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 17 ةسداقلا 1 شالا

 ه ناشاقأ و 15و0٠5و47و521و55و 15و ؟4و 1 ماشلا

 ؟[ (انيروف) انيدارق 0
 لأ رار“ ر10ز اوال ىلا و 11/15 ةيطرق نا
 51 ةنيطتطسقلا +21 ةارشلا

 ب مراقلا افلا

 ٠4 بوبا ةعلق 52 ةاكلا
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 عب 1

 نادلبلاو ةنكمالا مالعال

 ؟[ هنسثا

 ه ناذا
 ه ناجيب رذا

 © نذرا
 ١٠و ه ةديمرا

 هللا 2و 11 4< ردطكمسالا

 تا
 الا 1١ هللتشا

 11 نا حا
 14 هحنرفاو ةسنارفا

 /موال؟و ١٠و11 و56 ةيقيرفا

 1 ا ل ا ا

 ١ 1 ةرقنا

 ١الو 1 زاوهالا

 15و "و4 سون ايقوالا

 41و 46 ةليا

 ٠ باوبالا باب

 لباب ١1
 1 ( ناتسجس بلط| ) ناتسحتب
 ا/ (7) سانق| رح

 68 2-2 ( هللا رح

 ؟/ ةشحلا رحب

 160 ندع رحب

 (سونايفوالا بلطا) مظعالا رحبلا

 19و58و؟؟و٠1 ىعورلا رحببلا

 ال ساق رحب

 1 شطين رحب

 2 0 دل( رح

 6116 نيرحللا

 1 شطينام ةريحب
 ه ارا

 21 اطر

 20 ةرصبأ)

 5 121 و [(و 2و 55و 57و ا دادغب ا

 ه خلب

 0 ةيسنلب
 ه ناقيلبلا
 الك و.21و 1 ةماج |

 41و ازاجحلا

 2و6 0

 46 راحلإ

 ه نا رجح

 الاو ا ةريزهلا

 ملول و هو" برعلا ةريزح أ

 15 ءارضخلا ةريزخحلا

1 

 الكو 2 1 زاحملا

 21 رححلا

181 
 0 ا تاومهرذهح

 1 50 نانوح |

 44 ةريملا

 0 ناسا

 7 يورلا جيلخلا |

 55ه نامع جيلخ



 غ2

 15 تيك

 شوا ١ 56/117

 , 1 اكسس ل ا ا

11 

 لي جنرلا

 1 نويناي رسلا
 ؟هوااو 1و 4و نادوسلا

 0 نر

 1 رت ست تيل 7

 ؟هو4و 1 ةبيلاقصلا

 25 ملط

0 7 

 لإ دا

 1 نو

 2ع

 00-2 مجعلا

 1 ناندع

 ملاك-١2 و 20و 1 برعلا

 4 ناثع نب يملع
 44و41 وم ةقلاعلا

 2[ كماَع

 6 راس
 4ا9لو41و98-997و 11و 7 سرفلا

 .> ةيولهفلا
 4و مهر ؟هوال طيقلا

 هر/و 217 ناطحق

3 
 +219 45 هعاضق

 +؟ طوقلا

 ع
 را كك

 مهول 1 نوينادلكلا |
 ؛؟ ةناثك |

 ةازاز سرر

3 

 ١ كايك 7

 ١٠و مو 1 ناللا |

 هكر ل

 ؟0و؟4 نوييطللا |
 41 به
 27 ةخسام

 41 كلام

 41 ناثع نب كلا“
 01و 1[, 16 ةكيسوجملالا
 41 جحذم |

 © سو وا'] و موال نوتازشملا

 نا

 + طبتلا |
 460 نصن أ

 41 نادك
 هرا ريم نب عسمملا

 و٠ه-و١و دونحلا

 14و و1/ ةبونلا |

 <71 ةعداو

 / جوجا.و جرجا |

 4| دمحي

 رك
 ؟ى هوك و سس_اطةهرالوآ نا

6» 



 ع ا سس ” رق

626 
 هه

 لآ

 بفهادملاو لئايقلاو بوعذلا مالعال

 ؟ه-ةنذا: لآ
 414 ةنوه نب عديمسلا ل

 21 رن نر لل
 1 نارام ردا

0 
 21 26 ددالا

 41 نامع دزا

 م كا

 هو ردا
0 6" 

 7 هحنرفالا

 21 سؤالا

0 

 0011, 113 نوط
 1 قدا

 ا ةنطابلا

 4و4و1“ رياربلا

 ؟[و 1١ ةمهاربلا

 ؟هو4و 1 ناجربلا

 2 ة | (نعسلا) رعسشلا

 ؟١ و15 ةهملاطيلا وا ةسلاطبلا

 2 ا

 ه.-مالو,41518و 1 ليئارسا ون

000 

 ه]و ها رغفصالا ثرحلا وب

 ١1 ناساس وب

 1961و 51و13 سابعلا و

 41و 2١ راوصلا ؤش |

 ]ا كركلا

 7 زغزغتلا |

 44 ما

 6 عوتتا
 27 فيقش

 ؟5؟: ةياونثلا
 هللا هن دوغ

 40و11 سيدج

 121 ليدج
 2 ماذح

 4هو 1 ةقمارطا

 كا مرج

 مث ةعرطا
 421 ةئفح

 ؟هو15؟و 1 هقلالخلا

 19 هر ار ةسكأ

 2 دنملا نب رجحلا

 هل 1:1 تارظ]

 سك نترك

 0 راو فاو 2و 04,51 سن

 4139 ةفينح

 4 22 ةعارخ

 ا 0

 1 ردا

 2 جرزخلا

 21092 سود



 (ط)

 و 11( ( مساقلا ولإ) طخ رمللا دحلان هلسم

 ا
 ان( طخرلا ركع نب تلم

 54 (ديسلا) حيبسملا

 51 ميكح نب حيسم
 ؟1/ ( يسابعلا ةفيلخلا ) عيطملا

 21 ,/1 دمحم روصنملا نبا رفظملا

 76 ةباسنلا يشرقلا ةيواعم
 4ا/ نايفس يبا نب ةيواعم

 ه1 ةلم> نب هب واعم :

 01و 04و 51 ( يسأبعلا ةفيلخلا ) مصتعملا
 21و15 (كلملا ) ىلع نب هللا, صنتسملا دعم
 5 تدرك 36

 ه؟ ( يسبعلا ةفيلخلا ) ردتقملا

 11.54 (ساعلا ةفلخلا رح ةربآ) دخلا
 : نا

 و 17 (بحاحلا) رماع يلا نب دمحم روصنالا

 ا ل

 (ريمالا :.ماشه بلطا ) هللاب ديؤملا

 ريشونم ١5
 ه1 (ى.ًابعلا ةفيلثلا ) يدهملا

 66 00 ا

 /5 يرماعلا دهام قفولا

 [4 نطي»
 [ 1 شواليم

 (نامحرلا دبع بلطا ) هللا نيدل سضانلا دج ن دج
 رياح نب نانس نيبد_دحم نبا رصح ): قابلا

 هم (ينارملا

 ؟1/ جيرج نب ساطسن

 | ا

 1 ل ةواردكلا

 أر رتصالا دورع

 ]4 شوخاءوقين

 250و5او 51 ديشرلا نوراه دع ه د+

 ا سءاردلا
 5114 ( خونخ) سمره
 1١و14 يلبابلا سمره

 كدا ال تح د نس
 ا لخادلا نار لا دبع نب' ىلا ماثه
 م1311 (يسلدنالا هللاب ديكؤملا ريمالا ) ماشه
 (ةنيمدلا يذ نبا بلطا) نسحلا وبا يلادمحلا

14 

 3 ىدع نب مثيلا

 (دمح| نب ىسع غبصالا وبا) يطساولا د+ و دع

 بسال

 41١ سلاو

 ؟5 يغصولا

 44 ذوس يلا نب ناسي ميكو

 ( هاربا قاحسا وبا بلطا) لايقزرلا دلو

 /1/ هبنم نب بهو

 ١1و695و 01و٠6 روصنم لب نب ىحي دج ي +

 ال ريزولا قاحسا نب ىحي

 امر ١] زان ريش نب دارعحدار

0 7 

 هراو 12 ناطحف ان هيرست

 2 يدنكل فسوب وبا قاحس| نب بوقعي |

 4اول/ا؟وه25؛1ر١و-طلاووآه

 3٠ قراط نب بوقعي |



 اللا "قوتنا
 لاا يكباعبلا اقول نب اطسق

 56 نوبلا نب نيطتطسق

 ؟٠ه و514 يلاليه نب نيطنطسق

 بل نب مهاربا قاحسإ وبا) و

 74 ( ىيجتلا
 نواف لع إ) نوط

 1 ارطبولق

 [15 (؟) سريمرو

 ها برك يدعم نب سيق
 الآل 0 ك دج

 (نامرلا دبع نب ورع مكحلا وبا) ينامركا
 الإ 7٠

 417 رابحالا بعك

 ا م كا
 ورحل
 | عود نب ذابقيك

 اء ترءويك
 آ١ ناهتل دع ل دج
 طول

 ]4 (72) ندقول

 24 هيوجرمام دج م دج
 +. يدنملا هللا ءاش ام

 را 1( سال هيلا نإ ديكر نرمألا
 ه6و02و6-و 5

 رفاظ نب ىحي دحملا وذ ريبمالا ) نومألملا
 4 ( ةلطيلاط بحاص نونلا يذ نب ليعمسا
 ا

 57 (يسابعلا ةفيلخلا) لكوتملا

 الالو ه4 ( شن وبا ) سنوي نب قم
 49 يدبعلا كل

 75256 021 ١] فنارقلا مهاربا نس دع

8 

 لآ (؟) يعصاعلا مهاربا 6

 الآ رفاظلا مداخ ةريره يلا نب

 65 1 ونثلا ليعمس| نب

 ه ميكملا ليل نع

 م٠ خيلق ن
 ؟١ يلاثيلا رباح نب

 1 يكمربلا مهج نب دمحم

 نإ ددخ > نينمللا ثلطإ) نيسحلا نب دمع

 ( يدالا
 1505 كلطل) انكر نب دمع

 4 ىلكلا بئاسلا نب دمحم

 1 1 ل | طتقردلا دعب نيادنح
 2-00 ( لإ لوسر) هللا ةدبعبّرب ددح

 هاو /
 00016 1| لعاز يرفلعلا هلا دبع نب دمحم

 0 مكحلا 02 هللا لع نب

 ١1 11| ةارث كي مشا ذيع نب

 34 لخادلا يومالا نامحرلا دبع نب
 ١ اطوال( ناح لا دبع نب
 اذ طتواألا (4) هللا ذيع نب

 ال 11 اخ لقا نودع نب
 ها ”يزرورملا دلاخ 0 نا

 دمحم

 ديح

 هك

 بحاص ريسمالا ) حدامص نب نعم نب
 7١ (ةيرملا

 و١؟ يزراوخلا (رفعج وبا ) ىموم نب دمحم
6 

 (شوك رم بلطا) نوميم نب دمحم
 (دمح| نب ةملسم بلطا) طيحرالا
 100 6 نب دمع, سوك نع

 (مكحملا بلطا) هللاب يصنتساا
 (ذدعمبلط|) ةللاب سصنتسملا

 14 (نيسحلا نب يلع ندحلا وبا) يدوعسملا |



 كر

 ( ملسم ةديبع وبإ بلط|) ةلبقلا بحاص د+ ص +

 ( مساقلا وبا بلطا) يدلدنالا دعاص
 ١7 نعرفلا كلم تراومهط دع ط دع

 - ملا/ يورلا كلملا سطيط
0 

 : ارث سوال وميط

 باطا) نمحرلا دبع نب ليعمسإ| رفاظلا دع ظ دج

 (نونلا وذ
 ا/ ثفاي نب روماع + ع+

 هالو 5١ يرهوجلا ديعس نب سابعلا

 1 يرسلا د1 نب هللا دبع

 بسا» يطسقرسلا دمحا نب هللا دبع

 نبذ لمارمالا قالسملا ”ىاحسا نب ناك
 : را (ةعانشلا
 ه1 روحام| نب هللا دع

 44 نناملا نب هللا دبع

 6 يئاجبلا دوعسم نب هللا دبع
 ا مفقم 2 هللإ دبع

 و 10 يومالا تأ نيدلا نصالإ :نإاع لال

 رم

 77 ماشه نب هللاب رهظتسملا نامحر لا دبع

 4 يدياقالا ليعمس| نب نامحر لا دبع
 هد رك دع نب..تلح نب نامحرلا دع

 ( ناحرلا دبع نسحلا وبا
 م٠ ىغقثلا كلملا دبع

 6 رت نب
 011 10 نب ناّتع

 ٠ يمليدلا هيوب نبا ةلودلا دضع [7

 : 21 ناندع

 57 بلاط يلا نب يلع

 ٠76 ىفالديعلا رمح| نب يلع

 5 يلع

 رمل (ةيقيرفا بحاص) يدهملا هللا ديبع

 <77 وحلا نإ نس ارعلا نب يلع

 7 3 ل
 631 (9) دوحام نن لع

 راو تالق نييرع

 ال5 ( قون ) اةيدي ا نيا 1(ضصعح )/ نيام

 44 ليزعلا دبع نب رمح

 ,١-0 ه8 ,؟ا/ يربطلا ناخّرفلا نير رم

 هال يزرورملا دمحم نب رمع

 راووو م ةارخإ دمح| نب سنوي نب رمع

 41 (رغصالا عبت) نا ني در

 20 صاعلا نب ورمع

 21 راكحالا ثذإ هر

 ,”وم ملاعلا نب دم]| نب ىسع

 (دمحم ىصن وبا بلطا ) يلارافلا دج ف .د+

 (سلاو بلط|) سلاف

 هوه (ريثك نب دمحم نب دمح|) يفاغرفلا
 2511 اوي روقرف

 (ميهإربا نب دمحم بلطا) يرازفلا

 0 عفار وبا لضفلا

 ؟١ يزيربتلا ٌماح نب لضفلا
 7٠ تخول نب لهس نب لضفلا

 هه (نيتسائرلا وذ) لهَس نب لضفلا
 ,١ه نوطف
 25 (مسقلا وبا ) محن نب دنف
 ؟] (سوروف) نوروش

 ,!الو15و78ى11و11 ميكحملا سروغاثيف
 د

 ه٠ (؟) شيف

 مساقلا د

 هال يولعلا

 07 تاع هفيلخلا ) هلل| رعاب متاقلا

 5 6 (؟) رغبق |

 ناطحقأ 27354١

 ينئادملا ماثه نب دمحم نب
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 ةهرالا
 الا/ل ( لضفلا نب لضفلا وبا ١ يادسح

 65( حابصلا ) حابصم نب نسنع]

 هال بصخلا نب نيسحلا

 0 مجنلا سدنهملا دمح| نب نيسحلا

 5/2251 قدالا نب دع ني نيثملا
 ريما ) نامحرلا دبع نبا هللاب رصنتملا مّكحلا
 كاي 2 ا ل ا 0

 ا

 5 دكت اع لإ فاطر 3 طشمرتلا راك
0 
 ١١ يدادغبلا هللا ككل تا در

 و؟ ١ ( نام ر تلا ديز وبا ١) قاحس| نب نيئنَح

 اهكشأ

 60 يزورملا كللا دبع نب دلا>- دع دج
 راك هيل ىومالا ةيواعم نبا ذنب نب دلاخ

 46 يسعقفلا مشالا نب ةعزخ
 ىنسحلا ١١

 ع+ دمح| نب ليلخلا
 1/ (سمره ) خون

 (ىسوم نب دمحم بلطا) يزراوخلا

 1١و16 سرفلا كلم ازاد دع ذ دع

 تالا! ينلا دواد

 4 ىنمقلا دواد

 ؟ا/ نينح نب دواد

 /4 سديروقسويد

 (مرعع بكلطا) راعذالا وذ دع ذ دج

 (لهس نب لضفلا بلط|) نيتسائرلا وذ

 ه1 سان وذ

 5١ يحمخالا هاربا نب نونلا وذ

 5 (ليعمسا نب ىجحي نيسحلا وبا) نونلا وذ

 دبع نب ليعمس| رفاظلا ريمالا -

 ا ةلطيلط بحاص نونلا يذ نب نمحرلا

 1 سطا رقم وذ |

 تك ١

 82 نئاّجويذا
 يح ركد ونا تلظإر) ىذاآرلا دع رادع

 21 فوسليفلا فقسالا ديز نب عبد.

 14 يدارملا ناولس نب عيبرلا
 54 ينيطللا شامور

 7١و11 تشدارز

 44 سدع نب ةرارز دعز د |

 14 (9) ينرلا |

 0110+ كفا وهلا

 /1" . يرماعلا ةسهز |

 21و١1 بلغالا نب هللا ةدايز |
 الا (رسمالا)

 (هب ر دبع نبا بلطا) نامحرلا دبع نب ديعس |

 (ناّتع وبا باطا) نوحتف نب ديعس

 1٠١ ليئارسالا يوتا 0 نب ديعس

 1 (ةقلخلا نيناتنلا وبآ) حاقسلا

 55و ”سوا 1و 14 طارقس |

 اا ا لزجلخ نب .ناسح نب ناولس

 21 ضانلا نبا مكسحلا نب نايلس |
 ا[ 1 دق نب ناولس |

 (لاوربج نبا بلطا) يليئارسالا يحي نب نايلس
 (ناورع نب قاحسا تلط|) ةعاسلا" مس

 م10 رك ياام ان نيب نامسا|

1 

0 
 0 مق ركل نإ ذيع نب ليس
 2( لكارسالا ك2 فرخ نب لكما

 : 3.0 تيون نب لهسلا |
 62 راد نب هللا كغ نب . يلع ةلودلا فيس

 ٠٠١ (نايلس نب ىلع ن

 ىتيسلا دع نم و

 ه6 (7) رحب نب داش دع ش دج
200 

 01 بعل

 0 21 ربا قم



 ( ه)

 هور 6 1 راك ١5 ىلبابلا نفطصا

 راو 0و مميسلا# طارقب | (نشطشغوا لاطا) نشطشعا
 [؟وا 1 و#) نسلقدتب | 61] سنك نب ىنعالا|

 14و 98 ركااش نب ىسوم ونب | 00
 2 ىاردتكسالا(؟4) سوطقون | 4
 51 ع+ نميطفا
 + قاردتكسالا نيا ه5 611555 1 ا را
 [5؟ سويسودوات دع ثا | ١)" سروغيفا

 56 قار نتكسالا نفث" /5 يرماعلا ىلع ةلودلا لايق
 ل يكشلا جا 44 سباح نب عّرتالا
 01و45 طسوالا < [4و 78 سوديلقا
 21 :رغصالا 2 ْ 7 يلاورملا شطمالا

 ١./ مكحلا ميتا 41 (9) زودنالا
 ةرق نب تباث نب نائس نب تباث دج ث | ميد دا
 2 0 (سونابرد| تلطإ) سو.ايدنا

 ب ار نسحلا وبا) 0 2١٠ سواليقنا

 ؟1 و 517/ يطلا| سلات [ا/ ساروغاشكتا
 ]77 سويطسما ]1 سوئن وطنا

 + فوضلا ناح ني رياح # جاي 04 090 سوو
 و6 و 5و 1و الو: و ؟27/و: 58 سوزنيل اح | | داق قاورق ثا

 م6 | (سيلقدتب بلطا) سلقذاينا

 0 ظ أ سلا نرش

 ١./ بجاحلا (9) يلقسلا رفعح | 74 (7) سرافوا

 (يناهبتلا بلط|) دمحم نب رفعح | ؟4و؟١ (سطسغوا) شوطشغوا

 +, ؟ ةفيلخ جالا دج ح دج | يجاهنصلا ريمالا سوُبح نب سيداب دع ب
 44 ةرارز نب بحاح | ه.. ةطانرغ ككللم

 ( يذادتبلا لإ دبع نبادحا تِبلطا) شح 7 نباح نب يع تلطا) ىلا
 ه1 سارا ترخأ (نانش نب رشح وبإ كلطا)

 7١ ىبساحملا دسا نب ثرحلا 21 رو
 7 ع ةداكك نب ترك 57 عوشبتخ

 »بل بيبطلا ينال 2 فساد
 مو-مله قاحس|ا نب يادسح 1 يملا هيوزرب

 ( ٍليئارسالا لضفلا وبا) فسوي نب يادسح | ١٠و 114 يذولقل) (سويميلطب و ) سويملطب



0 

 2 01 6١ه وه - 3

 1 (؟) يربنطلا دمح | مسقلا وبا

 ( نايلس نب قاحسإ بلط|) شاق وبا

 الا هبيبطلا سابا نب دمح |

 5 هل وذل“ نعم .يليدلا هيوب نب دمحا

 21و٠4 نوصفح نب 52 نب دمحا

 "1 50/ هيقفلا دلا> نب دمحا ١ ىليئارسالا ”يفاربطلا ا ىحي ريثك ونا

4 

 (طسوالا عّبت بلطا) دعسا برك وبا
 طار ناكل[ دكمح] نب نسما دمحت ورا

 (ةنيمدلا يذ نبا
 اما ىلا ملا دع ل هلا دع دب وبا

 “و مرح نب ديعس نب دمح| نب ىلع دمحم وبا
 اياب

 دا تباطا 2 ىهذلا تت هللا دنيع دمحم ونا

 1 ( ىهذلا

 ٠7١ .”ىلانلا دمحم نب نايلس 0 وبا

 هك قاجلا) تلح نا هلا دع نافرت وأ
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 )00 كلا فل هللا ديع ناورم وبا

 / مك

 ار كلل 52 لاف رع ولا
 نب ناورع نب دمحم نب كلملا دبع ناورعم وبا

 مو-دح ليشالا رهز

 لقا ضخ 0 ناحل دع فرطلا ىلإ
 مهد و 1 ريذولا يمخللا

 ١4 يخلبلا رمع نب دمحم نب رفعج ىثعم وبا
 ١1و 9ا7ل-65و6ههواالو امو 11و

 هي وسر ؟) قوافل دمع رض ونا

 (فاّلعلا نبا باطا) دمحم ليذهلا وبا

 نبا بلط|) نيسحملا نب دمحم ديلولا وبا

 (ينانكا
 ( يثقولا نبا بلطا) ماشه ديلولا وبا
 ٠١ه راحنلا سوينولاوب|

 < ناؤكذ نبا ماخ يبا نب دمحا

 (راّزيلا نبا بلطا) يناوريقلا مهاربا نب دمحإ

 قد 1 علا نيد |

 64 يئدادغبلا هللا 0 نب دح] |

 (يلاغرفلا باطا ) ا 1 مع نبا كما ْ

 ه7 افسوبي نب دم |

 مل4-٠1 يلاّرحلا سنوي نب دمحا
 ؟1/ جغط نب ديشخالا

 ك1 ار ١ سدا

 0 سونايردا |

 001 سطر رطسارا
 ”ك 11 و 7 2و1 "سل اطاطضرا

 115 ا ا تك

 م فرم ) سوقيطسرا

 سديمشرا ١5

 (تشدارز باطا ١) تشردزا

 ١١ كباب نب ريشدزا
 74 قاردتلا ببظلا قاحشا

 ؟17/ نينح نب قاحسا

 /. يليئارسالا نايلس نب قاحسا
 71٠ (شاقق وبا) يمشاحلا نايلس نب قاحسا

 ه1 حابصلا نب قاحسا
 //و 59 هعاسلا مس نارمعع نب قاحسا

 م5 راطسف نب قاحسا

 0444و ( طسوالا عّبت برك وبا) دعسا
 ]5 (تالرفلا وو ) سولف نب ردتكمالا
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 [7 يسدورفالا ردنكسالا
 57/ (9؟) ردن نب ليمسا

 ه١ سق نب ثععشالا
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 74 رمح| نب فلخ نب يلع نسحلا وبا | 41 (نيسملا نب دّحم هللادبع وبا) يفنانكلا نبا

 سنوي نب .نامحر لا دبع نب ىلع نسملا وبا برس ( دمح| نب دمحم ) ثيللا نبا

 هو يرملا ظ 6 ( ىتابقلا نيب لع حط » ىسوحملا نبا

 (0نوحلاىذ تلطر) لضمسا نك. 2 سا 0 ا

 تلطإ ):نمحرلا كاكيع نب درض كلا 0-0 رم تلطاا) طالا

 ( ينامركلا . | نب دمحم هللادبع وبا ) يئاجبلا شابنلا نبا
 260 يروئيدلا هةنينح وبا /هوالا/ ( دماح

 ٠6 ديس نب نامحرلا دبع ٍديز وبا ( جرفلا وبا بلطا ) ميدنلا نبا
 1١ ىدع نب نامحرلا دبع ديز وبا 5٠ يرصملا ميه نبا
 /1 مارجج نب رهاظ نب دمحم ناويلس وبا ١١ حاضولا نبا

 456 دوس وبا | دمحا نب ماشه ديلولا وبا ) ىتقولا نبا

 ؟ يفلسلا رهاط وبا ٠74 ( ينانكلا
 ناهلس نب دمحإ هاب ردتقملا نيمالا نيا رعاغ وبا ( يلع نحلا وبا بلطا ١ سنوي نبا
 17 داع نمي نب رفاثلا 1غ 0

 يلاطحتلا يرفاعملا هللادبع نب 6 رعاع وبا ( ىتم بلطا ) سنوي نب ىتم رش وبا
 11755 ( بجاحلا روصالا ١ | 5 د ني ا معا” وكل و

 نال د نيس رع ديد شاد ىلإ 5+ يزارلا "انكر نير دمع ركذ وأ
 ( ناكل“ |" سافل طا رد نع ك7
 بلطا ) ئاجبلا هللا اح 3 0 هللا دبع قا (سديوقلا باطا ) ىيجتلا مهاربا قاحسا وبا
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 © ةلبقلا بحاص » يننلبلا ملسم ةديبع وبا| دلو ١ ىبحي نب مههاربا قاحسا وبا
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 /1, 58 يطسقرسلا نؤوحتف نب ذيعس نامع وبا | 41 يئاطلا سوا نب بيبح ماك وبا

 لطيلطلا نيود م سمع يل كارلا 7 سمح نب دمح| رفعح وبا
 1 1 او ناو نا

 21 دبع نيش بلا نإ 7١ه فسوب نب دمح| رفعج وبا
 +. طايخلا يلع وب | 17-2020177 يربطلا ريرج نب رفعج وبا
 11 مزح نب ديعس نب دما ورمج وبا| .٠ /5 يلطيلطلا سيمخ نب رفعج وبا

 »+ ىغئارفلا ةدابع ني باح بلاغ ونا هال قاتلا ناس ياش

 201 دا تا عرشلا ل را بتسالا شلل را
 ؟ يربعلا نب سويروغيرغ جرفلا وبا | ركاسع نب فاخ نب نامحرلا دبع نسحلا وبا

 (يادسح للطا ) يادسح لضفلا وبا مو

 3 كلا كام يسلدنالا دعاص مساقلا وبا | 27“ هديس نب ليعمس| نب يلع نسحلا وبا
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 00 0 ةاوادم ( هيقف ةاوادم ) ١) 7- مادا ديؤلا ( 2 ديدلل )1
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 3 15 -- لوضفلل ِهَتِيرطَتَو : ابلعلو ( لوضفلل هقب رطتو ) : مه - ىضرملا جالع يف ةبرذ
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 ثتاحالصالا قحلم ١١١
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 ةيانع 35 | وكلا داصراب مولع ) روس ع © انلا هضرع ناك ( كلا هض رع نك 0-1 0

 0010 ةعانط ( سلا ةعاتبم) 1م لك الا نييدت"'(لكيبلا سدتزا 16 - .(نكاوكتلا: ذاصراب
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 ةعمج قرف
 ه٠ ىلإ 7١ ةحفصلا نم

 اك 21011 هذه (ةححصو ... ةياوز هذه ) [5. ب وةريتلاب ("يربتلاب) 15 : موت :نض
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 اعز ( اهو صا انعرو ) م12 نا رح ةكرم يو شاربج نه ناكو حيسملا دعب شاع

 بتكب مدصقا|) ١١ - امج ُهبواج ”ةلاسر اهنمو (امج ٌهبواج ُهتلاسر اهنمو) م« - انلوصا

 ١1 - ةحيحصلا ججحلاب ( ةحيحصلا جاجحلاب ) 4: "مه < ةفسافلا 5 مدح وأ (ةفسلفلا

 هيوباس (يرصملا هيودس) م: سود اهنم رثكاب 00 طرحال ا نك 0 الز 12

 نال ا لا ناو |ه- هل نطخ ال املا ( هل تطخ املا ) ]14-0- يرصبلا
 هعبس نم) ١ 1- |اوئاضتساو (|ودافتساو) ١١  ةطاحالا ا ةهدحو ىلاعت هللو ( ةطاخألا

 1-0 داع اجلا ف صقان رطس انه (اهاري ناك يتلا) ١4 - 18 ءامسإ ةعبس نم (ءايثا

 ىصن ) 18- 7 ائاعو )هل اناغو :٠) مص هيلا دوصقملا (مهيلا دوصقملا) 3 :١١

 اونا راع ل ع ةطتساو ٠ .. ءامكملا تهاذم لح 0 رقحلا 12

 رغدبلا وا رغلبلا (زغربلاو ) ؟ :سي < عمجي نإ (عمجي ناب) 1 - ا ا ور عا كلا
 دالي يف) 11: - عطق ثلث هك هده تناكذ (عطق عبس كلاملا هذه 00 0

 هناك (ةرثبلا ناتك) 124 : م -> نامزا يدامتب ( نامزلا ىداق) 71- ةيمور ةئييدع (ةيقيرفا
 صدم دالب دحو (لوطلا 001 كك نب رمع) 4:7 -ح ةريميلا

 . مدعب| امف مهنع اقح كلذ ناك ناف ( مهدعبا يف مهنع قح كلذ ناكن اف) ه: سو - لوطلا يف
 : 6 - فم هيدم ٠ . .كلملا راد ا ( تفل ةييدع٠ . . كللا زاد ل 1

 باوصلاو . يفاردنكسالا سوطارقب : (2:4) ةفيلخ جاملا ىور (يناردنكسالا سوطقوب) 8
 0 0 نا رتكتسلا نواث نازضلاو ( ينردنكسالا نوِس) 0 --٠ انتحلصا يك لقرب
 بلطا « سناطسإ » وه انتخس نم عقاولا مسالا ( مهئاملع نهو) ١5 - (] 18  ص) تسرمبفلا

 ةعرفتم يف (ةق رفتم يهف) ٠١:4١ - 2ك ام (لوي ام) ١1 - (189و ؟5؟ص) تسريفلا

 سمش دبع نم راوصلا ينب ٠ * . ةيفحو سودو (سمش دبع نب را وصلا رن ا

 - دادنس ةبعك" (دادّنش ةبعك) [1 - ةلخ لعاب اتيب دبمت (ةلخخ ىلع ام ايش دصت) 15: ويم
 |م - مديت ام ( مديت امد دب نإالالو (ةبادو الو) رك 50 عم) 1:هخ

 ه:*ه - سورعلا جات ل يسقنلا مَألا نب ةّبي رج وه ( مشالا نب ةيزخ)
 يلا تّيؤر) 31:47 - ظفنح باحصا (ةظفح باحص|) م - ءىط يّلبجب (ءيط ىلبحب)



 ل تاحالصالا قحلم

 يضاقلا لاقف » :اذكه با يف درو ماكل اذه (ماسو.. .سفح ام اذهف) سب - ٠"
 نم ذبنب فيرعتلاو ممالا العزوم قس كلل يىلسذح ا١٠ اذه » : هباتك متم دنع دعاص

 ١1 اذكه ّمخف ب اما «لاح لك ىلع هلل دمحلاو «” دلوقب | خو .« مرابخاو مهغيلاوت

 ةباتك نم غارفلا قفتاو (م )٠١7 ةئاعبراو نيتس ةئس كلا د فلل انا 11 غارفلا

 « (م 97١م) ةئامستو نيناغو (|ذك7 ىنثا ةنس مارحلا مَّرحم رخاوا يف طاقتلالاو قيلعتلا اذه
 نم ذبنب فيرعتلاو ممالا مولع ةيمست نم يظفح يف رضح ام اذهف »:|ذكهف ج ماتخ امإ <<

 (؛م90) ١,510 ةنس ءاثلثلا موي يف ممالا تاقبطب ىمسملا باتكلا ا

 قحلم

 نع اللقن .اهانرسشن يتلا ةخسنلا يف ةعقاولا طالغالل تاحالصالا صخا هيف

 اة 1 عم اهزك ذ قباسلا ثالثلا ندنل تال

 باتكلا تاحفص ىلا دوسا ددعب انللد دقو .نالضافلا برعلا ةغلو ستقملا تع

 اهرطسا ىلا عيفر ددعيو

 ١٠ ىلإ + هةحفصلا ن

 ( جرككلاو تاهاجنلا) ٠ : و - ةّيِرَللا : باوصلاو (ةييلا) 4: برو ٠١ رطسلا + ةحفصلا

 06: 1 < باوص نر ماخلار _- نان (نزرا) - ناقوحو (ناتلومو) "#7 خركلاو ؛ ناهاملا

 0 <لا) 87١ - تشدارز 2 بايلا يارد ىلإ ةن « ةيردلا 0 اهلعل (ةيررلا)

 سنايقإ رحب (سبانق| رم) يك و للا 5ك قي .نوئانوكلا كد

 عجاد) نادرو نادبج :ناؤضلا لكل . (نازوخو  ناليخ) 8 ةكارتلا ةضيلا) 0-0

 - كّشكَو ناليجو (لشكو ناروحو) ؟ :8- (؟هو 7ص ”ج يدوعسملل بهذاا جورع
 ؟:ه - ممالا رئاس ايف اوُدب يتلا (ممالا دجانم اهيف رودي يتلا ) 4-هناغو (ةناعو) 755: 6١و +
 - عاعرك (غامرك ) 71 - يلقعلا فلانا نقلا فلالا فلاتر سار هش ا

 نم ىخنإ (كيد نم ىخس|) -١1 اهمادقإ ناسنالا ىطاعتب ال (اهءادقا ناسنالا ىضاغت ٠ ١

 ةمسقلا,) 5:18 - رطب يا اىَشَأ باوصلا لعلو . اقلخ يا (1رسَأ مدش|) -11:1١ كيد
 للعلا ةّلع (ملعلا ةلع» -١1 بسنلا ةفيرش (بسنلا ةعيرش) 1؟ - ةيعيبطلا ةمسقلاب (ةعيرطل

 د ةددبلا . .. ذب (ةرادبل :.:ءامساب) 15 ارايمجلل ىإ زولحسل وول

 ( هرضحاو) 1 ٠١ - ريوحزالا ا هفيلخ جالا ىور (ريجزالا) رم م

 (امتواحنتي ) - ةفرعملا ةمذقم و| مدقم (ةفرعملا ةمدقت) !؟-دياوتلا (ديلاوتلا» -٠١ هرصخاو

 ردو ح1 ( قرشا يفد 5 اهتونضتيبز اهنوصاختس ىإ اهو

 : ةاروتلا يفو (ماس نب دالا) -١4 ماعتلا ن دو (ماتلا نسحاو) م مياس و (مهلسحتو)
 (ورجدري) ١:95 - ناساس ينب كولم لوا (ليئارسا نب كولم لد ماسر نب دول



 ٠ ١-4ل/ تاحفصلا ىلع تاياور ل

 وهو (لخدم وه) ١8 - سماخلا رودحا| نم ىلوالا ةئسلا لخدي 0 ( هيمان ةروزحملا

 ' تاواص : هلوق فذحب . مهنم ءايبنالا روهمجو : 10 | ( ءاينالا رويهمحو) مو -». ع لخدم
 مهالجا نأ لإ 0 | (سطيط ةريخالا ةّدملا اهنع مل نا ىلإ ) ووب مهيلع مالسو هللا

 - (ذك) اهراطوا يف: : ج . اهراطقا يف :ب | (هراطقا يف) "م ح سوطيط ةريخالا ةّرملا اهنع
 جا ب | يف صقان (ةعقب) "© - (اذك) قيرف قرفت:| (رزع رذش)

 :| (ممالا اواخدو ) م - م” - ملسلا هيلع: جا مالسلا و هيلع : ب | (معلص) ١ رايراي ص

 (طلغ) ليلقو ٠١: ةك رجب : ج مهنم ليلق ممه تك رحت )م- ممالا اولخادو : 00 اطل
 (هيوجر سا ) - ج نع اهناك تاباورااف . ب | يف صقان باتكلا خا ىلا اذه نم ( . . ناكف) ه-
 701559 7< نورها (نرها) < صقان (ُةنع هللا _يشر) 5 - (فيحصت) هيوجرساب
 مس (ةعاس مي) ه - ناكف (ناكو) ه- (فيحصت) شيانكتلا . . .شابك (شيانكلا
 (لوبلا. . . تايسحلا يف باتكو) -١ اهيف (!منم) ١١ - هللادبع (هللاديبع) - (طاغ ) دعاس
 ملعلا نم) ب - وس ح (ذنك3 تاصقتسالا يف ٌةباتكو (تاسقطسالا باتكو) - صقان
 ل سلدنالاب اندنع ناكو (سلدنالا بابب ناكو) ١8 - ينلالا ملعلاو ةمكسملا نم (يملالا
 (باوص) اينتعم (ايفقتم) - سدانلا نب نمحرلا دبع (ردانلا نهرلا دبع) ١5 - هعانصل (ةعانصب)

 - (فيحصت) هئعارم (ةتعارب) © - (باوص» نورظني (نورطضي) ١ 6, ص
 نب مجس ل ردا نب مجنم) 7- هب ةفلكلا (هيف ةفلكلا) 5 - بالجتسا (لالحتسا)
 ندا 8 1 ةسالفلا. . . قطنملا ملع (ةسلفلا . قلما ءانسر 1 ( نك ) لاوللا
 (اذك) مطرف © (ةطسرد) ١( - مامن ةقسالفلا مولع ىلا لذدملا هلت هلق( 2

 (يرماعلا) ١١ ح (فيحصت ) نيداعملا ديدجتو (ريداقملا ديد#و) ١س ع ناسل (يلاسل ) - "١

 000 اد هقف ملع يف (هقف يف) - (فيحصت) هتجاجر (هتحاجر) 7١-يرآلا
 .ثيعرإو) ١5١ - ١م حج مراحا نم |ربحو: دارا لك مهرامحا 0

 م١ - لس (ناواس) - ةفسالفلا (ةفسلفلا) 7٠ - (طلغ) نوعبسو. .نوعبراو (نيءبسو
 000 ل ادن كب فطستإس .ناكس) - (اذك) نيبج نيابي (لاوديخ نباب)
 (80سدتحلا (رثخا)

 00000( 2 6 تايلع لاو (ايلع لوا-و> و > نكاش نم (نكاس) ١ 8 ء. ض
 فرراف وهو (هبجح قراخ وهو) مه-+- ثحبلا قرطب (اذك) لزكو (ثحبلا يف

 82 (يقاوص) نعوتسو ( بجوتنسو ) - ةفسالفلا (ةفسلفلا) - هل (هب) 8- (|ذك) همجح

 نيذلا (ةفسلفلا ملعب امره. نيذلا» ١١ ح صني (صخي) - غابي ملوهو (غلبي مل تف دعب وهو)
 ٠١١ -(9 يفا رظلا (يلإ ربطلا) 2 001 وباو 0 ىناو) ١ث - 2 51 ملعب اورهش

 ام) ١و ح 000 الا نيلغتسملا (نيليقتسلا) - (فيحصت» سيوقلا (يثموقلا)
 (لازغلا نباب) ٠5 .- ١8 - ةرظانملاو لدحلا (راذانتلا قيرطو لدجلا)'- ميدل اب (مجدل

 - ناكو (ناكف) -- هتلود (ةلودلا) هم - (فيحصت) سوئح 0 - لاب رغلا نباب

 راصتنالا نم (راصتنالا,)



 ١١و مال م4 تاحئصلا ىلع تاياور

 (رثكي مل) - اهنم بك رملا ىلا (بّكر ملا ىلا) - نطضا اذاف (رطضا ناف) ١١ ع الو (الف)
 نيناثو مست (نيعستو ناك) ١١ - (|ذك) رثكت 0

 امر م بو 2ك نطلا ةعانص ىف (تطلا ىو 2( هك د اس هقدر( ا
 ةفلاخ عوف فلايز مس م2. . هيف هداقتعاو مامحلا يف اهنم'(٠. . ”هداقتعاو مامملا نم دعم
 ام هفطاتو لوضفلل هفيرطبو (ال لوضفلل هقيرطتو) ه - ( طلغ) ماشملل ( ماسملل) - هيف

 ىدامح (ةرخآلا ىدامح) م - اًديمو (اًديتحمو) - (طلغ) نقحت (ققحت) 7 - (فيحصت )
 - جالعب سصبتم (جالعل بصتنم) - ننفم (نتءم) ١١ ح صقان (ىلاعت هللا همحر) و ح يخالا

 نب) ١م - ةفسالفلا (ةفسلفلا) - صقان )ض ٠١ - (صفح) ضفح وبا (رنعج وبأ) 9

 (فيحصت) ةلاح ةيانع ( ةملاص ةيانع) - ىنتعا نمت يمرادلا ركاسع نب (ىنتعا ركاسع

 ميطو ) 7< صقان «ةفلاب ٠٠ :لفتشإو) ب < شيوعا (سنوي نب)١ ,ل ص
 مساح (فيحصت ) ةوالعلا يف (جالعلا يف) عدتد (عرتمو ) - لضاف مبطو ذوفن هلو ( لضاف
 .ءرعاس قطنملاو هنود ةعانصب دال اذه انتقو ف وهو ةقيقدلا 0 ) نعام تاعائصلاو)

 ا انامز يف) ؛ - اهدياقتب (اهدّتقت ,) ؟- ةفسالفلا (ةفسلفلا)» ه < خولبلا (غولبلا نم) +

 (طلغ) لاق مث (لام مم) - يطيحرملا (طيحرملا) < نسحلا وبا (ركب وبا) ه < نامز يف
 د 0 هم - قطنلا ةعانصب (بطلا ةعانصب) ١ - صقان (نينماولا ريما) - ٠١

 (طلغ) نوعبراو (نيعبراو) ٠ - ( حيبف فيحصت) ةريسلا نصاخو اًييلَخ هيلا ن2
 )مملح (فيحصت ) هبف الو (ةلبق الو) ماب ح هللادبع (هللاديبع) 5-3 ع مهنمو (مهنمو) وواح

 (تاوص) امج ٠ ىلإ بنكا (ىلإ اننا تك ) 5< ([ذك) تاريسلا يف هتان ل
 سلو (تسلو) م. -

 ب | ناتخسنلا تداع انه ( ليئارسا ينب يف مولعلا) مس صقان ( ءاطعالا هيرم) ” راءا/ص

 مهتبانع: ب . عئارشلا مولعب مبالانع : جا (ةعيرشلا مولعب مهتيانع) ه < مالكلا قايس ىلا
 ١: (ةقيلحلا ءدبو ءاينالا) ؟-و تح ( فيحصت) مهرابخ| : ج٠ مهرايخا ١: (مهرابحا ) َح عئارشلا

 دحا مهنعو :ب.ذخا مهنمو:| (ذخا مهنعو) ه ح (طقف) ءاينالا :ب.لسرلاو ءاينالا

 مريغو :| داز مي ني نهدو) 7 - (طلخ) راخللا فكي ب نانحالا مكر - نع

 نال : ب . متالماعمو مهتيرش خيرات يف هوركذ ٠١ ثيحو :| ( مهتالماعمو . . . محل نا اَلا> -
 - مهئالع جئاتن نم ( مهئالع خيرات نم) ه- مهتالاقتمو مهتعيرش ريسو 4 0 6 . ممل

 : ج (مهريغ نم) -. مريغ ن. ءايءلا ضعبل محلاصياو :| (مريغ نم ءالعلا ضعب م ا ةبتر 1

 مهتاسو) - ةيرق هيف مروهش :جا كر ا | نويعلا) و - مريغ يف
 ابوري ل َكز ع ةسكملاو) 16- يرككر هصقأن مهونسو : جاب (ةسكمو ةصقان

 ا هماب اذه مهجاسح كعاَص يضاقلا دروا :راصتخالاب طقفالاق اغاو ةيلاتاا رطسالا ةرشعلا

 ١١ - (١اذك) : !رودج مهدات | |دبم نه (|روزحم مهنيرات ادسو- عدم نع ةعباتلا تاباورئاف

 (ا|ذك) زودحملا نم ةئيعم نيئس يف (روزحملا نم نيئس يف) ١١-١ - نوديري(نوديزي)

 نم :ىلوالا -ةنسلا لخدمو) #20 - هنررق ( انقذ زو - (طلغو ةناثلاو (هماشلاب). - 



 7 تاحفصلا ىلع تاياور ١م
0-2-2 

 ه - ةفسالفلا (ةفسلفلا) ءا ح مكح (مكح) - صئان (مهنمو) سد اذه انتقو ىلإ هلل
  (فيحصت) هلغ نب دمحم (خيلت نب دمس) مه - مكحلل (مكتحلاب١ - يلفصلا (يلقساا)
 طش ةيناغ انه :( ربع مهنمو. . .رصنتسلاو سدانلا) ١ - ه -ح راقو اذ الحر (راقو |ذ)

 جف ةصفقان

 ف ءابطالا (هتقو هك يد (فيحصت) دادع الحدو (دادغب الخدو) ١ رلاآ ص

 5 - ةطرشلا (طرشلا) - (باوص) هللا, ديؤاا (هلل ديؤملا) 5 - امهنم (اهيف) ه < هتقو

 مالسالل (ناولس ابإا) ١١ - ةبطرقب (ةبطرق يف) «“- (باوص) ةسفن ةاوادم (هيقف ةاوادم)

 هتبلط مايا (هبلط مايا) ١٠١ < بطلاب (بطل)) يف ٠م - ينارصنلا ("يدادغبلا» - (فيحصت)
 17 < فحصت ) ةييرد نسحو (هترد نسحو) ١5 - هترامي نم الو (هيراجي الو) ب

 © ظل طا روز ١9 - نيرقو (نرعو) ٠١ه 2 (باودضص) ةماعلا (راعلا)
 مونم 016 دك دع اتل) يا : او صلاو . ةعاسلا نإ (ةعاسسلا نانر 86 ناك (ناكفو

 (باوص) مهرغصا نم ناكو (مهرغضا

 -  ةفسالفلا (ةفسافلا) < ح هيف اًنفتم (ُهيف امدقتم) سم - ناك (ناكو) ١ راي“ ص

 .٠ قطنملاو بطلا (قطاملا» مه < ةورثو ةردق اذ (ةورث |ذ) - (9 م6 (جيتالاو)

 ( ندع لسع ياو) ب يمشاحلا (يمصاعلا) ٠١٠ - (باوص) هللا دبع يلاو (هللادبع نباو)

 00 01 سرك نس (شوكرع» ١١ - (|ذك) ىلاحبلا, (ىناجتلا .- دّسنع هللا دع ىلا

 كراخلا نبإف ( ثركطلإ يبإاو) - (اذك) .رافملاب (رامملاب» "٠ - (باوص) مساقلا يلاو (مسق

 - بيرقلا وبا (برعلا وبا ) ٠١ - يطيحرملا (طيحرملا ١ - (اذك) يشاجنلا ( يفاجتلا» ؛ م -

 لصال (لو_صال) -سيوغبلا (شنوهبءلا» ١5 - نيخسارلاو (نيخسارلا» 5

 21 ردا 5 ًاقيفم 8 الو ( ًاقيفم الو) ا” ح ابيف هذوفنو (هذوفنو) ١ ىلا" ص

 0 انا هتيقل و (كلذ دعب اهيف هتيقلو) ه - اهريماب اج لصتاو (اهريماب لصتاو) ١ - سونبلا
 نب رفاظلا) ٠١ < (طقف)» ىي نوءاللا (ىبحي نب دجملا يذ نومألا) ١١ هود كلذ دعب

 وس ح ةفسالفلا (ةفسلفلا) "١ - مراد مزاو ( مراد موراو) ١١ - لبعمسا رفالا) ( ليعمسا

 ىلع لصحف ( مهف . .لصحف) ١و ح 6 ا قار )اك ىلا ًارقو (قطلملاو»

 يف ءاثلثل) موي) ب ةعيبط (ةقبط) ١5 - (باوص) ىضذرملا جالعب ةيرد (ىضرملا هبرد) - مهف

 يلريخاف 28 : ج دازو (طاغ) نوءعبراو (نيعبراو) )ام ح موي 0 ءاثلثلا موا ن نم (عؤب 1

 (يذو) - يمخللا ليهم ( يمخللا دنهم) ٠١» -ح « ةئاثلثو (3ك ) نوتساو عسن هش رت ىنا

 يوذو

 ةطبضي ماد اسييف طبض (طبضي ملا اهنم طبض) م - ملعب (مولع يف) ” راي5 ص
 ل صقان (هنع) 5 - نيفلؤوماو (نيفلؤملا) - نمضتي الام (ةملضت ام) « ح (فيحصت)

 (عزتم) - هيغبل (هتيغبل ١) مه - نيرشع نم اًوُخ (نيرثع نم) 7 (طلغ) لاحو (لواحو)
 - ةيودالاب يوادتلا ىلا (ةءودالا ىلإ) ٠١ - اهيف (اهنء) - هنكم| ام (نكمإ ام) و - 2
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 يف) ١5 - (فيحصت) لحلو (لحتتاو ) ١2 - كفاك (ثيدحلاو» - هفيلاوت (هتافلم)

 (9) هلضلاب (ةلصلاب) ؛مهل- مك يلا م ريح ل كسا لي رح نو الملل 3

 (طلغ) رفعج وبا (رفعح يلبإ) -

 اييغ | ونص عد جدان ع نيناع) م -ح (فيحصت) |ولصح (اوصح|) ١ 0 ص

 035 هل هزت اتا رك 5 نسو) أ اع مران ءىرابلا» م - هتافّدصم قادوا

 (فيحصت) صرف (ضرف) - ملع نم رفإو بيصن اذه دعب (ملع يف رفاو فينصت اهدعب) * -

 (؟وينوي) هبدوي 3 وهو : ج داز (ناضمر) - ءاعبرالا موي نم :ج داز 0( حل عولط) و

 )سو ١١) هيف. . . ملعب (اهيف . . . مولعبي) ه ح صقان لسا نير ماك حاس لحل

 مح صقان (مجعأ | . . . طيحملاو) وم ورب - فنصلا بيرغلاك (فّنصلا بيرغك)

 ةئم غاب (ةنس نيتس غلب) ١9 - باوبالا ىلع (|ذك) صفحملا (باوبالا ىلع بتر ناسا

 ٠٠ - (باوص) هللا دبع ابا (هللا دبع) - (|ذك) امج ىنغا نم (امج ينعا نمد 1

 لضفلا ابا) "ه-و١و - (باوص) اّلاو (الا) - (فيحصت) راجتلا ساشلا (يناختلا سايقا)

 قادسح نب لضفلا ابا (يادسج نب لضفلا نب
 دحاب قحلي نمالو (نيمدقتملا دحاب قمل الو) - سلدنالا يف (سلدنالاب» ١ /رأل ص

 - طارقبا بتك (طارقبا باتك) م < (فيحصت) نيباتكلا (سينانكلا) ” - نيمذقتملا نم

 اك) اتاذل (امتاون) ه - كولملا ةمدسخ (كالمالا ةمدخ) + - اولجعتسل (اواجعتسلو)

 تح ُةلبق (مهلبق) م 0135 1 (سايا نب) - سلدنالا يف (سلدنالاب) 5 < (انحلصا

 تح نمحرلا دبع نب دمح (هللادبع نب دمع نمألا) ١» تح (ذكذ مثيرهالا (مشربالا) ٠

 (نمم)' تاهل [رضامم (اهرضامم.- (فحضت) زاجو (زانجحو) 2 ريشا ريشا

 ىحي ناكو هللادبع ريمالا (رصانلا هللادبع ريمالا» ٠6 < امترهشك : ج داز (رهتشي م صقان
 0 0 5- تروص) نسمات نع رلإ 3 كا قروش ف ا اص جالعلاب 62-6

 (ديعسو) - مورلا بهاذم ىلا (مورلا بهذم) - (فيحصت) راعشا ةسمخ (رافسإ ةسمخ) - ١

 صقان (لخادلا. . :ببح نب) ١8 - ديعس وهو هبر دبع نباو

 تح (طلغ) ققحم (وتحم) 7 ح (فيحصت) دفضلا بحاص (دقعلا بحاص) ١ 9/58 ص

 زونمي' نا ايف هيلا .ايغاز) ه 2 اهعتابطو بكاوكلا (بكاوكلا» - ملش نس كلا 2
 ملل تيان . .اسنإوم (تمدان. : اننثؤم)' 2 (تاوض) :هدلنع ند نإ هلا اه 05
 براقالا نود) ١١ - ناسنويو (ن ائنريو)» -١١ (فيحصت) نايننلا تاصو (ناتنلا لصو)»

 (ىريرالا كلغ نائاو): ١) خ © ايفا" كيفرف 0359 ترايالا نوذ (انن .تيضرو :

 35 00 يف. ..روما" يف (صهاذمه يف. ا يف) ١١ - (فيحصت) ىرنال كلحب نطاو

 ضيوفت «.٠ تنال دقو (ضيؤقت ٠ ...تنذأ دقو) 1 تبلا ٠( . . ماياف) 1

 غبصاو 0 قدري (عنصاو قيرب) ١9 - م ناو (تلغوا ناو) ١م - (طلغ)

 نطتسلا) زك ممهت (مَق») » - لبق كسر تدان اف( 31 1 راه

 رصنتسملا مكحلا نامز نم رهتشا نمت ناكقف ِهلهال هراهظاو ملعلاب رصنتسملا (اذه انتقو ىلإ هللا



 ىوا | هن

 ,7ك-1ا/* تاحفصلا ىلع تاياور 5

 00 | 2 نب (ى نار وه < يدها هللادبع, (يدبلا 'تآديبع) 98- عاقلا دمحم

 00 الف ةئع ىف) ٠» ل هب < ةزوهشم ةوظخ (ةروهشملا ةتوظح) - ”يحيلشلا (يحبسلا)
 انتقو ىلإ (انتقو يف) مك-نيسمخو عبس وا :ج داز (نيسخو تس) م١ - ةمخض

 - يصقولا (يثقولا) م - هللاب قثاولا ءالؤه ءاراظن نمو (ديلولا وبا مهنمو) ١ 1258 ص
 (دقانلا رظنلا) م < (باوص) فراعملا بورض يف (4) نيقسوملا (فراعملا فورطظ يف نيعسوتملا)

 ىلع (رئاس لمح ىلع) - (فيحصت) ظني سيل (ملاع ةلضش سل ١) ه.- (باوص) قاتلا رظل)

 ةثزالو : 7-00 نم تطقس رطسا هعبرإ انه 6 (ةئاعبراو نيثاثو ناع هسا ١ تارا

 مراكل ا ٍفرطو ةهازن ند عمو ملع سحب ٌهنم ت تقلق ةنم مّلعتلاو هيلع ذخالا يف اليوط

 نيسمخلا ىلع ىرا دق اذه انتقو يف "يح وهو لئاضفلا بن فارغ 02 ختم لكحسم) قدلحالا

 ريمالا كلم ةدعاق (ريمالا ةدعاق) ؟ - « (م )٠١97 ةئاعبراو نا ةنس دلو هنا يفربخإو
 ةدقا ( له ءارطن نمو) 5< (باوص) نمخرلا دبع نب ليعمسا (نمحرلا دبع ليعمس|):-

 نم حلاص ةظحو ( رعشلا يف حلاص ظفحو) -٠١ - ١١ ميءد (حينم) - سيمخ (سيمح) -
 ا9-- (طلع) دلولا ونإ (دلولا ىلإ) - دمالت نم (تادل نم) 9١١ --< (تاوص) رعشلا

 (سديوقلاب) - (باوص) سردا نب (سلوا| نب) - (طلغ) قحسا وباو (قحسا يلباو)

 ن0 07 ا ب رل] ىف دوق) - (4) ذخا (تذغا) ل يف (مولع يف) هم ح سدنوفلاب

 (ةئاعبيراو نيسمخو عبدا ةيس ) واب - اًليوط انامز (انامز) و5 - (باوص) ةيبرعلا ملع

 ا لإ اع ناكر - (9) رهاثم (رتهاشم) ١8 ةنسا نيعرلو سمخ نباوهو : جدان

 لكل | تك ر راركت |ذه (انانج| قم. - - انه, ىلإر مسح م
 (|ذك) ةفسالفلا بلطل (ةفسلفلا ملعب» - (ذك) نونيذنم (نوبدنتم) ١ 7/20 ص

 ت12 ارك ١١ لامر: (لابقررلا) روو ص - !ًرفاو ا ج دان (اهئازجا نم اوزرحا) م ح

 يليهسلا (يلهسلا» ه ح (باوصلا ُهّلعل) يلالبلا (يكالهتلا» - (اذك) ”يجنفسالا (يحتسالا)

 فلخ نب ىلع (ينالديعلا رمح| نب 0205 تا ثالث ) نشوح (نشوج) 7م” ح

 ديز وباو »:ج دازو .نشوح (نشوج .٠ .رفعج وباو) - (باوص) ينالديصلا (7» ريجا نب

 للعب (جايزالا ملعب) ,١ - اهكالفا ةئيهو (كالفالا ةئيهو) ١١ - (اذك) « ديس نمحرلا دع

 ىسرافلا)» #١ - يدعم (نادعم) - صقان (ديعس 3 ١5 - هفسالفلا (ةفسلفلا) ١٠١ - جايزالا

 ا 0 ل ا لاو لع نم) - ضقابن (ميثنل تنم) -١8 صقان ع ىلو»

 الانو (|ولانو) - هوبا (هؤاباو)

 001 كل( ساع ىلإ نب .للادبع نب دمعر مت ناكو (ناكف) و 2 ص
 'دانلإ) © ك هل ربدملاو (اهتلودل نيربدملا اناكو) - هنا 00 ( هبال رروو) - (اذك)

 - هللا نيدل ىصانلا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نب دمحم نب هللاب ردتقملا ماهل مف: ج دان (هللا نيدل

 ةعيرشلا .ملع (ةعيرشلا مولع) ه - هبتك يف (هباتك يف» م - ةيهقف ًلاثمإ (ةيهقف الثم) 5
 0 اهيف فنصو تا يف حم ١٠١ ح (7) مهنم لان ( اهنم لأن) ب

 |” ك1 لع] (رضاظلا لهإ) وا 2 ٌةكلس ء . . ةلحتا (ةكلس . .. ., هلحنب2> 19 -



 ١١ه 07١-7 تاحفصلا ىلع تاءاور

 ىساحا ىسع نب دمع نب نابلس لاو 'عونإ هذيمالت“ (ىناتلا٠ :  ءذيظز مم - نريكا
 «ةيلز - ( )ذك ) داع نب فحم نيننينك ان( دام نب ىربد تارك از - عنتس)

 هاو رقتساو) و" ع (طلغ) دقف (دعقتف) ٠ - مساقلا (مسقلا) هب ح ظافلا ةعبرأ انه ج يسن

 (بحن ) ١١ - صقان (هللا همحر) وس - (باوص).. .ةدعاق ةيناد ةئدعر 0 6

 م. - (طلغ) هيف (ةهنم) 95 - سادنالا يف (سلدنالاب»١ ٠٠ < ةعامج ( ةتءامح) - بحنإ

 ىحي ( ىي )اه ديا نب نم ”ني) مو تح نتا (نولل)» - نيعإ "قدرت
0 

 لخرلا(فنحص) ايف نما نبع تاور ١ - لكدش لك د57 2
 بلحو) +7 (اهرغث) اهرغت (اجرغت) - طسقرم (ةطسقرس) هو مص - ةسدنملا بلطب (ةسدنهلا

 يعيبطلا ( يميلعتلا) 5 -0- يف روهشم (يكلاب ةرؤهشم) ه2 (ًايخ) له لككو 2

  رمع (ورمع) ١١ - اندنع هيف (هيف) - (7) |ًربخ (|[ريبخ) م ربخإ (يفريخإ) مج
 يف) ٠م - ةفسالفلا مولع يف ( اًفرصتم) اًقرصم ناك (ةفسافلا مولع يف) - فرشإ (فارشا) ٠

 يشرقلاو) ١5 -ح (فيحصت) فوعرم (ثوغرب) - مساقلا (مسقلا» ٠٠ < هدلبب (هدلب

 - هبسن ج وري لو. فوعرع نبا (ثوغرب نبا ) +١7 - (اذك) سظفالا يسرقلاو (شطمالاو
 (فيحصت) ناولاب هفرعمو (نارقلا ةفرعمو) -١٠ (باوص) ناكف (ناك)

 غبصالا (عنضالا) م ح (ظلغ) نؤطرإو (ىفرإو) ب ضمان لإ ههرر) ١ يا 2

 (دعقو ) - ةسدنهلا ملعب (ةسدنملاو ددعلا ملعب) سمح 0 كلذك (نييكحللا) - (باوص)

 (باوص) ةبرملا ةئدم يف (ةيتزلا) #7- (فيحصت) رهس نبا (رهش نبا ) ه- (فيحصت (هقمو )

 ةريره“ ونبأ (ةريزع ىلإ) و2 هب رملاب ءاضقلا (ءابضتلا)' 5 - برص ) ريكز (ةراعرر 5 ١

 - كلّدب «كلذل) 97 - راّقصلا نبا ( راقصلا نب) - (ظاغ) رفاطلا (رفاظلا» :١ < (ظلغ)
 يشرقلا»  ملسم يلا (ملسم) ١٠١ - ماكحاو (ماكحا يف) - يشانلا نبا (يسانلا نبا» 8

 (طبضا الو) 7١  هدحن (هدحن) ؟١٠ - دمح| نب كلملا دبع (كلملا دبع) ١8 - (؟) يمرقل)

 - اهليدامتو (اهليدعتو) م«. ح ملسم نبا ىلإ (ملسم يلا ىلإ) ”»« - الوصال طبضا الو

 كلذ يف جتحيو ( جتحيو)
 نومبرإو (نيعيراو ١ - (فيحصت) ةيسلب (ةيسنلب) ” - هطلغ (طلغلا) ١ 7/1“ ص

 (9 ةللاو (ةلئاملاو» + < (اذك) يدوبيلا (يزرحلا» - دمحم نب (دمح| نب) م ح (طلغ)

 ثوغرب نبا باحص|) 5 - نس يف (نس نم) ه )8(  ًافنص (ًاعنص) - صق 5 01

 ةلكو) ىت- نباو بالحلا نباو ثيللا نب ثوغرب باحصا ( يح نباو بالبلا نباو ثيللا نبا
 1 0 6-5 - ددعلا (ددعلا ملعب ) 2 دما نب (دمح| نبر ا( تفتت

 نيس (ةئاعيراو سمخ) ١١ - (!) نوبرش (نوبرش ) + دلقت (دلعتم) و < ( انهم اهّلعلو

 رصصتخم جيز (رصتخم) و١٠ 2 (ذك3 انح نب: (نح ني) - نيشلا (نيللا) 69 < ةئاسزإد

 ( دعم كلل - (|ذك) يحيلضلا اهرعاب ( عجل اهريماب) ١6 - ابنع لحر (لحر) و+ تح

 نب «مئاقلا نمحرلا دبع نب) - (باوص) عملا دعم نب (زيزعلا زعم نب) ١١ < (7) اذه كللإ

١١ 
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 اماقف اماع: ج. (ةَرم) زا اها تعد ] (اكأف اماع) - ( باوص) نيكرشملا ل :ج با

 ماريطو : | (مرّكصو ) ١١ - (فيحصت )

 « ليئارسا ينب يف مولعلا » لصف ىلا تاحفص رشع ب | يتةسن يف صقني انه
 حج ةخسن نع اهاك تاياورلاف

 ةياغ لواذتم ( مكحلا هيانع لوادق) ٠6 - هدنع ناك مهنف ( هدنع 3ك وو وو

 ددعلا ملعب (ةسدنملا ملعب ) ١5 - (|ذك) باح لايع وبا ( بابح بلاغ وبا ) ب - مكملا

 باوصلاو) يطيجرعإ (ةطيحرملا) له ح (|ذك)) عامسا ( عام هل) ". ح اضيا هلو 0

 دعب (ةدملاب) - يرملاب (يرسلاب ) - هللا دبع نب (دمحم نب) ”» - (انحلصا انك طبحرملا

 (اذك)
 0000 -(باوسر عيبملا ف علا قرد طر ةرووشم (روهشم)١ 1/6 ص

 لا 1 ا يا هغلبو (باوص) ل ل

 (ديعس ناثع وب|ا) م - ددعلا ملع يف ( ددعلا يف) - يدك نط ) - نيح نب نمحرا دع

 6. ح (انحلص| ايك شنوغبلا:باوصلاو) سوفبلا (سنوعبلا)» - دعس نب ناثع ورمع وبا

 (رقيو) ٠١ - اة ا
 ةيقب ج ين (قطنملا ةعا_ةصب) | "٠ - سديلقالاب (يديليقالاب ) - ديزي (ديز) - 9١

 هئره نب هللإدبع (هّعره نب دبع نب هللادبع) - (فيحصت) ىرخا (يىفربخإ ) ا

 0000 (ردر) ”(باوصلا هلملو> هوبا ناكو (ةروئاز) ١5١ < لحد (نلكرت 1 -

 ”يدادغبلا ( يربئطلاب فورعملا يودعلا) - مساقل) وباو ( مسقلا وباو) ١7١ - صقان (هللا ٌءحر)

 (نوحتف) ٠8 - (باوص) اعيف (اهيف) - ملعل (ملعب) 54 ذك ) ىرتطلا# مورا

 قطنمللاو هسدنجلا ملعب »: جا داز ( ًاقنقحتم 00 ل و نوحتم

 ( رهوملا) موس ح (١ذك) 0 ( مولع ىلإ ) ٠١" ح « هفسالفلا مولع رئاس :ذ| اف سو ىقيسوملاو

 رصهاوملا

 0 358|0 ) طخ رال (طيحرملاب فورعملا) - اقلا وباو (مسقلا وباو) س "9, ص

 ( فيحصت ) يفشو (فغشو) ه- موجنلا 7 جدار ( كالفالا) 0 ( ناك نمم)

 ىلع (هتياكح ىلع) ه - (اذكر جيز نعو (جيرب ينعو ) - (فيحصت) يلابثلا (يفاتبلا) ؟ -
 ( مهلثم ١) - ( فيحصت ) هلاح لج <١ لقا لفكر اج نع نإ ذيع س) و - هباطخ

 («باوص) غبصا مساقلا وبا (عنص| مسقلا) ٠١ ح ( اطخ) نودلح ( نودلخ) ٠م - (؟) مهلم

 10و 2-11 ناشحخ ا (ةئسح ) كلذ ىلع ( كلذ عم) الحلا اي اا

 اهّواَرَحإ هيلا ىضفشب (2|زجا هيف 006 همه - ددعلاب نا عددي رامت) - سديلقا

 : (اذك)
 وهو) « - (طلغ) هل باتك ( هاباتك) - (فيحصت) مسقنملا (هيقتسلا) ٠/, ١ ص

 (ربخإو) - لوادجلا لئاسو (لوادحلا لئاسر) ه ح مسقنم (مّسقم) تنتاثكو (باتك



 0 "ا/ل-58 تاحفصلا نع تاياور

 الام اب. . يفصملا (الاق اج. .ينصملا) « - (باوص) لمهسلا رّكوف (لهست رعاوف) - ًتتسا
 ةنممحلا نيا 0 ئباب) ١١ - (فيحصت) ىسسفالاب (نيشفالا نباب) ١٠ ح (فيحصت)

 ( يلزتعم) وه - (9) تم ( اننفتم) ٍ- موجنلاو باسحلاب (موجنلا باسحي) وس - (9)

 در اورلا كا له“ ترلا داك( مت) ١و-< (طلغ) هفيطل (فيطل (-١8) فيحصت) ولزغم

 مكتحلا سسمالا مكحلا ج (مكحلا ريمالا) - (فيحصت ) ةئاملا نم يدنع : ج (ةئاا| نم ردص)

 (ذك)

 (فيحصت) بلختساو : ج «بلجتساو) - (باوص)» راثاو: جب ء.ناثاو 9+ ض

 : جاد ل ا ب (ةتعمج ام يهاضي) - ةّدم: ين (ةَدَم 3 00

 حج قيضاو:| (ييسفو) كك طرق هل او: ج با (طرفل كلذ ل ًايغ) ه١ - مج

 ال) 7+ - رفص رهش يف : ج ب | (رفص يف) ه ح رثكو : ج (رثكف) - هيشتلا. .ج (هّبشتلا)

 ]ديل و: نب ديا نب ماع يلإا) ه - م - بلغت :| (بلغتف) - (باوص) ملتي مل ( ملتحي

 2 (ظلع) قراغلا ج (ىرفاعملا» < (باوص) ديزني نب ديلولا نب دمحم ساع لإ : ج ب

 : ج (صاوخ ر مذحع ) <١ مث اهيف ام: جا - (اهيف اه) -(باوص) 2 :ج با (داداو) المن

 :ج ( جارخاب) - (فيحصت) نيذلاب : عسا جا ب ٠١ (فيحصت) ىصع
 (اذك ) رشاح : ج (اشاح) ٠ - قطنملا يف :ج ب ١ (قطنا| مولع يف» -٠١ (اذك خارخاب

 ةحايملا مولعلا : ج ب | (تاثحابملاو مولعلا) ١59 - ٠م ح (باوص) رئاس نم (نايب نم) -

 :ج ( اهلع ليهو ) ١١ - (باوص) تلفا ام : جاب | (تلخ ام) ١٠١ - ( باوص )

 (  فيحصت هلك ) ريسافتلا نم : ج . ةياغبلا نم -) ضيانلا نك ) #9 تالا كن

 هب انونظم ةللا نع (هب نوئظمو ةلملا نم) ”ه - (طلغ) سلدنالا ءالع : ج (سلدنالا ماوع)

 ( فيحصت ) تامحو : ج (تامخو) ١ كالا رح ج (كرحت) - ج يف صقان (ةعيرشلا ف) -

 (اذك) مولعلا كل» : : ج ( مولعلا كلت) -

 نو :با (ةنوفرعي ام نومتكي) - كلذ ذم (تقولا كلذ نم) 9 ”8077 ص

 هعامح ىلع : ب | (مهيلع نيبرسملا نم) مح نوز وحش : ب . زوحتي : | (روج) تنوش ا

 (اوراصو) - مهياع (اذك ) نيرسخملا نم ريثك ىلع : ج . مهيلع (نيرمسيتلا : ب) نيرجنتملا نم

 ه - لغتشاو : 32 1 لا جب | (دالبل) < ح |اوراصن: با

 2 ناحتما نع: ج ب ٠ 0 يسن :| (ناحشما نم ةبطرق)

 ناك ا:ج (ناك ام) - (باوص) متر طضاو : جب ا (تارطضاو) (باوص)» كفعتااو
 35 (يديا نم تتلفأ 500 ةميق ةققإف ج (هميق هفتأو) 7 - يقب

 هبا رخل ج٠ هنازخلا: ب | (ةكرح) - ( فيحصت) تلتخا : ج. يديا تنلتفا : ب . يدبإ تتلفا

 نم عفترت (؟) هيقرلا : ج. ذئتيح نم ةيغرلا : ب | ( نيح نم عفترت ةبغرلا) و.- ذك)

 رجحت : ب | (رخحن ) ١م - مولعلا ةحابإ :ج با ( مولعلا كلت هحابإ ) وسد د وو ح ذيع

 يف ١: (مولعلا هذه يف) - (طلغ) نأ الا: 0 ىلإ) - ( فيحصت ) رحجحب : َج 0

 (نيكرشملا بلط نم) وم - لاغتشاو : 0-10 (لاغتشإ كلر وس وو - مولعلا هذه بلظ



 5-15 تاحفصلا ىلع تاياور 0

 مد : ج٠ (باوص) نيملسملا كلمل !ًركرم لزت مو: ب ١ (نيملسملا كلما زكرم لزت لو
 اهاّدحو : جاب | (اهدحو) ٠ه- (اذك) ىنثا: ج | (انثا»> « < (طلغ) نوملسملل . . .لزي

 (اندنع) ١١ ت2 (فيحصت ) صانقإ : :ج ( سايقا) - يبرغملاو : ب (١ يراد - (باوص)

 وم - ( باوص] ليلا تل اع جابا (لبلتلا يف "قرثلا اهدحو) - (طلغ) اع: َج

 لك)د ٠١ - (فيحصت) دجارم ثلث : (٠١ باوص) لحارم تالث : جب (لحارم ةثاث) 1م -

 - (رطس فصن ج يسن 2) نينان نم وحن :ج ب | (نيثلث) - (طاغ) انهم: ج (اهنم دحاو

 كلذب تراصف : ب | ( طسو نم بيرقل) يف كلاذب تراصف ) ١5 -١7 - يلرغملا : ب !( يبرغلا)
 نيتس : ج ( ةئاعبراو نبتس ) 0ك و ايارت تلاد ترافق : 3 (باوص]) طسو نم

 يئاقلا مالك اذه ةئثاعبراو نيتس ينعي اذه انتقو يف هلوق 2 | شماه يف ءا>- . (طاغ) نيعبراو

 سمالا كلم ةدعاق : :ج ب | (ريمالا ةدعاق) رزياك يد ناكل انا كاع ا دنالا دعاص

 م٠ - يذ :جاب | (وذ) - نسملا :ج اب ٠ 0 : ج (نيسحلا يلا) -(باوص)

 ندم لواو. أ ( باوص) م للا دالب لقأو : دار (ضررع نتاوي ددلت# لهاف)

 -- يلاهثلا: ج ب ) ( لامثلا» *0 < (باوص ) نئادملا ضعب (نئادملا دعب ) ع٠ - ,« ح (اذك)

 كك 5 عدتلا» "7 (|ذك) هرم و: ج (ةيرملاو) مس - ( أطخ) ضرغو : ج (ضرعو)

 :ج ب | (ٍقرشلا» - ( باوص) هيف نا 01 ج.وهيف يذلا انركذ يذلا .ب | ( هيف

 ٍقرشلا
 : ج .هسارفا: ب ١٠سلدنالا ىمج: :ج (ةسنارفا...سلدنالا نيب) ١ 15 ص

 0 ا (فيحصت) ضاق: جا سال ا ( نص اسوألا) ساد "3ك! ةسرفا

 دفيلو : :ج (دعَتْل و ) - (طاغ) سلدنالا ةل نم ريخ اذهف : دف | (( لكنا ربك نم لمح

 ندا سلدنألا ىلا: جا ل دنالا) 5-35 ١ اهرخ ا ا

 ب | يف صقان 59 ةحفصلا 0 ىلإ انه نم ٠١٠ ح (فيحصت) اًروهط نوريطي : :ج (اًروهظ

 هنعو (باسملا ملعب ىنتعاف) ١١ - رهتشا نم ناكف (رهتشا نّمف) - طقف ج نع تاياورااف

 - (اطخ) كلذب فرغ (كلزب ا 1 -علط ينعاد : فانوصلا ف. لك باسملا 0

 نم (يفزلا نم ١٠١ - ( باوص) تاكرحي اع ( تاكرمل اع موس نس فرش فر

 (فيحصت) هب ىدبع (هبر دبع) ١5 - (اذك) يلذوملا (يدارلا) ١٠١ - (يرملا اهّلعل ١ يزملا
 اًدودش (|ًدوذ) هم - ءاوسالا + 0ك . لوئسملا ام (راوس الا هيكحي . . لوئسملاو) 17 -

 0000 1 جل نم يأر اب مد العا الو حرا نم يأر بص ل42 (طلغ)
 احلا ك1

 (اذك) انفزرب بحدس وا (انقزرب تخدوب وإ) م - احل يغبت (ا< 11ص

 ه- (طلغ) فج (فح) + - (باوص) طيح مج كلف يف (طبحي ممج كلم قر 2 -

 ” ا ارس) الود اذو (الوأ اذو) - ءاتغلل لاكن (لايثلل ءاتث) - (اذك) فيخ 0

 00( توزع لوف ًالو) ؟- (اذك) ركّذي (يكَّذي). . نوناكل اف (نوناك َناف) 5

 امك «رمتسا ايك) م - (فيحصت) لوقلا ريرحت (لوقلا يلحي) - (باوص) هب تررغ اًلوق



 ١١١ -3ممف تاحفصلا ىلع تاياور

 لاغتلاو (لاصتلاو) - ىرقلا (ىوقلا) ١١ - ريداقمو (رداقمو) مه ماكحا ن. روماو

 نيا .(تينمؤملا يما ماشه نبا) ومس < ([ذك) ةيباب رصتتسملا (هها رصنتسلا) ل9 - (ذك)
 (باوص)» نينمّؤملا ريما ماشه نب هيواعم نب سادنالا لخادلا ريمالا نامحرلا دبع نب ريمالا ماشه

 ( هحالصا ىلعو ) 00- اتهم نأ (اسع نكد 15- (باوص) ىشرقلا (سوعلا) ١؟ -

 : . مذكر هنالك فب

 + - (7 ىبحي) ىجم نب نمرلا دبع (نمرلا دبع») ؟ - انربخا (يلربخإ) ٠ " ١ ص

 ناكو) 5 - (لّواف) لواع (لقا نانز) 52 135 يناهردلا مظنلا (يلاهريلا ىميلعتلا)

 يلاهشلا (يلاهلا مل - صفقان (ةقيرطلا هذه يف) 7 - (بهذي : باوصلاو) بهذن ا (بهذم

 - (اذك) ءافلخلا ديلاوملا ( ءافللا ديلاوم) ١ - ةعانصلا هذه (ةعانصلا هذج) ٠١ ح (|ذك)

 تةبجتلا (ةميخفلا) وهم ح (ذك) هدلوم فرش مل نم دوعقو ا فرعت مل نم دوعتو)

 تنامز نم (نامز يف) ١٠ - (ذك ) تحيون نب لهس وباو (تخون نب ليس :نبإو) ؟«حوو#

 (اذك) دعاس مس (ةعاس مس) ١6 تةعامحو (ةعامجلاو) ١7 - لهس يلا نب لضفلا (لضفلا)

 هحيرقلا ةروص يف (ةحيرقلا ةدوح يف) ٠ ح (فيحصت) ةنبا ةدايز ( هللا دايز) م. )نود

 ذك
 كررتللا رايدب (ترعلا نادي (9) ةفسدلخوبطلا نوع ةسسلتاو كا تلا 4١ ١

 0 كو وسلا تاحح (ايل وخنلاملا باتكو ضبنلا باتكَو) ”-(باوض)
 هذخسو (هيأر محور < ل ) ةمحلا ( كسلا < (فيحصت ) هنا ةدايز ( هللا ةدايز) م

 (ةفسلفلا) ١١ و -١ تافلؤم (فيلاوت) «- امّدقم ( امذقتم) 5 - هعارذ ( هيعارذ ) -

 نسل (يربطلا نير نب ىلع) ١5 حدلقيو ( دلقتو) 05 ضان ( يميمح الا ) سا ح ةفسالفلا

 ضارءالا جالع (ضارمالا ملع) هه - (اذك) سانكلا (ضشاكلا) (تنيحص) ىرشلا
 (اذك) ةنذا (ةتدآ) ١« - ظافلا ةتس ج انه يسن (رفاسملا دازب فورعملا) -

 ( ةعانصلا) ه - مب سوحملا نباب ( يسوجملا نباب ) م < حيحصب ( حيحص ف ق2 1 7 ص

 (شانك) ه - (اذك) ةلودلا رون (ةلودلا نكَر) + < (باوص) ةيبطلا ةعائصلا (ةيعيبطلا

 با انه دوعي (سلدنالا يف مولعلا) ؟ - (|ذك) ىلثم اسانك (ٌُهلثم اشانك) 5 - (|ذك) سانك
 ةفسالفلا : ج ( ةفسلفلا) ممل لاق: امماوقب اهتاور ىلا

 ج (مهتكلمج) همس - امنا الا : | (هنا الا ) - اهلها نم اندنع: ج ب ١ (اهلها دنع) - ١
 (تق) - (طلف) ٠ نوعستو :ج (باوص» نيتنثا :ب (نيعستو نينثا) + - مهتكلملل
 ا ب | (ةعيرشلا ملعب ال مولعلا نم ءيشب اهلها ىنعي ال ) ١ه-(باوص) تدامتف : :ج با

 (ىلاعت . .ةراشال) ٠7 - ةميرشلا ملعب الا مولعلا نم. اهلها ىنعب ال : ج٠ ةعيرشلا ملعب الإ اهله

 اريخا ةينارصنلا : ج (ةينارصنلا) ذم ح ةراثال : ج ب | يف صقان

 - ةيليبسال : ج (ةيليشال» - (اذك) 1 :ج.ةقلاط: ب | (فئاط) ١ "175 ص

 م - (باوص) اهنئادم نم: ج با (اهتئادم) - ( فيحصت ) مهيلع : ج . مهبلغ : ب | ( مهتباغ)

 - (هائحلصا اك باوص) دعتقاو :ج ب .ذختاو:| (دقتعاو) + < (اذك7 مهبلط : ج (مهبلغ)



 هوه4 تاحفصلا ىلع تاياور ل

 ا هو ودل م فورعملا يلاثلاو (هل ا ريشإ ودهو !نحمملا فودرعلا

 ةاشلاب فورعملا (اذك) ريغصلا جنرلا (هاشلاب فورعملا ريغصلا جيرلا) 7١ - (فيحصت )

 (فيحصت هلكو .ذاشلاب وا)
 ٌةَّلعل و ) ةسدنملا (هفسلفلا ) + ح نسحلاو (نيسحلاو) م ح مرحلا 9 ١ 6 6 ض

 وب -. ح (باوص) امتاسايتب لابقإو (اهسايقب لايتهاو) ه ح (؟) هلو (مهلو) - (باوصلا

 ردقلا ةميظع (ضارغالا) ضارعالا هفيرش فيلاوت ( ىموم ينب لكلا ف رمز هيما تلإت)

 تاركذملا (رحب نب داشل تاركاذلا) ١٠-هو.- (أطخ ) ناقرفلا ( ناخرفلا) ه < ةدئافلاو
 اف ني رحل وساع سصئان ( ملعا ىلاعت هللاو ) - ةفسالفلا (ةفسلفلا» ؤ" ح رحب نب ناداشل

 د ةيرتلا فسلقلا) 1:- (يىناسلات : تاوصلاو . اذك ) ىلايثلاب (يتاهشلاب) - دمحم رفمح ونا

 ااذك | اذ 1 ةحالصإف ٠ ..هداضرإ:(هنثلا اعاكرمل احالصاو . .اًداصرإ) (5- و8

 هنبملا

 (مصتعملا) - هيناثلا (ةئماثلا) سمع (اذك) ن وعيسو _ عست (نيشسو عسن دن) ١ 96 4 ض

 باتك هيف حرش) ه - م- (|ذك) ىرسلا (يزيرينلا) 7 - ةعبرالا (عبرالا» 5 ح دضتعملا

 ٠١ - حابصلا (حابصم) ٠١ ع سديلق| حرش يف هباتكو يطسجملا باتك هيف حرش (سديلقوا

 لو يتوحلطا كفذنا لع اهليذاضو دنع دنسلا بهذم ىلع ( . . يدوي ام بهذم ىلع) - ١5
 ىلا لخد) "١ - (فيحصت ) يحوصلا (يخونتلا» ١١ < (باوص) . . ىدّوي ام ىلع سمشلا

 اان 00 (قحصت) روحام (ذوحام) وس ح:هكرح (تاكرح) - دنملا لغد (دنحلا

 سرغل) كولا| ريس (سرألا

 ه - تالثملا (تالاثلا» - هادخركلاو جاليملا (اد_حدكلاو جاليفلا) مس تا/ ص

 لحر (لحز) + - (طلغ) تابارقلا (تانارقلا» 5 - ةدئافلا 00 (ةاتافلا سنك)

 اال | نر 6 - (لذك ) ةرسقلا تالمالا .(ةيربقلا تالالا م - (فيحصت)

 ملع (ماكحالا مالع) - (7» بيضخلا (بيصخلا) ٠١ - (اذك) يفابثلا نائس نب دي
 1 (112 نب لبجع) و6 + ورع ع ئءاللاو ةتسملا يف (نساتتلاو. ةبنلا يف ١١ - ماكحالا

 نب ديسو) ١5 - دب ىلع (يدب ىلِع) ١١ ع يذورورما (يزرورملا» ١5 - ا ديم

 ةلمكا ُهلَمكذ 00و + ب مع نب نيسللا (ديخ نب نيسلل]) ١7 - ىلع نب دنسو (يلع

 (اذك) يفولفلاب (يولعلاب) - ,ئاه (ماشه) -
 امج نيرمتلا ىلا 0 ال سلسلا لإ 1 - لثكا لبس هرث ص

 نسحلا (نيسملا) ه - (حيبق فيحصت ) رهظ نطب حال ام (رهظ نظن ال ام) 5 - (باوص)
 ١م - نايلع دبع ( نايلع نب دهع ) - رمع (ورمع» 9١ - ةنيمدلا يذب (ةئيمدلا نباب) < ١١

 00 0 ) نوني دشاه نب - اه الكتل ( اونا نب دشاح نب مشج نب لكيف)

 (اذك) ءدبملا (أدتبملا» - لّوالا نفلا (لّوالا) ٠ - (اذك ) بحس (بجش

 روصق (اجيورحو اهماكحو ريمح روصق + ح برك يذ (بركيبا)5 و ١ © 8#. ص
 ( ماكحاو) ؛؟ - (؟) لمح (لمح ) ه و : - اجورحو (اهيمكحو اهفورحو) هع امندمو ريج



 0 ه؛-ه7 تاحفصلا ىلع تاياور

 لئاسرلاو ١ + ح (طلغ) اذه بوقعب لافي (بوقعي 0

 0 ريغ) - ثدحن (ثودحب ) 5 ح هيف هذ ( هب بهذ ) ه2 جيف ن مقا ل( تعمل اذ

 ىلع درلا هب هباتك (ةيئانملا ىلع درلا يف هباتك )- لباسا لي

 ام نيلئاقلا (نيلصالاب ةلئاقلا» مه - لالضلا ( ةلالضلا) < (يفام ةسش يا ةّنناملا : باوصلا» ةنياملا
 درلا يف) - ةعيبطلا دعب ام ةنيايم يف ةتلاسر (ةعيبطلا دعب ام يف هتلاسبر) - (فيحصت) نيلحال
 ٠١ - ىقيسوملا ماع يف ( ىقيسوملا م 2200 (ةفذح باوصلاو) . جيف سبل (ةينانما ىلع
 ةيلاح (ةيلاخ) - (باوص) عفتني الق ( عفشي امّلق) ١١ - قعتلا ملع يف (قطنملا يف ١)

 هعانض) -96:- (طلع) دعوي ال (دح رت ال) -:ءدع :تامدقم (تايدمر [2 < للا

 نض ما (نْضَو) ٠١ < (طلغ) بارخالا (بارشالا) - (فيحصت) لياملا ةعانصب (ليلحتلا
 ةمج ةريثك لئاسر (ةدساف ءارإ. . .لئاسر) -١7 ( فيحصت) نيذه ىلاو (نيذاه ياو) -

 (دحأو ِهِف عفادم ريغ) ١" - ةقمالفلا ملع يف (ةقسلقلا مولع يف) و5 - ةدساف ءارإ اهيف ترهظ

 ةفسالفلا ( هفسلفلا) - هسدنجلاو قطنملا ملع يف (ةفسافلاو قطنملا مولع يف ) مم - دحأ عفادم ريغ

 اهيف لاتق (اهنم لانف) - (فيحصت ) لصاو ( ليثاو ) - دوعلاب (دوعلا ) مس ح

 ىصقالا ةضرغ مهف الو (اذك ) نيلالا ملعلا يف لغوي مل (ىصقالا . .لغوي ل١ ١ © 7“ ص

 ىذه - 60 اما وتإ ضو( انآ ونا اندو ) - هثبخ به|ذم (هفيخس به|اذم ) 7 < (فيحصت )

 ( حيبث فيحصت ) ىبجع مت اناف ( يع مث ز) ءاانامرو 5 (راداو ) « ع مهليسل يده( ملكت

 ؟ا- نالح (قالح) 5 - نك يماداعلا (يبارافلا) و - صقان ( ملعا ةناحبس هللاو) <>

 (دارفاو ) - هسمخلا (سمخلا) ٠ - يلاعتلا ( ملعتلا) ؟ < (؟) مهيلع ىرإو (مهيلع ىلإو)

 اهضارغاب - باتكلا اذه دعب ( اذه دعب) <١ تناحف (تئاحف) ١١ - ( باوص)» دانأو

 ةفسالفلا (ةفسلفلا) ٠١ ح (|ذك) ةةسالف صارع| (ةفسلف ضارغا) +١ < (أطخ) ا

 نوطالفا ةعيبط ( نوطالفإ ةفسلفب ) ١7 - (باوص) بلطلا هوحو (بللطلا هجو) - ١5-96

 (قرع) ياك )7 ففسداع ا( ةخللور واح هلا (عبتا ) - ةضرغ ( هينرغب) - ذك
 هيف ةفسالفلا ( ٌهنم ةفسافلا) »9 - هيلا (هيلع) ٠" ح- (9) هتفسالف ىلإ (هتفسلف ىلإ ) - هفَّرع
 عيمجت ( عيمجل ) - ( فيحصت )

 «- (؟) (طقف) ياقب ( سايروغاطاق يلاعم ) - (!ذك ) صتخملا (© صحم ل4 عر ل

 ةفسالفلاو ( هفسلفلاو ) 7؛- دجوي (ذخّوت ) ه < 'ئدابملا ( ىدابم) - ( فيحصت ) لمح ( لمحي)

 اهدحام لع هيكل طنش اكرم قرشلاب 2-31 (تاوضو» ءاطلا لوك 4 لثلا زف 15 -

 ةفالخ يف دادغبب هتافو تناكو »:رشب يلا نع جدازو (امحرش ةرثك) ٠١ < ( فيحصت )
 - (8) ةفسالفلا ءازجا (ةفسلفلا ءازجإ) هس - (اذك ) تافو (ةافو) - « هللاب يضارلا

 للعلا حدد تل 17 كبك يخت ( جايزا ةثلث ) ١٠١ < ةدنع لغتشا (اندنع مهنم رهتشا)

 اج هل حضتاو (امج 3 حليل ) - نوات .(نوات) ١8 - (فيحصت) جوربلا كلغ

 تاكو دم دنا . : -ةكلأك 18 50 05- وه - ق ىضاوم (عضاوم) ١9  (باوص)
 يفاثلاو) ١ - دنه دنسلا باسح دقتعي ناك ماا هرعا نلوإ ق5 جنرلا اذه هعيلاب



 9 ال0 ىلا "ير

 ه؟-45 تاحفصلا ىلع تاياور ل

 : ج با (لاح لك ىلع هلل دمملاو) -- (طلغ) ناك: | (داك) - (أطخ) مجارتب :| ( محارتب)
 لاخ لك ىلع دمحلا هللو

 حج ةخسن نع تاياورلاف . ب | يتةسأ يف ةصقان ةحفص ١4 انه

 ( هفسلفلا) 3 0 0 3 لو لاا ملف دلا مرا د كفو (ذف دزو) ه5 كك

 ت نّمف (نم لّواف) ؟- (« قطالا ىلع» ىورف « قطنملا ملع » ىلا ارطس جكرتو مم) ةفسالفلا

 سايئمرا يراب ) ٠١ ح ( فيحصت ) سارزوعاطا3 (سايروغاطاق) ه ح عال (عفقملا نب) ه

 (كلذ) ١١ - مجرت نكي مل (مجرتي مل) - ىقيطولان| . . . . سانيمرا ىراب ( اقيطولونا . . ٠

  سويروفرف يجوغاس.اب (سويروفرفا يجوغاسإالاب) -بتك ىلإ ( باتك ىلإ - كلذ عم
 ح (فيحصت ) يزازفلا (يرازفلا» ١١ ع بدالا يف هتلاسر ابيف (بادآلا يف ةلاسر اينم) وم

 ديمح (دقعا| ماظنب فورعملا ريكل) هيرات يف ركذ يدالا نباب فورعملا دي) ؛ه- 97

 نيدو تشم (ةئايسخو تس) ١م - دقعل) مظنب فورعملا نتمكل) ا 2 يدالا

 ل . تاكرح يف مو. وهوه ح دنه داسلاب (يد ئه دنسلاب) وو حج (ةئامو) هيابو

 اذك ) فصن فصيل ةموسع تاجرد ىلع ةلومع هفورعم ليد داعت عم موجنلا تاكرحو ( فصن

 جوربلا عاطمو نيفوسكلا نم ( جوربلا علاطمو نيفوسك عمو) مو صو 0

 (ةقيقدلا) مح ح يف صقان (رنبت) - (اذك تاجورك (تاجدرك) 6-6 ١
 0 كك اركلا كاك رلعا ا د 00 0 ( هذخت) سم ح هقيقد هقيقدل

 عرتخاو) ه- فهاذم (مهذم) 7م لكي وبا (رثعح وبإ) 5<- هيمست (هيمس) © تح

 (ريطم لك ِهب |اوراطو) ٠١ - ١١ - (اذك)) هل اياوبا 00 عرتخ|و (هيف
 (ةفسلفلا) ١١ - (؟4) كرد (كاردإ) ٠س - ًاقفان ( اعفان) ١١ ح (|ذك) راطما لك هب |وراطو

 نا) ١5 - (باوص) ةفرش هثعب (هرورس هثعب) ١6 - هتقو يف ءالعلا (هتقو ءالع) - ةفسالفلا
 00 ا اا 5-10 (ناوص) تآلاآلا كلتا لثم اوطتض نا .(بادآلا كلت لثم- اوعض

 ك0 كلا ل ا (ك ]وكلا قان) + اهركرع (اهزكارع) م”.-ت2 رع عبرا (ةرشع عبرا

 يزورملا ) مس ع يذلا ناكو (يذلاو) م» - - (أطخ) مهثرع (مهضرغ) 7١# < ( فيحصت )

 يزرورملا

 كلذ ليق (نامزلا كلذ ذم) + - الّؤه داصرا تناكش ( مداصرا تناكف) 1 ١ 65 ١

 ةيوعم (هيواعم) ٠١ ح (فيحصت) حالا (جئاتنلا) 5 - نوني 0 طور

 000 زحألا كرد تب (ربكالا ثرحلا نب) - ٠ يدع نب ( ىلع نب) -

 ثعشالا) © < حابصملا ( حابصلا) 7-5 (ةّرم) - عجر. (عقرم) و١ ح ربكآلا

 5 (سق نب ىعالا) 95 5-ك 8 0 0 ٠ .هونأ ناكو ١و (فيحصت ) نفسالا

 لوا جر ا . لاوطلا دئاصقب (لاوطلا عبرالا هدئاصقب ) < (باوص) سيف ينب ىثعا

 (باوص) ةيواعم نب برك يدعم ( ةيواعم ترك يدعم ) ل ه7 (ةحتما 1 ا ثالث

 0و رقما (يلشملاب) 4- ذك 5 ترللا نب لع (ثرحلا ب لعد ١ 6 ؟ ص



 ١١7 0-4 تاحفصلا ىلع تاياور

 ت0 اانا عض رالا نك ج (اهقراشم كيرا ضرالا يصاق| ) 5 -دالبلا اودّهمف : جا ب ا (دالبلا

 ةلودب ( مالسالا هلودب ١١ ١ حج (رطس تضاف طم ج لمه م امجراغمو اهقراشم 0005

 007 ىلاعت هللا لعجو :جا ([ذفان.٠ : لات نإ: لبجو) 12 - واح ترملا

 ادق هلم ءاضقف انيماما لإ نم ًامكح شيرت يهو .يبنلا ةرامع يف مم ناندع يف برعلا كلم

 ٠ه - هباتك يف لاش هللا لاق ج٠ كا هللا لاق: تن ( كلجتو 0 لاق) وس ح (باوص)

 ماب - مولعلا نم : ب | (ملعلا نم) - (أطخ ) ىنغت ال: ج (ىنعت ال) - تناكتف :ب | (تناكو)
 .ب | يف صقان (معاص) ١" و ١م رمالا ن.:ج (رثالا نمو 2 ةروكشم:نبإ (© 5

 | ( ينلا دهع ىلع) - ناكو: ب | (ناكف) م. - عنصي مل: ب (عضي مل 1م- مالسلا هيلع: ج

 با يف ةصقان ةيلاتلا رطسالا ةتسلا ( مهنم ناكو ) ”* - ثراحلا : ج (ثرحلا ) - ينثلا ىلع : ب
 (ينعد) مس - (اذك) يفنك ج (يفتك) - ةنمد يلإ نبا (ةثمر يلا نبا) -ج نع تاياورلاف
 ينعدف

 هيلا "تيطب (هيلا تعمر + - قاكلا رخإ نبا (ناكلاارعات رسل نبإ) ١ هم

 ا لان] امكن 5 9 هتعاربو) + - نايفس (نيفس) - ( فيحصت )

 كنان ل هللا دارا اًملف : يس ةيمشاولل ىلا لإ لادا اعلن: ١

 تلطملا دبع نيإ زك < نكد : ج ب | (ناكف) * - ايتتيم نم : ب | (اهتنس نم) - (طلغ)
 : ج (ةفسلفلا ملع يف ١ - مّدقت : | (همدتتو) 5< با يف صقان (ىلاعت هلإ هحر. . . ماه نبا

 - موجنلا ةعانص يف : ج١ موجنلا ملع ةعانص يف : ب | ( موجنلا ةعانص ملع يف) - بطلا ملع يف
 هادي دق ناد ١ ح ج ب | يف هصقان (مهنم) ٠١ - اهلهال احم: جا با (اهلهابو)

 (لخادف) 8 - هحارختساو : ج با (هجرختساو) ١١ - با يف صقان ؛ روصنملا رفعح يلا

 - اهنم هيلا : ج ب | (هيلا) ه+ - (أطخ) ةتلخ:ج (ةتلص) - (اذك) لخادم: ج١. :با
 :با 10 رع و - سديلق|و : ا (سديافواو ) هد طاع كا 506

 ا 0 مم هب 0 6١ - (فيحصت ) تخف : 2 ( تمر تف) < سويملطو

 نع) < |[ ج (اوناك الد ١م -ح ( باوص) اهمّلعت د : ج ب | (اهميلعت قف)

 فيحصت ) اهلح 0 ج (اهيلحتنل) - (طلغ) هئاطخا : ج ب. (باوص) ءهئاظحا :| (هئاصحا

 - كلذب نولانيف : ج ب | (نولانيف) - اججدلقت: : ج . اجدلقا : ب (اجدلقتل) ١9 -ح (حيبق

 (بسسنلاو) - (أطخ) نيملكملاو : ج (نيملكتملاو ) ١" - ءاهقفلا نم : ج ب | (ءاهقفلاو) ٠"

 : ب. لوبقلا يوذ نم:١ (نونفلا يوذ نم هعامح نقتاف) م# - م٠ - (طلغ) بيسنلاو : ج

 ةفسالفلا : ج ( هفسلفلا ) م» ح (فيحصت) لوبقلا لخد نم هعامح نقثاو : 2 لوبقلا يذاع

 باطأ) جاهنم : ج ب. هبلطلا جهانم :| (بطل) جاهنم) - ال: ب (نمل)١ - (اطخ)

 هنس: ب | (خيراتل تلح هنس) - هئاثلث ماتب : ج ب | (هتاغلث ماتلو) " 50

 هيلع تلقتو ) © -(تاوض) كلملا لتخا ذن:ج با (كلملا لخادت ) م - مم ح خيراتب

 + - ( أطخ) نولغتسيو : ج ( نولغتشيو ١ - ( باوص) ءاسنلا هيلع بلغتو :ج ب | (داسفلا

١ © 



 ؛ا7/-465 تاحفصلا ىلع تاياور ٠١

 م علا ج (ةمسرت) 5-(باوص) ظفح باحصا : جاب (ةظفح باحصا ) هح انكأس

 (ةفرعم ىلإ وسد (طلغ) عاوناب :ج «ءاونأب) ٠١ < ب | اهوري مل (ءايشالا ٠ . يرجنو)

 جاب ين 5 (فيحصت) ءاولالا : ج (ءاونالا) ١و ح ريثدتلا : با (بردتلا)» - ةفرعمل

 - ةفسالفلا :ج (ةفسلفلا) ١١ - (طلغ) حايرلا راهمم : ج (حايرلا ةنامورا ظافا ةيناغ

 - (طلغ) مح 0 صل ١6 - مهئابط:|١ (طلغ) ءايح: 1 (. ان ايه الو)

 عب ١ هلممإ (هللا ءاش نا٠ رار كرف راسل ل لج ااا دولا

 فيحص ) برعلا عراد رجب : 6 ةفورعملا : :ج ب٠ يشف * : ج (برعلا ةريزجب هفورعم يهف) "6

 :جابا (جراخلاو مزاقلاو) مم ح (أطخ) ىلباو راحباو : ج (ةلياو رالاو ) ١> - (حيبق

 0 لدَع رح : 5 قف قاضصتان (رسكلا ٠٠ ”عيااارخ انا مم - جراخلا مراقلاو

 جراخلا :ج ب ١ ( جراخلاو) - اهقرشم يفو : ب | (اهقرش يفو) 0م < ريبكلا دنحلا رحب: جا
 :ب | (تاهجو ماشلا فارطاف» - ريبكلا دنملا رجب: ج با (دنملا رحب) ١ 5 5 ص

 :ج (ةّلطلا» - (اذكد هققد : ج (همود) - هو :جأ (وهو) ؟» ح تافاحو ماشلا رارطاف

 ندع .نيب) - برعلا ةريزج : 0| رج انك دال ج نابك) م (اذك) هّلظال

 نيعبرا : ج ب ١ (نيعبرالا) - رارطا : ب )4(٠١ لدع نم: ج٠. ندع نم : ب | (فارطا نيبو

 راد تناكو) 7- هب لصت| امو: ج با (لصتا امو) 5 < (فيحصت) راحباو : : ج (رالاو )5 -

 0 0 (اهلمع : 0 يع رفماف ناطخق راد تناكف : :ج با (ناطحق

 (فيحصت) شغر» لت نع ج٠. رمش : :ب | (شعري رمش) م - ناطحق نب برعب نامز

 دس بارخ) ١١ - سرفلا كولم نم : :ج ب | (سرفلا نم) ه حب | يف صقان (مالسلا هيلع)

 اك كي (برامز- -(طلغ) بزعلا ليس : ب | (موغلا لبس [)- برام تارخت ني أك

 :ب | (اهالاو امو) ١م ح اهرئامعع دسف| : ج٠ (برأم رئامع) ؛"-و9- ظافلا هع تناف

 ١هتح جا نم ةعباتلا تاياورلاف ب | يف هصقان ةيلاتلا رطسالا ةعستلا (دالبلا يف) وسد اهالاو نمو

 ليدحو نادحو دمحتو (نامع دز|. . .دمحيو) -١5 اهلاوح (اهيلاوح) -ملسلا هيلع ( معلص)

 (دسل] نب. . تقملو) اا م نامع دزا مهنم ناعب كيتعلاو ثرحلاو كلمو
 00 اللا آ) 2< ([ذك ) سلبا! نب صمحلاو:.. دماعو بو ناعذسمو هجسام تتلو

 (قرحم) - (اذك) سود نب نامع نب كلام (سواإ نب نافع نب كلام ) - (4) ماشل) فارصا

 تح اهتانابدو اهمولع قة :ج با ( امان ايد يفز م" - ةريزج نع (ةريزج نم) ١6 -ع قورحم

 ىلاع دهر ةايشا نأ : اوداز جاب ٠ كك : ج (ورصخاو) - انه : جبا (انه ) ونوس

 هب هللا ضف: 00 مفف) - مع :ب٠ "ملص يللا : جا (ينلا» 5

 هللا اودرفاو : عادا (ديمحتلاو . . .|او رثاو) سم - م" - نم: :جا(نمم)١ 61/ ص

 2 مالسالا 4 هعبيرش |وفرشا و 00 هعيرش |ومرتلاو) مدح ( باوص) ديجمتلاو مظعتلاب

 ( يفوتف) 5 < مايصلا نم (ماصلإو»: لمعلاو (« لمعلا نمو) ه- (ب | يف رطسا ةعبرإ صقني

 ضعب الإ ةعطقلا ةّيقب نم اركذي مل ملم مالسلا و ةالصلا هيلع يفوت ىتح. 220 6

 اوكلف) ؟ - «ادلع رك ذي ملو) ديهشلا نافع (نانع) - قورافلا رمع :ج (رمت» - (تارابع



 ا اة دعم

 6١٠م ؟ ه--4* تاحفصلا ىلع تاياور
<َ 

 ىلاعت هللا ةياكح كلذ ليلدو » : ةفرح ام ج با يف انه نق اكرر نك ميرا نع٠ َج

 و: املا سل لاح ًاقصاو (مالسلا هيلع: ج) ناولسل لاق ذا دهدملا نع هباتك يف
 ه1 واد نب نالس كلم املذ: يفادملا دمحم 0 لاق. هللا نود نه نواس اهمرقإ

 : ىلكلا دمحم نب ماشه لاقو ٠ كدوعو نسمحلا ةدايعا نيم تضر اهريعو ندكلا كلم ىلع

 مالو) ب لذكر مهو ج . مثدمو : . م :| (مثو) (4- «نسسسلا دس و0 كيك

 مر دراطعو : اادبال ٠١ -ح (فيحصت) لحو مكلو : جا ( يطو

 نادت ٠ - اهل لاقي : ب | (هل لاقي) - (باوص) ةلخن لعاب تيب دبعت : 0 (ةلخن
 :ب | (مهتحلف) - (فيحصت) شح:ج (سيح) - (باوص) دادنس ةبعك :ج با

 (فيحصت ) مجعتلا : ج (محقتلا) 12-< كف قى كفانا (ءر ربخلا ضفت) ١7 - مهتقحلف

 نب ىنكو دج دوس يلاو : ج.صقان ب | (دوس يلا. ..دوس وباو) ١-8 5 5 ص

 : ب | (نا مم قرفلا ءاراو 5< (فيحصت) ةيشاف : ج (ةيشاف) م- (اذك) ادوس يلا نب ناسح
 بحاص ُهّبراو الو) م-07- ةركف وذ : جب | (ةركف بحاص) 7< باوص نا نم قرفلا اغتاو
 هلاوق: با (ىلاعتو كراذ هللا لوق)» ماد لعل احم ناد لاق: 2 2 ا (لقع

 (مدبعن : ج) مديت اغا : جب (انوبر قيل لإ مدّنمت | 0 ىلا منن كو: جد ميعر لاك

 (قدصي ال) ٠١ < مع: 5 هصقان (معلص) - ءاج انو : ج با (ءاجو) ه. تح اناونزرتيل

 نا) ١١ ح (ءازجي) ارجنب : ج٠ .ب | يف صقان («ءازملاب لوقب الو) - قدصي الو: :ج تا |

 5 (ميشالا نب هير - 0 هرث ىلع : ج_ (هربق ىلع مح نم تن تر

 0 : فلل ١١ 6كم نإ ج اما .١ - ميسالا نب : جس ةيدج : جا ةيذح: 0

 0 قند: جل قام: (فاق) - | جب (لمسا) 5 بلس د: جرحي: د

 الفطن تك كن ام: جا (تكرت ام) 2 لاو :1ت | ( لملور وايخ لطخ) هاف: ١ وه هنإ) <

 اهيف ا |١امج رخافتت : ب | (هيف يرابتو هب يخافتت ) ؛م-ماحلا يف: ج ب ١ (مهبلا يفر

 لصا :ب ١ (رابخالا ملع لصا) ٠١ - ٠# -ح (باوص) هيف يرابتو . ج.اهيف يرابيو : ب.

 :ب | راصمالاو ريسلا ةفرعم ندعمو) 7١ < (فيحصت) رابحالا ملع لها : ج.رابخالا اهملع

 3  طقف ج نع تاياورلاف ب | اهوري مل اًرطس ١م انه. راصعالاو ا .ربسلا ةقرعمو

 قلاملا» مو» - كلذ (كلذو) - (اذك) بوملاب الا مجعلاو (برعلاب الآ برعلاو مجعلا)
 برعلا (ةبراعلا برعلا) - (فيحصت ) ربوه نم (ةنوه نب )- (ذك) ممرحو قيلاعلا (مرجو

 |ورواحو) "+ - تاراحتلل (ةراحتلا)» - (؟) باتعلا لها (ناتكلا له|) امثس - ةيداعلا

 رثكأ مهعد (رثكآ راص مهنعو) ”ه ح ظافلا ةنا ج ين 7 . مجاعالا رواجو (مجاعالا

 ( فيحصت)

 ع خياشم نم) مد 5 اع نب ( يدع نب) - ( فيحصت) هنرسأ( هيدر ل 8 ص

 ممطو رابو (سيدحو ميطر) -- وت (خوتت) سد (|ذك) سخ لاتنعو مياس نم (ريخ

 ه - دنملا ةفسالفلا (دنملاو دنسلا) - اهيلي امو ناهب دزالا نب (ناعب درالا نمر 1 - 0350

 ناك نمو نك نمو) -ح (فيحص:) ةيمدا لآ ا لآ - (فيحصت) ىلبحي ( يلجب)



 ؛("س-١4 تاحفصلا ىلع تاياور 1

 (راوصلا ونب) - مظعالا كلملا تنب ناكو : با . مظعالا كلملا ناكو :ج (كلملا تيب ناكو)
 سمش دبع نم : ج (سمش دبع نب) - (فيحصت) ناوصلا وب : ج .راوصلا يب :ب ١

 | :ج.نطق :ب.رطق:١٠ناديخ نبا :ب | (ناطيق نب ناربح نبا)١ 5 5 ص

 نب) - ىثا :ج.نعا: ب .نغا ١: (نِيا) < (طلغ) بيرغ:ج (بيرع) - نطق نم ناليج
 - (9 رابخا :| (عابتا) < (طلغ) هيمح :ج (ريمح) - عسيم حلا نب:ب | (عسمملا يلا

 - ةعبابتلا :ج ب | (ةعبابتلاو» - (اذك) ناوصلا ينب نم ناكو : ج (راوصلا ينب نم ناكف)

 رابخالاو) « ح- ( فيحصت) اوعقعصو : ج .اوفعضو : ب | (اوعضعضو) س - | اهيسن (فرشلا)

 ه ع (طلغ) تهشي٠ ٠ج (بجش) ه - (اذك ) ةعزشلا رابخالاو 5 | يف صقان (ةفيرشلا

 < - (طلغ) راعدالا يذ ليعلاو 3 - .راعذالا يذ ديعلاو :ب ا را ىذ امرعفر [

 كا( قاب - رمشو 0 سشو) - (|اذك) نيقرفاو :| (سقيرفاو)
 0 هعباتلا تاياورلاف « دعاص لاق » ىلا 0 7 5 م . ةعبابشلا نم مهريغو : كاك

 هد جيف صقان (ماس كهف دعتتا همساو نرقثالا عبتو طسوالا (دعسا همساو ا

 يفز وو- (طلغ) ةانحو فارما 0 احلا ورع) 5 تع

 (فيحصت ) اهداس نا يف (اهدايثترا يف) ١١ - اوناكممناو (|وناك اغاو) هه - راثبإ يف (راثآ

 - هّنياعلا بتارملا (ةيلاعلا بتارمللا) - (فيحصت ) نيواسم ثيح (ن.٠ |وًوؤاش ثيح) - ١١

 - رابتخاب :ب | (رايتخاب) و - ةينمم : با (ةيِعم) - نكد مه:ج ابا 00 مود

 : ج (هفسلفلا) - (فيحصت ) ىس. ج ('يش) - ةراشاب : ج. ةراثاب :ب.ةراناب ١: (راثباب)

 3 .صضاوملا مهق.با (ىذحلا لها م يف 7” مدخلا ع2 مهنم دحا نع) ام؟١ - هفسالفل)

 ريولا لتفا اماو) 0 (روهشم ميكح )كك (اذك )  يماوخلاا مه
 (فيحصن ) ناطحق : ج (ناطق» 0 ربولا لهاو : :ج (مهف

 كيفن م - نالاب | (نالا نم) - تا ىف صقان/(تاولفلا راعو) و. 5 9” ص

 ةلجاجو ) - قوربلا : ج ( قربلا) - (فيحصت ) صاغا : ج ( ضايا ١ - ب | يف صقان (يدبنلا
 نومّيخيف: ج ب | (نومّييو) م ح (اذك) امنوموريف دعرلا ةلخا>و :ج (امتومْويف دعرلا
 ب٠ نوضرعي ١|: ( نوموقي ١ - ىعرملا : ج - ( يعرلا) - (فيحصت) فيلا : 0

 5 < (فيحصت) هيفاب :ج.نع:ج ب ١ (هتقان يف) ه ح )١( نوضوعب : ج. نوضوقي

 (يئيقت ٠ 0 لحام بأ اذهأ : 01 ل 0-7

 :ج (تدمو) هد انيستا :ج با 01 ا يقي 8 ١ ٠

 ىلا اوبكرو) ٠١ - ه ح (فيحصت) اوسمكلا ج (اوشكتا) 2ك 0

 (نامزلا دهج نيساقم) ٠١ - (9) ىرقلا ىلإ اونكرو: ج. بيرقلا ىلا اونكر و :ب | 0

 ىلع: ج٠ (باوص) شعلا سرب ىلع: ب ١ (شعلا دهج ىلع) -١١ (فيحيصت) نامزلا يشاعت : جا
 (فيحصت) لالح مهو : ج 9000001 سر ركب كلذ لول موز نيكل نيل

 50743: (باوص) 0 ليو مهوقب .نوساوتل : ج ب» نوكراشتيو نوساوتب : - ١
 با (مرحلا نع) "١ < (باوص) ميضلا ءابا نع نوماني ال:ج با (ميضاا ءابا ىلع نوئمدم)



 لا 48*4١ تاحفصلا ىلع تاياور

 جيلخلا» - (اذك) ىليا : ج (ةليا» ١8 < «باوص) لوطلا يف دم دالب 2 : ج ب ١ (لوطلا
 ىلع : ب | (رصم .ىلعاب ) 3 ا ج ب | (ةبيرق) ٠١و و ومسح نم جيلخلا :ج ج (نم جراخلا

 (دنع ترصنت ) ١7 - (اذك) اهاداح: ج ( اهاذاح ) ٠١ < رص» لين ىلعاب :ج .سع٠ لذ

 صم ءامدقل : ج ب | (رصم لها ءامدقل) ١9 - ملساف (ملسإو ) - ىلع اورصنت : ب |

 03517 حج (عون) - (اذك) اخ اك[ ج (ةذاش ب يك سا

 ناك ناف) ه- يفيصولا : : ج ب | (يفصولا) + (؟) رافغلا : : ج .رافقلا : با (يراربلا» مد

 مهدعب| اج مع اعَح كلذ ناك نا“: : جاب |.انتخسن يف فيحصت وه (مدعب| يف مهنع 3

 م- تراص :ب ا (تردص) - معزو : ج با (ركذو)؟- ةفسالفلا : : ج (هفسافلا) 00-7

 ٠١ - لالهم . ب | (ليئالهم) - دري: ج (دراي) ه ح خونخ| : ج٠. خونح : ب (خوتخلا

 - سردو : ج (سوردو) ١٠١ - ب |١ يف صقان (ةيوايسلاو .٠ .دئاصق) ها" ح اولاقف (اولاقو)

 :ب | (ةفسفلا بورش ) ١؟ - تاعانصلا : :ج ( عئانصلا ) مهد كيلا يف صقان (يباربلاو)

 ١و - تاّسحنرينلاو : : ج (تاحنرينلاو) ١مل -ح ةفسالفلا مولع تورض : جا هفسلفلا مولع بورشب

 ةردع : :با (شعر) - (9 فولم : ج (فنم) ال٠ ح (باوص) ل جابا (ةئيدع)

 مد تناكد:جا (تناكف) . اههايم : جا (ايئام) -. نسحب : ج (نسحلا ) ١ 5 ه٠ ص

 ...ترشاف:ج (نم مهريغو . . . برساف) - (باوص) ورع طاطسفب (رصم طاطسفب )
 | (ذتيح) - (باوص) اهانكس ىلا :ج با (امناكس ىلإ) + ح (فيحصت) هيف مزيعو
 تاباورلاف . ب | يف صقان ا ةحفصلا ىلا انه نم وه ح ٍذكنيح نم : : جاب

 اهيصمن (اهلهإ بصي ) و -اّلاَوح ل رحلر - (طلخ) ءامدق نع ( ءامدق َنَمَو) ه- طقف ج نع

 -..٠ ذك )نبا ردكسالا (قاردبكسالا) م2 تاذ ناوي ( تاز تاناردلا) 7 5

 كذلذالا يناثك تابع: ج ىور (كالفالا فاتك تحانم) 56 ت5 نورك
 نبهاربل) كلا ليلا ل اهدعو (اهددعو ) - (باوص) كالفالا كانك ا نوئاقلا لامك

 (مهسورو) ١١ ح (؟) اهعدقت (ايعوقت) -ةروصو نريد ملل ليدعب ( ليدعت) ١ م ح

 ار عفدب ا هب عفدي) مو ع سداليقنا (سواليقثتا) ١ مه - 0 مسود

 نم (لخدللا نم) 2-7 0) جدنز ]اب 00 (قلاو) ك0

 صقان فاو لاق)  خ (طقف) تن هذع 0 (زودنالا هنع 0 سا م - (؟) لخدملا

 ؟ب - ( فيحصت) هقاخالاب . < ء|نح الو (ةفايخالال“ | ني الو) و - اًدَّرَع (اًدودحم) ه -

 لير ربت اطيل انا ناسا جدع اه جر مولعلا) < رئاسب (رئاس يف)
 0 | (ةمخض امما) ١١ - ناتقرف يصف :ج (ناتقرف مهنف) - برعلا مو :ب | (برعلا

 تاةباوصر ةيلاكلا زابخالاو :ت | ذك ):ةلاخلا'لابحالا و“: ٠ ج (لايجالاو) م < ةمخض
 : كنزا (نيمذج نم ةقرفتم) ١و- ( فيحص" ) اخ جم اع فهد« كنا] (تيهد)

 ٠ ايهمظنو : تك ور ييسر نيدذح نم : م نيل رح نم : ب . نيئتزح نه:٠ 0 ةعرفتم

 (زملا): 2 ةروهلشم لاحت : ب ا٠٠.ةروهشم هلاحف : ج (ةروهشف) ١7١ - (فيحصت) اههمصو : ج ع

 - (باوص) ةئفجو سوُدَو : ج ب | (سودَو) 15- (طلغ) محنو :ج (محلو) 18- ةّرعلا:|



 مه تاحفصلا ىلع تاياور ل

 ع كلائه: ب ١ (كانه) - 0 | (ةمخاتملا» مه- نيطنطسقلا : ج (ةينيطتطسقلا )

 6 يلاب) - ماق: جا 2 مدق : | (315) عقلا تناكو: :ج با (مورلا ن 3

 - ناثوالاو مانصالا : ج (ناثالا) ا 2 (نيدب) لل ح 6 | 2 صقان

 | (فانص| عيجو) - ناجربو: جاب (١ (ناجربلاو) ٠١ - ةّثباصلا ةدابع : ج (ةّمباصلا)
 :ج با (ةيشرفا دالب يف ١ 2 ماوشو : حاجب ا (ماوس نمو)أ 06 - فانصا روم : جا

 - (اذك ) يدصرملا :ج «نيروهشملا» - لوقي :ج (نولوقي) 17 - (باوص) ةيمور ةنيدمب

 : جر (فيحصت ) ا 60 م انضر لر) --١2 داذع قد: جاب ا (ددع يفز

 1 (طلغ) اهيدحا : ب . امهدحا : ج ١ (امهادحإ) ١5 - مهرايد

 :جا (ققحتلا) ١ - طلتخاو : : 2520 2 :ج (ضعب يف) ١ 5" ص

 ب ١ (ةءيفر) - (طلغ) ةئسالفلاب : جا (ةفسلفلاب) مد روهشم : ج ب | (ةروهشم) - قيقحتلا

 لضفلا : ب ١ (لضفلاو») < ح (؟9) هال رلا - ةمكحلا :ج با 0

 مس ةنحصلا لّوا ىلإ انه ن٠ ه- (فيحصت) نويناحورلا : ج ' نر تافرلا ١ با (نوييناعوز |) سس

 نانويلا (نيبنانوءا» 5 ح كلم نم ( كوام نم) - ج نع ا تاياورلذ. ب | يف صقان

 نيلين نيييبط اناك عوشيتخب نب ليئاربج هناو لي ام اننحس نم ادن امل( رخو رااح

 ج ًاضيا اذك (ةرقبلا باتك) ١ - (طلغ» عوشيتخيو (عوشتخبلو) هح «. 00 و
 (فيحصت ) سايكلا (شاتكلا) ١5 - ةيذغالا ب ةئاقكا هيد غال حالص دلاف ا اتك) لا م د

 لرأي (ةردلا ى) ١١ -ةجارتلا ةرت (ةمحازتلا 2غ[ - (]ذك) ديرهنلا (ديز وبا) 8

 ج يف ةصقان رطسا ةعبرإ انه (ىثعم وبا لاق . . .ليلخلا نكي 5 م” ٠ - سراف
 مالسالا يف (مالسالاب) مس < ةمحارتلا (ةمجرآلا) - تاركذلا (تارك دل م 7/1

 (حضو ) ه ح (فيحصت) قافرفلا ىرحع :ج ناخّرف : باوصااو 00 نا رعود

 نال اا ايدل ( دحلت ندحا اهدلو:) 08-5 - (نسحل: دارا هلعلو اذك ١) سحم

 (قطنملا لخدم ف 2 “٠ - هعوضومو (تاعوضومو) - ( ؟ ) هغزاب ( هءراب ) 5 ح ( فيحصت )

 ١١ ح ةضايرلا مولع 0 ا ) مولعلا ٠١ < ( *) عزاب ) اعراب ) ةرسم و ه ح صقان

 0 جيرج نب ساطسف ) جي رج نب ساطسن ) ورب ح ( فص" ١ ساككلا 0ك

 دلقتب ( ةفسلفلا عماو+ل دلقتم) - 2 مكحلا ) وو - (ذك) خبط (جفط) -

 نم ىلعا مهتبالو اوناكو (امالعا مهتثالث اوناكو) ١١ - طسقو (اطسقو) 5 - ةفسالفلا عيمجل
 نيب) - ناسح داصر| (ةنسح داصرا) ١8 - ةفسال_فغلا (ةفسافلا)» - 0 فيصعصت ) 11

 نطسالا هزه ابو - وباب - سمشلا ةنس ف يا ةعفلا يف ة١هيبآ ل هيف نيب )هَ هاذم

 8 ف هصئان ةريخالا

 .“ نطسلا ىلإ نالقتنب م لّدالا رطسلا نادوريف مالككلا هلأ يا[ توعد انه“ لا ض

 :ب١ (يقيلمعو) ه- ًطالخا اوناكو: ج با (اًطالخا يقال لدا راص دقف) ؟ < ج امهلثمو

 8 في رعتلا) - ىضمو : جا (يفخو) ١٠١ - تطلتخاف : ج ب | ( تطلتخاو) ه - ىلمعو

 يف) - صم دالب نم عضوم ىلإ :| (رصم دلب نم مهعضوم ىلإا) ١١ < ىلع فيرعتلا:ب | (ىلع
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 ةفسالفلل (ةفسافلل١ < (نيتَّرم ) ةفسالفلا . . . طارقب نامز (ةفسافلا ٠ . . طارقس نامز) م -
 مح (8 هل انياعو )َّك اناعرر 0 - كلل (كلذ ف دقم 0ر6 (طلغ )

 0 - مهلوص| . . . ةفسالفلا (اهوصا . . . ةفسلفلا) < (اذك) ني.دقتم (يدقتم)

 نادو (ةباتك يإ هتمصاخم يزارلا داراو» ١ ١ -(سلاطوطسرا 5-5 ايلاغو .اذك سل اطسرإ

 ةهامأإ ماوع داقتعالو (خسانتلا ةّئاصلا ماوع داقتعالو) ووسووبح اك 7 يزارلا هب

 - (اذك) يفتحم (صخم) +١ - ةرصن (رصن) - (اذك) دشرملا (دشرلل) ٠م - خسانتلا يف

 وه - (باوص) اهشغ طقساو (ابنع هطقساو) 5١ه-١+ - (اذك) اهثح ىننف (اهثبخ ىغفنف)
 (هب نيدتو) ١5 - رئاصبلاو (رئاصبلا هارتو» ؛١-:ه- (طلغ) اهل ىفتناو (اجابل ىقتناو)

 دوعت انه (مورلا يف مولعلا) ؛8 - (حبصاف . طلغ) حبص ام (حبصاو) - (فيحصت) هب نييزتو
 (ةِييطاللا) ١»7 - (فيحصت) ةيفي زعالا : ج (ةيقب رغالا) م.- با اتخس مالكلا 1

 . هينيطللا : ج ب |
 : ج٠ سنايفاب : ب (سونايفواب فورعملا ) مس - يب رغما الا ل ري

 يبرغلا) + - ىنملا عاضا | رطسا يف شيوشت انهو . فورعملا سنايقاب ٠: (|ذك ) سائسفاب
 : ب (كلاملإ) و ح (|ذك) سابقان :تورعملا .ىرغملا طيحلا| : : ج ٠ طيحملا يبرغلا : ب (مظعالا

 نرتارلا رت ( نارا 5 - 4 ارص) عطق ثلث : ج ب | (عطق عبس) - هكلمملا
 - شنمور : 1 سمور هاد ( سلموا 5 - هكنام] ١ (ةيناملا) مث (طلغ)

 ١١ - روهشم لف جابا (روهشم كلم لَوا) - بسلا 0 كفل 0

 حيسملا دلو٠ لبق 1 . خسنلا يف شي وُشت ضعب انه (تيناتويلا كولم . . ةيمور نايثب ناكو) ؟7

 دلوم لبق 0: ج ب.« نيينان وبلا داوم ل ل ا ىلإ ةنش نب سعو سو 2 ةئاعبس

 لوا سطسغا . . . (] لثم يقايلا) . نيينيطللا كلم لصت اف . ةنس نيسمخو ميرإو هسة تاي لا

 - راصف : ج (اتراصف) وم ح نيينانويلا (كلم : - كولم ىلغ سطسغا بلغت مث ةرصايقلا كولم

 :ج (اسخو) ١١ - تثكو :ج ب | (تم|ادو) ١6 - موخت نيب :ج ب | (موخت نم) +١

 شماه يف (اذه انتقو ىلإ) هه - هبوساملا :ج ب | (ةبوسنملا يهو) <١ (طلغ) سمخو

 دعب باوصلاو) ةئاّتسلا دعب نيثالثلاو . ةيناع 0 اذه انو لإ > منصلا لوتو

 .مورلا كلم :| (مورل كولم) و « مور) مكح يف كاذ ذا تناكو ةرجحلا ن٠ (ةئاهبرالا
 :جاب ٠ ميكذم - لرت مى: 2 مهل نع: ب | (مهلنع) - اهوري مل ب

 دار كرويف نم : ج (هرما يوق نم) تت ليوط نآ .: ب (ليوط نامز) »2 مهكلم

 (فيحصت )

 6-5 أ ناحربلاو ) - ( طلغ ) مامالا : 0

 ةغومج كودك ىو م - ةيقورز كرام: جابا (ةيمور كلم) س - اهكل ::ج ابا (اهتكلمم)

 نابويلا : -- (نويلإ) - (طلغ>) دفناو : :ج (ذقاو)» ه - ةعومج 5 جبا ملل

 رو 6 0 كد (ةحلاصف) 5 - ةباوكت ج (ةبوكنم) - (فيحصت)

 - لب مم : جبا (يلي ام ىلا) * < كلذ ذننم : ج ب ١ (كلذب) - (طلغ) ىفدو :ج
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 ةسلاطبلا دنلا:ةلمع. (ةملاطلا دخإ ةلمجي) 5< (اذك) شسحونا (سخرقا)

 عسق ةنس يف (ةرشع عجبا سلا يف) م - نماثلا عونلا يف (ثلاثلا عونلا يفو) « 5” ٠ ص

 عسنو) ه - عمتجي (عمجت) < - سونابردإ نينس نَم (سونايرذ | ىنس نم) «مبس - رثع

 (باوص) سطسغو| (شطشغو|) ١١ووو مه-(طلغ) ىرحو (أٌرجو)-نوعبسو عستو (نوعسو

 ليختلاو (ل تاور ١١ < ( تاوص ) هس هم (ةس امئام) )6< كلم ( كولم:) مه -

 ( ارطبولق ) ٠١ ح (طلغ) ةيلاحلا ( ةيلاإ ) ٠2 < ( فيحصت) دنمو ( هتقو ةقيقح )-
 ذل با روسلاوا): ةكلم هبلسو »: جداز مت. ةسلاطبلا (نيينانويلا ةملاطيلا) +١- ١5 - هرطرولق

 - نيت نم ( نيبي ام ) ١9 < « ايندلا نم نيينانوللا كلم ضرقنإ اهيلع هبلغت هناو ( اهككلم

 ١م - تاكرح ملع ( تاكرحلا نع مالكلا ) ٠٠ - هيف ام (هيفو) ٠5 < ةسلاطبلا ( ةملاطبلا
 00 01 فا (قدلا لها كاس ) هو - محا( اذك ) ًاًقرثم ( ًاقرفش»

 اق ) ايضماع لو ( اهضءاغ ىلتو) - ( ذك » اعيش ( اهئس )

 اا ب لجتتكر © < راصتقالا ( زاصتخالاب» م - (2) ضاقب (نطامت >9 51١ ص

 اا 0 7 ([ذك ) نورحم ( نوزتجم) - ( ذك ) نساسلا رياخ نب دمحم ( ىفاآتبلا

 (باوصلا وهو) يرصبلا هيوببس (يرصملا هيويبس) ه - اهديدحو (اهيدحو) 0 - هبنترت نع
 000 هالات نب حز و١ 6) ال نإ كرر ع يعدتسي ال ( نع ٌذْس ال ) ه ح
 مثراوناب اوواضتساو ( مهراوناب اودافتساو ) "١ - (ةطاحالا هاد تار ضلاو)  ةطاحألا

 0 راملا نرش كيس (يقطنملا .يلارافلا رصن َِس لفل ل بح صقان (|ذه دعب) - (باوص)

 00 0 الآب (ناقإ ةحبس نم احل تقحعا ءايشإ ةعبسن) وذو هم ح (ذكت يقيطنملا

 (ِويف ناك يذلا دلبلا مسا نم) ةل-5 - ةفسالفلا (ةفسلفلا) ٠١ -ح (فيحصت) ءايشا هلسب
 ئذلا يدجا مسا نم) هد ملي يذلا ملي ناك ىذلار ,098- هله ىذلا دلل ا” ينس نم

 نم طقس (ضرغلا يف اهاري ناك يتلا» ٠٠ ح هب ربدتي ناك يذلا ريبدتلا نم (هب ردي ناك
 ذم (نسداسلاو) ٠ سافل لع يف اهاري ناك يق لا > جيف اك قاوضلاو ا ء رطس انتخست

 (ةنلانلر < دمع ىذلا | (دصق < ناك يذلا)» - «. . .ضرغلا يف اهاري ناك يتلا ءارالا

 (اذك) ةفسالفلا . . . يذلا لاعفالا يف (ةفسافلا . . . يتلا لاعفالا نم) م. ١8 - ةفسالفلا
 ها اكو فدل ه0 رنلا 7 قفل . . .قرفلا اما) ١ 717 ص

 هيف مّلعي) م - انئروق (انيدارق) - ُهنم ناك (هيف ناكل ٠ : دكر ملا تاجلاد
 (سناجويذ) - (اذك) دسإ (ةنيثا) ه ب نيم رك نشرك )2 ةنسالفلإ هيف ملعت (ةفسلفلا

 ةبحمو ( مهريغ ضغب و معان د ىقح الكلاب (ةيبالكلام) 5 2 (طلغ) سناثوبد

 اذه (سروغيفا. . .ةقرفلا اماو) ١٠-ه - (فيحصت) نوزوم (نوروف) ه - ممريغ ةضغب و
 ١ - (طلغ) هقباسلا (ةعباتلا)» - ( باوص ) هيلا دوصقملا (مهيلا دوصقملا) ١١ < ج نم طقس

 (طلغ) ىلوالا ةفسالفلا 000 لا 2-35 نيت مسلاطاطسرإو ,: .نوفرعب و) وس

 سروغاثيف اهيلا بهذي 11 را هعيش اهيل بهذت تناك) وام

 0 ىلا علا ةئيدلا ةقسالفلا يا .(طارقسك ةتئدملا ةفسلفلا ىلإ» و. "#1 ص
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 - هل (هب) - وكلم (يتكلمم) - يفودقالا (ينودتملا) ١5 - ردنكسالل امّلعم (ردنكسالا
 صقان (هيلا» - (اذك) لدعلا صاخو (لدعلا ضافو) ٠7

 (كاكر :متتلانو ايفو (هحلاسر اهنمور + (ذك ) ةيصع ظلاسر ايف ( اين هيض / ١ ١
 يهو) - 80110412٠( باوص) ةددبلا (ةردبلا) مح لازم طقس (دنملا . .٠ فصي)  هباتك

 1 (يلعالا سبلاب لثم) 5 ح صقان (ايندلا قى“ هده ور ل مانصالا صو (مانصالا دحإ

 اوكلس. . . ناكو) - سروغاسكتاو (ساروغاسكتاو) ه- (حيبق فيحصت) ضاعإ سيل أم
 ردتكيفإلاو )2 (|نك): سويطسام (سشويطسات] 9٠ - هييرط وكلم + ناك لف 01

 4-5 ( ةفسلفلا بتكب ممدصقاو فوسلبف كي ١١ - سوردنكسالاو (سودورفالا

 ١١ ع قيةحتلا (ققحيتلا) - ىطسق (اطسق) ١س - ةفسالفلا مولع 2 مهدحواو فوسليفلا

 (كالفالاو ةئيحلا» ١١ + فلؤملا (فلّوم وهو) - ةسدنملا ماع (ةسدنملا) - هغزاب (ةعراب)

 (نيفتحملا نم مث مهنف) 7٠١ - ام ءزجب (ءزجي) ١١ - صقأ (هبتك نم) ١م - كالفالا ةئيه

 : انتخسن نم تطقس اهلعلو ةيلاتلا رطسالا ج دازو . طارقبا (طارقب) - نيعمتجملا نم مهنمو

 ةفي رش فيلاوت بطلا يف هلو ةنس ةئام وحنب ردنكسالا لبق ناكو مرصع يف نييعيبطلا دس »
 ذك انديفإ باكو ةقزملا مدقق باكو لوضتلا تاك نطللا دل كان

 لها نم سونيلا- مهنمو . كلذ ريغو (9 سجلا ق3“ شمل: باتكو نينشلا ءام ناك
 مرصع يف نييسطلا :سئرو -هنقو - يف ء ابطالا مام| نيينانويلا ضر| نم سوماعرف هنيدم

 0 (18”) اهريغو بطلا ةعانص يف ةليللا بتكلا فلؤم

 دعب 'نم) هل , (ةنس ةئاتس وحن ) - طارقب (طارقبا) + ؟ /اءص

 سدايفيلعسا نييعسطلا نمو ( سدلوب ٠ .نييعبطلا نمو) الحو - سل اطوطسرا دعب ( سل اطاطسرإ

 0 5١و ١١ - (باوص)» ججمحلاب (جاجحلاب ) ه -سلوبو سقولو سطارطسارإو

 وم" - (فيحصت) ةئيحملا ظوظحلا (ةينحلملا طوطخلا» ١١ ح فلؤملاو (فلؤملا) 5

 ع (طقف) ناكزالا باتك تحاص (ناكرالا . ...٠ بحاض) ومبجوز»ب ح سديلقوإ (سوديلقا)

 مورك  طبقال» 2 09) هفئص ”(ةسص)» 95 < تاضورتملا تاتك كاجو رمل تانك 12
 زنا دل طشقز ومع (تتحضتا» نساويلكفا (لديقا) )1-7( تاوصلا ردو رك د ط0

 (سدنلت) ديب ةلضوو) 8١2 لوصولا كلإ .. (نلوضوللو )5< نيياتكلل 140 ..طسض ا
 سديلقو| كلذ دعب (|اذك) ىلصوو

 (ةطورخللا) مح ([ذك) سديمسر| (سدي.شر|) 0# -سش وف ولب|:(سوينولفا) ١ ؟ 5ص

 سديمرخ (سرينودتسوتاو سريموق) ه ح (اذك) سوميقليس (سويفلبتس) © < طورخلاو

 سواليف (سويسودواتو شواليم) 7+” - سرا>وميط (سؤوالوميط) - سوني رديسوناو

 دالبو (دالب نم) 8-4 - نيميطفاو نطنم (نميطقاو نطيم) ١١و ه- (|ذك) سويسودامو

  نيحزفا .(ىحربا) 5.2 سوسلط لصق اناكو) نكد (قوتسلسا لق هكدا(
 )+ -ح (اذك) ةلفاملا (رظاا) ١ ح ينادولقلا (يذولقلا) "١ - بفقاملاو (ثحابملاو)

 - (اذكآ) سوميلطب . . .سونايردنإ (سونئيطبا . . . سومايدن|) ١9 - راونالا (ءاونالا)

 نأ
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 جرختساو) ه- مهنع ذخاو نانوب (مدنع لغداو نانويلا) 7 ماشلا اولخد (ماشلا دالب نم اهيل)

 رظن (ماعلا دضن) ٠١ - ةبسنلا تحن (بَسّنلا تحن») ه-(اذك] هل لك نم جرختساو (هئاكذب
 ينارون يلا حور ىلاع (ًايارون اناتور ماعز )موو - ةيحع روما (ةيبحع زومر) - ملاعلا

 بجعلا نم زيربتلاب (اهريغو . . ."ىربتلاب) ؛ث ح (طلغ) قاتشم (قاتشت) "١ - (اذك)

 0 (ذئيح . . .ةمكحلا نم) ١ - ءاشي ام (ءاش ام) ١١ - (اذك) اهريغو دسحلاو
 . . جاتحي الف ا . حاتجي الو) 95-٠7 - ذئنيح سفنلل ةذّدلملا ءايشالل اًيلاق ةّيبلالا

 سدح (ذكت ايندلا دالب (ايندلا ٌذالم) ” - (طلغ) هيف ناكف (نم ناكف) ١ ل

 (فيحصت) مرَس نم (ممرش نم) - |ًدمحم (اًدمحت) عت ةماعلا رعاتف (ةماعلا اورّوتف)

 بهذو ةمكحلا فيرعت يف ةرووسم هاك 6( رتل اك ) ١) -ع ذعب (ذعب نم) ه -

 نمو) ١١ - ذيمالتلا نم ةعاج جّرخو (ةعامح هذيمالت نم ربتشاو) - قالغالاو زمرلا ىلا اهيف

 هكيادلا ةسايسلا باتكو) - (فيحصت) نذام (نداف) ١ < ةروهشملا هلك نمو (ةسكلا

 باتكو (ييبطلا شواهيط باتكو) ١١ - سوابط ىلا ةنيدملا ةسايسل باتكو (شوايطو
 (فيحصت) هل دنع تلا (هل ذيملت ىلإا) ١١ < سوايط

 سوفاءوفين نب (باوص) وهف سلاطوطسرا| (شوخاموقين نب سلاطاطسر|) ١ " © ص

 (لقاعلا . . . هرثؤي) 5 < صقان (يلع نب) م - مصخلا (موصخلا) 7 - ( رّركم فيحصت)
 اا | هي رلاف) و. - تحاسب (بتحاص) ه - اذك) لقفلا ١ . هرتوي

 (ابنز ١0 2 ىذلإ باتكلا' (قلا اباتك ) ٠١١ - ركآاذت ةّلكلاو (ركاذت اضعب ةّيلكلاو)
 اهتلاكو ...  ةناثللو تلاتلاو . : . قاتلاور ووتسوم - (بذ

 06-0 - صف (ص) - يتلا رومالاف (ينلاف» د يكلل) 7 (ةبتك ماو ' 0

 (ةلكااشملا) « - صقان ('ىدابملك يه يتلا ءايشالاب) 5- فرعبو (فّرعي ” باتكلا اذهف)

 تسلف (ةقيقحا "ىدابع تسلو) مه - (اذكت صصتعلاب يصخعلاف (رصتعلاف) - (9) ىلكاشل)
 نامزلاك ل يلاوتلا اما (ناكمملاو نامزلاف يلاوتلا اماو) ه-ه < صقان (مدعلاف)  ةقيقحلاب "ىدابم
 ءاقألا انإ) 2 (فحص) ةنوللا ( ةركلا> 1- يتلا رومالا ماو (يت) اماو» ه- (اذك)

 - ج اشيا اذك (نيتلّوالا» "٠ - (اذك] احل نول ال يتلا ا يف يتلا نال نوكل يتلا
 (نيترخالا) ٠١ ح (فيحصت) .يفافلاف (يم اعلاف) وس - جيف هس (يب اع. . ماعلاو ) سس

 ا”١ - ءازجا ضعب (ءازجإ) ٠؟ < (طلغ» باتك يه «كباتك ىف 05 - نير خأألا

 (فيحصت) ةهتالاقحم (هتالاقف)

 مدقت (ةمدقت) ه - هللآلا (تالآلا) « ح يذلا (يتلا>-(9) ايدر| (اييذوا) ” ! "6 ص
 نعل داما 00 ا دا ملف (ةيلعأ .دحن ملف) - تاممجوُلسلا (سودمعرلسلا) 5

 ” ااقارلاب اًنكرو : باوصلاو) . انممذو (انمكرو)-اهانعرتخاو : ج داز (اهانعدتبا) و9 - هيلع ينبن

 (هدجو اَلَلْخ) 01 ادعو ةموقرع (اهدعاوق ةمومزم) ١١ < صقان (تاعانصلا) ١١

 ملت ١و ح هرذع غلب دقف ( هرذع غلب) ١ - امج ةفلكلا (ّانم ةفلكلا) 35 ها لالخ



 اب م١4 تاحمصلا ىلع ثاياور

 ةعامج سمارملاو : ج (مهنم . . .سم|رجلاو) ”#ي-79 - ب | يف رطس| ةعست صقني (مهن الع

 دعب ناكو : ج (مهنم 0 . نافوطلا دعب ناكو) مس خونخا :ج (خونخ) ”م ح مهلا

 مبنم نافوطلا
 نمو) و ح بهاذم : ج (بهذم) م اك ئه 3ك ج (نآكس نم) ا“ ١ بص

 (كلفلل .:فرعم يف ) + سخرب] : بت ١ (سحرب» - نينآدلكلا ؛ءالغ نمو :جبا ( مهئالع

 :جا (جدنريلا) - ب | يف ةصقان رطسإ ةثالث (١١-ه)- (باوص) للملا ةفرعم يف : :ج با

 نم) ١١ < نافطصإ :ج (نفطصا) - (طلغ) 5 ج ( اكلم ناكو) ه -ح (ذك) حددرلا
 : جب يدولقل ١) وس - ةيفاك ةلمح الو : جدوي ١١ 0 [١ - هاذم نم : :جابا (بهذم

 يو : ب 0 مو) 0-1 ةصقان (كلذ يف +١٠ - ( فيحصت ) ىدولفملا

 (يفودقملا سوبليف) ٠9 -تناكو :ج (تناكف) - نر : ج . (طلغ) نيينانويلا
 ١٠١ - ٍلودقملا : ج . يفوذقملا : ب . (فوسليف : ولع عسل | نسج يفو) سوفايف : :جابا

 (باوص) ةعج : جبا يحرز رك: : جرتخلا لثمد

 : ج (فانكا) سد (؟) تاوتالاب:| (تاواتالاب) كك ند ج (مهعيمجح) ١ له

 - ف1 (نوتشلط) وه < ف قى امن (صضرالا) 22 عجأ : :تآ] كك م فاذحملا

 (توكصو) -نيوقلا لمع اك <! (سرفلا تاعف اكد ه - مهتبلغ :ج (مهلغ) 5- سويملطب

 روغثلا» ١١ - اهّدحو : ب (اهّدحيو) - يبرغملا :ج (يبرغلا» ٠١ - 2 ترّبحو :ج
 ماشلا ههج نمو :| (لاهثلا هفهج نمو) - (باوص) ةيرزحلا :ج.هيرزخلا:با (هيورزخلا

 :ج ب١ (ةهينامور) - (طلغ) اهاداح : ج (اهاذا>) ١ وم- لامثلا دالب هيد نمو : ج . (طلغ)

 ةهينيمرا دالب : ج ب | (ةينيمرا ةئيدم) - قرشلا : ج (قرشملا)» "٠ - (فيحصت) ةيناما

 «١ ح (طلغ) باوبالاو بابلاو : ج٠ باوبالا بايلاو :ب | (باوبالا بابو) - (باوص)

 بونج يف) ١6 - نيينانويلا : ج | (نانويلا» - طسوتملا :| (طّسوتي) - سطين : ب | (شطين
 (فيحصت) ةيقبرعالا : ب | (ةيقيرغالا) 35 - (باوص) برغملا ريح يف:ج با (برغملا

 (باوص) ءانتعالا نم:ج با (ءانتعالا)» ١و ح

 :| (سيلقدنب) - نيينانويلا دنع اًردق : ج ب | ([ًردق نيينانويلا دنع) ” 5 ١ ص
 داو 2 لنك نع انو“ :ج٠.ب | موري مل (سوخاموقين نب) + - سيلقذيف : ب .٠ سلقذِس
 مس ةحفصلا ىلا ه - نينانويلإ دنع ةمكحلا مسأ مهقاقحتسا ىلع عّمجملا ءالكيفد داك

 نب نامل : ج ( ماشلاب ناقل "نع) 5 - لإ قءةصقان ةحفص هرشعا ان « مورلا يف مولعلا »

 -يكيلا :ج ج (ٍليجلا) ١ - يملثذت : ج (صقنت) مهل - اهرهاظ : ج (اهرهاوظ) وب -ح (؟) ماسلا

 يلاعملا : 0 قامو طلع كهول ل د[ هلظدم 0: : جا (بهذ نم لد ناك

 ناعم وذ : : جر (ناعم |ذ) ١و - تافصل

 ١ - هخنلا ىلإ نيش دعنا 5 هانجفملا , ىلا جنم اهلك تاناورلا تناك اك 7

 ةيماعلل ةينادحولا (ريثكتتلل ةضكربم ةيلال + تاينادحولا) م - (9» نشك (رثكدي)
 اولخد) اح يرصبلا فدلعلا ليذها (ئرضملا فالغلا نب ليدعتا ع - :(ذك) ريسكشلل ةسروم
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 - كولم مهيف ناكتف : ج ب | (كولم مهف» ه - مهالج : ج (مهتلالج) < - ةماخف ىلع كلذب
 50351 ضاوخنو * 0 صا ودلو ::بنب| ( ضاوختا نمو) 9ه:- ةجاحر: تا (ةحاجر) 5

 د0 ملعلا ١6 ساو ص ىلإ ٠ . اهريثأتو) ١١ - ةيفاش ةفرعمو : : ج (ةيقاث ةفرعمو)

 رطسلا وهو | نم 10 ىوزف ب 1 | يف ةصقان فصنو ةحفص انه (نادلكلا

 كا: :ج دان (موحجنلا ةعانصب) ١8 - ةنس فلا ةهئاّتس : جا (هنس فلا هعاثلت) ١5 - لالا

 راودا:ج (رود) ا لها نم ءايعلا عيمج دع مّدقملا يدنملا هكتك
 يف صقان (سراف لها . . .امإ) سس»و - مسالا اذهلو : ج (مسالا اذمجو)-- ينس : ج (ينسي) -

 - ( باوص) تشدارز د (كلح كو ني

 (باوص) بساماج باتكو (9) رمغلاباتكو : ج ( فتساماح باتكو زياسغلا فانك 3)

 (نوُئباصلا م - لَ سروؤمهط . . فس|دوب : 0 .فساذوب) * ا

 0 :ج (فلا وحن) - (باوص) عرشتلا : ج (عّرستلا) ل سيقو : ل نوئباصلا : ج

 :ج (بساتسي ) ه. ح نيناثل : ج (نيثلثلو» < - (كلملا فساتش : ج (بساتسي) 8 < فلا نم

 ا ل : ج (نيمرتلمو و هنيد ىلع) ١١ - (اذك) هنيدم نم امو : 0 ماقو) - بساتشي

 3 ةدعاق : رع ةدعاق) ورشا : 0 صفقان دنع هللا يفر) ١١ 0 هنّلمو

 ج (لتتب 00 ةيقب لصأتسا) +٠ - قارعلا دالب نع: ج (قارعلا نع) -- ميكلمو
 - م نيملسملا نهف: : ج (نيملسملا نيوز ١1 - لثتفو َ ب ناتع مهكلم لضاتسما

 :| «شوك نب دورمنلا» - (اذك) ةدرافلا ناك: جا ةذراؤلا: ب ١ (ةدراغلا مهنم ناك) ١"
 - (فيحصت) لوجعا يلاب : ج (لدجلاا يلاب) .- 2-2 سوك" ناعنك نب: جذورملا

 هركذ يذلا: ج. لاقف نآر 0 "رك ذا ىذلا : ب | (هلوق يف ىلاعت هللا: هرك ذ: يذلا) ٠"
 اقف زي درعلا هناتك ف هللا

 رئارس) م - (4) هنمذلا يذ : ج٠ (1لك زر ةنسدلا يد : ١١ (ةنسدلا ىذا ٠ ١ رك ص

 (عارذ . . . ةضرع ناكو) - ركذ:ج با 0 نكاد سا هيكل ناسا : بز .فنكملا|
 - ناكو حرصلا ىنب يذلا وه : 0 علا ل 5-83 (ضرخلا 0 ج) عادذ ىفلا : با

 :ج (يلاب) 5 - ذورمللا . .ذورغ:ا (دورمنلا. .دورغ) -ب | يف صقان (مالسلا هيلع) ه

 دورمنلا:ج ب | (دورغ) ”« - نادزوريف : ج . ناذازوريف : ب | «ناذازورم) - (طلغ) وناب

 - دالبلا نم :ج با .(اذك) 0 (طلغ) ريثك : ب (نادلبلا نم |ًريثك) مد

 يح هلا ءالع : :ج با 11 العر وو كرمسع الا با نستمع ه

 ملعو : ج ( ملعب و وس ع (باوص) 0 ةبانع : :جابا (داصراب مر 11 ءالضفو

 0 لك اينلا : ج ب ١ (لكيملا) -١5 يبرغلا قشلا: جب ١ ( رخالا قشلا) ا ند
 صقان (ةبيجعلا جئاتنلاو) -١٠ امل هقفاوملا : :ج با (امل ةفلؤملا) -١5 اهعامش : | (امتاعامش) -

 ١و - (باوص) رحسلا ةعانص : ج ب | ( سلا ةعانص) - ةفي رشلا جئاتنلاو : ج ب.| يف
 دمحم نب رفعح وبا ركاذو : :ج. (طقف) رشمم وبا نع رك دو: يا (سلبلا)# + هتطارك ذ)

 نمو...فنص ُهناو) 0١ < هريغو:ج با (اهريغو) ”. ح (اذكت يخلبلا رمع نبا
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 ١١ ح اوليمتسيل : 06 : 0 مم ح (طلغ) اولمع : جب (اوملع) -
- 
2 3 

 ها ..٠.نومسو: ج با ( ءامسان ٠ 0 -اهريبدت : جابا (اهرسبادت)

 ةدوع يف) ١” - (طلغ) ودبلا:ج. (باوص) ةددبلا : ب | ( ةرادبلا)» - (801114524 وهو

 فل وللا :ب ١ (تالاقم يف) موت نود لكو تاذلولل 02 ج هدد لكانت تادلؤلل

 للملاو لحنلا : ج ب | (لحنلاو لّدملا» - تالاقم يف
 ملف : ج (لصت ملف» م ح با يف ناتصقان ناتحفص انه (2 س ٠١ه ص ىلإ ١ )١ "ص

 رهدلا هانعمو : داز ج (دنه دنسلا) و ت2 يهو : ج (وهو) 0 ملع يه ج (مولع يف هد لصي

 (جاي زالا» و - مالسالا ءالع نعم حبذا داس الا لا عام د رييحزالا : ا صهادلا

 - هللا دبع نب سبق : ج (هللا دبع نب شنح) - (طلغ) دمحل : ج (دّسحمك] - ةّجيزلا: ج

 : ج(ةيسمش) ١١ ع لوقيو:ج (لوقت)١٠ ح 0 صقان (رهادلا. . .رسسف:و) هه

 يلغسلا ملاعلا ناف : ج (يلفسلا مالا ةلاح) ٠ ح قرفتي : :ج (قرفتت) ويح ذك ١) ةنرشت

 جا (مدنع) ٠ 0 ج (ددع) - رييجزالا :ج (ريجزالا) "١و ذو ح (ذك)

 00 نم) - دنكوالا : ج (دنكرالا» ”# ح ءزج فلا نم : ج (فلا نم) 59 - اهدنع

 قل ج (ينغلبي مل) مس ح تاكرح يف: ج

 (نإورش ونا) - هليكو هلمد : ج (ةنمدو ةليكذ تح (؟) رفانت :ج (رفن)١ ١ 5 ص
 :ُهّلما ( هرضحاو ١ ه - ج نم طقس ( ةئيسرافلا. .٠ . هجرت مث 6-١0) ناوريشوتا

 "١ ح دلوتلا : ج «ديلاوتا) - (اذك) دنسلا دهشي :ج (دنهلل دهشي) 00 - ٠١

 ا :ج (ةمدقت) - رارساب زومر : : ج (رارسا زومر) ومس ع (طلغ) ىلضافلا : - جب لصاعلا»

 (زّرحتلا هحو) ١١ ت افي رصتب ودبي و : هاي ١١ ح امنولحت : ج (امتولحنتي -

 خ1 نخل: اهلل ذك نكلا روع ج (ةلبحلا روض دا :جا

 ميلاقالا ع جا (ملاعلا ةَثيج)

 ب | يف صقلا ناك انه ىلا (سرفلا يف ملعلا» م < (طلغ) ديدجت : ج (ديدحت) 0 ص
 هوس ه - خذابلا زعلاو خماشلا فرشلا :ج ب ١ (خماشلا زعلاو خذابلا فرشلا)  ح

 ممب بلغتو ١ - مهل وان : ب . مهلان : | (مهأوان) ه - ممريغ : ج | (اهريغ) -مهسوسإو : ب |

 مظعاو .٠ .دعاص لا5) ٠١ - مهاداع نم : ج٠ مهازغ نم : | ” منج بلان: :ج ب ا (مهراغ نم

 اا لا ج (غيرات) - ب | يف وارث ول ارطس ١5 انه (لئاضف

 نم :ج (فلا) - (طقف) سرا كولم' لقا :ج (سرفلا..٠ - ل فأ) ٠١ - دوال نب ميسا

 0 ١٠,7 < (اذك) غز نب دابقيك : جا ير ذات 3075

 م٠ - فئاوطلا كولم : ج (فئاوطلا كلم) ١57 لكم : ج (لتف) ١م - هنس تن قام نم اير

 (باوص) ناساس ينب كول» 37 ج (ليئارا ينب كولم لدور ح عر :ج (ريشدزا) ”“ و

 (اذك) نيثاثو : ج (نوثلثو) ؟١ -

 فالا ةثلث) م -(اذكت نينثا : :ج (نيثثا) -درجدزي : : حسب (ورجدزي)و ا ”ح ص

 لديل :ج (ةماخف كلذب ىرتل) +-س - (اذك) ةعبراو. ؛: الا كلت: :ج (عبراو.٠
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 :جابا( بد نسف زل تاع امم عشخأو مشجأ ١٠١ ١ عشجأ :ب ( بلك نم عشخا 711-

 هه -وام- ( طلغ ) بغاو :ج.بخغأو: تأ ( ةماقفتا نم نبجاو +١) - بئذ نمو

 ادا تعلع هن (؟) ءافخلا نم:ج.ء ءاشفتملا نم: :ب | ( محلا نم حلأو»

 نوت ظح نإ ) (1-١5 فحح )تانان ٠:ج ( بان نم نحاو ) - دّرص نم : جابا

 ( تلاق كلذكو ) - ايف: : ج١ صقان ب | ( اهنم ) ٠» ح مئاهلا ضعب نا: ب | ( ٌاببلا

 مو - (حبصأ : : باوصلا لعلو) )0 خصا : ج (بئذ نم حصا) ١# تلاق كلذلو : :جببا

 برك نم ج. سآغ يف ا دال نسارو نم | ىلا صقان ( دارق نم عمسإ)
 نم ىأْشَأو : :جاب |( سرق نم عرساو ) - مخضلا : ج با ( ةمخضلا ) مس ح سلغ يف

 : سرف
 . ءابالاو :| (عابسلا . . ةفنآلاو) ؟ < ضرفلا اذهلف: ج ب | (ضرغلا اذهف ١ ١ ١١ ص

 ناكو ) سم- م - ( اذك ) ةئابالاو مئاهبلا ىلكاشم نم : ج . عابسلا ةمجاشم نم ةفنالاو : ب

 :ب ١٠ج يف صقان (مهدقفل . . .ةالصف ) ه- وح ملعلا لها ناك: ج ب ١ (ملعلا لها

 - عرشنلف : 0 01 ( عرشنفا) -- ةقبطاا هاكات :ج ب١ ( هقبطلا هذه ) ه تاولصف

 ا لفك 0 كاك هللا ءاشا نإ: )8 - نعذي : | ( بهذن ) - بسح :ب | ( بسح ىلع )

 ( تاوص ) ردقلا ةميظع ددنلا ةريثك : جاب | ( ددعلا ةميظع ردقلا ةريثك ) ه- با
 ( ةيضاملا نورقلا ١١ ١ ح هفرعملا نونف يف زيربتلاب : جب | ( فراعملا نونف يف زأرستلاب ) - ٠١

 :ج با ( هتيانع ) هه - كليلل : ب | ( ةكلمملل ) ٠م < ةيلاخلا نورقلا:ج با
 ا .ج اموري مل ( اهردق ةسافن ) +٠ - ريخأتو دقت خسنلا يف انه ٠9 - ٠8 - مهتيانع

 و6:- كلاملا» رث :ج با ( كولملا رئاس ) هه - تزاح : ج ( تزاح ) - اهرطخ هس اكن

 :با ( ريم ىلع ) 8. ح ( اذك ) ارسا مهرساو :ج.ب | يف صقان ( اًرسا مهدشاو )

 بوس < امهف صقان (ةبيجعلا فئاطللاو) ”" - با يف صقان (نامزالا 100 رع ىلع

 كلذب : 2 (طقف) نادوسلا بتارع نانا ف ب( ناكل لّوا يف١ انف"

 0 فدلاو ادا ا هزيتك مما لع)تدهجتس ةءاندو: ج (مهمسيش ةءاندو) 1 5ص
 ب | وري مل (ةلماكلآ تاسايسلا . ٠ 1 ؟ .-و» - ضييلاو رمّسلا نم ريثك ىلع :جابا
 ب -(باوص) ةيفنطلا هيل ا ج (هعيبطل ةمسقلاب )ث - ريخالا رطسلا ال ةعطقلا هذه نم

 ( ظحلا اولانو) ح ةعانصو : ج (ةعانصب) - دودعملا ملعب قيقحتلا دنهللو : :ج (ددعلا.. .اذهلف)

 ةدومحملا تاكلمملاو لضافلا ةرمسلا مهكولاو : ج (ةلماك.٠ . مهكوللو) ٠١ ع ظحلاو : جا
 نع هللا نوعمتجم : : ج٠ مهف : د وو ح (ذك) لفاكلا تاشاسو

 فيحصت (بسنلا هميرش) ١م ح كارتش : ج (كارشالا) وب ح ةناحبس هلل: ج (لجو

 مرحت) - نوعمتجم : ا ا 0 «١٠ -ح بسنلا ةفي رش : باوصلاو يعبط
 (روهمج ور تا هتاوقا لك :ج هاب 0000 ١و ح حبذ مرخ : جابا (حئابذ

 هلع : جاب كلفلا ةّلع:1 ماعلا ةّلع) - 0 ج (لنا:) ١١ < روهمج صو: :ج با

 ام اهلَثَك روصلا : ج (اهلَثمت اًروص) +٠ - ًازعو 0 ج ب (لجو نع) - (باوص) للعلا
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 شماه يف ةححصم ةياورلا ّنكل) . نيصحت : ب ! ( نيسحت ١) - (اذك) ةاساعنو ج (ةاساقمو)

 : ج ٠ الصخ اوذخاو :ب | (اهتلصخ |اوزرحاو) - لامشلا يف:ج با (كالا) -١2 ل

 (رومعملا هيام يه يتلا) ١؟-وه- (طلغ) ةهفافنلاو : ج (ةهفاقثلاو ) ؛ه - الضف اوذخاو

 انك نمسا ط) رك: : (نيمدلا دعب طارفاف) 2-15 6 تاس ةردملا ةنامج ىلإ : جابا

 (طلغ) مهؤاوه 5 :| (مهءاوه درب ١ - (طلغ) سمشاا

 يغلا :ج تأ / ةوابغلاو ىمعلا رن ا داما با (كتلدسنإو) ١ س 5 ص

 يد ةفاخو : حّلصي ( هقلخو) س - زغربلاو :با ( رغربلاو ١) - (باوص) ةوابغلاو

 - مهسوأر س ضمسلا هن زاغم لوطف : 36 َتآ ( مهسأو ور تمسل سمسلا  هنراق»٠ لوطف)

 ها- مهّوج (1) نجسو : ج.مهوج فخسو : :ب . مههوجو تخسو : | (مهَّوِح فخسو)

 كلذب ١: (|ذمج) 5 ح مهروعش تصّلقتو : ب | (مهروعش تافافتو ) -ةقرتحم : جا با (ةقرحم)

 .ةرباربلاو» ه - (اذك) هص.للا :ج (ةشبملا) - ناك نم لبق : ج (ناك نم لثم) <
 اي ج (اهمعو ٠ ؛اهضحر ٠١ - برغلا 08 نانملا ناكمو, زبادبلا و » ج (برغملا

 د (بونملا مال ع دننل) هك مهقحليف : ب | (دلبلا قا مهقحلتف) ١١ - اهمغو

 مي لد د ١6 < بيرق: ب (ةبيرق) ١9 - صقليف : ج .صصاقتف : | (رصقتف) -بونملا

 : خسنلا لك ( ةقبطلا هده نك ) 1  ءاس نم نع هّتمعش ىدعت ف: جو ءاكل نه : ب (ءاشي نم

 نوعمجا : : ج (نيعمح|) - هشيب : ج.ديقنا (هماز <١ | ( مهيف) - هقيطلا هذه نم 5

 :ب | (مهفالخو) - مهرهمح : جاب | (مهروهمج) ١١ - مينع: جاب ا (مهنمانركذ ايف) -

 سومانو) 7١ - ثيح :ج ٠ . نولحيال : ج (اوناك اغيح نولخي ال) - مهماّدخو : ج٠ مهالخو

 ايلسلا | تلرلا ١ كني اكرر < 40 تش : ج (ذشي)- ( فيحصت ) تلا سونافو : ج ج (يفا

 مسح (باوص) عاعرك: ج ب ١ (غامرك) ”» - يلفعلا فّلأتلا :ج . يلقعلا فيلألا “: بتل

 (اذك) مهبتسا نمو: ج (مههبشا امو ١) - (9) ءانعو :ج (ء 0 - ةناغ: ب | (ةناع)
 عونلل ةعناصلا » : هلوق | شماه يف (ةعناصلا) مس ملعلاب : ج ب | (مولعلاب "١ س ٠ ١ ص

 يدنهلا قوكلابسلا مكتحلا دبع وهو نيققحملا ماما (ُهلاَق) ُناف مهت|ريبعت ةلمح نم اذه « يناسنالا
 ٠ - (اذك) كيكشتلا : ب.لكتشلا : ج (ليكشتلا) - رّوِصتلا : ب (ريوصتلا) 5 -

 (ةفرسلا) - اولاقف : جاب | (تلاقف) ه - (؟)ديرجتو: :ج (ديوجتو ) - طويخ : عر( طوخ

 نا ىلا: ب ٠ امنا اهتعنص يف : 0-2 ج با (نا اهعنص نم غلبيو) ١١ ح هفرس : :جابا

 5 2 1 1 كركر ١١ -ح ناديع نم : ج با (ناديعلا قئاقد نم) -

 هبتع : ج٠ شع لمي نا : با| (ةّشع) . هعنص قف < ج با (وعنص يف) - ( فيحصت )

 نال د ع ةرجش نم لدم : ب | (ةرجشلا نم ًايلدتم) - (فيحصت)

 اهءادقا ناسنالا ىطاعتب ال يتلا: جب ١ ( امادقا ناسنالا ىضاغت يتلا ) ه١ - ةأرملا اما: :جا

 لاثمالا برعلا تبرض كلذلو : عا لالا برعلا تبرض كلدك :١٠١ - ( باوص )

 نمو ثيل نك أرجإ) - كيد نم ىحس ا عما رم ا ) ٠١ه - ( باوص ) اجب

 ا :ج ب |( بلعُت نم ثبخا) - ( طلغ ) ليحأ : (١٠ لتخا ١) - ب | موري مل ( بابذ
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 )م - باوبالا بايلاو هينيمرا دالب ىلا اهريغو : ج ب | (بابلا٠ ..اهريغو) -ب | ةلممإ

 ذآ 0 ناقراق 5 كنا| 0نارباشلاو «. . نالومو) -(]ذك ) ناتجحيرفا : ١ (ناجيب رذا)

 .نيورعو: ب | (ورملاو ١ ٠م - (اذك) نارباسلاو ناراو ناقليبلاو ناقوتو : ج. نارباسلاو
 نيورملاو : جا

 ناهفصاو : ب | (ناهبصاو) 7 < (باوص) ناتسجس : جب | (ناتسجتب ) ١ س 6 ص

 هيرذلاو : ج٠ ةيدرلاو) ه - مهحرخمو : ب (مهجرخيو) هب ح كلذب كدا ار

 ماو لاك :ج٠ سرفلا:با ا :ج با(اهريغو) - 0

 :ج ا (نويباثوكلا» تك اوناكو : ب | ( اًبوعش اوناكو) 0
 -ع (طلغ) نوي د ونالا ع 0 نويروتالاو * ( تورو الا ف كك 0 <لا
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 : ج.اذاوكت: ب. ذاواك ١: (يداولاك) +٠ - (اذك ) تمسكتاو : ج (تشمكتاو) -

 .زغربلاو : ب .زعزإلاو :| (رغربلاو ) ١٠ - ناحربو :ج ب | (ناجربلاو) ؛8- يداواك

 شطبام :ج. سطنام : ب | (شطينام ٠) ه٠ سطب : تا] (شطت ) - رع رعوبلاو : جا

 لها نم) «- يلامشلا يلرغلا : ج. يلامشلا يلرغملا : ب ١ (لامشلاو يبرغلا) ١ س 73 ص

 . يبرغلا سنايقأ رحب : 01 رجب )و < ( باوص) برغملا لهاو : ج با (برغملا

 كاك 4| قشرخا : نا (زغرعتلاو داجكو ةيعرللا) د2 يرلاا نياق رح : َج

 : ب (ناسليطو) - ج ب | يف 2 م «نازوخو) 701- ع وفظلاو :جاب 0 ٠

 ا الر تااكلا ين: | (ةسداسلا مالا ) ه- (اذك) لسكو : ج ج(كشكو» -
 أ نإ نط هنكل هيلع ةبنو طلغلا ىلإ ةخسنلا ا دحا هيتناف 2 نب الذ ا

 - (|ذك) دنبلاو دنسلاو دنهلا : :ج ب (دنسلاو دنملا) - برعلا همت يه ةيسنملا ةمالا لصالا
 :تن(] ( تقرتفإا) ١ ١ الت ج ( الين ) هس - ممج لصتا| امو :ب ( مج لصتا نمو )

 (مهيهاذم فلاختو مهقرف ةرثك) - دعاص يضاقلا لاق : ب | (دعاص لاق ) ١5 - اوقرتفا

 :ج ب٠ كراس لصالا ف ( اهنع تردصوا) ١ مهبهاذم فالتخاو (؟) مهفرخ ةرثك : حج

 ملف ) - ولها نم امج دمت : ىورف ج اما١با يف ورت مل ( هلثتما نم دعب ) 18- تراسو

 0 الو: 6 (تيور الو) ١5 - 1 اهنع لقت ملف : | (ةمكح ةدئاف مع لع !

 تح مهنم ممأ: ج (مم|) - يفاغف : (باوصلا وهو ) ج ب أ( ةناكر ام: 0 امآف)

 (برعلا) دعب اهوور ج ب | ! نون لا

 كشك و ناقومو ناشليطو ناليجو رزمدلاو : ب | ( ةناعو. . .رزخلاو) هال راء ص
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 | 00 قياشمف ج١ (قراشملا) 8 - ( باوصلا وهو) هينأو : جب ا|(بناو) 50 -
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 ١١ -( باوص ) ا لا ني روصتلا) ٠١ - ممالا ني ج١ 0



 تاياور : 1١

 تانا مل

 ىلع

 مالا تاّقط تانك

 راّظن دحا ىلا اننتك قرشا َةّلع يف ًاعابت باتكتا اذه رشن يف نيعاس انك انيب
 5 كل 6 81115 ) سّلإ .جب ١١ رتسملا ًاقباس يفاطيربلا فحتلا

 تنطلخت ناليرربلا حلا قدرا بانك 5 ةطوطخم نم ةخسن ىلع لوصحلا

 فاشبا نب" رثألا كلذ نم عاضبالا قةغ يقارتترت اسرق لماذ دل 1
 انتعبطب قحلن نا انكماف باتكلا نم مسق امهيف نيتللا نييرخالا نيتخسنلا ةروص هيلا
 نم اهّلع و خيراتلا نم ةيلافا ةخسنلا ىلع | فرجب انللدف ٠ اعم ثلثلا خسنلا تاياور

 (اكنعاد : (0101.001:2.4705. م.,68+, >" !111])][1, 800. رشع عباسلا نرقلا

 مه 15847 ةنس اهجيرات ىلا 14١ ددعب ةموسوملا ةخسنلا ب فرج انمسوو 0. 7 )

 ناتخسنلا ناتاهو ٠ 2 1514., م. 145 2”, نط ظنك, 400, 6020) (ما

 ١١537 ةنس تدتك اًدهع ثدحا ىهف ةماكلا ةخسنلا اما ٠ ناتلماكريغو ناتبءاشتم
 اذاو ( 15., 2. 732, 2" 112(نئ11, 01. 2010 ) حج فرخ اهائمسوف ةيرجه

 اهيلع ةّلادلا فورملا نيب انعج خسنلا يف تاياورلا تقفتا

 0 فيرعتلا باتك نم تاقيلعت : ( ب | ناونع) 9 رطسلا © ةحفصلا

 0 هللأ همحر ةلطيلط هني دم ءاضق بحاص 3 ا 0 01 يلا --

 تدي جرد د ةمحر : 0 شو ىلا . ناقل لاق: كا ةمحر

 نبا معزو : ج . لايجالا ريس: ب ١ (ل اايحالا . . . معزو) 7” - ن دريم معاق : ج٠ نيو

 (قازتفاو) 2غ- ضغف:ا (صضحفقفو) 0 رايخالا ربس نع تعمحو ممالا رابخاب ىي

 ابنك ايش ت6 كلا 0-0 تاكور ادحالات - :ج ب | (ةّمالا) « - فالتخاو : :با

 - يذلا لبملا :ج ب | (يتلا لابجلا ٠١ ١ - طسو :ج ب ١ (طسولا يفد - مهنك اسم: جا

 (رونيدلاو) د - حوأو : | (جركاو) - ناهاملا هيف يذلا : ج ب | (تاهاجنا هيف يذلاو)

 م



 كطفل د ط١
 نكاس )١ يادسح نب فسوي نب يادسح لضفلا وبا انرصع نايتف نم مهنمو

 مالسلا هيلع ينلا ىموم دلو نم سلدنالاب دوهيلا فرش تسب نمو ةطسقرس ةنيدم

 برعلا ناسل ؟) ملع مكحاف اهقرط نم فراعملا لوانتو اهبتارع ىلع مواعلاب ينع

 الافلات دنا ىلع يا عرو ةغالبلاو رعشلا ةعانص نم داعم الطف لاو

 ؟) يف سرّعو قطنملا ") ملعب قو اهلمع لواحو ىقيسوملا ةعنص مهفو موجنلا

 نياكطسال نايكلا كلا ل ًادمف ةعيبطلا ملع ىلا قر 5 رظنلاو ثحبلا

 ا وهو ه) 0020 ت5 2 ةقراتق مالا ءامسلا باتك يف عرش مث ةمكحا ىتح

 000000 ااا هلع لع يوسف ةيانعلا هب تلصقااو ل اجالا هب دما ناو ةدجح

 نم ةلضفم صحب ىلاعت هللا نا اّلا دشالا غلبي مل ىتف نشل مواده ةيكللا نوف

 ردك ث لك لعارفو ءاكإ

 0000 1119 ةلسلتلا ملعب اوربع نيذلا "دنع نيناربعلا ريهاشم,ءالزهف
 :قرشلا لها نم مهرهشاو اهيراغمو ضرالا قراشم يف اوصحي' نا نم رثكاف دوهيلا

 دوادو يناربطلا بتاكلا اير ز نب ىحي ديثكو باو 5) يموتفلا بوقعي نب ديعس
 ةرظانب نيليقتساا دوهيلا رابحا نم مهارع ىرج نمو يرتستلا هربا يشموقلا
 رظانتلا قيرطو لدملا ةعانص نم مهيدل ام للملا ىلع نيملكتملا

 نباب فورعلا بتاكلا فسوي نب 6-52 مهرب وبا سلدنالاب مهنم ناكو

 و اهلاهعاو ةطانرغ غ كلم يجاهنصلا 0 سيداب ريمألا مداخ ( 79 ) لازغلا

 مل ام اهنع بذلاو اهل راصتنالاب ةفرعملاو دوبيلا ةعيرسشب ملعلا نم سف ناشف هل ذل

 م١6 | اراد نعبراو ناك ةنس يقوتوفلبق سلدنالا لها نم دحا دنع نكي

 مهرابخاو مهفيلاوت نم ديب فيرعتلاو ممالا ءاملع ةممسن' نم هظفح يف رضح ام اذهف

 مّلسو هباحصاو هلا ىلعو دّمَح اندّيس هدعب 0 ىلع هللا ىلصو هدحو هلا دمحلاو

 ىلات هاجم م

 فيحصت وهو ٠ 0 لصالا يف (؟ (ه)-ه.0:) بص ُهلقن ١(

 قرطب نرتك# :ةبص (© ملع نقتاو : بص (م

 يويفلا : باوصلاو (5 ةبيبشلا نس يف وهو ةايحلا يف 40م ةنس يف ناكو:بص (ه



 م3 ليثارسا ينب يف مولعلا

 تيقاومو مهيرات ينسو مهيد هتف يف نورطخي ةلبق اوناكو كلذ ريغو خيراتلاو

 ١١ نوفرعي نينسلا نم ةدع باسح مهدنع نم نوبلجتسف دادغب دوبي ىلا مهدايعا

 هام 50 مكملاب يادسح لصتا ملف : مهتلس ىدابمو مهي رات لخادم هب

 اش ام ") لالحتتسا ىلا هب لصوتو؟) هيداو هتعارب ةيابنو هتبرد لضفبأ ةوظحلا
 امع اًرنغتنساو ةتواوجي الق اونك ام نلدنالا دوبي رأي ف قاتلا هناا فيلاوت
 هيف ةفلكلا نومشجتي اوناك

 يف ًامدقتم ناكو ةطسقرس ناَّكَس نم لاّوفلا نب ؟) مجنم ةعنفلا يف ناك مث
 فيلأت هلو ةفسلفلا مولع رئاسو قطنلا *) ةعانص يف كلذ عم افرصتم بطلا ةعانص

 لوصاو قطنملا نيناوق نم الج ةئيضو باوملاو ةلأسملا ىلع ةبتر لقملا زنك هامس

 عطل
 عسوتلاو قطنلا ةعانصب ةيانعلا لها نم حانج نب ناورم لعق رعد هللا ناك

 ةدرفملا ( 78) ةءودالا ةمجرت يف ةرسج كمل 5 هلو ةوولاب ركل قال ملع يف

 ليياكملاو نازوالا نم بطلا ةعانص يف ةلمعتسملا ريداقملا ديدحتو

 ةلودلا لابقإ هئباو ىرماعلا دهاح ىّقومل مداخن 5) راطسق نب قعسسا مهثم ناكو
 ةفسالفلا ءارآ ىلع افرشم قطنلا ملع يف اكراشم بطلا لوصاب | ريصب ناك يلع

 ىف ةلكف ايدو تلاد افاق لع وداعا لم بمهذملا مح تاكد

 هقف يف اعراب ةّسناربعلا ةفللا ملع يف ًامدقتم ناكو هتؤرم لاكو هقدصو هتحاجر

 (م ٠١677 ةثاعبراو نيعبراو نام ةئس ةطيلطب يفوتو 4) مهرابخا يف !ريخ دوبيلا
 ةأرما اهيف طق ذختي ل نيعبسو سمخ نبا وهو

 فورعملا ىحي نب ناملس ةفسلفلا مواء ضعبب ءانتعالا لفها نم مث مهنم ناكو

 نسج نهذلا فيطل قطنملا ةعانصب ًاعاوم ناكو ةطسقرس ناّكَس نم 4) لاوربج نباب
 (م54١٠١) ةئاعيراو نيسمخ ةئس نم ًاسيرق نيثلثلا ىلع ىلرا دقو يفوتو ٠ رفخا رظنلا

 0-5 0 بص اهلقني مل )0 نر 0
 3 5 ع 7

 ام بلطا 05 ملع يف : بص (© حصا وهو محنم : ىورو ):68١0( لص 3 0

 (اذك) مرابحا نم:بص (+ لكفلا ت1[ 2 تنص ع 60:7 كتم نش
 4.16ءا12053 جنرفلا هيمسيو نوربج نبا ةداع لاقيو (ه



 ممالا تاقبط فاح هج

 معلص يللا رمال اهنع مهالجا ةنع هللا يضر باخ نب .رم ناف برعلا ةريزجق# نم
 اولخدو دالبلا يف اوقرفت املف٠ < برعلا ضرا يف نانيد نيقسي الو >: :هلوق يف كلذب

 لانف ةّيلَعلا لئاضفلا باستكاو ةّنرظنلا مواعلا بلطا مهنم ليلق مهمه تكرحت ممالا
 ةمكملا نولف نم اوُءاّش ام مهنم دارفا

 ١١ هيوج رسام ( 77 ) ىطلا ةعانصب رهتشا نم مالسالا ةلود يف مهنم ناكف

 كا نعل نرها باتك ةمجرت ةنع هللا يضر زيزعلا دبع نب ربع لون يذلا بسيطلا

 ١ ةعدقلا شنانكلا لضفا نم لضاف ( اك عر الل

 نارعع َنِب قحسا ذيملت ") نايلس نب قحسا نيرخأتملا نم 5 مهنم ناكو

 ٠ ةيقيرفا سحاص يدهملا هللا ديبع بطااب مدخ ًامدقتم اربط ناك ةعاس مسب فورعما

 اال اير ارح نعو فراملا بورض يف ًافرصتم قطنلاب ا ريصب كلذ عم ناكو
 ةباتك اهنم دايج فيلاوت هلو ١ الام ىنتقا الو ةأرما اهيف ذختي ل ةئس ةثام ىلع فّين
 *) تاسقطسالا باتكو لولا يف باتكو هل ريظن ال تايّملا يف باتكو ةبذغالا يف

 ملعلا نم لئاسم يف ةمكحلا ناتسب فورعملا باتكو موسرلاو دودحلا يف باتكو

 (م 555 ) ةئائثلثو نيررشع ةنس نم ًاميرق يفوتو يملالا

 ناسح فيلاوت هل 4) سمح نب رشب نب لهس موجنلا ماكتا لها نم مهنمو

 ملاعلا ينس ليواحت باتتكو اهليواحتو ديلاوملا يف ةباتك امنم ماكحالا يف ةروهشم
 تارايتخالاو لئاسملا باتكو

 0) قحسا نب يادسح بطلا ةعانصب ين نّدف ةعاج مهنم سلدنالا بابب ناكو

 يف ًامدقتم بطلا ةعانصب ًايفقتم ناكف هللا نيدل رصانلا نحرلا دبع نب مكتملا مداخ

 هقفلا نم مهملع باب مهنم سلدنالا لهل تف نم ملدا رهو دوهيلا دوهيلا ةعيرش ملع
 مدلل

 0 حان ءائور اك باوصلاو « هباوحرشام »* هاورف لصالا يف رك للا اذم 4

 تسرهفلاو (115:9 بص) ءابطالا تاقبط مم . دعاص مالك لقن وهو (؟574 كح) يطفقلا
 (]57 صر

 دعاص مالك لقن دقو (؟97/-57:8) بص بلطا (»
 (9) باسقتسالا : لصالا يفو . بص ىور |اذك (س

 ,( 7074 ص) تسرهفلاو (111 ص) كح بلطا )0

 يادشخ نبا كيف 00 .ةمحر ثلا هذه .60٠( :) هعيدص| ىلإ نبا لقن (©



 اندست

 ى/ لمن روكا دعم مولعلا

 نم ديثك ىلع يلوي نم ةفرعا مل نم يف نوكي نا نكي دققف مهب ةطاحإالا يعدا
 هريغ بر ال ١١ ءاطعالا هيرمأ ىلاعت هللاو ءالؤه

 ليئارسا ينب يف مولعلا م

 تناك افناو ةفسلفلا مولعب اورهتشي ملف ليئارس | ونب مهو ةئماثلا ةمالا ا

 ءايننالا رابخاب سائلا ملعا مهرابحا ناكف ءايبنالا ريسو ةعيرشلا مولعب مهتيانع
 00 بعكو سامع نب هللا دمعك نيملسملا ءالع كلذ دخا مما ءدبو

 مهتالماعمو مهتعيرش خيرات يف ًاتيقد ًاباسح محل َنا اّلا ةّنُم نب (76) هوو
 ع نم ءالعلا ضعب ب مهل ةبتر دا مهالع خ يد رات نمو له يردا ال

 ةبرق ةصقانلاف ةسكشو ةصقان مهتلسو ةارق 3 5 اذه مهاسح

 اد ًادبم ةئس رشع عست لك 1 " نومسيو ةّيسش ةسكلاو

 ننس كاريس سن .اهنم نوديزي ربشا ةعبس اهنم عمتجيف نيدسلا دوسك هيف مت د يذلا

 ةعداسلاو رشع ةعبارأ و شع يدا ةنماثاو ةسداسلاو اا ةنسلا يهد دوزحلا نم

 نع ابنه هش لكا ةساكجل ةسيس ةعنلا:نوتلا هذه نوكجت يح هعضاكاو 7

 5 شل ني *مهدنع ةنرمقلا ةئسلا رادقمو٠ ارق اري رع ةقلاك

 ةئسلا رادقمو ةقيقد ٠١8٠١ ىه ىتلا ةدحاو ةعاس قئاقد نم ةقيقد /و ةقيقد ١6و

 ةيرمقلا ةئسلا ىلع ةيسمشلا ةنسلا ديرتق . طقف موي عبدو ًاموي "10 مهدنع ةّيسمشلا
 ةروزحملا نم ىلوالا ةنئسلا لخدمو .قئاقد ١٠و ةعاس 5١ و مايا ةرشع ةصقانلا

 اليك نبا لهتم ره ترشا ليتدع ملاعلا ا نتئاملاو نيسمخلاو ةسماخلا

 1-1 ( ةيرجه ) ٠88 ةئسو مهدنع مالسلا هيلع مدآ خيرات

 تاولص ءاينالا روهمجو ٠ :ماين هاا ناسا ا حلشو

 لّوالا مهكلم ناك ابو ماثلا دالب مهنكأسم تناكو٠ مم مهيلع مالسو هللا

 ددبو مبكلم قزمو يعور كلما سطيط ةرخالا ةدملا اينع متداعإ نا لا حالاو

 رومعم نم سيلف رّذم رذش ب هراطقا يف اوةرفتو امس يديا د دالبلا يث 0 اوعطقتف مهعمج

 ناك ام ل اهلايشو اهمموثجو اه.راغمو ضردرالا قراشم 2 مبنم ع الإ ةعقب ضرالا

 ٍليئارسالا خيراتلا ذه لمصاعح نك ان( ءاطعالا ديرم اهلملو ذك )0 5

 روّدلا اهانعم ةيناربع ةملكر وزحملا (م يونسلا ريشبلا وقت يف



 ممالا تاقبط تاتك 2

 اد 29 ىطنلاو ةسدنهلا ةعانصن ًاضيا لغتشاوأ 19 نسنوي نب دّمتحح نب ديعس ناجع

 عم وهو | جالعلا يف نسح عزتمو ةاناعلا يف لضاف عبطو )١ ةغلاب ةرابع هل تناكو

 عاس؟) تاعانصلاو ةفيطللا لامتالا نم بورض يف فرصتم نيديلا عنص كلذ

 ةعيفرلا بتارملا ىلا غوابلا نم ةنكمي ام مهفلا ةحصو ةحيرقلا ةدوج نم هلو اهلين يف

 لاح هدعاسو دج ةناعا نا ةفسلفلا نم

 اهدّلقتب ربتشاو ًاثيدحو يدق سلدنالاب ةقفان لت ملف موجنلا ماكحا ةعانص ماو
 ةّيما ينب نامزو اننامز يف مهريهاشم نم ناكف . اذه انرصع ىلا ردع لك يف ةعاج

 مساقلا يلا ذيمالت دحا ناك 4) طايخلا نباي فورعملا دمحا نب ىحي ركب وبا مرنم

 عراف موجنلا ماكحأ لا لام مث ةسدنهلاو ددعلا ماع يف ) لك لدا ني هيلع

 نينمؤملا ريما هللا نيدل رصانلا نبا مكسحلا نب نايلس اهب مدخو] اهملع يف ربتشاو اف

 نب ىحي نومألا ريمالا كلذب مدخ نم رخآو 7) ءارمالا نم هريغو ةنتفلا نامز يف

 ناكو جالعلا قيقد بطلا ةعانصب ًاينتعم كلذ عم ناكو نونلا يذ نب ليعمسا
 نيعبراو عبس ةنم ةطيلطب يفوتو ىهذملا 1-3 ةداسلا نسح اثمد ل ا

 ةنس نينا براق دقو ( م5٠١٠ ) ةئاعبراو

 0000 0 1 011 2 ا اس

 سلدنالا يف ادحا ملعا الف رخاوالاو لكانت ىلع نيفرشملاو ماكحالا ملعب

 هلو هيلع فقو ام ىلع اهيتارغو ةعائصلا هذه 0م

 ةمدقتي مل ةلضاف ةلاسر ةعانصلا لوصا ضعب ليلعتو تاعاعشلا حراطمو تاديستلا يف
 51 كن رج ةيدم نما | تك اهلا دعا

 |0000 1 نرذدلاب ةعدتلا مزاتحلاب نيبلسملا ءالع نم نوروهشلا ءالؤهف

 ص ئور اع تعا )0
 ا ٠ طقس هنا رهاظلاو ٠ فص نع اذه (9
 وري مل ال كا اتلاو ةقيطلا لاعالا نع تورش قل رص هلو د : بص (م

 هفرحب دعاص مالك لقنو 06 0 4 قابلا

 بص ةياور نم ةرابعلا هذه تطقس (5 يطيحرملا: بص (ه

 000 ١] امو كح نإ تكلا نمو. ىحتنالا ًاقباس ىور ناكو لضآلا ىف ذك .(0
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 5 نصي يع ع ا سي يي سدح

 اناني اسس ل

 هانسف ندفع هانم 7” وسدتسميمتب
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 ظ)2)2«2ز0)0)2 44-1-1411

 مه ىسلدفالا 8 مواعلا

 را ءارآ هارد سادنالا راطقا ىلا 0 1 77 ا
 فااخي يأر اذهو ةحرمالا بيكرت دسفيو ماسجالا نقي ذا هداقتعاو ماما

 بترالا ىلع لمعُتسا اذا لب صاوخملاو ماوعلا مإطخم دهشيو رخاوالاو لئاوالا هيف

 ماسملا هحيتفتل ةعفان ةنمو ةلضاف ةضايد نوكي يغني يذلا جيردتلاب يجي يذلا
 5١ تاسوميكلا نم ظلغ الل هفيطاتو ١١ لوضفلل هقيراطتو

 ةعانصب نيدتعلا دحا يهذلا نباب فورعملا *) دّمحم نب هللادبع دمحم وبا مهنمو

 ادهتجم ءايميكلا ةعانضب اناك ناكو اهب قّقحَت ريغ نم ةفسالفلا ىتك ةعلاطمو بطلا

 (م ٠١54 ) ةياعبراو نيسمخو تس ةئس ةزخالا ىدامج يف ةيسنامب يفوتو اهبلط يف

 () ىلاعت هللا ةحر كانه ةئفد ةدهاكؤ ا

 شابنلا نباي فورعملا 5) يلاجتلا دماح نب هللادبع نب دّممح. هللادبعوبا مهنمو

 ملعلاب ةديج ا) ةفرعم وذ ضرملا جالعل 77 بصتنم بطلا ةعانصب نعم

 ةعائصب رصب هلو ) ةسايسلاو قالخالا ملعب قت يب ذل ى رانش | ] يعيبطلا

 انتقو يف ةيسرم ةهجب يح وهو يضايرلا ملعلا نم ةدنع ظح ريك الو ؟) قطنملا

 )٠١ اذه

 (75 ) نيضايرلا يف 'ءكذ مّدقت دقو )١١ ىلطيلطلا سيخ نب رفعج وبا مهنمو

 ١0 اهقرط نم بطلا ةعانص لوانتو اهبتارم ىلع سونيلاج ىتك أرق

 نب نمحرلا دبع نسحلا وبا ةفسلفلا بلطب ينتعي نم انرصع ثادحا نم مث مهنمو

 ل ا خل سونيلاج بتكب ىنتعا ٠١١ كآسع نب فلخ

 لوضفلا ةظفل بص ركذذي م 4

 هنسلا ركذي مو يفوت امجو ةيليشا ىلا لقتنا رهز نبا نإ كت دانا 9

 دعاص لوق يوري وهو٠ .يدزالا دمحم ا") بص (ع

 ٌقكاحبلا يوري وهو (5311:1) تص بلظا )(" ةرايعلا هذه كرت ص )ع

 « ةفرعم نود » لصالا يفو بص اذك ٠( بظاوم:بص (5

 ةمكحلا مولع رئاس يف ةكراشمو : بص (9 بص اهلمجإ (ه
 دعاض لوق ىور )6٠057( بص 015 هسترم ةضن اعنقفنا نك ف: ةكرح (١ء٠

 هب لاغتشالاو يضاي رلا ملعلا ةفرعم يف ةريثك ةبغر 5 تناكو: بص داز (ؤ

 دعاص لوق كانه ىور دقو . ىىرادلا : (0.0:7) بص دإز (و



 مالا تاقبظ كاك" م4

 ١١ ةفلاظمو اهمهْفتو سونيلاج بتك ةءارقب ةفلاب ةيانع ينُع مييف ةئدقلا ةقباسلاو
 ىتح ] ةدرفأا ةيودالا ؟) مولع يف رهتو ةفسالفلا نم هريغو سالاطوطسرا بتك
 ) هيف عج هل ريظن ال اليلج ًاباتك اهيف فلاو هرصع يف دحا طبضي مل ام اهنم طبض
 ةيودالا يف ؟) نيَفاَولا سوئيلاج باتكو سوديروقسويد باتك ( 74 ) ةنّمضت كفاه

 ه) ينربخاو . ةقرو ةئامخ نم بيرق ىلع لمتشم وهو بيترت نسحا ةبثرو ةدرفلا
 امتافصو ةيودالا ءامسا نم ةنمْض ام حيحصتو ةبيترت لواحو ةعئج ىلاع هنا ةنع

 الاس زكا لع هند نيرتقع نم اهتاجزد ديدحتو اهاوق ليصفت نم هانا ةعذواو
 ال هنا كلذو 5) ليبذ سهذمو فيطا عزم بطلا يف هلو هتيغبل ًاقراظم هضرغل

 اذاف ) اهنم ابيرق ناك ام وا ةيدغالاب يوادتلا نكما ام ةءودالاب يوادتلا ,) ىرب

 4) يوادتلا ىلا لصو ام ابّكرع يوادتلا ىري الف ةيودالا ىلا ةدورضلا تعد

 نكي اه لقا ىلع رصنقا لب 1١ بيكرتلا رثكي مل كرما ىلا ٌرظْضا َناف اهدرنع

 ضارغالاو ةبعصلا لاعلا نم ءاربالا يف ةروهشم شارغو ةظوفحم رداون هلو ٠ ثم
 ةلظيلط ةئيدم نطوتسم يح اذه )١١ ائتقو يف وهو.هبرقاو جالعلا رسياب ةفوخملا

 (م ٠٠١40 ةئاثلثو نيعستو ناك ةنس يف ةجحلا يذ يف دلو هنا يلربخاو

 ١١١ ىليبشالا رهز نب ناورع نب دمحم هيقفلا نبا كلملا دسع ناورع وبا مبدمو

 ىلا مع ًانامز كانه باطتو رصمو ناوريقلا لخدو قرشملا ىلا لحر

 ةعانص يف مّدقتلاب ًاقاهز م اول ١20 ةلطئاخ " ةيرالم 0 نطوتساو نع ذنألا

 ملعب : كحو بص )0 علاطو : كح 60

 : ةنمضت ام مهف تح: ىورف لوقلا اذه كح رصتخا (#
 ريما لهاف كح اما: . . يفربخاإو لاق: بص (ه (اذك) ناغل*وملا : بص(:

 بيرق اهنم:كح (ه ىرياال ناك: بص ٠7( كر ل
 افيحصت وهو بسترتلا:كح ٠١( ءايتلا ىلإ كح( 26

 يف ناك هنا » بص دازو ذلوملا ةنس الا كحو بص ٌهنم ةركّذي مل ماتخلا اذه ١
 / 8 65 ةئس ةياوتكملا دعاص ةناوو ىلإ كلذ دنس « <++ ةنس ةانحلا

 جنرفلا دنع نيهشلا وه رهز نباو (15:1) دعاص نع ةمحر ثلا هذه بص لقن ١(

 دصقو:بص ©٠١( ثا 0 مساب

 لصو ايلف دهاجي ٍذشقو ايكلم ناكو >: انتخت لضا نم اعيطعتس اهيلظلو تف ذاّنافأ ( 16

 « همأيا يف يظحو لعفف دنع معي نا دامو | رك نزاكلا هناك [ىلااكشلا 0 ناو سموا



 م سلادنالا يف مواعلا

 أل تاكف ريخلا نح هرم رخآ يف هيلع ىلع نو كرتنو للا من ءاق
 ١١ هملعي عافتنالا نم !ريخك نمانلا كلذب مرحو راح نم ًاقيفم الو ًايحاص دجوب

 (م )٠١5 ةباعبراو نيثلث ةئس دعب ةئس نيعست براق وهو يفوتو
 نب دمحل نب ديعس نامء وبا مهرهشا نم ةعاج اذه انتقو ىلا ءالؤه دعب ناكو

 نع ذخاف اهب ملعلا بلطل ةبطرق ىلا لحر مث ةطيلط لها نم ناكو ١١ شيوغبلا

 لجلج نب ناولسو يلبلا نودبع نب دمحم نعو ةسدنغلاو ددعلا ملع دمحا نب ةملسم

 م فرصلا ثبلطلا مع تنانير نام

 دنع ىظحو نوللا يذ نب ف رظم نب رجاع نب ليعتسا نب نحولا دبع نب لكلا

 - 0 نومألا ةلود ردص يف كلذ دعب اهيف ١" ةتيفلو هتلود يربدم دحا ناكو

 ةءارق ىلع لبقاو مولعلا ةءارق كرت دقو نونلا يذ نب ليعمسا نب رفاظلا نب ىحي نبا

 رذلا ليج القاع الجر ةئم تيقلف سانلا نع ضابقنالاو هراد ؟) موزاو نآرقلا

 بورضو ةفسلفلا عاونا يف ةيلج ىتك اذ بايشلا فيظن ءريسلا نكح تفل

 انك طنضو ه) قطلملاو اهمهفو ةسدنملا ارق د ذك هنا نونم تكنو ةيحلطلا

 هحصتمتب :اهوانتو انهعجوت :سوئيلاج تكي لغاشتو كلذ نع صرحا 21
 الو 5) ىضرألا ةبرد هل نكي لو اهنم اهنم ريثك مهف ةبانعلا كلتب لصحف هتاناعمو

 نم موب لوا يف ٠ ءاثلثلا موي حبصلا ةالص دمع يفوتو ضارمالا مهف يف ةذفان ١ ةقماد

 نيعبسو سمح هنس يفوت ذا ناكو(م ٠١55 ) ةئاعبراو نيعبراو عبرا ةاس بجر
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 دفاو نب ىحي نب ريبكلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع فرطلا وبا ريزولا مهنمو

 مهثم حلاصلا فلسلا )٠١ يذو سلدنالا لها فارشا دحا ؟) يمخللا دهم نبا

 همطبو هب: تص ١(
 باوصب شنوغبلا يوري وهو . همساب احرسصم دعاص مالك (4:7) بص لقن (*
 مراو: بص ( هتيقل و لاق: بص (م#

 حصا وهو . ىضرملا جالعب هب رد : بص )03 قطخملا ركوة كيه(

 هنس نيعيسو سم نبا : بص 4 ةعيبط الو: بص (٠؟

 ”هركّذي لو يطفقلا نبا اهلقتو هركذو دعاص نع ةنحرتلا هذه (45289) بص لتن :(

 حصا وهو يوذو : بص 2(



 ممالا تاقبط ناك م1

 0 للا دا ناكو )) يناتكلا نبا فورعملا نيسحلا نب دمحم هللا دوب انس
 مث رفظلا هنباو رماع يبا نب دم روصللا هب مدخو هتقبط و نيسلحا نب دمح هع

 ًامدقتم نطلاب ١ديصب ناكو ابهنطوتساو ةطسقرس ةئيدم ىلا ةئتفلا ردص يف لقتنا

 وبا ريزولا ةنع ؟) يلربخا ٠ ةفسلفلا مولع نم ريثكو موجنلاو قطنملا نم رظح اذ هيف

 نهذلا قيقد ناك ةنا يمخللا دفاو نب ريبكلا دبع نب دمحم نب نمّْحرلا دبع فرطلا

 يفوتو عساو ىنغو ةورث اذ ناكو جيتنتلاو 50 ديلوتلا نسح مهفلا دّيج رطاخلا كد

 يف 4) تأرقو ٠ ةنس نينا ع براق دقو ( م ٠١75 ) ةياعبراو نيرشع ةنس نم ًابيرق
 نب رمو ىليملا نودبع نب دمحم نع قطلملا ةعانص 5) تذخا :لاق هفللاث ضعب

 مهربا 00007 كاادع نياو فوسلبلا نوصنح نب دمحاو يلارللا دمحا نب سنوب

 نب دمحو 4) يناجتلا دوعسم نب 0 هللا دبع دمحم يلاو يوحنلا 1) يمصاعلا

 نوحتف نب ديعسو محن نب )٠١ دنف مسقلا يلا )١ شركرع فورعلا نوميم
 (979323ديز نب عيبر كسملت ةفقسالا ثركلا يلاو راما فورعملا يطسق سلا

 )١١ طيحرملا دمحا نبا ةملسمو 4) يلاجتلا ناورم يلاو فوسليفلا فتسالا

 بطلا ةعانصب نيقتحتملا دحا ١؟) دمحم نب فسوي برعلا وبا هتتبط نم ناكو

 دمحم نب ديعس نائءوباو دفاو نب فرطلا وبا ريزولا يثدحو هملع يف نيخسارلا

 ٠ هعاونا يف فاىصتلا نسح هعورف يف !ً"ذفان يطلا لوصال امكن ناك نا شكو بلا نبا

 برعلا ابا يزاوي نودبع نب )١6 دمحم دعب دحا نكي مل لوقي اهريغ تعمسو لاق

 ٍهفرحب دعاص 0000 يناتكلا (40:7) بص ىور ١(
 . يفربخا : دعاص ىذاقلا لاَ: بص (!

 يس ملل ديحوتلا : ٠ ص 0

 ذخا ُهنإا:بص (ه تأأرقو لاق: بص (+

 ديت هلا دبع لاو د بص (؟ ىضاقلا : بس 5
 سوك ري:بص (ه باوصلا وهو يئاجبلا: بص (4

 ٍيطيحرملا: بص ١( ديف:بص ٠(

 2(: م) بص يف لصفلا اذه لقنأ كل

 00 : دعاص ىضاقلا لاق : بص (١ج

 بص نع ائاقنف خسانلا وهسب لصالا نم طقس ناك هلك اذه(



 م1 سلدنالا يف مولعلا

 نب نائس نب ثباث ىلع اهنف !ًارقو دادفب الخذو ماوغا ةرشع كلانه اهاقاو رصانلا

 نيهلا للع لع يف فضو نبا اممدخو ًاضرع سونيلاج ىقك ”ىباصلا ةوق نب تباث

 ةئاثلثو نيسخخو ىدحا ةنس يف كلذو هللاب رصتتسملا ةلود يف سادنالا ىلا افرضناو

 * هلق اهلا ابنت رتل :اميشلعص و0 يللا يو

 هالو مث همايا رخآ ىلا مككلا دنع اًريثأ دمحا ”هوخ | يقبو «اذك) امهيف رمح تامو
 ةاوادم نبعلا ( 758 يوادي ناكو قوسلا ةطخو طرقلا ةلكخ هلل كيؤملا ماشه

 ةبيجع راثا ةبطرق يف كلذ يف ُهلو ؟) ةيقف

 نيغبراو عبس ةئس قرشلا ىلا لحر ) ىلملا نودبع نب دّنحم مهنمو

 بطلا يف ؟) رّمَتو ايهئاتسرام رّبدو رصمو ةرضبملا لخدو ( م 5548) ةئاثلثو

 خيش ناكو ةحبحص ةيانع قطنلا ةعانص ىلاعو هلوصا نم !ًريثك مكحاو هيف لبنو
 سلدنالا ىلا عجر مث يدادغبلا يناتسجسلا مارب نب رهاط نب دّممم ) نايلس ابا اهيف

 لبق ناكو سطلا يف هللاب ديئوملاو هللاب رصنتسملا مدخف ( م 4١ ) ةئائلثو نيتس ةنس
 نتح باتك ريسكتتلا يف هلو ةسدنهلاو ٍباسمعا ف ًايدٌؤم ىنطتي نا

 يف 8) قي مل هنا ىلطيلطلا /”) شيوغملا نب دمحم نب ديعس نائءوبا 5) ينربخاو

 هيزاجم الو بطلا ةعانص يف يلبملا نودبع نب دمحمب قحلي نم اهيف هبلط مايا ةبظرق
 ١ + اهتطارفل ةماكتملاو اف تيرك سحر يطق ف

 يف ذوفن مه ةعامج رماغلا ةلؤدلا رخآ ىلا هدعنو نودبع نبا نامز يف ناكو

 نودع نا راكان نيرصقم ًاعيج اوناك مهن الاي سرر نطل ا
 نب هللا دعو لهجلخا نبان فورغملا ناسخ نب ناملس مهنم ناكف ةمفع نيئطاوو

 مهرغصا مهنم ناك مهاوس موقو لين كالا يلاملسملا ةعائشلا ناب فورعملا قحسا

 ءارمزلا ةيدم ان بتكسإو < تضردات 8 ١
 ةسنقن ةاق|ل: بص (ا”

 ظلغلاب يليفغا : لالا يف ىور دقو . (41:7) بص يف همحرتلا هذه بلطا (©

 : نايلس وبا :بض (ه نمو: بص (؟
 هفظفل ىلع مدق يذلا بض نع ةباورلا حيحصتو . طلغلاب « مهنمو »:لصالا يف (5

 « دعاص يضاقلا لاق » هلوق « يىنربخإ »

 قلب 1: كت كنا وضلا رهف شن وعبلا بص <97



 ممالا تاقبط تاك م.

 دعي ريمالا مايا نم. البق انكَذ يذلا نامزلا نابا يف سلدنالا ءابطا مهلاثماو
 1 اذه انفو ىلا هللا رمعتتملا مكمل مي تقو ىلا

 نسح ةحيرقلا دّيِج ؟) الين ًاييبط ناك )١ نوصنح نب مكح نب دقحا مهنمو
 9 هد ناكف ةفتسلتلا ا نب درك ىلع 0 قطنملاب ا ريصب رظنلا قيقد ةنطظفلا

 هللاب رصتتسملا مكححلاب ةلصواف هتصاخ ىلع ًايلوتسمو 4) يلقسلا ردح نساك

 يبو ءاطالا 00 ال م حالا يفوت نا ىلا ٠ يطلاب ةمدخو

 ظ 0 0 ىلا ه) المخم

 ةغللاو وحنلاو بطلاب ةفرعمو ةنيكسو راقو اذ ناك 1) خيل نب 1 مهنمو

 | دنع اًيظح ناكو بطلا ةعانصب رصنتسملاو رصانلا مدخو ةياورلاو رعشلاو
 تحن تلكو كلذ ”) بوف ةطرقب عماملا يلبق يف ةدايزلا ناينب يف رظنلا 0
 بارحملا طئاح ىلع ء ءاسفسسف عطقو ب بهذلاب ان وكف ةكض ثيارو هتئامأو هفارش

 نيسحخو ناع ةئس يف مكتملا ةفيلخلا رما نع هدي ىلع لك ناينبلا كلذ ناو 0
 00 ةئاثلثو

 بطلاب ًالاع ناك ) يناثكتلا نباب فورعملا نيسملا نب دّممحم ديلولا وبا مهنمو

 رصتتسلاو رصانلا مدخو سانلا ىلا ًابسح اًيرس ةافاعملا فيطل جالعلا نسح

 هيلع اغا بطلا ناك و ةسدنهلاو طلاب ًالاع ناك يفقثلا كلملا دبع مهنمو

 نرضخسملاو ا مدخو

 ةلود يف قرشثلا ىلا الحر ٠ قارا د١ :نب/ نينوي ابا دمحاو رع ا

 دعاص: نع ةئمح رت (41:2) ثص ىور ١(

6 (0, 

 ها مالا ىو كنص تاوصلا اذك- م

 ىلقصلا باوصلا لعل و . ىلقصلا :بص (ه
 . راق: اكط )0

 ءادلاب حيلت : يوري وهو . دءاص لوق (40:17) بص لقن 05

 ءاتلاب يفناتكلا :ىوز دقو (40:7) بص بلطا (4 ىلوتف:بص 7
 كلل ديغ ايا ةاعدو (213) بص (ة

 (2 )هيض فب لضفلا اذها لقت



 8# 0 مولعلا

 ١١ السن انبط ناك دقعلا بحاص رعاشلا هبر دبع نب دمه ن 7 يا نبا وهو

 هنكَم ل د وع ىلع وت ليلج 50 زجر للا يد

 ارا تاكرجب 52 م هل ناكو ءامدقلا هاذم هتتحنو ملعلا يف

 ذّمحح نب دمحا همع ىلا ثعف ًاموي دصف هنا ةنع كذو٠ دترعألا رضتو 01 26

 ىلا هع ةبجي ملف 5 هل اسوم هدتع روح نأ | يف هيلا ًانغار يبدالا رعاشلا هبر دبع نبا

 : هيلا تكف كلذ

- 

 اا أطارقب 000 اسلحو ا 2
 ْخ قل

 30000 حج 1ك افلا اهو يدّرفت ءافش امهبتك تلعجو

 : اثم تايباب هباجا همع ىلا ناتنبلا لصو املف

 انملح نائزريو نالكأي ال اسونيلاجو ل 2 2 تقلا
 اسناو 0 0506 50 00 تيضرد هز ةنج براقالإ نود 5

 يور سلس ل

 يتلاخ 7) بهاذم يف يطاسبنا لوطو قئاقحلا مولع يف يصوغ دعب نمأ
 (61) قزار ريغ ىلا اقزو الط“ ىرإ» لاهي وكللم )لع تكارخإ فدل

 0 0 عي رس 4) رع معاش مع دا رتل - وعل
 يقباص توملا ىلا قوس يف عرسأو اهاحر ضيوقتب يمفن تنذإ دقو

 3 توملاف قافآلا يف توملا نم ا ترس نإ تلغو) ناد فاو

 اضاف : بص 0

 يجر :لصالا يفو بص ىور |ذك (؟

 هل ا هدنع رضحي نا: بص ىور (م

 : اًعلاث اثب هعبصا يلا نبا دانو : (<
 انزع - موتكلا يو ذي هكص اذ اهلع تدر

 هنحم : لصالا فو .بص ةياور ص(
 بهاوم : بص (7 120 06

 يقل اس : اص (8 "يحن : اص (4

 ىبع انب حيضإ ف قنبر نب ضم اتا : اههاعدو ((6 : رز تي ااهرك ذأ 005



50- 

 نيمدقتلا دحاب قل الو اًببعوتسا نم سلدنالاب نكي ملف بطلا ةعانص اًماو

 هعورف يف ةفلؤلا ١١ سينانكلا ةءارق بطلا ملع نم مهرثكأ ضرغ ناك اغاو اهيف

 اواجعتسلو سوتيلاجو طارقبا باتك لثم هلوصا يف ةفّئصلا ىتكلا نود طقف
 مهنم اًدارفا اّلا دم برقا يف كالمالا ةمدخ هب اوديفتسيو ةعانصلا ةر كلذب
 نم لواف٠ اهبتارع ىلع اهبتك اوأرقو ؟) اهتاون ةعانصلا اوماطو ضرغلا اذه نع اومغر
 لوألا ىوذو طرق لها نم 0 سايا (70) نب دقنا سلدنالاب بطلاب رهتشا
 ناكو طسوالا نةرلا دبع نب دّتحم ريمالا مايا يث ناك اهب ةريطخلا يساكلملاو

 هب قت مهدنع نكي مل ىراصنلا نم موق ىلع بطلا يف ؟) نولوقي مبابقأ سانلا
 ىراصنلا بتك نم مهيدياب باتك ىلع نولوقي | رو ولا ا نا يقااو

 عومجملاو عماطلا هراسفتو ©) مسربالا هل هل لاقي

 50 نإ لها نم لجر طسوالا هللا دمع نب دّمحم ريمالا مايا يف 5 دروو

 0 تلا كارل ديع تناك ةمسا ىغلتي ل يفارملاب سلذنالاب فرعي ناك
 رهتشي ل نم امهر صاعم ناك نمو نيذه دعب ناك م. اهيف كذلا ذاحو ةبطرقب رهتشاو
 0 ال35 12 ى هللا نذل رصاثلا نحرلا دع ءارزو دحا:#7) قحسا نب ىحي

 الور رضانلا ناد ريمالا مايا يف هديب ًامناص ًابرح ًادبط اينارصن قحسا 0
 ىلع لمتشي ًاشانك بطلا يف فلاو ةوظح هدنع لانو ملسم وهو ةيلحلا تايالولا

 دسع نب دّممح نب 8) نَحرلا دبع نب ديعسو ٠ مورأا بهدم هيق بهذ رافسا 2

 ١٠)لخادلا نهحرلا دبع نب ىضرلا ماشه ريمالا ىلومحلاس نب دّمم نب سمح نب5) هير

 ةصاخ يطلا عومجملا ناب رسلاب وهو شاك عمج شيناثكلا : باوصلاو ١(
 انتاذل :تاوصلا لغاو . اذك 9

 لصالا ٍ 0 ربع مسالا اذه (س

 نس هلمق : تنااونحلا لمل )0

 1 هنأ تااغلاو لصالا ف نك )(ِ

 لجلج نبا نع هياكح هيلا فاضاو (47:7) ةعبدص| يلا نبا اذه لقن (5

 006 بص باطا 3في

 دعاص نع ةمحرتلا هذه لك لقن دقو (44:7) بص بلط| (ذ

 سلدنالا حتاف يا ٠١( هللادبع :لصالايف و. بص ىور |اذك (9



 7 صادنالا يف مولعلا

 ةنس يف يفوت نا ىلا ملا غلب ذم هتايح مايا )١ اوصحا رفعج يلا ذيمالت نم ًاموق
 موي لكل اهم راصف ةئس نيناثو تس نبا وهو (م157) ةئاثلثو (69) رشع

 . هدييأت نسحو هب 'ئرابلا ةيانع مركب الا قواخا اًيبتيال اذهو ةقرو ةرشع عبرا

 ضرك 5 نم حلاص م قو ةعللاو وحنلا ملع يف رفاو فياصت اهدعب مرج نب دم يبالو

 لبقو حبصلا رت هنا مك ل يلا ىتكو ؟) ةباطخلا ةعانصو رِعشلا

 (م 5556 ) ةئائاثو نيناثو عبرا ةئس نم ناضمر رهش نم موي را سمشلا عولط

 1 ةئاعبراو نيس و تس ةئس نابعش خلسب هللا ة>ر يفوتو

 ا 5 هوبا نك ىمحالا ؟) هديس نب ليعمسا نب ىلع نسحلا وبا مهنمو

 بهذم ىلا هيف بهذ اطوسم اديبك افيلات اهيف فلاو ةليوط ةبانع قطنملا مواعب ين
 0 ا الد 0 0

 10 ا 0 تانك 9 1+ 0 ةغالا ف هلو قطنملا ع

 رع باورالا ىلع بترع صصخفملا تاك ايف مجعملا فورح ىلع بث رع

 ةجر يفوتو كلذ راغو هاا باتك حرشو قطنملا حالصا حرس اكييدسو تل '

 ءالؤبف٠ اهوحن وا ةئس نيتس غلب دقو ( م١1 ) ةثاعبراو نيسمحو ناع ةنس هللا

 سلدنالا ءالع نم ناهربلا لها ريهاشم

 دش ا نيلدمالا ردها نمادعا ني هيا ملف نييفالا يلبلاو يبطل وللا 0

 نباب فورعملا نفاخ هللا دبع نب دّتحم هللا دبع الا امهب ينغ نع ملعا الو ةيانع

 لضفلا اياو دره نبا ريمآلا ننا رماع ايااالا ءاطالا يف فد كاسو سال
 ليئارسالا 9؟ يادسجح نب لضفلا نبا

 هناطخلاو : كلح 001 وضد نع فحل 7 وهو |وطخ : لصالا يف )0

 كرما لكلا هاك رضى اكيد عبط يذلا ريبشلا "يونللا هديس نبا وم /س
 نبا يفر للبصالا فاق“ نص ناككلج نبال نايعالا تابفو يف هتمح رت بلطا ١) صصختملاب

 ةيسسارشف يدنا كيع قل يملا نب ع تاك اي هل 05 طلغلاب هّدس

 ٍقرشلا انبتكم راثآ عومجم يف يوسلا جي د ون :تآلا ةرضخ لالا تاك هر كل

 (8:/41717) ةفيلخ جاحلا يف ليلجلا باتكلا اذه فصو بلطا (ه

 ءاحلاب يادسح باوصلاو اذك »+ باوصلا وهو يئاجيبلا:بص يفو (5



 روصنملا ! ءارزو نم ءامظعلا دحا مزح نب ديعس نب دمحا ازرع ربا هيا ناكَف اضيرع

 امهتلودل نيربدملا اناكو ءدعيب رّمظا هئبال )١ رزوو رماع يلا نب هللا دبع نب دّمحم

 رابلا دبع نب ماشه نب هللاب ربظتسملا نمحرلا دمعا اًريزو دّمحم وبا هيقفلا ةئبا ناكو
 دييقتاو مواعلا ةءارق ىلع لبقاو ةقيرطلا هذه ذبن مث هللا نيدل رصانلا نمحرلا دبع نب

 طسب قطنملا دود بيرقتلا هامس ًاباتك هيف فلاو قطنملا ملعب ينعف ناسلاو رثالا
 ع عماوجو ةيبتف )١ الثم هيف لمعتساو فراعما قرط نييبت ىلع لوقلا هيف

 ةضرغ مهفي ل نم ةفلاخم هلودأ ضعب يف ملعلا اذه عضاو سلاطاطسرا فلاخو
 اذه دعب لغواو طّقسلا نيب طاغلا ريثك اذه لجا نم ةباتكف هباتك يف ضاترا الو

 لبق سلدنالاب طق دحا ُهلثي ل ام اهنم لان ىتح ةعيرشلا مولع نم راثكتسالا يف

 00د هللا لوصا يف اهيلظظمم دصتلا ةلبرش دذعلا ةريكك تاقتيفم قا بنضد

 فلخ نب ىلع نب دواد سهذم وهو ؟) ةكلسي يذلا هقيرطو | ةلحتني يذلا هبهذم

 ينربخا ور ليلعتلاو سايقلا ةاغن و ] رهاظلا لها نم هلوقب لاق نمو يناببصالا

 لوصالاو ثيدحلاو هقفلا يف © هتافلؤم غلبم نا ؟) عفار ابا ىثكملا لضفلا ةببا
 ىلع راو بهدالا بتكو سسنلاو *) خيراتلا نم كلذ ريغو لكلاو لخبإلاو
 ءيش اذهو 7) ةقرو فلا نينا نم بيرق ىلع لمشت دل ةئاعبرا وحن نيضراعملا

 ةناف يربطلا ري رج نب رفعج يلال اّلا هلمق مالسالا ةلود يف ناك نمي دحا يف هاثملع ام
 هباتك يف يناغرذلا رفعج نب دّمح نب هللا دبع دّبحح وبا 53٠ افيلات مالسالا لها رثك
 نا ريبكلا يربطلا رنعج يلا خيرات هب لصو يذلا وهو ةلصلاب فورعملا خيراتلا يف

 كح نع اهانلقن خسانلا اهنع لهذ ةلمجلا هذه ١(

 « الثم » ليذلا يفو © ةلثمإ )>< كح ىفقر (7

 ةرابعلا هذه كح ىري مل (©

 ينكر او يطفقلا نبا نا ىرتف . دحاو ريغ نع ينغلب : رم . عفار وبا هنبا ركذو : كح (+

 هللا امهحماس هاركّذي لو دعاص نع كلذ لك نالقني
 اذه دحيم ىلإ هيأ سلات كيب 8

 للملاو لحالاو خيراتلاو : كح )53

 اهماتب اهاورف شكك املا ا سات كل ةمحرتلا ةيقب نم كح وري 1



 7 نسل قالا قف مولعلا

 ةحيحص ماهفا ووذ ةفسلفلا ماعب نوبدنتم ثادحالا نم دارفا اذه انئامز يفو

 نب يلع نسا وبا اهتاهجو ةلبطيلط ناككس نم مبنف ٠ امئازجا نم اوزرحأ دق ةعيفر

 ناورم وباو١) لايقرزلا دلوب فورعملا شاقنلا ى<يي نب ميهربا قحسا وباو رمحا نب فلخ

 . يكالهتلا بلاغ نب فسوي نب دمحا رذعج وباو (٠ اذك ١ يحتتسالا فلخ نب هللا دبع

 يبالرطصالا يببسلا كيعس نب مهرباو ٠ .ملاعلا نب دعا ننقل

 نب دا هللاب ردتقملا ريمالا نبا رماع وبا بجاكا طي لما نم مهنمو

 نشسوج ني زيزعلا دبع نب نّشوج نب دمحا رفعج وباو٠ يما دخلا دوهلا نب ناولس

 ديس نب نمرلا دبع ديز وبا ةيسْنلِب لها نم مهنمو
 منسوح 0 كي! ساو ينالديعلا رمحا نب يلع ةسدنهلا يف ءالؤه عرباو

 فورعملا شاقنلا يحي نب هربا قحسا وبا كالفالا ةئيهو موجنلا تاكرجب مهملعاو
 باسحو كالفالا ةئيهو ىكاوكتلا داصراب اننامز لها 'رصبا ةناف )١ لايقرإلا دلوب

 ديمالا نبا رماع وبا اماو٠ ةيموجنلا تالآلا طابنتساو جايزالا ماعب مهملعاو اهتاكرح

 قطنملا ملعب مهنود درفنم يضايرلا ملعلا يف ءالؤحلا هتكراشم عم وهف دوه نبا
 يملالا ملعلاو يعيبطلا ملعلاب ةيانعلاو

 نب ىلع دمحم وبا ةفسافلا رئاس نم ةصاخ قطنملا ةعانصب ( 68 ) ىنتعا نمو

 ديزي نب ينس نب نادعم نب فل. نب. حلاص نب نلاغ نب مرح نبردصسنب ل
 لصا ١١ يشرقلا سمش دبع نب ةيما ني نرح نب نيس ىلإ كدر لرك يسرافلا

 ةررك نم (7) هلوا لسمم نم ؛) ةيوازلا ) مباقا نم (!) مشن تنم ] ةيرق نم هناا

 هاج ابيف اولانو ةسبطرق هؤاباو وه ن سوو سلدنالا برغ نم ( 201651 ) ةَلََل

 ةفيحص هعضول لايقرزلا دلوب هتيمست بيس كانه ركذو (01/ كح) ىطختلا نبا بلطا ١(

 هذه تعاش دقو (407:) ةفيلخ جاحلل نونظلا فشك عجار ةلقررلاب ىعدت نىك ركاز
 (ة:2هلعطع1) اهوعدف ىطسولا نورقلا ج جنرف دنع ةلآلإ

 كلذك هاورو بسنلا رصتخا دقو (2557 كح) يطفقلا نبا فرملاب هاور ل اذه (»
 5 ؤضر ابرتملا راخإ سيحت يف (رم) يثكارملا نيدلا يبحم

 ةلبل ميلقأ نم ةيرق نم : رم ٠ (7) ملقا هيرق نم : كح (م
 طاغ وهو .٠ هيوارلا :ثتل>- (+
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 ممالا تاقبط 00 7

 نم فراعملا فورت قل نيعشوتلا مواعلا يف نيئّينتملا دحا ةلطيلط لها نم )١ ( يبشقولا

 ملع يف خوسرلاو قطنلاو ةسدنهلا ةعانصد ققحتااو دقاثلا رظنلاو حيحصلا ركفلا لها

 كلذ عم وهو مالكتاو رثالاو هقفلا ملعب ماكحالاو ةباطخلاو رعشلاو ةغللاو وحنلا

 مولعلا رئاس لمح ىلع ف رشم ريسلاو رابخالاو باسنالاب ملاع ةلضفي سيل غيلب رعاش
 لما نيب ءاضقلا داقت دقو ( م ٠١67 ) ةياعبراو نيثاثو ناك ةنس ةلطيلطب ةتيقل

 نبا ن:رلا دبع ليعمسا رفاظلا نب ىحي نومأللا ريمالا ةدعاق ةلطيلط روغُت نم هريبلط

 نونلا يذ نب ىسوم نب فرطم نب رماع نب ليعمسا
 ةلطيلط لها نم 5) حمم نب رماع نب سي# نب دحا رفعج وبا ءالوه ءارظن نمو

 ”ظفحو ناسللا مولع يف ةكراشم هلو بطلاو موجنلاو ةسدنملا ملعب نينتعلا دحا ايضا
 ماشه نب دمحا نب ماشه ديلولا يبا يضاقلا (67) 0 تادل نم وهو رعشلا يث حلاص

 ةعلق لها نم ناك سديوةلاب فورعملا يبيجتلا سيلوا نب بل نب ميهاربا قحسلا ىيلاو

 .ةسدلهلاو ددعلا مواع يف 7-00 اكِهَك بدأتو ةلطيلط نطوتساو يد حرخ مث بويا

 كالفالا ةئمه ملعب رد هللا نأكو اليوط ناهز كاذب ملعتلل لدعقو ضئارفلاو

 ةيبرعلا يف دوةن كلذ عم هل ناكو .٠ كلذ نم ا ريثك تذخا ةنعو موجنلا تاكرحو
 بجر نم نيقب ثلث اعبرالا ةليل .هللا ةمحر يفوتو ةلطيلطب انامز اهب بدا دقو
 م ٠١55 ) ةثاعبراو نيسفمحو عمرا 2مل

 مهريغ ةعامج اهب ناك دقو سلدنالاب يضايرلا ملعلاب ينع نم ريهاشم ءالوهذ
 مهراببخلاو مهتاسإب يله ماو ءالره نع مهريصتت ما مهركذ نع تبر
 اننامز يفو انه ىلا سادنالاب اندنع مهمئامساب نيروهشم اوناك ناو ةفرعلا نم مهزانمو

 لق ةعيفر مهو ةحيحص ماهفا قود ةقساتلا ملاعب نوبدتتم ثادحالا 00 دارفا اذه

 يناتكلا هاعدو (7:)1) طقف هيلا راشاو هححرت ةعدصا يل| نبا 0 ا )0

 (4076 ص) سلدنالا لاجر خيرات يف يذلا 0

 جيمد (11:9) ىور بص (؟



 0” سدنالا يف مولعلا

 طخ ىلع هييثتلاو ١١ ىكاركلا تاكرح حالصا يل فلؤملا اتياتك يف اهثم طلغلا عضوم

 (م57١١) ةثاعبراو نيعبراو نا ةنس ةيسنلب ةنيدت اذه دمحا نب هللادمع يفوتو . نيمجنملا

 ا ريصب ناك («يبيبشالا (4) يذرحهلا مهاربا نا نب ميهاربا قحسا وبا ) مهنمو

 يفوت ديلا فيطل ًاعيَص فراعملا بورض يف اثئفتم ناك ةئاسملاو ناسللاو ناهربلا مواعب

 ةاوهكلا نس نم نكمتي مل وهو ( م ٠١55 ) ةئاعبراو نييرشع ةئس رصع

 نيا اماف ٠ ىح نباو بالخلا نباو ثيللا نبا ثتوغرب نبا باحصا ريهاشم نمو

 0-52 ددعلا ملعب ًاقتحتم ناك ثيللا نب دمحا نب دمحم وهف ( ثيللا

 ةورع اذ هقفلاو ةغللاو موجنلاب ا ريصب اذه عم ناكو اهداصراو بكاوكلا تاكرح
 ةنس ةيسناب لامعا نم (7) نوبرسشب ءاضقلا دلقتم وهو يفوتو ةميط سفنو ةماك

 (م ٠١١١6 ) ةئاعبراو سمح

 نم ىبيجنلا يح نب نيسملا نب دمحم نب ( 66 ) نسحلا وهف ( يح نبا) اماو

 لع رشتسم ايفا ليدعلا ةعاطب ان موتلاو ةسيخ يال يس ك1
 (م١8١٠) ةثاعبراو نيعبراو نيتنثا ةنس سلدنالا نم جبرخو دنه دنسلا بهذم

 لصّت او نميلا ىلا لحر مث دادش نحح رحبلابو سلدنالاب ةتلان نا دعب رصمب قلو

 دوصنم نب رهاظلا يلع نب هللاب رضتتسلل دعم كللا ةوعدب معاقلا يحبسلا امهريماب

 نب معاقلا نمحرلا دبع نب روصنملا يلا لا َّ زيزعلا دازن نب ماخلا

 ماشلاو رسع٠ عيمجو ةيقيرفا ضعب ىلع لمتشم نالا ةكتام يذلا يدملا هللا ديبع

 ريمالا دنع اذه ىح نبا ىظحف نميلاو دمحيو ةمابتو زاجحلاو برعلا ةريزجو

 ةعيه يف دادغبب هلل رعاب غاتلا ةنباقا ىلا الوم تمدد ةرويشلا رح يحبسلا

 ةئس دادغب نم هفارصنا دعب نميلاب يفوت هنا ائغلبو ٠ ةضيرع اسيند كانه لانو ةمخف

 (م ٠١55 ) ةئاعبراو نيسمخو تس

 نيقتحتملا دحا بالا نباب فورعملا نمحرلا دمع نب نسما وهف ( بالحلا نبا ) أماو

 ملعلاو قطنملاب ةبانع كلذ عم هو موجنلا تاكرحو كالفالا ةنئيهو ةسدنهلا ملعب

 نب نعم نب دمك رجالا ةدعاف 5 ىلا ةنيدم نطو اذه انتقو يف وهو يعيبطلا

 يبيجتلا حدامم نب دمحم

 : ةمدقملا عجار )0
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 (م0١٠”*6) ةئاعبراو نيعبراو عبرا ةنس يف هللا ةحر يفوتو لارخألا يضر“

 نيمكحملا دحا دحا نب ىسع ( غبصالا ١ عئضالا وبا وهف ( يطساولا ) ماو
 ًاضيا هاو كلذ علعتل ةبطرقب دعقو ضئارفلاو ةسدنهلاو ددعلا ملعب ( نيكتحلا ١

 اذه ائتقو ىلا رقاب وهو موجنلا تاكرحو كالفالا ةئيه ملع نم لمجِب رصب
 1 ا لم ني نحرلا دنع نب راتخم نسا وبا وهف ( رهش نبا) اماو

 يلب هقثلاو ثيدلاو وحنلاو ةغللا يف ًامدتتم موجنلا يف ةسدنهلاب !ريصب ناك ينيعرلا
 ةلودونا ١١ ةيتزلا ءاضقلا لوو خيراوتلاو ريسلاب ةفرعمو ءاهد اذ انكتم ا ءاع
 ةبطرق ةئيدع يفوتو ( م ٠١ ةئاعبراو نيرشعو عبس ةنس يف يرماعلا ةريهز

 (م ٠١55 ) ةئاعبراو نيثلثو س# ةنس ءاضقلا ىلع ( 65 ) قاب وهو

 ةريره يلا نب دمح ىتاكلا ىلوم راطعلا ةريخ نب دمحم وهف ( راطعلا نبا اماو

 نقتم رافصلا نب ديمالث راغص نم نوللا يذ نب نمحرلا دمع نب ليعمسا رفغاظلا مداخ

 هلو ٠ ةبطرق ةنيدم يف كلذل ملعم اذه انتقول وهو ضئارفلاو ةسدنغلاو ددعلا ملعل

 ١١ اهتاكرح ملعب ةيانعو موجنلا ةعانصب رصب ًاضيا

 ىسع نب دمحم نب ناملس ناورم وبا ( حمسلا) جمسلا نب ذيمالت ريهاشم نمو
 وباو ٠ موجنلا ماكحا يف بطلا ةعانصب ناعم ةسدنحلاو ددعلاب ريصب ؟) يساقاعا

 بيطتملا رافصلا باي فورعما هللادبع نب دمحا رفعج

 ءاملعلا ةّنقب 4( حالسلاب فؤورعملا يشرقلا تورلخ نب ملسم ذيمالت ريهاشم نمو

 كلما دبع ناورم وبا وهو ©) ةيليبساب

 ددعلا ملع يف اذفان ناك ( يطسقرسلا دمحا نب هللادبع) ةقبطلا هذه 6

 (اذك ) هدحم نب يلع ءذيملت ةنع يلربخا ٠ را دعقو موجنلاو ةسدنغلاو

 اذ الو هلم ةسلتملا يف اف رصت نسحا اًدحا يقل ام هنا سدنهلا دواد نبا
 داسف امهيف ركذي يبيبشالا نودلخ نب ملسم يلا ىلا اهب بتك هل ةلاسر تيأرو
 انئبو اهيف هيلع انددر دق ءايشاب جتحيو اهليدعتو بكا وكلا تاكر يف دنه دنسلا بهذم

 يذلا ناورع ابا شطمالا فل“وملا ين دقو (؟ ةفحصم ةملك صو. اك 6

 <ىشانلا : باوصلاو ( رافصلا نبا ذيمالت نيب 0

 م1212 ناوصلاو ٠6 مالسلا اهّلعلو اذك



 7؟آ ل هال مولعلا

 لحرو اهئازجا ءافيتساو اهلكشم نيستو اهضماغ كف يف )١ هرابغ قشي الو ةسدنهلا

 ةضدعما ملعب كانه ينعو ةريرنلا دالب نم نآرح ىلا اهنم ىعتناو قرسثملا رايد ىلا

 امرغت (64) نم ةطسقرس ة'يدم نطوتشاو ىلدنالا تال ىلا عجر مث بطلاو

 سلدنالا اهلخدا اًدحا ملعن ال ءانصلا ناوخا لئاسرب ةفورعملا لئاسرلا ةعم لجو (اذك ١

 قشلاو عطقلاو 590 يكلاب ةروهشم دوقنو هيف ةلضاف تابرحو بطلاب ةباثع هلو ةلبق

 يميلعتلا موجنلا ملعب !ريصب نكي ملو ةّيبطلا ةعانصلا لاما نم كلذ ريغو طبلاو

 يادسح نب فسوب نب يادسح لضفلا وبا كاذب ةنع يلربخا .قطالا ةعانصب الو

 -) هيف ىرا ال ىذلا لحلا ةرانتلا والا نم هلحخو .هباروح نكد ان 2
 ةنائدراو نيس و ناع هني ةطسرمو هللا ةتهر 5 مكحلا وبا يفوتو سلدنالاب

 ليلقي اهزواج وا ةئس نيعست غلب دقومو « م 2-55

 نم يمعرضخلا نوراخ نب دمحا نب 5) ورم مماسم وبا وهف ©) ( نودلخ نبا) اماو

 اهنشم بطلاو موجنلاو ةسدنهلا ملعب اروهشم ةفسلاا| مواع يف ةيليشا لها فارشا

 ةئس مهدلب يف يفوتو 0 همس أيس ميوتدو هتريس ليدعتو هقالخا حالصا يف ةفسالفلاب

 (م ١١٠ال) ةئاعبراو نيعبراو عست

 ”يطساولاو ثوغيبلا "نا : ناسا هللا دمع نب دمحأ مسقلا يلا ل ذيمالد ريهاشم نمو

 )' راطعلا َنِاَو يلاوراا شطمالاو يشرقلاو رهش نباو

 اهتحتم ناك ترغو نئاب ىورعلل يح قاوم نب دي ريد نبا ) اما

 00 تاكرحو امائيهو كالفالا ملع راشياب اهنم ًاصتخم ةّيضايرلا مولعلاب
 ارشإو قئاثولاو هقنااو نآرتلا ةفرعمو وحنلا ملعب, قدح كلذ عم هل ناكو اهداصراو
 ذا بط الخال 0 0 ايل اًققَع 0 لع نح

 فيحصت وهو نا.غ: لصالا يف 0

 يآأ يف روهشم دوفن :بص (ا«

 يلام يل[ 025 0 اندنع : بص داز (

 همح رئلاو . نامزب تفقولا اذه دعب شاع يذلا ربهشلا خراوملا نودلخ نبا وه سس )0

 (141:»ص) ء ابطالا تاقبط يف ةلوقن٠

 هاش ىلع 2 رجا 0-0
 رافدلا نبا ةذمالت ةمدصا يلا نبا ركّذي ل (ه
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 يف امهدحا بالرطسالاب ةامملا ةلآلا يف هاباتك ١_هنمو: ينحالاو سوقلاو ميقتسلا

 فيرعتلاو اهب لمعلا يف رخالاو نيتلاّتم ىلع بترع وهو اهتعنص ةدوصب فيرعتلا
 دحا ىلع ُهَفَلا يذلا هي اهنمو. ًاباب نيثلثو ةثام ىلع مَّسقم وهو ١١ اهرأث عماوجب
 يف امهدحا نيئزج ىلع مسقم ريبك باتك وهو دنه دئسلاب فورعملا دنهل بهاذم

 نب نايلس ناورم وبا 0 ةنع يلريخاو . لوادملا لئاسر يف رخالاو لوادحلا

 0000 001 لحاف ةظاترغ ةنيدع يفوت هنا" سدتهملا )١ ىسانلا ئسع نب دمحم
 00000 0 وقال اننثلا ةل يجاهتملا ) دام نب ىريذ نب 9 سكام
 0 ةئس 0 نياوهو( ما 206: هتاف دارا نب رع و تحب ةئس بجرأ

 ا اطرأ ناك رع نب هللادبع نب دمحا ©) مسقلا وبا وهف ( رافصلا نبا ) اماو

 ىلع رصتخم جيز هلو كلذ ماعتل ةبطرق يف دمقو موجنلاو ةسدشاو ددعلا ملعب

 دخأملا بيرق ةرابعلا نسح زجوم بالرطسالاب لمعلا يف باتكو دئه دئسلا يهذم

 ريمالا 7) ةدعاق ةنباو رقتساو | ةئتفلا نم ردص ىذم نا دعب ةبطرق نم جرخو

 هللا ةمحر اهب يفوتو يقرشلا سلدنالا رحبلا لحاس نم ير.ءاعلا دهام

 هللا ءاش نا !دعه دعب مه ذ قأس ؟ةعامج ديمالت ةبطرق لها .نم بىآغ دقو

 لبق سلدنالاب نكي مل بالرطسالا لمعب اروهشم اًدمحم ىمسي خا هل ناكو : ىلاعت
 كم ال اص لما

 ةسدنملاو ددعلاب ًالاع ناك نايلس نب يلع نسحلا وبا وهف ( يوارهزلا ) اماو
 ١» ناهربلا قيرط ىلع تالماعملا يف فيرش باتك هلو بلعلا ملعب ًاينتعم

 ينامركلا ىلع نب دمحا نب نّترلا دبع نب ورمت مكتحلا وبا وهف ( يلامركلا ) اماو

 نيسملا ءذيملت نع ينربخا ةسددحلاو ددعلا ملع يف نيخسارلا دحا ةبطرق لها نم
 ملع يف هيراجي ادحا يقلام هنا مجنلملا رس كنها يح نإ نيسللا نب 4) دمحا نبا

 0 1 6 0 »سس

 0 1 5 0 <قحناو: بص 3

 ناكرالا باتكب علا باتكل وهو : بص 1

 دعاس نع ( 4 :رو سامان قا كلا هجرت ا بص (ه



 6 نيللنالا يف مواعلا

 يف يفوتف سلدنالا نع جورذلا ىلا نجسلا نم هقالطنا دعب ُهتّدا بسلا ةروهشم

 ةيآدص ةريزج
 يف نييضايرلا ماما ناك )١ طيحرملاب فورعلا دمحا نب ةملسم مسقلا وباو

 داصراب ةيائع هل تناكو كالفالا ملعب لبق ناك نمت ملعاو هت ف ساكنا

 يف نسح باتك هلو يطس»ملاب فورعلا سوميلطب باتك مهفتب فغشو بكاوكلا

 بكاوكلا ليدعت هيف رصتخا باتكو تالماعملاباندنع فورعملا ى ىنعأا وهو ددعلا ملع ماه

 نا“ ىسرافلا ةيرات فرصو ى 50 ودا ىموم نب دمحم جيزب ينعو ينآَبلا جيز نم

 100 هيف دازو ةرجملا خيرات لوال هيف ىكاوكلا طاسوا عضوو يلرعلا خيراتلا

 ىلع تهّنن دقو 4'م طلغلا عضاوم ىلع هّيني لو هيف ؟) هتياكح ىلع ُةعبتا هنا ىلع ةئسح
 .نيدصارلا طخ فيرعتلاو ١ ىكاوكلا تاكرح حالصا يف فلولا باتك يف كلذ
 نيعستو ناك ةئس يف ةئتفلا 5) ثعمنم ليبق ؛) دمج نب هلع 6 يفوتو

 نف مهلثم ىلدنالاب ”ماع بجنب لو ةلج ذيمالت بينأ دقو ( م ٠٠١80 ةثاثلثو
 نودلخ نباو يفامركلاو يوارهزلاو راّفصلا نباو )١ ججمسلا نبا مه 0

 8) يدهملا 5) ججمسلا نب دمحم نب 7 عئصا مسقلا زهف 5) ( جمسلا نبا) اماف

 موجنلا تاكرحو كالفالا ةئيه ملع يف ًامدتتم ةسدنهلاو ددعلا ملعب 5) ًاققحتم ناك

 ةسدنملا ىلا لخدملا.باتك اهنم ةنسح فيلاوت هلو بطلاب ةيانع كلذ عم هل تناكو
 باتك اهئمو تالماعملاب فورعملا ددعلا رام باتك اهنمو سديلقوا باتك ريسفت يف
 ٠١١ طخلا نم ءازجا هيف ىَصحَقت ةسددملا يف ريبكلا ةباتك اهئمو ددعلا ةعيبط (63»

 تاقبط هباتك و فل“ئوملا ركذو هنرحب لصفلا اذه ( 55: ) هعبدص| ىلإ نبا ىور ١(

 . يطيحرملا : يوري وهو ٠ مهالا

 ٍهتطخ باوصلا لعلو . طخ ىلع: بص يفو لصالا يف اذك (؟
 هر. ةحفصلاو ةمّدقملا بلطا (#
 كلم وو 15 ف2 ايك دما : باوصلاو 5

 ثعبم : بص (6

 (؟1:7) بص يف ةمح رتلا هذهو : ءاحلاب حمسلا : باوصلاو (5

 يطانرغلا سدنهملا :بص يفو .اذك (4 باوصلا وهو غيص| : بص 9
 ظحلا نم. . . ىفش : بص ١١( اققحم : تِص 5(0
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 ناكو ةغللاو وحنلا يف ًامامإ ًاهيتف اكسان الجر كلذ عم ناكو عبسلا يف روهشم

 هرثويو ةمظعي هللاب رصاتسملا مكحلا ناكو ايميكلا ةعانصب ملعلا هيلا سني

 2 هتلخادم نع ةنكيو ةنع ةضمقيف ةنم راثكتسالا موريو

 دمحا نب رمح نب دمحم نب دمحا نب دمحم نب دمحا ةمساو ىسع يلا نب ركب وباو

 دنع ىدع يلا نب هللا دمع نب ديجملا دبع نب رفاغلا دنغ نب ىلعالا دبع. نب دمحم نبا

 كانا للى .انهعم تاك معلص هللا لوسر بحاص يراصنالا ١١ ترج نب نمحرلا

 مكحلا مايا يف كلذ ملعتل سلي ناكف موجنلاو ةسدنهلاو

 عمسي ناك ةنا يطيلطلا 7) نيئوعملا نب دمحم نب دعس ناوع وبا ينربخا

 هلع جرخي ةملعم ناكو اذه ىسع يلا نبا رذ دنع طيحرملا دم نب ةملسم ٌةملعم

 ةّيضايرلا مولعلا رئاس يفو اهيف قسسلاب هل ًارقيو ةسدنملا ةعانص

 ملع يف 0 يديلقالاب فورعملا دير نب ليغمسا نب نما دسعو

 ٠ةيقطالا ةيناثلا ىتكلا راصتخا يف روهشم فيلأت هلو قاطاملا ةعانصب ًاينتعم ةسدنملا
 ( نب ) دبع ( نب ) هللادبع نب دمحم متا> يلا نب دمحا سابعلا وبا هتخا نبا ةنع ينربخا

 يفوتو رماع يلا نب روصنملا يجاملا مايا يف قرشلا ىلا :لحر هنا ناركذ نبا ةٌئره

 ةمدرعلاو رعشلا (62 ) يف نيمدقتملا ةمطرق هوجو دحا ) ردب نب ليعمسا هوبا كانه

 هللا ةمحر مكتحلا ةفيلخلا مايا يف اهب: قوسلا ماكحا يلوو

 ناك (اذك ) يريئطلاب فورعلا يودعلا دما نب دمحم نب دمحا مسقلا وباو

 تالماعملا يف نسح باتك هلو اهيف ادفان ةسدنحلاو ددعلا ملعب ًاملعم

 اقتحتم ناك 4) ىطسقر سلا رايلاب فورعما مركم نب نوحتتف نب ديعس ناهع وباو
 مولع ىلا 00001 م ةلارو نتيسولا يفلت هو ةغللاو وحنلا ملع يف اماما

 دوجولا ىلا فهود فك و مولعلا ليدعت يف ةلاسرو ةمكحلا ةرحشس اهامس ةفسلفلا

 ةديدش ةنح رماع يلا نب دمحم روصنملا مايا يف ةتلانو. ضرعلاو رهوملا ماسقنا نم

 لس رعلا:كتاوصلاو “ ى ثرحلا ُهلعلو |ذك ١(
 دينا امه اما لاقدر )0س

 لها لاجر خي رات 3 نسل دعب يف يضلاو (40:1) بص اضيا ىور اذكهو (+

 (ع0. 6004628, 299) سلدنالا

 ٠١ شيف »اج ضب #فهشقي  '



 00 سلادنالا يف مواعلا

 باسملا نم هيف مهل روح ام نورهظيو اهنم ةنوفرعي ام نومتكي تقولا كلذ نم
 سلدنالا نم ةّما ينب ةلود تضرقنا نا ىلا كلذ هبشا امو بطلاو ضئارفلاو

 اوراصو ةرجمهلا نم ةسماّلا ةئاملا ردص يف مهيلع 090 نيرا نم كاملا قرتفاو

 ةرضاخلا كاوام مهب لغتشاف ] د الدلا تاهص | نم ةدعاق 5 مهنم كلم 1 دعتقا و فئاوط

 ناك ام عيد د ىلا 0 تّرطضاو ١١ مهيلع ِهبمعَتو سائلا ناحتما نم ةمطرق 5 ىمظعلا

 نك كلك يف عال واو لكلا : نم ةعامللا كوام رئاخذ ن هرم ةبطر 0 رصقب

 نم قالعأ اهلالخ ق'دِحوُو سادنالا راطقاب بتكلا كلث ترشتناو ةميق هفئثاو نع

 يلا نب دوصنملا مايا مكملا ةكرجب نينحتمملا يديا نم تتلفا تناك ةمئيدتلا مواعلا

 لزت ملف اهنم هيدل ناك ام اهنم 'يش ةيعرلا نم هدنع ناك نء لك اضيا رهظاو رماع

 ارضرتت فناوطل| عاوفو انف دش يقل تا ملط قر نان عفترت ةبغرلا
 كلت ةحابا يف سلدنالاب تناك ام لضفا هللا دمت لاخلاف اذه انتقو ىلا اليلق اليلق

 7-0 اهريغو مواعلا م ُْي كلولملا دهز نا لاا اهملط 2 0 ضارعإلاو مواعلا

 ابهفارطا ًاماعف ًاماع نيكرشلا بلط نم روفثلا مهد اب رطاوخلا ( 61 ) لاغتشا
 نم سلدنالاب اًدارفا مهِّيصو ماعلا بالط لّلق امنع مهتعفادم نع ابلها فعضو
 كلذ مكحلا ةبانع (4 لوازف ) لوادف ةّيضايرلا مواعلا نم ءىشب ملع هدنع ناك

 ١ 5) اذه انتقو ىلا هللا نيدل رصانلا هيبا مايا يف

 كلم طسو يف ددعلا ملعب ادوبشم ناك يذئارنلا ةدابع نب 5) بابح سلاغ وبا

 مويلا ىلا اندنع روهشم :نسح فيلأت صئارفلا يف هلو هللا نيدل رصانلا نمحرلا دبع
 يف نحت فيلات هلو ةسدنلا ملسيغرملا دعا دج نإ تالا ع 0

 ك2 معلم 2 هتقبطو هيقنلا دلاخ نب دا نم عامس 7 ناك و ضئارفلا

 هدارطتد 4 ةطيحرلا

 تاتك هلو ةنيدعملاو دنعلاب الاع ناك ىرسلاب تورملا دس ف 1

 ةحالص| نكمي ل شوش انه لصالا ١«
 ةخسنلا يف بارطضا اضيا انه (؟
 0 لصالا يف مسالا اذه درو |اذك (

 قياس كس اطبح ملا تارهاد 2 |ذك 6

1 



 ممالا تاقبط 0 3

 فيلاوتلا ن ع قرسثملا رايد نم امهريغو رصمو دادغب نم للجتساو اهلها راشل

 مث هيبا مايا ةّيقب يف اهنم عججو ةثيدحلاو ةميدقلا مواعلا يف ةبيرغلا تافنصلاو ةيلملا
 ةليوطلا نامزالا يف سامعلا ىنب كوام ةتعج ام ىهاضي داك ام هدعب نم هكلم ةدم يف

 0001 0 تاكقلا باستكا يف هته دعبأو ملع | هتبع طرفل كلذ هل ايتو
 بتتك ةءارق ىلا هنامز يف ن مانلا كر رثكف كولملا نم ةمكحلا لهب هبشنلا

 (مكا/5) ةيائالثو ا ترس ةبش نم رفض ف يفوت 9 ٠ مهبهاذم مّلعتو لئاوالا

 ىلع باغتف دعب ملتحي ال مالغ ٍذئموي وهو )١ هللاب دي وما ماشه هثيا هدعب ىلوو

 يبا نب هللا دبع نب :دمحم نب هللا دبع نب دمحم رماع وبا ةمجاح سلدنالاب هكلم ريبدت

 00 111 لوا دينو ىلاطحتلا يرفاحملا رماع نب كلملا دمع نب ديلولا نب دمحم نب رماع

 بورض نم اهيف ام داراو اهريغو ةروكذملا بتكتال ةعماطلا مكتحلا هيبا نئازخ ىلا

 بتتك نم اهتلجج يف ام جارخاب مهرماو نيدلاب ملعلا لها نم صاوخ رضحمب فيلآتلا
 لئاوالا مولع نم كلذ ريغو موجنلا ملعو قطنأا مولع يف ةفاؤملا ةعدقلا مولعلا

 ةغللا يف ( 60 ) ةفلؤلا ىتكلا نايب نم تيم املف ٠ باسأاو بطلا ىتك اشاح

 مولعلا نم كلذ ريغو ثيدأاو هقفلاو بطلاو راحل راعشإلاو وحنلاو

 1 اهّأقا كلذو ىتعلا ءاعتا ف ايم تلم لإ سلدنالا لها دنع تاثحابملاو

 بارتلا اهيلع ليهو رصقلا رابآ يف اهضعب حرطو اهضعب قرحاف اهداسفاو اهقارحاب
 000000000 لل ا كلذ لصفو رياغلا نم بورضي تريغو ةراجحلاو
 دنع ةروجم مولعلا كلت تناك ذا 1) مهدنع مكَملا ةفيلخلا بهذل ًاحيبقتو
 جورخلاب م 0 اي اهارك 3 0 مهمئاسؤر هكا 0 مهفالسا

 دنع ةمكحيلا كرمت ناك نم رثكأ نكسف ةعيرشلا يف داحلالا هب نوئظمو ةللا نم

 ةهابشلا ووأ لزي لو مولعلا كلت نم مهدنع ناك اب اورتستو مهسوفن تلمخو كلذ

 ١( ا و مسو5) نبيومالا هيطرق كولم نم ىللاثلا ماسه وه 0

 نا اومعز نيذلا ةجح اعون طعسماو ةاردل دئالا قاف رمل: ت دكا هلق كس رك انعبل )0س

 ةلجم لوق انفيز آل ًاقباس معارملا هذه ىلع انددر دقو اهو ق رح داليلا كلت ىلع اولوت َّ] ىراصتلا

 ةيردنكسالا 0 قيرحو برعلا دنع مولعلا نع انتلاته يفو (101: 9 قرشملا يف) ستقملا
 م نوف



 6 سلدنالا يف مولعلا

 الدب انجاب قب ا تيب دقو ةيلدرم“ ليلا : دكا كلذدك"

 الح ىفا سدحرب وا دراطع لبنا و افرول تحدي د75 كر

 الجألا مسقي مييفو طيحي مج كلم يف قالا عيج نا تكلقو
 الم." هطقلا .توابصوو ”اتعو افوك اج ظ[لا كنج كررت

 الوأ و اح سل راسا ل اج ير
 العشلا اهنينف دينا لونام لوك > ادرس ضل رتو ل ا

 المعلاو لوقلا ىلحي نيناوقلا نم 5) هب توزع لوق الو ليلدلا اذه

 البج ..ةتلخ ىح م) لمست نعاوف  .هتياوغ يف ىموم نبا ٌرمتسا اك
 اليخ. اننيمو الاقل يرفع -انا :اهيسلوالا  نسلا يدا غلبا

 دعا ةبواعمو ٠ ىتاككلا نيشفالا نباب فورعملا ىموم نب مساق وه ىسوم نبا ]

 [ (م )٠08 نيتئامو نيعستو سمح ةئنس يف اذه ةدينع وبا يفوتو نيباسألا نييسرَقْلا

 اريصب ناك ةبطرق لها نم 5) ةّسينلا نباب فورعملا 6) ىحي نب ىحي مهنمو

 فراعملا بورض يف ًاثئفتم ماعلا يف ًافرصتم كلذ ريغو ّبطلاو موجنلا (59) باسجب
 لدحلاو رابخالاو ثيدملاو هقفلاو رعشلا يفاعمو ضورعلاو ةغللاو وحنلا مولع يف ًاعراب

 ةرشع سمخ ةئس يفوتو فرصنا ُث قرشملا ىلا لحرو بهذملا ”) يلزاعم ناكو

 ( م 55ا/) ةئاثلثو

 قطنلاو باسحلاب الع ناك 7) ميكتحلاب فورعلا ليعمسا نب دمحم مهئمو
 نكثو ىدحا ةئس يفوتو ايونل انوح كلذ عم ناكو رطاخلا فيطل نهذلا قيقد

 /) مكحلا ريمالا بدتنا ةعبارلا ةئالا نم ردص ىنم ال مع .( م ؟6؟) ةئاثلثو

 ىلاو مولعلاب ةياثعلا ىلا هيبا مايا يف كلذو هللا نيدل 8 نيرا دن تاك صا

 هب تررغ باوصلا نأ نظنأ (9 فحصم هنا ناسك
 اهفرحب اهلقن دق ةباتلا نييسلدنالا مجارت شكآ (+ نماط بنيحص مهيروااذه (8

 نع ( ةزو كة: ) ءابطالا تاقبط يف ءاكيقنالا نوع ناك ىف (!تص ) هسضا فا نا
 ىلع ىف ىف ةجرتوا) ارارع كلذ نإ هنو دل

 هنيمسلا .نباب :بص (9

 طلغ وهو لزتعم : لصالا ف (5

 بص رك ذي | 0١)

 ىلع كلم سلدنالا يف هيما ينب ءافلخ نم سصتتسملا فورعملا يناثلا مكحلا ةفيلخلا وه (ه

 (م وامه -وور حم سبو بسم. ) ةيطرق
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 و : دالب يه ىتلا ةريمكلا ضرالا نم ةسنارفا دالب د ريدنالا نإ زحاحلا وه

 000 رحب ىلإ ةيهتلم 53 اي .اهنال برثللا يف دومغملا رخآ سلدنالاو  ىمظعلا ةحئرفا

 20 طسو ةطيلط ةئيدم نيب ام ةفاسمو ١١ هءارو ةرامع ال يذلا مظعالا سنايقوالا

 ةمح هذهف ةحرم نيعبرا نم وحن ةرييكلا ضرالا ةدعاق ةيمور ةئيدم نيبو سلدنالا

 سلدنالا ربخ نم
 ال11 هلآ لرقتف اهوذ. نم انضرغ مه نيذلا اهئالع 55 للا "نآآلا دعناو

 نم سماخا ريمالا مايا يف كلذو ١١ ةرجملا خيرات نم ةشلاثلا ةئالا (58 ) طسو

 لخادلا نحرلا دبع نب ماشه نب مكحلا نب نول د دم وهو ةّبما ينب كوام

 0 ل ندريلب اولا لو مواعلا بلط ىلا سانلا نم ”دارفا كرش سلدنالاب

 نيتئاملا نيتاه ىطسو نيب ام ءاملعلا نم ره ةعبارلا ةئاملا طسو بيرق ىلا عْماَس

 فورعما يسنلبلا ةديبع يلا نب دمحا نب ملسم ةديبع وبا موجنلاو باسملا ملعب ىنتعاف

 ًالاع ناكو هتالص يف اًديثك فرس ناك ةنال كلذب فرغ اماو ") ةبقلا بححاصب
 ىلا لبغدو ثيدحو هّقف سىحاص كلذ عم ناكو اهماكحاو كارككلا تاكرلط

 ناملس نب عيبرلاو (اذك ) يف زلا نم رضميو زيزعلا دبع نب يلع نم كَم عمسف قرشلا

 مهأوس ةعاجو مكحملا دبع نب هللادمع نب دّمححو ىلعالا دبع نب سنويو ىدارملا

 : هبر دبع ( نب ) دّمحم نب دمحا لوي هيفف

 الاه يذلا هو راوس لإ هيكحي ردبخ + نع 0 ع 5

 6) الزعإ الو- ى "ل ار مف انتعامج نع اذودنح الإ تب

 كريما فاشتك[ لبق مججأر اذه )0

 تناك ةّيملعلا مهتضمن نإ شسلّدنالا" ترع نس مولعلا نع فل“وملا لوق نم ريظن (»

 ةلودلا يف مولعلا ةكرح نامز قفاوي وهو حيسملل عساتلا ينعا ةرجهلل ثلاثلا نرقلا طسو يف

 منعا دهم لع ةيسانفلا

 لاق ( 60. 000652, 456 ١) سلدنالا لها لاجر خيرات يف يضلا دمحا مر

 مدلب ىلا عجرو بتكَو ملماا بلط يف ( م م8 ) مهو. ةنس لحر يسلدنا قم لح ني 1

 رخآ عومجم يف اهدحن ملف هيف هير دبع نبا تايبا 6 ( موز5 ) مسءو ةئس تامو ثّدحو

 اهحلصنل

 000 | نك: بفاوسلا لما هش: |ذك (ه نزولا لتخت طواثم نطشلاو اذك +



 م سادنالا يف مولعلا

 مهتبلغ نا ىلا اليوط ًاتامز اهب مهكلم ل اصتاو ١١ ةيلييشال ةرواجملا ةقيتعلا فئاط

 حلا اننإدم طل اط ةيينم حرقا دلو ينم يمورلا كلملا خستناف طوقلا اهيلع

 مهبلغ نا ىلا ةئس ةئاثلث نم ًابيرق كلم مخفا نتا لا اوكلمو مهكلمل ةدعاق

 انطو ةبطرق مهكولم ( دعتقا ) دقتعاو ”ءىْذ انمدق يذلا خيراتلا يف اهيلع نوملسملا
 ةئيما ينب ىلع رمالا راشتناو ةنتفلا نامز ىلا ابب نيملسملا كلملا زكرم لزت لو

 لاحك مهلاح ءاسْؤرلا نم ةدع ىلا راصو سلدنالاب كلملا لمس كلذ دنع قرتفاف
 سرّتلا نم كقئاوطلا

 امن جراخلا يعورلا جيلا اهنم يلودمللا اهدح ناف سلدنالا دودح اماو

 31 يعتني مث الم رشع م 2 قاقزلاب فرعي عضوم يف هجنط ( 59 ) لباقي

 سنايقا ا مظعالا دخلا ىرتلاو لايقل اهب“ ماشلا نتادم نم روص ةئيدم

 لصاولا ةرهزلا لكصه هيف يذلا لل ىف قرشا اهذحو ةيلظلا رحب دنع درا

 ةثاث لمحلا اذه يف نيرحبلا نيب ام ةفاسمو مظعالا رحبلاو مورلا رجب نيررحبلا نيب ام

 يلامثلاو يبوثملا ناربكألا اهادحو سلدنالا دودح نم رغصالا دما وهو لحارم

 نيرشع نم وحن يلرغلا اهدح ةفاسمو ةلحرم نيثلث وحن امهنم دحاو لك ةفاسمو
 اهضرعو طوقلا ةدعاق تناك ىلا ةقيتعلا ةطيلط ةنيدم سلدنالا طسوو ةءر

 بيرقلا يف كلذب تراصف بيرقتلاب ةجرد 14 املوطو ةقيقد 0٠و ةجرد 5
 (م54١٠) ةئامعبراو نيتس ةنس وه يذلا اذه انتقو يف يهو سماخلا ميلقالا طسو نم

 وذ نب ئسوم نإ تكي رماع ني لبعمسا نب 3 نيسحلا 5 ريمالا ةدعاق

 ةفورعأا ةنيدملا ضرع سلدنالا تالب لهاو ٠ سلدنالا كوام يظع نونلا (يذ)

 دعب ًاضرع ادم رثكاو ةجرد ” اهضرعو اهئم يلوثملا رحبلا ىلع ءارضخملا ةريزإلاب

 يف سلدنالا ملظعف ةحرد ؟ عضوأا كلذ ضو لاخلا ايلعلاك ىلع يتلا نئادللا

 ةطانرغو ةبطرقو ةقلامو هيليمشاك عبارلا ملقالا يف اهنم ةفئاطو سماخلا لقالا

 ةيسرعو ةنرماو
 سلدنالا نم يقرشلا دملا وه يذلا ةرهزلا لكسه هيف انكْذ يذلا لمملا اذهو

 نيشلاب عئاشلاو (545ة116) ةيليسا : لصالا يف ١(



 ممالا تاقبط تناك د

 اذه عم ناكو خيراتلا حيحص يف فدرعتلا تانك ا يح |[ تتم وف فاو

 ةورتو رقو اذ كولملا ن اتتم يحل تابع اص ةريسلا لضاف يهدملا لي

 ةعانصلا لماك باتك بحاص ١١ يسوجملا نباب فورعملا سابعلا نب ىلع مهنمو

 هل ودلا كر نب د لولا ديكصع كلملل ُقَلا يكلملاب فورعلا ةمعيبطلا

 بطلا مولع ىلع لمتشم ليلج شانك رهو ييلردلا هيوبا كانت لع يلا

 ُهلْغَم اشانك ملعا الو «56 ) هلاعاو

 رعمو ماشلاو قارعلا لها نم اندنع مالسمالا ءارلع ريهاشم ءالوهف

 [ سلدنالا يف مولعلا ]

 بلاعب تينت ةعامج اهيلع ةيما ينب بلغت دعب ايا اهيف ناكسف ١9 ىلدنالا امو
 ةيلاخ ميدقلا نامزلا يف كلذ لبق سادنالا تناكو اهنم ةريثك ءازجا تلانو ةفسلفلا

 يف ةعدق تامسلط اهيف دجوي هنا الا هب ءانتعالاب دحا اهلها دنع رهتشي ل ملعلا نم

 سلدنالا تناك ذا ةيمور كوام لمح نم اهنا ىلع عاجالا عقو ةفلتخم عضاوم

 نوملسملا اهحتتتفا نا ىلا ”) ةمكحلا نم ةطاع كلذ ىلع لزت لو مهتكلممي ةمظتنم

 كلذ ىلع 4) تأمف «م 7١١ ) ةرجحلا نم نيعستو نيدثا ةنس ناضمر رهش يف
 كلملا دطوت نا ىلا ةغللا ملعو ةعيرسشلا مواعب الا مؤاعلا نم ءينب اهلها ىعي ال ًاضنا
 اوهبنتو مولعلا يلطل مهنم م.فلا ووذ كّرحتف ةسلاب ايهلها دهَع دعت“ ةمما يب

 ىلاعت هللا ءاش نا اذه دعب هذ فأي ام سسح ىلع قئاقللا ةراشال

 نا ىلا ةّينارصنلا مث اّلَوا ةئباصلا نم مورلا نيدف سادنالا لها نيد اماو
 ممالا نم فئاوطل ناكف مهكلم اماو.انكذ يذلا خيراتلا يف نوملسلا ل

 ةئيدم نولزني مهلا ناكو مورلا ممالا كلت نمث.ةما دعب ةما اهولوادت ةفلتخم

 (1؟1:9) بصو ([؟1) كح بلطا ١(

 روهشملا .اهتباتكيف انعبت دقو . اهررك دقو سيلدنالا : لصالا يف (9
 دق ءايلعلا نم نإ قتك ١ ناق سلدنالا ىراصن كف هتف رعم مدعل فل ئوملا عدخ نق و

 فيلاتك ايديا نيب لازتال ةليلملا مهبتكو حيسملل عباسلا ىلا سماخلا نرقلا ذنم اهيف اورهتشا
 انتل اقم 8 نيريثك مهريغو خر ءوملا سويسوراو نييليشالا نيسيدقلا سردنايل و سرودي زيا

 ت.ءادو : اهلعاو |ذك 0( 0(: + قرثملا) يف ةّيكلفلا مولعلاو ةسينكلا يف

 4183141: يه. أم اش



 5 برعلا دنع مولعلا

 باتك اهنم ةيلج ىتك هلو برعلا رايدب ةفسلفلاو بطلا « نيب ) فَلا يذلا وهو

 عم هل ثرجو اهريغو دصقلا باتكو ايلوخنلاملا باتكو ضبنلا باتكو سفنلا ةهزن

 هيعارذ دصفب رماف هيأر فخيسو هروج طرفل هيلع ُةتقنحأ روما ىلغالا نب هللا ةدايز

 ٌشْعع تن اليوط ًانامز ابوليغم كمر .سلشق ةفبربا 2 تام نا لإ لد
 ملعا هللاو ( 55 ) رئاط هفوح يف

 اهثم اعراب ةمعنمطلا مواعلا يف امدقتم ناكو ١١ يفوصلا ناّيح نب رباج مهنمو

 ًاقرشم اذه عم ناكو ةروهشم تافنصمو ةريثك فيلاوت اهيف هلو ءايميكلا ةعانص يف
 بهذم وهو نطابلا ملعب فورعلا ملعلل ادلقتمو ةفسلفلا موش نم ل

 يتتنتلا هللا دع نب را دسا نب ثرالاك مالسالا لها نم نيفوصتلا

 ماعلا نبات فورعلا "لكم حلا دسسلا ى دج 2 01 مهنارظنو

 ؟) بالرطسالاب لكفلا ف ال رجم ةييدع ناح نب مال قار هنا يبالزطسالا

 هل ريظن ال ةلأسم فلا نمضت

 لاحتنا يف نايح نب رباج ةقبط نم ؟) يميمحالا جهاربا ني نوبلا كد مهثمو

 مهلمو ٠ ةفسلفلا مولع نم ريثك ىل ا حا رشالاو نطابلا ملع دلقتو ايميكلا ةعانص

 دم ملعم وهو ةمكحلا سودرفب فورعملا 1) شانكلا بحاصض ه) نيد نإ ل

 يزارلا 5

 تفاح ناك راما نباب فورعملا 3 يناورهتلا دلاخ يلا نب هاربا نب دمحا مهتمد

 يف ةئسح تافنصم هلو .اهل مهفلا نسح لئاوالا فيلاونل اعماج ىتكلل ًاسراد بطلا

 يف ُةباتكو رفاسلا دازب فورعملا ضارمالا ملع يف ةساَنك اهرهشا نف مديغو بطلا

 ةلئاسرو ةيغملاب فورعملا ةّكرملا ةيودالا يف ةباتكو داّتعالاب فورعملا ةدرفلا ةبودالا
 نا ىلا ُهَنَدَأ خيراتلاب ةيانع ًاضيا هل ناكو اهييف لئاوالا فالتخا ذ يفو سفنلا يف

 ١( كح) طفقلا نبا فرحلاب اهلقن همحرتلا هذه 111-11٠(

 بال رطسالا لع :كح (س 0
 باوصلا وفو ىميمخالا ىور دقو (186 ص) ضفقلا نبا بلطا (ةب

 ([؟١) كح بالطا . فيخصت وهو «يرو نيا » لصالا يفو يزبطلا نير نب يلع وه )0

 عوهجلا ةيناب سلا يف وهو شانكلا باوصلاو (5 ([57) تسريفلاو
 رتب: #) تّص هركذ 9



 ممألا تاقبط باتك "6

 يصاقلا يفربخا ٠ ةقرحملا يآرملا يف فيلآتلا بحاص ١١ يرصلا مثيلا نبا مهنمو

 ةئس رضع ُهِيَق ( 54 ) ةنا نمحرأا دسع نب دمحم نب ىسع نب نّحرلا دمع ديز وبا

 ةئاعبراو نيثلث

 ا ا ىلاهربلا يميلعتلا موجتنلا ملعب نينتعلا ريهاشم ءالوهف

 رهثشا نم لوا ناف داسفلاو نوكتلا ملاع يف اهريثآتو بكاوكتا م اكحا ةفرعم وهو

 ىلا ؟) ةئم ىهذم ] ] ناكو روكذملا يدا رقلا عمربا ن ١ دس هدلعألا ةضدج قع

 كلذ عم ناكو يكمرإلا مهلعا ن , دمحم ة ةقيرطلا هذه يف هالث م٠ ٠ برعلا بهاذم

 ءالؤه ناكف .روصنم يلا نب ىحجيو يومالا دلاخو يفاملا رفاسم نباو قطنلاب اي ًارذتعم

 موجتللا ماكحا يف برعلا سهاذع سهذمثلا يف ايزاتتم ىرك نوزخ

 سرفلا نم مجعلا كلاسم اهيف نوكلاسلاو ةعائبصلا هذهب نوقتحتملا اماو

 تالاقملا باتك بحاص 5١ قراط نب بوتعي مهنم رهتشا نمهف مهريغو نيينانويلاو

 ةدلوم فرعت مل نم ؟) دوعتو كولملاو ءافلخلا ديلاوم يف

 100|0 أو . ه) ةميغفلا بنلاوتلا حاض يدتملا هللا ءاشن ام مهتمو
 طايخلا 0 وباو لضفلا ةنباو ( ره ) ديشولا نامز يف ناكو يسرافلا ) تخون

 ىلع فأول 00 0١ ةفوزلا فاتكلا بحاح ىنشاحلا نايلس نب. قحشاو

 رمت نب دمصحم نب رفعج رشعم وباو يربطلا ناخآلا نب رمعو ملاعلا ينس ليواحت
 هاوس ةعاياو نادمحلا وبا يللا

 نب قاحسا يعيبطلا ملعلا نم ةطبئتسملا مولعلا رئاسو بطلا ملعب رهتشا نمو
 /) دايز ةلود يف ةيقيرفا نكس مث لصالا يدادغب ناكال) ةعاس مسب فورعملا نارمم

 ملعلا ةحضو ةحيرقلا ةذوج يف امدُمَم ناكو دادغب نم ةملجتسا وهو ىلغالا نب هللا

 يشحلا نبا :لصالا يف ١(

 0 هيف بهذمش ناك باوصلاو . لصالا يف اذك (
 دوعس: العلو لصالا يف اذك ( (8ا/لر.) تسرهفلاو (؟1/1) كح تلطا (#
 (؟/) كلعو ([7/5) تسريفلا بلطا (ه
 ([/6) تسرهفلاو (110) كح بط| ففيحضت وهو تحي لصالا يف (5
 (؟ مهم: م) ةعمينسا يلا نبا هرك ذ دقو اذك 36
 باوصلا وهو ةدايب ]: بص (4



 نا برعلا دنع مواعلا

 نم ىلطعسولا ةريسلا يف سماخلا نفلاو.١) طسوالا وهو لماكلا دعسا بك يلا دهع

 دهع نم كلذو ةريخالا ةريسلا يف سداسلا نئلاو ساو ىذ ديس لإ ١ ىلإ دكا

 تاياكتملاو ةلطابلا رابخالا ىلع هيبنتلا يف عباسلا نآلاو٠ مالسالا دهع ىلا سان يذ
 .) اهراعشاو اهتئافدو اهبورحو امم ءاكحو ريح روضق ؟ذ يف نماثلا نئلات ةلجخلا
 نادم تراعم ىلا نفلاو٠ اهمكحو ”) اهفورحو ريخ لاثما يف عساتلا نفلاو

 ملع ن نمد متاقواو تانارقلا )٠ باسح نم ناسح لمح باتكلا اذه ءانثا يفو

 مراود | يف مهفالتخاو 5) هثّدحو ملاعلا مدق يف لثاالا ءارآو موج: || ه)ءاكحاو ةعيبطلا

 اهمم ناسح فيلاوت اذه دعب هلق كلك ديغو مهراما ال) رداقتمو سانلا لسانت يو

 تاكر ريداقمو كالفالا ةئيه ملع لمجم فيرعتلا ةضرغو ةمكحلا 4) رئارس باتك

 اهنمو ٠ هماسقا باعيتساو هبورض ءافيتساو موجنلا ماتكحا ملع نيمثو بكاوكلا

 طخب تدجوو .لاصنلاو ماهسلاو يستلاو يمرلا يف بوسعيلا باتكو ىوقلا باتك
 نبا دمحم نبا هللا نيدل رصانلا نحرلا دبع نبا هللاب رصتتساا مكملا سلدنالا ريما

 نبا نينمؤملا ريما ماشه نبا ريمالا يكتملا نبا ريمالا نةحرلا دبع نبا ريمالا هللادبع

 يللادمحلا دمحم ايا نا يومالا 5١ سوعلا مكتملا ناورع نبا نينمؤملا ريما كلملا دبع

 (م545) 50 نئاثو عسرأ ةنس يف ءاعنص نحسب يفوت

 0 ) ىرصملا سنوي نب نامحرلا دمع نب ىل نسا با مبتدو

 روصنم يبا نب ى# جيزا هحالصا ىلعو ٠ رعشلا عراب مولعلا رئاس يف اق رضتم موجتنلا

 مويلا بكاوكلا ميوقت يف رصم لها ليوعت

 طسوالا عبت وهو - باوضأ| نأ تلك ١

 وهو ناملالا ءالع دحا ُهنم ةخسن ىلع فقو دق ليلكألا باتك نم نماثلا ءزجلا اذه (»
 بحاصو . (540:9) نونظلا فشك يف باتكلا اذه فصو ضيا بلطا .هعبط يف مويلا عاس
 (25:301162::0) نلوم ذاتسالا ةببط ئذلا :ترعلا ةريزح ةفصاتاتك نعل وم كد لك

 ناسح نم : كح (+ اجورخ : لصالا يف (# نديل يف ١199 ةنس
 فحصت وهو . هتدحو : لصالا يف (5 ماكحإ لوص| :كح (ه
 رازس|:ىوريو (ه اريداقم الح (97

 ديناسالا هذه لمهإ طفقلا نباو . يشرقلا اهّلعل . لصالا يف اذك (ه
 (75. ص) ءايكحلا خيرات بلطا ٠(



 ممالا تاقبط تناك هم

 عماج باتك وهو )١ ةثاثاثو نيثلثو ناك ةنس يف هرهشو دقعلا مظن باتك
 بهذم ىلع موجنلا تاكرح باسحو كالفالا ةئثيه لوصا ىلع لمتشم ليدعتلا ةعانص
 ادا 'هكذي لام مرابدإو كلفلا لابقا ةكرح نم هيف 5ذو دنه دنسلا
 ىلا مضي الو لّقعي ال ام ةكرللا هذه نم انيلا باتكلا اذه لوصو لبق 7) عمسن
 )0 00 ل نع روع انمهفو انيلا باتكلا اذه عقوىتح نوناق

 5) انريغ ىلا رهظ ه) نظن الام اهنم انيلا رهظ ىتح انامز ؟) اهب سرمتتلا ىلا

 7) موجنلا تاكرح حالصا يف فاؤملا يباتك يف اهقيب دق ءانسأ-اهيف ان هنو

 وهو برعلا فارشا دحا ةنّْيَمَدلا يذ نباب فورعلا ينادئملا دمحم وبا مهنمو
 ةئيمدلا نباب فورعملا ناياس نب دواد نب فسوب نب بوقعي نب دمحا نب 4) نيسحلا
 |0000 0 انداط نب رمت نب رعزالا نب ديلولا نب ذقنم نب ثرثعا نب هرم نإ

 نب ةيواعم نب كلام نب ماعدلا نب بحرأ وهو ةرم نب نايلِع نب دمع نب ةعيبد نبا

 00 | نإ فول ني دصاح نب مث نب ( ليكتب ) لككيف نب نامود نب بعص

 امس نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب كمر نا كر نإ كلللم

 فورعملا هباتك نم ةتلسن تجرختس ١٠ناطحق نب برعي نب ( بجشي ) بخش نبا

 |0000 ددانلا يلع باتك وهو اهكوام ماياو ريخ تاق تارا ل املكالاب

 مجعلاو برعلا باسنا لوصاو ًادتملا راصتخا يف اهنم لوألا :5) نوف ةرخ

 هك تلاثلا نفلاو ٠ ريح نب عسيمملا دلو بسن يف يناثلا نلاو٠ ريح دلو باسناو

 ىلا ناطحق نب برعي دهع نم ةميدقلا ةريسلا يف عبارلا نفلاو ٠ناطحق (53) لئاضف

 عّمسي ا كح #7 هةكانلط و ناد كا

 ا تالا ككل ىاوز +( مهفو : كح 0س

 يريغل :كح (5 ةنظا : كل 0016
 هسفنل بسني يطفقلا نبا نأ بحعلا نمو (انك ناك" 56 ابف 0 كح 07
 مسا لوصفلا هذه ىلع مَّدَق ناك يطفقلا أ لجل وم ا د بلط|) يسلدنالا دعاص لآ ن6

 لاخلا لصحف خسانا ةطقسإ م دعاص '
 لاف ةنيقلا ىذ نبا اما. تسنلا صمتخاو (115 ص) كح رك دنس ملح

 كئاح ن 0 هن|إ هريغو (؟9:[51) ةفلخ جاحلا

 نونفلا هذه لّصفي مل طفتلا نبال ءامكحلا باتك يف (ه



 ةا/ برعلا دثع مولغلا

 ريبكلا لخدملا باتكو فولالا باتكو عئابطلا باتك ماكحالا ةعانص يف

 باتكو ملاقالا باتكو محاللا باتكو لللاو لودلا باتكو تانارقلا باتكو

 تاثتكو تكلا باتكو ديلاوملا يف ؟) تالاثلا باتكو ١١ ادجدكلاو جاليفلا

 ريبكلا ةجيز موجنلا تاكزح يف هبتك نمو ٠ كلذ ريغو ديلاوملا ينس ليوا

 باتكو ناهربلا نم درحملا قلطملا لوقلاب كلفلا ملع رثكأل غماج ةدئافلا ريثك وهو

 تاقوال بكاوكلا طاسوا ةفرعم ؟) نّمضت تانارقلا ) جيزي فورعلا ريغضلا جيلا

 رمقعا برش ىلع انمدم رشعم وبا ناكو ٠ نافوطلا دهع ذه ىرتشملاو لحز نارتقا
 يلال ارصاعم ناكو ةّنرمقلا تاالتمالا دنع عرص هيرثعي ناكو اهترقاعب اًرهتشم

 يفاَلا نانس نب رفعج
 ملع يفو ماكحالا مالعا يف نيمدقتملا كودك ه) تيصخلا نب نيساا مهنمو

 4) تقسو نب هنت مهنمو ٠ ديلاوملا يف نسح باتكو روهشم حيز هلو ليدعتلا

 ٠ سوميلظبا ةريثلا حرش بحاصو سسانتلاو ةسنلا يف فلؤملا تاتكلا بحاص

 7 دم مهنمو ٠ يعزراوقحا جيز ليلغت بحاص ميركلا دبع نب ىثملا نب دمحا مهنمو

 نحتمملا بهذلا ىلع رصتخم جيز هل يزرورملا كلملا دنع نب دلاخ نبا دمحم نبا

 ( 58 ) روصنم ىلا نب ىحيف يزروُرملا كلملا دبع نب دلاخ هدج يدي ىلع رهظ يذلا

 مهك ذ مدقتملا يرهوللا ديعس نب سانعلاو 4) يلع نب ديسو
 يذلا ريبكلا جيزلا بحاص يمدالا نباب فورعملا ) ديمح نب نيسلا مهنمو

 هاممو يواغلاب فؤرعملا ينئادملا ماشه نب دمحم نب مساقلا هذيملت هتافو دعب هلك

 تالاقملا : كح (؟ (اذك) ةادخذكلاَو جاليحلا باتك :كح ١(
 نمضفم :كح (خ (اذك ) جي رئاب : كح .

 (171) تسرهفلاو ( ١150 ص١ ىطفقلا نبال ءايكحلا خيرات بلطا (ه

 (ا78 ص) كنَخ تلطا (5

 نا انفلوه مالك ىور ثيح (48 ص) ءايكحلا خيرات يفو . لصالا يف اذك ٠(
 وع ميل

 ىلع نب دنس : ([ 11 صر كح (4

 عخار : ثيسلأ نب دفحم ةاعدو ([86 ص) طفلا نبا اهفرحب ةمحرتلا هذه ىور (
 2( تسرهلا



 مالا تاقرط احا ه5

 . «كلفلا باسح نم هيلا جات ارو يدا نو حتما يدع ااا

 ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو عست ةئس يف هز يف اهامس ىتلا هداصرا ضعغب ناكو

 مالسالا يف ١١ ادحا ملعا الو مصتعملا ةفالخ نم ةئماثلا ةنسلا يف كلذو ( م١480

 ةيانع كلذ دعب لو ٠ اهتكرح ناحتماو بكاوكلا داصرا حبحصت يف ةئلبم غلب
 تالاقملا حرش يف باتك اهيف ا يق فضلاثلا ىلا هند موجنلا ماكحاب

 سوميلطبل عبرالا

 ةشيهو ةسدنملا ملع يف ًامدقتم ناكو ١١ يزيِرَّتلا متاح نإ لضفلا مهنمو

 باتك هيف حرش يذلا ةباتك اهئم ةروهشم فيل ات هلو موجنلا تاكرحو كالفالا

 دنه دنسلا بهذم ىلع ريبك جيزو سديلقوا

 ىلع بكاوكلا (51) طاسوا هيف تبثا جيز هل ©) حابصم نب نسما مهنمو

 مجينملا 3 يخودتلا ليعمسا نب دمحم مهلمو ٠ هنامز يف دصرلا هبلا يدوي أم بهذم

 لابق,الا ) تاكرخ اهنم موجنلا ملع نم بئارغب  اهنع ردصو دنملا ىلا لخد يذلا
 نيناعملاو بكاوكلا تاكرجج ءايلعلا دحا ) دوجحام نب يلع مهنمو .٠ زايدالاو

 اهداصرال

 ماكتحاب مالسالا لها ملاع ,”) يخلبلا رمت نب دمحم نب رفعج ريشعم وبا مهثمو

 ملعو ماكتحالا ةعانص يف ةديفملا تافتصملو ةفيرشلا فيلآتلا بحاصو موجنلا

 هبتك نف /) مجعلا رئاس رابخاو سرفلا رّيسب سانلا ملعا كلذ عم ناكو ليدعتلا

 دخأ جلس الو كح 6

 000 0 تسول بط (684 ص) ٍضفقلا نبا خي رات يف هفرحم لوقنم )0

 (115ص) يطفقلا نبا اهلقن ةتمحر تؤ (174 ص) تسرهفلا يف حابصلا نبا : ىوريو , (©

 داق تك اوكا طاسؤ| هيف ثنثا جيز هل » : : لاقف طبضاو حصا كانه ةتناورو دعاص نع

 « هناهز يف دصرلا هيلا يذئؤي ام لع سمشلا ليمو سويملطب بهذم ىل اء

 ةكرح : كح (ه (11 ص) يغقلا نبا +
 نب هللا دبغ: (71:) ءايكحلا خيرات يفو )28١( تسرهفلا يف ىور اك باوصلاف (4

 روخاما

 ممالا رئاس : 18 2 (1 هرا) افلا ل خير اتو (117/ ص)



 تا برعلا دنع مولعلا

 ةدئافلا يظع مرملا فيطل باتك وهو موجالا تاكزحو كالفالا ةئيه ملع ىلا لخدملا

 ةرابع نيباو ظفل بذعاب ؟) يطسجملا باتك عماوج ىلع توتحا باب نلف 1١ نيت

 نيمدقتملا نم ًاعيبج اوناك 4)نيسماو دمحاو دمحم هوئبو ”) كاش نب ىسوم مهنمو

 تاضراب- هءانع مهو موجنلا تاكو ( 50 ) كالفالا ةئيهو ةفسلفلا ملع يف

 يمجنم يف ادوهشم مهنم كاش نب ىسوم ناكو ١ اهسايقب ©) لابتهاو بكاوكلا
 ةبيجع ] فيلات كلذ يف جلو لّيملا ملعو ةسدنهلاب سانلا رصبا هونب ناكو نومألا
 نساثلا ددع ةَروهشَم ) يهو يسوم ىنب ليج فرعت

 تاكر ملعب نيققحتملاو ةجارتلا اراد 7١ يربطلا نامل ل مهنمو

 داشل تازكاذملا باتك يف يخلبلا دمحم نب رفعج رشعم وبا ذو ٠ اهءاكحاو موجنلا

 ةلصوو هدلب نم هاعدتسا نومأملاريَزو لهس نس لضنلا ناكمانزا اذ نإ 9 2

 ناطلسلا نئازخ يف مويلا ىلا ةدوجوم ماكحاب مكحو ةريثك ًامتك مجرتف نومألاب
 ملعا ىلاعت هللاو ةنسلفلا نونف نم اهريغو موجالا يف ةريثك ًابتك هل فلاو

 دحا 0 قاتهلاب فورعملا قارا راج نيناس هك ن رح مهنمو

 باسحو كالفالا ةئيهو )١١ ةفسلفلا ملع يف نيمدقتماو بكاوكتا دصرب ١

 امهتاكر ل ًاحالصاو ني َريثلل اذاصرا ُةنَمْض ليلج جيز هلو ماكحالا ةعانصو موجنلا
 ةسمخلا تاكرح هيف كْذو يطسجملا باتكب فورعلا سوميلطب باتك يف ةتنثلا

 سوميلطب :كح (ا 0 هكلحا 0

 (17) ص١ تسرهفلا ب اتك عجار 012 ن0 ليضفلا اذه تحال 4

 اهوا نسللاَو ةوح| دلال : كح 4

 لايخح|<تااوضلا لملف لصألا ىف اذكا 5
 (؟5١ ص) كح اهاورف لصالا نم ةرايعلا هذه تطقس (5

 (141 ص) ءايكحلا خيرات يف لصفلا اذه بلطا (*
 طلغلاب نارجب نبا (7550:7) تسرهفلا يف ىورو .ناذاشل :كح (+

 فاذا ناه ندم د هر اكمل كنا باوصلاو . مسالا اذه خسانلا حم دك 0(
 يطغقلا نبا اهلقن ةمحرتلا هذهو نانس نب رباج نب دمحم هللا دبع وبا ىوريو ٠ ناكل فورعملا

 (17/4) يربعلا نبا خيراتو (174 ص) تسريفلا 37 عجار ٠ كح)

 هسدنملا:كح 9١( نيرويملا :دلح 4( 96



 ممالا تاقبط قل و نإ

 و سابروغاطاق يلاعم مهف ىلل 0 ةصخخملا يللاعملاو

 00 00 مالا ملتلا يف اذه دعب هل مث نم الا مواعلا عيملل ةعوضوملا لئاوالا يه

 ةريسلاب فورعلا رخالاو ةّيندملا 000 امهدحا امهلل ريظن ال ناباتك ىلدملا
 ”ىدابم يف سيلاطاطسرا بهذم ىلع يالا ملعلا نم ةميظع لمجب امهيف فّرع ةلضافلا
 ماظنلا نم هيلع يه ام ىلع ةّينامملا رهاولا اهنع ذخوت فيكو ةّناحورلا (49) ةتسلا
 ىحولا نيب قرفو ةّيناسفنلا هاوقو ناسنالا ار امهيف فّرعو ةمكحلا لاصتاو
 ا 1] 0 دلل حاحلو ةضاثلا زيغو ةضانلا ندلا فاصا فصوو ةنسلفلاو
 000000 00 2 ألا رخام ىلاراتلا رصنويا ناكر“: ةيوشلا سدماوثلاو ةكذلا

 اهذخأم برقل قرشلاب نيملسمللا راصما نم اهريغو دادغبب ءايلعلا ليوعت قطنملا ملع يف
 ةلودلا فيس ريمالا فنك يف قشمدب يبارافلا رضن يلا ةافو تناكو اهحرش ةرثكو

 ريهاشملا مه ءالوهف(م٠15) ةئائاثو نيثلثو عستد ةنس يبغتلا نادمح نب هللا دبع نب يلع

 فراعملا نونف يف عسوتلا لها 0

 اندثع مهنم رهتشا نيف . ريثكف ةفسافلا ءازجا ضعب ماكحاب نوروهشلا ًاماو

 يدادغبلا هللا دبع نب دما هكَذ مدقت نم ىوس ملاعلا ةئيهو موجنلا تاكرح ملعب
 ىلع فلؤملا اهلوا جايزا ةثلث هلو مصتعماو نومأملا نامز يف ناكو ١١ شيم فورعم ا

 ةكرل هلاعتساو لاحالا ةماع يف يمزراوخلاو يرارفلا هيف فلاخ دنه دئسلا هذم
 00007 07 101 قاردتكسالا 59 نوت يأر ىلع مرابداو جوريلا كلف لابقإ
 ناك ؟) مايا يف ةرم لوا ] جيزلا اذهل ةنيل أت ناكو ٠ لوطلا يف بكاوكلا عضاوم
 ىلا عجر نا دعب هفلا هل ام.رهُسا وهو نحتمملاب فورعملا يلاثلاو . دئه دئسلا باسح

 ثااثلاو ٠ هنامز يف ناحتمالا ةبجوي ام ىلع ىكاوكلا تاك ُةنَّمْضو دصرلا ةاناعم

 ماا لالا لمعلا يف ننح ناتك هلو ءاغلاب قورعلا ريغصلا جيزلا
 بحاصو نومأما يمّجنم دحا 5) يلاغرفلا ريثك نلمح نإ دمحا مهنمو

 ئ299-7-222--997--7-ج

 ل 00 د ل وقم هامل ول - لوك 0 ناكل ق0
 :كح «٠( 011/6 نك :ةسروللا ت اتك عجار ( ٠ صر

 0 مرعا ل إى د كيع»' حصيل :كح (م
 هحفصلا يف ) كح هلقن (5 7 ا“ وحن مرمع نم غلبو: كلك دارو 5

 0005| دجخ هانم دقو (]75 ضر تسروتلا: اك مجاز . 4



 0 برعلا دنع مولعلا
 ءارآ دلتتو ُةيأر كلذا برطضاف ىصقالا ةضرغ ملع الو يملالا ملعلا يف لغوي مل هنا

 0 يده الو مهنع مهني | ًاماوقا اندو ةفيخس سهاذم لحتناو ةفيخس

 نم ًاسيرق يفوتو هرغ رخآ يف يع 5 ًانامز دادغب ناتسرام مث 3 يزل ناتسرام راداو

 ملعا ةناحبس هللاو ( م 7+4 ةئايلتو ني رقع هك

 ذخا )١ ةقيقطلاب نيملسملا فوسليف يلارافلا رصن نب دمحم نب ديح رصنوبا مهثمو

 ردتقملا مايا يف ") مالسلا ( 48 ) ةنيدمي ىفوتملا ") يلاليج نب انحوي نع قطنملا ةعانص

 فشكو اهضماغ حرشف اهب قّقحتلا يف مهيلع ؛) ىلاو اهيف :مالسالا لها عيجج ّدبف
 ةراشالا ةفيطا ةرابعلا ةحيحص بتك يف اهنم هبلا جاتحي ام عمجو اهنوانت برقو اه رس

 اهيذ لوقلا حضواو ميعتلا + ءاحلاو ليلحتلا ةعانص نم هريغو يدنكلا هلفغا ام ىلع ةهبنم

 ف رص فيكو اهناعتسا قرط فرعو اهب عافتنالا هوجو دارفاو سمخلا قطنملا داوم نع
 ٠ ةلضافلا ةءاهثلاو ةيفاكلا ةياغلا كلذ يف ةمتك تءاذ اهنم ةدام لك يف سابقلا ةروص

 الو هيلا قس مل اهضارغاب فيرعتلاو مولعلا ءاصحا يف فيرش باتك اذه دعب هل مث

 رظنلا ميدقتو هب ءادتهالا نع اهلك مولعلا بالط ينغتسي الو هيف ةمهذم دحا بهذ

 ةعانص يف ةعاربلاب هل دهشي سلاطاطسراو نوطالفا ةفساف ضارغا يف باتك هلو٠ هيف

 هجو فرعتو راظنلا قيرط ملعت ىلع نوعربكأ وهو ةمكتملا نونفب ققحتتلاو ةفسلفلا

 ىلا اهضعب نم جردتلا ةّيفيكن يبو ًاملع ًاملع اهراثو مولعلا رارس | ىلع هيف علطأ بلطلا

 عبتا مث اهيف هفيل ات ىّتسو اهنم هضرغب فرعف نوطالفا ةفسافب أدب مث ايس انيس ضعب
 ادب مث هتفسلف ىلا هجردتب اهيف فرع ةيلج ةمدقم هل مدقف سبلاطاطسرا ةفسلفب كلذ

 يف لوقلا هب ىعتنا ىتح ًاباتك ًاباتك ةَعيبطلاو ةّيقطالا هفيلأت يف هضارغا فصوب
 ملعا الف هيلع يعيبطلا ملعلاب لالدتسالاو يملالا ملعلا لّوا ىلا انيلا ةصاولا ةخسنلا
 مولعلا عيمجل ةكرتشملا يفاعم اب فرعي ةناف ُهثم ةفسلفلا للاط ىلع ىدجا ًاباتك

 هيلا هني لو انفل توم نع فرملاب (177/ ص) يطفقلا نبا ةلقن يارافلا نع لصفلا اذه 0

 ( 1؟1؟0:7) ةعببصإ يلا نبا 00

 نالبخ كضيف (9) .داليج :كح يو.لضألا كد )0
 مالسالا : لصالا يف (م
 ىبزإاو: بص (+



 ممالا تاقبط باتك » 01

 ا ا ا ارا و وات ناكر رتصالا كرما ىذ ١ لعاشيا ةريرضمي

 نم مالسالا يف نكي و نيرحبلاو ةماهلاو لا دعم ىلع 53 روث هوباو ربكاالا

 مواعلا رثكا يف هلو بوقعي ريغ ًافوسليف هومس ىت> ةفسلفلا مولعب سانلا دنع رهتشا

 ٠ ًافيل ات نيسخ ىلع اهددع ديزي ام راصقلا لئاسرلاو لاوطلا تافنصملا نم ةروهشم فيلات

 نوطالفا بهذم ىلا هب بهذ يهذلا مفي فورعلا ديح وتلا بادك ةروهشملا هبثك نم

 ا ةيوص وف ١١ ججحجب بهذلا اذه رصنو تامزا ريغ ى ماعلا ثودحت لوتلا نم
 ةلالْضلا قرف ىدحا ةنيالا لغو هرلا ٠ ىف ةياتك اهن هنمو ةّيباطخ 0

 اهنمو٠ ةيناثملا ىلع درلا يف ةعيبطلا دعب ام يف ةتلاسر اهنمو نيميدتلا نيلصالاب ةئاقلا

 سناوملاب فورعملا ىقيسوملا مولع يف باك اهنمو ( 47 ) ةوبنلا تايثا يف ةباتك

 قطنلا يف ةشك اهنمو سفنلا بادآ باتك اهئمو ٠ نازحالا ةيلست يف ةتلاسر اهنمو

 نم ةيلاخ اهنال مواعلا يف اهب عفشي انكقو اماع اهانن ىانلا دنع تتنئدت كقك فو

 ١ اهب الا بولطم لك يف لطابلا نم قالا ةفرعم ىلا ليبس ال يتلا ليلعتلا ةعانص

 نم اللا اهب عفت الف اهيلا هذه هبتك يف بوقعي دصق ىتلا يب وهو بيكرتلا ةعانص اماو

 الا دجوت ال بولطم "11 تافدتمو تيكا نكي راين تايدقل نم نلا

 ةليلطلا ةعانصلا هذه نع بارضالا ىلع بوقعي لمج ام يردا الو ليلحتلا ةعانصب

 ' دعب هلو هيف 'صقْن وهف ناك نيذاه ياو هفشكن سانلا ىلع نضو اهرادتم لهج له

 ةقيقللا نم ةديعب سهاذمو ةدساف ءارا اهيف هل ترهظ مولع يف ةريثك لئاسر اذه

 . دحا يدنكلا قحسا نب بوقعي ذيملت يبخرسلا ييطلا نب دمحا مهئمو

 ةرابعلا ةئسح كلذ ريغو قطاملاو ىقيسوملا يف ةليلج فيل اث هلو ةفسلفلا مولع يف نينّتفتملا

 راصتخالا ةديج

 و هبف عقادم ريغ ناملسملا تلط يزارلا 0 نب دمحم مهنمو

 برضي همأعت ءادتبا يف ناكو ةفسلفلا مواع نم اهريغي ةفسافلاو قطنملا مواع يف ةرهملا

 ةئام ىلع ًافين فلاو | ريثك اهنم لانف ةنسلنلا م ئ ىلع لبقاو كلذ كرت مث دوعلا

 ل ياليل فرالا نم بور يف ازاسو بلا ةانص يف عكا فيل

 0-00 اا سل

 جاجح : لصالا يف )0



 ها وشل ندع مواعا

 ةكلمم يف تناك داصرا لَّوا مهداصرا تناكف مويلا ىلا سانلا يديا يف اًدوجوم
 )١ مالسالا

 مهاوسو ساعلا ينب كول نيلصتملا نم مهريغو نيملسملا نم صاوخ لزيملو
 ةسدنهلاو موجنلا ةعانصب نونتعي اذه انتقو ىلا نامزلا كلذ ذم مالسالا كوام نم

 نورهظيو ةيلخلا ىتكلا اهيف نوفلؤيو ةميدقلا مواعلا نم كلذ ريغو بيطلاو
 ةميرغلا جئاتنلا اهنم

 )١ قحسسا نب بوقعي ةمنكتلا نوئف يف عسوتلاو مولعلا ماكسإب مهنم رهتشا نمف
 نب قاحسا نب بوقعي فسوب وبا وهو اهكولم ءائبا دحاو برعلا فوسليف يدنكلا

 يدعم نب سق نب (46 ) ثعشالا نب دمحم نب ليعمسا نب نارمت نب حابصلا

 ؟ ريك الا ثرحلا نب ربكألا هيواعم نب ةعيبر نب 5) يلع نب دلاخ نب هوا

 نإ هدأ: نباع رجالا ثا مدع نب رعت ةدنك نب عقر نب روث نب ةيواعم نبا

 ل نالهك نب ديز نب ه) سيرغ نب بخشي نب ديز

 ”هذج ناكو ديشرلاو يدهملل ةفوكلا ىلع ايما حابصلا نب قحسا هوبا ناكو ٠ ناطحق

 ةدنك عيمج ىلع اكلم كلذ لبق ناكو معلص يبنلا باحصا نم سبق نب ثعشالا

 يذلا وهو ناشلا ٍيظع أضيا ةدنك عيمج ىلع اكلم بك يدعم نب سبق هوبا ناكو

 لوط ام كرمعل » نهالوا يتلا لاوطلا عبرالا ٍمدئاصقب ةملعُت نب سق نب ىثعالا ةحدم'

 ليل لآ نم تعمزاأ » ةثلاثلاو « اهلاجأ ةودغ ةّمس تلحر» ةيناثلاو « نامزلا اذه

 ىلع اكلم ةواعم بو يدعم هوبا ناكو 5) « ا ةيناغ رجمتا » ةعبارلاو « راكتبا

 اكلم ةلبج نب ةيواعم هوبا ناكو تومرضح يف ةيواعم نب رغصالا ثرحلا ينب

 خيرات يفو ( ؟ال و 65و 714 كح ) ءايكحلا باتك يف اًلوقنم مالكلا اذه بلطا ١(

 ( 14 ص ) يردعلا نبا

 ءاكحلا خيرات يف يدنكلآ قاحسا نب بوقعي نع لصفلا اذه لك يطفقلا نبا لقن (8
 خيرات يف ةعببصا يلا نبا لعف اذكو ةنع ذخا يذلا باتكلآ ركَّذ نود (570 - 577 ص )
 )1٠١1:9( ءابطال

 رغصالا :كح (ه دع نبا ةليحأ نبإ :كح ق٠ 0ع

 بيرع نب بجش كح يفو.لصالا يفاذك (ه
 ملست :لصالا ينم (5
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 ةبوسح تناكو )١ رغبق ىّتسي دشلا كوام نم كلم ىلا ةبوسنم تاجد نم
 ناك ةئم فلاي ناو ةيبرعلا ةغالا ىلا باتكلا كلذ ةمحرتب روصنملا رماف ٠ ةقيقدل

 لعو يرازفلا يهاربا نب دّممح كلذ ىلوتف ىكاوكلا تاكزح يف الاصا برعلا هذختت
 رهدلا ةيدنحلا ةغللاب دنه دنسلا ريسفتو ريبكلا دنه دنسلاب نومجنلا هيمسي ًاباتك ةنم
 هل هرصتخاف نومأملا ةفيلذلا مايا ىلا ؟) هب نولمعي نامزلا كلذ لها ناكف رهادلا

 ىلع ِهّيف لوعو مالسالا دالبب روهشلا ةيز ةنم لءو يمزراوخلا ىسوم نب رفعج وبا
 سرفلا 7 تهذم ىلع ةليداعت لع ليملاو ,ليداعتلا يف ةفلاخو دنه دئسلا طاسوا

 ةنئسح ًاباوبا بيرقتلا عاونا نم هيف عرتخاو سوميلطب بهذم يلع هيف سمشلا ليمو
 قيقحتلا نع هدعبو ةسدنملا يف هنعذ ىلع لادلا نّيبلا أطخا نم هيلع ىوتحا اب ىفت ال

 لك ِهِب اوراطو دنه دنسلا باحصا نم نامإلا كلذ لها ةنسحتساف ةئيحلا ملعب
 اذه ائنامز ىلا ليدعتلاب ةباثعلا لها دنع اعفان كلذ لاز امو ؟) ريطم

 كبح ني ديشرلا (45 ) نوراه نب نوقألا. هللا بع ىلا ةفالخا تضفا لو

 هب تمسو ةمكحلا كاردا ىلا ةلضافلا ةسفن تحمطو رول رفعج يلا نب يدهملا

 يطسجملا باتك ىلع هتقو :الع فقوو ةفسلفلا مولع ىلع فارش.إالا ىلا ةفيرشلا هته

 ءايلع عمج نا ىلع هلبن هادحو هرورس ُهثعب هيف ةفوصوملا دصرلا تال ا" ةررص اومهفو

 اهب اوسيقي ناو بادالا كلت لشثم اوعضي نا مهرماو هتكلمت راطقا نم هرصع

 كلذ اولعفف ةلبق ناك نمو سوميلطب ةعنص (ك اهنلاوحا اهنم اوفرعتيو ىكاوكلا

 , ةرشع عبرا ةئس ماشلا ضرا نم قشمد دالب نم ةيسامثلا ةنيدمب اهب دصرلا اوأوتو

 جورخو املسم رادقمو هب دصرلا سيشلا ةئس نمر ىلع اوفقوف ( م 255 ) نيتئامو

 ةرايسلا نم بكاوكتلا يقاب لاوحا ضعب كلذ عم اوفرعو اهجوا عضومو اهزكرم
 ةرشع نا ةئس يف نومألا ةفيلخلا توم مهضرغ ءافيتسا نع مهب عطق ُمم.ةتباثلاو

 كلذ ىلوت يذلاو . يفومألا دصرلا هومسو هيلا اوهتنا اماودمقف ( م 6+ ) نيتيامو

 نب دنسو يزورملا كلملا دبع نب دلاخو هرصع يف نيمجللا ريبك روصنم يلا نب ىحي

 هيلا ًابوسنم ًايز كلذ يف مهنم دحاو لك فَلاو يرهوملا ديعس نب سابعلاو يلع
 هب نوامعي نم رشك]:كح (» 1

 قاف آلا يف هب |اوراطو: كح (+ بهاذم :كح (م



 اهلاتكأ ماا ةّيمورلا ةلودلا صاشت ةّيساصلا ةلودلا تدر يح ندآألا لل رضا ودجر
 لخادت 0 خيراتل ةضاا ماهو صقنت 3 تأدب من اهلمُس عاّمجا تامرو

 ةنع نواغتشيو ملعلا يف نودهزي سانلا لزي ملف كارئالاو داسفلا هيلع بلغتو كلما

 لاح لك ىلع هلل دمملاو اذه اننامز يف لج عفتري ملعلا داك نا ىلا نتفلا محازتب

 ةلودلا“ نم تفرط نم نأالا 5 ذتلف كترعلا داخل نم ةمدلخللا هذ 5/3 دك داو

 ملع لوا نا : لوقتف ةفسافلا مواع نم 'ينثب اًيمجعأ وأ ناك برع نيملسملا نم ةّيسابعلا
 يف هب رهتشا نم لّواف قطنملا اماف٠ موجنلاو قطنلا ملع ةفسلفلا مواع نم هب يّنعا

 مجرت ةناف روصنملا رفعجح - يلا اك يسرافلا بيطخلا عفقملا نب هللا دبع ةلودلا هله

 ريدا باتكي هو قطنملا ةدوص يف يتلا ةثالثلا ةّيقطنملا سيلاطاطسرا بتك

 الا هتقو ىلا ُةنم مجرد 1 هنا ؟ذو اييطولونا باتكو سايئمرا يّراب باتكو

 يجوغاسيالاب فورعملا قطاملا باتتك ىلا لخدملا كلذ مجرتو طتف لوالا باتكلا

 مجرتو . ذخألا ةبيرق ةلهس ًةرابع كلذ نم مجرت اعربعو يروصلا ١١ سويروفرفا

 نم ( 44 ) مجرت نم لوا وهو ةنمدو ةيلكب فورعلا يدنملا باتكلا كلذ عم

 ةسايسلاو بادالا يف ةلاسر اهثم ناسح فيل ات هلو ةسبرعلا ةغللا ىلا ةّسسرافلا ةغللا

 ”) ناطلسلا ةعاط يف ةميشيلاب ةفورعملا ةتلاسر اهنمو

 ©) يرازفلا يهاربا نبا دمحم ةلودلا هذه يف هب ين نم لّواف موجنلا ملع اماو

 ريبكلا هي ب راث يف ؟ذ يمدالا بإب فورعملا دي# نب دمحم نب نيسللا نا كلذو

 نم لجر 5) ةئامسخو تس ةئس يف روصدملا ةفيلذلا ىلع مدق هنا 4) دقعلا ماظنب فورعما
 «ىلع 5) ةمولعم ليداعت عم موجنلا تاكزح يف يدنه دئسلاب فورعلا باسحلاب ملاع دنهلا

 7 نيفونكأ عمو كلقلا كاما 0 توك تاي ا تاع

 0 نا كذو 0( أباب رشع ينثا ىلع يوتحي باتك يف كلذ ديغو جووببلا علاطمو

 سونروفرف يجوغايسلا: لصالا يف ١(

 ياك نك امل ولأ لاو( ١١ ةعيلص| يلا نباو 2717١ كح ) ىطفقلا نبا ىور وي,

 ءاكللت خي تن زاك ِف هلقن يرازفلا مهاريا نب ا فل وما 0 0س مفقملا نبا

 دقعلا مظنب فورعللا ِهجيز يف :كح (+ ةيحاص ركذي ملو 77١( كح)
 صو كح يف درو 5ك ةئاناو يسكت كش ةيس ::تاوضلاو لسالا ىذا 6

 باوبا ةّدغ ىلع : كح ىت . ”نقرتكلا نع: كح د 9206 كل 2 كش قد
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 ناكو زيزعلا دبع نب رمت مايا يف ناك رهام بيبط ينانكلا وهو ربحا نبا مهنم ناكو
 نيفس يبا نب ةيواعم نب ديزي نب دلاخ مهنم ناكو ٠ ضرم اذا هئاب هيلا ثعبي رمع

 ىلع ةلاد ةعرات راعشاو لئاسر ءايميكلا يف هلو ءايميكلاو بطلاب |ريصب ناك

 يوم
 ةلودلا كلت ىلاعت هللا لازا اّلف] ةئومالا ةلوذلا يف برعلا ةلاح تناك هذهف

 اهتنسس نم نطفلا تهو اهتافغ نم ممهلا تباث مهيلا كلملا فرصو ١ ةيمشاهلاب

 نب دّم نب هللادبع روصاملا رفعج وبا يللاثلا ةفيلخلا مولعلاب مهنم ىنُع نم لوا ناكسف

 هتعارب مق كاع هلا هجر. ناكف مئاه نب بلطعما دمع نبا ساسلا نب هللادبع نب يلع

 5 اهلهابو اهب اقلك موجنتلا ةعانص ملع يف ةصاخو ةفسلفلا ملع يف همدقتو هقنلا يف

 ديشرلا فرع نب ثرمألل هللا دمع مهتم ماعلا ةفيلخلا ىلا ةفالخلا تضفا 1 مث

 بلط ىلع لبقاف روصنلا اع طن ادنإم مد روصلملا رفعج يلا نب يدهملا دّبحم نبا

 ) ةلضافلا هسفن ةوقو ةفيرشلا هتمم لضفب هنداعم نم ةجرختساو هعضاوم يف ملعلا

 بتك نم مهيدل ام ةحلص مهأسو ةريطخلا ايادهلاب مهنَحتَأو مورا كواكأ ءلغادكا

 طارقباو مي كاطراو 0 ا ءهِلا اوثعف ةفسالفلا

 ةمحارتلا ةرهم اهل داجتساف ةفسالفلا نم مهريغو ئوبماظو سديلقواو سوئيلاجو

 اهتءا زق ىلع سانلا ضح مث نكتما ام ةياغ ىلع 1 تخجراف اهتجرت ماكحإ مهفأكو

 مرصع يف ةمكملا ةلود تماقو هنامز يف ملعلا قوس تقفلف اهميلعت يف مهّغدو

 هصاصتخاو اهيلحتالل هئاصحا نم نوري اوناك امل مولعلا يف ةهامشلا ولوا سفانتو ( 43 )

 لذانملا هدنع نولاثيف مهتكاذمب دتليو مهترظانب سنأيو مهب واي ناكسف اهيدلقتل
 نيثدحملاو ءاهقفلاو ءاملعلا رئاس عم ةتريس تناك كلذكو ةينسلا ىتارملاو ةعيفرلا

 يوذ نم ةعامج نقئاف بسنلاو رعشلاب ةفرعملاو رابخالاو ةغللا لهاو نيملكتتلاو
 بطلا جاهنم مهدعب نمل اوُئسو ةفسلفلا ءازجا نم اًيثك همايا يف مّلعتلاو نونفلا

 ةّيشاهلل هللا لاذا: بع ١(
 ىورو٠ موجنلا ملع يف ةصاخو ةفسلفلا ملع يف اك هقفلا يف «نءارب عم ناكت بع )0

 ايلهال بح موجنلا يف ةصاخو ةفسلفلا ملع يف امّدقم : ا ١١ هقياخ جاحلا

 ةفبنا هحمه واعو.ةفيرشلا هسفن, ةوقب : : هفيلخ جالا هياور س



 4ع/ برعلا دنع مولعلا

 اوداقئاو هب اونماف ناندعو ناطحق نم برعلا ةريزجم ( 44 ) ناك نم ةعاج هيلع

 اوّرقاو بكاوكلا طعتو ناثوالا ةدابع نم هب نونيدي اوناك ام ًاعيمج اوضفرو هيلا
 داقتعا نم مالسالا ةعيرش *.اوماتلاو دج وتلاو ةورلاو ديمحتلاو ميظعتلاب : كيلا

 ةواصلاو مايصلاو تاعاطلاب لمعلا نمو ءازللاو روشنلاو ثعبلاو هبارخو حلاعلا ثدح

 ٠ مالسالا ةعيرش' نم كلذ ريغو ركتدلا نع يهدلاو فورعملاب رمالاو جحلاو ةاكزلاو

 ناثع مث رع ُث ركب وبا ةباحصا ةفلخو يفوتف اًليلق الا معاص هللا لوسر ثبلي مل ُث

 تقليب كلاما نبال 0 اع مث

 م« اهتم ل قرر ام قا كلظ ملل واقرا كيران - للاتين

 سرفلا رابد نم اهريغو ناسارخو قارعلاب سرفلا ةلود مالسالا ةلودب ىلاعت هللا داباف

 كلم معلص يبلاب ىلاعت هللا لعجو اهيحاونو رص طمقلا ةلودو ماشلاب مورا ةلودو

 ايضام ىلاعت هللا نم مكح.٠ شيرق ينبو معاص يبنلا ةمومم يف مث ناندع يف برعلا
 الكا ١١ لجو زع لاق.اك نور ني يا

 ةفرعمو اهتغابالا ملعلا نم يغب 59 م ال مالسالا ردص يف 020 قبلا حل

 ديغ برعلا نم دارفا دنع ةدوجوم تناك اهءاف بطلا ةعانص اشاح اهتعيرش ماكحا

 يتلا نعيرتالا نم مهدنع ناك اولها ارط نمانلا هال ع ضاع عا

 ءاد عضي لا لجو زع هللا ناف اووادت هللا دامع اي: لوقي تع ايران

 مرهم وهو هع ءاود هل عضو الا

 ةدلك نب ( 48 ) ثراا برعلا نم معلص يبنلا دهع ىلع ءابطالا نم ناكف

 نب ةيواعم مايا ىلا يبو دوعلا برضي ناكو نميلاو سرافب بطلا مّلعت ناك يفقثلا

 ىذلا ىقتك نيب تيار: لاق يذلا وهو يميمتلا ةثم ةثمر يلا نبا مهنم ناكو٠ ٠ نامفس يلا

 هل لاذ“ ةلاعأ يعد هب بربط يف: هل تلقف ةوبنلا متاخ معاص

 همس»+ ع نارمع 11 راو

 انذنإ ” هربغ ةلققو (1 ته ضاع رات ( )0 يريعلا نبا هلك لصفلا ادع |
 مه. 2 7

 ةزوكسم هاي 0 نعت مل: بع 6 4 هفيلخ جاخلاك



 نيب ام ةسونهلا اهدالب تاهجو ماشلا فارطاف برعلا ةريزج لاش اماو . دنملا رحب

 ةوامسلا ىلع ةلطلا ةداتلا: نم اع لصتا 0 لدنطلا ةمود ىلا دوم دالب وهو رجلا

 ةفاسمو ٠ نميلاو ةماهتو دحمو زاجحلا يهو رابك ءازجا ةنبرا برعلا ةريزحو

 ةحرم نيعبرالا نم وحن ماشلا فارطا نيبو ندع نيب كلذو لوطلا يف ةريزملا

 بيذعلا نيبو ةدجو راخلاو ةايآ رجب لحاس نيب ام كلذو ضرعلا ( 40 ) يف اهتفاسمو

 ةلحرم نيرسشعو سمخ نم وحن قارعلا فير نم لصتا امو
 000007 001 لصتا اموا برام تازخ ىلا ناطحق راذ تذاكو نمسا اماق

 ليثارسا :ينب كولم نم مالسلا هيلع دواد مايا يفو ريمح كوام نم شعرير تش مايا يف
 0 اتا ثلا قشرقلا نم ةثلاثلا ةقمطلا . كوام نم: كلاثلا ورسخبك مايا يفو

 هب حص امم برام دس بارخ بس ناكو ٠ ةيسمس ةئس نيتسو ةئس ينلاب نافوطلا
 رئامع دسفاو ةبرخف برأم دس ىلع مرعلا ليس هب اهط يذلا ريغصلا نافوطلا نم ربخلا

 اوقرفت تير اًءدلف اهالاو امو َدزالا برام ناكس ناكو ٠ دالملا نم اريثكو برام

 يعد زاحما ضرا نم برئيس راصنالا مهو جررخلاو را ذاادنلا 2

 ةعداو تقْحو ٠ ةماهت ضرا نم اهيلاوح امو ةك<ت ةعازخ تقلحو ٠ معاص يبنلا ةنيدم

 ةخسام تّةلعو ٠ نام دزا مهو ناعب كيتعو ثرحاو كلامو ليدجو ماع مو

 ٍدشملا نب رجحلاو ناَرْيْشو نامع نب ىلعو قرابو ركشيو دماغو بهو ناعدممو

 ىلا نميلا ءاقلت نم اَلوط برعلا دالب عطقي مظع لبج وهو )١ ةارشلاب سودو
 َّنِب قرح لاو ةئفج تقلحو ٠ قارعلاب سوا نب ناثع نب كلام قلو . ماشلا فارطا

 برعلا ةريزج نم برعلا نم انكذ نم ديغ جورخ يفو٠ ماشلاب ةعاضقو رماع نب ورم

 عضوم اذه سيل رابخا ةريزللا ضرا نم ةعسر رايدو ماشلا ىلا ةعسرو دايا نم

 ؟) مجعلاو برعلا نم ممالا رابخا عماوج باتك يف اهنم انغلب ام ارب دقو. اهكَذ

 لاح اماو. اهشياعمو اهئكاسمو اهتانايد يف ةّلهاملا يف برعلا لاح تناك هذهف

 نيح برعلا تناك: هرصخاو اننكحي ام زجوا انه ٌهكذن ام ىلعف مالسالا يف برعلا
 عمجو اهرفان نّكَسو ) اهدراش هللا مذف اهرما تتشتو اهكتلم قرفت دق يبنلا ثعب

 سمسم

 اهرواس : لصالا يف (س باتكلا ةئطوت عجار (؟ دارسلاب:: لضالا ق (9



 عقو نم كاذكو يدع نب ١١ مثيفاو يبلكلا بئاسلا نب دّمححو ةب ريم هادو

 عقو نمو ٠ نيينانويلاو ليئارس-ا ينبو مورلا راسخاب ريبخ ناسغ خياشم نم ماشلاب

 رصن دلو نم عقو نمو٠ سيدجو مسط راخا تتا ةئعف داياو خونت نم نيرحبلاب

 نمو سراف رامخا نم 'ىشو دنهلاو دئسلا رامخا نم ريثك ىلا ةنعف نامعب دزالا نم

 ملع ُةناف 5001 ةئيذا لآ رامخا تا ةنعف 'ىط ىلا عقو

 ىلا ةراّيسلا كوللا لظ يفو ري ةكنمم ( 39 ) راد يف ناك هنال اعيج ممالا رابخا

 ابلهاو دالبلا ؟١ فرعالا وزغي مهنم كلم نكي ملو لامثلاو بونملاو برغلاو قرسشلا
 1 مهنال مهتلسلا ةفرو مهيلع مالكلا ةفخل ةءاورو ةظّمح باحصا برعلاو

 ةلادلا ةعبسلا ىكاوكتلا هيف يرحنو اهريسع سمشلا ةمسرت يذلا جيوربلا كلف"قاطن

 ءايشالا عيمج ىلع
 ءارناب ملعو اهيراغمو موجنلا علاطم تاقواب 5) ةفرعم اذه عم برعلل ناكو

 مهجايتحال ةبرجتلا لوطو ةيانعلا طرفب هركردا ام بسح ىلع اهراطماو بكاوكلا
 بردتلا ليبس ىلع الو قئاقللا مّلعت قيرط ىلع ال ةشيعملا بابسا يف كلذ ةفرعم ىلا

 يف فيرش باتك يوغللا دواد نب دمتا يرونيدلا ةفينح يلبالو ٠ مولعلا يف

 ليصفتو حايرلا باهمو اونالاو ءامسلاب ملعلا نم برعلا دنع ناك اسم نضتت ءاونالا

 ماع ناو ةفرعملا نم برعلا دثع ناك ام ادهف٠ نفلا اذه نم كلذ ديغو نامزالا .

 دعا ملعا الو هب ةبانعلل مهعابط أيه الو ُهنم ايش لجو رع هللا ممتع ملكدتتالا

 نسما دمي اباو يدنكلا قدسا نب بوقعي فسوب ابا الا ةيدهش برقا متع نا

 هللا ءاش نا هعضوم يف امه ذ يلايسو ينادمحلا

 اهب طيح رحسلا نال كاذب تيِمَس برعلا ةريزجم ةفورعم يعف برعلا دالب اماو

 ةلياو راكلاو ةدج جيلخ اهيرغم يفف قرشملاو بوذلاو برغملا يه يتلا ثالثلا اهتاهج نم

 رحبلا وهو ندع رجب اهبونج يفو دنحلاو جنزلا رجم ريبكلا رحبلا نم جراخلاو مزاقلاو

 نم :ًاضيا جراخلاو سراف ضراو ةرصبلاو نيرحبلاو نامح جيلخ اهقرش ينو . رييكلا

 ترعدلضلا 37 ميمملا :لصالا يف ١(

 ١154( ص) لودلا رصتخم خيرات يف يربعلا نبا اهاور هعطقلا هذه (#
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 عيكو دج دوس وباو سباح نب عرقالاو بجاح ةنباو سدع نب ةرارز مهنم عم

 تناكو ةريلا لها نع اهوذخا شيرق يف ةقدنزلا تناكو . دوس يلا نب ناسح نبا

 مدل دلل دال ع ترجل يف: ةيشاف ناثوالا ةدانع
 مهتدابع تناك اغاو ىلاعت هللا ةدح وم برعلا نم ناثوالا ةدبع عيمجو : دعاص لاق

 لكايهلا يف اهب ةَّنملا مائصالاو بكاوكلا يظعت يف ةئباصلا نيدب نّدنلا نم ًابرض اهل
 نا ىرت ناثوالا ةدع نا عم قفل ءاراو ممالا تانايدب لاهللا هدقتعي ام ىلعال

 ةبراو الو ةركتف بحاص يارلا اذه طق دقتعي ملو ملاعلل ةقلاثلا ةحلالا يه ناثوالا

 هللا ىلا انوبرقمل ل مهدبعت ام: ١١ىلاعتو كراش هللا لوق كلذ ليلد٠ لتقل اخ

 ناكف معلص دمحم ةوبنو روشنلاو (88) ثعبلا يف مهتفلاخمب نآرقلا صن ءاجو ٠ ىفلذ
 الو برخي ال ماعلا نا كريد ٠ ءازإلاب لوقي الو داعلاب قدصي ال كلذ ركتني مهروهجج

 ل ل تر نإ دقتعيو داعملاب رقي نم مهيف ناكو ًاعدتبم ًاقولخم ناك ناو ديبي

 )90 مشالا نب ةيزخ الرز كاد يو اشاخ نجت كلف لعني م نمو اكأر رشح مربق

 : ةئبا يصوي يسعقفلا

 تلا هاصوإإ ازا نإ كمر نان 2 كله ا ام) 17 دعس
 اكسل بدلا لع ع ابن يناتار نعت كانا قك تعا آل
 كادإ م ةنإ .ةيمطخلا يقباد (تاصا  ريعلا  لع كابا لجإ

 ا0 | ف [0] ايكرا مهلا ف 'ةيطم تكرت ام . ىلم لعلو

 ملعف هب يرابتو هب رافت تناكيذلا اهملع ًاماو٠ برعلا تانايد تناك هذهف

 ملع لصا كلذ عم تناكو بطخلا فيلأتو راعشالا ملثذو ابتغل ماكتحإو اهناسا
 ربخ ىلا لصوي سل : يلادمحلا دمحم وبا 0 راصمالاو ريسلا ةفرعم ندعمو رامخالا

 نم ةكمب نكس نمَّنا كلذو مهنمو برعاب الا برعلاو مجعلا رابخا نم
 نيعارفلاو ةبراعلا برعلا ملعب اوطاحا ةعازخو ةنوه نب عديمّسلا لآو مهرج و قلاعلا

 ٠ سانلا رامخا نوفرعسشف ةراجتلل دالبلا نولخدي اوناكو باتكلا لها رامخاو ةيثاعلا

 ركن كو بك ىلا دعسا د_وع نم مجاعالا اورواجو ةريخلا نكس نم كلذكو

 ام رثكأ راص مهنعو دالبلا يف اهريسمو ديمح ماياو مهرابخاو مجاعالا ملع اووح

 * ع زمرلا ةروس بلطا 0



 3 برعلا دنع مولعلا

 ةعجنلا نامز اوناكو اهعولحو لبالا ناملا نم نوشعي اوناكو تاوّلفلا رامعو يراحصلا

 نومِيف دعرلا ة:جلجو باحسلا اشنمو قربلا ضايا تاهج نوعاري يدَنَتلا تقوو
 مهدعاس ام كلانه نومي و رطقلا عقاول نيداترم الكلا ١١ تيانل نيعحتنم

 يف نولازي الف هايملا ءاغتباو يشعلا ىلطل ') نوموقي مث يعرلا مهلكماو بصخلا

 : هتقان يف يدسعلا ىقثلا لاق امك 5) لاحرو لح

 قدر اذيا“ سيد اذهل! يضف !اظ تارا اذإ) ل
 هز قيقتاار اضل و يلع 0 نأ 7 89 لاكرإ 0 لح رمدلا ع 1

 ه) ترشقاو ءاتشلا ءاج اذاف عيبرلاو ظيقلاو فيصلا نام مهبأد كلذ ناكف
 ىلا اويكرو ماشلا فارطاو قارعلا فايرا ىلا اوشمكنا 5) تدمو ضرالا

 نيدبطصمو نامزلا دهج نيساتم كلانه اوّتْسف ىرقلا نم وندلاو رضاوملا نم برقلا
 ١ نونمدم مهتغلب يف نركراشتيو مهتوقب نوخاوتي كلذ لالخ مهو شيعلا دهج ىلع

 /) مرملا نع بذلاو راما ةرصنو مضلا ءابآ ىلع

 رمقلا ةنانكو سمشلا دمعت ريح تناكف ةفاتخم كلذ عم مهئايدا تناكو

 دساو. روبعلا ىرعشتلا سيقو. الايهس 'يطو ٠ يرتشملا ماذجو مو : نا رثذلا متو

 دايا تدبع مث تاللا هل لاقي ) هم ىلع ام ايس دبعت داياو فيقث تناكو ٠ !ًدراطع

 يف ةءاع مهتحلف سيح نم ةنودبعي مص ةفينط ناكو .داّدْش ةبعك لئاو نب ركبو
 : ءارعشلا ضعب كلذ يف لاقف هولاكاف نينسلا ضعب

 هعاجملا و محقتلا ماع ار يح 1 كلك

 هعابتلاو بقاوعلا ءؤس مجبر نم اورذحي مل

 تناكو ةعاضق ضعبو' ناسغو ةعسر ف ةئارصتلا تناك: )٠١ ةدتق نبا لاق

 يف ةّيسوجملا تناكو .ةدنكو بعك نب ثركا ينبو ةنانك ينبو ريم يف هب دوهيلا

 نوهجوت : بع يف و. نوضوقي : لصالا يف (؟ تباع: بع 4
 -و 7

 نقيس لو الع تب :ىفربو (ه لاحرت: بع (

 تدرب يإ ترك تاوضلا لكلو لصالا ف ذك 035 تر 0(

 ةلغ لعاب اثيدكنع 4 > كرا“ ضالا فر (ه1 ٠) (41:نوس دل لالا د

 ( رصم ةعبط نه ٠١5 ص) فراعملا هباتك بلطا 01
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 رئاسو )١ ريح نب عسمملا يلا نب نيا نب ريهز نب بيرع نب ناطيق نب ناربح نبا

 فرشلا لها ةعباشلاو ةربابخلاو ةداسلا كولم لا راوصلا ىنب ب نم ناكف عابتا كومملا

 00003 هللا ارتد نذل لثولا دجلاو دطولا: كللاو كلتا زعلاو ميدقلا

 اا ل نسرألا قراثم يف ةنيرشلا راخالاو ةميظعلا رثآلا اكو كلاملا
 ورععو راثملا يذ ةهرباو شئارلا ثرحلاو سجشي نب ابسو ناطحق نب برعيك اهلاهثو

 عبتو ربكألا عّبتو دنقرمس يفاب شعرير مشو ةِقيرفا يلاب سقيرفاو داعذالا يذ
 سوا نب سمح مات وبا هيف لوقي يذلا وهو ركب ابا كب وا يا دو طخسالا

 :ةيرومت فصيو يئاطلا
 01 5 اف[ + [دودص تدصو ىرسك اح ت11 2 را

 كواملا ءالؤل ناكو بك يبا نب ناسح نب (36) ورمع وهو رغصالا عبتو

 نب نسما دمحم وبا معزو . اهعئابط ةفرعم ىلا ليمو موجنلا ماكتحا رآثآ يف بهذم
 كولم نا اهباسناو ريمح رامخا يف فلؤملا ليلك الا باتك يف ينادمهلا بوقعي نب دمحا

 اوفرع نم اَّلا مهتانُك نع نوفرصي الو مهداّوق نم نولمعتسي اونوكي مل ديخ
 اوناكاماو . اذ ةةكاشمو مهتّلدال ةقفاوم بكاوكتلاو جروببلا ن م ةلدا اودحوو هلو

 ةلكاشملا , علاوطلاو ةديعسلا تاقوالا كلذل اور ممالا نم ةما وزغ اودارا اذا

 0 ىتح ةليوطلا نامزالا اهدايترا يف اوثكمو متود بصنل ةئالملاو مهديلا 3

 ةعيفرلا لزانملاو ةيلاعلا ىتارملا نم 1 يلم نوغلبي اوناكف مهرايتخا ىلع

 ةينتعم ريج كوام نكت مو: 00 دالبلا يف تصلا دعب و ءادعالاب رفظلا نم

 ناك كلذكو ةفسافلا مولع ن م يش راثياب الو ا ل ل را اا

 كلذ نم "يش نع ثحب هنا مهنم دحا نع انغابي لو ةّيلهاملا يف برعلا كولم رئاس

 لهاو ردم لها نيتقبط اوناكف مهنم كولملا دعب ةّيلهاللا 19 برع رئاس اماو
 نم ةشدعملا نولواجت اوناكو ىرقلا ناكسو رضحلا لها مهف ردملا لها اماف.ربو

 بور نم كلذ ريغو ةراجتلا ضرالا يف برضلاو ةيشاملاو مركلاو لخنلاو عرزلا

 ناطق مهف ربولا لها 117 . روهشم مكحالو روكذمملاع مهيف نكيملو باستكاالا

 22 (0١ه ةعبطب نما نودلخ نبا خيرات بلطا 0

 !( ص) يربعلا نبا داع ١58 ( دعاص مالك لقن ىلإ



 كل برعلا دنع مولعلا

 ةنع ذو ٠ موجنلا ماكتحا ملع ىلا لخدملا نم اهمدقتي امو ديلاوملا يف فلولا يعورلا
 وق ةعماين ديلاوملا يدهازرتمتلا ةقك نا دسلاؤلا ىف كتلؤلا هفاتك قت يود

 قدصا الف هذه هبتك يف سبا هنا نومتزي ملع لك ناو لاق سيلاو ناو ىتكتارئاس
 اًدودحم ًاتامز ةلردنكتالا ءايلع نم تكذ نمت دحال ملعا الو. نوكتي دا ناك هنا
 ل ةفابحالاب رزنلا لياقلا اّلا مهتمك> نم انيلا لصو الو ىدقتسم اًربخ الو

 نم اهيحاون 0 0 ديعصب 0 هب كدهشمت

 37 ةيقاب ةقرفو ةدئاب ةقرف ؛) 0 مهنف برعلا هو هعباتلا هناا 3

 مهرج و ةثلاعلاو سدجو ملطو دوو داهك ةمخض امأ تناكف ةذئايلا ةقرثلا

 رو ما ليلج كلم ضرالا ف مش ل دعب رهدلا مهانفاو نامزلا مهدابا

 مهضارقنا مداقتلو٠ لايجالاو ةيضاملا نورقلاب ملعلا لها نم دحا كلذ ممل ركني ال

 ةيقاملا ةقرفلا 0 مهرأت اب ملعلا بابسا 0 0 ه) قنات تل

 ةئلهاطلا لاح كالا ايد نادعو ناطق م ةقرفتم يعف

 مالسالا لاحو
 ناكو ةعنملاو ْرعلا نم ممالا دنع ) ةروهشف ةّيلهاملا يف برعلا لاح اماف

 منو ةدنكو نادممو ريح يهو اهم 4) لئابق عبس يف ُث ناطحق يف مبكلم

 ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب راوصلا ونب مهيف كلما تيب ناكو جحذمو سودو

 خيرات بحاص لقت دقو سلاف هيمسس وهو (515ص) تسرهفلا باتك عجار ١(
 ناك يورلا سبلاو ليق امكرو يرصملا سيلاف : لاق (71) ص ) هباتك يف ةعطقلا هذه ءايكحلا

 جديربلاب : كح يفو . جرب رلاب : تسرهفلا فو (؟ لوالا "نما قادت امك
 نيف نيمضالا لكم. عال كل 0

 ةعبط نم 15/ص) برعلا نع دعاص لوق لودلا رصتخم خيرات يف يردعلا نبا لقن (+

 نونظلا فشك يف ةفيلخ جاحلا هرصتخاإو 4 يع: فرح اهثلا نيس ف ناكل )7 نوطنإ جالا

 هعارقم : نع 5 هقيقح : بع (© ( 7:90

 ناطحق لئابق يف: بع (4ه روهشم لاحن :بع +٠(
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 مبعلا داد تناكتف اهئام بيطو اهئاوه نسل اهترامع د نعمل

 لين ىلع صاعلا نب ورم لال لا لك لت نأ ىلإ رع :١ ةبكتطاو

 برعلا نم مهريغو رصم لها برسناف را ل ا
 مويلا ىلا 4) ٍدئأيح رصم ؟) ةدعاق تراصف اهناكس ىلا (84) )١ مجعلاو

 ًقاّوط دالبلا يف اًلاَوج ًافوسليف ناكو 5 يناثلا سمره رصمب ءاملعلا ءامدق نمو
 ةعانص يف لياج باتك ةلو.اهلها عئابطو ) اهلها بصنب ًالاع نئادملا ىلع

 ل تل تارا باك راب
 تالاتملا بحاص ينارددكسالا )١” سواعقوب ددعلا ةعانصب هدعب مهتايلع نمو

 هصاوخو ددعلا ةعيبط يف عبرالا
 ينارددكسالا نويب موجنلا تاكرحو كالفالا ةئيه ملعو ةليلتملاب مهئالع نمو

 فكاوكلا تاكر ةّيكو اهددعو كالفالا ةئيه هيف ذف كالفالا باتك بحاص
 17 ٠ يطسجملا باتك يف سوميلطب هيلا بهذ ام ىلع ناهربلا نم ادرج اسر م مذ

 يأر ىلع اهيوقت روصو بكاوكلا ليدعت هيف رصتخا ةناف نوناتلا باتك
 تامسلطلا باحصا يأر ىلع هرابداو كلفلا لابقإ تاكرح باسح هيف دازو سوميلطب

 ءايميكلا ةعانص ف 4) ةليلخلا بتكلا بحاص ميتاقرذ ممئايلع 06

 ىلع اهوفلاو يكحلا سوئيلاج بتك اورصتخا نيذلا نويناردنكسالا مبنمو

 مهئاقتاو ملكلا عمارجم مهتفرعم ىلع امل مهراصتخا نسح لدو باولاو ةلثسسلا

 سونيلاج مالك روثنم نم عمج يذلا ؟) سواليقنا مهسيئر ناكو بطلا ةعانصل

 لوي ام ىذف ةنمزم ةّلع هبو عماج نميف ايل ات ايرطا رات ىف ةلاقم ةاربقع ثا

 هررض هب عقدي امو كلذ هيلع

 مهريغو برعلا نم : كح مو كا نو د كا )09

 ةزكاف :كلح (س

 (؟47 ص) يطفقلا نبا هبسني انه يذاا فصولا (ه كف رلإ كللذإ نك : كل
 ثلاثلا سمره ىلإ (1172:9) ةعببصا يلا نباو

 ايقاطر ادن يضر ىلاع برم - اهييصنو داللاب الاه: كح 5

 سولقرب باوصلا لعلو سوطقرب : ( 18 ص ) كح يفو (7

 (") ص) كح بلطا (98 ُهفصو بتاكلا دارا يذلا ملاعلا مما طقس هنا رهظي (+



 0 رصم لها يف مولعلا

 لبق داسفلاو نوكتلا ملاع يف ناك هنا (33) نوري اوناكو مكملا ضماوغ )١ نع

 عون ناك مث.ةذاش بيكارتو ةبيرغ دوص ىلع ناويملا نم ةريثك عاونا ناسنالا عون

 ١ يراربلا ىلا اهتّيقب درشو اهرثكا ىنفا ىتح !هلتاقو عاونالا كلت بلغف ناسنالا
 هخيرات يف * ) يفصولا مهنع هدد ان كلذ ريغو يلاعسلاو ناليغلا مهنف تاوافلاو

 ماظن نم يأرلا اذه يف مهدعبا يف مهنع قح كلذ ناك ناف ١ رصم رابخا يف فاما
 ( اذك ) ةفسلفلا نوناقو ةمكحلا

 نع تردص اغا نافوطلا لبق ترهظ يتلا مولعلا عيمج نا ءايلعلا نم ةعاج ذو

 6) خونخ نويناربعلا هيمسب يذلا وهو ىلعالا رسم ديعصب نكاسلا لوالا': سمره

 يللا سردا وهو مالسلا هيلع مدأ نب كدس نب 8) سونا نب. ليبالوع نب كرا نا

 ةّيموجنلا تاكرملاو ةّواعلا رهاوملا يف ملكت نم لوا هنا اولاقو.5) مالسلا هيلع
 9فلأو بطلا ملع يف رظن نم لّواو اميف ىلاعت هللا ديمو لك ايلا ىنب نم لّواو
 رذنأ نم لّوا هنا اولاقو. ةّوامسلاو ةّيضرالا ءايشالا يف ةنوزوم دئاصق هنامز لهال
 ملعلا باهذ فايف رانلاو ءاملا نم ضرالا قحات ةيوامس ةقآ نا ىأرو نافوطلاب

 عيمج اهيف روصو ىلعالا رصم ديعص يف يلارإلاو مارهالا ىنبف عئانصلا سوردو

 ةفيخو هدعب نم اهديلت ىلع ُهنم ًاصرح مواعلا تافص اهيف مسرو تالالاو عئانصلا
 7) ملاعلا نم اهمسر بهذي نا

 ةضايرلا مولعلا نم ةفسافلا بورضب ءاملع نافوطلا دعب رصمب ناكو : دعاص لاق

 ةقرحملا يآرملاو *) تاحئرينلاو تامسلطلا 4) ملعب ةصاخر ةسيفالاو ةساللاو

 ةئيدع رهدلا ميدق 3 ملعلاو كللملا راد تناكو ٠ كلذ ريغو ءايممكلاو

 ةنيدم ردنكسالا ىنب املف. طاطسفلا نم اليم رشثع ينثا ىلع يهو )١١ فنم

 خيراتلا يف نكد ُهل دحن ملو.يفيصولا:كلحح (س رافقلا:كح (»” ىلع:كح ١(
 معلص : كح (5 سونا نب نائيف نب . تاكا .ينلا: كح داز 4

 دعب اهلك ريواصتلاو مارهالا هذه نا ررقت دق مويلاو (انلق) . ملع| هلاو: كلح (7
 تافرتلا:كح 8 ملع: (264 صر) كح (ه نافوطلا

 ٠١( كلمللاو ملعلا:كح :

 ةفام ةيطبقلا يف صو:كح يف داز ١(
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 صصم لها يف مولعلا 5

 يف يدق دعو يلثع كلم لها اوناكف رصم لها يهو )١ ةسداسلا ةّمالا اما
 تويبو مهاكا يهد مهزئاع يف مهراثآ كلذ ىلع لدي| ةفلاسلا نامزالاو ةيلاخلا روهدلا
 ال هنا ضرالا لها عن جا راثآ يهو ١اذه انموب ىلا ماقالا يف اهرثكأ دوجولا مهملع

 لش ها ينو 0 ليف ناك اماف جلاقالا ع نم ملقا يف اهل لثم

 ٠ ةدوجوألا راث الا نم كلذ ديغ ىلا م اقالا لامج يف ةتوحنملا رواغلاو يباربلاو مارهالا

 ينانويو يطبق نيب ام ممالا نم ًاطالخا ) ملقالا لها راص دتف تافوطلا دعب امو
 نم ةراكل اطواخا اوزاص انغاو] ") طبق مهترهج 0 لا مهراغو يف ةياعو ضد

 ممالا تطاتخاو مورلاو نيينانويلاو ةقلاعلا نم ةفلاسلا ممالا نم رصم كلم لوادت

 ىلع مهب فيرعتلا نم رصتقاف مهباسنا صيلخت سانلا ىلع ينخو ؛) كلذل اهيف
 يمورلا رحبلا بونج يه ىتلا ةقرت نم لوطلا يف رصم داب نم مهعضوم ىلا مهتلسن

 0000 لاو د ماو جئرلاو ةشمحلا حب نم جراخلا جيلخلا لحاس نم ةليل ىلا
 امو رصم ىلعاب يتلا ناوس | ةئيدم نم ضرشلا ف اعد امنت عمرا نم *) ةميرق كلذ

 اهاذاح امو ديشر ةئيدم ىلا ةبونلا ضرال مخاتملا ىلعالا ديعصلا ضرا نم اهتم اس

 3 نثلث 5 نم ةيئرق هتفاسمو كلذب لصتا امو يمورلا رحبلا يف لينلا طقاسم نم

 1 مث لك ايه لا ها دقو مانصالا دبعت ةئباص نامزالا فلاس يف رصم لها ناكو

 00 اهحتتفا نا ىلا كلذ نع لزت مو ةّينارصنلا نيد روهظ دنع ترصنت

 مويلا ىلا ةّمذ لها مهنيد ىلع مهرئاس يقبو مهضعب
 ثحبو مولعلا عاوناب ةبانع نافوطلا لبق اوناك نيذلا رصم لها ءامدقل ناكو

 يطفقلا نبا انباتك نع هفرحب هلق دق مهريهاشو مهمولعو ىصم لها ءامدقل فصولا اذه ١(

 (؟0.-؟407 ص) ءايكحلا خيرات يف

 0 را درا د لالا نم طقس اذه لك )0
 قلل :ةرتكلاو ةيلغلا: كش 2

 ٍصغقلا نبا خيرات نم طقس اذه (و4

 بيرق:ُكح (ه

 فيحصت وهو: نيت : لصالا ف (5



 7 نانويلا يف مللعلا

 (نينح نب) قاحسا تامو باوصلا وهو (م 47 نيتئامو نيتس ةئس رفص نم نولخ

 ةمعرتلا قادح .نأ تاز ادملا ياتك يف رشعم وبا لاقو 42513 )0114 5 ىف
 قارا ةرق نب تيار يدتكلا قاتكما نب بودعيو ناعسا نب نيتح هند

 ”يربطلا ناحرف نب رمتو
 اهصّخل و سونيلاجو طارقبا ىتك ةمجرت حضوا يذلا وه اذه نينحو : دعاص لاق

 ةباتكو قطنلا يف ةباتك اهنم ةفيرش تاعوضومو ةعراب فيل ات هلو صيخلت نسحا
 ةيودالا يف ةباتكو نيهقانلا ريبدت يف ةباتكو ةيذغالا يف ةباتكو قطنلا لخدم يف

 اههدحا يب ني دلو لجف لك و تملا مايا يف نينح تامو همتك نم كلذ ريغو ةلهسملا

 يف ًامَدقمو اهيف اعراب ناكو ةججرتلا ىلع هابا فلخف قاحسا اماف.دواد رخآلاو قاحسا
 نسحم نيبطف دواد ماو. ةّيضايرلا مولعلا

 روهشملا شانكلا بحاص مكح نب حيسم مهنمو

 ألاع ناكو جبغط 0 ديشخالا ةلود يف ناك يرصملا جيج نب ساطسن 00

 هيف اعراب بطلا
 نّفتمم مولعلا يف عسوتم فوسلرف يارا ةرق نب تباث نسحلا وبا نيئباصلا نمو

 ددعلاو قطنملا يف ةنسح فيلات هل (36) ةفسلفلا عماومل دّلقتم مكملا بورض يف

 اطسقو يدنكلا قاحس | نب بوّقعيل ا رصاعم ناكو كلذ ريغو موجنلاو ةسدنهملاو

 تباثلو٠ ا ل مهتثالث اوناكو اقول نب

 ةعهاذم نين تاتك يف اهم نومألا ة ةفالخ يف دادغس اخذت نسل ةنشح داصرا

 كر هداك لاك مل عضوم نم دصرلاب ةكردا او ةسمشلا ةنسلا ف

 بطلاو ةسددهلاو ددعلاب ملاع تباث نب نانس ىّمسي نبا هل ناكو ٠ اهليدعت ةروصو

 يفو عيطلا مايا يف ناك ىطلا ةعانصب نيقّمحلا دحا تباث نب نانس نب تباث ةنباو

 هباتك يف ميدنلا نبا ذو. ةلودلا ْرمَب فورعملا عطقالا يمليدلا هيوب نب دمحا ةراما

 يفوتو ( م 43 نيتئامو نيرشعو ىدحا ةنس هدلوم ةّرق نب تباث نا تسرهفلا
 ردص يف دلو لب نوماملا ةفالخ تباث كردي ملو (م ٠01١ نيتئامو نيناو ناك ةنس

 (مكال5) 536 ةنس تمأث ةنبا تامو ( م 565) 55١ ةئس نانس تامو مصتعلا ةفالخ
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 ذيب مهيلع بعصو مهئالع ربخ سانلا نم ريثك ىلع طلتخاف ضعب يف مهضعب

 ةروهشم ريسلا لها ةفرعمو راخالا ملعب ققحتلا 1 دنع نيتمالا الكرز متفسالف

 كلذ يف ةرلا نم نيينانويلل نا الا ملعلا لها يف يف لحلا ةعيفر ةفسلفلاب ةنائعلا

 . ملعا ىلاعت هللاو مهاوس الو نويناموراا ةركتياأل ام ليختلاو

 ءايلع نيئباصلاو ىراصنلا نم ةعامج مالسالا كولم نم ةيسابعلا ةلودلا يف ناكو
 ةرواحملا ممالا نم نم مهريغ نم ما مورلا نم ما مه نيينانويلا نم أ ملعأ ال ملعلا نونفب

 : : (١ مذ

 اب مدخ "م ةحلاعو ةيحصو حافسلا ساعلا ابا مدخ ١١ عوشدتجم ىراصنلا نفن

 عوشيتخبل و سابعلا ينب كوام دنع دعب ع ةئبا لح يفوت املك ةاسي رورخللا رفعح

 ةفورعم ىطلا يف فيلات
 يتبو نومألاو ديشرلا نوراه بطلا ةعانص يف مدخ هيوسام نب اًنحوي مهنمو

 ( 81 ةرقناب تدجو ىتلا ةعدتلا ىتكلا ةمجرت نوراه هدّلق ناكو لكوتملا مايا ىل
 بطلا يف هل ذا !ريثك ف مجرتف نوملسلا اهحتتتفا نيح مورلا دالب نم اهديغبو

 اال و لاكلا فاتك و (4) ةرقملا باتكو ناهزبلا باتكك ردقلا ةميظع فيل
 أص] ناتكو مالا باتكو ماذخلا باتكو ةماجحلاو دضفلا باتكو تاي
 ريغو ؟) رّكشملاب فورعملا شانكلاو ةلهسملا ةيودالا باتكو ةدعملا باتكو ةبذغالا
 كلذ

 مالسالاب ةمجارتلا ةثا دحا هيوسام نب اًدحوي ذيملت ديز وبا قاحسا نب نينح مهنمو
 دعا نأ ليلخلا نم ةرصبلا 2 هيك كلا مّلعتو ةمدرعلاو ةنانويلاب ألاع ناكو

 ةرصبلاب ناك ام او سراف ضراب دمحا نب ليلخلا نكي حلو دادغب نيعلا باتك لخدا وهو

 نوعست روكذملا نيثح تافوو هتافو نيبو ( م 88* ) نيتئامو نيعبس يف اهب يفوتو

 تدل اي عافلا موب يف تام ًاثينح 10 ل ا ا

 010 11 هلو فايا نايرساد ةرطاسنلا نادلكلآ نم لي )0

 فسوي بيدالا ةلاقم ):/1١417( قرشملا يف عجار . مسالا اذجب ءالعلا نم ريثك فرع (؟
 ا بييطلا عوشتخب يف همينغ يدنف|

 (744 ص ) تسرهفلا عجار (+ 2 طلغ. رحسااب فورعملا نيشانكل * لصالا ىف وس



 و نائويلا يف ملعلا

 ةلمأ لك ..تردتم مهريغو ناجربلاو ةبلاقصلا نم مبيلا ةداقنم تناك ىتلا ممالا

0 

 ةئائاثو نيعبرا ةنس يف كلذو ؟)ةيمور كلم مهتعاط نع جرخ نم رخآ نم ناكو

 اكلم ىّتستو جاتلا سلف ةلملا ةعومج ترثكو ') ةكلم يوق نيح ةرجهمل نم

 ةبوكتم تداعف شويملا كلذ دنع مورلا َكلَم *) نويلإ نب نيطتطسق هلا دفناو

 نييقيرغالا ةكلمم نم نيينيطللا ةكلمم كلذب تزيعو هملسب ىطرو ٍدئايح ةحااصف

 نب ةيمور لامعا نم مهلاعا تدعبو ةّنيطناسقلا دالب ىلي ام ىلا اهبراغم ةهج نم
 الف هرئامع نم ريثكت ةبرخماَو كانه ةمخاتملا كرتلا (30) قرف نم امهلدب طسوت

 رحبلا يف الا ةيمور ىلا ةينيطنطسقلا نم مويلا دحا لصي

 ةينيطنطسقلا يلاب ه) يفاليه نب نيطتطسق ناد نا ىلا ةئباص ادق مورلا ناكو
 اوضفرو 5) مهرخآ نع اورّصنتو هوعاطاف هب عرمثتلا ىلا مورلا اعدو ةّينارصنلان يدب
 لؤي و ةئياصلا ةعيرش نم كلذ ريغو ناثوالا ةدابعو لكيلا مظعت نم مهنيد

 ةقلالخلا ع نم مورلل ةرواجملا ممالا رثكا ه هيف لغد نا ىلا ىوقيو رهظي ةنارصنلا نيرق

 كافرا 0 مهريغو طبقلا نم رصم لها عيمجو سورلاو ناجربلاو ةبلاقصلاو

 مهاوس نمو ةبونلاو ةشيلا نم نادوسلا
 نم ديثكو ةقسافلا عاوناب 0 ءاكح اهريغو ةيقيرفا دالب يف مورلل ناكو

 نوصور نينانولا ةدع ف مهو ذ د ائمدق نيدلا نيروهشلا ةفسالفلا نا نولوقي ايلا

 7 مهرود ق هصالتو نيتمالا نيثاه رواحتلو اتمدق ام ع 6-55 3 | حيحصلاو

 لخد ةدحاو ةكلمملاو ادحاو نادّللا راص ىتح ىزخالا ىلا امهادحا نم كلملا لامعا

 مهتكلممب : لصالا يف ١(

 مدّلقو ةهيلاطبا ىلع اولوتسا نيذلا نييناملالا كولملا ديري هيمور كولم لصالا ف 6

 ةينامورلا ةكلمملا ىلع ةطاسلا الا رابحالا

 ناملالا كولا ننب لوألا نوتوآ ديرب (2
 تاناحوريذربب فورعملا سداسلا نيطنطسق وه (©

 ل ٍلصالا يف (ه

 مهريعو نيلسرملا ةوعدب و نامزلا يداك لب ةدحاو ةعفد مرمتت 4 ١

 امهرود: باوصلاو (؟
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 هاد

 ا” ]ا 3| ةهج نم اهذحو-» ماشلا ىلا هجنط نيب ام قرمشلا ىلا“ ثبرغلا نم اًلوط
 ملعالا يبرغلا رحبلا نم ةفئاط عم مهريغو زغربلاو سورلا نم ةيامشلا ممالا كلام

 اهذحو ٠ نيينانويلا دالب موت قرشملا ةهج نم اهدحو ٠ سونايقواب فورعملا طيحملا
 سنايقواب فورعملا مظعالا 'جيرغلا رحبلا سادنالا ئضقا يف برغملا ةهج نم

 قرشلا ةهج نم اهَواف ضعب نم اهضعب زيمتي عطق عبس كلاملا هذه تناكو
 دالب اهزخآ م ةسنرفا دالب اهطسوا مث م ١١ ةيناملا دالب نيينانويلا دالب مخاتي امو

 ردا فرس بردا يمت يف نيل دنالا
 ( )١)29 ةبناأا دالب نم ىمظعلا ةيمور ةنيدم اهلك ةكلمملا هذه ةدعاق تناكو

 كوام نم روهشم كلم لّوا وهو بسنت هِيلاو ؟) ينيطللا شلمود ابيناب ناكو
 هذه يف نيينيطللا كلّمتو مالسلا هيلع حيسملا دلوم لبق ةيمور ناينب ناكو٠ مورلا

 مايق ىلا ةئس نيرشعو ١" سمحو ةنس ةئاعبس ةيمور ءانب دعب ةدودخملا ةكمملا

 0) نيينانويلا كوام ىلع اذه شطشعا لآغت مث ةرصايقلا كولم لوا ؟) شطشعا

 نم اهلوط نأشلا ةميظع ةّيمور ةدحاو ةكلمم اتراصف هتكلمم ىلا مهتكلمت فاضاو
 سادنالا دالب ىصقا ىلا ةينيمرا دالب موت نم ةل>رم ةئام وح برغلا ىلا قرثلا

 ل ةناكلف كلاذك تمادو نيئكلمملا نيتاه ةدعاق ةيمور ةنيدم تراصو برغخما 2

 نيد ضفرو حبسملا نيدب 1) يناليه نبا نيطنطسق ماق نا ىلا ةنس نيثلثو ١" ًاسْخو

 طسو يف ةّينيطنطسقلاب ةفورعما هيلا ةبوسنلا يهو جيلا ىلع ةئيدم ىنبو ةئباصلا
 اذه انتقو ىلا مورلا كلم ةدعاق ٍدئئيح نم تراصف اهنطوتساو نيينانويلا دالب

 مهلامع اوناكف نيينيطللا نم مهئاتُم ةيمور ةنيدم ىلع مورلا كولم كلذ ذنم فلختساو

 نوجوتي الو داش نوكسك ال اهيف مهرعا تحن نيف رصتم

 يف مهرما ماظتناو مكسلت لاصتتا نم لاخلا هذه ىلع مورلا كولم لزي مو
 نم هرما يوق نم مهتعاط نع ليوط نامز دعب جرح نا ىلا اهلك دالبلا هذه

 ك7

 يبطلا شمور : لصالا يف (؟ ةيناما : لصالا يف ١(

 سطسصو)ا وهوا 0( طلغ . ةهئامسمخو : لصالا يف (#

 يناليم : طلغلاب لصالا ىف (5 رص يف ةسلاطبلا ةكلمم ممج ديري (



 0 نانويلا يي ملعلا

 نوطالفاو طارتسك ةّيندلا ةفسلفلا ىلا مهورخأتم لام مث نييرصلاو نينانويلا نم
 : لاف ناويملا يف هباتك يف سلاطاطسرا كلذ َذ دقو مهعايشاو سيل اطاطسراو

 ةّعيطلا ةئيسلفلا نع سانلا هلام طارق. نابمذ ذئم كلوو ةنس ةلام 3 نك ال1
 « ةندملا ةفسافلا ىلا

 هعايشا و سروغاثيف بهذم ىلع اشك ن يخأتملا نم ةعاج فّنص دقق: دبعاض لاق

 اي ز نب دمع ركب وبا كلذ يف فنص نمو« ةعدقلا ةّيعيبطلا ةفسانلل اهيف اورصتناو
 نوطالفا ةمّلعم هتقرافم يف هل )١ ًايناغو سبل طاطسرا نع فارحنالا ديدش ناكو يزارلا
 دسفا هنا معزي ناكو ٠ مهن مهنادا نم ديثك يف ةنسالفلا ( 28 ) يمدقتم نم مديغو
 ىلا هادحو سيلاطاطسرا ىلع ُةقئجا يزارلا نلخأ ايو انو نما ديثك غو ةسلفلا

 ملعلا يف ةباتك يا ا يزارلا داراو سيلاط طاطمرا ونا انمرألا هصقنت

 هناسحتسا ىلع ةلادلا هبتك نم كلذ ريغو يلاحورلا بطلا يف ةباتكو )١ ىملإلا

 ةثباصلا ماوع داقتعالو ةّريشلا لاطبا يف ةمهاربلا ءارآلو كا رشرالا يف ةئوتثلا بهذل
 فصوا قملا رعت هيلا بمحو دشرال ىلاعت هلل ةققو يزارلا نا ولو, خيسانتلا

 ةطقساو اهثبخ ىفنف ءاكملا ىهاذم لحتو ةفسلنلا ءارا صع ةناب سيلاطاطسرا

 هارتو ةميلسلا لوقعلا ةبجوت ام اهنم دقتعاف اهرايخ ىفطصاو اهبابل ىتتناو امنع
 ءايلعلا لئاضف عماجو ءامكتملا ماما حبصاو ةبيطلا سوفنلا هب نيدتو ةدقانلا رئاصبلا

 ٍدحاو يف ماعلا ميجي ناب ركتتيمب لإ ىلع سلو
 مورلا يف مولعلا ه

 تناكو كوالا ةمخف ةكتلمملا ةمحض ةماف مورأا يهو ةديماطا :ةيمالااواد

 ةغاو ةّيقيرغالا نيينانويلا ةغلف مهتغلل ةفلاخم مبتغا او نيينانويلا دالبل ةدواع مهدالب
 دتملا يمورلا رحبلا بونملا ةمهج نم مورلا 0 دِح ناكو :*) ةيئيطاللا مورلا

 اناعذ تاورقا 1

 . .|ريثك اهنم ا شل "يزارلا لبقا »: ([871 ص) يطفقلا نبا لاق (9

 هفيخس اجل دلتتو هزي كالذل برطِضاف ىص هالإ ةضرخ مهف امو يحلالا ملعلا يف لّوت هنا الا

 « مهليدسل يده الو مهنع مهني مل اماوقا مذو ةثيبخ بهاذم لحتناو

 فيحصت وهو ةبيطلا لصالا يف (#



 ةقرفلا اماو ٠ سروغاثيف ةعيشف ةفسلفلل ملعملا لجرلا مسا نم ةاّمسملا قرفلا اماف
 )١. اثيدارق لها نم سوقيطسرا ةعشفأ| فوسايفلا ف ناكيذلادللا منا نم ةامسسملا

 0| 0 0إ ةعيغف ةغيشن ةبلقلا ويف ملسي ناك يذلا عضولا مسا نم ةاكسلا يرقلا» اهإو

 ارك كبح قادر يف نوبلعي اوناك مهن ل كالذي | ووش « ) ةللظلا باحصا مهو

 _ نوفرعي و سناجويذ ةعيشف مهقالخاو 1 ريبدت نم ةاّمِسملا ةقرفلا ا ةلبثا

 سانلا ىلع ةضرتفملا ضئارفلا حارطا نوري اوناك مهنال كلذب اوُبِسَو 00 ةبالكلاب
 يف قلخلا اذه دجوي اغاو سائلا رئاس نم مهريغ ضفبو مهبداقا ةمحو ندملا يف

 ةعيشف ةفسلفلا يف اهباحصا اهاري ناك يتلا ءارآلا نم ةاّمسملا ةقرفلا اما بالكتلا
 يذلا ضرفلا يف اهاحصا اهاري ناك يتلا ءارآلا نم ةاّمسلا ةقرفلا 3 ه0 نوروف
 0 ةّدللا باحصا نركسا و +) سروغيفا ةعيشف ةفسافلا ل هيلا ع ناك

 اذلا ةقرنلا امآو اهتفرعمل ةعباتلا لا ةنسلإلا ملعت يف م يلا دوصقمللا ضرغلا نوري

 ا رار رطل شف اهيلع رهظت تناك ىلا لاعفالا نم
 عم ندبلا ضاتري امك 7) نايشمي امهو سانلا ناّعي اناك سبل اانا داو نوطالفا نال

 نيينانويلا ةفسالفلا تاقبط هذهف سفنلا ةضاير

 ناتقرفلا ناتاهو 6)سيلاطاطسراو نوطالفا ةقرفو سروغاثيف ةقرف ناتقرف مهاد
 ىلوالا ةفسانلا نواحنتي 5) ةفسالفلا ءالؤه ءامدق ناكو اهادوععو ةفسلفلا انكر امه

 ةئياَسلا ماوعو .يطلملا سلاثو ٠ )» سروغاثيف ةعيش اهلا بهذت تناك يتلا ةيعيبطلا

 اي روق لها نم (4عزوخمم6) سوبطسر| وإ س وقيطسرا باوصلاو . لصالا يف اك

 صمح دنع ماشلاب ةيافر يه نا لاقو 7١( و [0 كج)
 حفصت لصالا قو.()16و [وه) كح فباطإ ((طقوقأممع ) 2 )0

 ةملظملا : لصالا يفو . باوصلا 0 0 دك
 بالكلاب : ”لصالا ىى كح 4

 رومالا لك ف كشلا ملعب نا يذلا (8ومطمج) نو ريف فا سوروك وه (و9

 ةنهار ةتباث هقيقح سيل هنامعزيو (56عم6161552)

 اهاندد رف ىنعملا !هيلع لد ظافلا ضعب لصالا نم طقس انه (5

 نوشمي مهو سانلا نومي اوناك ممنال : كح (0
 سبل اطوطسرا ةراتو سبل اطاطسر| ةرات ليعألا يف (ه

 قيروغاثيف اهيلا بِهذن ناك: كج ٠١ ناني ءاكح :ناكو: كح



 ل نانويلا يف ملعأا

 هلوانث لب ةتضراعم ىطاعت الو ىطسحملاب فورعملا ةباتك لك نلات 10 5

 بيرقتلاو راصتخالاب مهضعبو يزيدبتلا متاح نب لضفلاك نييبتلاو حرشلاب مهضعب
 املا نوريجي يتلا ؟) هدعب ءاملعلا ةياغ اًثاو )١ يفاآتبلا رباج نب (26 ) دّمحك
 هئازجا عيمج ماكحاو ؟) هبيترت ىلع هباتك مهف اهيف نوسفانتي يتلا مهتيانع ةرّثو

 لمتشاف اهثيدحو اهبدق مولعلا نم ملع يف فلآ ) ًاباتك فرعا الو هجيردت ىلع

 باتك اهدحا ىتك ةثلث ريغ نفلا كلذ ءازجا عيمجم طاحاو ملعلا كلذ عينج ىلع

 يف سل اطاطسرا باتك يناثلاو موجنلا تاكرحو كلفلا ةئه 3 ةئيه ملع يف اذه يطسجلا

 هذه ناف يلرعلا وحنلا ملع يف يرصلا بوبس يباتك كلاثاو قطنملا ةعانص ملع

 الام الا هعورف نم الو هملع لوصا نم اهنم دحاو لك نع ذشي ال ةثلثلا ىتكلا

 هريغ بر ال ماّيلا ةيضفو ةطاحالا ديرم هدحو ىلاعت هللاو هل بطخ

 مهر اب سانلا عفتنا نيذلا قافالا يف مهريهاشمو نيينانويلا سومش ءالؤهف

 ةنسالفلا نم ةدع اذه دعب نيينانويللو ٠ مممالعاب اودتهاو مهراوناب اودافتساو
 مهرداون اوعجو مهمكح نوفاؤلا دّلق دق ءاركحلاو

 يقطنلا يلارافلا رصن نب دّتحم رصن وباو نامجرتلا قاحسا نب نينح زد

 نسا 0 ل ا

 0 0 ملعلا كلذ ادماهتيف نا يتلا

 يتلا ءارالا نم ( نيل 0 ا فلا عبارلا ٠١ هيف

 لامقالا نم مياشلاو) : 0 دكا 0

 نوناقلا باتك فّئصم يزراوخلا ينوربلا ناحيرلا ىلإ: 51 كح اق دارو

 1 سويملطب وذح هيف اذحو نيكتكتبس نب دومحم نب دوعممل ُهْقَلا يدوعسملا

 سومياطب دعب : كح (1" « هحيز يف يليحلا 56 نبا

 هتتترم : كح (+ (3) نوررخ كح ص

 م ل )"©

 يبارافلاو نينح ىلإ ٌهلثم اهشنو انفل ءومك (10) كح اهاور ةفسالفلا قرف نع ةعطقلا هذه (5
 هب نب دي ناك يذلا ريدتلا نم : (16) كح“ 47



 يف 53 سوميلطب وميلطب نال حضاو طلغو نيب أطخ كلذو ددكسالا دعب ١ كلم نيذلا

 تاكرح عيمدل ةعماجا ةنم ةثلالا ةلاقلا (25 ) نم ثلاثا عونلا يفو يطسجملا باتك

 نم ةرشع عسنلا ةنسلا يف اًيفيرخ الادتعا دصر هنا اهناوحا رئاسو اهداصراو سمشلا

 لادتعالا اذنه تقو ىلا رصنت خب ينس لوا نم عَن 1 سونايرذا ىتس

 هذه ازجو٠ * تاعاو تسو ١١ ًاموي نوثالثو ةنس نوعستو عستو ةنس ةثاغ اع ينيرخلا

 يلودقاملا ىن ىنعي ردنكسالا توم ىلا رصن تخب ينس لوا نم عمتجي هنا لاقف نينسلا

 نمو ةبرصم ةئس نورشعو عبداو ةينيس ةناعنا ؟) نينرقلا يذ رددكسالا دج

 0 ام مورا كرام لوا د1 ةلطقعوا كلك ىلا دكمالا ترف

 ىنيرذا دصرلا هقول 0 دلل د نم ةعبن لد نمو ةلس نوعسدو

 7001 .اءاو انزل ثوتسو هر دحر هني نوكم و ىرجلو )ةعس'اتتام رك لا

 |0707 0 ناو هققو ةتيتخ ليمجتلاود ليضفتلا اذه سوميلطب
 ةئس نيتسو ىدحاو ةئاع ”) شطشعوا

 نا ةيلاخلا لابجالا خيراوتب ةفرعللاو ةفلاسلا مالا رابخاب ملعلا لها عمجاو

 7 ةملاطملا كولم رخآ ارطبولق 0 ا يمدر كلم اذه ١" شطشعوا

 كواملا 7) ةلاطبلا 5) دحا هنا 6) معز نم أطخ نيبي ام اذه يفو نيينانويلا

 ىلاعت هللا ءاش نا ةبافك هيفو
 .دنعو كلفلا را رسا ةفرعمو موجنلا تاكرح ىلع مالكلا ىعتنا اذه سوميلطب ىلاو

 ينل اني نم مهريغو مورلاو نيينانويلا يدياب ةعانصلا هذه نم ًاقرفتم ناك ام عمتجا

 ادحا ملعا امو اهضماغ ىّلخو ٠ ) اهئتس مظتنا هبو ضرالا نم .يبرغلا قشلا لها

 يم كح قف
 0 5 8 5 3 ١

 انا |١ | ردلا ىذب تووملا قودقالا وه .دوصقلا ردتكسالا نإ تاوصلاو (»
 شطسعو|ة ل |(

 تاوصلا وهو . ةئس ةئام: (11) كح ىف (

 كامات كح 5 لئلعا: كيس فنع كل 6

 َنَظ نم اطخ > نايب : كح . نيبت نم لصالا ىف (ه هسلاطبلا : كح ٠(

 حجرا وهو اهتيتش : كح +١( ار



 355 نانويلا يف ملغلا

 ١١ ض عب نم اهضعب مسرو ضعب ىلا اهضعب سيخلا تامنجملا ذك ةدنك نم سووا

 ةرئادلا ةحنحاسم باتككو ةرئادلا يف عسل باتك بعاض سدينشرا' مهنمو
 ةحاسملاو دذعلا بخاص ") نوطق مهلمو ”) ةطورخلا ةناوطسالاو ل تاتكو

 ناكو +) سويقابذس مهنمو ٠ نيينانويلا ةكلمم رخا يف ناكؤ ةروهشم شكانييف هلو

 دصارلا سوالوميط مهنمو:5) سرينودنسوناو سريموق مهنمو ٠ سديلقا دعب
 ناك ةفققو نا 1و هباتك يف مداضزا ضغب +» ىسويبلظي ؟5 يذلا قارا
 بحاص سويسودواتو سشوالبم مهلمو: ةنس نيرشعو ةئس ةئاغنزاب + تقول مق

 نم ةنردنكتالا ةئيدع بكاوكلا نادصارلا نييظقاو 7) نطيم مهلمو ٠ .كألا

 ٠ ةلس نيغبسو ىدجاو حق ةنانيح سويميلطد لبق (اذك ) ناكؤ ربعه ةالف

 دعب ناكو ةيلطا ثحامملاو ةحيخصلا داصرالا يحاض لضافلا 4) سخربإ مهنمو

 ةئس ةئاواث نم سيرقب نميطقاؤ ,) نطيم

 باكو ايفارغملا باتكو 4) يطتجلا بحاص ”يذواتلا سوميلطب مهنمو
 باتكو ىقيسوملا باتكو موجنلا ماكحا يف )٠١ غبرالا تالاقملا باتكو رظانملا

 مانا يف ناكو ٠ يلمسجلا باتك نم 4 ةخرختسا يذلا نوناقلا باتكو ءاونالا

 ةنس نيناثو ةئس اج 4) سر مإ دعبو مورلا كولم نم١ ١١ س موئيطبا ماياو سومايدنا

 نيينانؤيلا 55 ةملاطملا دحا ةلعجي ممألا رامخاب ةفرعملا يعدي نمت سانلا نم ريثكو

 اهينسا ىو د تالا هدف دك ان 6

 عمو ) كح ىقاك نوط تاوضلاو لصألا قكاذك ( - هطورخملاو : لصالا ف 0
 1٠١1( كح) يطفقلا نبا بلطا (+

 يو 7 كيو نيوكردسولاو سرالا تتيح 1
 نس وعل الضال

 نطنم : لصالا يفو (58) ص) كح بلطا (*

 خا ضخ ننبه تحتم لخألا قف ٠ 215 تلح ىف درو لع ولا وه

 ا 6

 (19 ص) ءايكحلا خيرات يف يطفقلا نب هفرحب ءاقن سوميلطب نع فل 'وملا مالك مظعم (
 ةعب رالا : لصالا يف ٠١( ([317 ص) مدنلا نبال تسريفلا عجاد

 سوئنوطنأو سوثناب ردا : باوصااو . سويمطناو سويساي ردنا : (10) كح يف كور ( ١

 ةسلاطبلا ذحأ هلم : (10) كح ينف(9



 ممالا تاقظ تاتك 32

 قازوا ىلع لمتشي تسرهف ىلا هغيل ءامسا سونيل اج مض دقو ناهربلا مواغو ةعيبطلا

 فينو ةثام يهو اهمّلعَت قيرط ىلع َهّبنو اهتءارق ةبترم كذو
 حيسملا دغب سونيلاج ناك: ١١ يدؤعسلا نيسملا نب يلع نسكلا وبا لاق دقو

 وحئب ردنكسالا دعبو ةنس ةئاتس ودثب طارقبا دعيو ةنس يتئام وحنب مالسلا هيلع

 نيده نم ةعيبطلا ملعب ملعا سبل اطاطسرا دغب نم ملعا الو. فينو ةنس ةئامسمح

 يداعشلا | نيدسه ىوس نييعيبطلا نمو ٠ سوئيلاجو طارقبا ينعا نيلضافلا

 نا الا يعيبطلا ملعلاب ربتشا ص مهريغو ") سلوبو شقواو شنطرارطساراو

 انهبتك يف سونيلاجو شيلاطاطسرا هبن دق باوصلا نع ديغب رظنلا فيعض مهرثكا
 ةحضاولا نيهاربلاو ةخيحصلا ( اذك ) جاجحلاب مهعارا مييلع ادرو مهإطخ ىلع

 لع يف فلولا تاطورخملا بحاص راجالا سوينولوبا نييضايرلا مّئابلع نمو

 *) ةسوقم الو ةميقتسع تسيل ىتلا ةينحنلا طوطخلا لاوخا

 فورعملا ةسدنملا ملع ىلا روهشملا لخ لخدلا تحاص:قرزبملا نيؤديلقا مهنمو

 0 باتكو رظانلا باتكو تاضورعملا باتك بخاصو ناكرالا باتكب

 ضعب يف 4) يدنكلا قاحسا نب بوقعي فسوي وبا لاق و.كلذ ريغو نوخللا

 ىلا نيبوسنم نيباتك ىتكلا نئئازخ يف دجو نيينانويلا كوالا ضعب نا هلئاشر

 رثكاب“ ةك طيحت ال يتلا ةسيخلا ماسجالا ( 24 ) ةعئص هي وافل يلح

 هنامز لها ملعا ناكو سديلقا الا دجي ملف نيباتكلا هل كفي نم بلطف اهنم
 اًردص هل عضو ا اا ا حام
 ةرشع ثاثلا تالاقملا كلذ نم ماقْف 5) ةسمخلا تاوبجملا هذه ةفرعم ىلا ه) لوصضولل |

 هكذي مل ام انهيف كذ نيتلاقج هلصو نم سديلقا دعب ةَلصوو سديلقا ىلا ةبوسنلل

 (1؟1 ص) قارشالاو هيبنتلا باتك بلطا ١(
 سولوفو سقولو شسظارطسي رآو سوينالثسا امج دارا هلعل ةفحصم ءامسالا هذه ِ,

 هتعبت وا طارقبا ةذمالت نم ءايطا مهو

 3١( ص) ءايكحلا خيرات يف يطفقلا نبا اذه لقن -

 (7؟ ص) كح ف لوقنم ابنع) |دنع 43

 تقلا كلي 145 كح نع (6



 "/ نانويلا يف ملعلا

 نع اب ةيواج ةتلاسر اهنمو ننرفلا كلم اراد نياراذ رخل نبسلا 0000-7
 وهو دنملا ضرا يلاعاب سهذلا تسب 2 ارا تمر دلل ضرا نم هيلا تاحك

 ةبواخ ٠ ةب واعلا رهاوملاب ةلّثيملا مائصالا دحا ىهو )١ ةردملا هيف ناك يذلا تببلا

 غادلا يعنلا يف )١ ةيغريو ايندلا يف هدهزيو اهيف ةظعي ةلاسرلا هذبب سيلاطاطسرا
 : ةفسلفلا نوئفب نودتغااو نيينانويلا دنع ءاكحلا ةداس مه ةسمخلا ءالوهف

 سروغاثيف بحاص يللا ؛) سبلاب لشم ءالؤه ريغ نوروهشم ةفسالف ؟) مهو

 ه) فيلا" كلذ يف هلو أزجتي ال ءزج ىلا ماسجالا لالحماب لئاقلا سطارتموذو
 ُ | ةانمد سا اطاطسرا لبق نك مهريغو 50 ساروغاسكتاو

 مهلجا ْنش هك اوحرشو ةاماس 6-1 ةئعاع سل اطاطسرا دعب ناكو

 نانا ملعا مه فما كل ءاله سوبروفرفو يسودورفالا ردتككتسالاو سويطسمأث

 نيذلا نيرخأتملا نيينانويلا ةفسالف نمو .ةفسلفلا بتكب مهدصقاو فوسليف بتكب

 يدنكلا قاحسسا نب بوتعيل ا رصاعم ساعلا ىنب ةكلمت. فو مالسالا دهع ىارناكا
 موجنلاو ةسدنحلاو ددعلاب قدحتلا روهشم 7١ يماشلا يكبلعبلا اقول نب اطسق
 ( 28١ ةرصتخم ستك هلو بطلا ةعائصب اًرهام ناكو ةّيعيبطلا مولعلاو قطنلاو
 ريظن ال باوملاو ةلثسملا ىلع فلم وهو ةسدنهلا ىلا لخدملا يف ةباتك اهنم ةعراب

 نيب قرفلا يف ةباتكو موجنلا تاكرحو كالفالاو ةئيملا ملع ىلا لخدلا يف ةباتكو هل

 ةمسن يف ةباتكو من حورلاو سفنلا نيب قرفلا يف باتكو تماصلاو قطانلا ناويحلا

 .ريثكف اهئازحا نم 2 نونتعملا ةفسلفلا مولع ضع نوروهشملا مهواملع ا

 مولع ءايع نم نييعيبطلا ديس طارقب بطلاو ةسعيبطلا مولعب نيفتحملا نم مث مهنف
 ةبغرو :لصالا يف (» (801042) ةدوبلا دارإ هَل وءاذك (و

 مهو :لصالا يف نانويلل يا (#
 ( 1215 0ع 8011166غ) سلات : باوصلاو («

 انه درو ام ضعب لقن ثيح سطارقموذ يف (18) ص) كح بلطا (ه

 ساو وعاتكت] لصالا فا 5
 1 ضر كلح بكظاو كرشلكلا اذه نع (58 2 و0 ثا ى كانك ا ملا

 (54:14) قرشملا يف هرشنل ائقبش يذلا 0 0(



 ممالا تاقبط تاتك 3 ١

 لإ © دك يذلا ريكلا ةباتكف سفنلا قالخا حالصإ يف ىتلا اماف ٠ ةسايسلا يف

 يبا ا ايعذوا ىتسلا ةباتكو ا هنبا ىلا تك يذلا ريتصلا ةباتكو هلبا

 اكل رالا ةسايس يف اهضعبو ندلا ةساش يف اهيضعف ةساسلا يف

 0 نا مدعي ا 51 تار الا يف ىلا حتا 0

 دقو: اهعمج ىلا ةمدقت الو اهغمل ات ىلا ةاثملع ندا هيي | ىلا قطا ةيأغلا

 : لاف © اًتيطسفوس باتكوهو اهنم سداسلا باتكلا رخا يف سلاطاطسرا كلذ ىذ

 ه) ىنيي ًامدقتم الصا الخ ايف دحت ملف ) سومسجوأسلا ءانبو قطنما ةعانص اماو »
 ناو ةءانصلا هذهف ٠ ليوطلا ّصَّنلاو ديدشلا دهملا دعب كلذ ىلع انفقو اًدكل هيلع

 يغني امن ًائيش دقفن لو اهلومحا “) انمترو اهتهج اًنصح دقف اهائعدتبا 0

 00000000031 هناك انك تاعانصلا لئاوا تدقق اك اف اًدوجوم نوكي نا

 دق اهمالعا ةحضاو اهتاياغ ةفورعم اهناينب قيثو اهدعاوق 4) ةمومزع اهساسا ةتلثم

 ةعانصلا هذه هيلع َدِرَت نا ىسع نف ةدطوم ُعاعدو ؟) ةدّهمت ًاناكرا اهعاما تمدق

 000000 | ب ةنلكلا ةئئاب اع دلو اهيف هدجو اللخ رفتغيلف ةدعب
 “» هرذع غلب هدهج غلب نمو ةليلحلا ديلاو ةميظعلا

 ردنكمالا نب 0 نبا" كلملا ردتكسالا مآعم ١١١ سلاطاطسرا ناكو

 م كرشلا هب عمقناو هتكلمم 000 ا قولا

 ةليلج ةريثك لئاسر هيلا سلاطاطسرالو ٠ لدعلا ضافو ربخا رهظو نيينانويلا دالب

 هارتلا "لطالا نو تح اذنك 1

 ااا لكأل] ىو باوصاا وهو بض يف اذك“ م هلالا:بص («
 ةيضقلا اهانعم ( 22023.0:ميه2ج) هينانوي ةظفل (ه

 اهانعرتخاو : صص داز 033 ينبن:بص (ه

 طلغلاب انَثذ لصالا يفو . بص هياور («

 ل2 لضألا 1 ا دماره ردد اسرص ( هل

 ةعئملاب : لصالا يفو بص ةياور هذه ٠١(

 ٠١( ص) انباتك نع هتياور ىلإ يطفقلا نبا داع 154(
 امهالكو رفكلا: ىوريو لصالا يف اذك (وم فيحصت ىورصملا لصالا ىف ١(

 ىلا : دارا ُهَّلعل و (64 ص ) يطفقلا نيدلا لامح ةياور



 <" . تاوبلا 3 غلا

 طوطخلا ب ةباتكو راسا ق ةناتكف ا مولعلا يف يلا تكلا اماف

 )١ للا يف ةباتكو

 ا يتلا رومالا ةنم ملعتيإ ام اهنف ةّيعيبطلا مولعلا يف يتلا ةبتك اماو

 ابنم ملعب يقلاف غئابطلا نم دخاو لك صحت يتلا دومالا ةنم ملتي ام اهنمو عئابطلا

 باتكلا اذهف. ؟) نايكسلا عمسب تسلا ةباتك يف عئابطلا عيبج معت يتلا دؤمالا

 ١١ ءامشالابو 'ىدابملاكيه يتلا امشالابو ةّمعيمطلا | ءايشالا غيمجل ”ىدايملا ددعب فرعي

 يتلا اماو. ةروصلاو رصنعل اذ "ىدايملا اماف  يلاوتلل ةلكاشملا ءايشالابو 'ىدابملل يلاوتلا

 نام يلاوتلا 2 مدعلاف بيرقتلاب لب *) ةقيق 2 > 'ئدامي تسلو 'ىدايلاك

 رومالا اهنم مّلعتي تلا ماو. هل هل ةنامم ال امو ءالداف يلو ةلك اشملا اماز١ناكملاو

 ىف اهيضعبو امل نوك ال يتلا ءاسسالا ؟) يف اهضعبف غئابطلا ن ١م دحاو لكت ةضصاخلا

 ْنَم(0) مّلعتت يلا ءاي ايشالاف امل نورك ال يتلا ءايشالا اما ٠ ةنوكللا ءايشألا

 ضعبف ةنوكملا ءايسالا يف يقل ان .ملاغلاو ء ءامسلا باتك نم نيتلوالا نيتلاقملا

 اما : تاكل قب ةبو ثالاستسسالا يف ةضغب الاف ١ ئقاغ اهضعنو ىعاع اهلا

 نم نيتوحألا نيلاقملا ىيفق -اتياكرخلا ماو. داسشلاو نوكتا ناتك ىف تالاجتسالا
 اما ٠ تناك زملا يف ةيدضمبو لمئانبلا يف ةضعبق فاعلا ماو: ملاملا ور ءاهتلا باش
 فصو يف ةضعبف تاّكرملا يف يذلا اماو٠ ةّيواعلا راثآلا باتك ىفف طئاسلا يف يذلا
 فصو يف يذلا اما - ةّقرلا ءابشالا ءارزجا كئصإو يف اخ كلا ءايشالا تانلك

 فصو يف يذلا اماو ٠ تابثلا باتك يفو ناويللا باتك يفف تاّمرلا تاك
 ةحصلا باتك يفو سوسحملاو سلا ٍباتك يفو سفنلا باتك يف تاّكرلا ءازجا
 مرهلاو بابشلا باتك يفو مقسلاو

 دعب ام باتك يف يتلا ةرشع ثلثلا ةتالاقف ةّيهلالا مؤلعلا يف ىتلا بتكلا اماو
 ةعيطلا

 اهيل

 اهضغبو سفنلا قالحلا حالصا يف اهضعبف ةفسلفلا لامعا يف يتلا بتكلا اماو ”

 طلغ وهو لبجلا:لصالا ينو (9

 بايللا :لصالا يفو : تصو كت يف |اذك (89
 نم : بص 45 هقيقحلاب :بصو كح 42



 مالا تاقبط 0 1

 .يزوغاثيفلا ؟) يشارهملا (20) شوخاموقس 0 طا 7

 كلذ ىتح ٠ ةيضنلا ما سلاطاطسرا ريسْفُتو موصخللا رهاق شوخاموقين ريسفتو

 بهذملا يروغاثيف شوخاموقين ناكو ©)يذوعنسلا يلع نب نيسحلا نب يلع نسهعا وبا
 لاقيو نوطالفا ذيسلت سيلاطاظسرا ةنبا ناكو يقطاترالا يف ةدوهشم فيلات هلو
 ةنس نءرشغع ةههزأل هنا

 سل اظاطسزا ىلاو ©) لقاعلا هيّمسيو مديمالت رئاسىلع ؟) هرثتي نوطالفا ناكر
 - صّلخ نم لوا وهو مهئالع دّيسو مهئاكح ) ةئاخ وهو نيينانويلا ةفسلف تهتنا
 ةلآ اهلغخنو 7 ةثلثلا لاكشالاب اهروصو ةّيقطالا تاعانصلا رئاس نم ناهرإلا ةعانض
 ةفيرش بتك ةّيفسلفلا مولعلا عيمج يف هاو قطنلا بحاص ِبَنتَل ىف ةيرظنلا مولعلل
 كاذت اهضعب ةّيلكلاو ٠ طقق دحاو ىنعم اهنم مّلعتِي يتلا ةّيئزيلاف ١ ةٌيئزجو ةّيلك
 اسهعضو يتلا ًاباتك 5) نوعبسلا يو هملع نم ملغ دق ام اهتءارقب ) رادع
 يناثلاو ٠ ةفسافلا مولع اهدحا ءايشا ةثلث ابنم ملعتيأ علاعت اهضعبو )٠١ ٠ سرافوال
 مولغلا نم 000 را وورش نسل ةلازلا اتلاقلاو !؟ةقسلتا لالا

 اهضعبو ةسيلعتلا مولعلا يف اهضعب ١١١ ةفسلفلا مولع يف ىتلا ىتكل 1

 ةّيهالا مولعلا يف شا موال

 لاح ديم امسق ىوزو (هرينطال:9) ماع بض هل” دق قلستا ىف انه ءاح ام ع

 (741 ص) تسروبلا اناتك اذ] تكلطا 92110 ءاكملا تاتك يفز كطفتلا نيدلا
 ةبسن يريغاطسالا : ديري هّلعل . يتسارملا : بص يفو . يشارهجلا : ءاكشلا باتك يف (»

 وطسر) نطوم (542936) |ريغاطسا ىلا

 ١١1( نص نديل ةعبط) هيينتلاو قارشالا ةباتك بلطإ (مس
 هديوي :لضالا يفو . باوصلا وهو (1,8 ص) ءايكحلا خيرات يف اذك (+
 متاخ : بص )5 لقعلا: كح (ه

 ةجيتثلاو ىرغصلاو ىربكلا ثلثلا اياضقلا يا (7
 كر كلا خيرات يف كلذكو ءنك دي نيك ذك ديم(
 نوغبس : لصالا يفو بصو كح يف اذك (ه

 ١( مسالا لفل و نانويلا نايعإ دحإ ديري: 1

 بضصو كح نم امهانرعتسا انتخسن نم امثو نإارطتلا نإاذه (و



 م نانويلا ف ملعلا

 مواعلا ىلع ةفسافلا نم رصتقاو سروغاثيف ذيمالت نم ناكف ١١ طارقس ما

 مهتدابع يف نيينانويلا ةفل اخمب نلعاو «) اهضفرو ايندلا ذاق 1( 3 ضرعاو ةّملالا

 مهكلم اوُرطضاو هيلع ةّماعلا اورّوثف ةلدالاو ؟) ججحلاب مهءاسؤر لباقو مانصالا
 مهرش نم ًايدافت مسلا ماقس مث مهيلا ه) اًدْيحُم سبملا كلملا ةعدواف هلتق ىلا
 ةضاف ] بادآو ةفيرش اياصو هلو ةظوفح كلما عم هل ترج تارظانم )دعب

 ال سلقدنبو سروغاثيف ,7) بهاذم نم ةبيرق تافصلا يف سمادخب هدوم مكحد
 سل فهاذملا نع ةجراخ ةفسلفلا ضح نع ةديعب ةفيعض ءارا داعملا ناش يف هل نا

 ةمكملاب رهتشي مل ةنا الا سروغاثيف نع ذخالا يف طارقس كراشف 4) نوطالفا ماو
 نونف. عيمج ىلع ىوتحاو ) لع تيب نم كسللا فيرس تاكو ظارتش كل

 ا ا مدمالت نم ةعاج [ 113 نيكس *ءائإا ) ةريثكا اتك فبضاو ةللا

 0 مرغع زخآ يف ةسرادللاو ميلعتلا ضوفو نيثاشملاب ”هديمالتو وه فرعف شام وهو

 بناتك هشك» نمو: هبر ةداسعل درو سانلا نع ىَلُخو هباحصا نم ةعاربلا ىوذ

 ملاوعلا بيترت يف يلاحورلا ٠١١ شواوطو ةّيندملا ةسايسلا باتكو سفنلا يف )١١ نداف
 يعيبطلا شواوط باتكو سفنلا ملاعو لقعلا ملاعو ةيبوبرلا ماع يه يتلا ةّيلقعلا ةثلثلا
 سوايط ىَّتسي هل ٍذيملت ىلا نيباتككا نيذه ىتك ٠ ةعيمطلا ملاع سيكرت يف

 نبا كلذكو (45:9) ءابطالا تاقبط هباتك يف طارقس نع انفل“وم مالك بص لقن (9
 (15 ص) كح يف يفقلا

 اهعضو : طلغلاب لصالا يفو بص ةياور يه (# نم: لصالا ف 07

 جاجملاب : بص يفو لصالا يف (ه

 ىلإ انكم و7 فوات ىلإ كصوت كمن ىو دمع احم ىلا
 1 مهرئاث

 كحو بص اور دقو انتخس نم عقو اذه )0

 ©007 ص) نوطالفان صتخ ام كح لقن م

 نانوي تويب يف: كح دازو (ه
 كح نم اهانلفنف باكل امن 011 قالعالاو دمر ىلا ان ضذو“ كحدازو ٠١(

 1 (8م4402) جنرفلا ”هوعدي . نّاف : كح يفو
 كح ٌهلثمَو نيسلاب سواميط اذه دعب هبتك دقو (16 '1126ع) 0 (ووس



 ممالا تاقبط تا 5

 )00017 كراألا ىذلا ةتتللاب دعاولا وه لب ةنلتقملا ءامسالا هذه ضتخت ةزيمتم
 ”0 | تكتل ةضرعم ةملاعلا تانادحولا .ناف' تادوحوملا رئاس فالي الصا
 ىلاو هلك اذه نع ةيلاعتم ىلاعت 'ئراملا تاذو اهرئاظنب اماو اهيناعب اماو امئازجاب
 يرصلا ؟) فاّلملا نب ليذهلا نب دّممم ليذحلا وبا سهذ تافصلا يف سهذملا اذه

 انا 00311 ذجاو نامزي سلقدتب دعب ناكف *0-نسروغاثيف اماو

 دق ناكو ٠ ماشلا دالب نم اهيلا اوامخد نيح رص ؟) مالسلا امهيلع دواد نب ناملس

 ملع 5)مهدنع لخدأو نانويلا دالب ىلا عجر مث ه) نييرصملا نع مهلبق ةسدنهلا ذخا

 مغنلا ”) فيل تو ناملالا ملع] دا تتساو نادلا للعو ةعتاطلا يلعو ةسدتفا

 فيلو ةوبنلا ةاكشم نم كلذ دافتسا ةنأ ىعداو ةيددعلا بسلا تحن اهعقواو

 هلو ةديعب ضارغاو ةبيجع زومر هبتارمو ددعلا صاوخ لع رو تامل

 اناحور الع ةعيبطلا ملاع قوف نا نم سلقدنب اهيف براق سهاذم داحلا ناس

 ( 19 ) ناو هيلا قاتشت ةبكزلا ة) سلا ناو ناو هس نلغلا كرد.ال انازون

 0و ا دلو بسلا نم تا وقت نسحا م

 ”00 0 ل 27 ريل كلا نفر

 اه فّلكتي نا جانجي الو عمسلا ةّساح ىلا ةيتآلا ةّيقيسوملا ناحلالك اًلاسرا

 ا 2 ولأو يتطاترالا يف ةقيرش فيلت سروغاشيفلو - 150 بلط
 | 001 كلل ىو . ريثكلاب ةضورمم لصالا قو فم ةياوز يه (9
 فالعلا ليذملا :بصو كح (9”

 . (؟ا9:/9) ءايطالا تاقبط يف بص هفرحب 0 ل سروغاثيف نع مالكلا اذه لك 0

 ([ هرإ) : كح يفو

 اذآ0 ل رم ىلإ نيرجايلا نييلئارسالا ءالع هب ديري هلغل ء رظن لوقلا اذه يف (*
 يلا دواد : كح يفو ٠ ملشروا

 (9) نيبرقم لصالا يفو : ةحيحصو كحو بلص ةياور هذه (ه

 ُكحو بص نع («+ مهيلا : كح )03

 لصف : ىواريو ٠ لصف : احسن قو كص ىذور اذك , (#

 هذ ذلل) : بض كلب ىلاو : انتخسن يف ٠( سفنالا : كحو بص ىور (ه

 الط: تصو كح (وم دمج: كح و



 7 ثانويلا يف ملعلا

 ةّيهالاو ةّيعيطلا فراعلاو ةّيقطنلاو ةضايرلا مواعلا نم ةمكتلا نوئفب حيحصلا
 ةندللاو ةّلزألا تاسايسلاو

 مث )١ سيلقدنب ًانامز محواف ةسمخ اردق نيينانويلا دنع ةفسالفلا ءالؤه مظعاو

 ( 18 ) ؟) سوخاموقين نب سيلاطاطسرا مث نوطالفا مث طارقس مث سروغاثيف

 ءاملعلا 'ءكذ ام ىلع ؛) مالسلا هيلع ىنلا دواد نمز يف ناكف ”) سيلقدنب اماف
 نيينائويلا دالب ىلا فرصنامث ماشلاب 7) نامقل نع ةمكتملا ذا 0) ناكو ممالا خيداوتب

 ”ةفئاطو مهضعب كلذل ءرجبف داعلا رما يفال) اهرهاظ حدقي ءايشاب ملاعلا ةقلخ يف مّلكتف

 ناكو ٠ اهيلع فقوي امّلق اًذومر ُهل نا )٠١ معزتو هتمكح ىلا .) يهتنت 6) ةّينطابلا نم
 ا 5 3 5 5 9 0 ١

 ىلع ايوود هتفسلفب افلك ةبطرق لها نم ينطابلا يلبخا )١١ ةرمب نب هللادبع نب دّمحم
 اهلك اهناو ىلاعت هللا تافص يلاعم نيب عمجلا ىلا بهذ نم لوا ناكو )١7 اهتسادد

 ناعم اذ وه سيلف ةردقلاو ةدوحلاو ملعلاب فصُو نا ةناو دحاو "يش ىلا يدوت

 لبق سماخلا نرقلا يف لقصلا فوسليفلا (2820م6001ع) سلقذابنا وا سيلقدب ١(

 شوخاموقين : لصالا ف (؟ حيسملا
 كلذكو سلقذابنا يف هلوق انفلّؤم نع (؟97-07+:9) ةعببص| يلا نبا ىور دق (ومس

 سلقذسا 0 وهو ١5( ص ) ضطفقلا نبا اور

 هنا ليقو :كح (ه لايجاإ ةسمخ هقبس دوإد نا باوصلاو . (+

 اهرهاوظ حدقت : كح ١) هنامزو هلصاو ناهتل دوجو يف ةبتكلا فلتخإ 2-5

 هقدانزلا نم وا هيليعامسالا نم ةفئاط ةينطابلا 2(

 لوقي نم ةينطابلا ةقرفلا نمو : تلح يفو . ”حصالا المل و يمتنت : ةعببصا يلا نبا ىو (ه

 كلذ يف يمتتيو هبأرب

 نومعزيو : كح ٠١(

 ٠١( لصالا يفه بص يفرحب نآلا ذنم هيلا ريشنو ةعببصا ين نبا ىور اذك : 1

 ص ) كح ١11( نم عيس هنا لاق حين نب ةريبم نب هللا دبع نب 00 كيع انآ هاعدق

 يف رظنلا نم مراثكال ةقدنزلاب مهنا امل راف قرسشملا ىلا جرتو ينسحلاو حاضو نبا نمو هنأ

 باحص|و لدحلا لها ةاحالمب لفتشاو 366 نوينملا ىف ددرتو اهجادخفلاو نسلتذس) قل

 هيلا اوفلتخاو مرهاظب سانلا رتغاو عرولاو كسنلا رهظاو سلدنالا ىلا داع مع ةلزتعملاو مالككا
 هتلحني اونادو ضعب همزالو ضعب هنع ضبقناف هبهذم حيقو هدقتعم ىلع |اورهظ مث ٌهنم اوعمسو

 نيسمخ نبا وهو (م سو ) سوو هنس يفوت. .« هدارع ىلا هب لصوت بولخ ناسل هل ناكو

 اهتساردل امزالم:كح ( « ةنس
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 ايادحلاب هوقلتو مهعيمج هل داقناو مهضعب ىلع سآغتف نيصلاو كرتلاو دنهلا نم قرشلا
 نيصلا موتو دنملا ىصاقا يف اًددرتم لزي ملو ةلزملا تاواثالاب هوفكّتساو ةمخفلا
 عوضخملاو هنالداسل ةعاطلا ىلع اًرط ضرالا كوام عمتجا ىتج قراشملا فائكا رئاسو
 ضرالا سيئر ةناب فارثعالاو ملاقالا كلم ةناب رارقالاو هتزعل ( 19 )

 سوميلطب مهدحاو ةسلاطبلاب نوفرعي' ”ةعامج نيينانويلا كواملا نم هدعب ناكو
 هيلع مهبلغ نا ىلا اليصتم مهكلم لزي ملو باقرلا محل تلذو ١١ كلاملا محل تناد
 تراصف مورلا ةكلم عم مهتككلم تمظتناو ضرالا نم مهكلم ضرقةناف مورلا

 ترّيصو اهيلع تلوتسا نيح نييلبابلا ةكلمب سرفلا تاعف اك ةّيمور ةدجاو ةكلم
 ةسراف ةدحاو ةككلمم نيدكلمملا

 ةهج نم ؟) اهدحِيو ضرالا نم يلامثلا يبرغلا عمرلا يف نيينانويلا دالب تناكو

 دالب لامثلا ةهج نمو *) هيوررثحا روغثلاو ةسماشلا روغثلاو يعورلا رحبلا بودحلا

 ىلا ©) ةينامور دالب مو برغملا ةهج نمو لامثلا كلامم نم اهاذاح امو ناللا
 جيلا و باوبإلا بابو ؟) ةيئيمرا ةئيدم قرعثملا ةهح نمو ةيمور ةليدم اهتدعاق

 مسقلا ريصيف نانويلا دالب طسوتي يلامثلا 1١١ شطين رجبو مورلا رجم نيب ام ضرتعملا

 00١|0 اا ادرتلا تونج يف اهنم رغصالا مسشلاو ةئم قرشلل زيح يف اهنم ملظعالا
 ةماع تناكو اهلجاو تاغللا عسوا نم يهو ةيقيرغالا ىمست نيينانويلا ةغاو

 نومسي“ مهاملع ناكو مانصالا ةدابعب ةنئاد بكاوكنل ةمِظعم ةئباص نيينانويلا
 ةعسالف و١٠ ةبكلا يشع ةنائويلا ةغللاب هائعم مدل وهو فوسلف مهدحاو ةفسالف

 ءانتعالا مهم رهظ الل ًقلذتم ملعلا لها ) لجاوةقبط سانلا عفرا نم 7 نيينانويلا

 اهبحف : كح . طلغ اهدجي : لصالا يف (؟ كلما يهل ناد: كج ١(

 نيب امو ةريزملا دالب ىلإ ةبسن ةيترزجلا :كحح يف ءاج اكباوصلاو .لصالا يف اذك (#
 نيربنلا

 (16 ةدنمغ ظمصمتمع ©ءعصستوانع) ةيناملا :باوصلاو اذك (ه
 سضطين ؛ كح (5 ةينيمرا دالب موت : كحح يف ايك باوصلاو اذك (ه

 يف ءابنالا نويع هفيلأت يف اهفرحب ةعبلصا يلا نبا اهلقن نانويلا ةفسالف نع ةعطقلا ءذه ٠7(
 1 (؟:9) ءايطالا تاقبط

 لحجز صالا 5 ع



 4 نانويلا يف ملعلا

 يكمل سشروغاشف دلت رخالاو ا[ يذلا يلبابلا اهدحا نانثا مهنم مدقلا 0

0 
 6 د ةت ىلع لد ام ييبابلا سمره بهذم نم ائيلا لصو دقو: ككل

 تت ومد ةيوسل يف ةيهذمو ىكاوكلا تاعاعُس حراطم يف ةبهذم كلذ نم ملعلا

 ضرعلا باتكو لوطلا باتك لشم موجنلا ماكحا يف ةبتك كلذ نمو.كلفلا

 بهذلا بيضق باتكو

 كلفلا ةقرعم يف موجنلا رارسا بانك بحاص نجرب سمر دعي بال 0
 يف فلؤملا جدنريلا باتكو روصلا باتك بحاص سلاو مهنمو ٠ محالملاو لودلاو

 باتك هل يلبابلا نفطصا مهنمو . اكلم ناكو كلذ ىلا لخدملاو اهليواحتو ديلاولا
 مالسلا هيلع يبثلا بيعُش دنع ناكو موجنلا ماكحا يف ليلج

 بهذم كلفلا ةئيه ةدوصو موجنلا تاكرح يف نييلبابلا بهذم نمانيلا لصي ملو

 داصرالا ريغ مهداصرا نم الو كلذ يف مهبادآ نم اندنع الو )١ ةلمج الو ىصقتسم

 يف اهيلا ٌرطضا ةناف يطسجملا باتك يف يذواقلا يفانويلا سويملطب مهنع اهلقن يتلا
 اداصرا كلذ يف نيينانويلا هباحصال دحي ل ذا ةريحتملا بكاوكتلا تاكرح حيحصت

 اهب قثي

 نانويلا يف ملعلا 3

 ممالا 2 ردقلا ةميظع ةما تناكف نوينانويلا مهو ؟) ةعبارلا ةمالا 28

 نب ردنكسالا مهنم ملاقالا لها عيج دنع كوالا ةمخف قافآلا يف ىذلا*) ةرئاط

 3ث سرتلا كلم اراد نب اراد ازغ يذلا نينرقلا يدب فورعملا ؛) يلودقملا سوبليف

 كوام ىلا ادصاق هاطخت مث 5) ةعيجج قرفو ةككلم قزمو] ه) ةشرع لثو هاد

 اهورشنو ةيراسملا تاطوطخلملا هز ىف ةديدع ةكلت و1 نوير ثالا فشتكا دق )0

 راغوك و غنيياو رياسارتس نالالا ن يعوسلا هاجلا عبطلاب
 نر و سو ءاكوي جيران ى لفلان الع ناوباتلإ س10 )0

 يفوذقاملا : كلح (9+ ةرهاظ : كح (وس رييغتلا ضعب مم

 فيحصت وهو هسرع لبف لصالا يف (ه
 ةكالهإ دعب هةكلم هيلتسان :كح 5
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 ١)ةئيمدلا يذ نباب فورعملا ينادّملا بوقعي نب دمحا نب نسما دم وبا ىكحو

 لدجملا كمس عافترا نا امهريغو ليلكألا باتكو ةمكتلا رئارس باتك بحاص

 ٠ عارذ ةئاحمخو فلا ةضرع ناكو عارذ ( 15 ) فال 1 ةسمخ ملعلا لها هكذ اف ناك

 دعب ضرالا كوام لوا ناك حرصلا يفاب ”ىببابلا دورمدلا اذه نا نوُيلبابلا معزيو
 نب ناعئك نب دورمللا وهو مالسلا هيلع ؟) ميهاربا دورغ مه:م ناكو نافوطلا

 ناذازورم نب رصن 32 ناكو .٠ حرصلا ىلاب ربكألا دورمدلا ني بيراحتس

 مهنم لتقو ليثارسا ىنب ازغ يذلا ناعئك نب رغصالا دورم دأو نم ”) سيراحئس نبا

 دلل لو 1و نادنلا نم اريثك خودو اهحتتفاو رصم ازغو مِهّسقب ىسو ًاميظع 28

 ىلع مهوبلغو سرفلا مهيلع رهظ نا ىلا نيينادلكلا دالب عيمجو لباسب رصن تخيب

 مهراثآ ةططخو مهرابخا كتسرَدَف مهنم اريثك اوداباو متكلم

 نونف يف نوعسوتم ًامكحو اًلضف سانلا لجا نم ءايلع نيينادلكلا نم ناكو
 داصراب مولع مه تناكو ةمهالاو ةمضايرلا مولعلاو ةسميلعتلا نها ْنم فراعملا

 اهماكحاو موجنلا عئابطب ةروهشم ةفرعمو كلفلا رارسا ملعب ققحنو بكاوكلا

 قيرطلا ضرالا رومعم نمرخالا قشلا لهال اوج: مهو. اهاوقو تادّلوملا صاوخو
 اهتاعاعس حرطو اهعئابط راهظاو ىكارحلا ىوق بالجتسال 40 لكيملا ريبدت ل

 ليعافالا مهنم ترهظف اهب ةصوصخلا ريبادتلا بورضو امل ةفلؤملا نيبارتلا عاوناب اهيلع

 نسسلا ةعانص ند ةعو تاييللملا 1 2 ةسيجعلا جماتنلاو ةسرغلا

 فوسليفلا طارقس دهع يث ناكو يلبابلا سمره وه مهلجاو اندنع مهئالع رهشاو
 وه هنا فولالا باتك يف ىخلملا رمع نب دمحم نب رفعج رشعم وبا ةنع "ذو. يلانويلا

 ةفسلفلا فائصا نم اهريغو موجنلا مولع يف لئاوالا بتك نم | ديثك حّحص يذلا

 ةعامج سمارهلاو : رشعم وبا لاق .ىّتُس مولع يف ةريثك أمتك فّنِص ةناو دسف ناك ام

 يلا خونخ ةنا نويناربعلا معزي يذلا نافوطلا لبق ناك يذلا سمرحلا مهنم ىتْش

 زييعو ةفرعم ورذ ةدع مهنم (16) نافوطلا دعي ناك و٠ مالسلا هيلع سيردا وهو

 (م ههه ) م موسي ةنس يفوت كئاحلا نباب فرشو ١(

 بداحتس لصالا يف (م ىلبابلا ريغ رخآ دورغ ركذ ةهعدقلا راثآلا يف تأب م 20عو

 عبسلا ت تارايسلل اوني اوناك يتلا عبسلا تاقبطلا تاذ لك اسملا دي



 ١7 نإ ةدلككلا يع ملعلا

 حون نيد ىلع ةدحوم تناك اهرما لّوا يف سرفلا نا رابخالا ءالع ضعب كذو

 بهذ سرفلا كولم ثلاث ثرومهط ىلا يقرشلا فساذوب ىلا نا ىلا مالسلا هيلع

 هقلا وح هودعتعاف هن عرستتلا ىلع سرفلا رهقو ةنم ليت نوئباصلا مهو ءافنحلا
 اعيمج )١ اوسّكت نا ىلا ةئس ةئاغاثو ةنس

 00 بساتسي نامز يف رهظ يسرافلا ت كتسكاور ( ةستنا مهسْجع ب كل

 رادلا مظعت نم ةّيسوجلا نيد ىلا اعدو هككلم نم تلخ ةنس نيثلثلو سرفلا كلم

 يتلا ةسمخلا ءامدقلا داقتعاو مالظلاو دونلا نم ملاعلا ا لوقلاو راونالا رئاسو

 ريغو ناكملاو نامزلاو ىلويهلاو سيلباو « نولوتي ام ىلاعت ) 'ىرابلا : مهدنع يه

 سرغلا لتافو ةثيدب ماقو بساتس ةئم كلذ لبقف٠ ةسوؤلا ةعير نم كلذ

 المرع اهنا تشدارر !ودقعاو ةكاصلا, نك ارضقرو هيلا ًاعيج اوداقنا تح هيلع

 فلا نم اسرق هتغيرشل نيمزتلمو هنيد ل عتاد

 ىوتحاو نع هلل يضر بانا نب ' 1 © مهكلم عبخعص نا ! ىلا قس

 مث ناسارخ دالب ىلا اهب ليصتب امو قارعلا وع مهدرطو مهزع ةدعاق نئادملا ىلع

 هتفالخ يف مهكو لم رخآ رايرهش نب دوجدزي لتقن مهكلم ةّئقب ( نايع) لصأتسا

 ا ا

 اجمهنم ملساو اهريغو دن دام: مويو؟") ءالو 535 موبو ةيسداقلا موي يف نيملسملا نيبو

 0 || ةمذك ةّمذ لها نآلا 1 يول ىلع مهتيقب تيقبو

 مالسالا لبق سرفلا ةكلمم ن نم اهريغو ناسارحو ناهبصاو سراف دالبو زاوهالاو

 نادلكلا دنع ملعلا م

 كواملا ةهدن ةسائرلا ةعدق همها تناكف نر كادلكلا مهو ةثلاثلا ةمالا ام

 لدجملا يللاب ماح نب شوك نب دورمنلا مهلوا ناك نييذلا ةربابجلا ةدراغلا مهنم ناك

 نم مهئاينب هللا لاف مهلبق 0 دق: ؟) رق يف لالا لذ يذلا

 نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهاتاو مهقوف نم فقسلا مهيلع رخف دعاوقلا

 نسبا رانلا دابا ىو | ةسوخملا دل يلا 0
 : عساتشتك ىو يانسك و: فكاجكا لاقبو (؟

 (مه ددعلا) لحتلا ةروس بلطا (+ طلغ ءالولح لصالا يف (#
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 نم نيثلثو نيتنثآ ةنس يف ةئع هللا ىذر ناَّفِع نب ناثع ةفالخ نامز رايرهش نب ورجدزي
 عبراو ةئس ةئامو ةئس فالآ ةثلث كلذف ٠ةئس نوثلثو ثلثو ةنس ةثاوعبرا ةرجملا
 ىزتل باتكلا اذه ضرغ نم نكي مل ناو ٠ مهكلم ةدم انكذ اغاو ٠ ةنس نوتسو
 قحتسا مهتالج رئاس نم هلثمو اذهلو ٠ مهئاطلس مظعو متكلم ةماخف كلذب

 لق ائمدق ام سمح ىلع « كولملا كوام » مهل لاقي نا كوالا رئاس دنع مهكولم

 كلذ

 ريبدتلا دوجو ةسايسلا نسح اهب اورهتشا ىتلا سرفلا كوام لئاضف مظعاو

 مهلثم راصعالا رئاس يف نكي مل كوام مهف منم (18) ناساس ينب كولم امّسسال
 تدص دعب و ةكلم لادتعاو ةريس مك و مالحا )١ ةجاجر

 موجنلا ماكح اب ةبقاث ةفرعمو يطلا ةعانصب ةغلاب ةبانع سرفلا صاوخ نمو

 اهتكرح يف بهاذمو ةميدق بكاوكتلل داصرا مهل تناكو يلفسلا ملاعلا يف اهريثأتو
 ةحيذ يخلبلا دمحم نب رفعج رشعلا وبا هيلع فَلا يذلا بهذملا كلذ نف ةفاتخم
 رئاس ءايلع نم ريثكو سراف لها نم نيمدقتلا ءالعلا ههذم هنا ىذو ريبكلا

 ىناوللا
 دنه دئسلا ةّدم نم فلا رشع ينثا نم ءزج مهدنع ملاعلا ةّدم ّنا ىكحو

 اهيف عمتجم ىتلا يه مهدنع ةدللا هذه ناو ةتس لا نوتسو ةنس فلا ةئائاث كلذو

 ٠ اهتارهزوجو اهتاجوا اهعم نوككي نا ريغ نم لمحلا ى مأر يف ةصاخ ىكاوكلا طاسوا

 دنملاو لبابو سراف نم باسحلا لما نا لاقو يهذلا اذه 0

 حصا نا ىلع نوعمجم موجللا ةعاكفطب ةفرعم هل تناك نع ممالا رثكاو نيصلاو

 ممالا اسست ” تناك مسالا ادهبو ملاعلا ينسب انيس اوناكو ةقرفلا هذه رود 0

 امتومسي مهن اف اننامز لها 10 روهدلا ميدق ىى اع ةعانصلا هذه لها نم ةيلاخلا

 سراف لها ينسب

 كلفلا تاجرد روص يش باتك اهنم موجللا ماكحا يف ةيلج بتك سرغللو

 00 لل وهو 1 هاه كراككاو راسفتلا ثاتكو 7١ :تشردزا هلل ةسق

 تشدارز فورملاواذك (؟ هحاحر لصالا يف ١(

 فاسانا :تاوضادا لخالا قى اذك 6



 8 0 ملعلا

 الو هرصع ديدحت ينئابي لو )١ رهدلا فلاس يف دنملا نم ءايلعلا ميال را

 ةنع هان ذ ام ريغ هرابخا نم 'يش

 سرفلا يف ملعلا ٠

 طسواو خماشلا زعلاو خفابلا فرشلا لهاف سرفلا يهو ةيناثلا ةمالا اهأد

 كلملا اه م فهريغ ةما ملعن ا 0 اميلقا اهفرشاو اًراد ممالا

 مهراغ نم ٠ مهب بلغتو مهأوان نم منع يماحت سوؤرو مهعمجت كوام مهل تناكو

 هيف ام ىلع رومالا نم مهلتمتو (12) مهمواظم نع مهلك مندل

 رباغو مهوا نع مهرخأ كلذ ذ لح اب ماظتناو ماشتلا نسح و ماودو لاطتا

 مهتلاس

 اذه سيل سرفلا ةكلمم ةدم يف عزانت ممالا خيراتب ملعلا لهالو دعاص لاق

 نم ممالا رابخا عماوج يف انباتك يف كلذ يف مهفالتخاب انيتا دقو مكذ 'عضوم
 0 برعلا

 ماس نب دالا نب ميما نب ثرمويك كلم :| دعنا نم نا كلذ يف ليق ام حص

 ءادتبا ىلا مالسلا هيلع رشبلا وبا مدآ مهدنع وه يذلا اهلك سرفلا ”) يلا حون نبا

 كما ةندضر نفلا رن سردلا كولم كم ةيناثلا ةقيطلا كولم لوا 0 ا

 نم ةثلاثلا ةقمطأ ١! كوام لوا عود نب ذاَشك كلم ءادتبا . ىلا رهشونم كلم نمو

 فِئاوطلا كلم ءادعبا ىلا دايك كلم نمو - ماسع ينام نم بيرت ضرشلا

 اراد نتا ازادل ردك ذا ]كتم دنع كلذو سرفلا كرام نو عر ةقبطلا ىهو

 كئاولتلا كلم لوا نمو .ةحس تقلا وأ سرقلا كرام شالا
 ةقيطلا ىهو ليثارسا ىنب كولم لوا يلاساسلا 03 كباب نب ريثبدزا كلم ءادتنا لا

 الخلا نمو + ةنس نرئلثو ىدحاو ةنس ةثايسح ردا كرا 2 ١
 لاف كلدو ضرالا نم سرفلا ةلود ءاضقنا ىلا ه) كباب نب ريشدزا كلم

 00 وسر ءاطالا تاتبط ىف ةعبصإ ىلإ نبا اهنرح ايلقن كك نع دان 5
 « ىلا » لصالا يف (# همدقملا بلط| (ا»

 ريجونم نولوقي سرفلاو (ه

 فيحصت وهو لباب لصالا يف ( 8



 ممالا تاقبط كاك 1

 « رفآن » ةندنلاب ىمسملا باتكلا ىقيسوملا يف مهمولع نم ائيلا لصو امو

 مخنلا فيلأت عماوجو نوحللا لوصا ه هيف ةمكشلا راع ا

 باتك (11) سوفنلا بيذبتو قالخالا حالصا يف مهمولع نم ائيلا لصو امو

 )١ دابق نب ناورشونا ىلا دنا نم يسرافلا يكحلا هيوزرب ةبلج يذلا ةئمدو ةليلك

 مالسالا يف هجرت مث 5 ةّيسرافلا ىلا ةيدنحلا نم هل ةجرتو سرفلا كلم زوريف نبا

 فيرش ةدئافلا مظع باتك وهو ةيبرعلا ةغللا ىلا ةيسرافلا ةغللا نم عملا نب هللادبع

 ") ةعفنملا ليلج ضرغلا

 رفعج وبا ةطسب يذلا ؟) رايغلا باسح ددعلا يف مهءولع نم ائيلا لصو امو
 اا الا اراك ةيرقأو هرضحأو تاسح زخوا وهو ىزراوتلا ىسوم نب دم

 الا ةعاربو ديلاوتلا نحو رطاوتلا ءاكذب دنسلل دهشي: ًايكرت ةعدباو
 ةميلسلا مهلوقع تادآومو ةحيحصلا مهركف جئا_تن نم انيلا لصو امو

 دادعالا نم اهتويب نم ٍبّكَرتي اهف دنهللو ٠ جنرطشلا ةضافلا مهعئانص بئارغو

 نم اهنواكنتي ضماوغو ةفرعملا ةمدقت نم اهنودقتعي ٍرارسا ومر ةفعاضلا
 نم اهعطق فيرصتب اهلاعتسا دنع رهظي ام يف َنا 0 0

 000 تاذيامل اقف ادضقمو الج اطرد بتزالا ىيجعو فبلأتلا ن

 0101 كلتا يف ةليطا ةروص ىلا ةراشالاو ءاد ل ع
 ةعفان ةرثو ةّمِج ةدئاف اذهب ىفكو

 هكنكم وجنلا تاكرحو كالفالا بيكرتو ملاعلا ةئيبب مهئارلع نم هكذ انغلب امو
 ملع يف مّدقملا هنا ه) فولالا باتكيفف ذ ”يخلبلا رم نب رفعج رشعم ابا ٌناف يدنحلا

 داتق لصالا يف ١(

 ةينادلكلا ىلا اهلقن ىلإ قبس ناكَو مّفقملا نب هللادبع لقن اهنع يتلا ةيتولببلا ةغللا ديري (؟
 ال سداسلا نرقلا يف ذوب طودربلا

 خرم ةيطخ ةخسن مدقا نع باتكلآ اذهل انتعبط ب بتاطإ (س
 ف نركذ دقو دنملا لغا نع برعلا هذخا يتلا هب زسعلا ذاذعالا باحلي رب (١

 000 داود برعلا لعلو هتفرعم ىلا مثهوقيس نان .لا نا (754 ص) قرشلا

 )٠0:9 ةفيلخ جاحلا )0( برعلا نع جنرفلا دعا مهتطس|وب



 ١ دنملا يف ملعلا

 مهنيل ات اندلع تلق مهنيبو انايب كلاملا ضارقعاو اندالب نم دنحلا دعبلو اذ لكلاو
 الو مهبهاذم نم لبن الا اننلعا|توروبالو مهمولع نم فرط الا انيلا لت ىلع

 ميال نم ليات

 بهذم وهو مهنع ةروهشلا ةل ةدفاثلا ةفاذلا موجنلا مواع يف دنملا بفهاذم ن

 ىلع مهتم انيلا (40) لصي مو“ 0 د كرالا بهذمو ريجزالا بهذمو دنه دنسلا

 اونّلاو مالسالا نم ةعامج ”هدلكت يذلا ى هدذملا وهو دنه دثسلا بهدم ال ليصحتلا

 ىسوم نب دمحمو يدادغبلا هلل دبع نب شنحو يرارثلا يهاربا نب دّمحك حايزالا هيف

 دنه ددسلا ريسفتو ٠ مهريغو يمدالا نباب فورعملا دمحم نب نيسللاو يمزرا وذا

 هجيز يف يمدالا نب نيسملا ىكح كلذك « رهادلا رهدلا »

 ؟) :(تارع روحو اماجواو ةعسلا "تك اوكنلا نا ( ديه دي 10 تاتا
 فلا ةئاثلثو ةنس فلا فلا فالآ ةعبرا لك يف ةصاخ لمحلا سأر يف اهلكع متت
 نا نوممذي مهن ال ملاعلا ةدم ةدملا هذه نومسيو ةّيسمش فلا فلا نيرشعو ةئس فلا
 تانوكملا عيمج َدَسْف لمملا س أر ىف ةطخا ىتم اهتارهزوجو اهتاجواو بكاوكلا

 تاجوالاو بكاوكتلا قّرفتت ىتح اليوط ارهد ًابارخ ىلفسلا ملاعلا ي ىقبو ضرالا يف

 ىلا يلفسلا ملاعلا ةلاح تداعو نوكلا أدب كلذك ناك اذاف جوببلا يف تارهزوجلاو

 فكاوكلا نم دحاو لكلو“ ٠ مهدنع ةياغ ريغ ل ادبا اذكهيلوالا

 امد تالا له مهدنع يه ىلا ةدملا هذه يف ام راودا تارهزوملاو تاجوالاو

 ؟) موجنلا تاكزح حالص,ال فاؤملا يبلاتك يف
 ماعلا ةّدم ددع الا دنه دنسلا باحصا اوتفاو مهئاف « ريجزالا ١ باحصا ماو

 يف مهدنع عمت اهتارهزوجو مر نا اهوكَذ يتلا مهتدم ناف
 ريجنالا ريسفت مهدنع كلذو دنه دنسلا ةدم نم فلا نم ٠ شب ىلا آو

 دار ا ول لاو هل اخ مهئاف « دئكرالا ١ باحصا امو

 ةتقيق ةشقح ينيب ل ةالخ ملال هدم يفو بكاوكلا

 .اهحرش يفأيسو اهلصا ىلع علطن مل ةيدنه ظافلا 2 همدقملا حاد )0

 شسررطلاو كلفلا زكر نع جراخلا نم ةطقن دعبا موجنلا ملع تاحلطصم نم جوألا 0ع

 ةمدقملا بلطا (ه جودبلا ةقطنم يف بنذلاو سأرلا ةدهع زهد م هان



 ممالا 0 فاتك ١١

 27 0 هل لا هيل كاب تالوعي هدا لش
 يف لحز ةكراشم عم مهناهذا تنطلو مهلوتع تصلخ كلذل دراطم ةيالولو
 زييمتلا ةمالسو حئارقلا ءافص نم مه ثيح اذهل اوناكسف روغلا نكياو) راسقلا هد

 اوقحتلا اذمهلف ٠ مهاوسو ناشدحلاو ةبونلاو جنزلا نم نادوسلا رئاس كلدب اوفلاخو

 نم ىَعملا حدتلاو ىفوالا ظملا اولانو ةسدنحلا ةعانصب (9) ماكح,الاو ددعلا ملعب
 ملعا مهناف اذه دعبو ٠ ةضايرلا مولعلا رئاسو كلفلا را رساو موجننلا تا نر

 تادوجوملا صا وخو تادلوملا عئابطو ةيودالا قوقب مهرصبأو ب مكطلا ةعاشب سائلا

 تام تاسابسلاو ةقروحلا تاكل او ةلضافلا ةريسلا مهكوالو

 نع هَل هيزنتلاو لجو ّرع هلل ديحوتلا ىل ىلع ةلم نوعم م دا ملعلا اما

 1 ةئداص مهنمو ةضارب مهلق هس ؛ _ءاونا رئاس يف نوفلتخم مه م م 0

 ثودحب لوقي نم مهنف مهدنع ل ا ةقرف يهو ةمهاربلا

 2000 تاّبنْلا لاطبا ىلع نوعم مهنا الا هلذأب لوقي نم مهنمو ملاعلا

 وقت اه اف اهمظعمو دنملا روهمت مهو ةئئاصلا انا هماليا يف عشااو ناويحلا

 0 ىدابلا يه يتلا ملاعاا ةّلع تاذب لولعم ةناو ملاعلا لزاب

 ةعيبط نم اوملع اسم بسح ىلع نيبارتلا عاوناب اهيلا بّرتتتو اهلْمت ًروص اهل دوصتو
 مهرايتخا ىلع يلفسلا ماعلا يف اوفرصيو اههاوق كلذب او.حتسل اهنم بكرك لك

 ةرادبلا نامزا يف مو ٠] ءامساب روصلا هذه نم ةروص لك نوُسيو ٠ اهريبادت

 لك نع ةعبرالا رصانعلا نيف تا دل ولا عيمج داسفو اهراركاو بكاوكلا 1

 ءارآ 5) رود لك يف تادلوملا ةدوع يفو لمحلا سأر يف بكاوكلل نوكي عاّجا
 للملا لها تالاقم يف انباتك يف انيب ام يسح ىلع ةقرفتم سهاذمو ةريثك

 ١ تسال لطان مسارفلاو مشتل لها معازم ىلع ينال لياعتلا اذه )0

 نيرذوبلا ةناند دابا هلعلو . دنملا ءاحنا لك يف عئاش كرشلا ناف حيحصب اذه سيل (؟

 ةينثولا ليل ًاضالاب هحوزمملا ةدسافلا ها نم بورضص ضا امفو

 داسف ضعب لصالا ىلع أرط دق انه 0س



 ١ دنمحلا يف ملعلا

 فلكتلاو ةّيناسنالا ىوقلا بح نم ميركلا دصقااو فيرثلا ضرغلا اذدمهف

 لها ناكو٠ ٠ عابسلا ةهبباشم نم ة ءابالاو محاهبْلا ةكاشم نم ةفنألاو ةارشلا لئاضفلاب

 ضرغ أومهف نيا | ممالا رامخو رشدلا ةداسو ىدهلا مالعاو ىجدلا حيداصم ملعلا

 ايندلا ةشحو ايو مهيلع هللا ةالصف مهل ةبوصنملا ةءافلا اوفرعو مهنم ىلاعت ”ىردابلا

 فيرعتلا اندصق ناكو مما يفاع ملعلاب تيد ىتلا ةقبطلا هذه انمدق ذاو٠ مهدقفا

 زاججالا نم هيلا بهذن ام تسح ىلع كلذ. .يف عرشتف مناع ىلع هينئلاو ايل
 لات فا عاج نارا

 [ دنملا يف ملعلا ] ٠

 كلاملا ةمخف ددعلا ةميظع ردقلا ةريثك ةَمأف ( دنهلا ) ىهو ىلوالا ةَمالا اما

 ةفلاسلا كولملا عيمج فراعملا نونف يف زّريتلاب امل رقاو ةمكحلاب ال (8) فرتعا دق
 سانلا رئاسو ةسمح ايندلا كولم نا: نولوقي نيصلا كوام ناكو ٠ ةيضاملا نورقلاو

 ٠ مورلا كلمو سرفلا كلمو كرتلا كلمو دنهلا كلمو نيصلا كلم نوكَديف عاستا

 1 0 1 عوطا نيصلا لها نال < سائلا كلم » نيصلا كلم نوع اوناكو

 هتيانع طرفل « ةمكحلا كلم » دنهلا كلم نوُمسي اوناكو ٠ ةسايسلل ادايقنا مهدشاو

 ةعاجشل « عابسلا كلم » كرتلا كلم نوُبسي اوناكو ٠ فراعلا عيبج يف مهمدقتو مولعلا
 هتكلمم ةماخفل « كولملا كلم» ١١ سرفلا كلم نوُبسي اوناكو] ٠ مهساب ةّدْسو كلا

 نم دومعملا طسو كولملا ىلع تزاح امنآلو اع مظعو اهردق ةسافنو اهتلالجو

 00 اونكو٠.ملاقالا مك ىلع كواملا رئاس نود توتحاو ضرالا

 رسأ مهدشاو ًاماسجا مهئسحاو ًاهوجو سانلا لمجا مورلا نال « لاجرلا كلم »

 هةيحش) ندم نامزالا مداقتو روهدلا رمت ىل اع ممالا عيج دنع دئملا ناكف

 ةءانلا لاثمالا د ةضا ملأ كرألاو ةححأرلا مالحالا لهاو ةسايسلاو للذعلا عوبنيو

 داوسلا ئارم لوا يف مهناولا 0 مهو ةيسجعلا فئاطللاو ةيرغلا جماتنلاو

 ؟) نادوسلا قالخا ءوس ىلاعت هللا مهمّتَج دقف نادوسلا بج نم كلذ يف اوراصف

 لصالا يف صقان اذه ١(

 طلغ وهو . نادوسلاو قالخلالا ءوس : لصالا يف («»

1 



 [ مولعلاب تينع يتلا ممالا : : عبارلا بابلا]

 0 هتلخ نم هللا ةوفص مهف مولعلاب تين ىتلا ةقمطلا ما

 هعمطل ةموقملاو ناسنالا عونل ةعناصلا ةقطانلا سفنلا لئاضف لين ىلا مهتيانع اوفرص

 عزن نمو كرتلاو نيصلا هيف بغر امف اودهزو
 ىلا قالخلا يف سفانتلا نم نم مهعزنم

 ريثك يف مهلضفتو اهيف مهكر مئاهبلا نا اوملع ذا ةّيسيهبلا ىوقل ابرخافتلاو ةّيسضغلا

 ةمكحلاا لحالاكف ليكستلا ناقتإ و ١١ ريوصتلا ماكحاو ةعئصلا يف اما ابنم

 رئاودلا بسانت ديوجتو امهتويب طويخ ةنقتما توبكتملاو . اهتوق نزاخم ”) سيدسنا

 قح ةبيرغلا ليعافالاو ةببجعلا عئانصلا اهنم ترهظ يتلا غاهبلا نم اهريغو اهل ةعطاقلل

نوكت ةدود يهو « ةفرسلا نمعنضأ «ْ :تلاعف لاثمألا ا ترْعلا تيرح
 صمخلا يف 

 نم عنصأ » :اولاقو ٠ ناديعلا قئاقد نم ارم تيب عنصت نا اهعنص نم غليو

000م الد كح مص يف ضو علي زال وعر 6 0 طرت
0 

 ابءادقإ ناسنالا ىضاغت يتلا عابسلا نم امهريغو رمدلاو دسالاكتف (7) ةعاجشلاو

 امهريغو لخبلاو دوملا نم ةّيناويللا ىوقلا رئاس ًاضيا كلذكو .اهتلاسب ىعّدي الو

 :كلاقف لاكمالا برعلا تبرض كلذكرو . ٠ناسنالا ىلع ةنازم اهيف غاهبلا ضعبل ّناف

 تلت نم ثبخاو بنذ نم لتخأو بابذ نمو تل نم أرجاو كك ا

 بد نمو ةل 514 لذ نم كا ل ل

 نم حلأو باك ن م لخجاو قعقع نم رذحاو ةاطق نم ىدهاو ةماعن نم ننحاو

 بان نم نحأو دوع نم دبصاو ٍبلعت نم غوراو درْفص نم نبجاو ىّما

 اهبل ضعب الك 1 دعا رتب ال سارطا قدم رز ماسجالا ىوق كلذكمو

 لا الل نع دنا : اهاثما يق برتلا كلاق كل ذكسو .تاسنالا ظح نم رفوا اهنم

 | 1 يعز ةاوثلا لمحت انك غنم طضاو ٠ علظ نمو تثذ نم حصأو ٠ سرف

 ذفنقلا وهو لدلد نم عمساو ءامهيب سرك نمو عْمس نمو دارق نم عمسأو

 مئاهبلا عاوناب لاثمالا هيف اوبرض ا اذه ىوسو. ٠ سرف نم عرساو ٠ ةمخضلا

 روصتلا لصالا يف (و 7

 كلغ وعم < قتيدشتل ١1 . لحنلا لكف » لصالا يف (»

 اهائحلصا ةيتالا لاثمالا يف طالغا ضعب عفو كلذكو طلغ وهو طونق لصالا يف (مس



 . مولعلاب نعت ل يتلا ممالا

 مهيلع بلغو رطاوخلا بوقثو ماهفالا ةقد اذهب اومدعف مهروعُس تلدسناو مهناولا
 مهب لصتا نمو رغزلاو ةبلاقصلاك ةوابغلاو ىمعلا مهيف اشفو ةدالملاو لهملا

 يف رومعملا ةباهن ىلا ةقلخاو ايلا لانما - نم ًاميرق ًانكاس مهنم ناك نمو

 مهوج فخسو مه ءاوه نخسأ مهسوأور تنَسل سمغلا ةنراقم لوطف بودحلا
 مهروعُش تافلفتو مهناولا تدرس ان ةقرغ مهطالخلاو ةراح مهتجزما كلذل تراكف

 مهيف اشفو شيطلا مهيلع بلغو رئاصملا توشو مالحالا )١ ةحاجر اذهد اومدعف

 جنزلاو ةبونلاو ةشدلا دالب ىصقاب ًاثكاس نادوسلا نم ناك نم لثم لهملاو كونلا

 اهريغو

 ممأف ةقبطلا هذه نم برغملا فانكا ناّكَس رئاسو ؛ ةرباربلاو ةقلالملا ) ماو
 يف اولغوي مل مهنا ىلع ؟) ماظلاو ناودعلا اهنعو لهشلاو نافطلاب ىلاعت هللا

 لب عضوملا ةعيبط مهب رصقتف بونملا نم اونّكَم الو دلبلا ةفآ مهتحلتف لاعثلا

 ضعب براغم يف مهنكاسف ةقلالخلا اماف. ءاوحلا ةلدتعما دالبلا نم ةبيرق مهنكأسم

 'يف مهنكاسف رباربلا اماو سداسلا ياقالا ضعب نم هب لصتي امو سماخلا اقالا

 عبارلا جاقالا ضعبو (6) ثلاثلا ماقال 1 امو يناثلا ملقالا ضعب براغم

 ءاشي نمع هتمعنب لدعيو أشي نم هت>حرب صتخي ىلاعت هللا نكلو

 ناو لهملا يف كل رح مهن ةقبطلا هذه نم ءيثب ه هوذا مل نم رئاس اماو

 ان5ذ امف ايف نوكرتشم نيعمجا مهنال 4 هلم مهْيَسِق كتترافو هف مهبتا رم تفلتخا

 ةذبلفلا مّلَتِب مهنقتا اوضار الو ةبكتملا يق مهراكقا اولمعتسي ل مهنا نم مهنم

 اثيح نولي ال ةيدابلا لها نم مهفالخو ندملا لها مهو اذه عم مهررهمج نا الا

 مهطبضت ةيكوام ةسامس نم امللايشو اممونجو اهبراغمو ضرالا قراشم نم اوناك

 فياأتلا اذه نع جرخي الو يناسنالا ماظظنلا اذه نع ّدشي الو مهكلع يهلا سومانو

 جممهو ةّبلا غامك يفايفلاو تاولفلا ناَكَسو ىراحصلا ناطق ضعب الا لقعلا فيلالا
 مههبشا امو جنزلا ءاثغو ةناع

 ةجاجر لصالا يف ١«
 نم لقا ممالا كلت نا لاقي ام ةياغو لاصتلا هذه ىلاعت هيلا هتبسنب فل*وملا بصي ل (؟

 ةراضحلا بابسا نم ءيش هصقني ال مويلا اهنم ريثكو . نّدمدالل اًدادعتسا اهاوس
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 ةبلاقصلاو ناللاو (!) لشكو ناروحو ١١ رزثاو ريرسلاو ساطربو كرتلاو جوجامو

 ةبونلاو ةشدملا نم نادوسلا فانصاو رباربلاو ناجربلاو سورلاو « رغلملاو ) رغربلاو
 مهريغو ةناعو جفزااو

 [مولعلاب نعت“ مل يتلا ممالا : ثلاثلا بابلا]

 كارتلاو نيصلا مولعلاب نعنت مل يتلا ممالا هذه بسناو
 مهنكاسمو اراد اهعسواو ةكلمت | ا ممالا راكان ( نإصلا ١ امانق

 دعما ملاقألا مقا ىلإ راق ل دعم طخ نيب اه رومعلا قراشلا ىمقاب ةطيخ

 ةملمعلا عئانصلا ناقتا )١ مالا دجانم اهيف رودي ] يتلا ةفرعلا ند ميس لامثلا
 لامعالا كير يف تلا ةلواطم ىلع سانلا ربصا مهف رنا ملا م 0-7

 ٍ عئانصلا نيسحت يف بصنلا ةاساتم 0

 نيب ام مهتكاسمو ةكلمملا ةمخف اضيا ددعلا ةريثك ةم اف ( كرتلا ) اماو

 ىلا دفلا لاهو نيصلا براغم نيبو (5) مالسالا ةكتلمم نم ناسارخ قراشم

 بوركلا ةاناعم اهتلصخ اوزرحاو اهيف اوعرب يتلا 57 مهتايضفو ٠ يلامثلا رومعلا

 برضلاو نعطلاب مهرصبأو ةفاقثلاو ةدو كلاي سانا تدع مهف امن الآ ةطلاعمو

 تاكل
 نذل سانلاب مهنم ئاببلاب هبشا مهف مولعلاب نعت مل يتلا ةقبطلا هذه رئاس ماو

 0١ ا ىلا 0 ةعسلا يلاقالا نأ نيب ام لاعثلا ا ل يي نم

 فثكو مها وهدرب مهسوؤر ةتماسم نع نيمشلا دعنا طارفإف ١ لايقل يف رريشلا

 تضيباو مهنادبا تمظعف ةَّحِف مهطالخاو ةدراب مهتج ما كلذل كرف مهرج

 فيحصت رزملا لصالا يف ١(
 يدا لصالا 0

 مهتليصف لصالا عن

 ماسقإ ةعبس ضرالا اولعج نيذلا هعبت نَءو سويملطبك ءامدقلا ميلعتل اقفو كلذ (+
 بونملاو لاهثلا يميلقا نيب ينلا ةعب رالا ميلاقالا هذه لضفاف . ةطيس لكش ىلع هو ملاق| اهوعد



 7 لاغشالاب اهتاقبطو ممالا فالتخا

 مهتكلمم تناك ضرالا رومعم نم لامثلاو يبرغلا عبرلا يف يتلا عضاوملا نم اهديغو

 ةدحاو مبتغاو

 نادوسلا فانصا مهو بوذا لهاو رصم لغا مهو طبقلا « ةعبارلا ةمالاو ) ٠

 را لها نم مهديغو جنزلاو ةبونلاو ةشدخلا نم

 ةدحاو مهتكلممو ةدحاو مبتغل طيحلا ئزتاذ» نياك 2

 ررقلو *) زعزتتاو كايكو ة حي را نم كرتلا سانا ( ةسماخلل ةمالاو )

 متعل تناك ساظرو .كعك و + ) ناساطت *)١نازوخو نذلجم مررنا

 . ةدحاو مهتكلممو ةدحاو

 دحاو مهكلمو ةدحاو مهتغا مهب لصتا نمو دئسلاو دنهلا ( ةسداسلا ةم الاو )

 نب ثفاي نب روماع دالب ناكس نم مهب لت ا نمو نيصلا « ةعباسلا ةمالاو )

 : : ةدحاو مهتغلو ةدحاو مهتكلم مالسلا هيلع حون

 نودبعي ةئباص اعيج اوناكو رشلا عيمجم ةطي تناك ةعبسلا ممالا هذمهف

 اهريغو ةعبسلا ىكاوكلا نم ةّيكلفلا صاخشالاو ةّنواعلا رهاولاب انايثَت مائي الا
 مهئايدا تنيابتو مهتاغل تبعشتو ةعبسلا ممالا هذه تقزتفا مم

 | لافشالاب احتاقبطو ممالا فالتخا : يناثلا بابلا |

 هتقبط مهبهاذم فلاحتو مهةرف ةرثك ىلع ممالا ءذه اندجوو دعاص لاق

 ٠ فراعملا نولف امنع ترد صو مولعلا بورض اهنم ترهظف م اعلاب تدنع ةقبطف

 ةدئاف اينع لقي ملف ) ةلثتما ن نادم سلا :ةيانع ملبن م ةقبطو

 دنحلا مما ةيناثذ مولعلاب تينع يتلا ةقبطلا اماف٠ ةركف ةجيتن اهب تيد الو ةمكح

 انا“ برعلاو رصم لهاو مورلاو نوُينانويلاو نويناربعلاو نونا دلكتاو سرفلاو

 ساق رحب باوصلاو ١(

 فيحصت وهو رغرغطلاو كال لصالا يف و

 ريرَسلاو . مليّدلا نم ةبيرقف نالُيك لاقيو ناليج اما. طلغ وهو ناروح لصالا يف (م
 اهاها باوبالا بابو ناللا نيب ةعسإاو ةكلمم (14:8) نادلبلا مجعم يف توقاي لاق ام ىلع

 مليدلاو رزخلا مللاقا نمي ةناسطو ناعتلط لقألا قدواح ىراصن

 هميم لصالا يف ةرابعلا هذه (ه



 ممالا تاقبط تاعك 5

 انطو و )١١ ناتسحتب دالب ىلا ناسارخ دالب نم اهريغو شاشلاو ةناغرفو دئقرمسو

 ٠ ةدحاو ةكلمم تناك دالبلا هذه لك اهب لصتا امو ناببصاو زاوهالاو سرافو

 تانللا نم ريسي ءيش. يف نوتيانتي اوناك مهنا الا يسراف دحاو اهئاسلو دحاو اهكلم

 يف كلذ دعب مهفالتخا مهج رو ايلا روصو كورلا (00 تدع يف نوعمتجو

 (اذك) نوسراف تاغل نم اهريغو ؟) ةّرزلاو ةيواهفلاك ةغللا كلت نم ءامشالا رئاس

 ينم ًابوعش اوناكو نويلبابلاو نوينايرسلا مهو نوينادلكلا « ةيناثلا ةّمالاو )
 مهو طبنلاو لصوملا رعا يهراتتحا رو زينات رألاو نوب لالا > انك نوب رتل

 يتلا ةريزملاو قارعلا يهو اضيا رومعملا طسو يف مهدالب تناكو قارعلا داوس لها

 نيب ىتلا برعلا ةريزجو ماشلاو ”) رضمو ةعسر رايدب ةفورعملا تارفلاو ةلجد نيب ام

 دل ندعو ءاعنص ىلا دسز نيبام اهلك نعيلاو روغلاو ةماهتو دحنو زاجحلا

 ةدحاو دالبلا هذه تناكو .برعلا دالب نم اهريغو نامعو تومرضحو ؛) رخشلاو

 مالسلا هيلع مدآ ناسل ميدقلا ناسللا وهو ينايرس دحاو امءاساو دحاو اهكلم

 5) مهريغو مالسلا ميل طواو ميهارباو حونو سيرداو

 وثب مهو نويناربعلا بلغف ةّينايرسلا ةغللا نم ةّيبرعلاو ةّيناربعلا ةغللا تعّرفت مث

 مدقتملا برعلا ةريزجم فورعلا دلبلا ىلع برعلا تبلغو اهونكّسف ماشلا ىلع ليئارس

 تشيكتاو كلذ عيج اونكسف رضمو ةعيبر رايدب مويلا ةفورعملا ةريزللا ىلعو اهكذ

 (ىذاوأك) يداولاكة نيدم اهنمىمظعلا مهتكتامم راد تناكو قارعلا ىلا نيينايرسلا ةّيقب

 ةبلاقصلاو ناجربلاو ] ةقلالخلاو ةحئرفالاو مورلاو نوينانويلا « ةثلاثلا ةمالاو )

 شطينام ةريجو شطين رجب يلاوح يتلا ممالا نم مهريغو ناللاو 7)رغربلاو سورلاو

 ناتسحس ديري هّلعاو اذك (و

 (1ع 2ءم4) ةيتدنزلا فيحصت ٌهلعاو |اذك ٠(
 فيحصت وهو رصمو لصالا يف (#

 طلغ وهو رحشلاو لصالا ىف (+

 يفو لباب تاوج يف ةثيدملا تافاشتكآلا دعب انموي يف ءالعلا هيلع قفاوي مل يأر اذه (ه

 رظن هيف اهفالتخإو اهددعو تافغللا عرفت نع فلولا لوق كلذك و .اهربغو برعلا ةريزج

 طلغلاب زغربلاو سرولاو ناجربت لصالا يف (5



 : ةعدقلا ممالا

 عيبمج نا ملعا ىلاعت هللا ةمحر دعاص نب دمحا نب دعاص مساقلا وبا يضاقلا لاق
 نوزيمتي ادا وناعون اوك ناو [فابكو اهنوتح وا( راتمو ضرالا قزاشم قف نانا
 ١١ تاغللاو روصلاو قالخالاب ءايسا ةثلثب

 | 7”) ةميدقلا ممالا : لوالا بابلا ]

 نورقلات اتبط نع صحفو لايجالا رئاس نع ثحنو ممالا رابخاب ينع نم معزو

 مم | عبس تافللا قارتفاو لئاقلا عشت لبقو روهدلا فلاس يف اونك سائلا نأ
 نم اهدالب دحو رومعملا طسولا يف اهبئكسم ناكو سرفلا ( ىلوالا ةمالا )

 جركلاو « 7 ) تاهاخلا هيف يذلاو ناولح ةبقعب لصتملا قارعلا لامش يف يتلا لابجلا

 رحبب لصتملا بالاو ةينيمرا ىلا دالملا نم اهريغو ناشاقو و نادحو روئيدلاو

 ناقلاطلاو .يرااو (9) نارباشلاو *”) نزراو ناقليسلاو ناتلومو ناتسربطو ناجيبرذا

 اراخيو خلبو مزراوخو ةارهو سخرسو ورماو روباشيدك ناسارخ دالب ىلا ناجرجو

 نايدالا ًاعبار ابيلع دزو ١(

 بلاطنلل !نينست اهاندزوإ عا تاوبالل ركذ لّصالا يف ننل ا (و
 ناذا لصالا يف (س
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 اًديلجت ةدّلجمو ةرفصلا ىلا براض قيفص قرو ىلع يسرافلا ملقلاب هييش يلج اطخب ةبوتكم هو

 لامحالاب ةخسنلاو . ًةنيز امهلثم ٍناسل عم نيهجولا ىلع ةّيبهذ رطأو نولم 0
 انتعبط ليذ يف اهيلع انيرنف اهرثك آ حالصا انكم| يتلا طالغالا نم اهيف عفو ام عم

  لاركش نبا اهاور اك ةتجرت هذهو ٠ هرما نم ليلقلا ال“ "معن الف فل“وملا اما
 هلع لاق" ([ 04 ض طي نغ ةعبط): ةليصلا "تانك"

 مساق ابا ٌىكي ةلطيلط ا هاا د نامحرلا الع نب لمإ ن دعاص

 . ممريغو يشفولا ديلولا تاو معاق اد نب دمع ىلإ نع كورا هبط رفا نك هلضإ»

 نيميلاب ءاضقلا راتخاو هروما يف ار ناكر طل نونلا يذ نب ىحي نومأملا ءاصقتسإو
 رك ه| نمل ناكو و رظن مايا كلذب ىنقو طخلا ىلع ةداهشلابو قوقملا يف دحاولا دهاشلا عم

 وهو ةلطيلطب فوتو ( م اس ةنس يف ةيرملا دلو هياردلاو ةياورلاو ءاكذلاو ةفرعملا

 اال نب ىي كيلع ىلصو ( و٠ ٠٠١ هئام عبراو نيمو نيتنثا ةنس لاوش يف اهيضاق

 « نهاطم نبا هضعب رك ذ ١ يديدملا

 دعاص نبا 00 ا ار ل اوفر ةيكلا نأ ل ةتمحرت نم اتدجو'ام اذه
 هفيلخ جاملا مو دقو ( 2[: 0 يطرب ! وا (؟51:) يقلاملا دعاص وإ 54: ا

 ةّدع مجرتملا دعاص مساقلا يلالو .رء اك +08 باوصلاو ل٠ هب ىف نير نما اخف كد

 رابخإ عماوج باتك ا ٌنونقلا ل ا كفيل ا
 11 )5:20 اهنمو ىرتس اك ممالا تاقيط في رعت تا 3 00 مجعلاو برعلا نم ممالا

 قا ةسفل اه رك ذ نايل ناباتك دعاصل و. كلا تاقيط يف مكحلا ناوص تناك 0 12

 حالصا باتك و لحنلاو للملا لها تالاقم باتك ”هاعد سرفلاو دنملا مولع نع همالك ءانشا

 تاطوطخم نع (0همذ#ذ : 8:51. 4كها. 11ف6ف. 11, 241) يري زغلا ىور كلذك . موجنلا تاكرح
 ا ٍبتكلا هذه لكو مالسالل اًيراتو سلدنالل اًيرات دعاصل نا لايروكسالا
 اهنئافد نم موي جرخت ىسف ةّصاخلا ضعب دنع اهّلعلو ةيمومعلا بتكلآ نئازخ يف ءيش اهنم
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 ىسلدنالا دعاص نب دمحا نب دعاص مس املا ىلا ى يضاقلل

 7 ل“

 0 ١

 رم

 نيب مولعلا فصول برعلا تك ا ضرع ىلإ قردان كلا دف ممالا تاقبط باتك"

 تأ جرش نال شرحا تاك لاه كلذ قة 8-2 ص مل ناد ا تقبس يتلا مسالا

 ف رظن ةيقدو ليصحتلا ف ةهيغر ىلعو ثحبلا يف طاشن ىلع ا دئاوف ةدع عمج هنأ ل مدد لا

 يف رآنالا نبا ٍركذ دقو . قرثلا لهأل -ةنوو ريق. هن نو رختفي سلدنالا لها نكد فدل

 ا ا نب هللادبع نع (اظب رك ةعبط نم 215 21970 كلصلا اكل كلا
 يغاسلا رهاط يلال باتكلا اذه ىور ةيتردنكسالا مدق امل هنا يصحَيلا

 ةنع لقن هناف يربعلا نبا سوي روغيرغ جرفلا وبا قرشلا يف باتكلا اذه اوفرع نمو
 يف نيتديفخ. نيتذبن (ةيتوريبلا انتعبط نم !؟5 و ١58 ص) لودلا رصتخم خيرات هباتك يف

 ”هاعدف نونظلا فشك هباتك يف ادار هركّذف ةفيلخ جاملا ةفرع كلذكو . مهمولعو برعلا
 ريغص باتك هنا هفصو يف لاقو ممالا تاقبطب فيرعتلا (كيسيل ةعبط نم 518:7 يف رات

 ملع يف اًليوط الصف نع لقث لب ممالا تاقبط باتك (1؟؟:+) ةراتو . عفنلا ريثك مجحلا
 ١ هفل ومو باتكلل ءامدقلا رايتعا ىلع 0 تالوقنملا هذه ىفكو (4710 :") دصرلا

 يف ةييقرتتلا بتكلا نازخ ىف ناتلماك .ناتخش الا هنم نينا تاتكلا اذه نش كت عمد
 ماهل ه همل» ةنس 78١( ددعب ةموسوملا ) ةدحاولا خي رات ندنل ةيتكم ىف امعاتكف ةيرقإ

 تاقيلعت هلم دجويو . م 1851ه )510 هنس تيتك ١577( اهددع) ةثيدح ةيناثلاو
 7-2 لاعا ٠ نم نديبلو»( ١5 هع ددعلا) ندع يتبتكم يف ىرخا تاطوطخم يف تابختنمو

 فاتك[ ىلع ظملا اان داكسإ: قح ةطوططم هلل هنما تك رس الذ ىرشلا دالب ىف افا يد لا
 اكان عيبلا ةقيرطب تاونس ثالث ليق اهيلع الصحف قشمد يف نيقإ رولا !ضعب دنع اهنم ةدحاو

 لبق ةصرفلا انل حئست ملف قرشملا تاحفص يف اهرشن نيملا كاذ ذم اندصقو ةيغرلا لماكب ابيلع

 خيرات اهيف سيلو كلذ نه لقا لب ةنس يتئام اهدهع زواجتي ال .ةخسنلا هذهو . تقولا اذه
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