

 ةيافكي موقي ان ذكيا امزايخننتنقواو أ اماتياو ًالعمو ةزوك ذملا نونفلا نم

 ءارقفو ًابيقنو اهله اهيف تنتز ا ذأ ةسردللا ةلايق تنثباو عبرا

 نه باسملا ةيرق ىف ةسردم ثنثباو ايفاك اتسح اديح قو مهيلَع تفقواو



 6 117 يناثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوتعلا

 مهيف ةميزملا تدقوو ايلعلا ةيرقلا فرط ىلا اولصوف ةدعقلا نم موي رخآ

 كلذ يفو ةروهشم ةعقولا تناكو لجر ةئاثلث نم ون مهعم نمو مهنم لتقف

 يشرقلا حادرس نب دم هيقفلا لوقي

 لئاسملا لعل اببرفل نكلو ةقيقح ال مهللق نيئم ثالث

 تمءلطو ع ةئام نم رثك ١ ةعقولا هذه يف لبقلا سوءر نمزتحاو

 سوةرلاب نيلصاولا ةعاجلا ىمكو اهب ذئموي ناطلسلا ناكو زمت ىلا سوئرلا

 ؛وا7 لرب دما نيدلا بابش ىضاقلا ةبحص اديج اًركسع ناطلسلا درجو
 ثاهجلا ىلا مدقتلاب اهرماو ىلذسلا رداهب نيدلا ءاهب ريمالاو بيبق نب ىلع

 978.8. امهعم نهف مجبملا ناديري ديبز نم اجرخ مثديبز ىلا زمت نم اراسف ةيماشثلا

 مهيلع ةيحان. لك نم برعلا .تعمتجا ةامرلا دالب اوطسوت اف ركسملا نم
 ىف .ةمقولا تناكو بيبق نبا لتقو ركسعلا مزتهاف ةريثك عومج ىف مثودصقو

 مزتهاو هجاوع ىف ربقو بيبق نبا لمعمل هجاوع نم اوجرخ دقو ماه دج
 مث رودملا تب باعصا ةمعم ىنب ىلاراسف هلق اوذاراف ةيرماعلا ىلا للنسلا

 نم رشع ىداحلا ءاثالثلا موي ةعقولا تناكو ةيديزلا ىلا رودملا, تدب نم راس

 ردك مذملا ةنسلا نم ةجحلا ىذ

 راص دق يلبزسلا ناب انركذ اك مجبملا ىف ناكو ريمس نبا ملعالو

 ىلا ىلباسلا دصقو برعلا فئاوطل لسراو ةريثك اعومج مج ةيديزلا يف

 ةروكّذملا ةنسلا نم ةجحلا ىذ نم نيرمشعلاو سماخلا ءاثالثلا موي ةيديزلا

 قيرط يف ناطلسلا ىلا مجر 9 أمايا هيف ماقاف ربانم نصح ىلا ىلبنسلا جرف
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 اوناكو فويشرفلاو ةبزاعملا تلئتقا ناضمر رهش نم عباسلا موي ىفو
 لا نالحر ىماظعلا أنبا ذُئموي لتفف دبز ىداوب لخبلا ىف ًاعيمج ذئموي 556

 ىضقني ىتح ةندهلا ىلع اوقفتا مث ذئموي اورفاسف ٠ نويشرقلا اهلثق ةبزاعملا

 فالخ لوا اذه. ناكف أعم مهيديا تحت ذئموي لخنلا ناكو ٠ لخنلا ما
 تراغا هدالب ىلا مهنم دحا لك عفتراو لخنلا رمأ ىضقنا لف ٠ مهني مقو

 فرب دواد هل لاقي الجر نييشرقلا نم اولتقو ناضمر رهش خا ىف ةبزاعملا 2
: 0 5 

 مهلا جرخ ةيرقلا اودصقو لاوش لوا ىف يرخا ةراغاوراغا مث 5 مازر

 هل لاقي اهدحا نالجر نييشرقلا نم لتقف ةبناجلا تويب دنع اولتتقاف نويشرفلا
 ىلامجلا رد لاو ئماعلا

 .٠ ا . .٠ 3 سه 6 5 3
 مذاف ةعاطلا 2 لوخدلاو ناطلسلا نم ةمذلا اوبلط نييشرقلا نا 3

 ناطلساارماف ةبزاعملا ىلعناطلسلا نم ةرصنلا اوبلطو اوصاف ةلماش ةمذ ميهيلع

 ككل تنزل يلع ارقي هرم ن قي مي لاعب لعن طا
 دحلا كلذ نم مثوجرخاو مثوبهنو 7

 ةيشرفلا اودصقو لاوش ربش رخاى اهلجرو اهليخ ةبزاعملا تعمجن

 الجر نيعبرا نم وحن نييشرقلا نم لتقف اولتتقاف مهيلا ةيشرقلا لها جرخن
 محسالا نب حرفم هل لاقي دحاو لجر ةيزاعملا نم لتقو لبملا نب ىسيع مهيف
 هل لاقي الحر ةبزاعملا نم اولتقف ةدعفلا رهش ىف كلذ دعب نويشرقلا راغاو

 رافنا ةثالثو هنباو ديقعلا نبا

 ةيشرقلا اودصقو اهريغو ماشلا لئابق نم ًايظع اممج ةبزاعملا تعنج 3



 *21 يناثلا ءرللا  هيؤلؤللا دوقعلا

 ةروكذلا ةنسأا نم ةجحلا ىذ نم رشع عبارل
 نااحلا لا ركسعلا نم: هعم نمو ريمس نبا راس ةعقولا تضقنا الو

 ًاهركو اعوط جهتغاط ىف برعلا لخدو اهيلع اولوتشاو
 275.2 يجبر ا هاحلا كاملا ناطلسلا نب مع زوضنملا كاملا ىفوت ةئسلا هذه ىفو

 ىلاعت هللا
 قداو ةراح نمةانرملا عماج ىف ببرغ لجر فوت اضيا ةنسلا هذه ىفو

 ىف هوذلو اربق هل اورفجن انفك هل اودجي مو ىفوت مث ًامايا عماجلا ىف ماقاف ديبز

 فسوي خيشلالصو دحللا ىف رقتسا الف ربقلا هواخداو راعشإهوطب رو زوملا رشح

 لزنف دحللا ىف هولزاا دق مثدجوف هيف هنيفكل ديري بوثب فوصلا حاجت نبا

 25 جراخ ىلارمشحلا جرخافزوملا رشحالار بقلا ىف دجي ملف ربقلا نم هجرخم نا ديرب

 ملعا هللاو بيرغلا ريب فوزغم وهو تيم ريغ ىلع ابارت ربقلا اونفدو رْقلا

 رمزي كلذو ددرن# ىلا بلاحلا دودخ نمركسفلا راس نيتتو نيتنثا ةنس ىفو
 2 اعيج ةدرنم ةبنرغ تغمتحاذ ةروكذملا' ةئتثلا ره رفص رهش لوا ىف

 تبره اوهجتا الف ركسملا نودير, نيسح تاب نم اوجرخ مث نيسح تدي
 لقا هنكلو اريدك ايش جهنم اولتقو ركسعلا مهعبتف لاتق زيغ نم برعلا

 ديبعلا تيب اوقرحم نيسسح تي اولخدواريثك الس اوبلسو ىلوالا ةلتقلا نم
 تفةقوو سورعلا ةبادع دنع ةعقولا هذه تناكو نابهو ىنن تويبو ةجرشلاو

 اولظلو :ةئاطلسسلا» تالجاولا» اولسو يفرملا"كرغاطاو طع اسري كسلا
 عسير رهش نمر شع مبارلا موي اهولخدف مجبملا ىلا ركسعلا لقتنا مث «ةعاطلا
 اهرساب ةيحانلا كله ىلع ركسعلا ىلوتساو لوالا
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 اوعمجم ممب توريغتسي برعلا لئابق نء ةليبق .لك ىلاو ةيحان لك ىف

 مهلا. جرخم مجبملا ف فيرشلا اودصقو ددربم برعو ءارحّلاوةامرلاو ةبزاعملا

 ىلا اومزهناف مهما جرف ىناشلا راهنلا ىف هودواع مث ٠ .همرحلا ىلا مهمزهف 4

 فيقوف ةئيدلاب اوطاحاف ثااثلا مويلا ىف هودواعو هنعا اوفرغت م ةنيدملا فار طا و7

 ليلا هامل ىف جرخو ةبزاعملا مذتسا هنا مثرابنلا رخا ىلا مهعناه فيرشلا

 الو ىصحت ال ًالاوما اهنم اوذخاو اهوقرحو اهوبهتو ةنيدملا اولخنذ اوكا اف

 ىلوثساو 21 ذملا ةنسلا نمبر ربش نم يناثلا نيالا موي ىفكاذو رمدحت 2

 ضرخو ديبز الا قبب ! و الك مناهتلا ىلع بارخلا

 نب دمحم نيدلار ون ريمالا راث انركذ م دالبلا لع بارحلا ىلوتسا الف

 باطفهباعصا هل ليخ ٠١ قيدضتب هسفن هثدحو ركأسعلا مدختساو ليئاكم

 ديال مدق ضرح ىف هدنع ةك سب هلا بسام افا ريغطظ مي فارشا

 تراسالا حيصق اماه اسران ناك ريمس نب ىلع نب دم أ نيدلا بابش

 تناكو اهيفماقاف ةزربلا ةيرق ىلا ضرح نم رك اسعلاب راسف نانجلا ديدح

 لسراو ةزرإلا. يف ركسعلا ةماقا: نوكتو اهرمعي نا داراف ايارخ ذئموي نااخملا

 برييضلا ىلإ هباتك لصو املف:٠ ناويدلا تابجاو مهنم بلطي اياعرلا ىلا

 اوعرساف هلاتقوهبر مهوبلطي هيددرشلا برعلا اولسراو هيلا لوصولا نع اوعتتما: واب

 ةيددربسلا برعو مهيلا مضنا نمو: نييمضلا نم. برعلا تعمتجاف ة مهلا

 رجالا عنا همر ديل جرن ةزربلا ىلا" هما نمو زيمس ّخبا اوُدصقو

 ةئاغلث وحن برعلا نم لتقف برعلا ىف ةيزملا تءقوو اًديدش ًالاتق اولسسقاف

 موي ةمقولا تناكو ٠ لجر ةئام نم راسك ١ طساولا لها نم نييف نانننا
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 976.8. ةنسلا نم ىلوالا ىدامج ربش نم رشع سذاسلا ةعملا هلل هلثق ناكو

 ليلخ نب دواد لتفب متاح نب ىلع نيدلا سمش ربمالا ملع الف ٠ ةروك ذملا

 افيرش مهيلع لمج دقو مجعملاركسعب هيلا ثء' و ساهو دئاقلا ىلا لسرا

 لاغقل برغلاو ركسعلا ىف ريسي نا دئاقلا ىلعرماو مزاح نب ىلع هل لاقي

 نإ .فيرشلاو .ساهو دئاقلا راسف ٠ ناطاسلا دالب نم هخارخاو فيرعثلا

 فيرشلا هيلا جرخم بلاحلا ىلا دالبلا برعو ركسعلا نم امهعم نميف مزاح

 جرخ ليللا ناك اذاف ٠ كلذ هموي هلبمي نا نئاقلا نسأل انسؤ دفا ع

 ًايضار جرخت م ناو ةعاساا الا جرخم ام دئاقلا لاقف ٠ ناطلسلا دالب نم

 دئاقلا لتقف !ديدش ًالاتق اولتتقاف جورخلا ىلا هبجم ملف ضار ريغ تِجرخ
 4و١ سيما موي كاذ ناكو' ةديدش ةيزه نوقابلا مزهناو رفن ةعست هعم لتقو

 نم عفنرا كلذب متاح نبا ملع الف ٠ روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو ىناثلا
 الو ٠ ةدرجلا لحاس نمرحبلا ىف هعوجر ناكو ناظلشلا ىلا عجرو مجبملا

 مجبملا ديري بلاحلا نرم دم نب ىلع فيرشلا راس انركذ ام دئاقلا لبق

 دئاقلا از هماماو زوكذلازبشلا خرم :كيبرشدلاو للشافلا فالا موي اهلخدف

 نب عاجلا ضبف يق مجهملا في رشلا لخد الف هعم اولثق نيذلا هباعصا سوفرو

 بوقعي نبا بذعي لزي ملو ىماهتلا نب لاكلا اهيف ىلوو ذئموي اهريما بوق
 ىدامجج ربهش نم عباسلا ةعجلا هلل هتافو ناكو ٠ باذعلا ةدش نم كله ىتح

 ةروكذملا ةئسلا نم ةيناثلا

 نائسبلا يف اوفقوف لاح لا يلازغلا نم ةعامج لسرا مجبملا ىلع ىلوتسا الو

 داوقلا تجرخ مث ٠ اهوقرحو برعلا اهبهنف بلاحلا نم اوبرهف برعلا مثدصقف

 يناثلا ءزجلا "0
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 .  ةيدهاجملا ةلودلا رابخا نكذ يف سداسلاب بلا *1

 .٠ فيرشلا .بابلا ىلا بيبق نبا علطو + يبق نب دمحا نيدلا باهش

 ثالث الا دز ىداو نم قبب ملو مئابنلا مظعم ىلع بارخلا ىلوتسا دقو

 موي لك اهلوج رودن لظن ليلا تناكو ةئيدملا الاو عيراوأ ىرق

 نباب فورعملا دمح نب لعريبكلا: فيرشلا لصو ةئسلا هذه ىفو

 يف .جرخف ءافرشلا ةزمح ىنب نم ةعارج هغم ناكو مجهملا ةنيدم ىلا ةيراجلا

 نيدلا سمش نيمالا ذئموي امدقمو بوقعي نب عاجشلا دلبلا ريما هئاقل

 اننا اودرراو ناديملا يف اوفقو الف ٠ برعلا خيباشم ضعبو مئاح نب ىلع

 ركب غرم مهم» نمو ةنردملا لها زاخناف اولتتقاف ةمدقتلا يف اوعزانت اوبعلي

 0 «٠ ةشيدلا لوخد نم هباحصاو فيرشلا اومتمو ٠ ةنيدملا ىلا بابا

 رشلاسلجو ةنيدملا اواخ دو مئا نب يلع نيدلا سمش ريمالا مهنيب

 1 ةئردلا لها نم دحاو لع ًأطخا فا رشالا نالغ' ض.إ نا مث هرادلا

 فارشالا تضفف روفلل تمطَتف هدب عطقب رماف فيرشلا ىلا هب ىتأو

 يف د نب ىلع فييرشلا ىقبو ٠ 1 ىلا نيعجار مجهلا نماوجرخو

 نربدلا مراص ريمأألا ىلع هل. لاحأ دق ناظلسل | ناكو ٠ هب احصأ نم ةعارج

 .٠ كلذ ببسي: كلاحلا ىلا .لقتتاف لام تاحلا نحاص .ليلخ نب دواد

 هنا فيرشلا أر املف « يسيل هفاتلا الا هطمب ملو تلاحملا بحاص همفادف

 هنشيي. :هيلع لخدف هب احصأ نم ةعامج ىف هيلا جزخ هنلاوح لع هل بلاغ

 حالسلاو باودلاو شامقلاو لاملا نم هيف هدجو امهنيب نم ذخأو هنف هلتقو
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 تابمأ ىهو اهرساب مئاهتلا هل قسنث ذئتيجو ديبز كلذ دمب اذصق اهيلع
 هنم مالكلا اذه مقوف هتمواقم نع هريغو ناطلسلا زجعبف لاومالا

 ناطلسلا ىلا لوصولا نع منتماف ةلاحم ال نئاك هنا انو انكم
 هريغو ناطاسلا باود نم ليلا ىف هردقو هللا ءاضق نم لصحو

 ناطلسلا ليخ نم ةريسن ةدمىف كإهف رفيشم ليقو ارفشم هل لاقي ءاد
 مزع فاطلسلا رخاف اهلك اهيلع ىلوتسي داك ىتح ريثك ددع.ركسلاو
 تقولا كلذ ىف جورملا

 488 ىبا نب دسمح نب ىلع نيددلا لالج ىئضاقلا ىفوت ةنسلا هذه ىفو

 ةسايسو ةساير هل تناك و ناطلسال ةرازؤلا ىلوتي فئموي ناكو زامع نب نكي“
 ىلوتي نا لبق ندع رظن ىلوتو ةريسلا نسح حيرلا نكاس القاع ناكو
 ةروكّأملاةنسلا نم نابعش نم نيرشملاو ثلاثلا موي. هتافو تناكو ةرازولا
 “ا ىلاعت هلا هيحر

 ناكو  ىثادرمدلا ميهاربا نب دواد نيدلا مراص ريمالا يفوت اهيفو

 ةريس هل ناطلسلا دنع انكمه ءارعالا ءاربك نم ةدحلا ىلاع .!ريبك اريما
 ىلامت هللا همحر ةروكّدملا ةنسسلا نم رفص خيام يف هتافو تناكو ةئئمخ

 976.4. رفص ربش ةرغ ىف ديبز نم ناطلسلا ملط نيتسو ىدحا ةنس ىو
 ةحلط نب ناهلس نب نامثع نيدلا فيقع ىضاقلا:. لزن زعت فر قتسا الف
 ىضاقلا نع اًضوع امدقم ديب ذ يف فقوو ركسملا نم :ةعامج يف ىرودلا



 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ.يف سداسلاب بلا د ١٠١ دش

 ةراششاب ناوشن نب. مراصلا نم لعفلا اذهو.٠ أعم نيسرفلاب راسو هسرف لبملا
 ماقاو لخنلا باب ىلا ذئنيحر كسعلا نم ةعامج لسا دق ناكو ٠ ٍتيبق ىربا

 بكر دق :لبملا اورظن الف ٠ نمالا نم نوكي ام نورظني روسلا قوف ةعامج 7
 هودجوؤ دن نب ىلغ اومزاف ركشم ٠ جرخو هيلع اوخيرص رخالا بنجو ًاسرف
 هناف لبملا اماو:٠ ةنيدملا هب اولخدو. المج هوبكراف اشيش .لقعي ال احورطم
 دقو:طقس قيرطلا ءانثا ىف راص الف ديبز ند ركسعلا جرخ امل هسرف قاس

 الخد: ىتحت نادرطي ناسرفلا .راسشو :سطفق راهنلا ىجو رمالا هيلغ دتشا
 ليبيا رثا. نوصقي' ةيرقلا لها جرخو ةيرقلا ىف خراصلا خرصف ةيشرقلا
 ماقاو هوربقو هوم ءاضمرلا ةدش نم همسج رطفت دق اتيمليملا اودجو ىتح

 ىو ٠ ةدسنلا ىذ ىف ناطلسلا لزن نا ىلا دسز ىف القتعم همع تري

 اهيحاونودييز ةنيدمىف ديدش رطم قو ناضمر ربش نفسمأخلا ءاعبرالا موي
 تود تمديف ءاشعلاو برغملا نين ام ىلا رضعلا ناذا تقو هّوادتبا ناكو

 قادر ربهم كلفمامأ عالما تق كاوو اياز قف ريو "5
 الا .ارييك ا ناك اًريغص ةنيدملا توين نمت مي قبي مو اناسنا نيام ْنْ

 أضيا ريتك وهو بارخلا اهيلع ىلوتسا ام اهنهو هضعب ثعشت ام
 ديري دج ركسع ىف ديبز ىلا ناطلسلا لزن ةدعقلا ىذ رهش ىو

 ليئاكمنب دمحن.دلا رونريمالا ىلا ل سراو برعلا نم .:ريدسفملا ىلع جورحلا

 نم ةءامجهل نسح دق ناكو ىرخا دعب ةرم بتكلاب هعفاد لب لصي ملف

 تانحرو ومو ددرسو ماهس شو ةيماشلا تاهجلا لع ىلوتسي نا هتناطب
 لغو. ةروكذملا تاهجلا ل اومان ىوقلسا دق اذاف انارخ عمزو لاّؤد كرتبو
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 ركسع يف رصانلا دمحا:ىمسملا دلولا:ناطانسلا دالوا نم هعم لؤنو باق نبا

 لوح رودت برعلا لويخ تناكو هدادشش دنيز ىف فقوف بابا نم ذبج

 دبا بينت ال مي لك ى يدل
 نب ركب وبا خيشلا ءاجيرخ الا عسير رهش نم فصلا موي. ناك الو

 لع هم نبا هعم لصوو نامزلا ةيهاد ناكو لبهلاب فورغملا ىشرقلا بارع

 برعلاة داع نم ناكو ٠ ديبز نه ةجاخ نادي ري بارع نب رمع نب دم نبا
 ةئيدملا جراخ فقؤو لصو ةنيدملا ىلا ةجاح هل ثدبب نم نا تقولا كالذ يف

 نم ىلا هلسرا مريغ وأ نيشاشحلاوا ةباطحخلا نم هدجو نم ناو هناصح ع

 وه يذلا هناكمب هملعيو اهببسإ ءاج ىتلا ةجاحلا هنم بلطي هفراعم نم دن

 مراصلا ريمالا ىلا الزسز السرا انركذ 5 همع نباو لبيملا لصو الف ٠ هيف

 وجو.ي.. الف *مهملا شانلا جايتحال, هريغو وه ةقادصلا مهر هظي ناكو ناوشن نبا

 وه عنصي ناك كلذكو أسيفن اماءط اهل عنص امهناكبب هلعاو لوسرلا ءاج
 امل جرخاو جنبلا نم اريثك ايش ماعطلا كلذ ىف اهل لعج هنا مث ٠ هرغو
 ءاملا نم ابرشو ةيافكلا بسحي الكاف اضيأ جننبلا نم هيف ام ةيفو ابيطم اف

 ناكو ٠ الك اًريثأت جنبلا امهيف.رث أف اهيبسب !ءاجىتلا ةجاحلا نارظنني انقوو
 كتاب فرع لالالا نم بو اَم اهسْفن الم كيجو الفرا وكسم داني الل لبخل
 ل.عتسا مويلا كلذ ىف ناك دقو ركسملا دائم همعنبا ناكو ٠ لوغشم ماعلا

 فيباكر قلاب كسنملا لع لأن ناغ جك اهاةبش تدقمت النا هنماشف

 همع ىربا زجعو لبملا بكرف اهسرف ابكريل اماق زشلاب انقيا الف هلمعتسإ
 ذخاف ٠ هسرف نع طقسو بكر هنا ليقو ٠ كلذ هعضوم نم مايقلا نع
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 لاكلا ذئموي اهريماو مجهملا ىلاركسفلا .ةيقب نم هعم نمو ىلبنسلا زاجناو

 ىماهتلا نبا
 اولسراو ةروكذملا ةنسلا -نم ةجملا ىذ بش ىف اعيمج برعلا تعمتجا مث

 ذئموي ةديبع يب سد ر ناكو مهجملا دصق ىف مهنوروتشي ددّرس لها ىلا

 ملا دصق ىلع اوقفتاف صيفح نبا نييديزلا سيئرو مسالا يبا نب نسح

 ةبزاسمملا تلصوف ةروكذملا ةنسلا نه ةجحلا ىذ, نم ثلاثلا نينثالا موي
 لها نخ اتو.سملا عولط لبقروكذملا ميلا يف مهمل ىلا ءارجتلاو ةامرلاو وى ٠ ٠ : ّ

 لبقاو لجر ةئام نم رثك ١ مهنم لتقف برعلا يف ةيزملا تعقوف ددرس 86

 نم هلها يف ىديعلا مساقلا ىلا نب نسحو نييديرلا نم هلهاو صيفح نبا 8.
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 اوءاج ثيح ن. اوعجرف برعلا نهبراملا مهيقلف ةديبع ىنب
 ىنوكسلا دشار نب دمثيغلا وبا عرابلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه فو

 ةيبغالاو وحنلاو هقفلا نه ىتش مولعل ًاعماج اثتفتم افراع الضاف ًابيقف ناكو

 ةدوج ىلع لدي فيطا فنصم هلو ىناوقلاو ضورعلاو نايبلاو يفاعملا ملعو

 لقتتا مث", لاشف يف ةدم ءاضنلا ىلووهتنطف قيقدتو هنهذ ءافصو هتفرعم

 ديد ةنيومرف ءاضقلا ىلو مث ةيفيفعلا ةسردملا ف اهب سردف ديبز ىلا

 ةنيدم ىف اهاشنا يتلا هتسردم ىلا دهاجلا كاملا ناطلسلا هلقن مث ٠ ةدم

 ةنسلا ىف :ليق ام ىلع امومسم يفوت ناىلا كلانه ماقاف.ليبجلا ةيحانب زمن

 ىلاغت هللا همحر ةروكذملا

 ىلع نب دمحا نيدلا باهش ىضاقلا لزن ةئاعبسو نيتس ةنس فو



 2 96٠١/96 يناثلا ءنجلا ةيؤلؤللا ةوقعلا

 485 نييشرقلاو ةبزاعملا ديزي فيثك عمج ىفناطلسلا:جرفن * بترلا زغ نم
 ىفو ٠ مجنرو مدالب قرح دأب مهنم ناطلسلا رفظب لو مثدالب نع اوعفتراف
 هنا الا عاش [ىراف ناكو ليئاكيم نبادبغ توقاي لتق ةوزفلا هذه

 974.4. دييز ىلا ناطلسلا عْجَرالو ٠ لثق ركسعلا نع درفنا الف * دالبلا فرعي ال

 ىلبلساا مدقلو ضّرح هذالب ىلا ليئاكسم نبا مرو زعت ملط 5 أمايإ ماقا

 اورقتسا الف مثدالب ىلا نيدسفملارئاسو ةب زاعملا تلزنو ةنجلا هعاطقا ىلا

 اهوقرحو اهوب خاف رفص رهش رخنا ىف ءاردكلا وحن اوعمتجا مث آمايا اوماقا
 لبسلا تعطقناو داسفلاو بارخلا "لصتاو مآهس ىداو نع محلا عئراف

 دينبز لداب نوملصتي ال مجمملا لهاو مهتملا لهاب نولصتي ال ديب ز لهاراصو
 ةيزاعملا ثدصق 'ةروكذملا ةنسلا نم نآبعش نم عباسلا مويلا ينو

 هلها جرخو هيف جلا مطقناو هلها اوبهتف ديبز ىداو نم لختلا نويشرفلاو

 نييشرقلل ضيبالا ناكف لافتا اوهسلفا مث هموي توق مدا كاميال هنن

 488 تعفتراو ريشب ىنل ىلفشلا سراغملاو ةبزاعملا نق بوقعي ىببل ايلعلا سراغملاو

 رمل كتل مهك الما نخ للا لها ذي
 نه داسفلا فئاوط تعمتحا لاونش نم نيرشملاو ثلاثلا ويلا ىفو

 ليبنسلا نيدلا ءاهب نيمالا --ذدب ةثللا اودصقو ارمتلاو ةامزلاو ةبزاعملا

 ىلبنملا نيدلا هاهي ريفالا مهلا جرختل اهبف نمو ةيرقلاب برعلا طاحاف

 يبنسلانب طولا رايك لتقف اديدش ًالاثق اولتتفاف هعم نمو

 لتقل ةلمج_:رم ادودعم ناكو ةديدش ةحارج ركب وبا حرجو لببقم هوخاو
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 ةسنيد.م ىلا اواقئئاو ركسعلا نم منعم نمو ناسح نب دم ريزولاو حلاصلا 3.5,

 ةرتسأب عمر ىداو تزرع محلا عفلراو لاشف تبرخو دييز

 مضب ىلبجلا "نب دمحم نب رع لضافلا هيقفلا فوت ةنسلا هذه ىو

 لها عا نمناك هقفلاب الغتشم اقراء اهيتف ناكو ةدحوملا ءابلا حتفو مهجلا

 فاصوا هلو + سائلا نم ربغك هب عفتناو ديب ةسردم ىف طلاب هرصع

 نم هيف ود امم امناق اريقف ناكو + دييز لها نمريغك اهفرعي بطلا ىف
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةعسلا ءاثا ىف ىفوت نا ىلا كلذ ُط تأ: عغشلا

 فرب نسح نب نامع نب دمع هللا دبع وبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ثيدخلاو هقفلا اكراشم اهقرطو عبسلا تاةارقلاب افراغ. ناكو ىرقملا هبنش

 سومو :دادشنب لع ا ةمالا نم ةدع نع ةءارقلا سم ذخاوحتلاو

 نع ةكمب ذخاو **'ىرفعجلا ىباصالا دنمم نب نَسوِنَو ىزارحلا دشار نبا

 ىبا خيبشلاو ٠ قزورملا ميهاربا نب دوعسم نب مهاربا نيذلا نآقرب مامالا

 مامالا نع ثيدجلا ذخاو ىواؤزلا ماس نب زيزعلا دنع نب ىحي انزكز

 يع.رف ف«سانلا نم يشل هن عفتناو ٠ ئولعلا رت نب ميهاربا قمتتا ىلا

 ًاهافش ىنزبخاو ٠ اهو ادازفا م تاءارقلا تأ أرق هيلعو ةصاخ 0

 ىف هتافو ناكو لسو هيلع 1 هللا لص هللا لودمر ىلع ارقي هنا مونلا ف ىأر هنا

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا

 دوبل رعسع ىف دسز ا سوما

 ةئئاط هعم لصوو ركسع ىف أضيا لصوف " ضرح ىلا ليئاكيم نبال سراو



 1# يناثلا ءزلا . ةيؤلؤللادوقعلا

 ....نيلازفلا ةيرق ىلا .لاشف نم رعاشالا تلقتنا انركذ اك ركسملا ىف ريزولا

 ناطلسلا نم اقوخ دالببلا رئاس اوكرتو كلانه اوماقاف عمر ىداو لعأ ىو

 بارخ هو. فيريخلا دودح ىف رتديبز ىداو ىلع ريغت ةبزاعملا تناكف

 نم رعاشألا ليخ نم ةعامج مهعبتف كلانه مبراركت رثكو اهيف نك/اسال

 اريبك ناكو ةليهب نب نسح مهو ناسرغلا نمرفن ةثالث مهنم اولتقف نيلازغلا
 تاسيرأف ٠ ةروكذملا ةنسلا نميلاوشىف هلتق ناكو دقو نسم مهعاربكا نم

 ةرصاقمو طيبسبلا ةامرو ارحتلاك نيدسفملا برعلا لئابقرئاس ىلا ةبزاعملا
 الجرو السيخ نييشرقلا ةفاكو اهريسأب ادد تعقجاو نيب رماعلاو ماشلا
 نم نماكم ةث الث ىف لجرلاو لدخلا ةفاك اوكرتو نيلازغلا ىلارعاشتالا اودصقو
 اوقاسف ةيرقلا قرش نم ًاسراف.نيرشع نم وحن ثان أو ٠ ةفاسب نيلازغلا يبرغ
 تنعبناف ةرعاشالامهعبتف ةروك ذملا نماكملا كلتوخن اهب اوراسورعاشالا لاوما

 تناكو ٠ فرعي مل نم الا ةليالا كان ىف رعاشالا نم عجري لف نع .اكسملا مهيلع

 الو رعاشالا .توفرعي ال ممرثك ١ نورضاحلا ناكف ليللا هجو ىف ةيضقلا

 ىذ نم نبرشعلاو عباس سلا ءاثالغلا مول كلذ ناكو ٠ اضنن مهضعإ فرعل

 ةسمخ مهنم ارفن نوث الثو ةعبس مهعم نمو ذئموي رعاشالا نم لتقف ةدغقلا

 لالجلا ذثموي نيلوتقملا ةامج ىف ناكو ٠ مهليخ تعلتفاو ًاسراف نوزشعو

 سرفا ناك وربدلا نب ركب وباو نيرق نباو لقلقلا نب هللا دبعو دبيعم نبأ

 مهعجتاو هرصغ لها

 كاملا :جرفخ لاشف ةبزامملا تحبص ري رشعلاو نماثلا موي ىفو

 يناثلا ءرجلا 015( ةيؤلؤللا دوقعلا

 ١م4ء
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 ناس> نب دل “ نيدلال امج. ىضاقلا لضفنا نيسمخو ناك ةنس ىفو 4

 نب ىلع .نيدلا, سمش ريمالا ردتساو حلاصلا كلملا اهيف رمتساو عمر نم

 ةمحلا ىف ىلا نسح

 ليلا نم ةدمب ةيماشلا تاهللا نمراجتلا تاصو ةنسلا هذهىفو : ترد

 رعاشالا اهتآر لاشف اولخد املق ميتهاع ترج امك ندع مدوم اهنوديرب

 ناكو اهرساب مهيلا ةلصاولا ليخلا اوذخاف دالبلا ىف داسفلاراشننا اوزظنو

 وهز لطف م خوي ةقفاومب كلذ ناكو رشع عبارلا موب ليخلل مهذخا

 نم .ةبزاعملا. عنتما ليخلا اوبكر املف كاساب نب نسح نيدلا ردب ريمالا

 0 ريمالا ضيقب ا قاليلللا هلأ ٠ عمر ىداد

 رادت اج .نيبما, دكمري غو ىيهاشا وقابل نساللا منغ ةقيعنللا ويت رلكو

 رجالا قنعف هقنشي ناطلسلا صاف ناطل سلا ىلا ظفملا تت هب علطو بابلا

 ظ ركون نانو نيك

 هدب لز'و لاوش نبش ىف لاشف هعاظفا ىلا حلاصلا كلملا لزنو

 ون بارلا نم.ركسع يف ناسح نب دمت نيبدلا لامج ىضاقلا ريزولا

 ةبزاعملا تعنتما الو ٠.جحلاصلا كلما ركسع نع اسوطتم انوا لمصر ويم 00

 اودصقو ةيزاسمملا ممتجا لاشف ىف رعاشالا عامتجاب, عمر ىداو نع

 اهريما لسقتتاو اديدش ابن اباها اوبهنو اهوبزخاو اهوقرحت ةمحقلا ةنيدم

 هعمو لايشف حلاصلا كلملا لصو املو ٠ هلقثثو هبشنب ليج نبا هيقفلا تيب ىلا



 ها يناثلا هزجلا هي ؤلؤللا دوقملا

 ىلاعت هللا همحر ص هللاو ةثأعسسو نيكس ةنس ىف

 ناكو يكرتلا بجاملا هللا دبغ نب ئابقا رييكلا رامبل يو
 هسنح ءانا ىف هريظن دج. نا لق ةروكشم تاماقم هلو كسنو ةنايد اذ

 ةروكذملا ةّنسلا نم رفض رهش نمزشع عباسلادخالا مون هتافز تناكو

 ىلاعت هللا همحز

 م تازككو ا سا دكشا ةثاعبسو نيسن#و عبش ةئسقو

 مضناو قرالا ثغطقناو ىترقلا نم. ةدعاوب'خاو نيدسفملا برعلا لويخت

 ووو. بهنلاو لتملل ذالبلا فارطا لع نوزيغب اوناكف ةبزاعملا ىل  نويشرقلا

 قيرطاو

 ٌتمظعدقو اهيلاراسف ةمحفلا حلاصلا كاملاهدلو ناطلسلا عطقا ايفو

 من' + راوصتلاك ايف ناكو كيش منصي مف دانسفلا ملظغو برعلا كوش
 لانثف ىف هعم ىذلا ركسمعلا ميج ناسج ني دمحم نيدلا لامج ىضاقلا نا

 دصقو برعلا نم ريش 0 يف عاجو ةمحتتلا ركشف بلطو

 لجرلا نم لتقو ركسملا مزهئاف اباجرو املي ةبزاتملا تراغاف ةيشرقلا

 ىبابشلا نيدلا فيسريمالا لثق نم ةلمج ىفو ليما نم ةعادجو ةقئاط
 ثبسلا موبي 'ةمقولا تناكو اءاجش ًاسراف ناكو َحلاَصلا كالا راد ذاتسا
 لام ىضاقلا لمحو *' ةزوكذملا "ةنلسلا نم ةغحلا ىذ نم نيرشملاو نماثلا

 هتمه ناطاسلا ركشو عمز نم (نلا نيمبسو امين ناسح نإ دم نيذلا
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 ةرباكملاو ةبقرلاىهو عمر ىرق نم ةئئاط اهبارخجب برخو ةيرقلا نع
 اضيا برخو ٠ اليك لحمو نالحكلاو ةطيلاو برضأم لاو ةعرتةملاو ةلْطلاو 4

 ىرَّقلا هل هاماو ٠ مايا دعب اوعجارت نكلو دييز ىداولا ىرق ضعب

 ابيف اوماقاو اومجر اهلها ناف ةبقرلا الا اهنم مجر اف عمر نم ةيوكيدلل

 ءىش ابنم عجري ملف ةروكذلا ىرتلا اماو اوجو مث اس هرم مع ةدم

 اذه انئقوىلا

 هيلع تطيتخاف ةدحقلاو عمرو دز ىداو نمضف ىئئاملا رمتسا مث

 نقحت الفافلا نشع ةسمخ عمر ىداو'نم لمحن لعفي امفرع امو دالبلا

 ةيرقوللا تاملعا تب ينبح نيسلل لاح نا قئارجملاو هلق اةرزمع ناطلسلا

 ةروكاذلل ةئلللا رخل وة راريمتسا ناكو

 هيقفلا نب قححا بوقييوبا حلاصلا هيقفلا فوت ةنسلا هذه ىفو

 قرم تاخ ةليل ةرشع. ىدحال هدالبم.ناكو ايركز نب. ىحي نب دمجا

 دمحم هنوخاب .همتفث ناكو ٠ هئاتسو نيناثو نينثثا ةنس نم لوالا عبر

 زان. ىحاون نم ةيحان ميزه ىذب ةكبات الا ىف سردو امهريغو دوادو

 نات بلم نم ناكو ٠ رصعلا لها نم ةعامج هب هقفتو هيديؤملاب سرد مث

 ىلع مث ٠ . هيلع الا زمت' يف ىوتفلارودن ال هذيل الاقن هقفلاب راما اكو

 ءانثا ىفىفونت سفنلا في رش ةيملا ىلاع ناكو ٠ لي. دإج نب ركب ىبا هيقفلا

 هتافو: تناك ليقو اهيقرش ماهسٍباب ةربقم ىف ىبقو ديبزب ةروؤكذملا ةنلا



 بك

 لفل يناثلا هربا ةيووالا ذوقعلا

 ةنسلا رخآ ىلا ماقاف ممر ىف ريما بوقعي نبا

 مدقتو ةيرصلا رايدلا ىلا ةليلج ةيده ناطلسلا زوج ةنسلاهذه ىو
 لبج دلع سعش مهاقتلاف قاوضرلا رهوج نيدلا ىفص ىثاوطلا اهف

 نيذلا نم ةعاجو وه كلبف ىشاواملا اهيف يلا ةعطّقلا تحلصناف رقزا

 مركب ًافورعم ةسايرلا لايف اذودعم قاوضرلا رهوج اذه ناكو ٠ هم
 ىشاوطلا ةهج ةركلا ةهجلا مدخ قالخالا ةبوذعو ةمهلا واعو سفنلا

 اهباب مامز ةتلمجو دهاجلا كلما ناطلسلا انالومةدلاو حالص نيدلا بابش

 ٠ كانو د 10 عقتراف اراك اهرومأ هيلا تفاضاو

 ايس هبدنو هيلع ومالا نم ريتك يف لوعو همات ةقث ناطلسلا نم

 مايق نسا كلذ ىف ماقف ٠ ريْضُخ ىشاوطلا ىفوت امل ىلوالا ةيدملا يف

 تناكو انركذ اك ىوتق ةيدملا هذه ىف هبدن مث لاح نسخا لع داعو

 ماهس باي ةربقم يف ربقو ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا ىذ بش ىف هتافو

 لات هلق

 ممتجاف مئاهتلا ف نيدسفلا برعلا ةكوش تيؤق نيسمخو تس ةنس ىفو

 اودصقو معيلا مضنا نمو ءارحقلاو طيسبلا ةامرو ةيشرقلا لهاو ةبزاملا

 لها: جرف 'ةيزتلاب“ اوطأحاقعرتللا ريع غانو متت اج تيرا بو
 هعم لتقو ىرعشالا هللا دبع نب رمع نب دمحا عييشلا لتقف مهلاتقل ةيرقلا

 اولقتنا اوحبصا الف رابهنلا رخ ١ ىف ةعقولا تناكو ةبرفلا لها نم ةعاج

 ففي



 .ةيدهاجملا ةلودلا زابخا نكذ يف سداسلا بابلا 6 ٠٠١ اع

 لتق تح اديدش الاتق اولتثفاف ركسسلا ةعزه دنع ةيشرتلا لهأ لبقأو

 سانلا ءالؤه اي رم نب دمحا خيبشلا لاف اوقرتفا مث ةفئاط ةفئاط لك نم

 اوقرفتو اهنع اومفتراف ذالبلا نع اومفتراف وا لاتقب انام

 بارخ لبس دالبلا نم نم مجورخ كراكف..”راولا قو.كتنز ىذداو ىف

 ازيتيبافدابينلا لبةيشرفلا لمأو مهاوقنفتا ةيزاملا نأ كلذو ابكت.

 نييداولا ىلع ًانيرت ئعاشالا تناكو : يشف ًاثيش ممر ىداؤو دب ز ىداو

 ةبزاعملا تلقت دالبلا_نع رعاشالا تباغ الف ٠ ةبزاعملا سوغر ةقياداخبو

 دالبلا فرط ىف !ًرقم:اودجوو

 ةيماشلات اهلا نم عجر رارع نب دمحم نب يلع نيدلا لالج ىضاقلانا م

 نع نم ةدع ةتبكك ىف ناكو ءةييكتللا ةناللا خم ركسالا عيبر رش ىف

 ركببلا مهدصقف ةيزاعملا وزغ لع ميد قفتافسراف ىتثام نم وحن بترلا

 ةلئلا ىرممنالا عيب د رهش نه نم رشعلاو سماخلا دحالا موي روكّللا

 بارخ دعب غمز ىداولا فارطأ ىف الالح .ةبزاعملا تناكو ٠ ةروكذمل

 تح مهنع اورتتبنا ركسسلا مهافاو ام نيل مابي تاك شنو فيريخلا

 اولمجو.. اهرساب..ةبزاغملا ليخ..ثعمنجاو.مهلاوما نم اعيش ركسملا ذخأ

 مدقملا لتقو ةديدش ةعزد مهومزف ركلللا قاوتفاعبف ور زكلشلا لع 8.

 ينك اشيش :للغلا برم اوفدنلأف نككليلا وم ةقتالم مم لعو ةيغإلا

 عاجشلا لصوو ٠ ناضمو رش ىلا اهيف ماقاف لاشف ىلا ريوس نبا عجرف



 وة يناثلا ءزلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 هلب اقف نميلا ىلا مجر مث نيتذس ةكمب رواجو ةثامعبسو نب رشعو مخ ةنس

 امرا ارنا كاستل زن ماقتل هل اقاكو ١ مارك الاو لالجالاب دهاجلا

 ناكو ٠ سيجب ةقئاخلا ظن هيلا لمجو نمت ةنيدم يف اهأ نأ يتلا هتسردم ىف

 اشوشي سفنلا في رش ناكو ٠ لاا ةعسو عرولاو دهزلا لهأ نم دب
 مويةتافو ناكو ٠ هنعلزع مث بيردالا نبا:مايا ىفةدم نعت ءاضقب نمصاو

 ىلاعت: لال هو غو وكلا .ةنديلاانئرم ةرخأ لانعدام نإ نإ عئانسلا

 دمحأ هيقفلا ثرب ربكآلا دبع نيدلا فيقع عرانلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 اسم ىلاوب قا رؤربللل نتيسلا اكوو ادهاز [دباج الاعلام ايف ناكءانيإللا

 ةيضقالا ءاضق ىوتمث ةّدم هيفماقأو زعت ةنيدم ىفءاضقلا للؤتتث ةدم ىف لولا

 ةرظأ نسعبو ديج مف هل ناكو ةيضرع هتريس تناكو «نهامملا كمل ماي يف

 ةنسلا ىف. ةلوبسلاب هتافو تناكو ٠ هريغ امنع زجعي ماكحالا ىف ةشايسو

 ...  ىلامت هللا همحر ةروكذملا

 دم>ا نيدلا باهش ىضاققلا دروسا ةثاهعبسؤ نيسمخو سمخ ةنس ىفو

 لع روصنملا ركسعلاب نيل نا لاشف بخاص ىلا ناطاسلا رما فيبق, نبا

 ةراغلاب مه رم أي نييشرقلا ىلا بيكو مهيلع نييشرقلاب ريغي ناو" رعامشالا
 ركسعلا ىف نريجال مدقملا جرح فيزشلا مالا درو امكرعاشالا ىلع

 لبق ركسفلا قبسو مهن ىف اضيا ةيشرقلا لها جيرخو لابشف نم قاطلسلا

 ٠ نييئاخاوعجرو ركسنعلا مزوناف راهن نم ةعاس اولئتقاف نيييشرقلا لودو
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا د6 م +

 لابج ىضاقلا ,هرما دعا لظأ الف + هتابتاكم ىو هدنع مهيلع قثبو

 ديعلا لجال فيرشلا تايلا ىلا اولزنبب ناب نيدلا

 مناف مهلا نسيو مهوسكتي ناطلسلا نأ نيدلا لامح ىضاقلا نظ يفو
 مهناب ىريسلا معالق ٠ ةحيصنلا لع ةظفاحبو لاتقلا يف اداهتججا كلذب نودادزب

 فيرشلاب الا ىلا اولزن الف. ةديكملا هذه عنص ناطلسلا باب ىلا ن وأرنا

 ايش رد ةينامث متم  مزاو زفلا نم ةعاجو حالسلا ديبغ ناطلسلا تلظ 8:

 اماف « بره نم مياحضأ نم برهو رك نصح مملطأو روملل مهديفو
 نب دمحتن نيدلا لامج ئذاقلا اومزاو ةطحلا اوم رعشلا لهاب معلا لصتا

 داركآلا برهو طاحلا تعفتراف قدها اوقّرحو يلبنسلا ءاهبلا ريمالاو ناسح 4

 ىف ةاَسفلا رهظَو فالخلا لصتاو دنا ىلا ناطلسلا عقتراو رامذ لأ

 ةيحان رك
 رامع نب دحم نب لع نيدلا لالج ىضاقلا لذن ةنسلا هذه ينو

 نر. ةدعقلا ئذ رهش يف هلوزنناكو . ةيماشلا تاهجلا لاوما جارختسال

 ةروكذملا ةنسلا

 ناكو « فاعلا ركب ىبأ نب رمع نيدلا يفتت حلاصلا هيقفلا ىفوت اهيفو
 ئرغلا خباب ةقفت ٠ ةئايتسو نينامثو نآق ةنس نم مّرحلا عسان ىف ةَدلونم

 هناك ءاطكو هتكرت مض ىف هيلا ىضوأ ىو نبا رستحا الو . هتثبا جّوزتو

 مح مث ةدم اهيف فقوف ةييارعلاب هسيردن يف ةفلخ مث. مايق مثا كلذب ماقف



 ها يناثلا ءزجلا ةيؤاؤالا دوقعلا

 ةميراو .داركاالا نم نوحخو بابلا نم سراف ةئام ركسملا نم مهعم

 477 ايم نادمن .لهأ لعاوقيبضو لبجلاب نك ابسلاةتطاحاف لجار فال!
 دارا .ءارمالا ديازتو قيضلا نه هيف ره ام ىريسلا ئأر |لف,٠ اديدش

 + يزوردلا نم اًرزتف/نيلطف اًراكم ًايهد الجر _رناكو كلذ ىف ةلجلا

 ىتح انمفنت نا كنم ديرا هل لاقو ٠نخآ ءىثب هدعوو ًائيش هل بهوو

 مامزال لوقنو ناطلسلا ةءيخ ىلا مدقتت لاق ٠ مكعفتا اذاعو لاق كنفتت

 قلع ءافاذ . 4الاطتك ذا ال نهتيعاو٠.دير)و ناطلسلا ةحسمت راو

 هذه تبو زوردم ريف. لجر انا ناطاسلا انالوم اب هل تاق ناطلسلا ىلع

 ةعاج لصو لبيللا فصن ناك الف ٠ نادم نم ىنالفلا دجسملا ىف ةلإللا

 تادمب لها مهاذافن ورخ ١ ةعاج ءاج مث ةعاساوفقوو دجسبلا ىلا

 نولزني, رعشلا باكصا نا ىلع اوفلاحتو اوةقتاف ٠ رعشلا لها نم ةعاجو

 اذاف . ثادمب لهأ لع برملا حف ىف مكس نيضمآسمو ني رينم ركيلا

 ةلمجلاب نادي هال اوراشاو كب ايطاحا لاه قلل تمالعو نسبا ميتا

 مكتاقدض اطالب 0 0

 4 ىلع مكملطا نا تدراو ٠ ريثك ان ريغ ىلعو انيلع مكناسحاو ةرم ريغ

 هللا كراب ناطلسلا هل لاقف ٠ ةبها ىلع الا اوملطي الف مييأر عمجا دق ام

 نولتاةي رعشلا لها ناكو ٠ ارانيد نيسمخ نم اون هل بهوو كيف

 ناطاسلل ,هركشي نيدلا لاج ىضاقلا ناكو ٠ ايظع الاتق ناطلسلا عم

 يناثلا ءرجلا 01 "7



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا 0057

 تضمو نإليتف .ضرالا ىلع اعقو ىتح ا: راضتف مهنم دحاو هل درفناف مثدصقو

 نامالا يف كبلك مهل اولاقف ركسعلا مشعشتف هعضوم هواتقف ريمالا ىلع ةعاجا
 ةدعقلا نم رشع عبارلا موي هلتق ناكو دحا مهل ضرعتي ملو اوحرخث نامضلاو

 ناولس رب نائع نيدلا فيفع ىضاقلا هضوع رقساف ةزوك نمل ةنسلا نه غ١

 سانلالاوحا ررقو لضوف ىرودلا ةحلط نب

 ماقاف لوالا عبب ررهش را لنمو ىلك ناطلنملا لاو ةنسلا 'ونلج انفو

 مايا اهيف

 ناكو وشنلاب فورعملا راع نب دمحم نب دما نيددلا ىنص ىضاقلا فولو

 ريمألا رق دنع ربقو سلا عسير روش نمرشع ثلاثلا تبسلا ةليل هتافو

 ٠ ماهس باب نم ةبيّزلا قيرط بشح ىلع ىبلحلا ىلع نب نسح نيدلا ردب

 ىضاقلا رما زعت يف رقتسا الف ىلوالا ىدامج رهش لوا ىف زعت ناطلسلا علطو

 ةليل لوا ىفو ٠ فيررششلا بابلا ىف ريزو داع نب دمت نب ىلع نيدللا لالج
 ةضفو بهذ نم ايف ناك أم عييمج قرحو ةناذبكرلا تقرح ةرازولا ىف رقشا

 رانيد فلا ةنااشب ىواسي ام كلذ ريغو جورسو رهاوجو

 طن فالخلا ىلا ضمنو ركاسعلا ناطلسلا مدلل نكتر نيشاة كلو

 نب مراصلاو قعلموبا نيدلا ىنص ىشاوطلا ط>و ٠ ةلبج نم مالسلاراد ىف

 سراف ةئاعب را ركسعلا نم مهعم ناكو *لاصم ىف ىجانونب خياشملاو رجابح

 نريدلا باهش يضاقلاو ىلبنسلا ءاهبلا ريمالا ناكو ٠ لجار فال ةينامو
 ناث و نيدم يف سايا نب ليعامسا نب ىلعني.دلا ردب ريمالاو بنبق نب دل 4.



 يا يناثلا ءربجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 بتكف اهدعب لأب زو فيروخ اق قزولا دقت هددع نم يملا

 لاف و لاقو رذتعاف ىرخأ : رم هبلط مث لوصولا نع رذعاف هبلطي

 ٍبئكف هيلع هعانئماب هلعي نيدلا بابش ىضاناا ىلا داعلا نبا بكف ٠ !دبا
 نوجال نيدلا ماسج:ر ومالا نوكيا هلأسي ناطلسلا ىلا ن بدلا باهش ضضافلا
 ٠ لاشف ىلا نيجال مايسحلا ريمالا لزنف ٠ كلذ ىلا ل لاثفىف امدقم

 فيروخلاىلا هجورخناكو اهب لاومالا ةيابجل فير يخملا ىلا داهتلا نبا بكرف
 ديج ركسع ىف لخد فيريخلا لصو الف ٠ ةدعفلا ىذ نم رشع ثلاثلا موي
 .لكرم ةعاج .يف هيلا لصوف رمح نب دمحا خيشلا بلطف لجرلاو ليخلا نم

 .:سحي الام مالكسلا نم هعمساو ةيلع ده هيلع لخد الف ٠ هديبعو هلها

 لجر ىلع لوع ليللا نج الف ٠ ظيفلا نم نوكي ام دش | ىفوهو يلا جرف
 30 ةحلصملا هيف ىري أب هشيو هئاب حلصإو ريمالا ىلع لخدي نا دإبلا لها نم

 هل قفتي / هثدح ىف مس هثداحو ريمالا ىلا لجرلا كادت

 قيرط ىلاَم هللاو ةنالكت ه0 هيف ةين ثبخا ىلع هدجو لب رمأ هعم

 ىلا لجرلا كلذ جرن ٠ هب الا فيريخملا نم جرخا الو هسأر ذخا ىلعالا

 269,8 ريس هل لاقف ريمالا نم عمبم أم عميمج ريشا دمع عرب كييجأ يشلا دنع ٌْ

 ناكو دما نب ىلع هئبا للطو هناصح نيكو زييشلا يما الف .-اًريخ تيزح

 هنبا باظفرومالا ضعبل هناصح ىلع جرخو ريمالاب هاصواف اك انف اسراف هئبا

 فكرذا ريغ نم ريمالا ىلع اولؤدو هببا ديبع نم ادعو هم“ ئنب نم نيرفغن ٠

 هحالس نه ايش ذخامالغلا مثرظن اإف هنالغ دحا دنع ناكو * هيلع اوهقوف



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابا د ه4 “+

 ىنب مياشملا ضبقب ناطلسلا رمازرب ةئاعبسو نيسمخو عبرأ ةئس ىفو

 رفن ةثالث اوناكو ىدهاجلا رداهب نيدلا ءاهب ريمالا دب ىلع مهترداصمو دايز

 سيلافملا نم ؟< ةيئلمدلا تاهجلا رظان ىناثلاو ٠ نيبأو جب + عطقم مدءا

 . رثك أو تاوحطب دحملا ؟جي ةيرغتلاو ةيابجلا رظان ناكثلاثلاو ٠ رفاعملا ىلا

 مراكموة هو رمو لضفممل ناكومهب ناظاسلا ىرغ 1 اودسحو مالكلا مهيلع

 مهئاليثساو مدوجو ميلضفل تفولا ةكما كمارب مث نولوقي سانلا ناكو ٠ قالخا

 عقواف هرهاظو هنطاب ريغ ام مهنع ناطلنملا ىلا لقنف ٠ نيلا ةكلم مظعم ىلع 8

 هوجلا ة ةنيدم ىف ًاعيمج ةرداصملا ىنا وكلف ىتح ةحيبق ةرداصم اوردوصو مب

 ىلاعت هللا مهمحر عا هللاو كلانه مروبقف اهيف اونفدو

 لاشفب هعاطفا نم رفظلا كلملا لصفنا ةروك ذملا ةندبلا نمرغص ربشفو

 د” مئايتلا ب ار بيس هتيالو تناك داعلا نب رمت نيدلا عا ريمالا اهيف رّمساو

 بابش ئفاقلا دي ىلع هتيالو تناك ةروك ذملا ةهجلا يف ىلوت امل هنا كلذو

 روكذملا -بيبق. نب. دما نيدلا بابش ىضاقلا ناكو بنبق نب دمحا نيدلا
 دم نيدلا لامج ىماقلا ىلا مهليا ةديدش ةعبانم ممباتيو رعاشالا ضغب
 هفطعت مف بسلا ىفناسغ ضيا نيدلا باه ىضاقلا ناكو ريزولا 7 ك

 نب رمع نب دما ويشلا امس الو مهتعبانملاديدش اذا داعلا نبا ذخ اف ةفطاع

 ىدامح ىف هلوخد ناكو ٠لاشف داعلا نبا لخد الف ٠ ىرعشالا هللا ديس

 ..ىافاقا فلا هت اةكانم ديرا هل لاقورمع نب دما ريشا للط ىلوألا

 جرف اهركو ًاعوط اهميلست ىلع الا قيرط كلام لابقف ةجح :ىأب لاقق



 2000 يناثلا ءرا - هيؤلؤالا دوقعلا

 ه>10 ميركلا نابعش رهش فو ٠ اولزنو نابعش ربش ىلا اوماقاف كلذ مهل قفتي لف

 ىضافلا هعم راسو دمحا رصانلا هدلو اهيف راسو ةلءاج ةيدهب ناطلسل السر

 متاح نب ىلع نيدلا سمش ريمالاو ٠ ءابطخلا نب دم نب رمع نيدلا حتف

 ىفوتف ٠ ةيرصلا رايدلا ىلا اءيمج اومدقتف رشح نيدلا ماظن يشاوطلاو

 ناطلسلا رداب هلافو ربخ لو الو كالانه ربقو باذيع كَ ئشاواعلا

 مهكرذي ٍق ًاعرسم مدقلف ىناوضرلا رهوج نيدلا ىتص يشاوطلا لاسراب
 رصم اولد دقوالا

 نب دمحا ةيقنلا نب لع نسحلاوبا دحوالا هيقفلا ىو ةنسلا هذه فو

 ةداب هقل بلع ل2 عزاب ايون ايون رهام ايف ناكو ديلا نب ىلع
 268.2. روما ىف. لمزفو رمحالا نبا ن :رعو بيدالا نبا نع ذخاو زعت ءاهقف نم

 ىلاع شقبلا ننازش : عبطلا رك قالخالا نسح ناكو ٠ عتب ةيدسالا
 دنيز ةئيدم ىلا لقتنا مث ءابقفلا ةقيرط ىلع انسح ارعش لوقي ناكو ةمملا

 ةفورعملا ناطلسلا ما ةسردم ىف اةقم ركْساو اهنطوتساو امبكخيسف

 ةروك ذملاةنسلا ءانثا ىف ىفوت نا ىلا ربك الا ءاّضقلا ىلوو.٠ ديبز ىف ةيحالصلاب

 ىلاعت هللا همحر

 ةلبس نب نع نبا نهحرلا دبع نب هلا دبع دمه وبا رهأملا هيقفلا يفوت اين

 ًاشنف ةثام.سو نيئالثو نيقثا ةنس ناضمر شاع ةذل وم ناكون ىلاصولا ىشبحلا
 مف اذ ناكو ٠ هدلاو ىلع هقفتو ةدم برقا ىف ثار هلا رتخو و احلاص !وشن

 اضفار ايندلل اهراك !دباغ د هاز ةءارقال امزالم مولعلا عيمج ىف 'ابح ةنطفو

 ىلاعت هللا هجر ةروك ذملا ةنسلا يف ىفوت نا ىلا امل
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا 6 و

 كريثالثو نيتثئا ا رفص نم رشع معساتلا ْق هذالبم ناكو . اريمحلاب

 ىلاعن هللا همحر ةئاعسو

 مطقأو لاشف رفظملا هدلو ناطللا مظفأ نيتنمجنو كرا ثان فو“ "روم

 رهش لوأ ىف كلذو . امدقتف اهعاطقا ىلا مشقتلاب اههرمأو ءاردكسلا للصلا نه.
 نم رشاعلا موي هلوخد ناك زعت ىلا 4يز نم ناطلسلا مدقل مث: مرحلا

 قالطا يف حالص ةهج هتدلاو هيلا تعفش هدالب ىف رةتشا ايف . مرحلا

 ادم "كرانلا ليت زق ةثالث اوناكو ًاميمج مهتلطاف كولملا نم نينوجسلا

 رصانلا دمحم نب دمحا مالسالا نيزو رمع نب فسوب, نب بوبا روصنملا كلملا

 نيردلا سعت لضفملا ثااثلاو . ردع نب فسوب. نب رمع فرشالا كلملا نبا

 خيشلا موعم ضيا قاطأو ءرمع نب فسوي نب دواد نب نسح نب فسوي
 ةمالسلا ةرق ىنكسل مها مث اضيأ اوحم ناكو ٠ ليمزأ| نيسح نب رمع

 نبش ىلا نعت ىف ناطلسلا ماقأو . ىلا. هللا ةمحر ىلا اوفوت نا ىلا اهونكسف

 ىداجج نم ًائيشو ىلوالا ىداج ةيقب اهيف ماقاف ديب ز لذن مث «ىلوالا ىداج

 ايلول هن" القإاو حاصلا هادلو هعم مّدقتو زعت ىلا  مّدقت مث .ىرخالا

 دما عزب بلا ونص ئظاقلا ناكف :+ ناد :لهال ؟ركسع نمل نعت: ىف زقتسا

 ىضاقلا ناكو : ركسعلا ءرم ةعطق  هعمو ةطخم ىف راع نب دمي“ نبا

 نريما ىثاوطلا ناكو .٠ ركسعلا نم.ةعطق ةعمو ةطحم ىف نيددلا حف

 لبا ىف ةعبب ىف اوعرشو ةئلاث ةطحم ىف ركسعلانم ةعطق ىف فيها نيددلا



 ا يقاثلا ءزلا ةيؤلؤللادوقعلا

 هيلاو ام اقراد سهذملا قنح اين ًاهيقف ناكو ٠ ىولعلا دمحم نب ىلع نبا

 ىباك ءايلعلا رايك نع نع و ٠ نعلاب ثيدحلا لع ىف ةسايرلا تهتنا

 راجحلاو ىربطلا دمحم نب ميهرباو يحامشلا ريخلا ىلا نب دمجا نب سابعلا
 يفجر قآف الا نم ةلحررلا تناك هيلاو رصملا ءابتف ذم هن مهريغو

 امضاوتم ناكو ٠ لمعلاو معلا ىتليضف نيب امماج ناكو ءاملا ةلج هاجم
 ماعلاو صاخل ا دنع ميظع لوبق هل لوقلا عومسةشاشبلا نيثك قالخالا لبس

 فتاكو ٠ ةيحالصلاب ةفورعملا ىغو دبي نب ناطلسلا مأ ةسردم ىف سّرد

 ةليل نم ءاشعلا ةالص تقو يفونو ةئاّتسو نيعسلو ثالث .ةنس هداليم

 ةروك ذملا ةنسلا نم ةجإا ئذ نم ني.رشملا تسلا

 ىثرتلا نيسعد دمحا نب ركب وبا رومشملا حلاصلا هيقفلا وت اهيفو

 527-5 هقنت ملا ةبلطل هسنت ًةلذاب اًمرو دهاز ًانفتم عزاب ابق 'نأكو

 عضاوتلاو حالصلاو رعلاب 00 مئاهتلاو لابجلا لهأ نم سانلا نم

 بسكب لغتشي مو ًافاخل دحيملاذادحاو بوث ىف عضوم ىلإ عضوم نم ىعسي
 ىلاعت هللا همحر ةروكّذملا ةنسلا ىف هتافو ناكو ٠ انندلا نم ءوش

 ناكو .ىربصلا فسوب. نب دمحم نب لع نسحلاوب أ هيقفلا يفوت اهيفو

 ىبا نب سمع هيقفلابو ىزمتلا ديعس نب رمع هيقفلاب هقفت اًيكحذ اًمراب ًاهينف
 هينتلا لّقنو زي زءلا نارقلا ظفح ةنس نير شع هرمغ ناكو فاعلا ركب

 ةقباسلا ةسر املا ف سّردو هلاثمأ زجعأ ام ةغللاو وكلا نم ذخأو ابغ جاهنلاو
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بابلا فلو

 ددج مالعأب ركسملا ةبحص ةناخلبطلا تمدقثو ةدعقلا ىذ نم رشع عبارلا

 مدسقلو ٠ هلوصول تئيه دق ةلماك ةلآو ةنسح ةزبو ددج تاعلخو

 ركسعلا لخد الو ٠ مويلا كلذ رخآ فالخملا ىلا يبنسلا نيدلا ءاهب ريمالا

 ةيماشلا تاهجلا وحن اوهجوت مث ةثالث وأ نيموي اهيف اوماقا دببز

 نيدنالا موي ثداملا لحاس ىلا رحبلا نم ناطلسلا جو رخ ناكو

 ةنبسلا نم ىحضالا ديع اهيف دعو مجهلا ىلا راسف ةجحلا يذ نم سداسلا

 نم لوسر لصو ةجحلا يذ نمرشع سداسلا ةعمجلا ةليل ىفو ٠ .ةروكذملا

 نماثلا موي زعل نصح نم تلزنف حالص ةهج انيلاوم ىلا ناطلسلا انالوم
 لزنو : روكذملا رهشلا نم رشع عساتلا ةليل ٍذئكيح تمدقنو ةلحلا ىلا رشع

 ىداملا موي ديبز ملوخد ناكف + كوللا دالوأو يعيسلاب هيث يتم

 ديب ز ىلا مجهلا نم تاطلسلا مدقتو ٠ روك ذلا رهشلا نم نيرشملاو

 ١ .ةروصنلاهركاسعيف

 مادا هاف دق“ كسا...” هلتناتلا اين شم ذي

 هرواجت باق يف ةبابصلا الو 2.٠ هدرطي منلا ال احرف تددجو

 نيررشملاو نماثلا ءامبرالا مويرديب ز نم ةحا رلاناتسب هلوخد ناكو

 حرفو ةنيدملا تنيزو تاملطلاو .تاحرفلا تامج دقو ..ةجحلا ىذ. نم

 ماي ديب ز ةسو رشف ماقاف ًابظع احرف هلوصوب سانلا

 رمح نب ميهاربإ قحسا وبا ظفاحلا مامالا هيلا ىفوت ةنسلا هذه ىفو



 د م4 دى يناثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 سيما موي ىف يفوتف ميظع توم نيل ىف لضح ةنسلا هذه ىفو
 ءدراقالا ىداج ةرغيفو + زمنا ةنيدم يف اناسنا نوعس والا ئذانخ ةّرغ

 ضرمو مايا نمت ىف ماقاف ةدعص بحاص ىداملا نب نايلس ضي رشلا لصو

 رهش رخآ ىفو ٠ بجر نم نيرشعلاو سماللا سيمحلا موب ىف ىنونف

 ٠ الجر رشع ةسمخ ةبترلا نم اولتقو عماس نصح بوعشالا ضبق ناضمر
 لاوش نم سماخلا موي ف٠ بأم مهفالخ لوا ناكو نادعب لهأ فلاخو

 هلتق رعمج نب سابع لتق لاوش نم عباسلا موي ىفو ٠ ءابج بوعشالا ب بن

 توءشالا لاتقل روضنملا ركسملا جرخ روكذللا رهشلا نم رشع ىفو .. همجونب
 ريمالاو دايز ىبإ 7-2 راع نب دمحم نيدمحا نيدلا ص ىضاقلا مههفو

 تاك ريالا ا حل اؤنيكو فيي 1 رهق مهو ذخاف ىنذلا دبع نبا ماسلا

 1 روك ذا رهشلا نمنيرشملاو عباسلا موب مهعوجر
 267.4. هل لاش خيشو قريشملا هل لاقي لجر لصو روك ذملا خيراتلا فو

 اوربخأو ةكم نم ناوضرلا رهوج نيدلا ينص ىشاوطلا نم قارواب ىرمجلا
 ةعسم ةناخلبطلا تب رضق: قيبرطلا دانثا ىف راص دق هنأو ناطلسلا لوصوب

 حالص ةهج ماركللا رداالا انيلاوم رمأ زربو ةميظع ةحرف تمحو مايأ
 رشع .ثلاثلا ءامب الا موي, ناك .الف ٠ ناطلسلا ءاقلل اليها نيك

 نك اوس نم ٍةفي رش تا'ءادتباب ناطلسلا نمل وسر لصو ةدعقلا ىذ نم
 موب ناطلسلا اقل ::كييخلا ل ماير ةثالث ةناتلنطلا :هلْخلال_.اوب ل تضف

 يناثلا ءزجللا 00 ةيؤاؤالا دوقعلا
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بابا مدع

 ىلا تراس مثامايا هيف تمافاف ٠ ديبز ةنيد» ىف تلخد ىتح ركسملا ةيقب

 ٠ رغصر هش نمر شع سداسلا ءاعب رالا هليل هتلصوف ركسعلا نم اهعم نيف زعت
 كل ملو ليلج ةبون ةناخلبطلا برضي نأب ىلاعلا مثرما زربو ةيلحلا ىف تفقوف
 نب دما نيدلا فص يضاقلاو ن.دلا حتتف ىضاقلا مهعم لصوو كلذ لبق برضت

 فيها ىثاوطلا ىلا تبتيكو ٠ ريضخ نييدلا ماظن ىثاوطلاو رامعنب دم
 ايلا اولبسو اولزنف.اهيلا السيل ئاصلا كلملاو رفظملا كلملاب اهلا لسري, نا

 ىثاوطلا تبلظو نصحلا تعلط اهدنع اوراص الف .٠ ةيلىلا ىف اهدنع اوقوو

 مهبلطف ةيلحملا نم دالوالا للطي نا هلرءاو هنم تقثونو هتفلحتساف فيها

 رفص نمر شع عباسلا سيما موي اوعلطف

 ىرمتلا ىمسي لجر لصو روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا مويىفو 7 و66.8.
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 ٠ كلذ لجال ةناخلبطلا تب رضف ةنيدملا نم هل اهبتك ناطلسلا نم قارواب

 كرب لضفلا لصو لوالا ميلد ,ازهس نم زمسع سداسلا موي ىفو

 ظعاو ةوسك ىمكف نمت .ةنيذم ىلا نادمإ بحاص رايق نبا سارب .يزارملا

 نم هلا ”لفعك ناطاسلا نم تاءادتاب قرافلا لع نب دمحخ نيدلا لام ىضاقلا

 رشع سداسلا موي يفو ٠ مايا ةثالث كلذ لجال ةناخلبطلا تبرضورصم
 ناطلسلا نم تاءادتباب دادشلا حاتفم جاحلا لصو والا مربى

 نيرشعلاو يناثلا سيما موي يفو ماياةعبس كلذ لجال ةناخلبطلا تبرضف

 ىلا اهجوتم رم نم جرخ ناطلسلان ا معلا لصو رخالا عيبر رهش نم
 رصم ىلا هعوجرب رصم بحاصرما اماياراس الف نِعلا



 يم يناثلا ءزلا . ةيؤاؤللا دوقعلا

 مث ٠ نصحلا ىف هدنع هسيحو ةيلءمسرو ريزولا لع فيها يشاوطلا ضف
 تسر بار جه نوجا :ئاهأملا ب قلوب ودل ثباكارجالا »شنت
 يشاوطلا لع الف“ روك ذملا نهشلا نم نيرمشعلاو احلا تننسلا موي كلذ أكو

 ةسرداملا .ىف حبصاف دنجلا نم لب قم ن0 وريزولا ضبقب عراب

 شالا ذل تنافر قم فيغا ىئارطلا هاذ اريحتج وت ل ةيدهاجلا

 هنيب لباق مث ٠ رهشلا نم نيرشعلاو مبارلا ءاثالثلا موي زعل نصح علطاو مزأف
 لوقت مك كيلا تنتك تنك نا عراب يشاوطللريزولا لاقفريزولا نيبو
 ذخا دقو ةعاسلا كباتك دجا نياو ىثشاوطلا لاقف كيلا ىباتك ىلع ينفقواف

 ريمآلاب كل هنليل ىف رمأو نضحلا ىف ائابو اديقف امهب رماف ىعم ناك" ام م

 ىف نيحورطم اوعبصاف بئاكلاو بيقنلاب و ىرهاقلا نب فسوب ندا سمش
 ربْسلا نم نيرشعلاو سماخلا موا دنجلا

 قنشإ فيها يشاوطلا رفا. نيرشغلاو نمانلا تنسلا ةليل تناكألو
 ءاعب رالا موي ىفو ءزعتب ةرإقملاىف اربقف اهب رما حبصا الف عراب يثاوطلاو ريزولا

 نيدلا ئضر يشلا ىلغ فيها نيدلا نينا ىشاوطلا رم: نفص رهش نم ىلا
 ةرازولا ىف نيذلا ينف ىضاقلا بئان نوكي نا لضفلا نب نسح نبركب لا
 ءانضق ف ربكالا تبع نيدلا فيفع ىضاقلا مار فص نم كلاثلا مون ىفو

 نهلا وحن اوهجوتو انركذ اك ةكم نم ناطاسلا ركسغ جرخ الو * ةيضقالا

 ليءاكيمنب نييدلارون ريمالا اهيف ناكو ضرح اولصو الذ ٠ مهتئيه ىلع اوراس
 نب دم نيدلا لاج ىضاقلا ىلع حالص ةهج مار اركلا ردالا انيلا اوم ترماف

 ف تراس مث ٠ هرييدل نسحو هتنيكس نم نوملعي | اهبف فقي نا ناسح
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخإ ركذ يف سداسلاب الا 2 ديم> ع

 ه«يحر ةروكراذملا ةئسلا ءانثا ىف هتافو ناكو حالصلاو هقفلاب ناديي 1

 ىلاعت هلل

 نر رم» موي ىنأث رزءرز نب رم جملا لصو نيسمحو نيتنثا ةنس ىفو * ا

 دز ىداوب ةيذركلا ة ةيرق لها ن ه الجر اذهرزيرز نبا ناكو ٠ مرح

 ب ءاضقنا دعب نِعلا ىلا عوجرلا ىف دحا همدقتي الو ةنس لك جحي ناكو

 ءارهالاو كولملا نم ةنسلا كلت ىف جبح نم ربخو مسوملا رابخاب لصيف ةتبلا ةتبلا
 ةناخلبطلا: تبرضضف. ةكم نم قارواب ةنسلا هذهه يف هتبعص ىف لصوو مريغو

 للصو .مويلا كلذ ىو ٠ قاروالا . هتنمضت ابربخلا عاش مث ٠ مايا ةثالث

  .نيدلا :لاج .ئئاوطلاب معلا لصتا امو زعت ىلا ةلبج نه.نيدلا قفوم ىضاقلا
 ناطلسلانا هسفنىفعقوو بابرا نم لزت ةلبج نم ريزولا لوزنب معو عراب

 ناطظانملا دالوا نم دحاو ماسيق ىلع رمالا قفتا امر هناو ادبا نهيلا عجنري.ال

 هعم :ىذلا ركسملا ةفاكو وه دنجلا ىفراص الف ٠ بابلا يحاص وه نوكيف

 كلؤزا ببسام ىنفرع هيف لوقي أباتك فيها نيدلانيماىثاوطلا هيلا بتك

 دي ' لف ناكم لك نم هتعمج ىذلا ركسملا اذهب كدارم امو كلدهع نم
 ناىل بتنك ريزولارمان:الا تلضو ام هيف لوقي اباوج يذكأف : هميقي ارذع

 ناو ٠ تلصو لوصولاب قرأ ا ناف مهب تلصوف هعيمج لبجلا ركسعب ل

 الف اذه نم :ىش ىف هيلا ب كك ريزولا نكيلو ٠ تعحر عوجرلاب فرأت

 ملطف نصحلا ىلا نيدلا قفوم ىضاقلا بلط هبانك ىلع فيها يشاوطلا ففقو

 ىلع ديبغ نب رمح نيدلا قث .هيقفلاو ربك ألا دبع نيدلا فييفع ىضاقلا علطو ]



 هما يناثلا ءزللا . هيؤلؤللادوقملا

 965.4. اوبك رشع يناثلا موي ناك إذ ط يلم مادقالا ىلع مهتار قفتاف ٠ مهيولق ف

 ةءامج يف وهو ناطلسلا ميخمب اوطاحاو ةلفغ نيح ىلع ةطحلا اوبهتناو مهعمجاب

 08 زربف وذملا ةرثكو مهتلقل هعم نمو وه لتق لئاف نا هنا ناطاسلا ىأرف ةليلق

 ىلآ هيدي نيب ًاوراسو اواعفف"سانلا نما دا اوضرتعي ال نأ مهلأسو مهيلا

 هل اوبرضو ميظعتلاو ليجبتلا ن نم بي أم ىلع ةلغإ ىلعوهو نيلجم مهتطحم

 راتخاف ءاش نم هنالغ نم يحطصي نا هنزل انتا هيف هولزناف ًاصاخ نأ

 ةيرصملا رايدلا ىلا مهعم هجوتو ىلماكلا دمحا نب دايز نيدلا رخن ريمالا

 قص ىئاوطلا اًهْعِم راسو ةكم نإ | حالص ةهج ماركلا اولا كرانو

 اهيف اوماقا ةكماولخد الف تاطاسلا نالغ رئاسو ىفاوضرلا رهوج نيدلا
 اوراس مث تال الاو لاجللاو ريجلاو لاغبلاو ليخلا نم اريفك ميش اوعجرتساو

 نب دمج نيدلا لاج ىضاقلاك نيمدقملا نم مهعم نيف نرملا ىلا نيهجوتم
 نب دمحا نيدلا ىفص ىماقلاو ءابطخلا نب رمع :نيدلا حمتف .ىضاقلاو ناسح

 ركسعلا رءاسو زاع

 99 ىوبالا حون نب ىلع نسحلا وبا عرابلا هيقفلا ىنوتةنسلا هذه ىفو

 ىبارمصلا ىراضنالا .بءك نب ىلا ىلا ةبسن واولا ريكو ءابلا ميتفو ةزمملا

 ناكو ٠. هنئاعملا اظفاح د الاقت يهذملا ىفنح اعراب الضاف اهيقف ناكو

 ثاكو ءرحتلا هارو ام نادوسلا دالب هدالب لضاو بيغلا رهظ نع ةيادهلا لقني

 لخد مث الوا روكذملاىيليزااركب ىبا هيقفلا دنع ةمالسلا ةيرق ىف هفوقو لوا

 ريثك عمج هيلع ذخأف ٠ ديبز ىف ةيفنحلا ةيروصنلا يف ًاسزدم رمتماف دييز



 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا و

 كرتو لاوش نم نيرشملاو مبارلا موي زعل نم همدقت ناكو ةفرشملا ةكم
 نريذلا ريما ىشاوطلاو نصحلا يف ايلاو ىرهاقلا نب نيدلا سمش ريمالا

 هللا دبع نيدلا قفوم ىضاقلا كرئو ٠ هدادشو امدقم نصحلا ىف هعم فيها

 كرثو ةاضق ىضاقو اًريزو ذئموي كثراكو ٠ زعت ىف هدادش ىوبحبلا ىلع نبا

 لجرلاو ليخلا نم ديج ركسع ىف بابرا نصح يف عراب نيدلا لامج ىفاقلا
 هذالوا نم زعت نضح ىف لعجو ةيقرشلا ةيحانلا كلت ظفح ىلعالام هاطعاو:

 قدح

 رضانلاو "لضفالاو رفاظلا ذئموي راغصلا دالوالا نمو ٠ لاصلاو رفظملا

 ةهج هلدح عم ةفرشملا ةكمم ىلا هعم لداعلاب مدقلو ' دوعسملاو روصنملاو

 موي ةلبج ىلا نيدلا قفوم ىضاقلا مدقث انرك ذ ام ادصاق مدقت الف ٠ حالص
 اهيف مأقاف: كلذ. بجوا.سمال ةجحلا ىذ نم يناثلا دحألا

 ةثيمر نب ةيفب فيرشلا هعم لخد ةفرشملا ةكم ناطلسلا لخدالو

 ىف راصإلف عم رفاسو ناطاسلاب ذالف ةكم نع هدرط دق نالت هوخا ناكو

 هعم كرتيو دالبلا هاخاىلوي ديري ناطلسلا نا نالحت فيرثلا ىلا لقن ةكم

 مالكلا مقوف نهيلا ىلا هتبعص كب ريسيو كمزلب ديري هناو نميلا نم اركسع
 ترا ديري نيلا بحاص نا هل لاقو رصم بكرريما لع لخدف ٠ هبلق ىف

 ضان ارجل كب نلكوز تييلا ةونك عزنيو كمدقت دع ةدكم ىف فق

 ريغيو اًركسع هعم كرت و هتهج نم اباو ةكم يف ىلوي نا دبريو ٠ نهلا نم

 مل ناو ٠ توفت ال نا ةحلصلا نمو اًرما ةكم ىف 5 كرتي الو مكعاضوا

 مالكلا اذه عقوف ٠ ةدهعلا نم تئربو ةكم تكرتو يعم تمدقث اولعفت



 دع رب يناثلا ءزلا هيؤلؤللا دوقعلا

 4506 ىف يقم وهو دالبلا ىف بهنيو لتفي ناكو , مررغو نإسح تبل راجت ىف

 هذه تناك الف هدنعرك ذي الو هرك ذي ال ةدم ناطلسلا هنع لفاغتف ةيرقلا

 لاوبلا_ةيابلتناعآ يبحر لعبا ويدل يتلا نلغاقلا لي تركي نقلا ٠
 جوزت هثيذح ىف ناطلسلا . راسو ابالقو محملا لصو الف ٠ ةيماشلا تاهجلا

 مجبملا ىف ماقاو هب اوسناو اريثك اناسحا مهيلا نسحاو همع تانب نم ةأرما

 ناطلسلا نم هل مسي نا هوأ 52200 ماقاف نيسخ تيب ىلاراس مث مايا ]

 نإ بحب هناف اولاق * هب هور كلت الف هيسن دق ناطلسلا ناف اولعفت ال لاَقف

 ربظاف:الف ةعاسلا اًماو مجهملا ىلا رفسلا ىلع انمزع دق اذا لاق كيلا لخدي

 ةغاس الا ىنيت أيال لاق عوخرلا ىلع مزغ الف ٠ هيلا هلوخد ديري :ال هنأ محل
 اوت اف هدنع رغلا نم ةعامج ترف برغملا ةالص دعب همزع ناكو ل

 اولئقو ٠ هولتتف هب اوعقو هخالس نع درجت الف هحالس اوذخاف لخدف نذا هل
 نلا كر و ا لو ا اع
 ه5 دخالا ةلبل هلثق ناكو ٠ مجبملا ىلا راسو ٠ مهعم نيسأرلاب اوجرخو هغم
 . ةروك ذل ةنسلا نم ةجحلا ىذ نمرشع ثلاثلا

 ناكو ىوحنلا خيلم نب دما نيدلا باش لضافلا هيقفلا ىفوت اههفو
 كيو 0 ةفارظو ةفاطل نأ 5200 4 1 هاير اني زل يبق

 ىلاعت هللا هرهحر اي ةنسلا نم كانا ىد رخال

 264.8. ىلا هحوتو زهجتف محلا ىلع ناطلسأاا مزع نيسمحو ىدحا ةنس ىفو



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سدانلا بابا 0درب 5
 سس

 1 نب حلاصهمعب هقفت |هيحاونو دنجلا ىف هقفلاو ىوتفلا ةساير تّتنا هيلا هقفلل

 . . لخاو ىعصالا دجا نب ىلع نسحلا يبا مامالا نع ىلازغلا طّيسو ذخاو ريع

 نب رشعو ناع ةنَس ىمجنلارادلا مداخ اهأشنا ىتلا ةسردملاب سرذو نيعملا هنع

 حرش رصتخاو هدلب ىلا داغ مث ةيديّوملا ةسردملا ف سيردتلا ىلوو ٠ ةئاتسسو

 كرم ريك ىف. ًاكراشنم ناكو هباعصا ضعب اهغمج ىوائف هلو ٠ سم حيض

 نعت هللا همحر ةروكّذملا ةئسلا ءانثا ىف هئافو تناكو معلا نونف

 فتردع نم ناطلسلا عجر ةئأعبسو نيعبراو عسُن ةدس ىفو هيب
 ديبز ىلا

 كالانه ماقأف نجلا ىلاراس مث هتداع ىراك ل غلا ىف جرقتو امايا اهيف ماقأف

 زعت علط مث أمايا

 ىعليزلا :رينم نب دمح نيدلا لاج لضافلا هيقفلا وت: ةئسلا هذه ىفو

 ٍنسح طخ هل احيرص احيصف ناكو ديزب نيثدهلا هايتفلا.دحا تزاكو

 ةروك ذملا .ةنسلا نم لوالا عنيد رهش نم رشع سداسلا موي ىفوت روهشم

 ظ ىلاعت هللا همحر

 ىبلحلا ليعامسا نب لع نب دمحا نيدلا باهش ريبكلا ربمالا ىفوت اهيفو

سلا دنع :ابيجو ناكو ةيماس ةبترو ةيلاع ةمه اذ ناكو شاقتلا
 هءطقأو :ناطل

 فوت فشقتو ةدابع هل اكسسان ناكو اهلك ةئسلا ىف هتفاكب موُقي اتسح ًاعاطقا

 ليقوىلاعت هللا همجر ةروكدملا ةئملا نم ةدعقلا ىذ نم سداسلا نيثثالا ةلبل

 ةثاعبسو نيسمح ةنس يف هتافو تناك

ابهو نب ع يشل لتف ةثاعبسو نينسم> ةبس ىفو ومو
 بابا بحاص ن

طلا نع جورخلاو داسفلا هنم زثك دق ناكو نيسح
 ةحيبق ًالاعفا لعفو ةعا



 * ا يناثلا ءزجلا . هيؤلؤالا دوقعلا

 انصاخ محلا باهولا ىلع قزرلاو بارخملاو ءاملا رقب الو عزز ال ريقف اناو
 ٠ نايد اي. كلم اي نابضغريغ ضار انع تناوردكلا نم انفضو ردملا نم
 كنصحو ٠ عطقني ال ىذلا نيلملا كابحب ةلصتم ةلصاو .ىدايالا هذه مهلا
 كي.لمدنعقدص دعم ىف ةوخالاو ةبعصلا هذه لعجاو؛ علظنيال ىذلا ميينملا

 ىماحال كتياهحب انماو هكلهاف انيلع ىدعت نمو هدكف انداك نم مهللا 'ردلقم

 قحو لوقي ناكو : تييتبي تابنلا كيلعو تابيبح انرذب كاوسانل رئاض الو
 برشأأ ضوحب ىفدعو ضوحلا بحاص قملا هسفنتمنمو قحلا هلزمو حلا
 عباس سيمللا موي هتافو ناكو ربنملاو ةضورلا نيب ن حنو بحا نم ىقسأو هنم
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا روهش لوا مرح

 مهفالخ لوا ناكو ىفاوشلا لها فلاخ ةئاعبسو نيعب رأو ناك ةنس ىفو
 +04 ناكمو ةيحان لك نم هركاسع ناطاسلا عمج ةروك ذملا ةنسلا نم رفص رهش ىف
 اهب محل لبق ال دونج ىف هسفنب مهلا راسو

 جوي اذا فيكف وجسسي اذا 2 ديعبنم فرعي رمحيلا هجوو

 ىلع ىلولساو ةروكذملا ةنسلا داعب ضايق مهلا هجورخ ناكو

 مهنم لتقف مهب رفظ الو ٠ لوالا عيبز رهش ن* سداسلا موي هلهاو لبجلا

 اًديدش الذ مهلذاو ىرخأ ةفئاط لكو رحلا ىف ةفئاط قرغو فيسلاب ةفئاط

 ديعدليعو ةنيدملا ف ناضمررهشماصو مايا اهيف ماقافديب ز ىلا ناطللسلا لزنو
 ةروك ذملا ةنسلا نم ةدهقلا ىذ ىف وا لاوش ىف ندع ىلا هجون مث ٠ اهبرطفلا

 208.8, نمحرلا دبع نبب دمح هللا دبع وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ىفو
 ةالاقن امو .الاع !"ديتمم اهيقف ناكو يخيرلا ليعامسا نباركب ىلا نيرمع نبا
 يناثلا ءزجلا "5



 ةيدهاجمملا ةلودلا رابخا زكذ يف سداسلا بابا 2026م: خ+

 اهيكرف ةلغب هل انرقف كلذ نم ادب دجي لف فيرشلا هماقم ىلا كمسكبلط مق ؛ه؟

 هبتاعو ناطلسلا هيلع فرشا هب اولصو الف ٠ نيحوسلا ىلا مهعمجاب اوراسو

 الف مهتليل ىف هب اوجرخو روفلل هوديقف زعت ىلا هب مدقتلاو هديقب رماو هخجبوو

 ءاثالثلا ةليل هضبق ناكو٠ بيرق نع ىفوت لب هتدم لطت ملزعت هب اواصو
 رخآ ىفو + ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نمرخ الا مسير نمر مشع عباسلا
 اقيبرنتو انش البق ذابازغلا: ع .ةعاج ففلتاو نعت ىلا ناطاسلا علط ربشثا

 دبع نب دمح هللا ديعوبا ةمالعلا مامالا هيقفلا قوت لا هذه ىفو

 ىف دنيز ءاهتفربكاوهو اكسنو اهتف هنامز لها دحوا ناكو يمرضملا هلل

 0 ٠ ناثثا كلذ ىف فاتخي ال هرصع

 ناولس نب دمحابو ٠ ةما نبابو ىلجبلا ميهاربا نب ىلعب مث هيباب هقنت ناكو

 نرعع ذخاو لخلا يبا نبا تنب يف ماقاف مجيملا ةيحان ىلا لحترا مث ىعكحلا

 كاككو اهسارثؤ لد يف ىوتفلا ةسايز ةيلا تبتناو نيسحلا ىلا نب دنا

 ىلاعت هللا همحر ةزوكذملا ةنسلا نه ناضمر ربش ةرغ ةعجللا هلل هتافو

 ىزاسنلا ىسوم نب رمح نب دم هللاب فراعلا ملاصلا غيشلا ىنوت اهيفو
 لها دحوا ناكو ةروكذملا تاماقملاو ةروهشملا تاماركلا باص روبشملا

 هبطاخالا رئاز هلصو القو هدهزو :هحالص ىلع سانلا عمجأو المعو الع هنامز 4.

 أهم هنكسم نياو هدالب مساو هي مسمأو همس |ب

 ىرضحمو ىنصح فاق لبجو اياها اندلا ىلاعت هللا همحر ةقالكك مز

 مهاب ١  اهامساو مهئامساب سانلا ىلا ىنا كلذ ىلع ليلدلاو شرعلا ىلا شرفلا نم 5

 ريال زلات هلطخمو ولا ل اكان نار عز للي سنبل



 طلو يناثلا هرجلا ةيؤلؤلالا دوقعلا

 ُه جرفتو ديز ىلا ندع نم ناطلس ملا عجر نيعبراو عبس ةنس ىفو

 ٠ هتداع قلك ملا ىلا راس مث أمايا هيف ماقاف لغفلا لزنو توبسلا ىلع ديبذ

 فسوينب دواذ نب نسح نبنركب ىلا نيدلا بطق زئافلا كاملا ةصف تناكف
 مهتاقفت ترخن أت امل ءابرفلا كيلاملا نا كلذو ٠ لوسر نب ىلع نب رم نبا
 قفتاوعسي'م زرح ريغ يف كلانه هنال لا يف ناطاسلا مزل ىلع اوقفتاو 5

 ةعامج هيلا لصوف ٠ دواد نب ننجح نب وكب ىلا زئافلا كالملا ةنطاس لع مهي

 اذه نم ءىش ىلع جففاوا ال لاقف مالا ةروص هوفرعو البل ا نم
 رهالا مت اذاف ةمئن ىتج مالا ىف ىعسن اناف اولاق هنم ءىش يف با الو
 اوةفتاو .هدنع .نم اوجرخف هركا الف "م ناو متي اذه نظاام لاق ٠ كتجح اف
 اوقرتفاو  ةقفنلاب نوبلاطم مها نوربظيورحبلا ىلا ناطلسلا نودصةيوبنا ىلع
 ناطاسلا ربخاو ٠ مهنمدحاو مدقت د ىلع اومزع الف ى زاا اذه ىلع
 هس لغتلا دير راسو روفلا ناطلسلا كرف ىدعب مث ءالؤه لاقو رءالاب
 قيرطلا ىف اوريسي نا ةعاملا نم نيرفن لسراو“ ةفورعملا قيرظلا ريغ قيرط

 نيجوسلا ىف دييشملا هرصق لضو الف ممم قيرطلا ىف كرم اورظنيل ةدادعملا

 هاربخاف ٠ قيرطلا ىف ادجو نم اهريختساف ٠ اعلسزا ناذللا نارفنلا ههجاو
 فيرس ريمالا ىلا ذئنيح ناطلسلا لسراف ٠ مهباود ىلع ةبطاق ءابرغلا ايقل امهنا
 حالسلا ديبع ىف عراب: ليقو نيصح نيدلا ماظن ىشاوطلاو يناسارخلا نيدلا
 اورظناو اهركو اءوط هب. اوئيجو نيدلا بطق ىلا اومدقت لاقو ةلغبلا نالغو

 ريمالاو ىشاوطلا هيلع لخد هعضوم اولصو ا(ف ٠ هيلا مهعججاب اومدقتف هتئيه
 انالوماي هللا مسبالاقف ةدودشم اهلك هباود اودجوف عضوملاب ركسملا طاحا دقو
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 ةيدهاجملا ةلودلازابخا يفسداسلا بابا 26م9

 ذهلا+:ةروكذنملا اةنسلا نم“ ناضمر زَهش فو: * ةفالخ' نينم اذه: كلذ نم
 روبل ليش نت ةكبك نالياسلا

 ديعنب نمأوملا نمحرلا دبع نب ؛ مماقلا د دع وبا لضافلا هقنلا يفوت اهيفو

 ءاعنص ىف ةنقتم ءارقوحنلا ًارقيومل ًايوحن الضاف اييقف ناكو دشار نب هلا

 ذْخأو ٠ ةيدبكوما ةئسرذملا ىف وهلا سردوزعت ىلا لحترا ثةدم اهيف هأرقاو
 ىف سردو ٠ ةيدبكوملا ف !ذيعم ضيا ناكو:٠ ليربج نبا نع ةاارق باليل

 ىفوف زعث ىلا داع مث م ةرييسإ ةدم اهيف ماقاو ءاعنض ىلا ذاع مث مميزه يذ ةئيدم

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسأا ءاثثا ىف اهيف

 ىف كلذو هعيمج قروسلا لبج ناطلسلا لست نيعلراو تس ةنس ىفو

 ةروك ذملا ةنسلا نم لوالا مدير نم نيرشملاو يناغلا

 جرفتو مابا اهيف ماقاف- ندع ىلا ناطلسلا مدقت اهنم ةدعقلا ىذ ىفو

 اسوم ىف
 فسوي نب ميهاربا قئاولا كلملا نباذمم ن.دلا دساريمالا ىفوت اهيفو

 رادلا ةيلغ طقس 0 "القاع ناكو لوسر نب ىلع نب رمج نبا

 ىلاعت هللا همخر ندع ىف هنكس ىذلا

 نارمع نب ماس نب دما نب دمحم نسحلا وبا لضافلا هيقنلا ىفوت اهبفو
 دلو افراغ اكو يظن ةذ ناكو لبشسلا نعبنملا ناربج نب هللا دبغ نب دمحا نبا

 لاك : لاول ريحونت اناس عيل فوت ةئاتسو نيعسنو عسن ة ةيدم

 نسخ ناكو لوحسلا ةيحان ىف هقفلا ةدوجي مهيلا راشملا نيدودعملا دحا
 ىلاعت هللا همخر ةروكذملا ةنسلا ىف ىفوتو ىوتفلا ىف اًتفوُم سيردتلا



 03 يناثلا ءزلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 44 مد. نبا ناسلو بانو نس هلو جوعا هفناو نذا ا تفتكا لكىف نيفتكلا سار

 3 عبرا لجلك ىف ىف لجرا عبذا هلو نيبنجلا نيب هرعشو جرخم ىنعا نسلم

 ىثنأ جرف هفلخ نمو نك جرف مادق نم هلو قوقشم زجم هلو رامح عوك و
 بحر رهش وكس دحالا موي هتدالو ناكو ٠ديري ال لاعفلا ملي قالخلا ناويسف

 معا هللاو ةروكذملا ةنسلا نم

 ىغبمملا نارمع نب دما نيركب وبا قيتملا وبا اصلا هيقفلا ىفوت اهيفو
 ثالث ةنس نم ةدغقلا ىذ نماث هدلومًالضاف احلاص اعرو اهيقف ناكو ىلهسلا

 هقفلو ءاسبج ىلا لحترا مثرمع نب لاص هيقفلاب هقفت ناكو ٠ ةئاّتسو نيناثو
 بيغ ىواونلا جاهنمو قا ىبال هيبذتلا باتك ظفحي ناكو نامع هيقفلاب

 هحالصو ةمات ةفرعم هقفلا ىف هل ناكو ٠ ىلوط دي ضُئا اأرفلا يف هل ناكو

 ةروكذملا ةسنسلا ىف ىفوتو ةئراطلا داقحالا نع بلقلا ميلس ناكو رووشم
 دقو .هبنح ىلاربف هدالوا دحا هدعب ىفوث ربقو ىفوت ال هنا ىوريرو

 اثدلا ىف هتاكرب نم انيلع هللا داعا هيف هودحي مخاوف نببلا هربق حتا

 : تالا

 ةعاط ىلا مجرو ديرما كلملا صا ةئاعبسو نيعبراو سمح ةنس ىو
 961.8. نيدلا فيسريمالاو حاصلا نإ ف سوي نيددلا سم ىضاقلا هل نمو هيبا

 ةنسلا نمربشلا لوا مرحلا رخ :١ ىف لصوف هبسيبا نم اضرلا ىناسأرخلا فط
 هبرضو لف ام ىلع هبتاع هببا ىلع .لخدو زعمت ةنيدم لصو الف ٠ ةروكذملا

 اًراثكتسا هفالخ ببس ناكو ٠:هللا همحر لئالف ماياب كلذ دعب تاف هسبحو
 بفئاف ريبكلا ديّروملاو ريغصلا رفظملا ناكو رفظملا هاخا هيلع مادق نيح هببا نم



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابا ديا 9

 مهمضوم نم ةيرقلا لها لقتاو ٠ اهلها نم روثك ذئمويرقتفاو ٠ ريس ىش
 ةميدقلا ةيرقلا ىلبق وهو مويلا مهضوم ىلا

 انيبم“ نب دم نب 17 نب يقر بسلا يافا نو ةنسلا هذه ىفو

 ءابقفلا دحاوهو ةئاّتسو نيلاقو عشت ةئس داوم ناكو كسلا اعرو (هقف ناكو

 ةيساعدلا ةسردملا ىف اسردم رمساو ةفينح ىلا مامالا بهذم ىلع نيسردملا

 لسيقو ةروكذما ةنسلا ءاثا ىف ىفوت نسح قاخو ةءورم اذ ناكو ٠ ديبزي
 ىلاعت هللا همحر معا هلو نيَآو عبس ةئس ىف تناك هتافو نا

 تاكو باهولا دبع نب هللا دبع دم وبا لضافلا هيقفلا ىفوت اهيفو
 دم هيخا نبا ىلع ورمع نب حئلاض هيقفلا لع لافسلا ىذب هقفت ًالضاف هيقف
 أزر هل لمجو زغت ىلا ذاع مث ةده ةدعض ءاضق ىلوو ٠ نمحرلا دبع نبا

 ىلاعت هللا ةمحر نيعب راو ثالث ةنس ىف ىوت نا ىلا اهب ماقاف مجوملا ماج ىف

 ناضمز ربهش ىف هدا ىلع ديوملا كالملا فلا> نيعراو ميرا ةنس ىفو 2024.

 ركاسملا ناطلسلا هيلا درج مجبملا ةئيدم ىلع ىلوتساف ةثبلا هعاطقا ناكو
 ىف ينا.ءارحلا يفط نيدلا فيس ريمالا درج مث نيدلا قفوم ىفاقلا ةبعص

 رخآ ركسع
 عفترأو قروش لبج ىلع هرك اسع ىف ناطلساا طخ ةئسلا هذه ىفو

 مرحلا نم فصنلا يف هئم

 نرم ءانغ اهل لاقي ةيراج نا كلذو بئاجملا نم ةبيجم تربظ اهبفو

 هجو ههجو ربشأ ةعبرا دلو تعضو رخفلا نب دمه نيدلا ردب. ريمالا تبي
 غل ةناذإاوأ نلخت نم نابيعو مادق نم نانبع نويع عبراو كانرف هلو ئدجج



 36ه يناثلا ءزللا ةيكلكرلا دوقعلا

 نمّوي وهو هل ءاعدلا ن ءاورثك او ةيركلا هفك ابق وللا ىف ل لقوف
 نارطم مهعابت ا ءاهقفلا مالس ىضفنا الف“ جلانبإ هللا رثك لوقي و مهئاءدلع

 لها لمع دقو ةيلمبجلاب هناتسبو هرصق ىلا ارئاس لزي ملو هبئاتكو هبك اوم
 ناتسب ىف ماقاف اريثك اًميش ةيرادملاو لوعلا لع ىشمت ىتلا تاعلطلا نم زم

 روك ذملا رهشلا نم نيرمشعلا ءاعبرالا موي حسبص ىلا ةيلمبهجلا
 ىربصلا فسوي نب دم نيدلا لاح حلاصلا هيقفلا ىفوت ةنسا| هذه يفو

 ىلا لمحل ةروكذملا ةئسلا نم ةفرع موب ةفرعب ىفوتف زعت ةنيدم ىضاق .
 بحاص ىيلبلا ركب .يبا نب ىلع هيقفلا ةبرت نم بيرق نفدو ةكب حطب

 للملا نيبرتفا هج نع وقفل ذنبا اقنع فراء ادوحم يقف ناكو ٠ ةمالسلا ةيررق

 عسبسلا تاءارقلاب أفراع ًاروغل 1 وحن ناكو فازعلا نباو ىبعشلا رمع هيقفلاك

 رعت ةنيدم يف ةيلازغلاب ةفورعما ةسردملا يف سرد ةلباقملاو ربجلاو ضئارفلاو

 ناطلسلا هب زفاس_ مث ةرمعرخلا يف ءاضفلاب نختماو ٠ ةبرغظملا ىلا لقنا مت

 ىلاءت هللا همحر انركذ 1م انوطبم ةفرع موب ىفوئف ةفرمثملا ةكم ىلا

 توببلا تسيل هدالب ىف ناطلسلا رقتسا نيمبزاو ثالث ةنس. ىفو
 ةعبرا ةقفن روصنملا ركسعلا ىلع ناطاسلا قو مابا ةمبنت تاخر هلا تلمجو

 ركذلا رهشلا .نرم رشع عساتلا موب. ىف ماع ميظع رام عقوو ٠ رهشا
 2 رق ليسلال صوف ةييظع ةمفد مويلا 20 ىرداولا مكدف

 ليسلا ىف لاسو.٠ ةيرقلا مظعم لحاف برغملا ةالص دعب ديبز زي نم

 0000017 نيب أم انه تخل ةئام نم وحن اهناكس نم

 الا ةنوكسملا تويبلا نم قبب لو ريثك *ىش ريماو منفلاو رقبلا نم كالهو

220.8, 
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 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ك5 يف سداشلا بابلا د 7” 3

 اهدشمو دبز ريما لمع دقو :قيبل طئاح ىعسملا ةحازلا ناتسب ىف طمف

 ةيرادملاو ةضفلاو بهذلاب ةئيزملا تاعلطلا نم اهب كالمالا دشمو اهرظانو 7

 نب ديّوملا كاملا شرفو ٠ اريثك اشيش ري رحلا بابثلا نم اوشرفو ةفرخزملا
 ناكو ٠ ناس> نب د# نيدلا لامح ىضاقلا ريزولا شرفو ناطلسلا انالوم

 اهرظانو اهدشمو ىقيترخلا دمحا دمع نيدلا م ريمالا ذئموي ديبز ريما
 دبع نب باوشلا اهك الما دشمو بيبق نب ىلع نب دمحا نيدلا باهش ىفاقلا

 مافاو ادوهشم ًايظع اموي مويلا كلذ ناكو ٠ ىديبزلا ميكحلا لخأ علا

 رهشلا نم سماخلا ءاثاللا موي ينو ٠ نينثالا مويو دحالا موي ديبز يف
 هَ ماقاف لختلا ءاوتسا تفولا كلذ ناكو ضييبالا لخن ىلا ناطلسلا مدقت
 سيما ليل ىسماو ٠ قئافلاب فورعملا هرضق ىف ءاعبرالاو ل لغنلا

 ٠ رهشلا نمر شاعلا دحالا موي ىلا هيف مافاف دب زب هرصف ىف رهشا م

 تاءلطلاو ىناةماو برطلا نم اهيفذاكو سيح يفهاعبرالا موي حبصاف لحترا م4.

 لترا مث ٠ رهشلا نمرشع عبارلا سيما موي ىلا اهيف ملل برظإ و بحام

 تبسلا موي ناك الف "ضورلا يف ةعمجلا موي حببصو يعارزلا ف ىسماف اهنم

 متاطعاو ةضفلاوبهذلا نم روثك ءىشب ركسعلا ةفاك ىلع معنا رشع سداسلا خ67
 عباسلا دحالا موي زعت هلوخد ناكو مهبتارم ردق ىلع علخلاو ىوا كلا نم

 فارشالاو ءارزولاو كولملا نم رارج ركسغو ةئسح ةزب ىف رهشلا هرم رشع

 ءارمالاو
 سبق ىلع اًرون تاقشا ماك ٠ هتماع ماضو شيب لك نم

 مهتصاخو سانلا ةماع جرخو دلبلا نايعاوءاهقفلاو كولملا هئاقل ىف جرخو



 #١ ع ا يناثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 نم مساتلا سيما موي ىلا اهب ماقاف مرحلا نم سماخلا دحالا موي بوهتعي نبا

 ذاتسا ىدغ دشك نب دواد نيدلا مراصريسمألا ىما اهب هئماقا ىفو *.ربشلا

 ساما موي رخ ١ بوقعي نبا لح نم ناظلسلا لحترا مث ٠ في رشلابابلا راد

 الف ٠ روكذملا رهشلا نم نيرشعلا نيثثالا ةلإ ضرَح ىلا هلوصو ناكف
 ماقأو ٠ سانلا رئاس ىلع ةليلج ةقدصإ قدصت نيثثالا موي ضرح يف حبصا
 بحاص لمح دقونيرشعلاو عبارلا ةعمجا موي بل اهل حبصف لحترا مث امايا اهيف
 ناطلسلا ماقاف ناطاسلا لوصوب ةحرفلا ماقاو رادلا تاب ىلع تاعلط بلاحلا
 رهشلا نم نيب رشعلاو نماثلا ثالثلا موي مجهملا لخدف لحترا مث امايااهيف
 418 نم اهيف نب تالجملا ىلع ىثنت تاعلط مجبملا بمحاص لمع دقو ٠دوكذملا

 956.8. اًميِش .ناطلسلا مودق دنع ريرحلا بايثلا نم شرفو برطلا لهاو ىفاغملا

 عسانلا ءاعبرالا راهن رخآ محملا نم ناطلسلا ركسع جورخ ناكو ٠ اريثك

 اردكلا_:رم ةجورخ ناكو مرحلا ملمس سيمللا موي اردكلا حبصف نيرشعلاو

 بحاص لمح دقو رفص يف موي ىناث تبسلا موي لآشف بصف ةعمجلا موبرخا

 ديّوملا كللا ناطلسلا لصو مويلا كلذ ىفو : ىناغمو هيرادمو ثاعلط لاشف

 رك اسعلا ف ناسح نب دمحم نيدلا لاج ىضاقلاريزولا هتبصو ناطلساا نب دواد

 نع ناطلسلا لحترا مث ٠ ءاضفلا هنع قيضي ام لجرلاو ليخلا نم ةروصنملا

 ركاسعلا فرفص نم ثااثلا دحالا موي ديبز ةنيدم حيبصف دحالا ةليل لاشف

 ناكم لك نم ناسرفلا نقده دقو :.ةثاكملا شيبحلاو - راما
 راذئعا الو قاس ةيدالو ةبلع دوقال ّرغا فحين

 رابح هتقا 3 مد لكف  ىداعءالا جم هفويس قير

 يناثلا ءزجلا )06( ةيؤلؤللا دوقعلا



 ةيدهاجما ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا 2 0 1

 نذاف فيرشلا هفك لييقلل هيدي نيب لوثملا دالاس ىماشلا 2 رلاريماو

 تبرغ الف ٠ هل «اعدلا نم ارثك او ارا رم ةيركلا هفك البقو الصوف اهل

 امرك اسعىف اريسي نا اهو هئمدخ ىف ريسملاىف اىل ا نا هال اييدسشلا

 ذ هصاوخو هرث اسع نم هعم نمو وه فوتو افرصناو هدي البقف املماحو كحد

 نونمويو هئاكبل نوكبي نورضاحلاو عوضخو ءاعدو عوشخو ءاكب ىف لزي
 ٠ ةفلدزب ففوملا ىلا ةروصنملا هركاسع ىف راس ليللا هيشغ الف هئاعد ىلع

 ىنرا يملا نم هئساَح ذَا رحنلا موي حبلا لص نا ىلا اهب لزيلو
 ا لا هب تلوم او < [سل1 دو تفح دقو ىنم ىلاراس مثرامخجلا

 لقت هيف ثوملا ءطو نعراب ١ همومه ىضما محام اذا ماه
 ليقل سيلف اهيف تسرع اذا ٠ ٠ ةدلب كف نضكرلا اهاربليخو 2320-4.

 تراسو هميخم ىلا راسو كلانه اهامرف ىرإكلا ةرما ىلا اًرئاس لزي ملو

 سيما موي وهو كلذ هموي ماقاف ميخحلا ىلا هيدب نيب رصمو ماشلا رك اسع

 فاوط اهب فاطو ةفرشملا ةكم ىلا راس ةعمجبا موي ناك ايلف رهشلا نم رشاعلا
 ىف رشع ىناثلا تبسلا ةليل تابو ثالنلا رادخا يمرف ىنم ىلا عجر مث ةرايزلا

 ناكو ةمدخلا نم رادناج ريما برهرشع يناثاا تبسلا موي حبصا املف ىنم
 نيدلا ماسح ريمالا هتفيظو ىف نآطلسلا رقاف ىلاعت هللا ىلا باتو كسنت دق

 مدقت مث رشع مبارلا موي ىنم ىف ناطلسلا ماقاو ٠روكذلا ميرأتلا ىف نيجال ع

 تراك املف ٠ 07 فاوط اهب فاطو نينثالا موي حبص ةفرشملا ةكم ىلا

 ركسعلا ةذاكى ع رعش او رحنلا باب جراخ ىلا ناطلسلا زرب رمشع عباسلا موي

 كلانه ماقاف مد ار 1 رك نماثلا موي رخا رفاسو بهأتلاب

 يلح هلوخد ناكف اليلق اليلق هركاسع يف راس مثرشع مسانلا تبسلا موب

 ظ
 ظ



 60١16 يناثلا ءزجلا ةيالؤلا دوقنلا
 ناكفراس مث كلانه هموي حبصاذ :ةجحلا ىذنم ةليل لوا مالسلا هيلع ىلعرشب

 فاطو ءاغع ةكم لخدف ةجحلا ىذ نم ىلناثلا ءاعبرالا ةليل ةكم هلوضو

 نم جرخ الف يعسلاو فاوطلا دعب مظعملا ثييلا لخدو ىعسو مودقلا فاوط

 ىلص حبصا الف هنايل 0 ميلا ىلا جرخ مث ٠ ةيدهاجلا هتسردم لخد تبيبلا

 "رم ىناثلا ءاعبرالا راه هلسردم ىف اهب ماقاف ةكم لخد مث حيبصلا ةالص

 ةفرشملا ةبمكلا دهاشي وهو سيلا مويو سيجا ةليلو روك ذملا ةجحلا ىذ

 | اهب فوطب نمو

 وجورو. ةرراكتلاو ةب راغملا نم هعمنمو ىرصملا بكرلالصو ةعججا موي ناك الف
 +45 *ةبنس ةوسك ءآبكف ىدملا بكرا ريما بلط ةعبجلا ةالص دعب ناك الو

 ماشلا لها مسك ةجحلا ىذ نم سماخلا تبسلاموي ىتاشلا يكزلا لضوو

 يماشلا 1 ريسا ىلع ناطاسلا قدصتو مثريغو نييبلحلاو نييدغصلا نم
 ءاثالثلا موي. ىفو روكذملا رهشلا نم عباسلا نينثالا مويىف كلذو ةنسح ةوسبكب
 اهب ىسماو ىنمىلا ةزوصنملا هركاسع ىف ناطلسلا بكر روكذملارهمشلا نمنماثلا
 هركاسعىف فب ريشلا فقوملا ىلاراسحبصا الف ةجلا ىذ نم عساتلا#اعبرالا ةليل

 عوضخو . بداتو . عوشخو مضاوتىنهدنجو

 ريظن ىلع رادت النيعو ....سيسخىلا ليقالسفنو
 ةفرع موي ربظلا نذوملا نذا |!ف ءاعبرالا موي ةكرابملا ةفقولا تناكو

 لص هللا لوسر فقوم ىخوتن تارخصلا وحن بكرو مامالا ةالصب لج

 ليلهتو سيدقل ىف  ىلاعتو هناحبس هللا ىدي نبب اففاو ةاو لزي ملف سو هيلع هلل

 ىرصملا بكرلا ريما لصو راهنلا رخ ١ ىفو ١راهنلا رخ ا ىلا ليجبتو حمربسأو
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 روك ذملا لاوش رشع ىداح هاثالثلا موي ديبز لخدو ةروكذملا ةنسلا نم لاوش
 بتراذالاب ,نرصبت امئاكف. ,. هرابغ نويعلا رتس لفمج ىف
 ىناد بيرق هل ديعلا لك رفظم ديعللا دالا اهب يري

 ديبز نم ةمدقث ناكو.٠ قيبل طئاحم فورعملا ةحارلا ناتسب ىف طف

 ينل صدومالا بالا فيرششلا هتبعصو لاوش نهرشع عبارلا ةعنجا موي

 مجرما هلوخد ناكو ٠ ةباكر ةبعص ريس دكم بحاص ىن ىبا نب ةثيمر نبا

 ثلاث ىلا. اهيف ماقاف ٠ روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو نماثلا عملا موي حبص
 موي بوعي نب لح هلوخد ناكف روك ذملا خيراتلا ىف اهنم لحترا مث ةدمقلاىذ

 لحترا مث رثعن ثلا موي ىلا اهيف ماقاف ةدعَمْلا ىذ نم رشع سماخلا دحالا

 ىذ 31 نينثالا موا ملمأي ىداو هلوضو ناكف روك ذملا "4 ,ناننإلا ماهنم

 انهف حر حرطو و ءام تئلمو تبصنف ضاوحالا لص تاطاسلا 501 ةدعفلا

 ريغصلا اسمه برمثف سانال اهلبسو ىلاعت هللا ءاشام ركسلاو قيوسلا نم

 * مارحالل بانثلاو مهاردلا نم ةميظع ةقدصب سانلا لع قدصتو ريبكلاو

 لصوو ةكم بحاص ذئموي وهو ىث ىلا نب هثيمز فيرشلا ذئموي لصوو
 ىلع قدصتف :ناطلسلا دنع اورضحو ةكم لها رباكاو فارشالا رئاس هعم

 نم مرد فلا نيعبرا ةغيهر فيرششلا ىطعاو ٠ مهنتارم ردف ىلع مهنم عنب جا

 دوعلاو ربنملاو كسملا نم بطلا عاوناو محو نم هاطعاو ةيدهاحلا ددجلا

 ليخلا نم ةدع هاطعاو فارشالا نم هعم نم ىلعو هين ملفنو مكب اي

 لعن قوسسلأف .. :ىااملنبلا درا مث :٠ تالآلاو ددملا لماوك لاغبلاو



 د يناثلا ءزجلا ةيولْؤللا دوقعلا

 1 0 اك تناك ىتح نب رارش تفرخزو انه

 957.8.نراطلسلا لزنف !ًديدش اداسف متاهتلابةب زاعملا دسفا ةنسلا هذه ىفو
 لخدي و هب زاعلا ذالب ىلا راغأ سيح ىف راثقا الف 'هتاا قرات ردق قزم

 لتقفو ٠ هلوضأ نم عطقف ىبدملا لخن 1 ماو مدالب ىف ىف ركسعلاب طحو

 ١ نيقابلاقرغو مهضعبب ليفلا علف نب زمر ع راكتسم ةدع ةب راغملا نم

 فاطاعلا تنب امل لاقي مهنم ا ريش نأ رم .ًارخلا ناك مثارحبلا ف
 دع مرا ةبزاعملا دوقلَو ةقان وا رجلا نم اباد لكل تناكف اهاسكو

 يظعلا نايفطلاو ديدشلا داسفلا

 ليزي نب ركبوبا قيتعلاوبا اصلا مامالا هيقفلا ىفوت ةنسلا هذه ىفو

 ايبدا اًرح ًاحلاص اهيقف ناكو ٠ نيتلمهلالادلاو نيعلا مستفب ىلدعلا ماسوا نبا

 م1“ ةعامجم هبقفت ناكوريخو نيد لها نادوسلا دالبىف ب سفنلا فيرش 5
 نريدلا قفومو .  هيبنتلا حراش ىرماعلا ىلع نب دمحا نيدلا لام مهنم

 بحاص يعبصالا دما نب ىلع نسحلاوبا مامآلاو ٠ حديرصلا دمحا نب ىلع

 سردو نمت ىلا روكذملا :لقتا ىعصالا نسملاوبا مامالا ىفوت الو ٠.نيعملا

 كربد هيلع لصحو سيردنلا كرابم ناكو ةيسمشلاف سرد مث ةيكباتالاب

 ىوت نا ىلا ةيحالصلا ةسردملا ف:سردو ٠ ديبز ىلا هببسب لقتناف ريغك
 ىلاعت هللا همحر ةروكذألا ةنسلا- نم رهش ىف

 جمح ديري ةفرشملا ةكم ىلا ناطلسلا رفاس نيعإراو نيتنثا ةنس ىفو

 فصولا دح ىلع ديزي ام ركاسملاو شويجلا نم هباكر راسو مارحلا هللا تنب



4*1 

7 

 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ينسداسلا بابلا 0 "م 3

 هباود ضيفو رانيد فلا ةئامب هرداص و امظع أيضغ بضغو ناطلسلا هيلع 4

 المج نيئسو ةروبشملا ليخلا دايج نم أسار نيعبرا

 اهقدانخو اهباوبا ةراعو ديبز روس ديدج:!ناطاسلا ما ةئسلا هذه ىفو

 . ناكو ' راتخم نب نانع نب رمع نيدلا عاجت ريمالا ذٌئموي ةراعلا ىلوتم ناكو

 سال ةدبغزملا نف .ةيلملا ]كتم نبتيباوب. اهراقان ور رطع دش مو اهرزما ذئذين وه

 ةناعبسو

 هللادبع نب نارمع نب ملاس نب دمحا.سابعلا وبا حلاصلا هيقفلا ىفوت اهيفو
 نب هبنم ىلا هرسن ىهبنلا ةدحوملا ٠ بلا نيقيلبو ميجلا مضب ناربج نبا

 :ءانل ابنك ناك ٠ هنلا ليمازلا ستوب وتفاعل حادا نكون ناز

 سانلا :نع لزتعا ناضءر رهش لخد اذا ناكو ٠ سانلا نع ةلزعلاو ةوالتلاو

 تاكو هل هيبش هرصع ىف دجوي داكي الو ايندلا رومأ نم ءىثب ماكتي الو
 ةنساا نم ةدعقلا ىذ عباس ىف ىفوثو ٠ ةئاّتسو نيسمحو سم ةنس ىف هداليم

 ىلاعت هللا همحر ةيزبك فلل

 ةكم. ىف :ىتلا ةسردملا هاشناب ناطلسلا نما ةثاعبسو نيعبرا ةنس ىفو

 ةكرابملا هكالمأ رم !ًديج اًقو !هبلع فقوو ةيدهاجلاب ةفورعملا ةفرشلا
 عضوم دييز ىداو نم عضاؤما 42130 ( ىف ايفقو . لمججو ياويل ةيافكب موقي

 ًاطايتحاو نيبترلل اًرظأ هطسو أ ىف عضومو ٠ هلفسا ىف عضومو ٠ هالعا ىف

 لبقملا ماعلا ىلامهتلس هب نوئيعتسإ |ه هريغ يف نوكيف ضوم زيغتينا | افوخ مل

 هربخو هربخ بيطاو ٠ هرظن نفسنا ام هيلغ هللا ة ةمحرف



 50 يناثلا ءزا ةيؤلؤالا دوقخلا

 نويلا هقبسي مل تانسح ثالث !هن. ةريثك تانسح هل ددمت ةيعرلا ”تعم هلل
 فالتخا ىلع اهلك متاهتلا ىف ثتاهجلا عسيمج ىف داعيم ةدايز نهادحا دحا

 ىف فصاونلا ءارجا ةيناثلا ٠ كولملانم دحا ةدايزلا هذه ىلا هقبسي ملوامئاطق . ٠

 تايملا عييمجىفعبرلا لازم هارجا ةثلكلا :دحا هيلاهقبسإإو اباك مئاهتلا تاهج

 لمعلا مشو هياء هللا ىلص لاق دفو ٠ هادع رخل ىف هن ةياثأا هزه ثللكو

 ءارث ةمحرلا لباوب لبو هاوثم هللا محرف ميتاوخلاب
 رادىف ماقأو ةلبج ىذ ىلا ناطاسلا علط ةئامعبسو نثالث ونا ةنسيفو

 سراف ةئاعب راىف اجارق نيذلا ني زنريمالاة بعص رامذ ىلارك اسعلا درج و مالسلا

 اهوذ>ا ىتح رامذ 3 اوطخ ًقينجنم مهبصاو لجل نم أر يثع ذحأو

 ىذىف كلذ ناكو * اًربق هوذخأ ىتح تاره نصح لع اوطح مث“ اًرهق
 ؛عر٠ ٠ ا ًايلاو اجارق نيدلا نير ريمالار تشاو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا

 رادو ماس نب دمحا نب رمع لضافلا ةيقفلا ىفوت ةئسلا هذه ىفو

 . ةناتنو قيعسو تف # نانشتر ليثشم ف دال ناكو ]بسلا نحبتملا

 بلاغ ناكو * ديز' ءاهقف ىلع اهب هقفتو ةماهت ىلا مث لابجلا لهاب هقفلو

 ناكو +٠ ئءزضحلا هللا فابنع“ع نب دن هللا ديبعبا مامالا هنقفلا "قرع انيف انوه
 اهي ىفوت ىتح ديب ز ىف لزب لو .اننفتم اقراع الماء املاء ًالضاف ًاهيقف روكذملا
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا هانثا ىف

 نع اجارف نيدلا نيز ريمالا لصفنا ةئاعبسو نيثالثو عسن ةنس فو

 دارك الا "هيلع لاخر هتريش ثءاسف ىزاخملا نبا اهيفرّتساو زامذ,ةبالو
 ظائغاف دالبلا تتاف دقو ناطلسلا بابىلا لزن مث مايأ ناره ىف هورصحو



 ةبدهاجملا ةلودلا رايخا وركذ يف سوداسلا بادلا 4 ا 0

 هبسذلا وه ام انتيعر فرع ريزوال ناطلسلا لاقف ٠ ًابظع اًروضح ناكو
 وهام ةيعزلا ءالؤه اي ةيعرال ريزولا لاقف' +. مهتع هليزن ىتح انم هنوكشي
 : كدالب ةدا مكرتو مكبره ببس امو ناطاسلا انالوم نم هنوكشت ىذلا

 ىذ رعس نم وكشن افناو ٠ اثيش ناظلسلا انالوم نم وكشن ام هللاو اولاقف

 ناطلشلا انالومأاي اولاقف + ةجالا ىذ غش وه امو ناطلسلا لاف .. .ةحتحلا
 بارصلا: تقو .ىف لغم لك نم ديعسلا ناويدلل انيلع هجوتي اج باطن انرص
 عافترا تفو ةيضاملا ةنسلا رعس ائم نوبلطل مهنكلو هضخرو ماعطلا تقوو

 هجوتب ىذلاو ٠ ةزيثك دادما ةدعب الا دملا قلغتي الف ماعطلا مدعو زاعسالا

 تقو ىف هني وا هانعردزا ام نيع نم ماعط وه امنا دسنسلا ناويدلل انيلَ

 انب رهو انب رضا ىذلا ببسلا اذهف لاظلا

 ةاودلا قبط م تب ره اذا يلع مو الو نيب لظ هللاو اذه ناطللال اف

 الف ٠ سلخلا "ضنفنا روضحلا سلخ ىف ةاودلا قبط اذا هنا هتداع نم ناكو

 بجاحلاو ريزولا الا قبب ملو مهعمجاب نورضاملا جرخ انركذ اك ةاؤدلا قبط
 فضاوتلا ءارجاب روشنمبتكب جردلا باتكر مأينا ريزولا لعناطاسلا ىمأف

 فرا وهو كولملا نم ذحا هيلا هقبسي مل يش كلذو ٠ مئاهتلاب ةيعرلا عيمج

 نارغسر شلك ىف نوكبف ديعسلا ناويدللرعس طبغ ار هش ف صن لك ىف دْحَأ
 وهوهخلسل رعسو ٠ رشع سماخلا رخ ! ىلا هبف موي لوا نم وهو هلهتسملرعس

 سدق ىفوت نا ىلا كلذ ىلع اولازي ملو ٠ رهمشلا رخ | ىلارشع سداسلا موي نم 00
 ظ ةزوبسفلا هتاجشسخ مرم ةاغقلا عدس تناكف- + ءرس هلا

 همحر دهاجلا كاملا ناطلسلا ىنوت امو ٠ ىجرزحلا نسحلا نب ىلع لاق 0 ٠



 ١# يناثلا ءزجلا ةيلؤللا دوقعلا

 ضيم سا شعاب زمت ىلا بلط مث دز ىلا داعو اهب لزع مثاهيف سردؤم

 ةنساا ءانثا ىف كلانه ىنوت :نا ىلا يرد اهيف مافف ب ةبدهاجلا ةسردملا

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 ٠ ةيد لا نوضحلا عسيج ىلع ناطلسلا ض.ق نيثالثو تاس ةئس ىفو

 ناظاسلا صازربو رياعالا ديدجلا مثردلا ربظ ةروك ذملا ةنسلا هذه ىفو

 ديدجلا مردلا اذه الا جارخلا لاوما عنيمج ىف راحتااو ةيعرلا نم ذ>وي ال نا

 ةيروصنملاو ةيرفظملاو ةيديّوملا ةلودلا ىف ةداهاا تناكو ٠ ةبعرلا هب تررضتف

 ىف رعسلا مج ىلع ةلغلا ىف جارح نم مييلع هجوتي ام ةيعرلا نم بلطي نا

 ةدإلا ىذ ىف عفت هدرا رجة كلت ىف رءسلا ناك ٠ ىذأما ةحجلا ىذ

 مردلا اذه رويظ عم ًايلك اطاطنا بارصلا ماياىف طحناو ًايظع ًاعافترا

 مهلاوحا تفشكناو أ أيظع اررض ةيعرلا هب تررضتف ىحايزلا ديدجلا

 ىف ةبيعزلا تكررت ةئسلا تضقنا إذ ٠ ربص نم مهفو مهنم ةفااط بردو

 8*6 اوزجع ليلق الا مهنم ردعي لو دالبلا ءاثثا ىف اوقرفلو ثرحلا ديبز ىداو

 مه رمل
 ىبا هغلب امل ديز ىلازعت نم ناطلبنلا لزن ةئاعبسو نيثالثو عبس ةنس ىفو

 الف مهلع ءايقكمو ةيعرلل 7 هللا همحر ناكو ةيعرلا قارتفاو ىداولا بارخ

 250.4..ىتلا ملاظملا فشكو نامالاب ةيعرا حئاوصلا تحاص ديبز ةسورعم ىف رقثسا
 رم ةعاج روضحي ناطلسلا ما زربف فيرشلا بالا ىلا اولصوف اهنوكشي

 5 تاحملاو ءارزولاو:ارمالا ترضحو رفن ةعارامهنمرضخل مارك

 عضوملا اذهيف ىصادورلا ىطحلا لصالايفو ساوه 'ور ريس ةسنيف اذك )١(
 هزم اق لاخلا تزل ايف ممالا اذه ىلع رثءاملو طقن ريغ ن٠ وول عضوم يف ىصانرلاو

 يناثلا < ه«زجلا ”* و
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 ةيدهاجلا ا ةلودلا نابخا ركذ يف سداسلا ٍبابلا 6 4و

 ةءامج ًاطاوو اهّزبتنا ضرفلا هتنيكما مل نيدلا .لامج ىماَقلا نا مث ٠ يع
 اف ةحيبقلا هلاعفاو نمؤم نياركذ اوراكب ؛ نا ناطلسلا صاوخو .ءافرحلا نم

 هيو هنأب أم قيسإو ناطارلا هنمز امثا ىتح جيبق ركذلكب .الاهنو ركَذي

 ٠ ةرهشك ةوجو نم نموم نبا ةنايخ ناظاساب نيدلا قفوم ىضاقلا ققحو
 ىتح ةداعلا فالخب الك الاقا هيلع لبقا هب كتفلا لع ناطلسلا مرع الف

 ارهتسم كلذ لبق ناكو ٠ اهافش ةرازولاب هدعوو هلراشاب الا ارما عطني ال
 لتاكو مالعا ةعب راو ةناخلبط 00 ةعبرا هل لمحو ةيضفالا ءارضق يف

 هديب هلك بابلا ناكو ٠ ةرازولا رما يف ثدحتبو اءطقم ضاق

 ةبزعملا نكس ناكو ًاثينح يا ىلا نط ةمجلا موي ناك الف

 ضبق زعت باب نم تابعث لخد املف ٠ ةعممجا ةالص دعب علطف رعت ةنيدم نم
 هتعاس نم ناطلسلا ماو زعت باب ينزيحو ًافينع امس رت هيلع مسرو كلائنه

 نموم نبا تيب مجهيو بكر ناب ىئاوضرلا رهوج نيدلا ىنص ىثاوطلا ىلع
 ىطبقو ةبن الا عيمج ضبقو تبيلا مجمو بكرف .٠ هيف ناك ام عيمج ضبقيو ظ

 لسرا مث ٠ امايا هيف ماقاف تابعشب نونلا عدوا مث ٠ هيراوجو هشرفو هباود

 روهشم ف ورغم كلانه هربقو نيلكبلا يف ربقو كللانه لتقف ركس هللا ىلا هيناطا لا

 نب دمه نب هللا دبع ذمه وبا عراإلا مامالا ةقفلا ىفوت ةئسأ ةذه فو

 انفع[ اءاعزاب يف ناك ىئراضالا ىدعاسلا ىجرزخلا رمحالا لع نإ رمت 2006.

 7 نه ةعامج م هنع ذخاو دنيز ةنئيدم دابق ةذم سرد 3 اقنع

 0 نك 00 ىلإ اب دهامجلا كلملا



 . *ش < و يناثثا ءزجلا  ةيؤلرللا دوقعلا

 هباب ىلع بيقث نمؤم .نبال ناكو ٠ هك اله دصقو !ديدش امي هيلع قيضو
ٍ 

 هب لعب ل ديدش سنن يذلا قفوم ىفاقلا نيبو هنيب ناك ٠ ديمس هل لاقي
 ةأود زاضحا 4.4 لاسف ةف نمؤم نبا دارم لع بيقثلا ةعلطأف نموه نبا

 نشكف الآو ةزوج ةرمشق فضن ىف ةاوذ هلرضحأف محتسملا ىلا ارسم شساظرقو

 نا ٠ ةراغلا ةراغلا انالوم اي هيف لوقي اًميطا اناتك ناطل لا" ىلا جسما وهو

 ربا م ىرمع نم ةقيقد رخا ىلع ىناف قرف راق املا ”ضزعلا "ك4 ناو

 هباتك يلع ناطاتلا فقو اف ٠ متكش نم ىلا دسبعلا لقا فاضيو نموم

 اوهاجو ةدي نم هوعزنو نمؤم نبا تيب اومجهف ةي رادناجلا نم ةعامج لسرا
 ض. هنع نمضف ١ رادناج نيما ىلا ناطلسلا ةفاضاف فيرشلا بابلا ىلاهب

 نيدلا قؤوم ىذاقلا ناكف 9 كلذ هموي نه قلطاو زانيد فالا ةردسعل هلهأ

 قفوم ىضاقلا عرش ةدحاو دب ىلغ انام نب دمم نيدلا لاح يضاقلاو

 انسح اطخ طخ نمؤم نب ناكو ٠ نمؤوم نبا طخ ىلع رح ذئموي نه نيددلا

 الف ٠ ابك ه يي ىف 'ءاكالسو افرع انس هعقنا ىتح هطخ ىلع ررحب لزي مف

 25.4 وهو مثريغو ىاوشااو نادعب باحصا نم لئابقلا ةفاك ىلا هطخب بنك هلا

 قاروالا تظةساو ٠ ”الجخا و ”الجاع هنوبح ام عدمجباو روخ لكب هبسفتا ندد

 مع يلالمخ فقو نم اهيلع فقئوو مريغو ةرائشلا نم نمانلا اظفتلاف قرطلا يف

 ءىش هنم هسفن ىف عقوف هطخ اهنا كش ام اهيلع فقو الف اممم ءىيث ناطلسلا



 ةيدهاجلا ةلودلارابخا ركذ يف سداسلا بالا 05 +

 هللا لص .هللا لوسر ثيددح ءيرقي ًاثد و يركلا نارقلا نوملعتي .امانياو

 مهنم عييمجا ة ة ءافكب موقي ١ اًذج انفو مهلع ناطلساا فقوو سو هيلع

 نما نيكب يا هيفا ندر نفح بأ قالا وت اهو ”٠7 ٠»
 دنيز ىلا لحترا مثنداخلا ةدلب ف لوا هقمت ئعاتشلا ركب ىلا نب ىلع هيقفلا

 ' اهأقنا ىتلاليئاكيمةسردم ىف سردو هريغو يكمل ناملس نب دما قت

 فرشإ ًافورعم عورفلاو لوصالا يفةيفاش ةفرعم اذ الضاف هيف ناكو ديبز ف

 ىلأعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا ىف هتأفو تناكو ٠ ةمملاولعو سفنلا

 نيدلا لا يمافلاب ناطلسلا مقوأ ةثاعبسو نيثالثو سخن ةئس ىو
 نموم نب دمح

 ةماق نب ىلع نب ليعامنا هيقفلا ىنربخاو ىحررلا نسحلا نب ىلع لاق

 عبس ةاساس يف هليظق تناك _نيدلا لاح ئضاقلا نارابخالا لقت نم ناكو

 عادلا و نينالثو

 ىرغي لازي ال رادقالا :ىوذل !ديمج الملأ نمؤم نبا:ناكو اولاق ٠ + ومو:

 نم" زيغك هتياعسب فلتف مبكله ىتح هئالع نم ةناكملا ىوذب ناطلسلا ١

 ىويحيلار مش نب دمحم نب لع نب هلل دبع نيدلا قفو# يضاقلا ناكو 1٠/نماتلا

 لف. ةسايسو ةسايرو ةحابصو ةحاصف هنامز دحوا بحاصلاب هدلاو فورعملا

 هلهأت وهلكل اريغك اديس هدس< نمؤم نبا ناكو٠ هلِثَي نامزاا 4 نا

 دعب ةزمهب هيرغيو هيف عقيو ناطلسلا دنع هردق نم طحي ناكف ةسايرلل

 افينع سرت هسيلءمامرف نموه نبا دي ىلع ةرم زدوص مث ارارم ردوصف ىرخأ



 5 يناثلا ءزللا . ةيؤلؤالا دوقفلا

 كلملا بئكف ٠ هب نوذولي ًدالم اودجي لو مالا مهب قاضامل هنم رهاظلا
 رجابحنب نيددلا فرش ريمالاو نم نب دمح نيدلا لاجن ىضاقلا ىلا رهاظلا
 نه هعم نم لعو هيلع ةلءاش ةمذ هل بلطي و حفصلاو حلصلا ىف هل ىعسي ناب

 نيدلا لاج ىضاقلا لسراو كالذ ىلا ناطاسلا انالوم باجاف .هنالغو هلها

 |هتبعص ىف لصيل هبلا مدقتلاب رجابح نب نيدلا فرشريمالاو نمأوم نب دم
 اهتبعص لصوف ةفيرشلا ةمذلا, نادمسلا ىلا هيلا امدقتف

 نبىجحي هيقفلا نب ركب وبا قيثعلاوبا لضافلا هيقفلا ىفوت ةنسلا هذه يفو

 ةلبجيف ىوتفلا ةدوجي ًاقورعم اعرو نيد اروهشم الضاف ابيقف ناكو ٠ اجرلا ىلا

 راشملاروهشملاوه ناكو هيبأ هقفت ةثاتسو نوتسو موف ةنس دلو ٠ اهيحاونو

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا ىف ىفوت نا ىلا هقفلا ةدوجي هتقو ىف هبلا

 254.4٠ ىلع نادمسلا .نم رهاظلا كلملا لزن ةثاعبسو نيثالثو عبرا ةئس يفو

 نيدلا فرشريمالاو نمأوم نب دمحم نيدلا لام يضاقلا ةبعص ةلماشلا ةمذلا

 ماركالاو زازعالا ىلع ةرامالا راد عدوب ناو نصحلا هعيلطتب ناطل لا رماف

 ٠+ ىفولو ةروكذملا ةنسلا نم رخ الا سيب د رهمش ىلل .هب ماقاف رجابخا نبا ىدوم
 ذئنوي زعت ةنيد ك احلا لعرما ناطاسلا ىلا هتود لع علب لف ٠ .ىلاعت هللا هر

 ١ ودي إذ هءاضعا اودقفتي و هلسغ تقو هودهاشي نا اهب ءابقفلا نايعا رثاسو

 كولملا ةبزت ىف ربقو هيلع لصو نفكو لسفف هفنا فتح تام اماو ارثا هيف
 ةيلبقلا ةيحانلا نم ةئيدع عماجل ةقصالم ىف ىتلا ةبرتلا قو ةنيدعب

 ة'يدمتراصواهباوبا تيكرو تابعت روس ةراع تلك ةنسلا هذه ىفو

 (ملعمو اًبيطخو انذّوَمو اماما هيف بترو ءاملا هيلا ئرجاو اهتماج زمعو ةنيصح
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بابلا 3

 ناكو+ اعرو !دهاز .الضافاديج يقف ناككو يوازفلا ينادمملا- ةومننلا

 ثالث ةئس نمرخالا عسا جوش رق نب نشعلاو سماخلا نيذالا موي نيناكو

 ةمحر ةرؤك ذملا ةبشلا يف ةثافو تناكو ٠ هيخاب:هبقفت"ناكو + ةئاتسو :هدلوم

 ىلاعت هللا

 عاوجازلا ىلا. ءانينملا !تاطلاقلا قارن ةبازغسو نانذأكو نذتتلا نس قو

 زل الط ايو الا دنع وقس "نلف هلا لك يل هيلا حو
 0 ذملا ةئسلا

 قدحا نب يلع نإ درع نب نامَع نب رم ع باطلا وبا هيقفلا ىفوت اهيفو

 ةينلا ًارقو 5 ركلا ن ؛ ارقأا رظتسا انو اطعام ايف ناكو ىريلا يئابحلا

 أعراب ناكو رع ىلع ت ب ومسملا ضع 92-5 ةابج *أ قف ىلع ةقفمم ةءارق

 لات هللا هلحتز' زر وكذملا ةدلسلا نم ةَدكتلا يد ىف قوت
 دمحم نب ىسيغ نرمح باطلا ونا بيدالا لضافلا هيقفلا ىفوت اهيفو

 نوكسو للا نيعلا منضب ء”"ذملا ةنككسم ناكو ى ماعلا م كسلا نايلس نبا
 ةهلع ةكراشم هلو : اثيشزماثلا نم ىوزيو ابداتم (هيقف ناكو فاقلا

 ةروكذملا ةءانلا "ىف هتافو ناكو ٠ هذلب ىف ةملكلالوبقم مولعلا نمريثك ىف

 ىلاعت هللا فتيغر

 تتنعذاو ةقدألا ْن وصحلا رئاس ناطاساا ضبق نيثالثو ثالث ةند فو

 او ةعاطلا ىف نوفلاخلا لخدو ةكلملا تقنتاو اهركو اعوط لئابقلا

 أنمل لعجو كلذ لبق ةروسم نكت لو تابمث روس ةزاهب هللا همحر ناطلسلا
 كاملا باعصا ٍترهو كاملا رقتساو ةظفحو ًاسارح باوبالا ىلع بترو ًاناوبا



 # نا 5 يناثلا ءرجلا ةيئورللا دوقملا

 هنا ىفانسلا نبا فرتعا نيرضاحلا لع تانكلا «ئرف الف باتكلا رضحا

 كنال كاملا هجوت دق ك1جلا هل لاقق  لتقلاريشاب نوكي نارككاو هطخ
 ؛؟ ٠ لأسف هلثأق كنا باتكلا ىف تررقا دقو كباتك باتكلا اذه نا تفَرْتعا

 همس ناطلسأا رمأف هميرغ نم نكمي نا ناطللسلا نهم نيدلا هيحو يضاقلا

 ىف لئقف ةيلمهجلا ىلا جرخاو هتعاس نم هيلع مسرو هضبقف هبلأ ملبس يلا

 ةريسي ةدم يعزلا لتق دعب ةلتق ناكو ٠ فلسلا
 ليلا ةيجان يف اهرمع ىتلا ةسردملا هاشنابناطلسلا رما ةنسسلا هذه يفو

 258.4. (يطخو اماما اهيف ا ةقتاخبو اعماَجو ,ةسردم ابلعجو مت ةنيدم نم

 الهو ثيدحلا نوةرقي ةبلط و ثنو هقنلا نإ رقي ةبلط قال الرام نامي و نذل

 أهناعبا فقل) نيدرازلل مانو ارقفو ليش اهييذو “نا آلا :نومطتي اماتياو

 مهنم عيبا ةبانكب موي اديج اهقو

 نبملاس نب دمحا نب نسحلا دمحوبا عرابلا هيقفلا ىفوت ةنملا هذه ىفو

 ناك و ة'اتسوناناعو عبس ةنس نابعشفف يا نايكف ىلبسلا ىعبتملا نارمع

 نئدلا لاج هبيقفلا نع ذخاف .ءابج ىلا لحنراو رم نب حلاص هيقفلاب هقفن

 ف التنو اخسن ىواونال جاهملا لصحو ابيغ هيبنتلا لقنو ىئابجلا نامع
 دحوا ناكو اميغ ىزاريشلا قا ىبال بذبلا ضعب. ظفحو ربشا ةعبرا

 ف.صولا ىف ةجرد غلب انو ٠ حالصلاب 2 شم اءروو الضفو المع و الع هنامز
 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا ىف هتافو ناكو ٠ هنع سانلا اهلقانث ةيلاع

 يبا نب نيسحلا نب دمح نب نيسحلا هللا دبعوبا ملا هلا هيقفلا: قوت اهيفو



 ةيدهاجمملا ةلودلا زابخا ركذ يف سداسلا بابلا 6 ه2 ع

 نبا لع الو هيف ةدايزااو طامسلا ميمتل يف ىعسو هعضو» ىلا عجرف كالذ ىلا

 الا: هدارم ام هنا. هافّرعو جاب نياووه ناطاشسلا. ىلا. رذاب كلذب .نمثوم

 كالذ يف ناطلساا كش اف ةيزهاظلا ةلودلاب مايقلاو ناطلسلا لع ضقلا

 ايهلخدف ةّوادلا ةروصنم ىلا هروف نم ضف هبلق ىف اعقوا دق ام مقل عم

 عطقو لئقف .هللاةب رما للصو الف هروف نم ميعزلا نعيتجاو برغملا ةالص ب

 نيدلا لاح يفاقلا الا هتصاخ نم ملسياومديقو هناضصا نم ةعاج مزاؤتسلر +

 هزءار اذ هيلعو لجو فداهف ل دك هوي ميعزلا ومب ناسخت نب ليم
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 ضرع: زعن ىلا داعو نارظم ناطلسلا ذخاو انركذ ع "لق الو

 ضرعاف_داسبفلا ناكرا ن منكر هاو فاعلا نب هناسنيعلا دكذي. نموم-ا نبا

 0 الب ىنم قثوت دق لجر اذنه لاقو ديري ام ىلا ةتباجانعناطلساا

 نكلو داسف ةمطق هنا كشا الو يدفن ىلع هل تدقع ام ضقناالو ةدكؤمل

 هانرضحا الظ هاجا لق هنا يويحيلانمحرلا دبع هياءىعدا اذا نكلو هئنما دق

 نبار ةهتساو كلذ يف نيدلا هجو ىضاقلا ىلا نمثه نبا راشاف ٠ اعرش هل

 الزطعبو ربكالا دبع يضاقلا وهو. ةيضقالا يضاق ناطلسلا بلطو ينانسلا

 الظ هاخا .ىلتق هناثايغلا ىلع نيدلا هيحو ىعداو ةلودلا هوجوو ءاهّمَفلا نايعا

 نيدلا هيجنو.ىضاقلل ؟1لا لاقف هاوغد نم كلذ ىنانسلا نبا ركاف اتاودعو

 نراطلسلا ىلا نيدلا هبجو تفتلاف ةيعرشلانامألا هفاهتسا الاو ةديبلا م

 ىدنع امناطلسلا لاف اهءادا دير ةداهش كدنع يىلن طلسلا انالوم اي لاقو

 لابقف كيخلا. لثقب. هيف ىفربخي اباتك "ىلا نتكه نكلو هل الو كال ةذايش

 نم كلذ هماقم يف ناطلسلارماذ باتكلاروضح ديرا ناظاسا انالوم اي



 #0 ها يناثلا ءزجلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ليعامناب هقفت.اءزو (ملاصانةلمب اقف ناكو ىيسح يرش هنا اَْوْقِي ناك هنا

 افورعم ناكو هريغو ىورسسلا رم نع.ذخاو ىنيسملا حلاض نب ىلعبو ىزضحلا

 اف هتافو ناكيس دل يؤ ممللا حرشو ىوتفلا ةباصاو حالصلاوهةفلا

 ةروك ذملا ةدسلا

 .نراكو لع نب ىدوم.نب دمحا نب شوب ماسلا قفل فوت اهيفو

 9592.84. ليم#ما ٠ نب ىلع هلاخي هقفن ناكو ٠ 0 لماع الاغ !ًذاوح ابو لين بف

 المتو الع اعروو ف هتوخا دوعا ناكو حدو رصلا

 ىلاعت هللا همحر ةئاعيسو نيثالثلا سار ىع فوت ىددجلا لاق

 ساسنم 9 0 نب دحا سابعلاوبا داوجلا حلاصلا هيقذلا ىفوث اهيفو

 للتو كل طن 6 امرك ناين ا قانعأأا نم ناكو جس بحاص ىدفاولا

 هناعاونالا:تلاط هلضو امو لضفلا هيلع هل ناكو الا طق. دحا نضام

 ٠ هقفلابو تكلا يميل ندي 'نللي دا اايفيورششلا ثذتعم يطبملا لاق
 فوتو ٠ اهريغ ىف 2 اا لاو اول ةسجيربلا يف: نآ نانا كحك اف لوقو

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا ةئسلا نمرخ آلا مسير رهش نم" تضم مايال
 نبا مقوا امل ميعزلاب ناطلساا مقوا ةثاعبسو نيثالثو ىدحا ةئس ىفو

 هيو هني ام دوساو ناطلسلا هنم شحوتساؤ هنم ناطاسلا بلق ىف نمؤم

 طاخلا ىف اسال ماعطا بحاص ميعزلا ناكو ٠ كلذ نم ءىشب معزا مع الو

 47١ لها لع فخز دق ناطاسلا ناكو طاعس لمع نا قفئاف ٠ مطقني داكي ال هناف

 ةفاك ركسعلل اطامم لمح هنا هف رعو ميعزلا هب غيض مرلإلا لاذ ةقاولفم

 ناطلسلا هباجاف ةليالا كاتونهعم ئشع ناو ظايسلا نوضح ناظلسلا نم لآ 3

 يناثلا هزجلا 2 ةيؤلؤللا دوقعلا



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا نكذ يف سداسلابابلا و6 5

 عيبرأ رهش نم مبارلا مويلا ناك املف ٠ تابعث هِي ماقأريص نم ناطلسلا

 دنجلا ىلا راس رخالا

 ناطاسأا ىلا دواذ نب نسح نب فيسو لضنملا كلملا نمل صحي راتلااذه يف 5

 لصو املف دنجلا ىلا ناظلسلا هبلطف ةءاطا! نع جورخادصقناو ريغك مالك 58:

 نيسمحو ثالث ةنسس ىلا ازوهيسم مافأف زعت نصح ىلا هب .لسزاو هدييقو همزإ

 ىئاقلاب ركسعلا لصو روك ذملا عيير رهش نم نماثلا مويلا:ىفو ٠ ةئامعبسو

 موي فو ' نجلا مهعدوأف هذالوا ضعب هعمو ىورحيلانب رمسنب دمح كا يعايا

 ايلوتَسُم ناكو فخ, نب دبع خيشلا مدق روك ذا :نوشلا نه رشع ثلاثلا
 ريمالا عملزنو هئاقل ىف ركسعلا بلاغ جرفنهل اظفاحو ركتمعتلا نصح ىلع

 ديملاو نصحلا م ناب هنبا ىلا هطخ قلطارشع عبارأا موي ناك املف ميعزلا 5

 مالا سيلا ةليل نصحلا ض.بةف عراب ىشاوطلا هب ملطف ناطلسلا بئان ىلا

 هركاسع ىف منقل لاوش نم كلاثلا:موي ناك الو ٠ روكذملا رهشلا نم رشع

 ةّولمدلا ةروصنم ىف هتط تناكو ؛اهيلو طاحللا قرفو رفاعملا دلب ىلا ةروصنملا

 هشنب ناكو بالا بحاص .ذئموي نمم نب دم ن.دلا لامج ىضافلا ناكو

 الا تس .كللذا سلو  ماعلاو صاخلا 'هلع دقام هاضغبلا نه ميعزلا نيبو

 ناطلسلا باق ىف نءؤمنبا عقواف ناطلسلا دنع مدقللاوةسايرلا ىلع سفاننلا

 لما ل ىنانسلا نب ثايغلاو وه قفلا هنا هربخاهنا كلذو هنم هشحوا أم

 ًاقيدص رجابح نربا ناكورجابح نب فرشلا هلوق ىف كلذدبأو رهاظلاىلا
 |غقدصو ميظع سما كلذ نه ناطلسلا بلق يف عقوف نموم نبال

 هنع ىوريو ٠ يمليزلا ىلع نب دمج اصلا هيقفلا ىفوت ةنسلا هذه يفو



 د يناثلا ء زا  ةيؤلؤالا دوقعلا

 نبا برهو اديدمم [دانعب هدم ةرصاح نا دب ميعرلا دب لع ايي نليبلا

 ذذا مث ٠ مرحما ىف رهاظلاو ناطلسلا نيب لصلا لصح مث رخ ذ ةيحان ىلا ينانسلا

 951.4, نادعبا ديدشأب ارخىنانسلا نباثايغلادالب برخرو فيسسلاب ارهقرخذ ناطلسلا

 +++ ىفو ىرافظلا رهوج ىثاوطلا وهو لاو نيم نض> ىف ىلوو [يلاوسّدق ىف ىلو
 اًريثك ب وعتشالان م لئقف هوبألثق ىذلا رهاظنب ماسحلا نب رهاط عماس نصح

 نامالاب هل قئوثو ميعزلا دي ىلع ىنانسلا نب ثايغلا علصا ةنسلا هذه ىفو

 ىلا ناظلسلا مدقل مث أاهرساب هدالب لسو يقي وتشلا بابلا .ىلا لصوف ةظاغملا

 عكارتلا دم راو لا نعاانزاجس الا مربظلاةعيس ىف ليفو افلا رشق ::ا ىف زل

 نب فرشلا رذئموي هراد ذاتسا ناكو ٠ .متزيغو ثفارشالاو داركالاو برعلاو
 دحو نزعل ىفناطلاسلا 85 ال ٠ ىابقا هرادناخ ريماو ميعزلا هكباتاو رحابح

 عينشلا متشلاو ضرعلا قرخو فالخلا نم هيلع اوناك ام ثبخا لعزمل لها

 ل كراطاسلا بلط روك ذاانهشلا نم. نيرشعلا دحالا ةليل ناك الف

 لسج نم ةيحان ىلا ركسعلا نم ةعطق ىف مدقم دكه زو نيمد#ملا رئاسو

 ملقو قير ْط لكلا وراكم ميشغو حاوأ ةدع ننمييرحلا ميبلع |ووتفف ربض

 ابنأي نيعب رأ نموحن هدنغراصدقىتح مداو اوملا لصي مف هئئساو لبجلا ناطل.سلا

 ه١ ١ مهعبتتي لزب مو مهنم ةفئاط هقي رطىف قدشو نصحلا ديري هرك اسع يف راسو

 ادي الذ اولذ ىتح مهسوفب زحيو قيزط لك هس مهقنشو دالب لك ىف

 فصنلا ىف كالائه قون نا ىلا اهيف ماقافب اشملا ىلا رينم نبا مهخيش برو
 اًئاص ناطلسلا نما ةعقولا موي نم اموي شع ةسمخ دعبو,ةرخ الا ىدامج نم
 لزن الو ٠ حالسلا لمح ال نمو ربص لها فوفص لع ةاماشلا ةمذلاب ميم



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا 64+

 ضئارفلاو وحنلاوكغلاو لوصالاو باسحلاب افراعناكو رصم نمنيلصاولاّةاضقلا

 زعل نعرفاسف تقو دهاجلا عم هل فصي لف ةدم زعت يف ماقاف..٠ ةلباقملاو ربجلاو

 داع مث طاحلا تعفنرا ىد متاهتلا يف ماقاف ةئاعيسو نيرشعو عبرا ةنس ىف 8.

 ةبعص لزنندعناطاسلا لزن انو ٠ ءاشنالاو ةنازؤلل ابتاك لعج مث ماياءاقاف اهيلا

 ميقتسم كلذ ىلع لز ملو هصاوخ ةلمج نم هلعجت ضف فرعو ةيلعماطتف هباكر
 ىلاعت هللا ةنسز ردك ملا ةنهلا | ملحد رابشمز 0 لس يف يفوت نا ىلا لاحلا

 يملا هربص نب دحا ب نابلس رب دا لضافلا هيقفلا ىفوت اهفو
 ةلشعم ند ةيرؤ ين ةنادسو .دلدرياشمخو ناك ةعس دلو ادوحم يقف ناكو

 ٠ رهاط ىلع ضئارفلا ًارقو حبصالا دم نع ذخا ةعرسمىداو نه رونا نصح
 لزيأو زوربف ىنب سرادم ضعب ف سر دو عماجلا ماما ناكو ةدمةأضقلا ىلوو

 ىلاغت هللا همحر ةزوكّذملا ةنسلا ن لاوش هش ىف يفوت ناىلا لاج نسحا ىلع

 يليزأا دمم نب ركب يلا نب ىلع نسحلاوبا ملاصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ةلخن ىداو نم ةمالسلا ةبرق تحاص بلاط يبا نب ليقع ىلا ةبسن يلوقعلا

 ٠ ىمايرلا ونب محل لاقي كلذلو ,ةشبحلا ىرق نم ةيرف ةطب مدإب لصا ناكو

 ركبوبا هل ربظف اهب لهأتف دمع مدج ةمالسلا ةيرق مهنم مدق نم لوا ناكو

 ممو ٠ اضيا هوخاو روك ذملا ىلع هل رهظف ةيليقعلا لها نم |ماب ركب وبا لهات مث
 ريثك ناكو ماعطلا ءاعظا ريثك اكسانا هتف ركب يبا نب ىلعناكو ٠ لعو حالصتي
 ةئسلا نم ةجحلا رهشرخ ١ ةفرشملا ةكمب يفوتو ٠ هدلاو ناك كلذكوجنحلا

 ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 فرب ثابقلا نم ني نصخ ناطلسلاذخا ةئاوبسو نيثالث ةئس يفو



 ا يناثلا ءربجلا ٠ هيؤلؤللا دوقعلا

 ع مسانلا مويناطلسلاركسع مزهناو ٠ امايادي دش لانق لصحو بوعشالا لعناطلسأا

 لجرو لخ ركسملا_:رمةعامجو بي رقورهاظن ب ماسملا لق رهشلانء رشغ
 ٠ ىجاعتلا ريخلا ىلا نب روصنم ريخلا يبا مامالا ىفو' ةنسلا هذه ىفو

 نمزلا مالعا دحأو نيهلاب ثيدحلا خياشم خيش وهو ًالماع اًذلاع يقف ناكو

 ثيدحلا لعرشتنا امهنعو نافلالاو طبشلا ةدوجب هدلاوو وه اقوصوم ناكو

 ةرشع ثالث. ةنس دواد بلا :راس ديوملا كلملا ناطاسلا هيلع عهمتو

 ةنسلا نم لوالا عيب ر رشع سماخ ءاثالثلا موي ىف هتافو تناكو٠ ةئاعبسو

 لالا همس وكذملا

 فتاكو ٠ ينالوخلا لس نب رمح نب هودنه لضافلا هيقفلا يفوت انفو
 ةثالثدل نأكو ٠ ةئاسو نيعبسةنس نآَضَمر ره نم نير شعلا ةعجلا ليل مدلوُم

 عبسلا تاءارقلاب نمجرلا ذبعو ىلع لفتشاف نمحرلا دبعو هللا دبعو ىلع ةوخا
 ناطاسلا برخا الو ٠ هايج امبهقفل ناكو هقفلاب هودنهو هللا دع لغتشاو

 ىلا عجر هودنه هقفل الف * مثدلب نع روكذملا برع نالوخ ديتول كللا
 سج ةئس ىف كانه يفوت نا ىلا سّدق يحاوز يف هلا دع هوخا نكسو هذال

 اهيلا عجرو هدالب ىلا لقننا 9 *ةدم رجابحلا ةيرقىف نكسو ةئاعبسو نيرشعو

 رهش نم عباسلا موي هودنه فوتو * هربخ عطقتناو باغف نوعرلا دنع اماو

 ظ قامغتهما سحر ووكاذا ةدلعلا :نرمأ ناو

 فرع ىلع نب ر صن نب دنمم نب نسحلا دم وبا لضافلا ْيَشلا ىفوت اهيبفو

 مدقو .* رمضم كولم نييديبعلا دحا ريزو ةلودلا راتخمم ناكو ةلودلا راتخمب

 فنرايعا نم ناكو ٠ لاح همم هل فض فديوا كلما مايا يف نملا دمت وبا
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 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا فب

 لاجرالو هدنع لامال 'هناو كلذ ةهازكب هباوج مجرف لاجرلاو لاملاب ةدامملا

 ديهاجلل كلملا ناطاسلا ىلا كلذب ملا غلب الف ةروصنملا توب بلاغ اوبر خاف

 ىف ىرانظلا رهوج نردلا ىنص ىشاوطلا دّرج ديز ةنيدمىف ذئموي ناكو

 اويره انيبوغشالا مهب لع الف يش يلا مهمدقمناكو اسراف نيثالثو لجرةئام

 علظو اهيلا يب .اشلا غلطو فيها نردلا نيما ىبثاوطلا اهضبقف ةروصنمل نم

 نط, كلة راظلسلا لوو ٠ زعت ىلا لجرلاو للاب بانجلا نم رهوج ىشاوطلا
 يف ماقاف ىردج هب قلع دق اضي رم ناكو. اص نه شع عسصاخلا ماي ةماهت

 زخالا عيبد روش يف ف هتيفاغإ 37 ماع ليلو مث دلو هلىفوتو مايا نصحلا

 نيا دجا عي و انفاج لك نم لاجرلا.بلطو لجرلاو ليحلا مادختساب رماف

 مث ةرجشلا ىلا نصا نم ناطلسلا لزن ىلوالا ىدامج لوا يفو ٠ ديري
 ردوصض كلذ لالخ يفو ” .بجر نم ني رشعلا ىلا معاق درب مدقت

 نم ناطلسلا ملط مث كمواوذلا "داش ىهغلا نبا: رتساو لي زج لاب نمؤم نبا

 ةةدصل قدصتو بجر نه ن.رشعلا وعلاسلا ليل ىف بيتكلارضح 5 نيبأ ىلا ندع

 مث مايا اهب ماقأو ندع ىلا داع عياسلا ةليل يف بيتكلا مايا تضقنا الف ةليلج

 راعفلا دبع ى فقل نا ىلا نصخلا يف ماقاف نأب هش ءانثا يف زعت ةسورم ىلا علط

 جوزتو قثاولا نب فرشالا وهو :نجبسلا نم همحنباجرخا هتماقا ءانثا ىفو

 ربشلا نخين] نق اهب. لهسدتو لاّوش نتم نئلاثلا ىف قئاولا تنب هتعرك نيلب

 مازغف رجبلا لها اهضبقف ندع نم ةلفاق تعلط كلذ لالخيفو ٠ روكذل
 اهيف ماقاف ةّوامدلا ملط مث م ةدع مهنم لثقو ةدعقلا يذربش عبار ف بدي

 جرخ ةجملا رهش فصننا الو ٠ ىضالا دع انهن خلا لقايف مث ةدم



 ها يناثلا ءزجلا .. هيؤلؤللا دوقعلا

 ريخا نم ناكو ٠ عفادم نب. رمعنب ركب وبا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 اولا ةيعان يف تلا سارا ىف نئرادم رقساو معلاب لاغتشا هل خياشملا دالؤا

 ةروكذملا . ةئسلا ىف ىفوت باحصالل نْنأو ىلظفو قالخأ مزاكم بف ناكو
 ىلاعث.. هللا همر

 ةبسن يئابجلا رباح نب دم نب ىلع نب دم لضافلا  هيقفلاىنوت اهيفو
 نيتسو .ناُم ةئس دلو انقتم الضاف انيقف ناكو ٠ هركذ مدقملا دلبلا ىلا

 جحو ٠ اهيتفمودإبلا سّردمناكو ثيإللا هيقفل ابو سه يلا نب اب هقفلو ةثاتسو
 5 ا رطلا فس ىفوتفةئاعبسو ني رشعو نامث ةئسيف

 تب ديدجلا نب نمحرلا دبع جرفلا وبا لضافلا هيقفلا فوت اهيفو

 7 0 ”الضاف اّيقف ناكو:٠ يركز نب ميهاربا نب دمحم نب نمحرلا ةبغ
 بحاص نيسح نب دم نب هاربا نب ىلعب هقفلو ةئائسو نيتسو ثالث ةنس
 توملاب سحاو ضم الف :ئرخاقي رق ىلا لقننا مث ودالب يف ةدمس ردو ةنيحت
 ىلامتهللاهمحر ةروكذملاةنسسلا نمناضمرر وش ىفاهبيفوتف ءاريوشلا ىلا لب نا سما

 دتبع نب نمحرلا دبع جرفلا وبا دهازلا عرولا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نبا ةءارقلا يف هليمز ناكو املاعاجلاص يقف ناكو..؛ دوعسأ! ىلا نب نمحترلا

 ىلاعت هللا هةمحر ةروك ملا ةدسملا يف ىقوتو لوزا

 زاجحلا بصخب اوربخاو جاجحلا لصو ةئامعبسو ني رشعو عسل ةنس ينو
 لمذا ةروصنم لها ضعب نم لضح رفغص ىفو ٠ ةعجلا تناك ةفقولا ناو

 249.8.نييذلا ةروضنملا لها توبب للاغ اوبهتناو بوعشالا نمةعامج اولخذاو لها

 اهنم نوبلطيو هل :ةروصنملا ضبقب هنوزبخ رهاظلا اوبتاك مث مهعم.اورضاخيم



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بانلا 0

 انهاعدو ميعزلا الذ رب ناديملا فرظيف هنباو حلاص نفقو الف ٠ تيلافاثلا نم

 زاشا دق هباحصا نم ةعاج هعمو ناذملا لو ىلا |عبدعبامث [هرواشتت هنا لع

 اتيمالا هتلغب نم لئاض لزن اف برتغلاو نمطلاب امهورداب و امزتلا الالاف امههلا

 للاى لا ىناثا امهمويو امستلتلو امموي ةيقب اهبلف لاق مث ةغاس لتقف ةنباامأو
 انفدق امهنفدب نما مث ٠ امههوجو ىلع نيبويكم يللا فضن ىلا ةناثلا ةليالاو

 ةزجشلا ناتسب ىف طخ دعت ىلاناطلسلا مدقأ نيزيشعلاو ثلاثلا موي ناكالو

 نصحلا ذخاؤ ريثم نبا ىلع ريض لها ضعب فلاخ ناضمرر هش ىفو

 روش .ترم نيريشعلاو سماخلا موي ىو: ٠ تفيرشش ئنبب نوفرعي موق دي نم ٠

 مداسف رثك دقناكو عزوم ةهجن ىف لومه الاب لضفملا كلما مقوا روكذملاناضمر

 مهنم للقو ةعزش 5 زه مهمزهف لضفملا كاملا مهلا جرخف عزوم اودصقو

 مويلا هنو ٠ اًديدش الذ كلذ دمب اولذف مْهَسَوُو ر ردع نفث ةئاف نم وح

 سماخلا تبسلا موي 'ةماهت ىلا مدل م نايا كضحلافف ماقاف رعت ىلا مجر

 ةنسلا رخا ىلا ايف ماقاو ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو

 رم نب دم نب نامع نب دم لضافلا هيقفلا قوت" ةنّشلا هذه ىفو

 ةسرده ىف [دردم يقف سفنلا فينش لق ام ىلع هموق ديرف ناكو ٠ زازملا

 اماقاف ةنبا ىلا ةسردملا ةاعاو ةيديارملا يف بترت مث هدلاو دعب ناظاسلا :

 ىلاعت هللا همر" :ةروكذملا ةندنلا فق وت نا ىلا ني يسم 49.4



 ها يناثلا ءزلا . .هيؤلؤالادوقعلا

 براس ريش خف هيندق دل شافو لاه هعيش نما قرم روك دلما يبث اقع

 ىفو دايج لل اهيف ناطلسال اياده هتبعصو رام ذ نم دسالا نب نسخ لصو

 نابعش رهش نم نماثلاىفو ٠ ىبقمتاب رابشا ةيناث هلوط هلريظن ال سيرف اهتلمج
 بينا يم اون نجف مادخلا جرخاو رعت نصخ ىف نيدلا زعريمالا فلاخ

 امرذتعاو كتراطاملا تاك مث ٠ ةيدييشرلاو نمأوم نبا تديو ميعزلا تنب

 بفياتفلا يبانلا مامز رذئموي وهو ىناوضزلا رهوج ىشاوطظلا هيلا مع عن

 لصوو حم ديسالا هدلو لضوو ٠ كلذب ربخ ىشاوطلا 0 ةمذ لا ف

 ىنادو وا خم نالت دما مب 8 احلإو نوسردملا زعمت ”ابقف نه ةعامج هعم

 روضحلاب مل نذاف ناطللسلا باب. اوديصةف ليربج نباركبوبا نئموي ءاهقفلا

 نيدلا نعريمإلل رقهذبءاهقفلا ناطلسلا مجرو ٠ ةلباتمنسحأن اطل مبلباقو

 ةدرج ةنازخمي ندع نم نماوم نب دمحم نيدلا لامح ىضاَقلا لصوو ٠ اص

 سداسلا موي:قاطملبلا ىلا اص نيدلا نعريمالا لبموو ٠٠ .اضرعو ادقت

 نا: سبل ىلا ناطلساا ىلع اولذٍدف ءاهقفلا ةبعص لصوو ٠روك ذملا رهشلا نمرشع

 مدقني نأ نارب .وروفاك ىثا اوطلا ىلع ناطلسلا-سما زوضحلا كلذ لالخ ىو

 نرم لصجو ٠ . ةيهابصالا نم ةعاج ىف هروفل مدقنف زعل نصح ضبا
 اصو ءاهقفلا جرخو ٠ .هسفن ةبيط هدجواو باتع هلصاح مالك ناطلسلا

 توب نم تدب يف حلاص نكسو. ٠ .زعت ىلا ءاهقفلا مدقتو ناطاسلا دنع نم
 ةعاج يف ناطاسلا جرخ روك ذملا نابعش نم نيررشعلا موي ناك الف ٠ دنجلا
 حلاص بلطف ناديملا ىلإ اعارس اوجرفن جورخلاب ركسملا ةفاك ىلع رعشاو ةليلق

 ءامل

 كلوا

 218,8 ةءامحو هدأو هعم جرحو ضار ريغ وهو جرخ 3 دعاشف سانلا ةلمح نم هدلوو

 يناثلا ءزجلا 1
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 ناكك [ف هليل ركعتلا ةرج نم مهب علطو تيلافشلا نم امم ذخآأو مالك

 ندع ىلع ناطلساا فحز روكا رفص نم نيرشملاو تالا ن مما موي

 مهئارو رم ىدقهاولا ركسعلا مهيلغ جرفت جرش 3: مهتداع لع هبرحل ابلها جرف

 ميعزلا لخذف ةنيدملا باب حتفو ندع لها لشفف نا طلسلا ممسأب اوي او

 تابف ةعمجاةليل نم ءاشعلا دعب ناطلسلا لصوو * ريظأا دم لضفملا كلملاو

 لزن زوك ذملارهشلا انه ”خءاوسملاو و عبارلا ةعبلجبا موي حببص حصا الذ ركعتلا يف ٠

 موي هش رجا ٠ بردلا قيرظ ىلع ءارضخلا ىلا راسو ركعتلا نم ثاطاسلا غب

 ىاوهو ةيرهاظلا تيلافشلا ع ند اجو تبل ةعامجي ىدتسا تثدسلا

 تيلافشلا نم ةعاحو كيلاملا نم ةعاح لكم هللا مهم اوعلطف ءارمضخلا

 ني.اهرلاو رظانلاو ىملأولاب اولزنو ىبابشلاوىناذمملاو لوغسلا هع“ا دلومو ىنارجلاو

 قفوملانب دمحم رظانلاويندوعسملا كبنا نبا يبلاولا ناك و ديدح نم ةإسلنس يف

 انو : ريثك عنخ مخ لجرلا نم لحكورعشلا ىف لق يذلا ئخرلا نب رختلا دلاو

 لزب 2 نبا قئشي رم لوالا عبد رهش نمرشع يداحلا مويلا ناك

 نيريشعلا موي ىلا ناطلسلا ماقاو ٠ ىيرغمزلاو ىناب رجلا مهنم باث قرغو قفوملا

 ىداج ةرغ يف اهلذدف ةّولمدلا دير. ندع نم جرخ ا

 دينجلا ىلا راس مث ةوجلا ىلآ اهتم لزأ م مثربش فصنوحن اهف ماقاف رخل

 رتمالا لصوو :روك ذملارهشلا نم ني رمشعلاو ىناثلا اثالقلا موي رخ ا اباخدف

 مالاغاو دب زكبلعا يف جوز مل رع لبا موي ىجان نب حلاص نيذلا زع

 تبرضورصقلا ناطلذلا انالوم ىلع لخد ةمودق ةعاسو مايا ماقاف ةناخابطو

 نماثلا سيخللا إل تناك ايلف ٠ ٠ مالسلا دعب اهيلا جرخف دلبلا جزاخ ةيخ هل 4



 701 يفاثلا ءزطسا ٠ ةيلثرللا ذوقعلا

 هدلوم ناكو ىعرضملا دما نب روش لاسم هبا ماسلا قتلا يفت اهيفو

 يباب 5 ل لد 0 ةيرطلا يرق

 همر 0 ذل لا ند 3 رمش يف يفوت نا ىلا لوبلارمدجو ىملاب
0 
 ىلاعل هللا

 وحن لضفم نب دم نيدلا لاج يضاقلا مدقت نيرشعو نام ةنس يفو

 لضفم نبا هيلا عّجر نا ىلا ديبز ةنيدم يف نماوم نبا ماقاو ةيماشلا تابجلا

 هللا همحر ناطاسلا لزي مو اليزج الام اهنم قاسف ةيماشلا تاهجلا لاوماب

 بحاض وهو ندع ىلع ةطحلا .ىف ركسعلا رئاس يف ميعزلاو هبحألاب هتطحم يف
 رك ذي ام لعفو اهعضاوم يف ايششالا عضو نم قي رط نسحا ىلع ناكو بابلا
 دي ىلع نصحلا ةلمدلا ةبتر عاب ةزوك ذملا ةنسلا نه رفص لئاوا يفو + هنع

 حالصةبج ماركلا ردالا انيلاومو نيدلا زعريمالا ردابف ةروصنملا يفوه نم

 دقن لاب زعت نماعرسم جرفن اهضبقيل ىاوضرلارهوج نيدلا ىفص ىثاوطلا لاسراب
 اهيف هلوذبم ناكو نكتسا ىتح لذبو فطال ةّولمدلا نصح ملط الف ماخو

 رون ذُّمموي ندحلا ىف ناكو ىواسكلاو ملخلا ريغ ةيكلم رانيد فال 1ث

 زع ريمالا ناطلسأا مل ةمؤأف روصنلل تنبو رهاظلا ةدلاوو هل دلوو نيدلا

 تحن مهب راسف هلا اولزنا ةروصنملا لصو اف مب معزلا تخا نب ةولط نيدلا

 لاجرلا ديقوب روكا ذملا نصحللا نين ةرامالا نام مراح كمان ىلا ايما
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 947.8 رمصربش رخ | نك ألو ٠ ندع باب ىلع هتطحم يف ذئموي ناطلسااو اذه مهنم

 هل ررقوناطا لا ىلا عفاي نم ندع ىنب نم ضعب جرخ ةر وك ذملا ةنسنلا نم
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 نيسمخو عبس ةنس نم رفص يف هذلوم ناكو دينحلا نبزوصنم نبا
 ةسردملا يف اذنه انه عا روكا خيراتلا يف هذلاو يفوت الو ةئاّسو

 لغو ةيلعىويحيلا رمع نب دمحت نب ركب وبا هيقفلا بدجو زعتب ةيدسالا
 تمفتزاو يلع ًارقو هتيرعا مايا ىف ديرما كاملا ذسأو نبا ةبحصل ةاعارم هناوخا

 مالكفوصتلا ىنهلو احيصف اًرغاش ايون لوضأ اهيقف ناكو ٠ هدنغ هنلزنم

 نم ىلوالا قدامج نم رشع ىاثلا دحالا موب ىفوثو قئار رعشو يضر“
 ىلامت هللا همحر ةروك ذل ةنسسلا

 رمع نب دمع نب ركب يلا نب دم هللا دبعوبا عرابلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نيعبسو عبرا ةنس نرم ةجحلا يذ نمرشع عباسلا يف هدلوم ناكو ىويجيا

 مايقك ماقف ةئاعبسو ةزشع عبرا ةنس يف ةيضقالا ءاضف ىلوو هقفوبو ةئاّتسو

 سفن: فيرش ةمملا : يىلاع. ناكو ركتملا نع ىقنااو فورعملاب رمالا ىف هيبا

 ابيلمعل ل ةديج رث ام همايا :يف لمعو مريغو للا لها نم نيعطقنماب موقي
 ةنيدع يذب_ةيسمثلا ةسردملا ىلا .ءاملا نلجاو متريغ نم الو هلها نمذحا

 ةنسلانم رغص رهش يف ينانسلا ديىلع اوبص اليتتم. فوتو ةدم عطقنا نا كعب

 ييلاعت هللا همحر ةرو' لما

 ةي رق نكسي ناكو يمرمذحلا دما نب دم وبا لضافلا هيقفلا ىنوت اهيفو

 عرولاو نيدلاب روك ذم ناكو فورعملا رئاطلا مساب ةمجر امل لاقي عفاي لبح يف 4.

 آناعبسو ني رشعو نيثا ةنس هداب كح لونو ةدابعلاو دهزلاو حالصلاو
 ىلاعت هللا همجي ةروكذملا نيرمشعو عبتم ةئش يف يفولو



 ١ د6 45 3+ يناثلا ءزجلا ةيؤاؤللا دوقعلا

 مدسقتف اهب لاومالا ةيابحل لضفم نبا هبحصو ةماهت مدقل مث ٠ ةجحلا

 اوهجوت مث ةراغلا ين يحضالا ديعاؤديعف ركسملا نم ةفئاط يف روكذلا

 ديبز ىلا
 دمحا هيقفلا نب ميهاربا قحتا وباعرابلا هيقفلا يفوت ةئسلا هذه ينو

 هب عمتج, |إف لازتعالا مب ًاعرو نيد ابيقف ناكو لديجع نب ىسوم نبا

  هيقفلا.نع وحنلاو هبا نعبةقفلا ذخأو هيلا نيلصاولا سأنلا نم دجا

 ةروكذللا ةنسلا يف هتافو ناكو . مجهلا حيرش لها نم خيشلا نب رم

 ىلاعت هللا همحر

 عماج نب دمحا نب دمج هللا دبع وبا بيطملا هيقنلا يفوت اهيفو

 ناكو ٠ دما هدلاول خيش ىلا ةبسن ىكرابملاو ٠ يمجملا نبا فورعملا ىكرابمل

 ىعسف هضر» نم يفوعالا 4 امال لقج اشف رس ناز اذ نادت وهام

 اريقف ًالضاف ًالجر دمحم اذه هدلو ناكو هباحصا هيلا سنو كلذل ًاكرابم

 ويمرو يلف يبأ نب دما هيقفلاك نيسردملا نام ةعامج نعذخأ ف وص مز

 الئوم هتنب ناكو :سفت مركو قلخ نسحو ةءورم هيف ناكو هلاثمأو

 ابيطخ سمتساو قئاقرلا يف ًاباتك فنصو نيفوصتملاو ءاهتفلا نم نيمطقنلل
 لوالاعيبر رهش نم رشع عبارلا موب. يفوت ناىلا ةليوطةدم ذييز ةنبدم يف

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةئسلا نم

 دمحا هيمفلا نب دينجل ا ىلع هيقفلا نب دمجا نس اوبا هيقفلا يفوت ايفو
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 موي اوملطو ًاديج آلام ناطلسلا مل لذبف لبلا حتق لع مللذي الام

 نب دحم نيدلا لاه يضاقلا ظن ةلدج ىلا ىرخالا ىداح نم 5

 يداو يف ميعزلا طحو . بأ يف هعم عوسلا نبا طحو ةلبج يف نماوم

 نوديرري أم هيف طل متيرف برملا هيف هيف اوحتفونادعب لج جح ذم تملطو ابض غ1

 يفاوشلا لها علطو ٠ كلذ زي ليقو مل لذب امم ءافولا مدع هببنس ناكل يقف 4.
 بتكو ٠ ىوبحبلا ريع نب دمحم ركب ىباهيقفلا دلو نم ةبئاكك نادعب لها ىلا
 بارتقاو ريخ هجو لع ناطاسلا نم ناكد قو رهاظلا كلملا ىلا ًاتك ًاضيأ

 كراما

 ذمحم نيدلا لاج يضاقلا لزن انركذ اك لبجلا متف قفتر مالو

 ابض يداؤب هتطحم نم ميعزلاو بانم عوسلا ناو ةلبج نم نمّوم نبا

 ًاهجوتم جرخ مث نام روش ىلا عت يف ناطلنسلا ماقأو ناطلسلا نمتلطب

 ةبحالابطح ىتخناّضمر ربش نم نت رشعلاو سداسلا ةعمجلا موي ندع ىلا

 نسح ريدتلاروكشم ناكو ٠ ركسعلا كلانا ذئَمو وهو ميعزلا هعم لزنو
 كلذو ركسملا نم ةجاملا يوذل ةيشعو ةركب نيطامس موي لك لممي هانثلا

 كردع وزني ناطاسلا لزي لو «ددوجو لقو ماعطلا هيف زغدق تقو يف

 ,ظو الاجس مهنيي برحلا تناكو لجرو ليخو ركسع اهنم هيلا جرختو
 ٠ ناسللاب هفسو بدا ءوس زعن دالواو كيلاملا نم ةعارجو قارمحلا نم و

 رهش لخد فا ىلا ةطحلاىف نموم نب دمح نيدلا لاج يضاقلا ماقأو
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 ديبز ىلا ناطلسلا مجرو ى خا ةيئاط لو مهنم ةفئاط

 945.8. رايدلا نم نموم نب دم< نيدلا لاج يضاقلا مدق خيراتلا اذه يفو

 اس نينثالا مو, همودق ناكو كيلاملا نم ًاسزاف نيثالم نم وحندعمو ةيرضما ٠

 ةنيدم يف ىحضالا ديع ناطلسلا,ديعو ةدعقلا يذ نم نيرشملاو عساتل

 ةيفاعلاب ىلاعت هللا نم مث زمن علطف كعو ضعل هيلع لصحؤ ديبز
 ركب .. ىلا نب دما سابعلاوبا لضافلا هيمقفلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 «نوبقم كذا هلل ابدا ًافراع ًاحنيصق ناكوزارخ لا نم ىناهلاب فؤنرشملا
 ىعسلاو نيدراولا ماركاو نيدفاولا ماعطا لع ًاروبص ناكو .روكذم مركو

 لك دنعلوقلا لوقي ةديعبلاو ةبيرقلا نك امالا ىلا سانلا .جئاوح ءامضق يف

 ىلامَت هللا همحر ةروكّذملا ةئسسلا ىف هنافو تناكو دحأ

 هعولط ناكو ركمسلا نضح ناطلسلا علط نيرشعو عسمم ةنس يفو

 ىلا ميعيلا مدنقت اهئانثا يفو مايا هيف ماقاف مرحملا نم سماخلا دحالا مون

 ةروصنم تذخأ ىلوالا ىدامج نمرشعناشلا تسلا موي يفو ٠ ةمابت

 ىضاقلا ملطو ناطاسلا ةهج نمركسع اهيف لعجو اهيبت رم ةدعاسمب ةٌولمدلا

 نادعبب فورمملا لبحلا حتتف يف لمعيل ةلبج ىلا نموم نب دمحم نيدلا لاج

 ىلا عوسلا :نبا لصو نا.دعب كلذو لجرو ليخ .ديج ركسمب علطو
 نيصلاو مهيلع ملخو ةدصج ةلباقم ناطلسلا مهلب اف يي نبا هعمو نعل

 ناطلسلا نم اوبلطف مهنايعأو جحذم خئاشم نم ةعارج مهعم لصوو مهيل
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 روشلا نخل يف زيت الخد: مث“. ًاعينش ًابارخ اهابنخأف قاتسلا ىنب دلب ىلع
 عزومو سيح هعاطقا ىلا ركش نبا داع مث امايأ اماق ا فروك ذا

 جرخو جلل ىلا ندع نم رهاظلا جرخ ىرخالا ىداج ربش ينو

 تروقابلاراسو تبخل قيرط وه راسف هباحصا نم هعم ناكن م عي
 مدقث نانبعش رهش يفو ٠ هيف ماقاو نادمسلا رهاظلا غلطف بيبه قيرط

 ةعاجو يسيعدلا دمحم مهخيش ضبفو نيراوعلاب عقوأف ديبز يلا ناطلسلا

 موي كلذ“ ناكو فيسلاب نيرخا لتقو ةفئاط مهنم قنشف مهنم ةرينك
 هاخأ نيدلا بطق مطقا دق ناكو ٠ روك ذملا نابعش نبرشعو نماث ءاثالثلا

 ناكودييز نم هيلا راسف ةعاطلا نع جرخ دق هنا هنع هغلبف ضرح ةنيدم

 ىتح هب فطلش, لزي لو لاوش نم نيرشعملا تبسلا موي, هيلآ هريسم

 انرك ْذ ا" ضرح ديري دييز نم ناطلسلا ججرخ الو ٠ ضرح نم هعزتلا

 دسالا دمحا ذئموي مهخيش ناكوديبزاودصقو نيراوعلا نم ةفئاظ عمتجا

 نم نيرشملاو نماشلا ةليل ةنيدملا اواخدف ٠ ًالوا روكدملا يسيعدلا وخا

 نب نكرلاب فورمملا رخفلا نب نمحرلا دبع فموي اهب ىلاولا ناكو لاوش
 نوضار مهلك ةنيدملا لها نا نظو . ةيناجلا ةلح ىلاديبز نم برهف ءافملا

 نيدسفملا بلط يف مهعمجاب .اوراسو مينليل يف ةنيدملا لها عمتجاف ٠ كلذب

 دبحا مهخيش اوكسماو ريمالا باب ىلع مهوقنشو مهنم ةعاج اوكسماف

 قنشف مهرما ىلوتف ريالا عجر ىتح مهوسبح نبي رخا ةفئاط يف دسالا



 113+ يناثلا ءزلا .ةيؤلؤللا دوقعلا

 ةعبرا يدهاجملا ركسعلا نم لتقو * هايم يف اوفقوف ندع لوخد نم رهاظلا
 ٠١+ ةبجالا يف ناطاسلا ماقا مث ةزمح نببركبوبا هل لاقي ةلغبلا شواش مثدحارفن

 نبا مزلو ناسراف ناطلسلاركسع نم لتقف رخا برح لصحررث « مايا ةتس

 لع الو ٠ ديدج لبج ىلا ناطاسلا انالوم ركسع مزبناو عوسلا نبا ىلا

 ناكو نين ريغ دارك آلا نا هنظىلع بلغ عو.سلانباىخا نبا مزامناطلسلا

 نرم اومن اهب ماقاف ةبحالا يللا ناطلسلا داع ريث ٠ كلذب اوثدحت دق سانلا

 برح ذئموي لصحو ندعركسع جرخ ديدح لبج ىلا ازغ ّن رهش فص
 لضفملا كلملا هعمسصنو عحصن ربظو ًايظع ًالاتق تيلافشلا تلتافو ةديدش

 حاصو ميعزلا باعتصا نم ةعامجو اص نب دسالاو ليهس نب رمع نب ةوادو

 ةبحالا ىلا ناطلسلا داعو احيبق امش زفلا اوهشو يبطلاب تيلافشلل ندع لها

 ديرب ”ذسألا ننال بتكلم ماو عيب رهش نم نماثلا موي ناك الف

 ُه ربطم نب ذم مامالاو وه لصاو هنا اهب اذاو هنم ةبتك تضبفو ندع

 ٠ داركألا ةطم ايس ال ةطحلا تب رطضاف لجار فلا رشع ىنثاو سراف فلا

 ١١ نيمصان ريغ مهنا هل ربظو سلا نيكو نافلا ديأتف ركسملا لظعم مو

 حبص دنجلا لّصوف زعل مَدَقُنو بكرف ٠ ةميبلا ناطلسلا ىشذت داركالا ايس ال

 ءاثالثلا مويزعت 6-5 رخالا عباد رهش نم نيرشعو فينل سيما موي
 ىلا مددقت مثامايا اهب ماقأو ةرجتشلا يف طحن ىلوالا ىداج نم سماخلاا

 ريو.و. داع مث ةغارج مهتم لتقؤ رهششلا نم رشع نماثلا ءامنرالا مويرداوملا دالب

 ارغ ىلوالا ىداج يف ةماهت نم ركش نباو زئافلا كلملا مدقو زعت ىلا

 يناثلا ءزجلا 4 ةيؤل والا دوقملا



 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ يفسداسلا بابلا هو:

 هنمخر ةروكذملا ةنسلا ن٠ ىلؤالا ئدامج نف نيرشملاو ئداحلا ىف هتافو

 ىلاعت هللا

 ناكف مرحملا رهش يف زعث ىلا ناطلسلا مدقل نيرشعو تسمم ةنس يفو

 علطو ٠ ذيج ركسع ىف روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو ىاثلا موي زعت هلوخد

 راد يف هللا هلها لزنو ةرحشلا نات يف ناطلسلا طم ةيشع ميعزلا هعم

 بعلي وه اييف ريس اياشعلا نم ةيشع ميعزلا جرخف مايا ةعسأ نم اوحن ةرعشلا
 ةظقس هناصح رهظ نع ميعزاا طقسف رخا شرافو وه مدظصا ذا هسرف ىلع

 هعمو ٌةلغب ىلع هراد ىلا لمح قافا الف ٠ راهن نم ةعاس اهيف هسح باغ ةعينش

 ميعزلا راذ نم بيرق ىلا يناثلا رانهنلا يف ناطلسلا بكرف اهيلع هدشي نم

 مث 1 ف هللاو رخا تو يف هراز هنا لاقيو ٠ هرزإ و م هترايز ديري

 رفص  نف رشع عبارلا دحالا موي اهيلا همدقت ناكو دنجلا ىلا ناطلسلا مدقت

 اههيف فقيو ةءاهت ىلا مدقتي نا ركش نبا رما'هث :قيمررتوا اموي اهيف ماقاف

 دنجلانم هحورخ ناكف ندع ىلا ناطلسلا مدقلو ةماهت ىلا دنجلا نم مدقتف

 ىلا !منمزاس مث ٠ ةيماجرلا يف طف زوكدملا ربشلا نم رشع مساتلا ةعبلجلا موي

 سيخخما معبد ىلا ثبلف رفص نه نيرشعلاو ثلاثلا موب ةبحالا لصوف ندع 44.8٠

 هايم يف ناكو سيما موي هايملا :ازغ مث روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو هوما

 ركسعلا مزهناف ميظع برح نيركسملا نيب لصحت نهاظلا لبق نم ركسع

 مههف الجر نيعبس نم وحن ةميظع ةتقم مهنم لبقو ٠ ةعزنش ةعزغ يرهاظلا

 مهعنم يرهاظلاركسملا مزبنا الو ركسملا بلاغ حصني مو اذه قاوننلا نب رمع



 طلو يناثلا ءزجلا ..ةيؤاؤالا دوقعلا

 ثيغلا يبا نب رمعب هقفت قطنملاو. لوصالاو ثيدحلاو .هقفلاب  افراع اعراب

 :دح ملا هدلب داع مث : لمع ينب ضعإ نع ذخأف ةماهت ىلا لقتنا مثرقشمبو

 ءابقف دج ةاهيح داب بضو ةكم ىلا رفانسم مث كسنلا قيرط ىلع ةليؤط

 نيباو ندع ءاضق هولوو هوباطف رمح نب دمج ونب هب لع جملا نم داع اذ زعل

 ىلع اًرمجسم ندع لخدو نيبا ىلع باتساف ةثاعبسو عبرا ةنسس يف كلذو

 ريسل را هومزلا لب هدار ىلع ريسي رمح نب دم ونب هكرتي مف اهب ءاضقلا

 ماقاو ندع نغ. هسفن لزعف قاضف كلذ هومزلاو هل اهوعضو ةريس ىلع
 ندسحي لف نومضم نب فسوب يضاقلا ندع يف هضوعرمتساو نيبأ هاضق لع

 ةئس ىلا لزي ملو ٠ ةئاعبسو تس ةنس يف بيدالا نبا ديعاو لصفف هلريس

 ءاضق ىلع رفساف ةأضق يضاقر عسا مث ٠ ندع ءاضق ىلع ةئاعبسو ويش تعب

 كلمملا ناطاسلا. يفوث نا ىلا ربك الا هاضقلا ىلع وه ماقاو لكشوب أ ديبز
 944.4. ربكبالا .ءاضقلا هِي رماو هلصنف دهاوملا كلملا ناطلسلا انالومر ساو ديّدملا

 ين بيدالا نبا لحتراف ىرافظلا نمحرلا دبع نب دما نب نمحرلا دبع هيقفلا

 ناطل.لا مزا إف عزاعزلا يف هلزنم مزأو ةثاعبسونب رششعو نينثا ةنسنمرفص خلس

 نمرلا دبع يضاقلا لتقو ةئطلساا. يف روصنملا كلما همجرمت“او دهاجلا كلا

 نم نابعشربش يف ملطف ٠روكّذملا بيدالا نباب دوصنملا كاملا ىعدتساىرافظلا
 «روصنما كاملا مايا ةيقب مافاف زيك الا ءانضقلا ىف هرمأف .نيرشغو نيثا:ةنثن

 غي بيدالا نبوكب وبا ىضاقنا هنذ اتينا ةنطلسلا ىف دهاجلا كلملاداع لف

 تناكو ىفوت نا ىلا هيف ماقاف.هدالب يلا زاسف هل نذأف هدالب ىلا عوجرلا



 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا د6 راو

 ىلاهث هللا همحر ةروك ذملا ةئسلا نم عيبر نش نمسماحلا هاعبرالا

 نيييقفلا يا نباوهو ديعس نب ديرف ركب وبا للاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 عبس ةنس لاوش نم  ”نيصت نخل هداوم اكو . وصلا دنعو نمحرلا دبع

 مع هنو ذب قيال ولا قرع فة زناو نت نيش
 5220 ىلا لحتراو ٠ ميقاربا نب دمو دمعصلا دبع همملو ةلبج لها نم

 تناكو ٠ ليوط ضرمب ندتماو هدلب لها هيقف هئقو يف ناكو يثيغلا نع اهب
 'همحر ةزوك ذا ةشلا نمىلوألا داتج“ رش: نما رذغنمانلا موي فو

 ىلاعت هللا

 ارانب اكون + قاع أ ب اونشيع ب لوقف غرابلا بيدالا يفوت اهيفو 34.5:

 نيدو ءارعشلا فا نسيفاعلا دب. كلبسلا نمنح ايم احادم يلب يصف
 نم ةدغو فارشالا اه دق ناكو ٠ ”رييئارملا فازشالا دب الوتقم يفوت

 يقهلتق ناكو ٠ ةراتخملا دئاصقلا مهحدم يف هلو ٠ كولملا اهو برعلا ءاسور

 ىلاعت هللا هدر ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ ف وأ ةدعقلا يذ
 ٠ يلا مهارب لائم نب طبنوي نبركبوبإ خالها يفوت ايفو

 هلاخب مث مهاربا نب ىلع هدجب هتيادب يف هقفل هقفث تقم الضاف فزاع انيقف:ناكو

 راشملاوهناكو' يجرزجلا رمحالا دمج نب هللا دبعب و ميهاربا نب ىلع نبا مهاربا

 ةنسلا يف هتافو تناكو +. حالصلاو سيردتلاو هقفلاب نييلخلا نم هيلا

 ىلاعُت هللا ةمحر ةروكذملا

 نب دمج نب :ركب وبا يضر يضاقلا:قدتعلا وبا روهشملا هيقفلا يفوت اهيفو
 ًاييقفا:فاكوو. ++ ةئاتسو,+ :”نريئسو يدعبا ةنسا داوم ناكو :/ينوالا رمع



 دمي زل 2 يفاثلا رجلا ةيكرؤرلا دوقملا

 ٠ ةلاعبسو نيعبسو عبس ةنس نم ةرخالا ىداج يف هدلوم ناكو يرك اهلا
 ديسملا ىحاون يف هقفلا ةفرعم يف هلا راشي نم لثما ةريسلا ع نسح ايفف ناكو

 لقننا مامالا يفوت إذ يعيصالا دمجحا نب لع نسحلا يب مامالاب هتيادب يف هقفت

 دنجلا ةباطخ يلو رمع نب. ماص هيقفلا ىلع اهب هيقفت ماف لافسلايذ ل
 ءاثالثلا موي ةوحضدتافو تناكو ٠, اهلها ءاعدتساب قرمثا يذ يف ةدم_سردو

 ىلاعت هللا همحر ةمق لأ ةئسلانم لوالا عبد روش نمر شع يداحلا

 يشايعلا ييرلا ًابسنب دم نب هللا دبع دمحم وبا لضافلا هييقلا يفوت اهيفو
 248.ة٠ ير كرم هلصاو شايع هسا هل دج ىلا ةبسن ةمحعملا نيشلاو ةانثملا ءايلا

 ىلا لترا مث. ميهاربا نب ىبحي هيقفلا ىلع بإ ةئيدم يف الوا هقنث طباشالا

 يف !ديعم لعج مث رعت ءاهقف رم اهريغو ينصلا نباو فارعلا نبايهقفلف زعت
 نربا ةسردم ىلا :اهنع لقننا مث ٠ زعتب بيراحلا ةيحاذ يف ةيرفظملا ةسردملا

 ذا .ىلا لقتل  هلاوحا لت ملو هابقفلا ريخا نم ناكو ٠ اهنم لزع مث حاجن
 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نم بجر نم نيزرشعلاو ثلاثاا ين ينوت

 هذاومناكو ' ىنزاملا دمج هيقفلا نبا ركب وبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو

 الضاف (هيقف ناكو ٠ ةئاتسو نيتسو عبس ةنس رفص ىرم ثلاثلا ةعجلا ا موي

 ةيداب' يف رورشملا ىنحيزملانع ضئارفلا.ذخاو ةلبج ءاهقفب .هقفث أفراع يضرف
 كلانه ماقاف ةلبج ةنيذم يف ةناكم ًايضاق لج ميهاربأ ةمع يفوت او ٠ دز

 مو هلزع ةرشع عبرا 1 ركب ىلا نب د# ىضاقلا ىلوت الف ٠ نيئس ةدع

 هتيافك ىلوتو اهب اريجتسم يقع يذب قحلو زمث نم ابراه جرف هترداصمب

 ةليل يفوت نا ىلا كلذ ىلع لزيي لو لوسر نب يلع نب نيسحلا نب دمه هتناعاو
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 ةيدهاجمم ا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا ديم د

 لاشف يف ةهجاوف ةيماشلا تاهجلا نم يعزلا لو خيراتلا اذه يفو

 ًامجار ناطلسلا لخد الو ديب ز ىلا هتمدخ يفراسف ةب زاعملا دال, نم اعجار

 ليئارسا اهو هبخا ينباو ليئارسا نب ركب ابا ضبق ةيزاعملا دالب نم
 رهش يف ليئارسا نب ركب وبايفوتف لاقلعالا تحت هتبعص مهب مدقلو فسويو

 نب مطقا ديبز يف ناطاسلا رقلسا الو. ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ةدّمقلا يذ

 ىلارئاس وهو هاردكلاب "سم الف هيلا مدقتف معلا لضفملا كلملا عطقاو سيح

 هنرضو ناطلسلا ماب ةعذش ةضبق هضيقف اهيلاو ناكو نيسح نبا 8 معلا

 ناك 5 باذعلا عاوناب 0 0 رم مجهملا ىلا مدقت 2 مث احربم انام

 ننظر لا 1 عطقو طس وف هبرما كلذ 2 سانلاب لعفي 3.

 هنيد يف ةربس هنم ثبخاب انرصع يف تءع“ الو ئكازأاف يدنجلا لاق

 لاح يضاقلا مدقت ةدعفلا يذ ره رشع سماخلا عوي ناك الو 5 هاندو

 .رملا يف اهريسم ناكو ةينس ةيدهب ةيرصللا رايدلا ىلا نمثوم نب دم نيدلا

 بكر ف ثداحلا لحاس ىلا ربلا يف هسفنب نموم نباراسو * ديب ز لحاس نم

 بللاغلا وه ناك انركذ م ناطاسلا ىلا ميعزلال ضو الو ٠ اوراسو كلانه نم

 ةيماشلا تاهجلا يف امس الو ناطاسلا رما لع

 ةئيدرلا ثداوحلا نم ةذع اهيف ثدحا هنا ةقثلا ىثدحو يدنملا لاق

 ءابقفلا تاحاسم_ءرم كولملا تاقذص لطباو كلاما ف صن اهيف فرصتو

 سانلا نم ريثك ىلع ديغو لخلا يبا ينبو يرضحلا 0 بصانملا بابراو
 اذاو ٠ فورعملا نع يعنلاو ركتملابر مالا بونذلا مظعا نمو ٠ ٠ هلع هللا ربغق
 لاو نم هنود نم مللامو هل ”درم الف اوس موب هلل دارا

 رمت نر دم نب ندحلا دم وبا لضافلا هيقفلا يفوت ةنسلا هذه ينو



 *و مه + يناثلا ءزلا . ةيؤلؤللا دوقعلا

 اونحزف ندع لها ىلع فحزلاب ركسمعلا ما مث تيموي هابملا دسم يف طخ

 َتِيلامشلا نم ةثالث لئفف 2" يذلاب نكي ملركسع ندعم جرخف اولتأقو
 يف اومه مهنا ارو ًاوخنصني مل هتوكل لصاولاركسعلا نم ناطاسلا شوشنق
 زءملاب بقلملا هراد ذاتساو هيخا نباو هنباو رادب ودلا نب مزلب ىماف ثوسإ

 ناطلسلا ضيف مث مهب ظافتحالاو مثدبيقلب ىماو توتلب نباب فرعي رخو

 رحشلا نم بيرق وهو هيفام ىلع ىلوتساو فازع ىمنملا رادي ودلا نبا نصح
 949... يف طخ ةبحالا ىلا لقننا مث مايا ةعبس ندع باب ىلع ةطبحلا يف ناطلسلا ماقاو

 4٠5 ناطلسلا لحتراف بارطضا ةطحلا يف لصح مث مايا ةيناك اهيف ماقاف ناتسبلا

 ربا قيرغتب نما ةراغلا ناطلسلا غلب الف لحاسلا قيرط لع ديبز ديري

 ناضمر ربش ءانثا ين ديبز ناطلسلا لوخد ناكو ٠ كلانهقرغف ثوك رت

 ديعلا ةل | لزناف رعت ىلا ديز نم ريصح يثاوطلا ملطو ٠ ديبز يف رقتساف
 ناطلسلا نم موسرمب علطو ةديج ةنازخب هتبعص يف علطو ٠ اهريغو ةنازلبطلا

 ة اللا ناضمر رهش نم ريشع مياسلا ءاعبرالا موي ياطنرظ نبا قنشف

 موي ىلا كلانه ًاقونشم لذي لق ناطاسا ارمداح ناك موي هتطح عضوم

 انو ٠ بالكلا هنم تلك انا دعإ ربقو لزنا مت هنم نيرشعلاو يناثلا نيبثإلا ْ

 لاوش يف ةبزاعملا دلب ديري ديبز نم جرخ دييز يف رطفلا ديع ناطاسلا ديع
 مهنم لئقو اديدش اين ممدالب ركسعلا ببنو اهيلع ىلوتساو اهقرحاو اهبرفن

 يندملا لخن يف هرادذاتسا زعملا تامو لاشف_ يف راديودلا نبا ىلع تامو ةعابج

 مداسف رثك امل لفنلا عطقب ىما دقو كانه طاح ذئموي ناطلسلاو

 | لصالا يف اذك (1)



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ.يف سداسلا بابا د6 “4 9+

 5 هوب#و هوطسوو يرقصلا اوضبقف نيروسكم اوعجرو الجر نيعبرا

 ةثالث ىلا اوماقاو رون نب ثايغلا اوضبف مث + دعولا قوس يف ةلثا لع هوقلع
 مهعجارف مهظنح ترون نب ثايغلاب اوراسو رفسال اوزهجتو نابعش يف مايا 404

 مبةيرط يفاوغجرو اولعفي يي اياز الام مل لذبو هيف ناطاسنلا

 نيبو مهني ليح ديز اولصو الو ٠ اعياش ابن ةماهت اوبهنف اهيف اوذاج يذلا

 ناكو يرءرحلادمح نيدلا محن عاجت ذئنوي اهريما ناكو اهجراخ اوطخ- اهلوخو 41“

 الو ٠ نومسلا هعادياو ةمزلب ماف نيسح نب ةنانخ ققحت امل هالو دق ناظلسلا

 اديقم هب اوزاسدف اوناكو زون نب ثايغلا اوطسو ضرح ىف يرضملاوكسعلا راص
 ةلاكتف كيس ىعسيإ ناريعزلا مزلا دق هللا همر ناطلسلا ناكو '"”هسان هقنغيف

 مييعزلا مهعبشف ن ..يلا سا جارخ: فضنب وأو نيببرصملا يديا نم رون نب ثايغلا

 ةوطسو ىتح :هب ارغا ةناو هكاله يف بيسلا ناك هنا لاقيف هيف مهبتاكو

 شريف _زككتسلا راس مث ناطلسلا نم برقلاو ةبترملا يف همحازي الثل كلذو

 ماشلا ىلا نيهجوتم

 ناطاسلا جرخ انركذ ا نابعش لوا زعت نم يرصملا ركسعلا لصف الو

 اهعاق يف طخ ناب ولا نم مدقل منا وحلا يف طخ دنجلا ديري مريسم دعي 6

 رمضان نب هيلا لصوف محا يف عبضا ىتح اًرئاس لزي لو ةيماجرلا يف تابف راس مث
 ةئامو سراف يتئا راديودلا نب يلع هاتاف عزاعزلا مدقن مث سراف يتئامنيدلا

 كالذ ناكو لفاحجلا نم ةعامج ىلعو زدملا نب ىلعو ناطلسلا عيلع علفن لجار

 ىلدصو ناطلسلا مهعم رضح ةالصلل سانا جمتجا انف.٠ ناعش عش نم فصلا هليل

 ركسعلا رئاس هعم جرخو ندعدي رب هتليل رخ ١ بكر مث عماجلا يف سانلا عم

 طنن ريغ نم لصالا يف اذك )١(



 ف يناثلا ءزجلا ةبؤاؤالا دوقعلا

 فلخ قرابشلا باب ىلع اوطح ىتح هتمدخيف اعيمج اوراسو ناطلسلا بكرو
 زعأ ىلا ناطلسلا مدقث مث لئالق مايا اوماقاف ٠ ةيقرششلا ةيحاناا نم ةنيدملا

 ةعفد اوراس اذا قيرطلا مبعسيال ذا يرصملا ركسعلا ضعب و هركسع عم يف

 ريشا 1/7 نييرشعلاو سداخلا موي زعل ناطلسلا لوخد ناكف 3 ةدحاو

 241.4٠ اولصو الف زعت ىلا نيهجوتم ديبز نم يرمدملا ركسعلا يف جرخو روك ذملا

 ةيقرشلا ةهجلا نم اهيحاونو دنجلا ىلا اورشتناو اهيحاون يو اهيف. اوثاع زنأ
 اماعط نودجيال اوناكو هنفهس ةلبقلا ةيحان نمو ريدح ةينهلا ةهجلا نم اوغلبو

 أهيف ملغ ىح ىجاونلا هذه ف 508 اوبهتناو نْغلا سحس هوذخا الا

 اهلها ىلع داليا تفاضو رعدسلا عفترأو ِ دععيلا ند اللا ناجيال راصو ماعطلا

 ٠ ديدشلا برضلا ثحت مولثق ىتح سانلا نم اريثك اوبرضو اديدش ًاقيض

 ىلا .مهنم ةعاج اولسرا زعت يف مهتماقا ةدم ثِيو ٠ اهيحاونورعت ةنيدم يف

 مل جرخا هنا لاقيف مايا ينام نم اوحن هدنع اوماقاف ةةولمدلا بحاص رهاظلا
 ىلع مهضرحو اريغك بهذ مماطعاو .دهاجلا نم ملصا هئانهل تبتك دق ريشانم

 الف ٠ ميظع لاع هسفن 7 فرم مٌمدعوو كالد ىلا هوباحاف دهاجملا كاملا ضبق

 مهعمجأب اوفقوو مهعمجاب ةرجشلا اولصوف هب مثيما اه ىلع اومزع رعت ىلا وهجر
0 

 جرخو ماخلايف هناب مهتهجاوم نعرذتعاف هياء اونذ اتناو ناطلسلا باب ىلع

 غلب دق نا ميهدقم ىلا 0 5 هزوف نم نضحلا غلظو ريسلا تاب نم

 اوداكيمل مث ٠امكب ةجاحلاءاضقناو كلوصوب دهشي (كيدياب انطخ اذهو اكركش
 نم اوحن مهتم اولئقو اهلها مهلتاقف ناديع ةيحان نم ربص اودصق لب اوثبلي

 يناثلا هزجلا 1



 اعيلا دلال ليد عبس 2018

 اهبسنن تحكنا يلو الب

 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابا ديم ا

 حامرلا نوصغ فارطا توملاب "2 ترا دقو انيقالت امل

 حافصلا ثوتم دح ىلع يرحن 2-اهام ”يعس . ايانلاو

 مللعبلا رضع يرض ءاماك ٠٠ ؟ابظلا ادعت نيي ”ٌيناوفت' كلاش
 حالملاب ىلتبم بص تاك :٠ اهتاركح ليلا تارهغمو

 حاف. ددلاو :كسملاب اهجاجع ةناه ارضخ تلبقاف
 حاذرلا يشم لثما ديور يش
 حافس الا ءاجيملا مكتب ال

 حاتم فشح هيف لصو برو ٠ مبلصو ىعتشي ال اهحالم

 ردقلا اذهي الا اهنم رفظا مل ةليوط ةديصق هو

 لوصوب ناطلسلا ىلا ثورشبملا لضو ميراتلا اذه يفو يدنجلا لاف

 ىحاديز ةئيدميفل هللا همر ناطاسلا فقوف ةيرمدملا رايدلا نم هيلا ةراغلا

 نم بحر زهش نم رثع عباسلا دحالا موب ديبز موو ناكو ٠ هيلعاو:دق

 لوعملاو ءارما ةعبرا مهيف ةلحار فلاو سراف يفلا اوناكو هر وكذملا ةئسلا

 نال نيدلا لام ريمالاو سرب نم ءدلا فيس ريمالا |هو مهن ني ريمأ ىلع

 ىلع ”اوفرشا الف 3 داوزاو ع ددع لمحت لمح فلا نورشعو نائثا 50 نآكو

 الف“ ٠ هتصاخو هركسع ف ريكلا زوفلا ىلا مه ءاقل يف ناطلسلا جرخ ةئيدملا

 ةعاس هتمدخ يف اوراسو هيد نيب ضرالا اولبقو 9 اولجرت هئم اوندو ممم اند

 اهيلا ريصملا 0 اهيلا اولا كلانه ةميخ اوبرضإ نا نيشارفلا اورما دقو

 ًاقودنص اوجر خاف مهعم ناطلسلا لخدو اهولخدف ةميخلا ىلا اوراسف موعم

 مهعمجاب اي مث ةماملاو ةعلخلا هوسبلاف ةرخاف ةعلخو تيتبدعب ةماع هيف "٠



 ه0 يناثلا ءزجلا ةيؤاؤلا دوقعلا

 ٠٠١+ ةيقيلو نيلللا هذلغ نري دار قمذ ل ةنسمل ةدانق مرتد نع ريمالا لضوارزنا ىهلكلا
 لم ال اولاقف نئكاطنرط ناو رصانلا نع مهلاسو ناطلسلا مههلع مذأف ركسعلا
 نب لع هيقفلا ”هلصوف دييز.ىلا جرو هروغل ناطلسلا نك ٠ اوهجوت نيا

 940.4 |ءمتحاو حون نب ىلع هيقفلا هعم لضوو ةمالسلا ةيرق بحاص يجليزلا كيبل

 هيخا دلو ناطمللا زهخ ةمالسلا ةيزف يفر ضانلا نا ربخلا عاشو ٠ ناطاسلاب

 موي حببص ةمالسلا اوذصقف نيراوعلا نم ةعامجو ركسملا نم ةغطق يف لضفملا

 غي ةيقفلا تيب لضفملا لخدو هيقفلا ثييب اوطاحاف رشع نماثلا سيخنلا
 جرخو ىاطنرط باو قثاولا نب فرشالاو فرشالا نب رصانلا ضبقف.ةعامج

 ٠ زعت ون مهب فطع سيح نما رق اوراص الف سيج ىلاروكذملا سيما موي مهب
 ر» نيريشعلا تيسلا موي ميص زعل مهب لخدف ركسعلا نم ةغم نيف راسو

 مهشابوا ناكف زعت لها مثاقلتو ليبحلا نم اودنيق دقو. ٠ روكذملا رهشلا

 الف ٠ ىاطنرط نبا ىلع اونال مهنع لضفملا ةعفادم الولو مهنوذأوي و مهنوبسي
 0١+ نوي يف ىاطنرط نبا لعجو دامرلا جرب يف هم نباورصانلا لعجزعت مهب اونا

 ةريشع, سيما ليل يفوت نا ىلا نجلا يفرصاينلا كلما ماقاف ٠ ةماعلا
 ةيفرشالا ةسردملا يفهدلاو عم سينا مويربقو ةروكذملا ةنسلا نم بجررهش

 مزأو للا ىلا همدقلو ديبز ىلا زعت نم .ناطلسلا لوزن ينو ٠ زعل ةيزعم ف

 ىللاعت هللا همجر يرماعلا روصنم نب دم نيدلا لام هيقفلا لوقي نيروك ذْلا

 جاقالا نينح وجلا يف نحب . .دعار هب. ودي ضراعو

 حاصو هيلع لام .ىنو اذا , . . يطاوساب قربا .هقوسي

 لوب اهفو



 ةيدهاجلا ةلودلارابخا رك يفسداسلا بابلا 22+ الع

 هنأ هوفرعو ديبز ةنيدم ىلا مهلا لزني.نا كيلو هيمدق اولبقو هيلع اولخدف

 دالي. الف لزني مل ناو .ةعاطلاو عمسلاب الا دحا هلباقي الف. ديبز لرث نا

 موي دينز ىلا همدقت كراكف ٠ ةءءاهت لوزن ىلع مزعف رهاظلل الو 3
 ىف ىساغملا.دالب : لع.هقيرط تناكو.روكذملا:رهشلا نم رشاعلا ءاعبرالا

 روك ذملا .رهشلا رشع ىداح سيما .موي حببص ةمالسلا لخدف ةلخن ىداو

 نم اهيف نم بلاغ هلصوف سانلا ةفاكل نامالاب حاص نم هروف نم ارت

 عييمجا ىلع مذ اهريغو زون نب نسح نب .زونو ليلجلا دبع نب سابمك دنجلا
 يباهشلاو ىلبنسلا الا هنء رخاتي لو ٠ ديبز ىلا ديعسلا هباكر تحت اومدقلو

 مث ةبيط ةبن نع اهل حسفف ةفرشملا كم ىلا اجحيل امل مشي 1 ابا يعاف ءود

 وك ذملا رههشلا نمرشع يناثلا ةعمجاموي دييز ىلا هلوخد ناكف ديز ىلاراس

 هثي ةلسارملاو ةبتاكملا تاضخو قيبل طئا4# روبهشملا ىقرشلا ناثسبلا يف طخ

 مثو قيرز لحم يف اعيمج زكسعلاو رضانلا كلملا ناكو ٠. ركسعلا نايعا نيبو

 ٠ ادبا نصحلا نم لذني ال ناطلسلا نا مهنظ يفو ٠ ريفغ مجو ريثك عمج

 كراطلسلا مدصق : ةروكذملا ةنشلا نم رشع سماخلا نينثالا.موي ناكالف

 هاثالاثلا موي حبضاولقلقلا لح يف هللا همحر ىسساف راهنلارخا ديبز نم جرف

 يف هل اوفقوف ربخلا هل نوقمحي السر رضانلا كاملا لسراف ٠ لخنلا ىلا اًرئاس
 مهتطحت ىلا اوداع هوقَمحتو هوفرع الف راحثالا نيب نم هوزظنيل قيرطلا ةانثا
 تمفتراو ٠ مهتلك تقرتفاو مهئازع تاحناف كلذب هباحاو رصانلا اوربخاو
 كيلاملانم ةدعو ىاطنرط ناو قئاولا نيب فربشالاو رمانلا مدقتف مهتطح

 ةاللص ىلا نادل يف ماقا لخنلا ىلا ناطلسلا لصو امو ٠ ةمالسلا ةيرق ىلا



 د 4. 3+ يناثلا ءرلا ةيؤلؤالا دوقعلا

 نب تاغلا منيف سأث دنعإ ابنا وكيلا نم لسراو أبلاو نيسح نب يلع نب

 عمتجاف «٠ زوريف نب ميهارباو رشعطو ٠ ةرديبو ىدوسلا نب يبنلا دبعو زون

 سراف ينام نموخن ديبز يف
 موب دهاولا كلملا ناطلسلا انالوم ىلا ى رقما بتك خيراتلا اذه يفو

 209.4 نال سلا انالوم لعمدقف تاطام ىلا ىمجأ# ةلماش ةمذ هنم بلطي هللا همحر

 لاما ةسمج ناطلسلاهل. لمحو زون تبب يف لزافرخالا عير ريشا ف

 سيح ةئيدم هعطقاو مالعا ةسمخو ةناخابظ

 كلهو ًايظع اقارحا ةمالسلا ةبرق تقرحا رخ الا عير رهش لس يفو
 باودلا فانصا نع اجراخ نيبمدالا نم اسفن نيسمخ نموحن قيرما يف
 يفو ٠ ايف سانلا لاوما ظعم ناكو رصحني ال ام لاومالا نم هيف بهذو

 ةميدم ىلارامذ هدالب نم عوسلا نبا مدق ىلوالا ىداج نم نيرشعلا مو

 هل لسراو ثيثحبلط ناطلسلا نم هةاج مث ةثالث وأ نيموي اهيف ماقافدنجلا

 ءاننكف 'ناطلتسلا لع: لخدو .ةئاقلب ركشسملا نايغلا لأ -..دنملا: ىلا ةونكب

 لامحاةعب را ىرخالا ىدامج نم ساخلا ةمجلا موي هل لمحو ٠ ةيناث ةوسك
 ةروك ذملا ةعجللا موي نم ةالصلا دعب ناطلسلاجرخ مث ٠ مالعا ةعبراو ةنازيلبط

 ؟14 ربشلا سداس تبسلا موي ةوجلا لخدف لجزلاو ليخلا نع عمجو ةوجلا ديري
 ما ركسعلا بهن ةوجلا نم ناظلسلا عوجر يفو اهتاد.يم يف بغئاو روك مل
 ناكو ٠ رهاظلل نوبحم مهنا ناطلسلا غاب دق ناكو 1 ةملسم ىنب ةيرف شيرف

 روكذملا رهشلا نم عباسلا دحالا موب زم ناطلسلا لوخد

 دهاجلا كلملا ناطلسلا ىلادبيز لها: نم ةعاج لصو جيراتلا اذه يفو



 ةيدهاجما ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا 6 78 ب

 بطلا نوعمسي ربنملا دنع هباعصاو وه فقوو هيف ةبرحلا هذه ناءحأل

 شع عبارلا ةممجلا موي كلذ ناكو  دهاجملا كلملا ناظم لا ميماب بطخ ىتح
 ىلع رهاظلل كللذ دعب باخي لذ ةروكذملا ةنسلا- نم لوالا عيبر رهش نم

 ةماهتربانم نم ربنم

 طق زئافلا هوخاو لضفملا كلملا نيدلا سعت لصو خيراتلا اذه ينو 3

 دهاجلا كلملا امبهعا تراص امل ديز الخدف ليم نب:هيقفلا تنب نم نيدلا

 سيح .يف اوعمتحا انرك ذام مر اوماقاف

 ع ذئموي ناكو .فرشالا كلملا. نب .دمح رصانلا كللملا ىلا مهن ايغا مدقلو

 مهسفنانم مث دعوو ٠ كلملاب مايقلا ىلع هومزال هب اوعمتجا 9 ةمالسلا ةيرق
 عسير ريشنمرشع بأسلا دحالا موي ديبز ىلا مهعم راسف بحي أه لع ةعاطلاب

 امسراف نيعبس نم وحن مهعمو قرابشلا باب ىلو يقرمثلا ناتسباايف اوطحت لوالا "5

 ىلا رصانلا. لفتنا مث راهن نم ةعاس ديدش لاتق دببز لها نيبو هني ىرن

 نيدلا ءالع نبا هيلا لصوو اهلاوما يبحيرهش نم اوحن اهيف ماقاف ةييرقلا ةيرق
 ديني زيف قؤم كبس عمجن ةعاطلا ىلع هل اوفلحث ءارمالا نم اهريغو دسالا نباو

 كلانه اولمتقاف لاشف ىلا ركسعلا نم ةعاحو لضفملا نيدلا سمش هيلا جرف

 ديبز لا نيسانلا راس مث هياسبصا نمب ةعامي قو: لضفملا نيددلا سينش مزهناف

 الاتق  هولتاقف .نيراوعلا هيلا جرخف دييز ىلا فحز مث ةبيرتلا ةيرق يف طحن

 بوسع نم اوحن مهنم اولتقف مهيلع اوفطع مث ةياسر كسملا مثرجتماف اديدش

 تاطلسلا ىلا ديبز لها بتكقف ٠ لاشف ىلا هعم نمو رصانلا عجرو "لخبر

 نيسح لسرافا ءوةنيدملا ظفحي أيلاو مهيلا لسزي نا هول ًاسو دهاجملا كلما



 050 يناثلا ءزلطسا ةيؤلؤالا دوقعلا

 988.4 يرصقلا ىدتسا كلذ مهعمج قرتفا الف جورخلاو زهجتلا ثدجواو ةعاطلاو

 مهنا ىلعرانيد فالا ةعبرا ميلستب مثدعوو ديبز لها نم ني راوعلا نايعاب

 ةزمح .نب ميمأق :نب دواد فيرشلاو : ىفادهحلاو ىباهشلاو ىرقصلا هل اوما
 بنو اوجرخو مهليخ اوكرثو مهسفنأ ىلع اوعنتماف مهتوبب ىلا مثودصقف
 ا ميش ( ملل اةلنلو ندي موي كيلالا توب نيزاوعلا

 يرصقلا تييب اودصقو مهلك نيراوعلا عمتجا ةعمجا موي ناك الف
 رانيد فال ا ةعبرا هب مثدعو يذلا للملا هنم اوبلطو

 اولاقف يلبتسلاو ةزمح نب مساق نب دواد فيرشلا ذئنيح هدنع ناكو

 مهدرطف ركسعلا رئاسو انباحصا توببو انتويب نه هوبمن دقام ءالؤه يفكي ام
 ٠ ةدحاو ةحيص هيلع اوحاص هنم كلذا اومعس الف مهخيوو ممددهو يرضقلا

 قلغاف ةيحان لك نم ةراجملا هعم نم ىلعو هيلغ اورطماو هتنب لوح اورادو

 هافق نم تدبلا هيلع اويكر مث مم راهن نم ةعاس ةنالغ ميلتاقو مهنود هتب باب

 مهحالس اوذخأو هنالغو هباعصا هعم بكرو هناضح بكر مهب سحا ايلف

 ببنف !ديدش ًالاتق اولتاق نا دعب نيبراه قرابشلا بابل نيدضاق اوجرخو

 ليزج لام هيف ناكو يرصقلا تب نيراؤعلا
 سانلا ادب لاق هللا همحر يدلاو ينثدحو يجرزملا نسحلازب يلعلاق

 ىلع بيطخلاو نيراوعلا نم ةعاج لبق اذا ديبزب عماجلا دجسم يف ةعججا موي
 0.0 +٠ مهناعحشو مهنيطايش نم ناكو ضومعقلا هل لاقإ صخش مههف ناكو دبا
 اذهب انرما ام نيطخلا هل لاقف ٠ دهاحلا كلل بطخا هيقفاي بيطخلا لاقف
 لوقلا اذه ريغ دحال اق نثل هللاوىدي يف ةبرحلا هذه ىلا رظناو دف لاق دحا



 ةيدهاجلا ةلودلا راخأ رذ يف سداسلا بابلا * م ىئ

 لخدت ناةحلصملا نكلو ٠ كردإب دلبلا انالوم اي ال هل لاقف ةنيدملا ىلا لوخدلا

 0 ىلع شي 5 هنم لصحي ال ]4 هالقملا نم 0 رك

 2 و ًارهاظلل ةدابأ هذه ثزخا 7 ا ضب هل لاقق هعلذم يف ساب

 حايملا هل لاقي رادناج ذئنيح هدنعناكو هنمأر نبق لاوسلا ةيلعررف هج ق
 كلذ لقنف مسلف هيلا ريشي وهو دهاجلا اذهو رهاظلا اذه لاف هذأرم مهف دق

 ٠ الكملامالى١! هلتق مث هديقو هكسمأف هيلعومم و هباعصانم ةعامج يملاولا عمجن يلو ٠

 موي

 ١ سها ةيقإ ٍيفةطحلا يف هوخا  ناكو٠ ٠ لوالا عبير رهش 2

 قحلو نييراه مم ابلغ جرف الغ مربخب ةطحملا لها ىلا حئاصلاحاصف دلبلاجراخ
 كلبف ةنطبهثذخاف لئالق أما. |هيف ماقاف فينجفورعملا هانب دقيذلا نصحلابهوخا

 مئاهضبقف جحل ىلا اركسءيجيلصلا نبا زوج انركذا مرادي ودلا نبا لتقالو

 رخفلا نبا نكرلاو بيهونبايهدماف هدهتسإ رهاطلا ىلا بنكرادي ودلا نبا انا

 نباو يحيلصلانب عمير جرخم عزاعزلا ىلا مهب لصوف لجرلاو خلا نم ةعامجو
 اولتق ىتح اواناقف مثوعاب و لفاحجلا لذخن ركسعلانممهعم نمواهريغو رفعجهمع

 مث امايا ةمالسلا ةيرق يف اوماقا انركذ مك ةطحلا نم كيلاملا تازن الو

 هثي هيلع اومجمو ىرمصقلا تيب اودصف ةنيدملا اولخد |إف ديب ز ىلا اوهجوت
 تافديزنع جرخت اولاقف ا اي نوعمرت ام لاقو بجرو ىبهنم بائراف

 دلبلا ىلاونوكي يلاهشلا نا رهاظلا كلملا ناطلسلا انالومممر دقو عاطقا بحاص
 ىرقصلا ناكو ٠ نيدشملا دشم يرقصلا رداهيو اهدشم يئادمهلا ةبطبرطو

 مهيلالصو امف ىرصقلا تب ىلا مهيلا بكر موصول "م نحن ديبز يف ذئموي
 عمسلا لاق اقحالا كل قام ىرمصقلل لاقو امومو اصوصخ مهب بحر



 د 6 يناثلا ءزجلا ةيكلارللا دوقملا

 لرب ىسوم نب دمحا هيقفلا نع ذخا هنأ ليق دقو لقنلا يف ةرازغو هقفلل

 281.4 هنع ذخا سيردتلا كرابم !دهاز ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلاب اقراع ناكو ليحت

 رمح نب صو ين ميبصالا دمحا نب يلع مامالا مهنم ىتش ى ن هريثك عج

 يللا ديمحا نب ليعامساو يفوصلا دمع نب نابلسو لس نب هللا دبعو يهيربلا
 ثتامو ىروحالا يلع نب دمحو هدلوو ةماسم ابا دمحانب دمو فرحلا دمحجو

 دو يرحشلا ىتبسلا دمحا نب دمحو ٠ ةئاّتسو نيعسلو مسن ةئس الاط

 سر نمالا ءالؤه ن٠ امو مهترغو يدا يف نم جمل نم بوقعي نب

 ةرهاظ تامارك هلو هليب يف ءىرقي ناكو هرم رخا يف يبعلاب نحئماو سردو
 هنعو ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نم نيرشملاو يناثلا موي هتافو ناكو

 ركب وبا يقوتو ةثاعبسو مسيل ةنيم يف ا يفوتواهةفتوركبوباو م هادإو ذخأ

 ىلاعت هللا هاش نا اهرك ذ يتالا ةلاعبسو نيرشعو سمح ةنس يفهيبا دعب

 رمع نب نيسحلا ىلع وبا لضافلا هيقفلا يفول ةروكذملا ةنسلا هذه يفو

 يفوت أ: ك5 انطق اعروتم افراع اييقف ناكو نيسح نب نامع هيّقفلانب يلعنب |
 لايت هللا همعر ةركذملا ةيسلا نم ناضمر رهش يف

 ن5 ندعملا جمل نمراديودلا نباراس ةئاعبسو نيرشعو و سمح ةنس يفو

 اراصح اهلها رصاحن ةروكدملا ةنسلا نمر فص رهش رخ .1 يف اهيلا مجورخل] ناكو

 دهاجلا كلملا ناطلسلا نم ةراشاب كلذ ناكو حلصلاب عدوف ٠ اديدش

 رم ةعامحو يرهاظهناهل روظي ناكو اًريم جيلصلا نبا وهو ندع ىلاو ىلا
 دارمو حلصلا ىلا راد ودلا نبا ىفصاف مثريغو ىمحلا لامخاو ليلج يب رغلا

 ديرا يفا ىلاولل لاق بابلا جراخ حيلصلا متو اوحلطص ١ امل ٠ مهبردغلا أضيا

 يناثلا ءزجلا 0( ةيؤل وللا دوقعلا



 ةيددهاجملا ةلودلا رابخلا يف سداسللا بابلا 3

 نرع ذخاو نيعبسلا نبا كرداف ةفرشملا ةكم ىلارفاس مث نيسح تاببا يف

 ناكو امهيف فنصو ثتيدحلاو وحالا يفو فوصتلا يف دي هل ثناكو ٠ هباعصا

 يبا باوصا نم ةعاجو يبرضحلا ليعامما هيقفلا بعص ادباع اًدهاز اعرو

 ةروك ذملاة:سلايفهتافوتناكو كلذ ىلع يفوتو ٠ ليج نباو ليمح نبثيغلا

 نهذ الورممب الو ممم هل ريغتي مل ةنس ةئام هرمع زواج نا دعب هيلع هللا ةمحر

 هتافو ناكو ٠ ةريسي ةدمب هينا دعب دلولا يفوتفركذ دلوو تادب ةدع نع يفوتو

 ام هدعب ينون اذه الا روك ذلا نم هل نكي مو ةئاعبسو نيرشعو عسبس ةنبم ف

 ىلاعت هللا همحر انركذ

 ناهلس نب دمع نب ىلع نب ديا نب ليعامما لضافلا هيقفلا توت اهيفو

 ةمحمملا ءاجلا حتفب ةلخ فرع رح ةيرف لل ةسن ادلب يلج ب أمس ىلسملا

 اخ 3- ًانئفتم 5ناينبلانيزق ناكو ثنن أنلا ءاه لبق ماللا ديدشتو

 هيزيدباب م يضياصإلا دنس نب يلعمامألاب م يالا ركب يلا نب بجسم
 يقرش يف ,ىتلا لابجلا كلت يف سيلو هريغو رم نب اص نع ذخاو لوسرلا
 رشعل نينثالا موي هتافو تناكو هريغ قيقحتلاو هقفلاب فورعم هيقف دنجلا

 للم هللا مير ةراق ذملا يملا هاذي تاتش كم نشب

 لوسرلا يها اربا نب ركب ىلا نب دمحا سابعلاوبا مامالا هيقفلا يفوت اهيفو

 0 هرخ اوويملا ا ازلامستفو ةمجمملاءاخلا نوكسو ميما حتفب يبزذمل
 تسام 1س موو جو ةمزاخلا ملل لاقي موق ىلا ةبسأ

 رع ذخاف ىحضلا ىلا لترا مث مث عسيدرزب هتيادب يف هقفتو ةئاتسو نيثالثو

 ةفرعم هباصالك ا وهو هقفالا لك ١ هيلدو يمرضحلا دمج نب ليغامسا مامالا



 ب يناثلا ءزللا .. هيؤلؤللا دوقعلا ]

 ”هوللف ”هوفرع
 دلوب يرصقلا فارشالا قلطا ةميزحلا دعب ديبز ىلا كيلاملا مجر الو

 مو. مث ىلا ربحلا غلب الو ٠ديز يف ٌهوسبح دق كيلاملا ناكو ن.دلا ءالع نبا

 ربا لف راديوذلا ةطحم يف ١ ةفثاط مهنم ناكو ' فحاج يف كيلا ةيزب

 ٠ مثدعب رارق هل رقلسي لف راديودلا نبا او اوكرتو ةطحلا نم اوعفنرا رارق مل
 نيرشعلا ليل اميمج مهعافترا ناكو هتليل رخ ١ يف فلراف كيلاملاب سن 0

 ةروك ذملا ةنسلا نم ةححلا يذ نم

 نب ثايغلا مهنم ناطاسلا ىلا ةعامج عجر زعل نع ةطحلا تعفترا اإف

 اهب ماقاف جحلا ىلا هعم موراديودلا نب راسو لوبقلاب ناطلسلا هلباقف رون
 هريغو رهاظلا نم هرك ىلع هسفنل اهديري ندعب رك اسعلا عمجت مايا

 كلملا ناطلسلا :ةنبا امسلا هام ةيركلا ةهجلا تيفوت ةنسلا هذه يفو

 نيدلا دسا تنب اأو لوسر نب يلع نب رمش نب فسوب نيدلا سمش رفظملا
 ةقفشلا ةريثك نهتاوخلا ريخا نم تناكو ٠ لوسر نب يلع نب نسحلا نب دم

 ل يتلا ةسردملا ركذلل ةجشلا ران ا الا نم امل ناكو مثريغو !ملها ىلا ناسحالاو

 ثاعج قئاولا كلملا اهبخا تيل ةقصالم ةيقثاولا ةفورعملا ديبز ةئيدم يف

 موا نؤرقي ةبلطو ًاسرالمو نارقلا نوملعتي أماتياو المو ًامفو انذومو اماما اهيف

 ةيرق يف اهتافو تناكو ٠ مهتيافكب موقي ام اهكالما نم مهيلع تفقوو معلا

 ةنسلا نم نابعش نم سداسلا موي ةفورعم ديبز يداو ىرق نم ةيرق ةيبرتلا
 نيعما مييلع هللا ةمحر رامحلا ىسيع اصلا خيشلا دنع تنفدو ةروكذملا

 286. دزجح . نب نحنا دبع نب دم نب نمنرلا دبع لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ةقتتو ٠ ةنس نيعبرا نباوهو ديز مدق ناكو ٠ ياشلا يمرضحلا ناسح ابا



 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا ف

 ميك اسم اوملصاف اهيف مهتوبب

 دارك الاو ةدعص بامصا نم رك اسملا يف يعزل لبقا خيراتلا اذهيفو

 فالخلا فارشاون.دلا ءالع ينبو دسالاينبو غوسلا ينب نه رامذ باحصا

 لزن دق ياطنرط ربا ناكو ٠ يلاحلا يف ىضالادبع اوديعف ينايلسلا
 ميعزلا لودوب كيلا لع ءالف ٠ ةطمملا ىلع يلذسلا باستساو سْيَحلا

 00 مهغملا يف فارششالا ماقاو ءاردكلا يف اوعتجاهعم يتلا رك اسمعلاو
 فحاج ىبسملا يداولا يف كيلاملا مهتيقلف ءاردكلاون اوهجوت مث

 فلا_:رم اوحن مهعم نمو فارشالا تناك روهشملا فحاج موي ناكف

 مايالانم اموي ناكو !ًديدش لائق اولتنقاف لجار فلا نم اوحنو سراف ةئالْو
 نا دعب ةعينش ةهزه كيلاملا مزهناو ةفئاط ةفث ها ل نم هيف لئقف ةروبشملا

 هلوقو ىتموم نب يلع تابث الول فارشالا فص عضعضتو !ديذش "لائق اولتاق "45

 يد نم ريخالا:نصتلا كيس ةمقاؤلا تناكو“٠:برهملا نيا ىلأ فارشالل
 كبزاو يجارسلاو هبليا كبلاملا نايعا نملئقف ٠ ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا
 نم رساو مهلك كيلاملا نم عجتا ناك هنا! لابو يدومحلا .انيطاو يراصلا

 نم يرصقلا ناكو ٠ يجايرلا نياو ليثاكسم ن نب مراصلاو هةر .ايعا
 فيرتتلا هد مك هلتقب فارشالا ” مورس أور ذئموي هسرفهب فقوف ًاضيامج

 ”هلثم الجر ن ورشع هباعصا يف ناك ولو لئقي ال اذه لثم لاقو ىىءوم نب 9

 اًديدش ًالائق لتاق 'هناف يدومحلا اماو ٠ ةدحاو عاش مهضاوج و يف ادفع

 ىلع جرخ ةَيزملا تمفو الف ةكرحلا ع ازغ تبلطبف ةبرض يا هديب و و ْ

 الف بزعلا نم ةليبق لك. ُغييس لئق دق ناكو :ةبزاغملا دإب يف عقوف ههجو



 ىف يئاثلا ءزللا -هيؤلؤللادوقعلا

 كياع ةقفشو كل ةبحم عضوملا كلذ نع كتلمح ةلاعم ال كلتاق رجحلا اذه نا

 غي كعم لتاقن نإ صديصإ نطحلا بحاصو انا. تقفلا دق ينايخا اي معأو

 كرست 6 خلان انافمويلا كلذل كمم نم عمج اف: ينالفلا مؤيلا

 ؟م0 ةتدلاو تلبقا ٌدنم جرخ يذلا مضوملا يف لخدف *ئنغدو هللا كعدوتساو

 تلصو الذ اهنبا ىلع لقعلا ةزئاط ينو اهيلغ هللا ةمحر حالص ةهج انيلاوم
 مث لاق امب اهربخأف هنم نأك امو لجرلا كلذ نع هربختسُت هدنع تساج هيلا

 تفرش ىتح كيال ٌدلماح تناك دقلو ةللاوقدص تلاقق ةيراجلا نع املس

 نكت م اهئاكو اهنطب نم اهدلو حسم دقو مايالا نم 5 تءصاف ةدالولا ىلع

 ايلي“ كلش وعل كلذ دعإ تشاعو كلذ دعب رثا اها رهظي لو ًالماح

 لاتقلل اوجرخو ةباعصا فتراطسلا عمج هترصنب هيف هدعو يذلا مويلا ناك

 موق لاتقب الا وه امو ٠ ودعلا ةرثكو مهتلق ىلع اًرهاظ اًرثأ منيف اورثأف
 ظ عا ملل نيانخلل]

 متاهبلا لوزنو 00 مفرب كيلاملا "مث لاوش :رم رشاعلا موي ناك الو

 الب نحن اولاقف يارلا مهيلع عيتفو مهب عجاف راديودلا نباكلذ مس عتف

 2.8 اوماقاو فلالا اوهستفاف راني د فلا تاطعاف ةيكماج

 84 عاطقا تناكو اهوبرخاو ةمحتلا ةبزادملا تدصق خيراتلا اذه يفو

 ةعاج هعم لزنو لزن اهبارخب ربخلا هغلب الف ةزمح نب مساق نب دواد في رشلا

 سانلا ينتباو ةممّقلا تعجارتو .ةفئاط ةب ذاعملا نه اولئقف نيريغم كيلاملا نم



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بابلا

 يري ناكف . هبجوت ةقباسالو هل ببسال يذلا غيلبلا حيبقلاب ناطلسلا لباق

 الجر نيعنراب موب لك يف نصحلا ىلا

 روصنم نب هللا دبع نب نيسح ين'دحو يجرزحلا نسح نب يلعلاق

 ةمومتمنونب ةبن امللاقي ةيراج نع نالعل نب ىسوم نب نسح ىنثدحلاق

 ةهج انيلاوم ييراوج نم ثنناث ءان اهدعن ةدحوم ءابو ةنك آس ةمومم ءاخو

 تاق راصحلا ميا نصحلا يف نم تناكو ٠ دهاجملا كلل اناطلسلاةدلاو حالص
 هللا همحر دهاجلا كلا ناطلسلا انالوم ناكو ٍزموي راصحلا اتيلع دتشادقل

 دقو اياشعلا رم ةيشع كذا َدَقَل تا ل ما

 نضحلا نم عضوم يف هدنع نحنو غرفو اضوتف ةروهط ناطلسلا انالومل انبرق

 قشنا دق ندحلا ردج نم رادجي اذاو عضوميف ةفقاو ةنم برقلاب هتدلاوو

 انالوم ىلع بكف هرهظ رخآ ىلا ةقوبد ”و ةقلخلا مات مالغ ةنم جرخن

 ىلا هيف ادعاق ناك يذلا مضوملا كلذ نم ةعرسب لمحو ةقتتعاف ناطلسلا

 يذلا عضوملا يف ةعضو الف هانيأر ام انلوّقَع تراطو ميم انعزفف رخ ١ عضوم 4

 اًدعاق هيف نأك يذلا مضوملا يف قينجنملا ةراجح نم رجح عقو هيف ”هعضو

 4 ني كآذ يف رجلا عقو الف ًالاثشالو ايم ةنع لي(
 قف ٠ لع كب هللا" نه يذلا يح اي تنا نم لجرلا كلذا' ناطلسلا

 د الف ةيراجلا يماودي رملاذواد كوباو هللاو ىلاو ةّتيمح كوخا هللاو انا

 كير لو لود دوك طن بواؤأم وا كرولا



 1 يناثلا ءرجلا .هيؤلؤللا دوقعلا

 نم كيلاملا تجرخف ةنيدملا لهأو .ركسملا نيب برملا ناب ممربخي ديزي
 مر, ةنسلا نم لوالا عيبر ربش نم ثااثلا موي مت اولصوف زمن يلا ديبز
 رايغ دحأ ىلع مهنم لصحيملو ةلئاسلاو دانجالا نيب ام اوطخن ةروكذلا

 كلملا ءانبا زئافلا كلملا هوخأو لضفملا كلملا لذن خيراتلا اذه ينو

 اههعم نم ةماه وحن اوهجوتو رم نب فسوي نب دواد نب نسح رفظملا
 ةيكماجلاو عاطقالا رم امطقنا ا دهاجلا كلملاناطلسلا امهمت نيبضاغم

 موبي ناك الف لبجم نبا هيقفلا تيب يللا اولقتنا مث مالسلا ةيرق يف اوماقاف
 ناش ودلا يلعلا لايلات نب رمعمدق لوالا عيلر رهش نم نو رشعلا ويداملادجالا

 984.3 نيتسردملا عضوم يف لبجلا لع طف اديدش 7 دنجلا سبح قاادلب الجول

 ضعب اوملطاف قينوملا علطي نمز دعوا لّسرأدقناكو٠ ةيلضفالاو ةيدهاجلا

 ِهب اولصو الف لاجرلا باقر رع ربلا يف اهضبو عزوم ىلا رحيلا يف هباشخا

 قينجب مهاب نم يللا اواسراف اثيش رثوي مف راجحأ ةدع هب اومرو ٌهوبكر

 توقاي راختفالا ةبحص هب رهاظلا مل لسرافرخآ
 مره“ هرتسن ناك ام نيسح ننا نم ناطلسلا/انالومل رهظ خيراتلا اذه يفو

 نب ثاينلا ناكو . ًاليمج ًاجارخا نصحلا نم ةجرخاف قافتلاو ركسملا نم
 نم جرخو ناطاسلا عدانف هدنع ةناكمب ناكو نصحلا يف ناطاسلا عمرون

 ةردصف دهتجم مصان هنا هل فل ةّوامدلا يف رهاظلا ىلا مدقنو ًاضيأ نصملا
 ةنال هلضأ ثبخ لع ُلدب ام داهتجالا نم هل ناكف قينجنلا ةحص رهاظلا



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا م

 قافتاما ةنساو ةزاوكذلا

 ناكو ٠ يريمحلا نسإانب ىسوم نارمعوبا لضافلا هيقفلا يفوت ابيفو

 ةروكذملا ةنسسلا يف ةنافو تناكو ٠ لماك عروو ةيلاع ةدانع اذ الصاف ا

 ىلاعت هللا ةمحر 4

 نب دنسأ هيقفلا نب ناسح مساقلاوب| نيدلافرش يضاقلا يفوت اهيفو مريم

 نب فسوب, نب روع فرشالا كلما ريزو ينارمعلا ىموم نب دمح هيقفلا

 وه بكلو ولو يار ليف هتامن نايك !زنلع ١ اكو «لوفمر ين لع

 زهش دقبام كتملاو ةرداصلل نم مييلع ىرجو ةيديّولا ةلودلا ىف هلهاو
 هيلع هللا ةمحر دولا كلملا ناطلسلا ىفوت ناىلا لومخ يف لزي لو ءركذو
 تطع دهاجلا كلما ٍناطلسلا هدلو ةنطلسلا رمأ ىلوت || ٠ نيممجا مهياعو

 يفوت نا ىلا ةينس تابازج مييلع ىرجاو مهنك امم ىلا ,هداءاو مهيلع

 ةئسلا نم رفص رهش نم رشع يداحلا موي هنافو تناكو ٠ روك ذَا يضاقلا

 ىلا هنا هج ةزركذلب

 مه نيذلا تيلافشلاو نصحلا دانجا لتتقا نيرشعو علرأ ةنس يفو "7 ب

 ةفعاضم ًاقاعضا دانجالا نم شكا اوناكو نصملا يف ريمالا نيسح نبا عم

 .ءاضفأ :نيض هاب .ةبارملا نعأ ةانتساو'ةب راما لها ذانجالا تذامتساف

 ربص لهأو ةب عملا لهأ ناكو ةدحاو ادب. نضحلا يف نمو تيلافشلا ناك

 نيرذلا كليلاملا ىلا زمت لهأض مب تكف منيب برملا تواطتو ل

ْ 



 8 يناثلا ءرللا ةيؤلؤالا دوقعلا

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا لهتسم يف

 هيقفلا نب دمحا نإ فسوب نب دمحا نب دما لضافلا هيقفلا يوت اهيفو

 ىمعلاب نحتماو ٠ هقفلاب ةفرعمو نيدو لضف اذ ناكو ءروبشلا مثيلا نإ رمع

 ةءوكذملا ةنسلا ءرم نابعش رهش ىف داسنلا لهأ هلتقو ٠ هرمع رخآ يف

 ىلاعت هللا ةمحر

 يبا نب نيسملا نب دمح نب دمحاسابعلاوبا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ىداج رهش نم رششع كلاثلا دحالا ةليل هذاليم تاكو ٠ ينادمحلا دوعّسلا

 يف ةريصب قؤرو رمع نب حلاص هيقفلاب هقفت ةثاهتسو نامت ةنس نم ةرخ الا
 هرصع لهأ لب هدلب لها راشأ هيلإ و نيدلا يف ًاقيفوتتو ائندلا يف ادهزو ملا

 هلضفو هريخ ىلع لدن ىصحت ال تامارك هل نوركّذيو حالصلاو نيدلا يف

 باب أو ءابقفلاو ءالعلا هرو زي ناكو ٠ ةدابغلا لاك مم هقفلاب هلاغتشا بلاغو

 تناوىلا ماعطلا ماعطاو عرولا ريغكن اكو ٠ هبزوكر بتي هنامز يف ةلودلا

 ةروكذملا ةئسلا "نم لاوش رهش نم سيمخلا موي ةيضرلا ةقيرطلا ىلع يفوت

 لات هللا ةنعتر

 دبعنب حالص نيدلا باهش دوعسلاوبا لجالا يثاوطلا يفوت اهيفو

 مامز زاكو . سفن مركو ةسائر اذ اعقب امزاح ًامداخ ناكو ٠ يذبوملا هللا

 الا فرمت اف هب ترهشفده جلا كاملا هدلو مال امامز هلعج مث ديّوملا كأم

 ةئسلا نم ناضمر رهش نم نيررشعلاو يناثلا موب هنافو تناكو . حالص ةهجب

 ا



 ةيدهاجاا| ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلا بابلا 1

 نب رمت نئموي يضاقلا هب مقجاف نِيلا يف فوقولا هضرغ نكي ملو ةئامعبسو

 يف فقوف فوقولا ىلع هءزالو هفصناو همرك اف ةئيدع يذ يف فا رعأا ركب يبا

 ةيدي ا ىلا سيردتلل ددرتي راصو فيضلاراد يف ا ةسردملا

 بيدالا نبا نيبو هنيب لصح مث ٠ ليرب> نب ركب ابا بائتساف فعض 9

 طخ جرختسا الك ناكو ٠ هئادعا ةبحصولا هبسنو اباك هبابسا نع هلزعف ةشحو
 هعاطقنالاط الو . مالكلاب بي دالا نبا هعفاد هبابسا لع هتداعاب ناطلسلا نم

 نبا هديعأسي لف هبابسا ىلع دوعلاب طخ دهألا كلملا ناطلسلا نم جرس

 قوتف ةروك ذل ا.قنتلا نم نخ الا عيب د رهش يف ندعىلا راسف بيدالا

 ىلاعت هللا همحر قيررطلا يف

 بسن يدنكتلا نايلسنب هللادبعنب رصف وبا هيّمفلا يفوت اهيفو
 يباب هقفث ناكو ٠ ابي رقث. ةثاتسو نيعبس ةنس هدلوم ناكو ٠ !دلب يمتعلاو

 مامإ ناكو ٠ يعب ربل رمع نب حلاصبو ركب ىبا نب دمحم يحبصالاو مسقلا

 ىلاعت هللا همحر ةووكّذملا ةئسلايف يفونناىلا ذقريف يل

 ليعامسا نب دمحص نب ركب ىبا دمح هللا دبعوبا لضافلا هيقفلا يفوت اهيفو
 ٠ ةئاعستو نينا ةنس ناضمر نم نيب ميرال ٌهداليم ناكو حسم نب 228

 هريششو يجاحملا نمحرلا دب هقمت ةوهدلا باجتسم ًاملاص اهيتف ناكو

 ةدم لطب يف عم سردو هقفلا ةدوجب اقورعمناكو . كلما دبع نب فسويك
 يضرملا قيرطلا ىلع هتافو قلك بارني اماعثلا اهب عفتتاو مهبتك يف رظنو



 د يناثلا ءرجللا ةيؤاؤللا دوقعلا

 ناكو ٠ لوا روكذملا ادع يزقملا نع ذخاو باصوب ىثبغلا نع مث نارحب كاز
 نم رفتج يف هتلفو تاكو. ,ةءابج ذجلا ةعروملو تا ءارقلا رلع يف دوج
 ىلاعل هلل هجر: ةروك ذل ةئسلا

 ميل ءالاب هنأ يعيصالا دمح نب ىلع نسحلا وبا لضافلا ةيقفلا يفوت اهيفو
 ناك .انئابقف نطعبب هقفلف ادن لارا ادي ال ”الا دما نب يلع

 ليفو ةروك ذملا ةنملا ةدس' ا يفوت نا ىلإا ديز ةئيدم يف نكسي كاذ لع

 ٍ لعا هللاو أم دعب

 ناكو ٠ ريبح نار يلع نب دمع هللا ديع وبأ عرابلا هيقفلا يفوت ايفو

 اهقف ناكو ٠ ةناتسو نيتسو ثالث ةنس نه لوالا عب روشيف هداليم

 ىلا مامالاب مث مث هاللا كي يبا نب دمحم هيقفلا هلاخي 006 يف 01 ارت

 نباك زعت ءاهتفب مث يعيزبلا رمعنب حلاصإ مث يصصالا دمحا نب ىلع نسسحلا
 دمحا سابعلا ابا اهب كرداف ندع ىلا لترا مث ٠ |اهريغو يومتلا نباو ينصلا

 فؤرعملا رجاتلا نع ذخاو امهنع ذخاف ينيو زقلا سابعلا اباو يزا ارحل يل ءنبا

 2004. ةنسلا نم مرحلا يف هتافو افو تناكو ٠ هدلب ىلا داع مث ينيركلا رقص بابشلاب
 لع هللاو ىلاعت هلل 'همحر اهلبق يتلا ةئسلا نم ةجحلا يف لبقو 3 ٠

 دبع نب نمحرلا دبع نب ديلا دبع عراب هيةفلا يفوت ا فو

 ةنس هداليم ناك و سرافدالبب لبج وهو وليح ةروك ىلا ةبسن ٍتوابحلا ديلا

 يزاحلا باك فرعي اهرأع ايبثق نال لين ياخ ذل ى ةثاكسو نينإ روحنا

 رك 3 نانا .٠ ىلت فندو هب هنم قا مدقي م ةمان ةفرعم

 ةرشع عبس ةئن يف زاجحلا قي رط نم زعل ىلا مدقو ٠ يواتفلا رحب هامم هنم
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 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ يف سداسلابابلا 2

 لاح ةالولا "اوشا نم ناكو.“ اهم ايب :نلدلو رهاظلإ نم ةيكءاجو , دهاجلا
 انركذ اك دنجلا نع ةطحملا تءفترا الف ٠ نيلسمللو هلل ةنايخ ممرُكاو افرصتو
 سانثاب يخاف ًايظع انذا اهيداونو دنجلا لها لع نيسح نبا روك ملا يلاولا قرف

 هعم ناكو ٠ هب سانلا مءاشاف زعت نصح هالوو يزاجملا نباب ناطاسلا هلزعف

 حبق لكس ونال نوويز و. ”نئابلا ثزي ىلع نو.لغتي تيلافش

 ناطلسلا انالوم نب بويا روصنملا كلما ناطل.للا يفوت ةنسلا هذه ينو

 يناث ءاعب رالا موي هتافو تناكو لوسر نب ىلع نب رمسنب فشوب رفظملا كمل
 يف نف دو الةاع٠ رعت نصح يف ةرامالا راد يف ةروكذملا ةنساانم رفص رهش

 (لامت' هللا هنت ةيرفظملاب ةفورعملا زعت ةنيدم يف هدلاو ةسردم

 ناطلسلا انالوم نب نسحلا ةفالخلا جات دوعسملا كلملا انالوم يفوت اهبفو

 يف هتافو تناكو لوسر نب ىلع نير محب فسوي نيدلا سمش رفظملا كلما
 ثالث ةنس روهش لوا مرحلا رهش رم نيرمشعلاو ثلاثلا موي سيحةنيدم

 ىلاعت هللا ةمجر ةروكذملا ةنسلا ينو“ ةئاهعبسو ني رشعو

 نب دمج نب هللا دبع نب ركب يلا نب فسوي لضافلا هيقفلا ىوت اهفو
 كلت لها عئادو بلاغ ناكو ربصلاوةنامالابافو رعم ًالضاف ابيقف ناكو ىبحي

 2 ةننم :دلو دوه ضئارفلا نف يف ًافراع ناكو هدنع نوكت اغا ةيحانلا

 ىلامت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا هذه يف يفوتو ةئاهتسو نينامو

 ىلا ةبسن يئادجملا ىلع نبركب يبا نب دمح هللا دبع وبا هيقنلا يفوت اهيفو

 الاي اهدعب فلاو ةلمبم لادو ميجلا ركب هيادج هل لاقي ةشبحلا نم عقص

 نبا نع ذخا يمايزلاب فرع ناكو ٠ ءاه اهرخ او ةحوتفم تحت: نم ةانثم



 *اع يناثلا ءزجلا ةيؤاؤالا دوقعلا

 قرتفا دقو 0 ىلع ةروصنملا ىلا مثودصقو ديب ز نم كيلاملا تجرفن

 مل مهم لنلمل لثق 0 م ةعاح ف داعلا 9 كل نيام 1 ايا

 ذخأف ةمقولا نع ائاغ ناكو رمدزا نب دمحا ن.دلا مهن ريمالا لبقاو ثوفابلا

 ماقاو تر 7 رم نماثلا نيثالا موي ةعقاولا اع كنز هب اولؤذدف اًريسا

 م١ ةروكذملا ةئسلا نم نابعشر خ | يفوت نا ىلا ديبز يف اًريسان ءدلا مجن ربمالا

 رادب وذلا نب“ رم ءفلاذ ةروكذلا ةئسلا ٠ نمر ذل نابعشر هش شو

 اهادطا ىد أمس نيرشع نه 1 اهرصافف ندع ىلا قاس نوب 3 جمل يب ىف

 9282.4 ندع هلوخد ا ٠ رهاظلل اهيف كااكول و مفاي 1# رم نيد درا ضعه ةدعاسم

 نيدلا ردب ريمالا رلكموي ندع ريمأ ناكو ٠ هر ذملا ةنسلا نم نيشب مايال

 0 و رهاظلا 5 4 ثعلو راديودلا نبا هع ضيفقف ىلحلا لع نب نسح

 ةّولمدلا . ءرم فنالا نب رفعج لزنو ٠ كلانه سب نادعسلا ىلا رهاظلا هب

 ةولمدلاىلا علط 5 لا َس نمني.رشعلا ىلا ندع ف 4عم ماقاف راديودلا نبأ ملا

 ررثك ربو ةديج ةنازخي

 ردب ريمالا همدقم اًركسع دنجلا ىلا رهاظلا زوج ةدعقلا يذر بش فو

 يرصفلاك ةيردلا نم ةعاح ”هعمو يبابشلانيدلا العنب رمحنب دمحم نيدلا

 لها,ييرا ةدعقلايذ نم عباسلا موي ددجلا موصو ناكو .٠ اهريغو رشعطو

 ف ناكو * اهب لوماقأف ةبارعلا-ةيارق ىلا ل نيبئاخ اوداغقاا د يدش ابازحت كنا
0 



 ةيددهاجملا ةلودلا رابخا ركذ يف نسداسلا بابلا د 4 ١٠١

 دنا ومن ةجوت انركذ ام زعت نصح نع دسالا نب ةطحم تعفنرا الو

 وهو رهاظلاىلا دنجلا نم اوراسو اسراف نيس نمو كلاملانم هءم مدقلو

  مهتعضبقتا كلذب ناطلسلا ع الف ٠ مهسوفن بيطو مهلا نسحاف ةّولمدلاب مالو

 مهتم ريثك عاب ىتح سماالا مولع لاطو اوبعتف ةيكماج ممم دحال قلطي و

 (إذ ٠ ىذالاو حيبقلا مهتم ر ركتو حببقلاب ناطلسلا اورهاجخ هبايث ضعإو هتدع

 نصحلا نم متاصلا حاص ىرخالا ىدامج رهش نم ميارلا سيملا موي ناك

 لع ناطاسلارماو بنو ارساو التق كيلإملا ةحاباب هللا هحر ناطلسلا رماب

 رماو ةرحجينشلا قيرطو دنجلا قيرط اوظفحيو ةمات ركسع يف جرخ نا يعزل

 مز هيذو ةماهت قيرط اوظفحيو ىلبجلا ركسعيف جرخي نا اضياركش نب هاربا
 دحاوو ناديأا ينرفن ةسم> مهنم لئقف مهورخ ىلع كيلالا تجرخو اولعفف 8

 نب رفتمهنم دلخ ناطل )ىلا نصحلا اوماطاف ةعامج ممم مزلو '””ينانحلا مامتسدتع
 م 0 سوي عباسلا دحالا موي نك ٠ دولا يواسالا

 نينثاعهنمقنشرشع عبارلا نونثالا موي يفو ٠ نينا ضيا مهنم قنش فيقادلا

 نم كيلامىلاتجرخ الو ٠ الجر رشع ةتسمباكدلجو مهنم قلشو للق نم عبمجل
 ابلآؤ ناكو ذيول اوهجوت مث امايا اهيف اوماقاذ ةيخوخلا ةيرق ىلا اوراس رعت ٠"

 اهلها ضعب ةدعاسب ديز اولخداف مهنايعا دحاوهو ياطنرط نب د. ذئموي

 ٠ ابيلع اولوئساو رهاظلا اهوكلشت ةروكذملا ةنسلا نم بحر رهش ةرغيف كلذ
 ىلا علطف ةمالسلا ةيرق كي ذئموي رمدزا نب دمحا نيدلا من ريممالا ناكو

 ةنازلبط لامجا ةعبرا ناطلساا هلله ديبز هل ديعتسي ناب هل دافنو ناطلسلا

 دشملاو يعزلا مهعملزنو لجار ةئاتسو سرافةثامسمح_:رم 12 هعم زهجو

 طقن ريغ نم لصالا يفاذك )١(



 يك 11 يناثلا ءزجلا ةيؤلؤللا دوقعلا

 | هللاو زإ عم

 أجرلا يبا نب ىبحي نب دمحم نب نمحرلا دبع لضافلا هةفلا يفوت اهيفو

 ًيّتساو املاع افراع ًابيقفف ناكو ٠ ةئاّتسو نيعبسو نام ةنس هداليم ناكو ٠

 نءلاوش نم فصلا يف يضرملا قيرطلا لعيفوتو ةحربلا ةسردم يف أرقم

 ىلاعت هللا همحر ةروك ذملا ةنسلا
 ن3 تريدلا دب ريمالا ىلا هاظلا كاملا بتك نيرشعو ثالث ةنس يفو

 ظ 1-2 عمج يف هلصوو كلذ ىلا هباجاف هتءدخ ىلا هيعدتسي دسالا نب نسح

 981.4 دحالا موي اهذخاىتح دنجلا ىلع طخ ًاليزج الام هعم زهجو دنجلا وحن هزهجل

 رثثءوي دهاجلا لبق نم اهيف ناكو ٠ لوالا عبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا
 م08 كثب ميهارباو دواد نب نسح رفظملا كللملا نبركب وبا نيدلا ظق هيخا نبا

 دسالا نبا ىلا اولامو كيلاملا ترمافن ةيرحبلا كيلاملا نم ةعامجو ركش
 دنجلا نم ىرسف هسفن ىلع نيدلا بطق فاخن هل اوةلحن رهاظلا كللل مهفاحو

 دسالا نبا نيب و هنيي ةعداوم ىلعزمت ىلا ركش نب ميهاربا مجرو زعت يف ميصاف
 نم رارج ركسع يف زعت وحن هجوت مث لئالق مايا دنجلا يف دسالا نبا ماقاو
 ٠ ةنيمدلا ةيحان ىرم ىئابيشلانب ثايغلا ههجاوو مجريغو كيلاملاو دارك الا

 همرك اف كلذ لالخ يف رهاظلا كلملا ىلا لصو دق ىنابيشلا نبا ثايغلا ناكو

 نصح ىلع ًاعيمج اوطخ ٠ زعث ىلا مدقتلاب هرعاو ليج لام هابحو همظعاو
 ًاموبنم ليشأإلا جتا عفنرا عباسلا مويلا ناك الف ٠ مايا ةعبس ةطحلا تماقاف زعت

 لها نم ىلتق نم ةلمج ناكو ٠ رفن ةئام نم رثكا امهباحصا نم لتق نا دعب

 الجر رمثع ىثثا نموحن زمت



 1 دهاحيملا ةلودلا رامخا ركذ.يف سداسلا بالا 3 ٠١ دى

 ةنساا نم لوالا عيبر رهش يف هتافو تناكو * هرم رخآ يف ىمملاب نمتماو
 قش هقحلر هروك دما

 نوعلا مشب قيرعلا رمث نب دمحم هللا دبع وبا حلاصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 نيعلا مضإ قب رعلا ال لاقي سيح لاعا نم ةيرق ىلا ة.سن ءارلا حتفو 0

 ال لاقي عزوم يجاون نم ةيرق ل يك مث ٠ قرع ريغصت ءارلا م حتفو زامل

 اكرابم" الجر ناكو : ةلعاف نزو ىلع ةروسك ةلمثم نيعو فلاو مى 0

 تاماركلاو حالصلاو ريخلاب اروهشم قيرطلا كولش يف الماك اًدهاز اعرو

 هلاصم يف هفرص اهنم لصحت اش يداولا يف عضاوم عدرزب ناكو ٠ ةرهاظلا 8

 نلط يف ةبغر هل ةمحلا يلاع سفنلا فيرش ناكو ٠ هبلا نيدراولا ممط ينو
 نم ةجحلا يذ رشع يف يفوتو هلا وحا عيمج يف هريظن نع تفولا زب "معلا

 ] الان قا ةمحر ةزيكذملا ةثئتلا

 لاقي مداخل ايذنه اخلاص ادبغناكو :لابقا لضافلا يرقملا يفوت اهيفو
 نباىلع هقفل تاءارقلا نب افراعزاكو ٠ يرودلاب هدي فرعي و اضيا لابقا هل

 ندع نم اذه لابقا جر > ندع نمهديس رفاس الو ٠ ندع بحاص يرارجلا

 ىلا اهنم لحتراف اهتالو ضعبنم فسع هيلع لصف. ىبشملا ةنيدم نكسو اضِا

 ىلامآ هللا همحر ةروكذملا ة:سلا يف هتافو تناكو ٠ اهب يفوتف زمث

 تنل كرابلا نبا)رمع نب ىموه نبا كدا حلاصلا ٍيشلا يفوت | ميفو

 افراع قاف و هرم (زيش ناكو ٠ يلع نإ رمع نب دعس نب ملاس نب ةوعشم

 لرباو هدلاو دنع نفدو ٠ هلا دتحر 0 ةنسلا نم ناش رن 7 يف يفوت

 تبع امني ةدحومو ةنلثمو ةزمهب بما طابز يف يحي نب ينوص همع



 دع ةيواوالا دوقعلا

 يناكوا+ مهيهل ماع ىلا هب, ةلزيبسك هيلع نيد ءاضنل اليرعب ةيامروكذلل
 ىللعت هللا ةمحر ةروكذملا ةنسلا نم رفص نم نيقب مايال ىلا ةيررق يف هتافو

 فر ىحي نب دمحا سابعلا وبا لضافلا هيقفلا هيخا نبأ هدع ١ يفوتو

 ووو. هدلوو يلسحلا دمحم نب يلوي هقفث أقفحم اقف ناههعو ٠يترضحلا دم نب ليعامسا

 ةر ذملا ةنسلا نم لوالا عيبر رهش يف هتافو تناكو ٠ ٠ ىلملا ع نإ دم

 نايترملا ثمن

 هيقفلا .ثب دما هيقفلا نب ميهاربا قحتا وبا حاصلا هرةنلا يفوتاهيفو

 يللا دمحم نب يلعب هقفث اقفح اهيق» ناكو ٠ يرهضحلا دمحم نب ليعامسا

 ةروك ذم ١ةنسلا ن * لوالا عد بر رهش يف هتافو تناك ٠ ىلع نب دمحم هدلوو

 ىلاعت: هللا هج ر

 هيقفلا ىرب دمحا هيقفلا نب مهاربا قحتا وبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 ماقاو دجسلا ةمزالملا ريغك املا أيقنناكو ٠ يعرضمحلا دمحم نب ليعاوسا

 ةروكرانملا -ة:سلا نم غض .نف . هتافو. تناك :ةنبسني تشع نم اون افكتم#

 ىللامت هللا مب. محر مايا ةينام وحنب هببا لبق

 نيسح نب دمع نب ميهاربا نب رمت باطخلا وبا اصلا هيقفلا يوت اهيفو
 قاعتي مل ةليوط ةدم ماقأو ةئائثسو ني رشعو عبس ةئس هداليم ناكو ٠ يلمتلا

 ناكو٠ هركذ عقاد مذ ارب اهيررإا لع وخلا ىلا ال“ معلا ةءارق نم ءيشب

 اند بحاص 0 هب هقفلو هيخا ىلع ًارقف ر ذئنيح ظشن رمت نمرغضا

 |ر وسم ىشاوب مهبرقيو ةيلطلا نه ةعاح معطي ماكو اريثك جب ةعدس“

 رئازلا»و فيضلا هدصقيو هيف سردي ةد.م هيف ءاقاو ةرونأاو ل هتيرق يف



 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا ركذ يف سداملا بابلا 4

 مهضارغا ىلع يسي ناكو يدنجلا لاق ٠ نين ةدع كلا:هماقاف رمع نب دمهم 9
 00 مو ٠ يرصشلا ليكش مايد و6 جى

 يتلا يوددزب ةيجاتلا ةسردملا يف أسردمرقسا مث كحاب ول

 ل ذملا ةنسلا نم ىلوالا تانج لهم يف ىفوت نا ىلا نيعدربملا ةسردم
 ىلاعت هللا همحر

 ناكو ٠ ميهاربا نب ىلع نب دعس نب دمصلا دبع اصلا هيقفلا يفوت اهيفو
 نب ره همه ةقيرط كالسو ٠ ةئاتسو نيسمحو تس ةنس نم رفص يفآث ه اوم

 ميها ارباب هقفلو ٠ هل هتبحو مهلا لاغتشالا عم ةدابعلاو مايصلاو مايقلا نم دعس

 ءانب همع ةيرق يلرغ هو دقلا ةيرق نكسي ناكو همع باعصا دحا ينزاملا

 هبو حالصلاو نيدلاب اروهشم ناكو * ةامبم لاد مسالارخاو ةونوتفم ةثاثم

 لد هب تيزومملا ل نالمو قيقئادل ايم العير ناكو بي لفل تيل
 كامتدسا همجي ةيوكاذلا ةيدنلا نمي ةلاوختا لم فصنلا يف ىفوت نيرئازلل

 ليعامسا حيبذلا يبلا مامالانب دمحاسابعلاوبا اصلا هيقفلا يفوت اهيفو

 روهشم 5 عورفب افراع ًالضاف اهيقف ناكو هيباب هقفث يبرضحلا دمحم نبا
 ماقم اورضح نريذلا ءاهقفلا ةلمجن ٠ وهو ىوتفلاو سي ردتلا يف ةكرإلا
 ناكو ريشملا يلع نب ركب يباو ليكشيبلا ةيضق يفرظنال ديّوملا كاملا ناطلسلا

 رظنلاب ناطاسلا هيلا راشاو ٠ ةئاهبسسو ةرشع ثم ةنس دنجلا رصق يف كلذ
 ناطاسلا ماقم اولخدام مهنا لاقيو . لبقي ملف هريغ ىلا راشاو لعفي ملف ايف

 سعالا ناكف بيدالا نبا ءاضقب ةراشالاوهو مهنم ناك ام ىلع اوقفلا ىتح

 دمحاهبقفلا ناطلسلا ىطعا نرأ دعب مثدالب ىلا ةابقفلا عجرو 1



 7 يناثلا ءزْلا هيؤلؤالا دوقعلا

 سانلا نم ريثك هب قحالتو ةطمحلا نع عفلراف الام يسنعلا نبا ىطعا ناب

 ميلقثو ملاومان» انيك اوكرتو اباها عفلراو ةطحلا تمزوماف
 4.229 يرجحلادوهسم نب دممنب رمت ب اطخلا وبا هيقفلا يول ةنسلا هذه ينو

 ركمسلا يف ناك الل مث يللا ليعامسا هيقنلاب هتيادب يف قفل الياف ايفتنأكو

 ىتح ركمسلا يف هيلا فلتخي لءجو حلاص هيقعلا ىلع سرد اهلها نم لاّوسب
 ىلع ماقاف ةيرقلا يف .ايضاق هلعج ءاضقلا بيدالا نبا يلو امو .٠ هتءارق لكا

 فصلا يف يفوت نا ىلا ةباطخلاو سيردتلا لع يبو لصفنا م ةنسوحن كلذ

 ىلادقرهللا هجر ةروكذملا ةئيسلا, نم نانعش نم

 رب :ليضفلا نب ناوليم”نب ماس نب بحب نب ميهاربا هيقفلا ةيفوت اهيفو
 :داعلا هيلع تبلغ اًربح ابيتف ناكو يدنكلا يباهشلا هللا دبغ نب دم

 ىلع كلذ دسبو ةيناموعلا يف نمرلا دبع نب دهم نبا دعب ًاسردم رمساو

 نا ىلا سفنلا ينس .ةمملا يلاع ناكو ىجحي هيقفلا دالوا دوجاوهو سي ردنلا

 ىلاعت هللا همر ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش يف يفوت

 يدارملا دجحا نب ديعس نب ركب يبا نب نائع لضافلا هيقفلا ينوت |همفو
 هقفلا ٠ ماعطلا ماعطاو ةمحلا ولعو سفنلا فرشب !روبشم ًالضاف اهيقف ناكو
 يف يضرملا قيرطلا ىلع هتافو تناكو ٠ قرشا يذب اهقفلو يلالدلا هللا دبعيلاب

 ىلامت هللا همحر ةروكذملا ةنسلا نم مرحلا نم

 نب دمحا نب ديبع هيقفلا نب ءرمحرلا دبع لضافلا هيقنلا ىنوت اهيفو

 ةنس هدلوم ناكو ٠ يمحرلا ماه نب نايلع نب دوعسم نب هلبإ نلعب دامب

 ينبلبفنم دييز ةنيدميف ءاضقلايلوو هريغو هيباب هقفل ةثائسو نيتسو ثالث
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 زعث لها اي لوقب هتوص لع أب نصالا ىلعا نم حيصي اًئاصرما مثديلا اليمج

 كن افوخ مهتوبي ىلا 0 0 تعجرف لالح 7 ةيروصنملا توبب 51
 الا راهنلا فضن ضي لف ايظع اءوي ناكو ٠ ٍظعالا داوسلا مهشغو بهنلا

 كمع ثانب نا يدلو اي كملءاهل لوقت حالص ةهج هئدلاو هيلا تبتك دقو

 مح يف اوراس ورع ٠ ةيقاب مهل قبي لو اوبهنو اوكته كولملا ءاسن رئاسو

 ثوبي نم امي ذخأ نم سانلا يف ميصي ًائاص اوماقاق سرادملاو دجاسملا
 نيد هدلوو رصانلا كلأا ضبقف دلال دالوا ضيقب رماو ٠ هدريلف كولملا

 لكن كفر وصنملا كاملا نب. نيدلا رومأب لماكلا كاملا ضبقو ٠ مالسالا

 هدحو ًانوهسم كولملا نم دحاو

 نيبو هني لصحو ةيناث ةرم هللا همحر دهاجملا كاملا ناطلسلا ىلوتساو

 يف كلذب. مل ىدانو ٠ ءافولاو نامالاب ةعار٠ ملل بتكو مغذو دوهع كيلاملا

 رامونو رضانلا كلا قالطاب عا لئالق مايادعبوسانلا مءاجم ينو قاوسالا
 نيدلا لاج ريهالا ةيناثاا هتنطاس يف باتّتساو ٠ روصنملا كلملا نب نيدلا

 هدأو ىلا انك هل ىجكي ناروصنملا كلملا هنع نه ناطو + نسح نبووز

 ويش بيل نم عنتمأو لثام ف كالذي هل قي ةّوامدلا مياستب رهاظلا ماب

 يشلاو ٠ نيدلا ءالع نب رم“ نيدلا عاجت ريمالا همدقم اركسع هل ناطلسلا

 ةعارج رماخو ٠ يسنعلا ركب يبا نب رمع خيَشلاو يبابعلا ناره نب دمحا

 ىلا يففي اقيرط ناطلسلا ركسعب اوراسف بوعشالا نم ةدب كالملا ىلع

 ناكو* برحلة دم تلاطو نيقي رذلا يف لتفلا رثكف نيرهش نم اوحن ةكولمدلا

 رهاظلا مهعداخ صالا لاط الف رفاعملا ضرا نم اح ةيحان يف كلذ مظعم



 0 يناثلا ءزجلا هيؤلؤللا دوقعلا

 نع ًاهينرانمب انيدفلا ةئاعبس نم وحن لاملا نم ايهيف فرضنا 57 نيعسأ

 سودلملاو بوكرملا

 ةمحر دهاجملا كلملا نالغ ضعب مدقت نا هردقو هللا ءاضق نمناك مث

 ىباهذلا رشي مهمدقم ناك مهنم ةعامجو وه قفتاو نييبرعلا دالب ىلا هيلع هلل
 قافتاب هافق نه نصحلا عولط ىلع سراوفلا نب حلاص هل لافي اح و اولياعق

 اوناكو ٠ الجر الجر متوعلطاو لاخلا ملل اولدأف هاناخيرششلا ديبع نه ةعامج
 تاناخيرشلا ديبعمهعنماوروثي نا اودارانصحلا يفمبلك اوراص الذ ٠ نيعبرا

 مايو حابصلا حبصا ناىلا مثدنع او فمأف ؟للوقت ىتح ةثداح اوثدحت ال م اولاقو

 يذلا ركسعلاو تاناخي رشلا ديبع ملع الف“ نصملا باوبا ميتافمب مداخلا لزثو

 حيبتافملا اوضبقو ٠ مهفايسأب وير ضف هيلع اوحرخ حاتفملاو مداخلا لوزنب مهعم

 هوضبقف هيف ىسما يذلا هسلجمب هيلع اواخد ىتحروصنملا كلما مهبرغشي و
 ُغ نوتبدي ةبترلاو نصحلا ياو ناكو دهاجلا كلملا نوديري اوجرخو هنم

 ربما لئاقدهاجلا راعشب اودانو نصحلا لها مهيلع فرشا الف ٠ فيضملا راد
 بكر و رصانلا كاملا ي كرف ةنيدملا تحتراو ٠ لثق ىتح !ًديدش ًالاتق نصحلا

 هباوباو لمع هيف محل ايبتي ف نصحلا لفسأ ىلا اولصوو ركسعلا نم ريثكهعم
 ناك نا هل اولاقورصانلا كلملا ىلا ةيرحبلا ءارمالا رئاس انركازما ةقلغم

 مهتلك تعمتجاف ٠ كللاب كلوا تنأف ضبق وا لتقوا ثام روصنملا كالا
 اف نصحلا ىلا ًاقيرط نوديري الجرو اليخ ةئيدملا ثثعلاو كلذ ىلع
 نم بجم هيلع اوعمجا ام لغو ك كلذك دهاجلا ك كاملا ناطلسلا مار الف.اوذلبو

 8.228 الو هلو ةنسح يدلاول رك ذي نم ءالأؤه يف ام هللا ناجبس لاقو ٠ مهلعف



 ةيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بايلا 3و

 ىلا اضيا مثروف نرم اوجرخو ضيا |هولتقف كح سيع نه يسيعلا ناهع

 ةبرغملا يف توبي ةدع ةليالا كالت يف ببنو كلانه ناطاسلا اومزاف تابعث

 ف روصنملا كلملا ىلا اوجرو ناطلسلا انالوم ىلا ىمتني نمم بيذاجملاو

 ةئولل .لغزملا«:-لمغا اءريع ماقأف ارهبا دهاولا كلملا ناطلسلاب ممتلي 3

 عبارلا مويلا ناك الف ٠ ةظلفملا نايالا هل اوفا ركسملا فلحتسي وهو مايا 3

 ناطلسلاب علطوناطلسلا يزو ةكلملا سوهان يف نصحلاروصنملا كلملا علط

 مارك الاوزازعالا ىلعةرامالا راد يف هلع ظنحلا تحت هعم دهاجملا كلملا

 رقتسا الو ميرحو بارشو ماعط نءهيتشيو هجاتحي امب موي لك هيلا ينوي

 ءاقلت د:جلا ىلا لصو الفرصانلا كلما هيخأ نبال لسشرا نصح ا يف روصنملاكلملا
 دسالا نب نسح نيدلا ردب ريمالل دّمعو ندع ىلامجبملا ةعطقاو ةناخلمطلاب

 لماكلا كلما هيدلول دقع مث ضرح هعطقاو ةناخلبطلا هل عفرو ٠ ةيولالا

 لكل لعجو ٠ ةناخلبطلا اهل عفرو نييدلا لب نر كلملاو نيدلا روماب

 ةكولمدلا ىلا نيدلا دسار هاظلا كلملا هدلو لسر او !ًديج اعاطقا اهئمدحاو

 نيدلا عاجتت ريمالا ىلا ةنطلسلا ةباين' ضّوفو يزعتلا توقاي هتمدخ يو
 ةيرمبلا ءارمالا نيب و هنيب تلصفف مايا ماقاف ٠ يباهشلا نيدلا ءالع نب رمع

 نب فسوي نيدلا لامج ريمالا هناكم لعجو هتباين نعناطلسلا هفرصف ةرفانم
 ناطلسلاماقأأو هلكبابلا رما هيلا ضوفو يصخابفورعملا داوجلا نب بوق وب

 ناضمر رهش ىرم سداسلا تبسلا ةايل ىلا هتنطلس يفروصنملا كلما
 نموحن يدنجلا ةياور ىلعو ٠ اموي نوئامث ديجملا دبع نبا ةياور ىلع كلذو



 وى يناثلا ءزجلا هب ولولا دوقملا

 لسراف ٠ هضشب 08 ائيشرمدانلا كلملا نو ٠ ناطلسل بأق يف عفوا روصنم

 رمح هيقفلا ةبرت' يلا اجل كالذب رصانلا معال هضيقل اجا عام ربمالا

 ةبرتلا نم هوضبفو ةروك ذملا ةيرثلا - ةعاجلا هعبتف برقع يذب كيعس نب

 ىلطعسولا رشعلا يف كلذ ناكو ٠ ٠ زعل ىلا هب اوعجر مث : راوجلا قح اوعارب لو

 نيف هنعمل ناطلسلارم ا زعل ىلا هب اولصو الف ٠٠ عروك ذل ةنتلا نما غيم زم

 ناطلسلارما مث ٠ ىلوالا ىدامح م 1 اس ىلا نصح لا يف ًاسوبح ماقاف عت نصح يف

 ناطلسلا ناكو ٠ كلانه ىلا هب ريست سراف ةئام لسراو ندع نم ىلا هب

 يفو مايا اهيف ماقأف يلوالا عي ديرك عرفتي دنجلا ىلا مدقت دق هللا همحر

 نم ةعاهر ضح؟ 0 يرافظلا نمحرلا دبع هيقفلا بصل كلذ لالخ

 بس ءيشنب 0 من و اي فلك راغ دف مايا | أهيف ة ماقأف ذ لوالا

 ءاعبرالاءوي ىلا |هيفماق اف تامن ىلا مدقتو ةّولمدلا نم لزأ الذ ٠ «ةدافلا ف برد

 هنم فصلا ىلا ديجلا دبع نبا لافو 1 ىرخالا ىدامج روش نه نماثلا

 1217 هتلود داسف يف ميهاربا ي عبس دقو 3 هنم ةرفانر كيلا بولقو مؤارمأ جض

 نب فسوي رفظملا كلملا ناطلسلا ن : بوياروصنملا كلملا دنع ةدعاق ' اوررفو

 اودصقورابكلا كيلاملاو نبال تعبتجا اودارأ يذلا مهيعس لك. الف رمح

 بذامملا ةيحان يف كيس نإكو روصنم نإ فسوي نب رمح عاجشلا راد

 1 ماهل لع نب دم نيدلاردب ريمالا هربص هعم اولتقو مولد نعت ةنيدم نم

 لزب دمج زيشلاَو ةاضقلا ىضاق يرافظلا نمحرلا دبع هيقفلا مهعم ناك



 هيدهاجملا ةلودلا رابخا يف سداسلا بابلا

 تمضعو ناطل لا نمروصنم نب فسوينب رمع عاوتتلا ريمالا نكمت الو

 رم هيف ناكو ةّولمدلا لقعم ىف نيلعتعلا صالخ ىف ىعس هدنع هتلزنم

 يرغظملا رمدزا نب دمحا نيدلا جن ريمالا ديّدوملا كلملا ناطلسلا هلقئعا

 00 دمحا نيدلا مج ريمالاو رمدزا نب دمحم ن.دلاردب ريمالا هوخاو

 ٠ ةفيلخلارادنزاخ ريماانبطأ نيدلا سعشريمالاو يرفاظملا سرافلا رادنزاخلا ه٠
 "دي محل تناك دقو ة ةزمح نب مساق فيرشلا ائبا هوخاو دواد نافيرشلاو

 بابلا نع داوجلا نب بوعي نب فمتوي نب 0 درطو ٠ ةليوط
 تلمحو بابلا ىلع فسوي نب رم بلغو موسم اب ناطلسلادنع هيلع ,لكتو

 مهتاهدو لاجرلا ءايكذا نم ناكو ٠ ًايظع ب بابلا طبضو ةنازلسطلا هل
 ةكلملا رييدتب مهفرعأو

 موي هلوزن ناكو نصحلا نم ناطاسلا لزن نيرشعو نيتثثا ةنس ينو

 ْ أب مافاف ةرحشلا راد ىلاراسف مرحلا نم ثلانلا 4

 الوسر لسرا ةر لا راد ىلا نصحلا نم لوزنلا دارا امل هنا ىوريو

 يف !ديج انؤو هل راتخي نا هرماي كلفلا لع يف ذئموي نيردصتملا ضءب ىلا

 لزنف ٠ مويلا كلذ يف ًديج ًائقوهل راتخاف ةماقاالو ارفس هن يعي لو مويلا كالذ

 لوزنب ِط أم لجرلا .عزفف هل ريتخا دقيذلا تقولا كاذيف نصحلا نم ناطلسلا

 تقولاكالذ ناطلسال راتخا نمحونف لها يتاب ل أسف تنولا كلذ يف ناطلسلا

 نا لع ام هللاو لاذ كاوس دحا هلراتخا أم مهلك هل اولاقف هب لزن يذلا

 عجري الهنا اعروهوركم تقو نصحلا نمهيف لزنيذلات قولا اذهو لوزنلاهدارم سام ١

 رب فسوي نب رمع نيردلا عامين ريمالا نا مث ٠ ةسوكعم ةلاح ف الا هيلا



 0 يتاثلاء زا ةيئوائالادوقعلا

 ١ نسداسلا بابلا
 ةيدهاجلا ةلودلا رابخا رك ذ يف

 ٠ ةتيالو نسم هلأ ةالوت سايملا نإ ليعاتما ساصلا وبأ فرشالا لاق
 اًداوج امادقم عاج امبش اكلم هللا همحر ديّوملا كلملا ناطلسلا انالوم ناك

0 
 لئامش دوساللو راحبللوب ١مللو .حايرالو هيف سمتلا

 لهانم تالمو ءالمو د افملابدالاو "نافملم هيدلو
 ديدش ةسارفلاقداص ةسايسلا نسح ةكيرعلانيل فاصوالا لماك ناكو

 ةكلمملا ديدش ةكرحلا

 8226 كلما 1 دهاحلا كلملا ناطاسلا ةدعاق ثرقتسا امل ديجلا ديعنبا لاق

 ريمالا ىلا ةنطلساا ةباي' ضوفو بوقعي نب فسوي نيدلا لامجريمالا لزع

 م8 لبق ناكو ٠ ركشملا كباتا هلعجو روصنم ثسب فسوي نب رمح نيدلا عاحت
 راد يف “ ىرق روشنم كلذب هل انه ةيديوملا ةلودلا يفنب واودلا داش كلذ

 ركب وباو لضفملا فسوي اهو 4 يدلوأ دقع مورلا كلذ يفو ٠ فيضلا

 لصحو ٠ اهرضحمب ائرقو الني روشنم ةباتكبر ماو ةناخيلبط ال لمحو زئاعلا
 فرشالا كلملانب دمحم نيدلا لالجرصانلا كلملا همحنبا نيبو ناطلسلا نيب

 بايش هقفلا ةنهح نم هلا ناطلسلا لسراف.٠ ادوهعزانامأ شنق قل
 نيدلا بابش يشاو طلاو ناطلسلا لعم وهو يرافظلا نمحرلا دبع نيدلا

 هليكو رصانلا كالملا لسرا مث نامالا بحي ام فلخ ناطلسلل ءافلجيل حالص
 ناميالا بجي امهل فلحت ناطلسافلحيل حاشولا نب دمح نيدلا لامجهيقفلا وهو

 طقن ريغ نم لصالا يف اذنك )١(



 عبطلا ءانثأ فرح امو ةيطحلا ةخسنلا يف ًافرحم بتك ام حيحص ىلإ داشرإ
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 تامعن

 مفر

 مهوعابو

 ٍي مرفخو

 لوقي
 ركسعلا

 هقفوبو

 نينامتو
 هدلوم

 رمأف

 ماقأف رجابح نب ىسوم
0 

 بعتلا عضوم تايملا عضي

 نعط

 امهعدافو

 نيرعلاو
 ربزهلا سابع
 رهشلا نماثلا

 ًارحاس هنأ

 تساللو

 حيحصلا

 تابع

 عردزي
 مهوتغابو

 يفاب جرخو

 رمأف . رجابح نب ىبوم
 ماقأف

 بقئنلا عضوم ءانلا عضي ( هلعل )

 ينط
 امهعدوأف

 نيرشعلاو

 ربزهلا كلملا سابع ( هلعل )

 رهشلا نم نماثلا
 ًارحاس ناك هنأ



 تايوتحم
 ةيؤلوللا دوقعلا نم يناثلا ءزحلا

 ةحفصلا ظ

 (ل5--9) ةيدهاجملا ةلودلا رابخأ ركذ يف سداسلا بابلا
 ملم وجل ) اهعئاقوو ةيلضفألا ةلودلا مايق ركذ يف عباسلا بابلا

 ( 18-07١" ) اهمايأ ضعبو ىربكلا ةيفرشألا ةلودلا مايق ركذ يف نماثلا بابلا

 (؛:8م-١05) ءاسنلاو لاجرلا تسرهف

 (:م٠١8-؛94*4) مايألاو تاناويحلاو قرفلاو لئابقلاو نكامألا تسرهف

 (؛م5441-١5) دئاصقلاو بتكلا تسرهف



 . ةيؤلؤللا دوقعلا نم ىاثلا ءزجلل ححصملا ةبطخ عبأت (د)

 رهاظلاك الملل ًارصاعم اذه فرش ألا كلملا ناكو . ةرجملا نم + ةنس

 ةنس نم أوحن هدعب شاعو ةيررصملا رايدلا بحاص قوقرب
 مييلوتو ءابقفلا ةايح خيرات ركذ ىف اريثك فلؤملا بنطأ دقو

 نع ريبعتلا ىلأ نيياحألا نمريثك ىف حنجو نههلا دالوب ءاضفقلا بصانم
 ةيماع ةدامع اهنأ رهظي, تارابعب ثداوملا

 " للا نا باتكلا اذه. نم لوألا تأ ةيطخ قوت." ذ دفو

 ىفابيلع اندمتعا ىتلا ىهو  ندنلب بتكلا راد ىف ةظوفحلا ةيطحلا
 ” رم ةتيلألا ام تلي أو ةلوكشم الو ةطوقنم ريغ  باتكلا عبط

 امف فلؤلا ابيلع لوع ىتلا داوملا رسيت مدعل حالصأألا ىف تابوعسلا

 مولعلا نم (ملضتم نكي مل ةخسنلا هذهل فتاكلا نأ نآلا ديزأو . عج

 0 ظامنلاالا ننم اريك فرج كلذلو ةييرملا

 . ديدن باتكلا لدب أ نأ ءاقنا ار لصألا ىف هتدجو ام عيمج يغأ

 ست 'ىراقلا مرحأ تنأ ببحأ ملاذه عم ىنكلو

 ةيلصألا ةخسنلا ىف فرحلا حيمص ىوح لودحي باتكلا لييذت

 :ينانلا ىعبطلا فيررحتلانم عبطلا دعب هيلع ترثع ام باوص نمضتيو
 عبطلا ءانثأ طمتتلاو فورملا طوققس نم

 اعىلا ةراغأ ةيحترفأ اماقرأ باتكلا شماه ىف تعضو دقو

 ةيرع اماقرأو نداناب بتكلاراو ىف ةظوفحملا ةيلم الا قعسنلا تاحفص

 هدب طخ سئئهذر ريسلا اهبتك ىتلا ةخسنلا تاحفص أدبم ىلأ ةراشأ
 ليقف لرب 7 جدربك ةعماج ىلأ اهادهأو

.4 .11 

 جدربك ةعماجب ًاقباس ةيب رعلا ةغللا ذاتسأ



 ( جر _ ةيؤئاؤلا دوقملا نم ىناثلا زجلل ححسصللا ةبطخ

 رئاسو دم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيلاعلا بر هلل دجلا

 ظ نيلسرملاو نييبنلا
 دوقعلا باتكن م ىناثلا 231011111 ظ

 ىنع ىذلا باتكلا مت هبو نما ىف ةيلوسرلا ةلودلا خيرات ىف ةيؤاؤال

 ىجرزملا نسملا نب ىلع خيشلا هفيلأت

 ةنئتمل هذي" انه هناتك نم لو الا بابلا ىف فاول مجج دقو

 نابأو مالسألاو ةيلهاملا ىف ناسغو ريم كولم خبرات صخلم ماشا

 كوام تايلنارك 3 ل سمات مرعلا ليسن ةيارج) دسلا دسئل 1

 (؟-- ١ لوألا ءزجلا ) ناسغ نم هللا

 مالسألا لو لؤسو خيرات لمص هنيع بابلآ قف حضوأ 1

 لولا زا ) هيفا كلملات اولقتس نأ لبق ن 8 مهفارشأ ك1

44-5) 

 ةيروصنلااةلودلا مايقر كذب باتكلا نمىناثلا بابلا فلؤملا ادا 9

 ةرحطلا نم ةئاهسو نيثالث ةنس نملا ىف كلملاب روصنملا كلملا لالقتساو

 نب رمع نبدلا رون روضنملا كاملا وهو . رصم باعصأ بوبأ ىنب دهع ىف
 ( لوألا زكا نم نيسْخلأَو ةيداخلا ةحفصلا رظنأ ) لوسر

 نمللا دالب ىف تثدح ىتلا تابغاشملاو بورملا ثداوح درس مث
 كلما ةافو هباتك مكخو '. ةرحملا يىرم م. ةئس ىلأ <. ةنس نم

 ل عيبر نم رشع نماثلا ثبسلا ةليل لضفألا كلملا نبا ف رشألا
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 بانك
 قي ولولا توقعلا

 ةيلوسرلا ةلودلا خيرات ف

 هس اج سس

 فيلأت

 5 عززدم قدح

 هحبقلت و هحيحصتب قع

 لسع ىنويس دم خيشلا

 ةيوبدخلا مولعلا راد يقر دحأ

 ارتلجنأب جدربكة .ماج ىف ًاقباس ةبب رعلا ةغالا سردمو

 هي 9

 ىناثلا رجا

 بج رسم هل روفغملا ىرك ذ فاقوأ ةقفن ىلع عبط

 رجلا املا قيطم ٠
 م1915 ةلس سس مام“ ةبس
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