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 نيعلا فرح

 يقورحملا حلاص نب ريشب نب رماع خيشلا

 (م٩٦١۔٨١/ه٢١۔١! ق)

 .هيقف ضاق

 نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع
 .يكزإ ةيالو نم رازنلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لوأ قاتسرلا يف ءاضقلا دلقت

 .ايندلا مذو ةحيصنلاو ظعاوملا يف اهرثكأ ،ةريثك راعشأ هل

 ٣٠٥ _ ٣٠٦. ص نامجلا دئالق ؤ©فيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٩٨. ص نيلمأتملا ةهزن ادمحم نب ىيحي ،ينالهبلا ه

 ٥ }‘طقسم ملسم يبأ ةبتكم ،يكزإ يف ةيملعلا ةايحلا ادمحم نب ىيحي ،ينالهبلا ٢٠٠٠م

 ص٤١ ۔ ٤٢.

 .نيعلا فرح نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف ةيبرعلا ءارعشل نيطبابلا مجعم ه

 ٢٥٦. }ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه

١١٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ‘يدعسلا ه



 ٢ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ؛رصات نب دوعسم نب سيمخ نب رماع خيشلا .
 يكلاملا كلام وبأ ` ا

 (م٨٢٩٦٩١ رياربق ٦٢٦/ه٦٤٢١ ناضمر ٥ ةليل :ت۔م٥٦٨١۔٢٦٨١/ه٢٨٢٦١۔ ٨٠ :و)

 نب ديدح نب دمحأ نب دوعسم نب رص ان نب دوعسم نب سيمخ نب رم اع

 ىلإ هبسن لصيو كلام يبأب ىنكي ينايرشلا يكلاملا رمع نب هللادبع نب سيمخ
 .دمحيلا يف صورخ ينبب هبسن عمتجي ‘دمحي نب يراش نب نايرش

 سيق نب نازع مامإلا ةمامإ مايق لبق كلذو (م٦٦٨١۔م٤٦٨١) (ه٢٨٢١_ها٠٨٢٦١)

 ةءارقلا ئدابمو ميركلا نآرقلا ملعتو ،ةيانعو ةيبرت هيبأ فنك يف أشن

 .دلاخ ىنب يداو هدلب ىف ةباتكلاو

 تناكو ازع ةيرق يف رقتساو ةيقرشلا نم لباقلا ىلإ هترسأ عم لقتنا مث

 نيب تشعل ۔ هتقطنم ىنعي ۔ كانه تشع ول» :هلوق اهنم ةديدع لاقتنالا بابسأ

 ىوريو “ «ّرع ىلإ يداولا نم هللا ينذقنأ يظح نسحل نكلو ،رومزلاو لوبطلا

 هذه نم دحاو لكو . ملعلا بلطل :ليقو هدلب يف شيعلا قيضل لقتنا هنأ

 .بسانملا نطوملا نع ثحبلاو لاقتنالل يفكي بابسألا

 اليوحتلا ردابو رايدلا عدف اهلاح نع تريغت رايدلا اذإو

 دقوي هنأ» هنع ىوري ىتح ٨ملعلا بلط يف ةمهلا ميظع صرحلا ديدش ناكو

 راطمأ تلطه ام ةليل يفو ،رجفلا ىلإ هتءارق لصاويو ءاشعلا دعب نم جارسلا

 ىأرف رجفلا ةالصل جرخ ىتح كلذل هبتني ملو ،قربلاو دعرلاب ةبوحصم ةزيزغ
 نوبجعتم مهو هل اولاق ؟اذه نيأ نم الئاق هتيب لهأ لأسف ،لزنملا لوح هايملا
 . «ليللاب راطمأ تلزن اهنإ :همالك نم



 ۔۔۔_۔۔۔ . 0٥ .يو - . نيعلا فرح

 :هتيصخش نيوكت

 مهل ناك نيذلا ،رابكلا ةذباهجلا ءاملعلا نم ةعومجم دي ىلع ملعلا ىقلت

 :مهنمو ،اقالخأو المعو املع مهنم ةدافتسالا يف ريبكلا رودلا

 نب ىسيع نب يلع نب ديعس نب ىسيع نب يلع نب ديعس خيشلا ١

 يف أشنو ءاربإ يف دلو ،يمايرلا يرقصلا سيمخ نب نسح نب دشار نب ملاس
 نب ديعس خيشلا ققحملا دي ىلع ملعت "هابص ذنم ملعلل ابحم ناك هيبأ فنك

 ناطلس نب ديعس ديسلا ةلود رخاوأ يف ايقيرفأ قرش ىلإ رفاسو ،يليلخلا نافلخ
 شاعف ،ةراجتلاب لغتشاو (م٦٥٨١/_ه ٢٦٢٢٣ ه_/٠٦ ١٨م - ٦٢٧٢ يف مكحلا ێلوت)

 .نيجاتحملاو ءارقفلا ةدعاسمل ايعاسو ايقيرفأ قرشو نامغ نيب اددرتم

 نع هناسل رتفي الو ملعلا ةبلط يوؤي لاحلا روسيم ادهاز امغرو املاع ناكو

 .ةبقاعلا ءوس نم افئاخ اعشاخ اعضاوتم ،هللا ركذ

 ملعلا بالط نم ديدعلا تجرخ ،ةسردم أشنأ ملعلاو لضفلا لهأل هبحلو

 ةجاحلا يوذ نيعي هنأ امك ،امهريغو دوعس هنباو يكلاملا ةمالعلا :مهزربأ نمو

 يف يثراحلا يلع نب حلاص خيشلل نيعملاو دنسلا ناكو .ماتيألاو ءارقفلا نم

 خيشلا نأ ىتح "سانلا نيب حالصإلل يعسلاو نتفلاو تابارطضالا ىلع ءاضقلا

 لعف نم اذه» لوقيو هيلع ينثي يرقصلا خيشلا نم ةنوعم هتتأ اذإ حلاص

 .«انيف نينمؤملا

 ةعابطب اريثك متهاو تالسارم ةبراغملا انباحصأ نيبو هنيب تناكو

 لئاسرلا تلصاوت ثيح ‘بطقلا خيشلا مهلساري ناك نيذلا نيب نمو ،مهتافلؤم

 خيشلا ىلإ لسري» :اهيلع بتكو هفيلآت ضعب خيشلا ىلإ بطقلا لسرأف 5امهنيب
 حرش حرش نم ثلاثلا ءزجلا فالغ يف ءاجو ،«هدري مث هعبطيل يرقصلا ديعس

 ىلإ عمجت يرقصلا ينامعنلا يلع نب ديعس خيشلا ىلإ لصت ةنامأ) رصتخملا
 .(لدعلا رصتخم حرش حرش نم هلصو ام
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 ةمالعلا هذيملت هاثر دقو (م٤٨٨١) قفاوملا (ه١٠٢١) ةنس يف هنر ىفوت

 :اهعلطم يف لوقي ةديصقب كلام وبأ

 مايألا دي هينابم تكح يماس دؤطَلاي ربكأ هلل
 ماوعألا ىدم مون الو شيع يل ذلي ذيعساي كدقف دعب ام

 ماعنإلاب ذتلأ الو الُإُس دتهأ مل ةريح يف يننتفلخ

 ماتيألا معطم لمارألا يسكم ةبرغ نم ىتأ اذإ بيرغلل نَم

 نب ىسيع نب حلاص نب ىسيع نب رصان نب يلع نب حلاص خيشلا ٢
 .اهب أشنو (ه٠٥٢١) ةنس لباقلا يف دلو يثراحلا بجر نب ديعس نب دشار

 دحأ ىلع نايبلاو يناعملا يملعو فرصلاو وحنلا ملعتو رابجنز ىلإ رجاهو

 ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا نع ملعلا ذخأ مث ،لاموصلا ضرأ ءاملع

 لهأ ملعأو ،نانبلاب مهيلإ راشملا ءاملعلا نم حبصأ ىتح هيلع اددرتم يقبو

 قحلا ةملك زازعإ نم ،نيملسملاو مالسإلا ةمدخب ماقو مارحلاو لالحلاب هنامز

 اعضاوتم امزاح اّسقي ناك ثيح ،سانلا نيب حالصإلاو مالسإلا ةيار عفرو

 هل دجوتو ،هللا نيد ىلع ارويغ ابستحم مامإلا ةلود ءاهتنا دعب شاعو ،قحلل

 نيع» اهامسو ،ديلولاوبأ ديمح نب دوعس خيشلا اهعمجب ماق ةيهقف ةبوجأ
 .داهجلا يف ةلاسر اًضيأ هلو «حلاصلا خيشلا ةبوجأ يف حلاصملا

 ةيرق يف لتق ثيح ،(م٥٩٨١) قفاوملا (ه٤١٣١) ةنس يف اديهش هني يفوت

 .اهب نفدو لئامس ةيالو نم ءةليجلا

 نب ديبع نب مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا رون ةمالعلا ٣
 ،قاتسرلا لامعأ نم نيقوحلا ةدلبب دلو ،ةبض ينب نم يملاسلا سيمخ نب نافلخ

 ثثثز هدلاو دنع ميركلا نآرقلا أرقو ،اهب أشنو ،(م٠٧٨١) قفاوملا ها٦٨٢١ ةنس يف

 .ةركاذلا يوق اظفاح هابص يف ناكو ،ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو هرصب تكو

 هفيلآت نم كلذ رهظي ،نامحمبب ملعلا ةسائر تهتنا هيلإو ،هملع ةرازغب فرع

ةداجإلاو قيقحتلا لهأ نم وهو ثةيبرعلاو ةيعرشلا نونفلا فلتخم يف ةمجلا
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 أرطت ىتلا تاروطتلا ىلع ةظقيلا ديدش ناكو ،قلطملا داهتجإلاو فيلأتلا ىف

 .ةصاخ ةيناملا ةمألاو ةماع ةيمالسإلا ةمألا ىلع

 نامُغ يف ةمامإلا ةداعإ يف ميمعلا لضفلاو ميظعلا رودلا هل ناكو

 بزحتلا هدابأ يذلا خذابلا اهدجم ةداعتساو ةيناممملا ةمألاب ضوهنلاو

 .اليوط ارهد فالتخالاو

 لاقتنا دعب كلذو هيلإ عطقناو يملاسلا نيدلا رون هذاتسأ رماع خيشلا مزالف

 لانو هبتاكو هئراق ناكف كاهب هتماقإو م١٩٨١/_ه٣١ ٠٨ ةنس ةيقرشلا ىلإ نيدلا رون

 هذيملتل خيشلا اهثعب يتلا هتايبأ لالخ نم كلذ رهظيو ،ةصاخ ةوظح هدنع

 :اهيف لاق هبراقأ ةرايزل جرخ امدنع

 ئاونلل كتددع ىتف تنأو بحاص ريخ يدنع تنأ رماعأ

 بتاكو راق الب هكرتتو ر ايتخا الب كيخأ نع لحرتأ

 بحاص نود ةبحألا دعب ادغ ليلخ ىلع ءاضفلا قاض دقل

 بئاجنلا ىلع ليحرلا دمتعأل موي لك يف ينتأت مل نئل
 بناج لكو بونجلاو ابرغو اقرش ضرألا يحاون يف برضأو

 هل .هراكفأ عجرمو هرارسأ ًابخمو هتالحرو هتاوطخ عيمج يف هنيرق ناكو

 نب ةعمج رعاشلا لوقي ثيح « ةعيبلاب مايقلل هدضع ذشو هترزاؤم يف لضفلا

 :كلذ يف ،يرجنخلا لشاه نب ميلس

 نيرقلا عطقنم تاريخ لا كلاملا يكلاملاو

 ثريضولا امهيده ناطبب ىوتسا نمو هرزأ دش

 كلام وبأ بيجنلا هذيملت هعمو يملاسلا انمامإ جرخ ةعيبلا كلت ليبس يفو

 . مهيديأ ىلع ةعيبلا تمت ثيح ،فونت ةدلب ىلإ ءالضفلا نم امهعم نمو

 ماع يف هني يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل ةمامإلاب ةعيابملا يهو

:يهو ىملاسلا نيدلا رون هخيش ةيصو ةباتك رماع خيشلا ىلوت امك ._ه١٣٣١



 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ . -ح _. ٨

 م ول س نب ديمح نب هللا لبع خيشلا ىصوا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا دودح ماقت نأب ىصوا . هلقع نم روفوو همسج نم ةحص يف ىف ىملاسلا

 ماقي نأو ٦ هيهاونو عيمجو هللا مراحم بنتجت نأو ...... نوكي نأو ضرألا يف

 .ربصلاو قحلاب هناوخإ ىلع ىصواو ،هللل ضرا عيمج يف ناسحإلاو لدعلا

 ىسيع لباق جلفلو \ةضف شورق ةرشعب هنوثري ال نيذلا هبراقأل ىصوأو
 دجسمل و .هصخي نمعو هنع اط ايتح ا0هحالص يف ذشنت ئ شورق ةسمخب

 دجسملو .هل هيلع ىقح نم ةضف شورق ةنالثب يبيضمل ١ ةيرق نم ر اوصلا

 تارافك رشعب ىصوأو هنع اطايتحا ةضف شرقب ىسيع لباق نم ةعيرشلا

 امع اطايتحا الدب رهشأ ةثالث هنع ماصي نأبو ،نيتظلغم نيترافكبو . ةلسرم

 ىلع هتوم دعب هلام نم هلك اذه ذافنإبو ناضمر رهش موص نم هداسف ىشخي

 هدالوأ ىلع هتفيلخو هريغو اذه يف هيصو لعج دقو ،كلذب هنم هيصو يأر

 كلذو ٦ مويلا لبق اهب ىصوأ ةيصو لك نع عجر دقو \ حلاص نب ىسيع خيشلا

 هب ادهاش هبتك يرجه ١٣٢٢ ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم ١٨ موي يف

 هيف ابوتكم هبتك يف دجو باتك لك نأ ىملاسلا ديمح نب هللادبع خيشلا رقأ

 سردي نم دي ىلع لعجي فقو وهف يرجحلا دوعسم نب لشاه بتك نم هنأ
 نم اهيف أرقي نأ ءاش نمل هبتك عيمج فاقيإب ىصوأو ،كلذب هنم ارارقإ ،هقفلا

 ةيصو ،ليزجلا باوثلا نم هللا دنع امل ءاجر ،اهب ضباقلا يأر ىلع نيملسملا
 ادهاش هبتك يرجه ١٣٢٢ هنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم ١٨ موي يف ‘كلذب هنم

 .هديب ىكلاملا سيمخ نب رماع ريقفلا هب

 .هديب يدشاربلا دومح نب دمحأ هبتك ٠ هيلع تدهشف كلذ ىلع يندهشأ

 هديب ىصورخلا دشار نب ملاس 7 هلك اذه ىلع يندهشأ

 .مدقتام خيراتب كلذو

 ١٣٢٢. رفص ٢٨ موي خيراتب هديب شباغ نب هللا دبع هبتك هيلع كلذب تدهش



. ٠ :.. ١   

 نم جرخف 6هريغو ءاضقلا ءابعأ هلمحت عم سيردتلاب كلام وبأ ةمالعلا ماق

 نوؤش ةرادإو ءاضقلاو ءاتفإلا يف مهيلع دمتعا ،ءالجأ ةاضقو ءاملع هتسردم

 :مهزربأ نمو :ريملسمل ١

 ةنس ىف دلو يذلا ١ يدنكلا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ناميلس خيشلا

 .مجعملا اذه يف ةدوجوم هتايح ةمجرتو (م١٨٨١) قفاوملا (ه٨٩٦١)

 ماع دلو ،يشيقرلا ةعمج نب يودب نب رهاز نب ملاس نب دمحم خيشلا

 .مجعملا اذه ىف ةدوجوم هتايح ةمجرتو (م٥٨٨١) قفاوملا (_ه٢٠٣١)

 اذه ىف ةدوجوم هتايح ةمجرتو ،يرجحلا ةعمج نب دمح نب دشار خيشلا

 .مجعملا

 هتايح ةمجرتو ،يدنكلا رماع نب ناميلس نب دمحأ نب ديعس خيشلا

 .مجعملا اذه ىف ةدوجوم

 هتايح ةمجرتو ئ يسرافلا فيس نب دمحم نب رصان نب روصنم خيشلا

 .مجعملا اذه ىف ةدوجوم

 هتايح ةمجرتو ] يكل املا دوعسم نب سيمخ نب رم اع نب دوعس خيشل ا

 .مجعملا اذه ىف ةدوجوم

 (ه٨١٣١) ةنس دلو ىفيسلا دمحم نب سيمخ نب رصان نب ديعس خيشل

 .مجعملا اذه ىف ةدوجوم هتايح ةمجرتو ث )م )٠٠ ٩ قفاوملا

 يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون هملعمو هخيش يكلاملا خيشلا نع لاق

 سيمخ نب رماع مكيفو لهج نم مكيلع فاخأ ال» :توملا شارف ىلع كلذو

 .«دشار نب ملاس مكيفو نهو نم الو

 ةعيب دعب ابيطخ ماق نم لوأ وهف ةغيلبلا بطخلا لجتري اهؤفم ابيطخ ناكو

 . ىليلخلا هللا دبع نب دمحمو ىصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلا
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 يف نامجلا طومس هتديصق يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لاق

 :نامع ءارعشركذ

 ةاقثلا مولعل ١ يوذ نم رم اع سيمخ ليلس كل ام وبأو

 تافصلا يقن لضاف ةودق يكز يضر كلام ينب نم

 ةيسايسلا رومأللو ىوتفلل اعجرمو ةلحاطفلا ءاملعلا ةذباهج نم ناكف

 هملع ةعس نمو 6 ةكنحلاو ءاهدلاو لقعلا ةحاجرب فرع امل ،ةروشملاو يأرللو

 ملعلا نم ةذبن اولان اذإ :لوقيو لاجرلا لوحف نع ثدحتي يليلخلا مامإلا ناك

 .كلام ابأ مهنم دعو هيف ةعس اولان اذإ فيكف ،ةيلوحف مهتداز

 .ةءارقلل اًموادم لاز ال يفوت نأ ىلإ هتأشن ذنمف ،ملعلل ابحم ناكو

 يمايرلا ديز يبأ خيشلا ىلإ يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ةلاسر هذهو

 :اهصنو كلذ ىلع لدت

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب)»

 .يمايرلا دمحم نب هللادبع ديز يبأ خيشلا ىلإ

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 .وه نَم لجرلاب ىردأ تنأو 6 يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا كلصيس

 رماع خيشلل زهجو ،ةقئافلا ةيانعلا امهب نتعاف ىفيسلا رصان نب ديعس هعمو

 .«ملعلا بلطل غزفتي نأ ديري هنآل ابسانم اناكم

 نم اهيف ءاج ام ذقنو ةلاسرلا ىمايرلا ديز وبأ خيشلا أرق ناخيشلا لصو امملف

 نم جرخف ارهشأ فكعو ٠ بتكلا نم ةعومجم رماع ةمالعلا بلطو .مامإلا تايصوت

 .ماكحألاو نايدألا يف (بوسنملا رثألا يف بولطملا ةياغ) باتك فلأ دقو كانه

 دوزتلاو ايندلا هذه ماطح كرتو فشقتلاو عرولاو دهزلاب هي فصتيو
 ىلع ةحضاو ةلالد لدي ثادحألا نم هنع ىوري ام اريثكو ،ةيقابلا رادلل اهنم
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 جارسلا لعشي ال هنأ هنع ىوريف ،اليلق ائيش ناك ولو ىتح هبر نم هفوخو هعرو
 هسفنب هتءارق لاح يف امأ سيردتلاو ةالصلا تقو يف الإ دجسملا ىف يذلا

 .كارأ نم ابيضق ناك ولو قح ريغب الام ذخأي الئل هب صاخلا جارسلا لعشيف
 ىليلخلا مامإل ا هنع لمكت ةريثك نويد هيلع تناك ىفوت امل هنع ركذي ىتح

 .اهنم فصنلا ةيدأتب

 دقف ،اهروغ ربسو ،اهردق فرع هنأل .هسفن مضهي اعضاوتم هر ناكو

 امم ناكو ،ايمظن الاؤس يليكشلا دجَو نب رصان نب دماح يوحنلا خيشلا هلأس

 :هيف هلاق

 ارحبو اوب مع دق كرونو ارخفو اَملحو امملع تقف دقل

 : هباجأف

 اردب انأ الو ارحب انأ امف اردق ُدْعَت الف ينع حدملا عد

 ارظأ تنك اذإ يفصو كرغي الف يسفنب ريبخ ينإف

 :ةيملعلا هراثآ

 ةعساولا هتافلؤم ىف لثمتت ةديدع ةيملع اراثآ هر يكلاملا خيشلا كرت

 :اهنمو

 يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ميظانملاب كلام يبأ ةبوجأ نم ميظنلا ردلا ١

 ةبتكم يف ةيناثلا ةرملل عبط مث ،م٢٨٩١/ه٦٠٤١ ةنس يف نامُغ ةنطلسب ةفاقثلاو

 ىتلا ةلئسألا ضعبل تاباوج نع ةرابع وهو - م٦٩٩١/ه ٦ ماع يرماظلا

 .مهريغ نم وأ هذيمالت نم هيلإ تدرو

 :فاصنإلاو لدعلا رصتخم مظنب فاطلألا دراوم ٢

 ثيح انيب )١٢١٥٠( نيسمخو نيتئمو فلأ يف عقت ةليوط ةزوجرأ نع ةرابع وهو

.يخامشلا خيشلا هفلؤمل هقفلا لوصأ ملع يف فاصنإلاو لدعلا رصتخم بتك مظن
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 :بوسنملا رثألا يف بولطملا ةياغ _ ٣

 .تالماعملاو تادابعلا ىف مخض دلجم

 .تالماعملاو تادابعلا ىف مارملا ةياغ ٤

 ةينامث ىلع قوفت ءازجأ ةعبرأ يف عقت تالماعملاو تادابعلا يف ةزوجرأ
 . اًئيب )٠ ٠٠ ٢٨) ٧٠تيب فلأ نيرشعو

 .قيرغتلاو راصتنالا ماكحأ يف قيقحتلا ةياغ ه

 همكح يف يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هيلع دمتعا ام نايب اهيفو

 .(ةلودلا لام) نيملسملا لام تيب ىلإ اهدرو صخش لاومأ ميمأتب

 .شورألاو ءامدلا يف ةموظنم - ٦

 :ةيرثنلا تاباوجلا _ ٧

 يف ناك امدنع ةصاخ ءهيلإ درت يتلا ةلئسألا ىلع ةبوجألا نم ةعومجم

 .ىوزن

 ؛زوهشم حبصأو ،مايق ريخ هب ماقف ءاضقلا مي يكلاملا خيشلا يلو دقلو
 . . هللا نم هفوخو هتهازنو هلدعب ةماعلاو ةصاخلا نيب

 امل (م٦٤٩١/ه٥٦٣١ :ت) يرجحلا دمح نب دشار خيشلا نأ ىوري اممو

 6 هيلع لكشأ ام ضعب هل حرشيل هدنع ءاج يكلاملا خيشلا دنع سردي ناك

 ؟بنج ىلإ ابنج بلقتت كارأ كب اذام :هخيش ابطاخم لاقف امومهم هدجوف
 .هيف تنأ عقتس هيف انأ يذلا نإو ،ةحار يف سيل ءاضقلا رمأب ىلتبملا نإ :هباجأف
 .ايضاق هذيملت حبصأ لعفلابو

 ناكو نسح وب ينب نالعج يف ءاضقلا ةفيظو رماع خيشلا دلقت دقو اذه
 ةرثك دنعف ،اًمامإ ه١٣٣١ يف يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا بصن لبق كلذ
 اوحبصأ و }ةقطنملا هذه يف ةكاتفلا ةئبوألا راشتناو ةيلبقلا بورحلاو نتفلا
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 ريمأ بيصنتب هنر يملاسلا نيدلا رون ماق لاوحألا حلصي لجر ىلإ نيجاتحم
 رمألاو قحلا ةرصن ىلعو ،هلوسرو هللا ةعاط ىلع هودهاعف مهنم مهيلع

 لحو ماكحألل ضاق ىلإ جاتحا هنكلو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ةيبلت ىلإ عراسف ،كلام ابأ ةمهملا هذهل يملاسلا خيشلا راتخاف ؤتالكشملا

 يف سانلا شاعو ،ءالبلا مهنع عفتراو ،مايقلا قح رمألا اذهب ماقو اهخيش ةوعد
 ىأر املف .ريمألل نالذخلاو دوهعلل ضقنلا مهضعب نم ادب ىتح رارقتساو نمأ

 .ماكحألا يف تبلا نع ةاضقلا فقوتو ،ةرامإلا نع ريمألا اذه ىلخت كلذ مهنم

 هيلإ هجوف ةرمتسم نيدلا رون هخيشو كلام يبأ نيب تالسارملا تناكو

 :لاقف ،ةاضقلاو ريمألاو عابتألا نيب عقو امع الاؤس

 للجلاب وه ام راطقألا هذه يف لزن دق بطخلاي ربكأ هللا

 لقألا الإ مهدابأف مهئارضخ يف نوعاطلاو يردجلا ىرس موق

 لَجَو ىلع هونج امم اوصلختو اوعرضتف مهالوم ىلإ اوعجر

 ناك كلذ لعلو نسحوب ينب دالب يف ءاضقلا يلوت يف اريثك رمتسي ملو

 مزالو ،ةفيظولا هذه نع يلختلا ررقف هتبلطو ملعلا خويش ةمزالمل هقوش ببسب
 ةجاحلا تعد املك سانلا نيب مكحلاب هفلكي ناكو يملاسلا مامإلا هخيش

 .يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا بصن لبق كلذو

 لحل يكزإب تيراوقلا ةقطنم ىلإ يملاسلا هخيش عم ةرم تاذ بهذ دقف

 ملف حلصلاب ةيضقلا لح يملاسلا نيدلا رون خيشلا لواحف ،كانه مئاق عازن

 ملف نيرضاحلا نيب نم سيمخ نب رماع خيشلا سمتلاف ،عازنلا افرط حلطصي
 هل لاقف ارمس ةرجش تحت امئان هدجوف هنع ثحبي نم هيلإ لسرأف هدجي
 يملاسلا مامإلا هءاجف مئان هل اولوق :لاقف ،يملاسلا خيشلا كديري :لوسرلا

 .اهيف تنأ مكحا :رماع خيشلا لاقف ،ةيضقلا يف مكحا لاعت :هل لاقو .هسفنب

 امل نذإ :رماع خيشلا لاقف ماكحألل حلصأ ال ىمعأ انأ :يملاسلا مامإلا لاقف

.ىمعأ كنإ تلق ام ابرغو اقرش نامغ ضوخت تنك



 ح ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -ج ..... ١٤

 . اهل امامإ بصنتل ةمأل ١ صضهنتست كنأ :كلذب دصقيو

 .اهيف مكحأ انأو ةيضقلا يف تنأ ينتفا :رماع خيشلا لاق مث

 اضوفم يكلاملا خيشلا حبصأ يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا عيوب املو

 ةمامإلا ةلود ءايحإ نم هب اوماق يذلاب مهربخي اهئاهجوو اهنايعأو نامغ ءامعز
 نيذلا نم يكلاملا خيشلا ناك نيملسملا مامإل ةعاطلاو ءالولا مهنم ابلاط

 مكاحلا نيب تاقافتالا ضعب بتكيو مامإلا نع ةباين لئاسرلا هذه نوررحي

 .ءامعزلاو

 مهنم ابلاط مامإلا ىلإ اهيلاو لسرأ ىوزن ىلع مامإلا ىلوتسا نأ دعبو

 اذه ىف تارواشم دعبو 6يكلاملا انخيش لي ىلع هلوزنو همالستسا نلعيو وفعلا

 ثحابتو ةيالعلا عماج ىلإ هجوتف ،هنع ةباين كلام ابأ خيشلا مامإلا لسرأ نأشلا
 ةشقانمل مامإلا ىلإ راس مث اهنيودتب ماق ثيح ‘هطورشو هبلاطم يف يلاولا عم
 امب هربخيل يلاولا ىلإ كلام وبأ خيشلا عجر يلاتلا مويلا يفو ،هعم رومألا هذه

 .ىلاولا توم ربخب أجافت هنكل طورشلا هذه نم ةقفاوملا هيلع تمت

 رون هخيشل اقلخ نيع ثيح ،ةيلاع ةلزنم كلام وبأ غلب دهعلا اذه يفو

 ةلودلا ةماقإ نم رهشأ ةرشع يلاوح دعب ةينملا هتفاو يذلا يملاسلا نيدلا

 ةناكم هلو اياضقلا لح يف عجرملا كلام وبأ حبصأف ©ك=-_ه١٣٣١ ماع يف يأ

 ةرايز يف ملاس مامإلا جرخ ىوزنب ناك امل هنأ ركذ دقف إمامإلا عم ةيلاع
 اوراصف مهابر دق نسلا ريبك مداخ مهيدل ناكو ىوزن لهأ نايعأ ضبل

 قاف يذلا وه مداخلا اذه ناك مامإلا لصو املو ،هنومرتحيو هنولجي
 فيعض لجر ءاج نأ ثدحو ©فويضلا لابقتساو بيحرتلا يف عيمجلا

 ةملكب هبطاخو مامالل قيرطلا حسا مداخلا اذه هل لاقف مامإلا حفاصيل

 راضحإب رمأو هيلع دحلا ةماقإ ررقف مامإلا هعمسف ‘فذقلا دح ةماقإ لمتحت
مداخلا اذه دلج نأ نم هوأر امل مداخلا كلذ لهأ برطضاو "يصعلا
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 ملكي نأ عيطتسي ادحأ اودجي ملو ،هتوم ىلإ يدؤي فوس ةدلج نينامث

 خيشلا لوصو دنعف ‘هيلإ اولسرأف رماع خيشلا الإ عوضوملا اذه يف مامإلا

 لأسو ‘هدحي ال نأ دهج لكب هنم اوبلطو !مداخلا اذه رمأ ءايلوأ هاقلت

 ةملكلا هل ركذي ملو .ةثداحلاب هربخأف ىصعلا هذه رمأ نع مامإلا كلام وبأ

 ناك امف رخآ فرط نم ربخأ هنكلو ،دلجلا مداخلا اذه اهببسب قحتسا يتلا

 يتلا تالامتحالاو ةملكلا هذه لولدم مامإلل حضو نأ الإ كلام يبأ نم

 ةهبشلا دوجول مداخلا ىلع دحلا ةماقإ عانتما كلذب نابف ،اهبحاصت

 يكلاملا خيشلا رظن ةهجوب مامإلا عنتقا اذكهو ،‘تاهبشلاب اردت دودحلاو

 .مداخلا ىلع دحلا مقي ملو

 ةمالعلا ةرايز ىلإ اًم موي يف بهذ هنأ ركذام ءاضقلا يف هتبالص نمو

 كلت يف :يربعلا خيشلا هل لاق هعدويل ءاج امدنعو "يربعلا سيمخ نب دجام

 مث ارمع اهل هتن» :كلام وبأ هباجأف "ملاظملا ضعب اهيلإ بهاذ تنأ يتلا ةدلبلا

 .اهعم لماعتأ فيك فرعأ انأف ملاظملا كلت كمهتال يأ «من

 تاقياضملاو تاصنملا ضعب هبيصتو ةايحلا يف ىلتبي ناسنإلا نأ ثيحو

 نم خيشلا بلق يف عقوام كلذ نمو ،هقيفوتو هللا فطل الول اغرذ اهب قيضيف
 .قاقشنالاو عادصنالا نم ةلودلا ىلع فيخو ،نيملعتملا ضعب ىلع جرح

 هنإو ،ىوزن نم جورخلا يف ملاس مامإلا نم يكلاملا ةمالعلا نذأتسا كلذل

 تناكف اهيف هتماقإ ءانثأ رذعي ملو ةيدب هدلب ىلإ بهذف ،ةعيبلا ىلع تباث
 .تامهملا يف هيلإ نوعجريو ،ةاضقلا ماكحأ هنع ردصت

 مامإلا لتقم دعب ةمامإلاب يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا عيوب املو

 حلاص نب ىسيع ريمألا نم لك نوكي نأ ءاملعلا ىلع طرتشا "ةنر ملاس

 اذه غيستساو "رذتعا امهنم لوألا نكل ،ىوزن يف يكلاملا خيشلاو يثراحلا

 مامإلا نع ابئان لعجو ،رومألا هيلإ ثضؤفو اهيف يكلاملا خيشلا يقبو راذتعالا

.ةعمجلا ةالص يف هنع ابئان لعج اضيأو 5ابئاغ وأ ارضاح مامإلا ناكأ ءاوس
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 :كلذ يف هل مامإلا دهع اذهو

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب)»)

 .هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلا

 نأ زوجي ام هل تزجأو ينع ابئان هتلعجو سيمخ نب رماع خيشلا تمقأ دق

 ركسعلا ضئارف تلعجو مالسإلا حلاصم يف رظنلاو ماكحألا لصف نم هل هزيجأ

 هل تلعجو هللا عاطأ ام هتعاط رايدلا لهأ تمزلأ اذكو هتعاط مهتمزلأو هدي يف

 نم نيملسملا حلاصمل هداهتجاو هرظن ىلع نيملسملا لام تيب نم ىطعي نأ

 موي يديب دمحم نيملسملا مامإ انأو اذه تررحو مهنع رض عفد وأ عفن بلج
 ١٣٤٦٢«. ةنس ةجحلا ٢٢

 يتلا رومألا نم كلذ ريغو ىوزن يف ةعمجلا ةالص ةماقإ يف هل هدهع اذهو

 :اهيف هبانأ

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 .هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةالص ةماقإ يف ينع ابئان يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا تلعج دق

 لك هل تزجأو تايانجلا لهأ ريزعتو ماكحألا ذافنإ يفو ىوزنب ةعمجلا

 رصملاب اهل يلو ال نم جيوزتو تاقفنلا ءارجإ نم هل هزيجأ نأ يل زوجي ام

 هعجرم ناك امم كلذ ريغو كلذ تبلط نإ اهقافنإ نع اهجوز زجع نم قيلطتو
 هتدعاسم ركسعلا عيمجو هتعاط رايدلا لهأ تمزلأ دقو ةاضقلاو ةالولا ىلإ

 مهلو يل هلأسأ هللاو داهتجإلاو نيملسملل حصنلا وه هتمزلأ امك هتحصانمو

 .«هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ انأو يديب هتررحو ديدستلاو ةناعإلا

 :لاق ثيح يشاطبلا سماش نبدمحم خيشلا كلذ ىلإ راشأ دقو

 انونملا برشو ىدرلا قاذ انيعبرأو ةتس ماعو

 املعلا لوحف نم اذه ناكو امركم ارماع سيمخ لجن



 ممهلاو تهتنا ملعلا ةسائر مركألا يملاسلا دعب هيلإ

 اضقلا لصف اهريغو ةوزن يف ىضترملا مامإلل ىوت دقل

 ابئاغ وأ همامإ ارضاح نإ ابئان رومألا يف هنع ناكو

 هئارآو هلاوقأ ىلع مامإلا دمتعي ام اريثكو ‘ةميسج ماهم هيلإ تضوف امك

 همدقيو ،ةلودلل ةماعلا ةحلصملا هيفو هلعف لمع يف هضراعي الو ،هتروشمو

 ةجاح هل ةري ال امك ،ةماعلاو ةصاخلا رومألا نم ريثك يف ءاملعلا نم هريغ ىلع

 .ةيملعلا كلام يبأ ةناكمل كلذو

 ىلإ لوصولا لبق ملاظلا هاشخي ،مئال ةمول هللا يف هذخأتال اباهم ناكو

 .همكح سلجم

 هللا دبع نب دمحم يضرلا مامإلا دهع يف هنأ كلذ يف ىوري اممو

 ىلإ قورسملا لجرلا اكشف ،تارهوجملا ضعب هيف قودنص قرش هنر يليلخلا
 مامإلا رمأف وه الإ قراسلا نظأ امو انالف مهتأ ينإ :لاقو يليلخلا مامإلا

 يفو ،ةقرسلا هذه يف هعم قيقحتلا متيل مهتملا لجرلا ضبقب ركسعلا يليلخلا

 ضعب هيف اقودنص تدجو له نالفاي :هل لاقو مامإلا ىلإ هب ءيج يلاتلا مويلا
 اًئيش فرعي الو ©قرس ام هنأ هللاب انيمي ضوبقملا لجرلا فلحف ؟تارهوجملا

 كرتو ،رمألا حضتي ىتح نجسلا يف كعدونس :مامإلا لاقف "قودنصلا اذه نع

 دعب ةعمجلا موي يفو قودنصلا اذهل رثأ يأ رهظي نأ نود نجسلا يف لجرلا

 نانثا هعمو يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا ناك ةقرسلا هذه ثودح نم عوبسأ

 همامأ طقس مهرورم ءانثأو ،ىوزنب نيسارخ ةلحم نم برقلاب نيرام ركسعلا نم

 "لداعلا مامإلا ثيح نصحلا ىلإ هلمحب رمأو ،هنم بجعتف لفقم قودنص
 هيف دجوف "خياشملا ةرضحب مامإلا هحتفف مامإلا ىلإ قودنصلا لمحف

 كتارهوجم هذه له :مامإلا هل لاقو قورسملا لجرلا ىعدتساف تارهوجملا

 يناجلا ةقحالمب مامإلا رمأف ،يه اهنإ معن :لجرلا لاقف ؟كنم تقرس يتلا

؟رادلا حطس نم قودنصلا اذه يمرل كاعد يذلا ام لجراي :هل لاقف رضحأو
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 نم قودنصلاب تيمر اذل ،هنم تفخف ركسعلا هعمو رماع خيشلا تيأر :لاقف

 قراسلا دح ملعت الأ ،لعفلا اذهل كاعد يذلا ام :مامإلا هل لاقف فوخلا ةدش

 :لاقف ؟اهلهأ ىلإ قوقحلا عجريو همرج نم بتي مل نإ ،ىلاعت هللا دنع هتبوقعو
 حارس قالطإب مامإلا رمأ اهدعبو ،ةجاحلا ةدشو رقفلا الإ كلذل يناعد ام مامإ اي

 لجرلا بضغف ‘كقح يف تأطخأ تنك نإ ينرذعا :مامإلا هل لاقو "مهتملا

 ،نظلاب متنواعتو نظلاب سانلا نومهتت متنأ ؤكل رذع ال :مامإلا هجو يف لاقو

 اذهب لجرلا جرخو ؤهينيع نم ليست عومدلا تأدب ىتح هلوق نم مامإلا نزحف

 يفيسلا دمحم نب سيمخ نب رصان خيشلا مهتملا ىلإ يأ هيلإ بهذف ،لوقلا
 ،يقح يف أطخأ دقل :لجرلا لاقف ؟مامإلا عم لماعتت اذكهأ :مهتملل لاقف

 :هل لاقو ،هل ءاضرإو ،هرطاخل اربج لاملا نم اغلبم هاطعأف بنذ الب ثنجشو

 ىلإ بهذو ،لجرلا قفاوف إمامإلا حماست نأ طرش ىلع كقح يف أطخلا نع اذه
 هجو للهتف ،يلوق نع رذتعم انأو ؤتحماسو توفع دق مامإ اي هل لاقو ،مامإلا

 .هيلع ىنثأو ،مامإلا

 :هتافو

 ناضمر رهش نم ةسماخلا ةليللا نم ريخألا عبرلا يف هشر خيشلا يفوت

 نيتسو امس براقي ام رمعلا نم هلو (م٨٢٩١) قفاوملا (ه٦٤٣١) ماع يف كرابملا

 نم برغلا ةهج ىلع ةربقم يف نفدو 6ىوزن رقع نم ناتسبلا تيبب كلذو ةنس
 .اعيمج هللا مهمحر يليلخلا مامإلل ضاق ذئنيح وهو ةيالولا

 خيشلا نبا ينربخأ :هللا هظفح يدشارلا هللادبع نب دومح يضاقلا خيشلا لوقي

 هب امئاق ناكو هدلاو ضرم امل هنأ سيمخ نب رماع نب دوعس يضاقلا وهو رماع

 تابو ءاج ادوعس دلولا ىرأ :اهيف تومي ىتلا ةليللا ىف هرهصل لاق ىوزن يف هرهص

 ةالص تقو رضح له :لاق مث \دوعس لصي نأ لبق تومي رماعو رماوعلا نادلب يف

 ىلع ائكتم اسلاج ناكو ،رجفلا لبق تومي ارماع نإ :لاق مث 5ال هباجأف ؟رجفلا
نم ىنتنتاء ًدَق ر » :ةيآلا هذه ولتي هعمسن ،كشارفلا لع هدقري نأ هرمأف هرهص



 ۔ ه ١١ هجو - نيعلا فرح

 ايندلا يف ۔نير تأ كلاو توكلا رطاَت يداكلا ليوأت نم ىنَتَمَلَعَو كلملا

 .هبرب قحلو شارفل ا هس أر لصوو ٠ 0 7 اب " اًملسُم ىنوت ةرخآلاو

 ةلاسر اهنمو ئعنلا لئاسر هنع تبتكو اديدش انزح هيلع رصملا نزحو

 ملعلا دوط دهنا) اهنمو يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا خيشلا اهبتك

 بحاص رصملا بطقو رهدلا ديرف نيكلاسلا ساربنو ملظلا حابصمو

 ءيضولا لقعلاو يوقلا يأرلاو ،ةديدعلا تافيلأتلاو ةديفملا فيناصتلا

 نب رماع خيشلا يليلخلا هللادبع نب دمحم مامالل يضاقلا ةمالعلا

 .(.. هشر يكلاملا دوعسم نب سيمخ

 ينورابلا هللادبع نب ناميلس يبيللا دهاجملا خيشلا اهبتك ةلاسر هذهو

 يف هللا هزعأ مامإلا) :رماع خيشلا توم نع هءاقدصأ ربخي نامغ يف ناك امدنع

 بهذملاو نامُغو ةماع مالسإلا ئزر دقو ةيفاعلاو ةحصلاب الومشم ىوزن

 فيناصتلا يذ سيمخ نب رماع خيشلا مامإلا يضاق هرصع ةمالع ةافوب ةصاخ

 هللا همحرف ‘تيب فلأ ةئام ةغلابلا ةعماجلا ةميظعلا ةزوجرألا بحاص "قيقحتلاو

 تاهجلا لك ىف قاوسألا بلغأ تقلغأو نامع تجترا دقو \ةعساو ةمحر

 .(هللا ءاضقل ار ال نكل هباصمب

 هاثر يذلا ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا مهنم ءارعشلا نم ددع هاثر امك

 :اهعلطم يف لاق امهنم ىلوألا نيتديصقب

 ينامر دق همهسب يرهدلام

 يخويشو يتداسو يرهدلام

 افيرش انيف قبي مل يرهدلام

 :لاق نأ ىلإ

 ىناسل تلقع كلام ابأ اي

 ىنصح تنك دقل كلام ابأ اي

 ينانع دق هقزص تيل الَلج

 ينانسو يتداقو يتادهو

 نانجلا بحر عورفلا فينمو

 ناولملا كيعنب ىنتمر ذإ

ناوعلا بورحلا دنع ىئايغو
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 ىنزح لاط دقل كلام ابأ اي

 .ةاثرملا رخآ ىلإ

 :اهلوأ ىف لاق ةيناثلاو

 نوؤشلا مظعل نويعلا نوؤش

 ىرج ام يبدناو ىركلا يصاعو
 يلايللاف يلذعت ال سفنايو

 :لاق نأ ىلإ

 نيملسملا ةولس ىلع ركف

 داسفلا طيمم دامرلا ريثك

 هتئج نإ زرحلا لبلا وه

 .لاق ام رخآ ىلإ

 ٢ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نالقثلا كدقفل يكبت -

 نويعلا لثمك اعومد ليسأ

 نوجملاو ىوهلا عوط رمعلا نم

 نيبتسملا ىدهلا ردب يخيش

 نوتهلا بيسك لاونلا ليزج

 نيرعلا ربزه دابعلا ثيغم

 نيرقلا ميدع سيمخ ليلس
 نوصم رسو ميظع بطخل

 يف لاق ةديصقب يدنكلا ديعس نب ناميلس مالس وبأ خيشلا اًضيأ هاثر دقو

 :اهعلطم

 عقاو ةيربلا يف ميظع باصم

 هلثمب انيزر ام بطخب انئزر

 تلزلزت أزر ماعلا اذهب انئزر

 :لاق نأ ىلإ

 الضاف مويلا انل قبت مل توم ايف
 ىررولا ةمالع رصعلا هيقف تعرص

 عفاد طق هلام ميسج بطخو

 عزاج وه ىري الإ قطان امف

 عماوصلا هيدل تكدناو شلا هل

 عياط رهدلا هل نم سيم < ليلس

 عفادملا نامزلا اذه ىف وه نمو



 ۔۔۔۔۔. ٢١ - نيعلا فرح

 عماج ريخلل وهو الإ تام امو اهرشنو مولعلا عمج يف شاع ىتف

 .اهرخآ ىلإ

 يف لاقف ةديصقب يسرافلا رصان نب روصنم خيشلا هذيملت هاثر نممو

 :اهعلطم

 ريدج قارفلا اذب تنأو امتح قرافمف اشت نم كتايح ببحاو

 :لاق نأ ىلإ

 ريفن يكلاملا ةاضقلا يضاق انمامإ توم متحلا مامجلا بسح

 رودص قاضو جَهُم هل تباذ هباصمف هباصم مامجلا تبسح

 :لاق مث

 رونو دابعلا رون ىرولا يتفم ىجدلا حابصم باصم مامجلا بسح

 رودبو سفنأ نكلو اسفن نكت مل سفن باصم مامجلا بسح

 :اهيف لاق ةيميم ةديصقب يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا اضيأ هاثرو

 مركلا يبأ دعب تاممغلا فشكي نمو تمهد اذإ تالكشملل نم ئليلخ

 ممألل شغلا نم يفاصلا دروملا ىضم اننيد ةجح مالعألا ملع ىضم

 :لاقف ىملاسلا هللا دبع نب لمح خيشلا هاثرو

 عشقتت هناكرأ ىرت تسلأ عةوم وهف مالسإل ١ ىلع مالس

 عزوم لهج ملعلا ليدب نإف هموسر تلحمضاو انع ملعلا ىضم

 :لاق نأ ىلإ

 عجضم ًانهيو شيع انل رقي ىرت له كدقف دعب نم كلام ابأ
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 ،يمالسإلا بتكملا عباطم 5«نامع لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ دومح نب ملاس "يبايسلا ه

 .ص ١٣٨٤ توريب

 ءةوبأل ةؤنب ىركذ ۔ يثراحلا دمح نب ملاس ،دمح نب ملاس نب هللادبع "يثراحلا ه
 ٢٥١. ۔ ٢٣٢ ص

 نم يهقفلا هجهنم ،يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا ةايح ‘دمحأ نب ديعس نب ملاس "يدعسلا ه

 (روشنمريغ) م١٠٠٢_ه١٢٦٤١ ةيعرشلا مولعلا دهعمب جرخت ثحب ،ةيرثنلا ىواتفلا لالخ
 ١٦١١١ _ ١٨ _ ٣٥. ص

 ٧. ص ،كلام ىبأ ةايح \دمحم نب ديعس يمشاهلا

 ص .نانبل توريب ليجلا راد .نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه ٨٩\ ١٦٢٥} ١٧٩\، 6١٨٢

.٢٢ ١٤٩ 0٣١ ٣٥٧ ٣٥٩ ٤٦٥ _ ٤٦٩ ٦٢ ٦٤. ١٧ 
 ٤. ص ،روشنم ريغ لاقم ،يكلاملا رماع خيشلا ةايح «سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 .٤۔١ ميظنلا زدلا ةمدقم 6يكلاملا ه

 ةرازو ،«نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا» قيزر نب دمحم نب ديمح ،قيزر نبا ه
 ٤٣٦. ص ،م٣٨٩١ }طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا

 !/٢٠٨. ،هتايح راوطأ يف ينورابلا ناميلس ،ميهاربإ جاحلا ناظقيلا وبأ

 .٢٠١ص طوطخم !مازخلا رشن }ديعس نب ناميلس .يدنكلا ه

 ٢١٥. ؤ©بطرلا ؤلؤللا دمح نب ديعس .يثراحلا ه

 ٢٥/٢٣. }نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا .

 فرصتب ،ريمنلا كيفيسلا ١١٦/٣ ١٦٠. .٤٠٠} ٢١٤/٤.

 ١١١. ص نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب

 ٨٧. ۔ ٨٥ ص نامغغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ دمح نب ملاس نب هللا دبع يثراحلا

 ٢٦٤} ٣٠٥ _ ٣٣٤. ص ةيضفلا دوقعلا دمح نب ملاس "يثراحلا

 ٢١٦. ۔ ٢١٣ ص بطرلا ؤلؤللا .دمح نب ديعس ،يثراحلا
 نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا ٣٢١/١ _ ٣٢٢ ٣٢٢ _ 0٣٦٢٧ ٢٥/٣ _ ٣٤‘ ٢٥١ _ ٢٥٢.

 ١٧/٤. قئافلا درمزلا دشار نب دمحم "يبيصخلا ه

 ٢٥٩/٢} ٢٩٦. نايعإلا ةفحت ،ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا

 .م٧٣٤١/٦١٠٢ 5١ ط ،ايضاق يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلا دشار نب هللادبع يبايسلا
 ٣١. كلام يبأ خيشلا ةايح ،رماع نب دمحم ،يرسيعلا

 ١٩٩ ٢٠١. ،©يرماضلا ةبتكم ن ،د 0١٩٩ ٢٠٠. ص ،م٩٩١! دئارفلا طومس رصان نب روصنم .يسرافلا

١٢. ۔١١ص ةيدب ةيالو نع ةيخيرأت ةحمل .ملاس نب رصان .يدمحلا



 .۔.__ه ٢٢ < ه۔۔.۔ ۔.۔۔ ... ۔سب سس ۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔س۔.۔..

 ةعمج نب ديبع نب ملاس نب رماع خيشلا

 يرجحلا

 .ةّيدب ةيالوب برتنملا ةيرق نم .هيقف ضاق

 يف اريبك ناك (ه٠٥٣١) ماع يفوت امل هنكلو هتدالو خيرات فرعت ال

 يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا دهع لبق تناك هتدالو نأ رهظيو .نسلا

 .ملعأ هللاو (ه٧٨٢١ _ )٥ ١٢٨

 ملاس نب ناميلس نب دمح يضاقلا خيشلا دنع ذملتتو كردأ هنأ لمتحيو

 نكسو (ها٨٨٢١) ماع ةّيدب ىلإ لقتنا امدنع (ه٧٠٣١ :ت) يدمحيلا

 ءاضقلاب ةيدب يف امئاق ناكو ةكارلا ةيرقب مث تاونس ةدعل برتنملاب

 .ميلعتلاو

 نم دافأ وأ مهيديأ ىلع ذملتتو مهكردأو نامع ءاملع نم ديدعلا رصاع

 :مهنمو مهملع

 امدنع (_ه٣٢٣١ :ت) يريغملا ىلع نب ديعس نب ةعمج دهازلا خيشلا

 ةكراشملاب ةعمج خيشلا ماق مث ،«كيبد» ةيرقب الوأ رقتساو ةيدب ىلإ لقتنا

 يعار) يرجحلا دمحم نب رماع خيشلا عم (_ه٩١٣١) ماع رهاظلا جلف قش يف

 .هتافو ىلإ ةعمج خيشلا اهب رقتساو (هش وح

 يف هدنع ذملتتو (جه ١٢٣٢ :ت) يملاسلا نيدلارون ةمالعلا رصاع كلذك

 اهب نكس امدنع «رهاظلا» ةيرقو «برتنملا» ةيرقب ةيدبل هترايز دنعو ،لباقلا

 .هتايح رخاوأ ىملاسلا ةمالعلا

 (جه ١٢٤٦ :ت) يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلا كردأ امك

ىلإ يكلاملا خيشلا لقتنا امدنع اًضيأو ،لباقلاب «ّرِع» ةيرق يف هدنع ذملتتو
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 ىلإ هلاقتنا لبق تاونس ةدع اهب شاعو ،(ه٤٦٣١) ماع ةيدبب برتنملا ةيرق

 هدالوأو هترسأ ضعب دوجول ةيدب يكلاملا خيشلا روزي امدنع كلذكو ،ىوزن

 .يليلخلاو يصورخلا نيمامإلا دهع لاوط اهب

 يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا دهع هنر رماع يضاقلا كردأ دقو

 هترايز دنع اذاشرإو املع مامإلا نم دافتسا هنأ دبالو (_ه٨٣٣١ _ )١٣٣١

 .ةيدبل

 ۔ه٨٣٣١ :ةمامإلا يلو) يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دهع رصاعو

 ،هاواتفو هتاهيجوتو هملع نم دافتسا هنأ تكش الو "هتمامإ دهع يف يفوتو ( ٣

 .رهش نم رثكأ اهيف ماقأو ةيدب 4 ا ر مامإلا راز دقف

 لباقلاب (_ه ٦٥ :ت) يثراحلا حلاص نب ىسيع ريمألا خيشلا رصاع امك

 .ةّيدبب رهاظلا ةيرق يفو

 لاثمأك ةرتفلا كلت يف ةاضقلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم مهريغ هنر رصاعو

 لهس يبأ خيشلا هيخأو (ه٠٧٣١ :ت) ىسبحلا دشار نب دوعسم لبج يبأ

 شباغ نب هللا دبع يضاقلا خيشلاو ةيدب انطوتسا دقو يسبحلا دشار نب هللادبع

 دهع يف (ه٣٣٣١) ماع ةيدب يف ءاضقلا ىلوت يذلا (ه٩٣٢١ :ت) يففونلا

 نيفيلخ نب ديمح نب دوعس ديلاولا يبأو يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا
 .مهريغو (ه٢٣ :ت)

 مهنم دافأو مهنيب شاعو مهكردأ نيذلا نييرجحلا ةعواطمو دامرلا نمو
 فيس نب ملاس نب دمحم دهازلا خيشلا :هتمهم يف هوناعأو هنم اودافأو

 يرجحلا رماع نب ديبع نب ديعس دباعلا خيشلاو ،تاماركلا بحاص يرجحلا
 .يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلا ذيمالت نم امهو

 فراعلا خيشلا هنباو يرجحلا رماع نب ديبع نب ملسم لضافلا خيشلاو

 .يرجحلا ملسم نب دمح
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 (ه٧١٣١ :ت) يرجحلا دوعسم نب نافلخ نب دشار دهازلا خيشلا كلذكو

 نب ملاسو (ه٣٣٣١ :ت) ديعس نب فيس نب دشار نيوخألا نيخيشلا ذيملت

 .(_ه٦٦٣١ :ت) :رييكملل ١ ديعس نب فيس

 نئذلا دحأ وهو يرجحلا يلع نب فيس نب رماع دهازلا خيشلاو

 ناكو يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا بصن يف يملاسلا مامإلا امهراشتسا

 .يكلاملا خيشلا وه رخآلا

 نب رماع لضافلا خيشلاو ،يرجحلا ملاس نب دمح نب رماع خيشلا كلذكو

 ،ةديدعلا لئاضفلاو فاقوألا بحاص (جه ١٣٤٣ :تر) يرجحلا رماع نب ديعس

 لهأ نييرجحلا نم مهريغو يرجحلا رماع نب سيمخ نب رماع لضافلا خيشلاو
 .ةرتفلا كلت ىف نيدلاو لضفلاو دهزلا

 يليلخلا مامإلا ةلود ةيادب يف تناك ةيدب يف ءاضقلل هيلوت ةيادب نأ رهظيو
 مامإلا ةلود رخاوأ يف هنأل ،ىضاملا يرجهلا نرقلا تاينيعبرأ يف يأ

 مامإلا بصن امدنعو ،يكلاملا ةمالعلا وه ةيدبب يضاقلا ناك يصورخلا

 .اهب ءاضقلا نوؤش ةرادإ ىلوتيل ىوزن ىلإ يكلاملا ةمالعلا لقتنا يليلخلا

 دشار نب دوعسم لبج وبأ هيقفلا خيشلا ةمهملا هذه يف انايحأ هدعاسي ناكو

 . اهنم اًجوزتمو برتنملاب ائط وتسم ناكو (_ه٠٧٣١ :ت) يسبحلا

 سانلا نيب حالصإلاو ةيدبب اياضقلا لصف نوؤشب نيمئاقلا اناكف

 نأ ىلإ ةيعرشلا ماهملا نم كلذ ريغو داشرإلاو ظعولاو دوقعلا ةباتكو

 نب دمح نب دشار ىضاقلا ىليلخلا مامإلا هدعب نيعو رماع ىضاقلا ىفوت

 ةعبرأ ةبارق ةيدبب ءاضقلا ةمهم هدعب ىلوتيل (ه٤٦٣١ :ت) يرجحلا ةعمج

 .اماع رشع

 ةنس نيسمخ ةدم برتنملاب ديبع نب ناطلس دجسمب ةالصلا ةمامإ ىلوت

 هب زيمت امل لضف عمجمو ةيملع ةرانم ربتعيو ‘برتنملا دجاسم مدقأ نم وهو
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 6هيف نولصي نيذلا دامهزلاو ءاهقفلا ةرثكل ةيالولاب ىرخألا دجاسملا ىقاب نع

 ةدملا هذه لاوط هيف نيلصملا ةمامإو ،هب دقعت يتلا ةيملعلا تاقلحلا اضيأو

 . هر رماع يضاقلل ةريبكلا ةيملعلا ةناكملاو لضفلا ىلع ليلد

 ةعواطملا ةلبس ىلع افرشمو الوؤسم ناك هنأ ةديمحلا هرثآم نمو

 نب رماع نب ديعس نب رماع لضافلا خيشلا اهانب يتلا ةلبسلا يهو برتنملاب
 هذه تناكو ،يرجحلا ديبع نب ناطلس دجسم راوجب يهو ،يرجحلا دمح

 اهيف دقعتو ،اهل نيرئازلاو ةيدب لهأ نم لضفلاو ملعلا لهأ ىقتلم ةلبسلا
 .دابعلاو دالبلا رومأب ةقلعتملا تارواشملاو ةيملعلا تاقلحلا

 اهيف نيمئاقلا نأ ةيدب يف ةرتفلا كلت نع نسلا رابك نم اضيأ ىوري اممو
 نم ةعومجم كلذب نودصقيو (رماوعلا) مه دالبلاب ةيملعلاو ةيعرشلا رومألاب
 رماع يضاقلا مهنم ،برتنملا ةيرقب ةصاخو (رماع) مساب مهلك ءالضفلا
 مهعم امبرو ،نايرجحلا سيمخ نب رماعو فيس نب رماع :مهنمو ،روكذملا

 ىلإ هليحر لبقو «(ه٤٢٣١) ماع برتنملل هلاقتنا دنع يكلاملا رماع خيشلا اضيأ

 مايقلا ىلع نونواعتي اوناكف ،يليلخلاو يصورخلا نيمامإلا دهع يف ىوزن

 .مهدالبو مهموق نوؤشب

 برتنملا ةيرقل يليلخلا مامإلا تارايز ىدحإ يف هنأ :هنر اضيأ هرثآم نمو
 ديعس هتبحصبو يرجحلا ديبع نب ملسم نب دمح فراعلا خيشلا هيلإ مدق ةيدبب
 رف ؟دلولا اذه نَم نبا :مامإلا هلأسف ريغص بص وهو رماع يضاقلا دلو

 :هتدابعو هلضفو رماع يضاقلل ازيشم ملسم نب دمح خيشلا

 مرحلاو لحلاو هفرعي تيبلاو هتأطو بارحملا فرعي نم نبا اذه

 ةملاس) امه هقفلاو ةدابعلاو لضفلا يف مهزربأ نمو 5دالوأ ةدع هل

 .(ديعسو

 .م١٣٩٧/_ه٠٥٣١ ماع يفوت
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 روتكدلا يضاقلا ةطاسوب اهيلإ تلصوت يرجحلا ردب نب دمحم نب سنوي اهدعأ ةمجرت ه

 .يرجحلا نسحم
 .(ةطوطخم) تاحلاصلا تاهمألا ،ملاس نب يلع "يرجحلا ه

 ٣٢٢٣/٢. ،نامعنلا قئاقش يبيصخلا ه

 .م٤٩٩١ ط ،ةيدب ةيالو نع ةيخيرات ةحمل "ملاس نب رصان ‘يدمحيلا ه

 ٢٩ ص ءهلامعأو هتايح يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا ادمحم نب ديعس .د ،يمشاهلا ه

 .م٩ ط

.م٥٨٩١ ةيدبب رشاعلا ىدتنملا بابش :ةيدب فصو يف ةيدهلا ةركذم ده
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 يبيعشلا نافلخ نب ناميلس نب رماع خيشلا
 (عوطملا) ` _

 :ت) ١٢٢٧ ه/١٩٠٩م(

 .هيقف ضاق

 ٠يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لوأو كرشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف شاع

 دي ىلع ضئارفلاو مالكلا ملعو هقفلاو وحنلا أرقو دلاخ ينب يداوب دلو

 جزحتو سيردتلا ىلوت دقو .ريسفتلاو خيراتلا ملع يف ةكلم هل \هرصع خويش

 .نوريثك ذيمالت هيلع

 يف يعرشلا ءاضقلا بصنم دلقتو ،قزرلا بلط ىف ايقيرفأ يقرش ىلإ رفاس

 :ما٩٠٩اه٧٢٦٢١ ةنس يفوت نأ ىلإ اهيف ايضاق يقبو ،ينيوث نب دمح ديسلل شاكشك
 .نأشلاو ةمهلا ىلاع ،اداوج اميرك ،سانلا نيب الوبقم ناك

 :ةيبدألاو ةيملعلا هراثآ نم

 ثارتلا ةرازو ةبتكم ىف اهنم ةخسن دجوت ،ةيهقف ةبوجأ ةعومجم ۔١

 .ةفاقثلاو

 .ظعاوملاو ماكحألا ضعب هنمض دقو :(طم) يطبن رعش ناويد ٢

 ٣٤٢ } ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج }يلع نب ديعس ،يريغملا ه
 .يبيعشلا ناويد ةمدقم "ناميلس نب رماع .يبيعشلا ه
 ٢٥٨. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه

٢٢٢/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه
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 ؛فلخ نب دمحم نب ناميلس نب رماع خيشلا

 يمايرلا نامثع وبأ `

 (م٠0٥٨١/ه٦٦٢١ :يح)

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ،ملعلا ليصحت يف دهتجاو دجو ،يكزإ لامعأ نمرازنلا ةدلب يف أشنو دلو

 ملاس نب ديعس خيشلا نع ملعلا ذخأو ٠ ةعلاطملاو ةءارقلا ىلع فكعو

 .يحنملا نرقلا ملاس نب لذدمحم خيشلاو ©يسرافلا

 ىلع صرح دقو بتكلا خسنب امتهم ناكو ©ءاملعلا نم ديدعلا رصاع

 كيلعو رصان هينباك ءارعشلاو ءاملعلا مهنم ناكف ،ةحلاص ةيبرت هدالوأ ةيبرت

 .رصان نب نمحرلادبع هديفحو

 ۔اداسف اهيف اوثاع م٧٠٨١/ه٢٢٦٦١ ةنس نامغ ىلإ ةيباهولا لخد امدنعو

 هنم بتكلا اوذخأو هتيب اولخدو هورسأف مهتضبق يف يمايرلا خيشلا عقوو

 مث ،ةليوط ةرتف اهيف ماقأف ارضخألا لبجلاب فونت ىلإ لحرف ،اهوقرحأو

 ناطسلل طقسم يف ءاضقلا ىلوتو ،رازنلا هتدلب ىلإ هرمع رخآ يف عجر

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 .ضئارفلا ملع يف ةيئاب ةموظنم :اقترالا ملسو ىقتنملا رردلا ١

 .(طم) اقترالا ملسو ىقتنملا رردلا حرش ۔ ٢

 نم هيلإ تدرو ةلاسرل اباوج اهبتك :مهخيراتو ماير ينب بسن يف ةلاسر ٣

.رابجنز نكاسلا يمايرلا هللادبع نب فلخ خيشلا



 :- ٢٠ ه .۔۔۔۔.. ؟ ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 .ميقتسملا كَلفلاو فرحلا ملع يف باتك ۔ ٤

 .نامغ خيرات يف باتك ۔ ٥

 ىذأ هلان امل : ةيرماعلا دوعسم تنب ةشئاع ةخيشلل اههجو ةلاسر - ٦

 . فونت ىلإ هنطوم نم لاقتنالا ىلع همزعب اهيف اهربخي ‘ ةيباهولا

 ةبتكم يف هتاباوج نم ةخسن دجوت :ةيهقفلا ةيضقألاو تاباوجلا ضعب ٧

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 ةبوجأو زاغلأ هل دجوت امك ‘كلذ ريغو فصولاو حدملا يف دئاصق ٨

 .رداونلا باب يف «ىقتنملا رردلا» هباتك اهنمض ثاريملا لئاسم يف ةيمظن

 ٤٨٧. ۔ ٤٨٦ ص بولقلا ءافش دشار نب سيمخ ،يربعلا ه

 ٥٧. ةيضابإلا مالعأ مجعم 6 ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ٠

٢٢٣/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم }ىلع نب دهف يدعسلا .



 نيعلا فرح

 يلقونلا ديبع نب رماع خيشلا

 (م٦١/ه٢١ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف شاع

 : يف مكح ) ن اطلس نب ديعس نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوت

 .اهب يفوت نأ ىلإ ايقيرفأ يقرش يف شاكشك يف (م١ا٠٧٨/ه ٢٨

 ٣٤٢ ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج 6©ىلع نب ديعس ©يريغملا ه

 ٢٢٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه

٢٢٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ،يدعسلا ٥
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 نسحلا نب نمحرلا دبع خيشلا

 (م٩/ه٢ ق)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف شاع

 ٠ نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ٢٣١/٢.



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔٨ ٣٢٢٣ جو - ه۔۔_._۔۔__ نيعلا فرح

 يدشرملا دمحأ نب دمحم نب ليلجلا دبع خيشلا

 .هيقف ضاق

 ةريزجلاب ةيلامكلا ةسردملا يف سرد سراف دالب نم مشققلا ةريزج ىف دلو

 .يلامكلا ىيحي نب دمحأ نب نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا دي ىلع

 مث ،ةرابصلا ةلحم يف نكسو ابيرقت م٨٣٩١/_ه ١٣٥٧ ةنس راحص ىلإ ءاج

 لمع يراصنألا ظفاح دمحم نب نمحرلادبع خيشلا دي ىلع هميلعت لصاو

 ناكف روخ ءاضق يلو وازيشلا عماج يف ابيطخ راصو راحص قوسب ارجات

 .راحص ىلإ عجر مث ةنس ةرشع يتنثا ةدم ةقراشلاب

 .م ٩١٦٩١/_ه٩٨٣١ ةنس يفوت

 ٥ نيرظانلا ةضور ،ميهاربإ نب ىلع ،ىنيعملا ٢٣٣ _ ٢٣٥.



 ٤ < - ٠ . - ٢ ج نيينامعلا ةاضقلا مجعم !

 نمحرلادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع خيشلا . ا
| ! 

 يرافظلا نيدلا فرش اةظطاب ا : .

 . هيقف ٠ ض اق

 ةاضق يضاق راص مث ءاضقلا اهب ىلوتو نميلاب زعت ىلإ لحر رافظ نم

 .يلوسرلا ديؤملا كلملا نمز يف نميلا

 .م٢٢٣١/ ه٢٧! ماع يفوت

 ٤٧٣/٢. كولسلا ؤتفسوي نب دمحم نيدلا ءاهب .يدنجلا .



 ٥ ٥ ۔> 77 نيعلا فرح

 نب هنلا دبع نب ملاس نب نمحرلا دبع خيشلا
 فاكلا خيش نب دمحأ

 . هيقف ٠ ض اق

 ،ءاضقلا اهب ىلوتو طابرم ةنيدمب يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ىف شاع

 هنبا هفلخ ةرتفلا كلتل دوعت يتلا ةيخيراتلا قئاثولا نم ريثك يف همسا دريو

 نب دمحأ يضاقلا هوخأ مث فاكلا ملاس نب نمحرلادبع نب ملاس يضاقلا
 رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ةيخيراتلا قئاثولا بسح فاكلا نمحرلادبع

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا علطمو يرجهلا

 ٥ ةنس ةيخيرات قئاثو ١٦٤٣ه“ ١٦٢٧٨ه۔ ١٢٨٦ه۔ ١٣٠٦ه.

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ ،يرمعلا ٥



 ۔۔۔ے ۔_ ۔۔_.۔ ۔ ۔۔ے۔ .۔۔۔۔۔_۔۔۔_ . ۔۔۔ _ ۔_ ..و :ا> ٣٦ ه۔۔۔ ۔ ۔__.۔

 دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا
 مصمصيده٥

  

 .م١٠٩١/ ٨٩ ماع دلو .هيقف ضاق

 .راحصب سيجم ةدلب نم

 ةريزجب ةيليعامسإلا ةسردملا يف سرد

 خيشل ١ هتبحصب ناكو ٠ سراف دالب نم مسقل ١

 نم وهو 0 خيشلا لآ هللا دبع نب دمحم نب دمحا

  

 :ر ىلإ القتنا مث ةساردلا يف هلمازف ،اضيأ سيجم    
 .ةتح :. نب نمحرلا دبع خيشلا ءاملعلا ناطلس ةسردم

 امك }سيجم هدلب ىلإ عجر مث ،ةجنل يف فسوي

 .تومرضحب نوؤيس يف سرد

 ءاضقلا يف اهب يقبو روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف رافظب ءاضقلا يلو

 .يفوت نأ ىلإ
 .يسرافلا فسوي نب بيبح خيشلا ىواتفل هديب ةخسن دجوت

 .هقفلا يف تاطوطخملا نم ةعومجم كرت

 .م٥٦٩١/_ه٥٨٣١ ىلوألا ىدامج نم رشع يناثلا يف يفوت

 ٠ ،نيرخأتملا راحص ءاهقف مجارت ىن نيرظانلا ةجهب ميهاربإ نب يلع ينيعملا ٢٢٣0 _ ٢٢٩.

 ط ١. ١٤٣٦ه/٢٠١١م ص ‘نامُغ مالعأ ليلد تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا ١١.

ةينامعلا سيجم ةدلب }نمحرلادبع نب نسح ،يماينهلا ه ١٦١.



 نيعلا فرح

 نب برعلب نب دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا
 يش اطبلا دمحم

 :ت) ١٦٢٢٤ ه۔/١٨٠٩م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لوأو كرشع يناثلا نرقلا يف شاع

 بصنألا ةدلب هدلاو لزن دقو ،لئامس ةيالو نم (هَحئَق) اقيف ةدلب نم هلصأ

 ،نييئاطلا يداو نم ىدحإ ةدلب ىلإ نمحرلادبع خيشلا لقتناو ‘كرشوب نم

 .اهب رقتساو

 خيشلا لعلف ،ةفرعملاو ملعلا لاجر نم برعلب نب دمحم هوبأ ناكو

 .هدلاو نع ملعلا نم ائيش ذخأ نمحرلا دبع

 ةلودلا سسؤم نم اءدب ،نييديعسوبلا ةداسلاو ةمئألا نم ديدعلا رصاع

 .ناطلس نب ديعس ديسلاب ءاهتناو ديعس نب دمحأ مامإلا ةيديعسوبلا

 يف ةيثرم هل نأ امك ،حئادم هيف هلو ديعس نب دمحأ مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .(ه٦٠٢١ :ت) دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا

 مل نكلو باتك فلأ نم رثكأ ىلع يوتحت اهنأ ركذي ةمخض ةبتكم كرت

 .بطلا ملع يف ةفرعم هل تناكو ليلقلا الإ نآلا اهنم قبي

 يف ةديصق اهنم هقفلا يف دئاصق هل نأ امك ءاثرلاو حدملا يف دئاصق هل

 نيعبرأو ةعبرأ نم برقي اميف عقت ميملا ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم جيوزتلا
 .اتيب

.م٩٠٨١/_ه٤٢٢١ ةنس يف يفوت



 ٢٨ .- جا نيين امعلا ةاضقلا مجعم ٢

 ١٦٦/١. نامعنلا قئاقش ،دشار نب دمحم 6كيبيصخلا ه

 ٢٥٢ _ ٢٥٤. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٢٥٦٠/٢ _ ٣٥٨. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ٢٣٦٢/٢.

٢٦٢. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ۔۔ ۔ .ه ٢٨٩ هج .3 الل ..۔۔۔۔۔ ...ل ۔۔۔ .ب ... ۔۔۔ ..

 يراصنألا ظفاح دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا

 .هيقف { ض اق

 نبا وهو يبد ىلإ هوبأ هب لحرو سراف ذلب يف م٨٧٨١/_ه ٥ يف دلو

 همع هذخأف ٠ اهب هوبأ تامو ،ميركلا نآرقلا ملعتو اهب أشنو ٥ثتاونس ثالث

 .ىبد ىلإ عجر مث سراف ىف هدلب ىلإ هللا دبع هيقفلا

 دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم نب نسح يضاقلا خيشلا ىلع سرد

 يبرغملا ميهاربإ نب نيسح خيشلا نبا دباع دمحم خيشلاو ،يجرزخلا

 هعم هذيملت ذخأ ةكم ىلإ عجر املو ،ةمركملا ةكم نم وهو يبدب سردملا

 ءاملعلا ضعب عم اًضيأ ةكم يف سردو ‘تاونس سمخ ىلع ديزت ةدم همزالو

 ىلإ رفاس مث ،يبد ىلإ عحر مث يرصبلا ديسلاو ينميلا ديعس خيشلاك
 ىلإ ءاج ه٠٥٣١ يفو سابع ردنب يف يولوملا دمحأ خيشلا لع ارقف سراف

 اهب ىلوتف ه٣٥٣١ يف يبد ىلإ عجر مث ،ابيطخو اسردم اهب ماقأو راحص

 .وازيشلا ةلحمب راحص ىلإ عجرو ةفيظولا نع رذتعا ه٧٥٣١ يفو ءاضقلا

 سانلا مؤيو ،وازيشلا عماج يف رهظلاو ،هتيب يف حبصلا تقو يف سزدي

 .قوسلا عماج يف ةعمجلا بطخيو

 خيشلاو ،يبقنلا دمحم نب دلاخ يضاقلا خيشل ثلا :مهنم ريثك هدنع سرد

 راحص ءاهقف مجارت يف نيرظانلا ةجهب باتك بحاص ينيعملا ميهاربإ نب ىلع
 خيشلاو ،يدشرملا هللا دبع نب دمحم خيشلاو معنملا دبع هوخأو ،نيرخأتملا

.ىثيفغلا نانس نب لمح



 > / :ردينامعلا ةاست
 !ج! نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ _._._ ._ _ __ ت ___. ٤٠

 :ةيملعلا هراثآ

 :راحصب وهو فلأ

 .(طم) نيئزج يف قالخألاو ةدابعلاو ةديقعلا يف نيقتملا ةقيرط باتك

 .يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع (طم) هقفلا ةصالخ

 .(طم) تاداسلا ديس ىلع تاولصلا دعسأ

 ١٤ يف كانه ىفوتف جالعلل ىبد ىلإ رفاس ه٢٧٣١ هدعقلا يذ نم ٢٥ ىفو

 دمحم نب دلاحخ ىضاقلا هذيملت هررحام ىلع ءانب “_ه٢٧٣١ ةنس ةجحلا يذ نم

 .م٣٧٢١ جحلا ٩ يف هتافو نأ نيرظانلا ةجهب يف ينيعملا خيشلا ركذو ،يبقنلا

١٩٧ - ‘٢١. ص نيرظانلا ةجهب ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا .



 { .نيعلا فرح

 نب دمحم نسحلا يبأ نب مالسلا دبع خيشلا

 يدمحيلا سيمخ

 .هيقف «ضاق

 .مالسلا دبع نب نسحلا وبأ مامإلا هنبا هنع ذخأو ،هدلاو دي ىلع ملعلا ذخأ

 خيشلا هب مكح امكح ححص هنأ هنع درو اممو هنامز ءاهقف نم ناك

 0م٩٨٤١/_ه٤٨ ةنس عيوب يذلا ناميلس نب دمحم مامإلا ةرضحب دمحأ نب دايز

 .يقابلا دبع نبال لاؤس ىلع باوج هلو

 ٥ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس 6ىشاطبلا ١٨٩/٢.

 ٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف .يدعسلا ٥/٢ ٣٣.

ص ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه ٢٦٦٥.



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
   ے۔۔_۔ .__ ۔.. س ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔.۔۔۔__۔۔_۔۔ و َ !©2> ٢ ٤

 نب نمحرلا دبع نب رداقلا دبع خيشلا ٩ ٩1

 لامك نب دمحم نب يحي نب دمحأ : ,

 .هيقف ضاق

 .بصخ ةيالو نم

 .هدلاو دي ىلع هقفت

 بايغ دنع بصخب ءاضقلا يف بونيو
 .ميهاربإ نب دمحأ خيشلا اهيضاق

 يف ضاق وهو هللا دبع خيشلا هدالوأ نمو

 .ةايحلا ديق ىلع بصخ
      

 .م١٦٩١/ه٠٨٢١ ناضمر نم ١١ موي رداقلا دبع خيشلا يفوت

 ٩٧. ص مظنملا لوقلا .دمحم نب نسح "يجرزخلا ه



 (ل . ٤٢ . نيعلا فرح

 يعورزملا هنلا دبع خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 .عيرازملا مكح مايأ ايقيرفإ قرش نم ةغناتب ءاضقلا يلو

١٥٤. ص .م٤٩٩١/ ه ٥ ثارتلا ةرازو ٣ ط رابخألا ةنيهج ،ىلع نب ديعس ،يريغملا ه



 آ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 . ۔۔ ٢ 7.۔۔۔.۔..۔۔.۔ ۔۔۔.۔۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔ ه م>. . ٤٤

 فلخاب ميهاربإ نب هنلا دبع خيشلا

 . هيقف ٦ ض اق

 فرع ،رافظب ءاضقلا ىلوت يرجهلا نماثلا نرقلا يف شاع ،رافظ نم

 .قالخألا مراكمو هقفلاو نيدلاب

٠ كولسلا ٥ؤفسوي نب دمحم نيدلا ءاهب ،يدنجلا ٤٧٥/٢.



 نيعلا فرح

 بهذلا دمحأ نب هتلا دبع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .روصب ما٩٧٨/ه٦٩٢١ ماعدلو

 .خيرأتلاو بدألاو هقفلا مولع نيب عمج

 .ه٤٤٣١ ىلإ ١٣٤٠ ماع رافظ يف ءاضقلا يلو

 .م٩٤٩١/_ه٩٦٣١ ماع يفوت

 ٥ ةرهاطلا ةيدمحملا ةعضبلا 8كمحم نب يولع 6هيقفلب ٣٨١/٢.

.۔۔ه ٤٥ ۔<3. ه .۔۔.۔_۔ .۔۔۔۔. ۔ ۔ ۔.۔ .۔۔



 "ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
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 نب رضخلا نب دمحأ نب هنلا دبع خيشلا

 يبعاتلا ناميلس

 ) ٦ه!١٢م(

 .هيقف ضاق

 .لئامس ةيالو نم ؛يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع

 .(ايلاح بيسلا) امب ةاضقلا يضاق ناك

 :تافلؤملا نم هلو

 .تادلجم ةعبرأ يف عقي :ةباتكلاو كوكصلا يف ةبانإلا باتك ١

 .رثألا يف فص ام َلجأ نم هنأ ركذي :عاضرلا ماكحأ يف عاقرلا ٢

 .نآلا امهنم ءيش ىلع رثعي مل نيباتكلا الكو

 ٢٧. ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللا دبع ؛يملاسلا .

 ٢!/٣٢٦. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا .

 ٣٨٩/١. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

.٢٤٠/٢ 
 ةيضابإلا نيملكتمل تملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا
٠



 ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ه ٤٧ هكيكلا -¡ . نيعلا فرح

 نب ملاس نب دمحأ نب هللا دبع خيشلا

 يسماشلا رماع نب ديعس نب شيرف

 .هيقف ضاق

 نم ءاجنف ةدلب ىف م٧٢٩١/_ه٨٤٣١ ماع دلو

 :ةاضقو ءاهقف اوناك ةيملع ةرسأ

 .شيرف نب ملاس خيشلا هج

 .شيرف نب ملاس نب ىسيع خيشلا همع

 .شيرف نب ملاس نب دمحأ خيشلا هوبأ -

 لحر مث ةثالثلا ءالؤه دي ىلع ملعلا ىقلت

 يف سردف يليلخلا هللادبع نب دمحم يضرلا مامإلا ثيح ىوزن ةنيدم ىلإ

 .ةيعرشلا مولعلا هتسردم

 طقسمب روخلا دجسمب يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا مزال امك

 .هنم د افأو

  

  

  

 يفو روميت نب ديعس ناطلسلا دهع نابإ تايالو ةدع يف ايضاق لمع

 نم ددع ىلع ايض اق هلمع لص او ديعس نب سوب اق ناطلسلا دهع

 .تايالولا

 .يميربلا ،ءاكرب كروص :نيدهعلا يف ايضاق اهب لمع يتلا تايالولا نمو

 .يفوت ىتح ناكسإلا ةرازو يف ايئاضق اراشتسم لمع هتايح تايرخأ ىفو

 قالخأ وذ هللادبع خيشلاو» :يسرافلا دمحم نب فيس خيشلا هنع لاق

 . «ةريزغ ةفرعمو ردص ةعس وذو { ةديمح



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم - < ٨

 :ةيملعلا هراثآ

 ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق» :هباتك يف يبيصخلا خيشلا هل دروأ ۔

 دئاصقلا نم ديدعلا هلو .ةيرعشلا تاعوطقملاو دئاصقلا نم اددع «نامع

 .هترسأ ةزوح يف ةيهقفلا ةلئسألاو

 .م٠٠٠٢/ه١٢٦٤١ ماع يفوت

 .هللا دبع نب ناميلس خيشلا هنبا نم هنع تامولعملا ضعب تذخأ ه

 :اضيأ رظناو

 - نامع ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ‘دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٣٧٩/١. طقسم ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ١٢١. نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 نامغ ةعبطم .7 نامُغ ءارعش ضعب ءامسأ ىف نامجلا دئالق :فيس نب دمح يديعسربلا ٠

 ١٩٩٣. طقسم ۔ اهتبتكمو

 - قارشإلا ةبتكم - رعشلا ةفالسو ركفلا ةصالخ ناميلس نب دمحم نب فيس .يسرافلا ٠

 ١٩٩٦. طقسم

 ٢٤. (روشنم ريغ ثحب) ۔ روصعلا مهأ يف ءاجنف روهزلا تاقاب ادمحم نب فيس ،يسرافلا .

٢٦٩. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔٥ ١ يوو 3 . . _ ۔۔_۔.۔_۔۔۔ . _نيعلا فرح

 نب ديعس نب دمحأ نب هللا دبع خيشلا
 نب ميهاربإ نب دمحم نب نارهز نب نسحم

 يربعلا ملاس نب دشار

 .ءارمحلا ةيالو نم .هيقف ضاق

 .ءارمحلا هدلب ىف م٩ ٥٠/_ه٤٢٦٣١ ةنس دلو

 هدج ناك ثيح .ةيفاقثو ةيملع ةئيب ىف اشن

 ،ةليبقلل اخيش يربعل ا نارهز نب نسحم خيشل ١

 نب ديعس خيشلا هدج ناك امك ،عئاذ تيص اذو

 . ةيهقفلاو ةيوغللا مولعلاب ةعساو ةيارد هل نسحم

 انكمتم ناك ديعس نب دمحأ خيشلا هدلاو امأ

 .ةيبرعلا ةغللاو ثاريملا ملع يف

 ةنيدم ىف هتماقإ لاوط يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلل امزالم ناك

 هتماقإ لاح همزال امك \۔ه٥٠٣١ ةنس ءارمحلا ىلإ هتيعمب عجرو ،© قاتسرلا

 .يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا همع نع هللا دبع خيشلا ذخأ

 هنم بلط وأ هيف ةلأسم لئس اذإف ،ثاريملا ملع يف هقمعتب هنارقأ نيب رهتشا

 . اروف ثراو لك بيصن نب ىقوتم ةكرت ةمسق

  

    

 :تايالولا نم ددع يف ءاضقلا يلو

 .ءارمحلا ةيالو ،دبدب ةعنصملا

 .م٥٩٩١/_ه٥١٤١ ماع يفوت



 ؟ج! نيينامعلا ةاضقلا مجعم ...

 ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا ةحامسل ةيملعلا راثآلا نورخآو لاله نب يلع .د "يربعلا ه
 ٣٣. ٣٢. ؛٧ ص ١ ج يربعلا

 ءاثالثلا موي يف يربعلا ملاس نب دمحم نب ملاس خيشلا هيخأ نبا نم تانايبلا ضعب تذخأ ه
.م٢ ٠١٦/١٠/١١ _ _ها٨٣٤١ مرحم ٩



 ۔٨ ٥٩١ بت .نيعلا فرح

 نب دشار نب ملاس مامإلا نب هنلا دبع خيشلا

 .قاتسرلا نم ؤهيقف ضاق

 ةمامإ مايتأ ىوزن ىف م٦٣٩١/_ه ٣٥ ماع دلو

 ةبحصب ىباوعلا ىلإ كلذ دعب لقتنا مث. هيبأ

 .يصورخلا دشار نب رصان خيشلا همع

 نعو روكذملا همع نع ملعلا ذخأ

 | نب رهازو ©يصرورخلا دامح نب فيس :خئاشملا

 -ا | امك يناهبنلا ملاس نب هللادبعو يدهفلا فيس

 مامإلا نم ملعلا لهنيل ىوزن ىلإ لحر
 .ىليلخلا هللادبع نب دمحم

 .كلذ نع لدع مث ،هل ةفيلخ نوكيل يليلخلا مامإلا هحشر

 .ءالهب مث .لً¡حَتب ءاضقلا مامإلا هاڵو

 ناطلسلا ةلالج دهعو روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو مث

 .قاتسرلا مث لخن مث ،يباوعلا مث قيوسلاب سوباق

 .م١٢/١/٨٩٩١/ه٨١٤١ ناضمر ٦٢٢ ءاعبرألا موي يفوت

  

    

 .قاتسرلا نم ملعلا خئاشم ضعبل مجارت اهيف ةركذم ،نافلخ نب ناميلس ،يهيوللا ٠

 . (نيعلا فرح) برعلا ءارعش مجعم 6نيطبابلا ةسسؤم ٠



 "جا نييناعملا ةاضقلا مجعم

 يناوربلا رمع نب ةعمج نب هنلا دبع خيشلا

 .هيقف ،لاو ضاق

 نب ديعس مامإلا دهع يف رابجنز يلو ،“يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 مامإلل عضخا ،ربنع خيشلا ةافو دعب (ما٦٥٨۔ ٤٠٨١/_ه٦١!٣٧ _ )١٦٢١٩ ناطلس

 هذوفن ةدايز نم ديعس مامإلا يشخ املو ،(اقيناجنت) اميرم يناوم عيمج ديعس
 . مكحل ا نم هلزع

 ٥٢. ص ثرابجنز ماكح نويديعسوبلا حلاص نب هللادبع يسرافلا ه
١١٢. نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب ه



 _ ۔٨ ٩٢ < ه_.. .. 2 نيعلا فرح

 يصورخلا فيوس نب ديمح نب هنلا دبع خيشلا

 (م٩٦١/ه١١ ق :رخآ)

 نب سيمخ نب يلع نب دمحم نب ملاس نب فيوس نب ديمح نب هللادبع
 .يصورخلا كرابم

 .هيقف ضاق

 رشع عبارلا نرقلا لوأو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 . يرجهلا

 .قيوسلا ةيالو نم ءارضخلا ةدلب نم

 ءانبأ سيمخو حلاصو لشيوه همع ءانبأ :ملعلاب نيلغتشملا هبراقأ نم

 .يصورخلا دميوح نب لشيوه نب رصانو يلع نب دمحم نب ديمح نب دميوح

 .راثآلا بتك نم ريثك خسنب لغتشا

 :مكح) رابجنز يف ناطلس نب ديعس نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوت

 . )م٧٨١ ٢٧٢٣ -_ ١٦٨٧ه_/ ١٨٥٦ _ ٠

 ٣٤٧. ص رابخألا ةنيهج كيلع نب ديعس 6يريغملا ه

 .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ه

 ١٥٠. ۔٨/٦٤١ ،ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا ۔يلع نب دهف ،يدعسلا ه

٢٧١. }ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ٢ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . . 0٤

 نب ديمح نب نافلخ نب هنلا دبع خيشلا
 يمضهجلا دشار

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ريغص وهو ميركلا نآرقلا ظفحو م٢٨٨١ ۔ه٩٩٢١ ةنس نأشلا دمس يف دلو

 ىف غبن ىتح ىملاسلا نيدلا رون مامإلا دي ىلع ذملتتف ،لباقلا ىلإ لحر مث

 .ماكحألاو ةيبرعلا مولع

 ابئان هلعج مارحلا هللا تيب جح ىلإ يملاسلا نيدلا رون هخيش جرخ امدنعو

 ىقبف ٠ بريضملا يف اسردم نيع مث رايدلا كلت نم هتدوع ىلإ سيردتلا يف هنع

 هنطو ىلإ داع نأ ىلإ ،هقفلاو وحنلا اهيف سردف رابجنز ىلإ رفاس مث نينس اهيف
 نب مام د م يفو ،م ٠رب دمحم مامإلا هلسرأ م٢٤٩١/_ه١٦٣١ ةنس , ىف و ،م٠٤٩١/_ه٩٥٣١ ةنس نأشلا دمس
 ثالث كلانه يقبو ،اسردمو ايضاق اهيف نوكيل لماكلا دلب ىلإ يليلخلا هللادبع

 .م٤٩ ٤ رياربف ١١ /_ه٣٦ رقص رهش نم ١٦ موي يفوتف هنطو ىلإ داع مث تاونس

 . ةيرثنو ةيمظن ةبوجأو ةلئسأو ةيرعش دئاصق هل

 ٢٦٩ ٢٧٢. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٤٣. ۔ ٢٤ص نأشلا دمس يف نامزلا ةرهوج ،ةعومجم ه

 ٢٦٩/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

٢٧٣. ةيضابإلا مالعأ مجعم "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ۔_ ۔۔ ه ٥٥ .ه م. ۔۔ ..._ . ۔ . .. ۔۔ نويعلا فرح

 دميوح نب حلاص نب دشار نب هنلا دبع خيشلا
 يمشاهلا

 ) ا١ه/٢٠م(

 .هيقف ضاق

 لامعأ نم ينيع ةدلب نم هلصأ "يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .قاتسرلا

 .دعب اميف ايلاو راص يذلا هللا دبع نب بوقعي بيدألا خيشلا هنبا هنع ذخأ

 نيعيابملا سأر ىلع وهو ،اهيزن ايضاقو ،اَهيقف املاع هللا دبع خيشلا ناك

 نب دمحم مامإلل ءاضقلا ىلوتو ©يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل نيرصانملاو

 ةريسلا دومحم شاعو كسانلا نيب لدعلاب مكحف لخن ىلع ىليلخلا هللا ذبع

 .ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ

 ١٦٠} 0١٧٧ ٢١٠. ۔ ١٥٩ ص نايعألا ةضهن ؤللادبع نب دمحم ،ىملاسلا ه

 ٣٨٧١/١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6©ىبيصخلا ٥

٢٧١/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ،يدعسلا ٥



 ؟ج/ نيينامعلا ةاصضقل مجعم
    0٦٠:ص 2  

 يباعزلا هئلا دبع نب دشار نب هثلا دبع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .محص ةيالوب باعزلا ةليور نم

 .يكرت نب لصيف ناطلسلا دهع يف محص يف ءاضقلا ىلوت
 .م ١١٩١/ه٩ م اع يفوت

٧٣. ص ةليمجلا يتيالو محص ،هللا دبع نب ملاس مالسلا دبع لآ ه



   ۔ ۔__۔۔۔__۔_ .ه ٥٧ .هككلاا 3¡َ{ ٠ ۔۔ ۔۔۔۔ نيعلا فرح

 نب نمحرلادبع نب ملاس نب هنلا دبع خيشلا
 فاكلا ملاس

 . هيقف ٠ ض اق

 نب نمحرلادبع خيشلا هوخأ مهنمو رافظ ءاملعو ءاهقف دي ىلع ملعلا ىقلت
 .مهريغو يروصلا رداقلا دبع خيشلاو ملاس

 نب روميت ناطلسلا لبق نم رافظ نم ةيقرشلا قطانملا ةفاك يف ءاضقلا ىلوت

 ةللا دبع نب ملاس خيشلا هنبا مهنم ،ةقطنملا ءانبأ نم ريثكلا هيدي ىلع ذملتت
 ليسلا ملاس نب ضوع خيشلاو ،ظيفح لآ نسحم نب يلع بيدألاو فاكلا

 .ىناسغلا
- 

 .ةيملع ةرسأ يف ةيبونجلا ةقطنملا يف طابرمب أشنو ما٣٦٨/_ه٠٨٢١ ماع دلو

 .ةحفص ٤٠٠ وحن يف عقي ةيعرشلا ماكحألا يف باتك هل

 .م٩ / _ه ٦٩ ماع يفوت

ةدوجوم همتخو هعيقوت اهيلع فاكلا هللا دبع نب ملاس نب ركب وبأ خيشلا اهبتك هنع تامولعم ه



 ؟ج/ديينامعلا ةاضقلا مجعم ___ _ . .. ___ -: ٥٨

 يمسلا ىسيع نب ديعس نب هنلا دبع خيشلا
 ينالعجلا

 .هيقف حضاق

 ءاضقلا هيلوتل نسحوب ينب نالعج ىلإ بستناو ،دلاخ ينب يداو نم هلصأ
 .اهب

 (م١٧٨١۔٨٦٨١/ ه٧٨٦٧١ ١٢٨٥- :مكح) سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .نسحوب ينب نالعج ىلع

 ىبيعشلا نافلخ نب ناميلس نب رماع ىضاقلا :هذيمالت نم

 . . . (م٨٠٩١/ه ٦ :ت)

 . عبطت مل ءاضقلا يف ةلاسرو ةيهقف تاباوج هل

.(ع) فرح ةيناملا ةعوسوملا ه



٥ « ٩ ٥ ٥ 
 نيعل ا ف ح

 نب رصان نب ناميلس نب هثلا دبع خيشلا
 يله ذلا ريمح

 _ .هيقف !ضاق

 . | ٢ ك | يباوعلا ةيالو نم حيسلا يوط ةيرق يف دلو

| | 
 ٢٣ ه_/١٩٠٥م. ١ ماع

 » جيل ا 7
 | ٢ً 4٩. -ه ©هقفلاو ميركلا نارقلا هدلاو دي ىلع ملعت

 م : ىوزن ةنيدم ىلإ لحر م٥٢٩١/_ه٤٤٣١ ماع ىفو

 م : 4 ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا عم سردو

 :.-.........ل .كانه ملعلا خئاشمو

 نب ديعس ناطلسلا دهع يف ماوعأ ةثالث ةدم ىول ةيالو ىلع ايضاق نيع

 تايرق ةيالو يفو "ماوعأ ةعبرأ اهيف يقبو بيسلا ةيالو ىلإ لقن مث ،روميت
 ىضمأ كانهو بيسلا ةيالو ىلإ اهدعب داع )١٩٦٥ _ ١٩٦١٨( ماوعأ ةثالث ىضمأ

      

 .م١٧٩١ . م٩ نم نيماع

 نب ةلوعم ةسردمب اهسيردت ىلع افرشم مث ،ةيمالسإلا ةيبرتلل اسردم نيع

 ءانب هلمع نم يفعأ ١٩٨٥ ماع يفو ،ديعس نب سوباق ناطلسلا دهع يف سمش

 .نيطبابلا ءارعش مجعم ٥



 ٢ج/ ينامعلا ةاصحقلا مجعم

 نب هنلا دبع نب حلاص نب هنلادبع خيشلا أ
 نب رديح نب روصتم نب مساق نب حلاص ا

 يسرافلا دمحم نب دمحأ

ل ١
ي
ن
ا
س
ب
 

ب

ش

ن

 

 ابب

 .هيقف ضاق

 رفص ٦٢٤ يف يدنيلام يح رابجنزب دلو
 .م٢١/٢/٦١٩١ قفاوملا ه٠

 هنطوم نم روصنم نب مساق هدج رجاه

 ناطلسلا نمز يف رابجنز ىلإ نامعب راحص

  

  

 :هخ اشم نم

 ماع ةموكحلا هب تتأ يرصم ،يزيجعلا يرابلادبع يرهزألا خيشلا -

 .ةيبرعلا ةغللاو ظخلاو ديوجتلا هنم ملعتف ،ميلعتلل م٧٠

 .يرهملا يرمعلا دمحم نب دمحأ خيشلا

 .ريثكاب هللادبع نب ركب وبأ خيشلا

 .يموزخملا نمحرلادبع نب دمحم خيشلا

 .طيمس نب دمحأ نب رمع يضاقلا خيشلا

 .يناوربلا يلع نب نسحم خيشلا

 .باهولادبع يولع ديسلا

.يعورزملا يلع نب نيمألا يضاقلا خيشلا



 ۔۔۔۔ ۔٥٠ ٦١ ههجو :: نيعلا فرح

 ىلإو ةسردملل اريدم مث ةيمالسإلا مولعلل اشتفم مث ما٣٢٩ يف اسردم لمع

 .م٨٥٩١ ماع

 .اينيكب ةاضقلا يضاق راص م٧٦٩١ يفو ،رابجنزل ايضاق نيع ١٩٦٠ يف

 هتمجرتب ماقو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب «رابجنز ماكح نويديعسوبلا» باتك فلأ
 لئاوأ نم باتكلا اذه دعيو ،هللادبع نيمأ دمحم يناممتلا مجرتملا ةيبرعلا ىلإ

 .رابجنزب نييناملا ماكحلل خيراتلا بتك

 .ةيلحاوسلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةينيدلا بتكلا نم اريثك فلأ امك

 .م٨/١١/٢٨٩١ ۔ه٣٠٤١ مرحم٢! يف اهب يفوتو 0١٩٨٦ ماع نامع ىلإ عجر

 ١١٤. ص نامغ مالعأ ليلد ‘نورخآو يودب ه

.٢٢٢_۔٩١٢ ثادحأو تايصخش رابجنز ،هللا دبع نب رصان ،ىمايرلا ه



 "ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
> ٦1 « 

 يدنكلا عترم حالص نب هللا دبع خيشلا

 .هيقف 0 ض اق

 .ر افظ نم

 ملعلاب رهتشاو» لاقف عترم لآ نع هثيدح دنع نادنج نبا خرؤملا هركذ

 عترم حالص نب هللادبع هيقفلاك يرجهلا سماخلا نرقلا يف اورهظ ةمذرش مهنم
 .«...رافظ ىضاق ه٣٨٤ ةنس ىفوتملا يدنكلا

 تاتويب يف توقايلاو ردلا ،يسينودنإلا نادنج نب دمحأ نب ملاس لابشألا وبأ }نادنج نبا ٥

 ٢٦٣/٢. (طوطخم) ٥‘تومرضحو رجهملا

 عوبطم ثحب ٠ طابرم ةيالول ةيملعلاو ةيركفلا ةايحلا ٨6سورحم هللا دبع نب رمع يرعيصلا ٥

١، ١٤٣٣ه / ٦٢٠١٢م، ٢٠٠. ط يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا خيرأتلا ربع طابرم ةودن لامعأ نمض



 .۔._۔۔._. ٦١٢ ۔ے - ..۔۔.۔۔۔_۔۔۔۔۔..۔...._۔.۔۔ _ . يعلا فرح

 يرزعلا لثهمم نب رماع نب هنلا دبع خيشلا

 (م٩٢٩١ ربمفوت ٢٩ / ه٨٥٢١ لاوش ١٦ نينثإلا :ت)

 .هيقف ٥“ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ،ملعلا بلط يف دهتجاو ذجو 6يبيضملا لامعأ نم ةبشخألا ةيرقب دلو

 مامإلا لنع يبيضملا ىلإ لحترا مث ريغص وهو هدلب يف ميركلا نآرقلا ظفحو

 املو ،عماللا هئاكذو ةداقولا هتنطف نم ىأر امل هبزقو هاندأف ،يملاسلا نيدلا رون

 نايبلا خيش همع نبا هذيمالت ىلع فلخ لباقلا ىلإ يملاسلا مامإلا لقتنا

 مولعلا رئاس هيلع أرقو ،يرزعلا خيشلا همزالف ،يملاسلا ناخيش نب دمحم

 ةمهب هقيرط عطقي رمتساو ،هريغ ىلع هيف هخيش همدقو رعشلا لاق كلانهو

 ىلإ عجر مث ،راوصلا دجسم ىف ةغللا ةساردل عطقناف ،ةرباثم سفنو ةيلاع

 انمز اهيف ىضق يبيضملا ىلإ عجر مث "مهحلصي ام ىلع اهلهأ ضحف هتدلب

 .فيرشلا ملعلا ىقلتي

 سيردتلا ىف اهاضق اماع رشع ةعبرأ اهيف ثكمف ،رابجنز ىلإ رفاس اهدعب

 دشار نب ملاس مامإلا ةلود مايق دعب هدلب ىلإ عجر مث ةعامج هنم دافأو

 نب نايفس خيشلا مهنم ،نوريثكلا هعم سردو ‘ه١٣٣١ يف يصورخلا

 .امهريغو يئانهلا يلع نب بلاغ مامإلاو "يدشارلا هللادبع نب دمحم

 ىلع يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل رابجنز نم هعوجر دعب ءاضقلا ىلوت

 ايتفمو ايضاق نوكيل ؛ىیوزنب هيلإ جيتحا م٩١٩١/_ه ٧ ةنس ىفو ،ءاربإ ةيالو

 .ةمهملا هذهل اهب ماقأف اسردمو

.افوفكم أشنف هينيع يف بيصأ ،افيصح ايتفمو ،ازراب ابيطخ ناك
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 ‘كهتنت نأ هقلا مراحم ىلع ارويغ ،هنيد يف ابلص اكسان ،ادهاز املاع ناك

 لهأب اميحر ابوبحم افيطل ،نينمؤملل بناجلا نيل "نيقفانملا ىلع اديدش

 ةافو دعب ىوزن ىلع هفلختسيو ،هبحيو يليلخلا مامإلا هلجي ،نيدلاو لضفلا

 هنأل ؛هئارآ نم ريثكلا ىلع دمتعيو ،م٨٢٩١/ه٦٤٣١ ةنس كلام يبأ ةمالعلا

 . ةماعو ةصاخ همرتحتو هرق وت سانلاو .مالسإلل دهتجم صلخم حصان

 باتك يف اهنم ضعب دجوي ةيمظنو ةيرثن ةبوجأو "ةريثك ةيرعش دئاصق هل
 .يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلل لئاسلا داشرإ

 .م٩٣٩١ ربمفون ٢٩ /ه٨٥٣١ لاوش ١٦ نينثإلا موي رجفلا ةالص دعب يفوت

 .ىوزن يف نفدو © ريفغ عمج مامإلا عم هتزانج عتشو يليلخلا مامإلا هيلع ىلصو

 ٤٨١ _ ٤٨٤. ص نايعألا ةضهن ،للادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٢١٦/٣ _ ٢٢٠. نامعنلا قئاقش كدشار نب دمحم ‘يبيصخلا ه

 ١٦٧ - ١٢٨. ص ديفملا زجوملا ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٠ ص ةيضفلا دوقعلا ادمح نب ملاس .يثراحلا ٢٦٥.

 ٨٨ - ٨٩. ص نام مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ٧ملاس نب هللادبع ©يثراحلا ه

 ١١٤. ص نامع مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ٢٧٥/٦٢.

٢٧٨. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 نيعلا فرح

 دادحلا يولع نب ىلع نب هثلا دبع خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 .رافظ نم

 هقفلا ىف تافلؤملا نم ديدعلا هل ،ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا ىف شاع

 نيب هرصع يف نمألا داس ،نيتفتسملاو ملعلا بالطل ادصقم ناك ،ريسفتلاو

 .رافظب زيراهدلا ةنيدم يف يفوت .رافظ لئابق

٥ ص نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب ٤.



 ٢ جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 &غ_ = _ .. ۔ ..." ". _۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س ۔۔۔ ۔..۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔ .۔ه :عق ٦١٦١ ۔۔_۔۔۔_۔..

 يرذتملنا دمحم نب يلع نب هنلا دبع خيشلا

 (م٨٨٨١/ه٥٠٢١ :ت)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لوأو رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 يلع نب دمحم خيشلا ربكألا هيخأ دعب ةاضقلا سيئر بصنم ىلوت

 ديعس نب دجام ديسلا نم لك دهع يف روكذملا بصنملا ىلوت دقو ،يرذنملا

 /ه٥٠٣١ _ )١٦٨٧ ديعس نب شغرب هيخأو ،(م٠٧٨١_٦٥٨١ /_ه٧٨٢١ )٧٣!١

 . )م ٨٠ _ ١٨٨٨

 .م٨٨٨١/ه٥٠٣١ ةنس يف الوتقم يفوت

 ٧٤. ص رابجنز ماكح نويديعسوبلا حلاص نب هللادبع يسرافلا ه

 ١١٤. ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٢٧٩/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ه

٢٧٩. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ۔۔۔ .. ۔۔٥ ١٧٧١ و -{ ه ..۔۔ ۔ ۔ . ۔ ۔ ,.نيعلا فرح

 ناتس نب فلخ نب رمع نب هللا دبع خيشلا
 يتبسلا

 .هيقف ؤ ض اق

 .ءاجنف نم

 .ن ايض اق هدج و هوب أ

 ءاطعو لذب ةريسم ىتبسلا نادمح نب فيس خيشلا نادمح نب فيس تنب ةصفح ءةّتتبسلا ه

١٥. ص ل ٥١٠/_ه ١٤٣٦



 !ج/ نيينامعلا ةاصحقلا مجعم

 دمحأ نب دايز نب رمع نب هنلا دبع خيشلا

 يصقشل ` ١

 (م٥٧٥١ ريمقوت / ه٢٨٩ نابعش : يح)

 .هيقف ضاق

 .الهب ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 ذجو ١ رمع نب .7 هوخأو ٠ دايز نب رمع هوبأف ٠ حالصو ملع ةرسأ يف أشن

 .ملعلا لهأ نم اوناك مهلك ؛دشار نب دمحأ هيبأ

 نيعيابملا سأر ىلع ناكو ،يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا رصاع

 هتمامإل نيديؤملا نم وهو .م٦٣٥١/_ه٢٤٩ ةنس دمحم نب تاكرب مامإلل

 .هتريس ىف هيلع ىنثيو ‘هل نيلوتملاو

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 نب تاكرب مامإلا بلط ىلع ءانب :ةالصلا ىف رصن ىبأ ةديصق حرش ۔١

 .ابيرقت ةحفص ٢٣٠ يف حرشلا عقيو ادمحم

 خيشلل عرشلا نايب باتك نم دوقفملا نيرشعلاو عبارلا ءزجلا لدبأ ۔ ٢

 ا رصحملا ماكحأو ئ جحلا ماكحأ ىف ثحبي وهو يدنكلا ميهاربإ نب دمحم

 .كلذ يناعم هبشأ امو ةيدفلاو

 :.بهذملا بتك يف ةريثك ةبوجأ ۔ ٣

 .عرشلا نايب باتك ىلع تادايز ۔٤

ضارغأ يف ةعيدب دئاصقو ،ماكحألاو نايدألا يف ةريثك زيجارأو دئاصق ٥



 ۔۔۔۔ ۔ه ٦٨٩ و ٥ ۔۔۔۔ . ۔ _ .۔۔ . ۔۔۔۔_.۔.۔ - نيعلا فرح

 ٤٥. ۔ ٤١/١ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا ه

 ٣١٩/٢ ٣٦٩. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١١٤. ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٢٨٠/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

٢٨٠. }ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 اجا نيين امعل ] ة اقل مجعم

 يلفونلا ريخلا وبأ شباغ نب هنلا دبع خيشلا

 (م٩١!٢؟٠ ربوتكأ / ه٩٢٢١ رفص فصتنم :ت)

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع .هيقف لاو ضاق

 ملعلا بلطل ارجاهم اهنم جرخف "ةعنصملا لامعأ نم مادو يف دلو

 .هديمالت ربكأ نم ناكف "يملاسلا نيدلا رون مامإلا مزالو لباقلا لزنف فيرشلا
 .اهيف سردو ،ةعساو فراعم هنم دافاف

 ؛بلإو ،تالسارملاو فيلآتلا ديواست هخيش نع بتكي ،اديجم ابتاك ناك
 .ةيعرشلا اياصولاو قاروألاو كوكصلا ةباتك تهتنا

 ه يملاسلا مامإلا هخيش راثآ نم ةصاخو ،راثآلا نم ريثك خسنب ىنتعا
 هياغو "لوقعلا راونأ) يملاسلا نيدلا رون ميظانم عومجم هخسن ام ةلمج نمو
 سمطو ،ناتملا ضيفل ةمدقمو .لمألا غولبو ،نآرقلا قلخ يف ةيئارو ،دارملا
 .(يملاسلا نيدلا رونل لامكلا جرادمو ؛ملسم يبأل راصبألا

 جرادم ةزوجرأ تمت :جرادملا خسن نم غارفلا دعب عومجملا رخآ يف ءاجو
 مامت ناكو ©يرجه ١٣١٣ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب سمخل هعمجلا موي لامكلا

 يف اهمامت ناك ؤيرجه ١٣١٤ هنس ةدعقلا يذ نم ٨ موي نم ءاعبرالا رصع اهخسن

 اهتخسن ىلع ثّضرغ :لاق مث يكلم يهو يسفنل اهتخسن .لباقلا نم ةعيرشلا دجسم

 ."يرجه ١٢٣١٥ مرحم ٢١ موي يف اهضرع مامتو .اهفؤم ةرضح يف ناكمإلا بسحب

 :يه هذهو " هني يملاسلا نيدلا رون هخيش ةيصو يف دهش دقو

 يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع خيشلا ىصوأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ضرألا يف هللا دودح ماقت نأب ىصوأ .هلقع نم روفوو همسج نم ةحص يف
لدعلا ماقي نأو اهيهاون عيمجو هللا مراحم بنتجت نأو .........نوكي ناو
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 ىصوأو ،ربصلاو قحلاب هناوخإ ىلع ىصوأو ،هللا ضرأ عيمج يف ناسحإلاو

 ،شورق ةسمخب ىسيع لباق جلفلو \ةضف شورق ةرشعب هنوثري ال نيذلا هبراقأل
 ةيرق نم راوصلا دجسملو ،هضصخي نممعو هنع اطايتحا ،هحالص يف ذقنت

 ىسيع لباق نم ةعيرشلا دجسملو ،هل هيلع قح نم ةضف شورق ةثالثب يبيضملا
 ،نيتظلغم نيترافكبو ،ةلسرم تارافك رشعب ىصوأو ،هنع ايطايتحا ةضف شرقب

 رهش موص نم هداسف ىشخي امع اطايتحا الدب رهشأ ةثالث هنع ماصي نأبو

 دقو ‘كلذب هنم هيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام نم هلك اذه ذافنإبو ناضمر

 دقو "حلاص نب ىسيع خيشلا هدالوأ ىلع هتفيلخو هريغو اذه يف هيصو لعج
 ىدامج رهش نم ١٨ موي يف كلذو مويلا لبق اهب ىصوأ ةيصو لك نع عجر
 .يكلاملا سيمخ نب رماع ريقفلا هب ادهاش هبتك يرجه ١٣٢٢ ةنس نم ةرخآلا

 هيف ابوتكم هبتك يف دجو باتك لك نأ يملاسلا ديمح نب هللادبع خيشلا رقأ
 سردي نم دي ىلع لعجي فقو وهف يرجحلا دوعسم نب لشاه بتك نم هنأ
 نم اهيف أرقي نأ ءاش نمل هبتك عيمج فاقيإب ىصوأو كلذب هنم ارارقإ ،هقفلا

 ةيصو ،ليزجلا باوثلا نم هللا دنع امل ءاجر ءاهب ضباقلا يأر ىلع نيملسملا

 ادهاش هبتك يرجه ١٣٢٢ هنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم ١٨ موي يف كلذب هنم

 .هديب يكلاملا سيمخ نب رماع ريقفلا هب

 .هديب يدشاربلا دومح نب دمحأ هبتك ،هيلع تدهشف كلذ ىلع يندهشأ

 هديب يصورخلا دشار نب ملاس هبتك ،هيلع تدهشو هلك اذه ىلع يندهشأ

 .مدقتام خيراتب كلذو

 ١٢٢٢ رفص ٢٨ موي خيراتب هديب شباغ نب هللادبع هبتك هيلع كلذب تدهش

 .يرجه
 اظفاح ،ميلعتلاو ةدابعلا ىلع ابكم ،نيدتلاو عرولاو هقفلا يف اعراب ناك

 يف اديدش ءابيهم ارويغ ،عرولا ديدش .ةوالتلا نسح ائراقو ،ميركلا نآرقلل
.ةولخلل احم ،هتاقوأ بلاغ يف هتيبل امزالم "مئال ةمول هللا يف هذخأت ال .قحلا
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 نالعج ىلإ يملاسلا نيدلا رونو يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا هلسرأ

 اريمأ ناك يذلا ،ينسحلا ملاس نب ديعس ريمألل ادعاسم نوكيل ؛نسحوب ينب

 دمحو ،دافتساو دافأف يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا بصن لبق هموق ىلع

 دعبو إمهلزاونو مهتامهمو مهيواتف يف هيلإ نوعجري اوناكف ،اهلهأ هتريس
 ةدئاف هنم اودافأو ،ةنس وحن اهيف ماقأف رابجنز ىلإ رفاس ةدمب نالعج نم هعوجر

 يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل ءاضقلا يلوف ،نامغ ىلإ عجر مث ةميظع

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلل يلو امك ،اهتيالوب لمكتو 5اربإ مث ةيدب ىلع

 .هدالب ىلإ عجرو ©يفعأف هنامز لهأ نم هآر امل كلذ نم ىفعي نأ بلط مث

 .يفوت نأ ىلإ مهجئاوح ءاضق يف ىعسيو ،نيملسملا نيعي لظو

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .لوصألا يف ةزوجرأ ١

 يف عقت \ثريملا يف ةزوجرأ :ضئارفلا رهاوجل يواحلا ضئافلا رحبلا ٢

 ىهتناو ،ءارضخلا ةريزجلا يف همايق لاح اهمظن دقو .اتيب نيعبرأو ةعبسو ةئامثالث
 .ما١٧٩-ه٨٢٣١ ةنس مرحم رهش رخاوأ يف ايقيرفإ قرش نم ينيزوش ضرأ يف اهنم

 .قحلا دييأت يف قدصلا ةملك ۔ ٣

 .م٠٦٩١ ربوتكأ /ه٩٣٣١ رفص فصتنم يف يفوت

 0١٦٢٦ ٤١ _ ٤١٣. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ١٩٥/٣. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ١١٤. ص نامع مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 ٢٢٨٢. _ ٦٢٢ص بطرلا ؤلؤللا دمح نب ديعس ،يثراحلا ه
 ٢٨٦٢/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ه

 ٨/١٩١. ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا .يلع نب دهف يدعسلا ه

٢٨١. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ۔ رمي ئ . .

 ينانهلا يتغ نب هللا دبع خينتلا

 (م٦١/ه١ا٢ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 :مكح) ايقيرفأ يقرش يف ناطلس نب ديعس نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوت

 . )م٧٨١ ١٦٧٢٣ _ ١٦٨٧ه_/١٨٥٦ _ ٠

 ٥ ص رابخألا ةنيهج 6 يلع نب ديعس ،يريغملا ٢٣٢.

 ٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ،يدعسلا ٢٨٢٣/٢.

٥ ةيضابإلا مالعأ مجعم ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ٢٨١.
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 يوزنلا هنلا دبع نب كرابم نب هللا دبع خيشلا

 (م٩١/ه٢١ ق)

 .هيقف «ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ‘ناطلس نب ديعس ديسل أ دهع يف نتع ىض ابإ ض اق لوأ ناك

 .رابجنز يف هنييعت ناكو (م٦٥٨١_٤٠٨١/ه٣٧٢١ ۔٩١٢١)

 ٧٣. ص نويديعسوبلا ،دمحم نب هللادبع ،يسرافلا ه

 ٣٦. ص ديفملا زجوملا ؤ©فيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ١١٤. ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٢٨٧/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف "يدعسلا ه
٢٨٢. ةيضابإلا مالعأ مجعم .ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 زيعل [ ف رح

 هنلا دبع نب نسحم نب هنلا دبع خيشلا
 ظيفح لآ

 .هيقف ضاق

 يف ثكمو ءاهب أشنو نميلاب ةظيغلا ةنيدم ىف م٠٩ ٠/_ه٨٣١ ىف دلو

 ميرت يف ءاملعلا سلاجي ناكف ملعلل ابلط تاونس رشع يلاوح تومرضح

 .تانيعلاو

 يرطاشلا رمع نب هللا دبعو دماحلا ليعامسإ نب نسحلا :هخويش زربأ نم

 7 يولعلا

 .ةقاط ىف ءاضقلا ىلو دقو ،رافظ مث ةظيغلا ىلإ داع مث

 .هتيب يفو ةقاطب فيفعلا دجسم يف ةيهقف اسورد ماقأ

 هيف رمتساو هيلإ ديعأ مث ءاضقلا نم جرخ مث ةلالص يف ءاضقلا يلوو

 .م٨٦٩١/ه٨٨٣١ يف يفوت ىتح

 .مجارتلاو ريسلاو هقفلا يف تاطوطخم اهب ةبتكم كرت

 .(ع) فرح ةيناملا ةعوسوملا ه

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ دلاخ نب ديعس يرمعلا 0



 : ! ا !ج/يبنامعلا ةاضقلا مجعم ___ . ٧٦

 ينالهبلا دمحم نب هثلا دبع خيشلا

 (م٨١۔٧١/ه١! وأ ١١ ق)

 . هيقف ٠ ض اق

 نم مرحم يداو ىلع مهل ءاضقلا ىلوت دقو ،ةبراعيلا ةلود مايأ يف ناك

 .ىكزإ لامعأ نم نميلا ةدلب نم هلصأو لئامس ةيالو

 سيق نب نازع مامإل ا يضاق ينالهبلا ميدع نب ملاس خيشلا هلسن نم

 نب ملاس نب رصان ملسم يبأ ةمالعلا دلاو وهو (ه٧٨٢١ ١٢٨٥ :مكح)

 . اًضيأ ايضاق ناكو . ينالهبلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب حلاص نب ميدع

 ١٠. ص رهوجلا راثن ةمدقم ،دومح نب ملاس يبايسلا ه

 ينالهبلا ملسم يبأ ةمالعلا ةايح ىلع ءاوضأ :ناونعب ةرضاحم ،دمح نب دمحأ ،يليلخلا ه

 ٩. ص (ينامحرلا سقنلا باتك لوأ تعبط)

٢٨٩/٦. ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ه



 ۔۔۔٠ ٧٧ ۔۔يل.-َ ٥۔ _ ۔ بل ۔۔ ب ۔۔ ۔۔۔.۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ _. . ۔. نيعلا فرح

 يدومحملا دمحم ني هنلا دبع خينتلا

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ىف شاع

 رعاشلا هاثر دقو م٦٦ ٠ سرام /ه٠٧٠١ ةنس بجر فصتنم ىف ىفوت

 .ةينيع ةديصقب يلوعمل ا ديعس نب هللا دبع نب دمحم

 ٥ ص ناويد ديعس نب هللا دبع نب دمحم ،يلوعملا ٢٤٨۔-۔٢٥١.

 ٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف ،يدعسلا ٢٨٩/٢.

،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه ٢٨٢.



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔۔ ج . انآت> ٥ ٧٨ ... ۔

 نب ميهاربإ نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا
 يلّومسلا دمحم وبآ ؛رمع

 (م٢٩١١ سرام / ه٩٨٥ لوألا عيبر :ت)

 .هيقف .ضاق

 .لئامس ةيالو نم ؛يرجمهلا سداسلا نرقلا ىف شاع

 لقنو هنع ظفح دقو ٨ هللا دبع نب ىيحي هيقفلا هدلو هنع ذخأ نمم لعل

 خيشلا لاؤسلاب هيلإ هجوتو ،يلاعسلا دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ خيشلا

 .ينافضغلا رمع نب هللادبع نب كلام

 نب رمعو دمحأ نب ديعس نب مالسلادبع :خئاشملا ءاملعلا نم رصاع

 . مهريعو ،يتاهلقلا ديعس نب دمحمو ديزب نب يداعو رمع نب لمحم

 .رثألا يف ةبوجأ هل

 ١٥ ٣٢. ص ةريس هللادبع نب دمحم ،داذم نبا ه

 ٣٩٣/١} ٥٤٥. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٢٩٠/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف يدعسلا ه

٢٨٥. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ٧٨١ ٠ ۔ےيو: : ه ۔۔ ۔. ۔ _ ۔۔۔.۔ . .۔۔. __ نيعلا فرح

 نب ريشب نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا
 يبعانلا لمحم

 (ما٦٢٧/ه4٨٢١١ :يح )

 .هيقف ،لاو ضاق

 .ىوزن لامعأ نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .لضفلاو ملعلاب ةروهشملا دادم لآ ةرسأ لسن نم هللادبع خيشلا ربتعي

 نب فلخ خسانلاو دام نب دمحأ خيشلل «دابعلا ةنازخ» باتك هل خسن

 . يكئضلا دمحم

 نب رصان خيشلا ةبتكمب ةخسن اهنم دجوتو ،هيلإ بسنت ةريس :هر اثآ نم

 .يصورخلا دشار

 ٢٧٢/٢ _ ٣٧٤. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ©يشاطبلا ه

 ٢٩٨/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 يلع نب دهف يدعسلا ٥

٢٨٦. ةيضابإلا مالعأ مجعم 6 ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ٥



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ط ۔۔۔_۔ ... ۔ _۔ ۔ ۔.۔۔ ٦ ٠. ۔۔ _ ۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔..۔۔_۔۔۔۔۔۔۔__۔۔.۔9 اج ٠ ٨ ه ...۔

 داذم نب ريشب نب دمحم نب هثلا دبع خيشلا

 . هيقف ٠ ض ق

 ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا نمز ىوزن ىلع ءاضقلا بصنم دلقت
 يرفاغلا رصان نب دمحم هرقأو ،ناطلس نب اهمو (م١ا٩١٧_١١٧١ا/ه١٣١١_٣٢١١)
 .هتفيظو يف

 دجسم يفو ،ءاتش ةنذاوشلا دجسم ىف ملعي ناكو ،ملعلل ارشان اهيقف ناك

 .افيص يبجشلا

 ٠ نايعالا ةقحت ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا ٢٣٤.

 عياشلا عاعشلا ‘دمحم نب ديمح قيزر نبا ه ٣٠٩.

ةيضابإلا مالعأ مجعم ىنابيشلا ناطلسو رصان لمحم .د ه ٢٨٦.



 __.۔۔۔. ٨١ هلح ٥ . ۔۔_۔.۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔_۔۔۔ ___ "نيعلا فرح

 نب سێمخ نب دمحم نب هثلا دبع خيشلا
 يشولبلا ةديبع وبأ ؛ديعس
 (م٨٩٩٦١ رياتي ١٢/ه١٨١٤١ ناضمر نم ٢٢ :ت)

 _ _ .هيقف ،لاو ضاق

 نرقلا لوأو ارشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .يرجهلا رشع سماخلا

 ،تايرق لامعأ نم نينجلا ةدلب يف دلو

 خيشلا دي ىلع اهيف ميركلا نآرقلا ملعتو
 دشرلا رس غلب املو ©يخاممشلا متدع نب كلام

 ريغو ديحوتلاو وحنلا سردف ‘ىوزن ىلإ لحر
 هللادبع نب دمحم مامإلا دي ىلع كلذ

 دامح نب فيس خيشلاو كيميلسلا ديبع نب دمح خيشلاو ©يليلخلا

 دمحم نب هللادبع خيشلاو "يدشارلا دمحم نب نايفس خيشلاو يصورخلا

 .مهريغو ،ديز وبأ يمايرلا

 اهنمو يليلخلا مامإلل تايالو ةدع يف ءاضقلا ىلوت ةركبم نس يفو

 لبجلا ىلع ايضاقو ايلاو ناك روميت نب ديعس ناطلسلل مث ،دبدبو نييئاطلا
 يف ءاضقلا يلو سوباق ناطلسلا ةلالج دهع ديدجلا دهعلا اذه يف مث رضخألا

 .محصو بيسلاو ءاكربو رشوبو يكزإو صانشو يميربلا

  

    

 ةنطابلاو مدنسمو ةرهاظلا ىف ةفنأتسملا ىواعدلا نم ريثك رظنل هتبحص

 .نيمصاختملا نيب حلصلا ىلإ ليملاو ‘تمسلا نسحو دجلا هيف تيأرو

 .حالصلا ىلإ مهدشريو سانلا ىعري ،ةبيط قالخأ اذ اعرو ناك



 ٨٢ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ` جح /!ج٢
 __ ٥ <: ۔ 7 ... 1 ۔۔ ه _

 ،نونفلا ىتش يف ةريثك راعشأ هل نكل ،فيلآتلا نم ائيش كرت هنأ ركذي ال

 .ةيمظن ةبوجأو تابسانملا ىف دئاصق اهنم

 ٣٢١. ۔ ٣١٧ نامجلا دئالق ؤآفيس نب دمح 6ىديعسوبلا ه

 ٤٦. ۔ ٤٥ رعاشملا قدص ناميلس نب دمح نب دمحأ 6ىثراحلا ه

.(اهلك) يشولبلا ةديبع يبأ يضاقلا خيشلا ةايح نع ةذبن ،ىيحي نب يكرت ،يشولبلا ه



 ۔.۔ ۔۔۔۔۔ ه ٥ {- «. ٢ .۔.۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔__۔ ِ _ نيعلا فرح

 نب قيزر نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا
 يمايرلا ديز وبأ ؛متلَس
 بجر نم ٢ :ت۔م٤٨٨١ وينوي ٩ / ه١٠٢١ ناضمر ١٥ ةليل ةعمجلا :و)

 (م٥٤٩١ ويلوي ١!٤!؛!ه٤٦

 .هيقف لاو ٥»ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ىلإ همعو هوبأ لقتنا مث ،يكزإ يف أشنو ‘فونت يف :ليقو ،يكزإ يف دلو

 ىلإ لقتنا مث ،همع رجح يف أشنو ،اهب هوبأ تامف ميظعلا نآرقلا ناملعي ،اربإ

 .انطو اهذختاو 6ىكزإ

 دي ىلع ذملتتف ،ملعلا بلطل ةيقرشلا ىلإ ما٨٩٨/ه٦١٣١ ةنس ديز وبأ لحر

 هعورفو هقفلا لوصأو ةيبرعلا لوصأ هنع ذخأف يملاسلا نيدلا رون مامإلا

 هتمزالمل كلذو ؛هطخب نيدلا رون مامإلا ديواست رثكأو ،هتذمالت ربكأ نم راصو
 هنم ذخؤي نأل أيهم راصو ملعتلا يف ةدم ىضق نأ دعبو هدنع هردقلو .هايإ

 يملاسلا نيدلا رون هخيش ةقفرب جحلا نم هتدوع دعب سانلا ميلعت ىلإ هجتا
 ةكم يف لباقلا ماعلا ىتح ديز وبأ يقبو ‘ه٣٢٢٣٧١ ماع يف امهتجح ناكو

 نع تناك ىلوألا ةجحلا نأل ،هسفن نع جح مث ،طابرلا تيبب ماقأو ،ةمركملا

 لبجلا نم قيس ةدلب يف ميلعتلل يناهبنلا رصان نب ريمح خيشلا هبلط دقو 5هريغ
 دقعو ،ما٠١٩/ه٨٢٣١ ةنس يكزإ هنطو ىلإ ديز وبأ عجر مث ،هبلط ىتلف رضخألا

 ةمالعلا خيشلا مهنم ريفغ عمج هنع ذخأف يراوحلا دجسمب سيردتلل اسلجم

 .يشيقرلا ملاس نب دمحم

 خيشلا ناك امل يكزإ ىلع ءاضقلا يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل ىلوت

ةنس ملاس مامإلا لبق نم اهيلع ايلاو يناهبنلا ناميلس نب نادمح



 ٤ .. ج/ نيينامعل [ ةاضقلا مجعم [
 هنس

 ةنس نابعش يف الهب ىلع ءاضقلاو ةيالولا هل دلقت مث .م٣١٩١/_ه١٣٣١

 ناكف ،هلمع ىلع يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا هرقأ مث م٦١٩١/ه٤٣٣

 6يفوت نأ ىلإ ءاضقلاو ةيالولا يتفيظو ادّلقتم شاعو ،لدعلا يف لثملا برضم

 .ادحاو ارهش الإ اماع نيثالث امهتدم ناكو

 امزالم ناكو نامتكلا تقو ىف ىتح ركنملا نع ايهان . فورعملاب ارمآ ناك

 .هتكربب سانأ ىفشو .ةينآرقلا ذيواعتلا ةباتكب رهشو ،هرمع ةدم فاكتعالل

 هللا دبع نب دمحمو ‘دشار نب ملاس :نيمامإلا لامع لضفأ نم ناكو

 .ابايإو اباهذ سفنلل امضه ايفاح نيربجو الهب ىلع هترامإ مايأ جرخي ،يليلخلا
 لاملا تيب يقاوس نم بلحطلا جرخيو ©بطحلا عمجل ركسعلا دنع جرخيو

 ةلاسبلاب فرعو دالبلا سجي ،ادرفنم اراهنو اليل دالبلا يف جرخي ناكو ،هديب
 وه وأ فقجملا ريغصلا كمسلا) عشاقلاو زبخلا هلكأ رثكأ \ةعاجشلاو

 حالسلا نم ةيبرحلا ةلآلا ءارشب ماقو ،بارتلا ىلع سلجي ،(نيدرسلا

 ريغ ريثكلا عحشلا لاملا تيب ةنازخ يف هتوم دعب دجوف ةلودلل صاصرلاو

 "نوصحلا هجاتحت ام امهيف رخاو نيربج نصحو الهب نصح رمعو ،عقوتملا
 اهبحاص ىعدتسا ةرومعم ريغ ليخن اهيف لاومأب م اذإو ؤقرطلا حالصإب رمأو
 حلصيل هضرقأ لاملا تيب نم ضرق ىلإ جاتحا نإو ،اهترامع ىلع هتحو

 ءالغلا عقو امل لاملا تيب نم ءارقفلا ىسكو ،نيملعتملا ىلإ نسحأو ،هلاومأ

 عاونألا نمو ،لاملا تيبل صالخ ةلخن ةئامسمخ عرزو {ةيملاعلا برحلا يف
 فلأ نيرشع رابآللو شرق فلأ ١٢٠ جالفألا ةنايصل قفنأ فالآ ىرخألا
 .هماكحأ يف لدعو ءهتيالو يف ةريسلا نسحأ ،نيرقلا عطقنملا درفلا وهف ،شرق

 يرادإلا هماظن نسح نع بتكو نوضار هنع نوملسملاو ةينملا هتكردأو
 ديز وبأ» :يليلخلا مامإلا هنع لاقو ،نيثحابلاو نيسرادلا نم دحاو ريغ يلاملاو

 :يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا لاقو «نامزلا اذه يف ةمألا هذه نيمأ

.ديز يبأ لثم بدؤم دجوي ال



 ۔۔ ۔۔۔۔۔۔ه ٥0 .و - ٠ _۔_ 7 نيعلا فرح

 : ةيملعل ١ ٥هر اث آ

 .وحنلا يف باتك ١

 .جحلا كسانم يف باتك ٢

 لاح رثألا نم هيلع لكشأ اميف هتالاؤس نمضتي :(طم) تالكشملا لح ۔ ٣

 .يملاسلا نيدلا رون مامإلا دنع هتسارد

 دشار نب ملاس مامإلا ةعيب دنع اهب بطخ :داهجلا ىلع ثحلا يف ةبطخ ٤

 .م٣١٩١/ه١٣٣١ ةنس يصورخلا

 ،بيترت نود نم هاواتف نم ديدعلا نمضتي باتك :ديز يبأ تاباوج ۔ ٥

 .ةحفص نينامثو عبرأ يف عقيو

 م٥٤٩١ ويلوي ١٤ /ه٤٦٣١ ةنس بجر رهش نم ثلاثلا مويلا رصع دعب يفوت

 .ةيئار ةديصقب يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا هذيملت هاثرو نفد اهيفو ،الهبب

 ٤٩٧. ٥١٠ _ ٥١١. ۔ ١٢٦ ٢٨٧، ٤٩٢} ٤٩٣ ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٩٥/١ ٩٦. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا ه

 ٢٦٤. ص ةيضفلا دوقعلا ادمح نب ملاس ،يثراحلا ه

 .(هلك) ديز يبأ ةريس ‘ديعس نب رصان نب دمحأ “يناميبلا ه

 ٩٣. ۔ ١٩ص نام مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ،ملاس نب هللادبع "يثراحلا ه

 ٢٨٤ ٢٩٤. ص بطرلا ؤلؤللا ادمح نب ديعس ،يثراحلا ه

 ٢٩٩/٢. ءةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ‘يدعسلا ه

٢٨٨. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ... _ __ ٥ - ا ".. ۔۔_ ۔ ۔۔.۔ ۔_۔۔ه . __: ٨٦ نيينامعلا ةاضقلا مجعم /ج٢

 ني ملاس نب دمحم نب هئلا دبع خيشلا
 يكمردلا هنلا دبع نب دمحم

 . هيقف ٠ ض اق

 هوباف ةيملع ةرسأ نمو ، يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع يكزإ نم

 .دمحم نب ملاس هوخأ كلذكو ضاق

٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ۔ىبيصخلا ٨٩/٢.
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 نب ناميلس نب دمحم نب هثلا دبع خيشلا
 يدتكلا رمع

 .هيقف ضاق

 :مكح) يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا ةلود ناكرأ دحأ ىوزن نم

 .(م٦٣٥١ _ ٠٠٥١/_ه٢٤٩ _ ٩٠٦

 هوأر يذلا ،رايخلا عيب يف رظنلل مامإلا مهب عمتجا نمم هللا دبع خيشلا ناك

 .ابرلا عاونأ نم

 ٢٩. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه

٣٠٤/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف يدعسلا ٠



 1 . . . ._ ۔

 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔.۔_۔۔۔ه - ٨٨ .ه .. ۔۔

 يمقاهنا حلاص نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا

 ) ١٢ ا١٤ه/١٦٩۔٢٠م(

 .هيقف لاو ضاق

 رشع عبارلا نرقلا لوأو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .قاتسرلا ةيالو نم ؛يرجهلا

 ايوق ادضع ناكو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملا نع ملعلا ذخأ

 .يملاسلا نيدلا رون مامإلا هنع ذخأو حالصإلاب همايق دنع هل

 مامإلا ةلود يف كراشو ۔يكمللا فيس نب دشار خيشلا :ءاملعلا نم رصاع

 .قاتسرلا ىلع هل ىلوتو (_ه٥٨٢١ :مكح) سيق نب نازع

 نيمئاقلا ةاضقلا دحأو لضفلاب نيروهشملا ءاملعلا ةذباهج دحأ ناك

 .قاتسرلاب

 .ىرصق دجسم يف حالصلاو ملعلا لهأ يف ةديصق هل

 :قاتسرلا ىلع مامإلل ايلاو ناك امل سيق نب نازع مامإلا نم هل باتك اذهو

 خيشلا ىلإ سيق نب نازع نيملسملا مامإ نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 دمحم نب هللادبع خألا لضافلا ةقثلا زيزعلا حصانلا مرتحملا مركملا بحملا
 مالس مكامحو مكسرحو مكافاعو ىلاعت هللا مكملس نيملعتملا ةفاكو يمشاهلا
 معن عوبس نم انال وأ ام ىلع هللا دمحن ريخب نحن 6 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 يف املعم مكدلب ىلإ هانثعب دق يدارجلا لشاه نب ملاس كيلإ لصاولاف كفزعن
 ءيشالف دلبلا لهأ نم ناك نمو شورق ةينامث رهش لك هل انلعج دقو وحنلا
لاومأ نم كلذ نوكيو ‘ناشرق هلف ءابرغلا نم ناك نمو ث ءارقفلا الإ هل



 ۔۔ ۔۔۔.۔۔. ٨٨ و - . .. نيعلا فرح

 ىولحلا لكأ انرجح دقو ‘دجاسملا لاومأ ةلضف نم مكدنع يتلا نيملعتملا

 .نيدلا يوقيو ،ملعلا يبري يذلا رمألا اذه يف اهفرص انيأرو ،ةلضفلاب هكاوفلاو

 دجسم يف نوملعتملا ميقي تقو لكو ‘دجاسملا عيمج يف ميلعتلا نوكيو

 ظلغأو مهحصناو كسفنب رقشو مهرقذو كلذ ىلع صرحاو ،هنم مهمايقف
 .«ةفيرشلا ةلصخلا هذه زارحإ ىلإ اوعراسو ،لوقلا مهل

 ٣٩٠/١ ٣٩١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©يبيصخلا ه

 .١١ه ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٣٠٤/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ه

 ٧/٣٨١. ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا "يلع نب دهف "يدعسلا ه

٢٩٠. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ؟ جا نيينامعل ة اضتل مجعم

 يكمردلا هنلا دبع نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا

 (م١٨١/ه١١ ق نم يناثلا فصنلا)

 .هيقف لاو .ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .حئادم هيف هلو ،(م١ا٣٨٧ _ ٩٤٧١/_ه٨٩١١ )١١٦٢_ ديعس نب دمحأ مامإلا رصاع

 - ر - سبي رب . ٠ ر ا ٠ اس 'رب لمحم .0 ل اس ٠ دلا نا ويد ٣٢٢ _ ٣٢٤. ٣٥ _ ٩ ٣٦. ٣٤١ ۔ ٣٤٣٣.

.٥٧ _ ٣٦٥ 

 ٢٣٧/٢. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٠ ..........© ص ديعسلا علاطلا ٣٢٨٢.

 ٣٠٩/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

٢٨٤. ص ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 . نيعلا فرح

 يجرزخلا يلع نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا |

 .هيقف ضاق

 .مدنسم ةظفاحمب اخب ةيالو نم

 .نيرخآو يلع نب دمحم نب دومحم خيشلا همع دنع سرد

 .اخب ءاضق يلو

 .ه٦٨٩١ /_ه١ ٤٠٧ ماع يفوت

٥ ص مظنملا لوقلا ©يجرزخلا ١٩٦.



 :ح ٩٢ . ۔ _.۔ [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب فيس نب يلع نب دمحم نب هنلا دبع خيشلا
 نب سيمخ نب رصات نب ناميلس نب دمحم

 يصورخلا كرابم

 (م٤٧٩١/ه ١٢٩٤ :ت)

 .هيقف .ضاق

 نكسو يباوعلا ةيالو نم هلصأو ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 رشع عبارلا نرقلا نم يناثلا دقعلا نم لوألا فصنلا يف دلو ءاهب ماقأو لئامس

 ةدوع لدعب يباوعلاب يصورخلا دشار نب رصان خيشلا لي ىلع ذملتت يرجهلا

 .م١١٩١!ه٩٢٣١ يف كلذو لباقلاب يملاسلا مامإلا ةسردم نم يصورخلا خيشلا

 ناكو ؤاماع رشع ةعست ةدمل يليلخلا مامإلا نمز لئامس يف ءاضقلا ىلوت

 كلذ ىلإ تعد بابسأل لزع مت لئامس يداو جارخ هديب ةضوفم لاو ةلزنمب

 اهيف ىضقف ئ حرطمب ةيعرشل ا ةمكحمل اب ايض اق نوكيل طقسم ةموكح هتبلطف

 دعاقتلا ىلإ ليحأ ةخوخيشلا هب تءانو رسلا ىف نعط املف ،اماع ٢٨ ةبارق

 . تايليبجلا ةلحم يف نكسو ئ انطو اهذختا دق ناكو لئامس ىلإ عجرف

 هنبا ناك ،هجولا شوشب قالخألا لهس ،قحلا ىف ابلص ێايعاو اظفاح ناك

 .يورب سوباق ناطلسلا عماجب انذؤم دمحمو لئامسب كوكصلل ابتاك ناميلس

 .يعرشلا ملعلاو ىوقتلاو حالصلاب اومسو دافحأ نآلا هلو

 ٢٧ يف ةينملا هتفاو ىتح ادعقم هتريص ضارمأب بيصأ هرمع رخآ يفو

 .م٥/٩/٤٧٩١ _ ه٤٩٣١ ةنس نابعش

 ضعب دجوي ،ةيرثن ةبوجأ هل نأ امك ،ةيمظن ةبوجأ اهرثكأ ةريثك راعشأ هل

ديسلل لئاسلا داشرإو © يسرافلا دمحم نب فيس خيشلل راطوألا ةياغ يف اهنم



 ۔۔_.۔۔.۔۔_۔ه, ٧٢٣ جم . _ - نيعلا ف رح

 ٢٠٤/٢٣} ٣٤٥. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6“يبيصخلا ه

 ٦٩٦١. ۔ ٢٩٤ ص نامجلا دئالق ؤآفيس نب دمح 6يديعسوبلا ه

 ٣١٢/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم "يلع نب دهف ‘يدعسلا ه

٢٨٤. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ٩٤

 نب ناسغ نب دمحم نب هئلا دبع خيشلا

 يوزتلا يتنيسارخلا دمحم وبآ ؛دمحم

 (م٥٢٦١/ه٥٤٠١ :يح)

 . هيقف ٠ ل ١ و ا ض ق

 ةيالو نم نيسارخ ةلحم نم ؛ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن

 نب دمحأ نب رمع نب دمحم ةمالعلا :ملعلا مهنع ذخأ نيذلا هخايشأ نم

 .دادم

 :ىمسملا اهنصحب ماقأو ،نأشلا دمس ىلع دشرم نب رصان مامإلل ىلوت

 .شويجلا هل داقو ،«مازخ نصح»

 .(خم) «رايخلا تاعويب حرش يف رايخألا ةنازخ» باتك :ةيملعلا هراثآ نم

 امل نأشلا دمسب مازخ نصح يف هفيلأت نم ىهتنا دقو تادلجم ةثالث يف عقي

 ةرخآلا ىدامج نم نولخ لايل عبرأل سيمخلا موي حابص يف اهيلع ايلاو ناك

 .م٥٣٦١ ربمفون ١٥ /ه٥٤٠١ ةنس

 نيب يفوت دقو ،م٥٣٦١/_ه٥٤٠١ ةنس ايح ناك هنإ الإ هتافو خيرأت فرعي ال

 دقو {ةرايزلل ةرونملا ةنيدملل هجورخو ،جحلا كسانمل هئادأ دعب ةنيدملاو ةكم

 خيشلاو نارمع نب هللا دبع نب دمحم خيشلا :مهنم ٠ ءارعشلا نم ددع هاثر

. يراحصلا رصيق نب نافلخ نب هللا دبع



 ۔۔۔۔__۔۔م ٩٥ ۔للَ ه. ۔۔۔_.۔۔۔۔_ ... ۔۔۔. ۔.۔. ۔

 ٦١٣. ص دشرم نب رصان مامإلا ةريس رصيق نبا ه

 ٣٧٩/٢ _ ٢٨٥. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١١٦. ۔ ١١٥ ص نامغغ مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 ٣١٠/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم "يلع نب دهف ،يدعسلا ه

 ١٥١١. ص نامغغ مالعأ ةلسلس ،دلاخ "يصورخلا ه

٢٩١. }ةيضابإلا مالعأ مجعم "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 !جا ينامعلا ةاسحقلا مجعم
 .ذ ثاب يبح ۔س س .... ۔۔ يس بتس ..۔۔ ۔۔ ته > ٩٦ ... .. ۔..

 نب دمحم ني حلاص دمحم نب هنلا دبع خيشلا

 نب هنلا دبع نب دمحآ نب دمحم نب يلع

 يجرزخلا لاله نب دمحأ

 .هيقف ضاق

 هلإ عجريو ابيطخ ناكو ،اهب ءاضقلا يلوف مدنسم ىلإ داع مث ،ءاملعلا ل يم وي نب نشحرلا دبع خيشلا ىلع سرد ةجنل يفو ءايركز دمحم ناطلس فس رس سراف نم مسقلا ةريزج يفو ‘طقسم يف فسوي نب بيبح نحشلا دي ىلعو .يبد يضات يجرزخلا يلع ني دمحم ني نسح عيشل ا د يف حلاص دمحم خيشلا هدلاو دي ىلع ملعت ؛مدنسم نم
 .مهلئاسم يف

 9 .ةيملعلا هراثآ نم
 .ةيهقف لئاسمل ةبوجأ وهو (طم) ةيهقفلا رارسألا عبنمو ةيهبلا راونألا علطم -

 .نيدلجم يف (طم) ةيربنملا بطخلا يف ةيردبلا راونألا
 .لئاسرلا حاتفمب لئاسملا حاجنإ -
 .ناسنإلا ةايح ۔

 .برعلا نيب ةرئاسلا مكحلاو لاوقألاو لاثمألا يف بهذلا لئاسم -
 .تاماقملا يف باتك -

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا ثداوح يف رشبلا فاحتإ
 : ٍ دمحم . ٠ د .

 رب س ىيحي خيشلا ىواتف يهو ىيحي خيشلا ىواتفب ايلعلا ةبترلا -
.(_ھ٤٠٣١ :ت) لامك



 ۔۔.۔.۔۔۔۔ه ٩٧ و ة ص۔۔ ۔۔۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔ .۔ . { { نيعلا فرح

 .قالخلا بيبح حيدم يف قاشعلا ناتسب

 .نومأملا يبنلا حيدم يف نونكملا ؤلؤللا

 . يريصوبلا ةدرب سيمخت -

 .ةلم ىبنلا دلوم باتك

 .يجرزخلا دئاصق ناويد -

 خيشلاو يجرزخلا ظوفحم نب دمحم خيشلا هتخأ نبا :هذيمالت نم

 هللا دبع نب دمحم خيشلا كلذكو 17 ىض اق ىجرزخل ا دمحم نب هللا دبع

 .يجرزخلا

 .م٤٤٩١/ه٣٦٣١ ةنس يفوت

 ١٠٦ ١١٧. نيرظانلا ةجهب ينيعملا ه

 .١١ه ص نامغ مالعأ ليلد ‘نورخآو يودب ه

 ،خيرأتلا ربع مدنسم :ةودن لامعأ نمض !مدنسم مالعأ ،ديعس نب نافلخ نب دلاخ ،يرسيعلا ه

 ربوتكا ١٧١٦ قفاوملا ه١٤١ بجر ١٩١٨ نم ةرتفلا ىف ىبدألا ىدتنملا اهماقأ ىتلا

.. _ ٢٣٥ ص ...



 ٢ج/ نيينامعلا ةاصحت
 ! جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔۔۔۔__ه -س ٩٨ ...__ ۔

 دادم نب دمحم نب داذم نب هنلا دبع خيشلا

 .بيبط هيقف ضاق

 .ىوزن نم

 . ءاهقفلا نم دمحمو دادم هانباو ©ءاملعلا دحأ هدلاو ناك

 دمحأ نب رمع هنباو ئ جرفم نب دمحأ خئاشملا :ءاملعلا نم رصاع

 يقابلا دبع نب يلع نب دمحمو . ىحنملا حاضو نب حلاصو  دمحأ نب دروو

 . مهريغو

 /ه _- ٥ :مكح) وصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا رصاع

 نم ماكحلا لاومأ قيرغت ىف همكح اوحّحخص نيذلا نم ناكو ۔(م٩٤١ ١٤٨٠

 .م٢٨٤١/ه٧٨٨ ةنس ناهبن ينب

 . عرشلا نايب باتك يف اهضعب دجوي 0 ةقرفتم ةبوجأ :ةيملعلا هراثآ نم

 ٩٦/٣٧. ٣٣٣/٤٢. عرشلا نايب .يدنكلا ه

 ١٠٣/٦. نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ه

 ٣١٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ه
 ٣٢٢/٢. ريمنلا يفيسلا ه



 ۔۔. ٩٩... ه نيعلا فرح

 نب ملاس نب دوعسم نب هنلا دبع خيشلا
 نب دمحم نب دوعسم نب باتك نب دمحم

 نب محازم نب دوعسم نب باتك نب ةعيبر

 .هيقف ضاق

 بلط ةزيجو ةدم دعبو راحصب ءاضقلا يلو راحصب قشع ةدلب نم

 .«قمع» هتدلبب ىعامتجاو يملع طاشن ىف ىقبو 0 ىفعأف ةفيظولا نم ءافعإلا

 لزتعاف ،ةعنصملا مث ءاكرب يف ايضاق ناك هدلاوف .ةيملع ةرسأ نم وهو

 سرد دوعسم نب هللا دبع نب دمحم هنبا كلذكو راحصب قمع نكسو ءاضقلا

 دجوتو سانلا نيب بتاكي ناكو طقسم يف فسوي نب بيبح خيشلا يدي ىلع
 ىف :ةيناثلاو ۔ه١٠٣/١١/٥٣٣١ ىف :ىلوألا آتاعيابم ىف ناتقيثو هطخب

 . م١/٧٣٣١ ٠/٦٢١

٥ نيرظانلا ةجهب ،ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا ٦٥.



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 م

ل ١ ! ١
 

 يفاوصلا هنلا دبع نب حبصم نب هللادبع خيشلا .` ١
١ 

` ِ 7777 . 

 (م٩٨١! رياريق ٦٢/ه٩٠٢١ بجر ٧ :يح)

 .خزؤم 6هيقف "ضاق

 رشع عبارلا نرقلا لوأو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 هرصع ءاملع دي ىلع ملعلا ىقلتو يربع لامعأ نم فيلسلا ةدلب يف دلو

 .ديعس نب شغرب ناطلسلل اهيف ءاضقلا ىلوتف رابجنز ىلإ لقتنا مث

 بتك ضعبو فيرشلا فحصملا هدي ظخب خسنف . خسنل اب امتهم ناك
 ء

 .رثألا

 .اهيف يفوتو فيلسلا هدلب ىلإ هرمع رخآ يف رابجنز نم عجر دقو

 : ةيملعل ١ هر ات آ نم

 نب شغرب ناطلسلا بلط ىلع ءانب هفلأ دقو :ةولك رابخأ يف ةولسلا ١

 .ناطلس نب ديعس

 .ةيهقف ةبوجأو بطخ ٢

 .ءاثرلاو حدملا يف ةيرعش دئاصق _ ٣

 هدي ظخب هيف خسن ذإ ؛م٦٩٨١ رياربف ٢٦ /ه٩٠٣١ ةنس بجر ٧! ىلإ ايح ناك

.يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملل فرصلا يف ريسيتلا باتك



 ٠١٠١ هيت .: ه. .. نيعلا فرح

 ٣٢٢ ٢٢٤. ص نامجلا دئالق ؤآفيس نب دمح ‘يديعسوبلا ه

 ١١٦١. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٧٢. ص ةراضحو خيرات يربع ،نورخآو حلاص نب يلع .ينابلكلا ه

 نمض) يربع يف ةيملعلاو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةيخيرات ملاعم ادمحأ نب حلاص .د ،يفاوصلا ه

 ١٦٥. ۔ ١٦٣ ص (خيراتلا ربع يربع ةودن تايلاعف

 ٣١٦/٦. ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ه

٢٩٢. }ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ؟ ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 دمحم نب ناميلس نب رصان نب هنلا دبع خيشلا

 (م١٨١/ه١! ق)

 .هيقف ضاق

 .ىوزن لامعأ نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجمهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 نم ائيش مهنع ذخأي نأ دعبي الف 0 مهرصع ءاهقف رابك نم هذجو هدلاو ناك

 . ملعلا

 ناطلس نب فيس ىلع وأ يرفاغلا رصان نب دمحم ىلع ةمامإلا دقع دقو

 .ىوزن نصحب يناثلا

 اوعيابو يناثلا ناطلس نب فيس علخب اوماق نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناكو

 .م١ا٣٣٧/_ه٦٤١١ ةنس ريمح نب برعلب مامإلل

 ٥٠٤/٣. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٤٤. ص ديعسلا علاطلا ......... .

٣١٨/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 .۔۔۔_۔۔۔ ۔ه ١٠٢ و - ٠  

 يرحبلا فسوي نب بوقعي نب هلا دبع خيشلا

 (ه٢١ )

 .هيقف ضاق

 .يباوعلا ةيالوب صورخ ينب يداوب ايلعلا نم

 :مكح) سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا يلوو قاتسرلا نكس

 .يباوعلاو قاتسرلا يف (م١٧٨١-٨٦٨١/هه٧٨٢١ ٥

 ٠ ص خيراتلا تاحفص ربع قاتسرلا ،نافلخ نب انهم ©يصورخلا ٧١.

٥ هماكحأ ضعب نم ةروص يدنع دجوت .



 ١٠٤ نيينامعلا ةاضقلا مجعم /ج٢
 ح ه ۔۔.۔۔۔. ۔ ٠ `ا©9> ٥ ٨۔ س ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ے۔۔۔س۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ے۔۔ ۔۔۔۔.۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔.

 نب ديعس نب دمحم نب ديجملا دبع خيشلا

 يراصنآاىفطصم نب ءايركز نب ىيحي

 .هيقف ضاق

 .م١٢١٩١/ه ٠ ٣٣ ماع دلو

 ن - 3 1 ِ ِ

 1 - . { .ةعنصملا ةيالوب «يرقلا» ةدلب نم

  

 :توا : ئدابمو ميركلا نآرقلا ارقف اهب اشنو دلو

 فورعمل ١ يجرزخل ١ حل اص نب دمحم ادح .-ل .ى مس مس ح نب هللادبع : . ا خئاشم نم ةلمج   '؟هل\ا اا!؟}أ} ١" دي ىلع ذملتتو هدلاو دي ىلع ةينيدلا مولعلا

 .يئانهلا نمحرلا دبع نب هللا دبعو ىسرافلا هللا دبع نب نسحو .يزيجملاب

 . طقسمب ةيديعسلا ةسردملاب قحتلا

 يديعسوبلا ناطحق نب برعي ديسلا ةيالو تقو ةعنصملاب ءاضقلا يلو

 ءاًضيأ اهيلع يديعسوبلا لاله نب دمحم ديسلا ةيالو دهع ىف كلذكو اهيلع

 ايضاق صانش ىلإ هلقن ةموكحلا تدارأف تاونس عبس ءاضقلا يف هلمع ةدمو

 يقبو ،ءاضقلا نم جرخف ،هتعامجو هتقطنمب قيثولا هطابترال ؤكلذب ضري ملف
 .ةعنصملاب ةيعرشلا ةمكحملا يف ابتاك

 .م٨٢٩١/ه٧٤٣١ يف هدلاو ةافو ذنم ةعنصملا عماج يف ابيطخ راص

. يسرافلا ذدمحم نب ملاسو يسرافلا دمحم نب نسح هيلع ذملتت



 ۔ ۔.۔۔..۔.۔ه ١٠٥ ل < . ۔۔.۔۔.۔۔ ۔ . ۔۔۔.۔۔۔۔ ۔۔ ... _۔۔_.

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .ثيراوملاو ضئارفلا باتك ۔

 .نامُغ ةضهن ناويد ۔

 .بيدألا رعاشلا ناويد ۔

 .رعشلا يف تاريطشتو سيماختو تامجرتو ةيبدأ لئاسر هل

 .ه٢١٤١ يناثلا عيبر ١٦ نينثإلا موي يفوت

 ١ ربرتكا ١٩٩١م.

 ٢٤١١. ص ةيناممملا ةعوسوملا ه

 ۔ه٨٣٤١ رفص نم رشاعلا ةليل ديجملادبع نب فسوي هنبا نم تانايبلا ضعب تذخأ ه

 .م.م.م. ٠



 ؟ جا نيينامعل ا ةاضقل مجعم
 لحكا ۔ب۔۔۔ ب ۔بس۔ ۔۔۔۔..۔۔۔۔۔ ۔.۔ ه ` ج .١٠١٠٦١ ۔۔.

 متاه وبآ يديبزلا كلملا دبع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا نماثلا نرقلا لهأ نم رافظ نم

 ةطوطب نبا هركذ يلوسرلا ثيغملا كلملا نمز رافظب ءاضقلا يلو
 عضاوتلاو حالصلاب هفصوو ،م٤١ ،يرجهلا نماثلا نرقلا يف رافظ راز امدنع
 .فيضلا ماركإو

 ٢٠١. رافسألا بئاجع يف راظنلا ةفحت ،يتاوللا هللادبع نب دمحم ةطوطب نبا ه

٧. ١٤٢١د_/٠٠ ٢٠م ١٠٤. ط خيرأتلا ربع رافظ ،ىبدالا ىدتنملا .



 ٠١٠٧ جر نيعلا فرح

 يحبصأ ادمحأ نب نمؤملا دبع خيشلا |

 ىلع سرد ماكحألا باتك هل رافظ يف نييلوسرلا نمز ءاضقلا ىلوت

 نب سيردإ ناطلسلا سرد هدي ىلعو . يوجنملا ديعس نب دعس خيشلا دي

 . يظ وبحل ا دمحم

 ._ ھ؛ا ٥٧ ىف وت

.كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا ،&فسوي نب دمحم نيدلا ءاهب يدنجلا .



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 بقلملا ؛يدعسلا ناحرف نب ديبع خيشلا
 1 رحبلاب

 (م٧٢٩١/ه٥٤٢١ :ت)

 لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع ،هيقف ضاق
 .قيوسلا ةيالو نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف قيوسلا لامعأ نم ةبحلا ةدلب يف دلو

 هركذو قاتسرلا نكسو ؤفرصلاو وحنلا :ةيبرعلا ملع يف غبنو "يرجهلا رشع
 :هلوقب يملاسلا ناخيش نب دمحم نايبلا خيش

 (ذؤوسألا زَحبلا) اهيلع ضاف ةوئُه اخأ طيحازملا نإ

 ُدَقوث هبوكرم نم رانلاو ابكار ادغ رحب نم تبجع

 مامإلا هنع ذخأ كلانهو ،لئامس ىلإ لقتنا مث قاتسرلاب ةيرق طيحازملاو

 وحنلا ملع يميلسلا ديبع نب دمح خيشلاو يليلخلا هللادبع نب دمحم

 ةيعرشلا ةمكحملا يف ايضاق راص مث ،قاتسرلا ىلإ لقتنا مث ؤفرصلاو
 ايضاق اهب يقبو ءاكرب ىلإ لقتنا مث لصيف نب روميت ناطلسلا لبق نم طقسمب
 .م٧٢٩١/ه ١٣٤٥ ةنس هتافو ىلإ

 ضرعو ةافولا خيرأت اهيف رهظي لصيف نب باهش ديسلا نم ةلاسر هذهو

 :ىقوتملا لحم لحي صخشل ءاضقلا ةفيظو

 حملا خيشلا بانج ىلإ لصيف نب باهش نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نإ ىلاعت هللا هملس "مرتحملا كرابم نب نارهز فراعلا ةقثلا مشحألا مركملا

 تلزال ،هللا لضف نم ريخب كتحم ،هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس هللا ءاش

 .انعم هتفيظو قلخو ناحرف نب ديبع يضاقلا ةافو نع كغلب امكف :دعبو ،ريخب

نم انعجر ةبيرق ةدم نم نحنو ،هتفيظو يف موقي نم ىلإ سانلا جايتحاو



 ۔۔۔... ۔٥ه ١٠٩٨ كل , 3 : 2 .نيعلا فرح

 شاعمب ءاكرب دلبب ءاضقلا ةفيظو يف مايقلا يف ةبغر كل ناك اذإ نآلاف ،انرفس

 ،ليمجلا لاحلا كلو ةموكحلا نم نيثالثو ةسمخ ىلإ الاير نوثالث هردق

 اميف كوجرن اهف تمزع نإف ‘كيف انلمأ بتخت ال نأ مالسإلا مساب كقحنف

 لوألا عيبر يداح هللادبع هرمأب همداخ هرح مالسلاو ،هنايب مزل ام اذه ،عرسأ

 .قحلا ذافنإو مولظملا ةرصن ىلع نونواعتي ةوخإ نوملسملاو يرجه ٤٥

 .باهش حيحص

 .ةيمظن ةلئسأو حدملا يف دئاصق هل

 يف لوقي يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا تاحوتف ضعب يف هدئاصق نمو

 :اهعلطم

 ناينبلا نم سأب هحتف نع ناهذألا روصت ةري نصح

 ناعطم روسقو رغأ ثيل ىلع ثبزأ هبر نم ةلاسبو

 .١٩٢ص نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٢١٦٧. ۔ ٢٦٦ و قيوسلل دئالق ؤفيس نب دمح ‘يديعسوبلا ه

 .٢ص قيوسلا ءاملع دشار نب حلاص ،يرمعملا ه

 ٢٣١/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ه

 ٢١٧/٨. ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا يلع نب دهف ،يدعسلا ه

٣٠١. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 . ١١٠ ح ِ

 نب ديعس نب دوعسم ني ديبع خيشلا

 يميمهلاريشب نب رمع نب ديعس نب دمحم

 ) م٩ /۔ه٢١ ق :رخ آ)

 . هيقف ز ض اق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .ءالهب ةيالوب ةمحللا ةلحم يف دلو

 نب شغرب ديسلل ايقيرفأ يقرش يف شاكشك ةدلب يف ابميب يف ءاضقلا ىلوت
 ءاضقلا ىلوت مث ؤ )م ٨٧ ١٣٠٥ ه_/١٨٧٠_ 14٨ :مكح) ناطلس نب ديعس

 ملاس نب دمحم نب ملاس خيشلا بتكم يف لمع امك ؤكشكش يف اهدعب
 مث اهب هتلئاع كرتو نامغ راز دقو رابجنز يف (م٧٤٩١ _ه٦٦٣١ :ت) يحاورلا

 .كانه يفوتو رابجنز ىلإ عجر

 ٢٤٢ ٣٤٧. ص رابخألا ةنيهج كيلع نب ديعس ،يريغملا ه

 .يميمهلا ناميلس نب رماع نب ايركز ملقب ةكبشلا نم تامولعم ه
 ٣٣٢/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

٣٠٢. ةةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 .: هبحس ..۔ ۔۔بس۔.۔.۔ .. س۔۔۔ ۔۔..۔ ۔۔۔ ۔ ...

 ؛دمحأ نب هنلا دبع يبآ نب نامتع خينتلا

 » مصأ ا»ب روهشملا يوزنلا يرزعلا دمحم وبأ

 )م ٦٢٢٤ سرام ٢٠ /ه ٦٢١ ةرخآلا ىدامج نم تيتب ةليل ةرشع ثالثل :ت (

 .هيقف ضاق

 نرقلا نم لوألا ثلثلاو ڵسداسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع

 .ىوزن لامعأ نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجمهلا عباسلا

 ءاملع دي ىلع ذملتتو "ملعلا بلط يف ادهتجم رقعلا ةدلب يف اشن

 .هرصع

 فونص فلتخم يف ملعلا ةبلط نم ديدعلا تجرخ ،ةرماع ةسردم أشنأ

 .ملعلا

 نب ميهاربإو 6يتاهلقلا ديعس نب دمحم :خئاشملاءاملعلا نم رصاع

 . مهريغو دمحم نب دمحأ نب ديعسو ،©ىلاعسلا دمحأ نب دمحم

 نيداجلا ءاملعلا نم وهو ،عرولاو ةهازنلاو ةفعلا ىف هي ىذتحي الاثم ناك

 ءاعضاوتم ناسللا فيفع ناكو ،نيملسملاو ءاملعلا نيب ةقرفلاو قاقشلا ذبن يف

 .ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا كرت

 بتكلا نم وهو ،اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف ةعوسوم :جاتلا باتك ١
 .هئازجأ ددع يف فلتخا ،هنع لقنلا رثك اممو يضابإلا بهذملا يف ةروهشملا

 دحاو :ليقو ،نوعبرأو ةينامث :ليقو ،نوعبرأو دحاو :ليقو ،اءعزج نوعبرأ :ليقف
 سداسلاو ،لوألا :ناءزجلا هنم دجويو ،هئازجأ مظعم دقف دقو ،اءزج نوسمخو

.ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةبتكم يف نورشعلاو



 جا نيين امحل ة اعضتقل مجعم
 ۔۔ س ۔۔ ... ۔۔۔ ا ..._ .. ۔.۔۔۔۔ ۔ ۔.۔_۔ ه جج .١١٦ ۔۔۔۔۔

 فصو دقو ،اءزج نيسمخ يف عقي :ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلا باتك ٢

 هنم عيش ىلع رثعي مل نكلو هقفلاو لوصألا بتك يف هل ريظن ال هنأ

 . .نآلا

 ةرازو هتعبط هقفلاو نيدلا لوصأ يف رصتخم :(طم) ةريصبلا باتك ۔ ٣

 .نينثا نيئزج يف ثارتلا

 .مالكلا ملع يف :(طم) رونلا باتك ٤

 ةيضابإ دنع مالكلا ملع يف فيلأتلاب درفأ ام لوأ نم دعيو دحاو ءزج وهو
 .مالكلا ملع يف يضابإلا بهذملا بتك رهشأ نم وهو ،قرشملا

 نيدلا رون مامالا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوت ‘لوصألا يف :راونألا باتك ٥
 .ىملاسلا

 .ةدوقفملا بتكلا نم وهو :دوقعلا باتك ٦

 عرشلا نايب باتك نمض ةلاسرلا دجوتو : ةديقعلا ىنف ةلاسر - ٧

 ٢٠١/٣ _ ٢٢٤.

 نب دمحم نب دمحأ نب ديعس هيخأل اهلأ :نيدلا لوصأ يف ةيناث ةلاسر ٨

 ٤٤٠/١ - ٤٤٨. يشاطبلا خيشلا نايعألا فاحتإ نمض ةلاسرلا دجوتو حلاص

 ةريسلا هذه دجوتو هتبحأ دحأل اباوج اهبتك :ةديقعلا ىف ةثلاث ةلاسر ٩
 ١٤٨/٢_ ١٥٣. هسفن فلؤملل ةريصبلا باتكب ةقحلم

 نم هيجوتب درلا اذه فيلأت ناكو ديحوتلا ىف سودرفلا باتك ىلع در ١٠

 سرام ٢٠ /ه١٣٦ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب ةليل ةرشع ثالثل يفوت
.ةنذاوشلا دجسم برق رقعلا ةلحم ىف نفدو م ٢٢٣٤



 ١١٢١. جيس ه ۔... ۔۔ . .. __ نيعلا فرح

 0١٦ ٣٢. ص ةريس هللادبع نب دمحم "دادم نبا ه

 ٢٢. ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللادبع يملاسلا ه

 ٤٥٦. ۔ ٤٣٩/١ نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٣٣٤/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

 ٣٠٣. }ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه

 



 جا نيين امعلا ةاضقلا مجعم ١١٤
 -۔.۔۔۔_۔..... ذ مجعم 3 . ۔۔۔_.۔.۔۔۔.۔_ _ ه ج ه ۔.۔_۔۔

 نسح نب دشار نب ناميلس نب يدع خيشلا
 يله ذلا

 (م٢٧١! ربمتبس / ه ١١٢٤ ةجحلا يذ :ت)

 .هيقف { ض اق

 ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 .قاتسرلا

 مامإلل دقعلا ىلوت يذلا وهو ،نيريخألا ةبراعيلا ةمئأ دهع يف ءاضقلا يلو

 مامإلا مث . )١١٦٢٣ - ١١٣١ه/١٧١١ - ٧٨٩) ىبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس

 دعب هنأ يناثلل هدقع ةصقو . )م )١١٣١ _ ١١٣٣ه_/١٧١٩ ١٧٢١ ناطلس نب انهم

 ميدقت اودارأو ©لئابقلا ءاسؤرو ةبراعيلا نم فالخلا عقو ناطلس مامإلا توم

 يضاق مهل لاقف "ملحلا غلبي مل ناكو ،ةمامإلل ريغصلا ناطلس نب فيس هنبا

 نآ زوجي الو زوجي ال يبصلا ميدقت نإ :ملعلا لاجر نم هعم نمو نيملسملا
 .ةنتفلا خيشلا فاخو ،اودناعو اورصأف ةغلاب ريغ وهو نيملسملا رومآ يلي
 ناطلس نب فيس ۔ مكماذق يأ _ مكمامأ :لاقو امئاق ضهنف ،مهقيرفت دارأو
 خيشلا اولخدأ ملعلا لهأ نم هعم نمو يضاقلا نإ مث ؤكلذ ىلع اوقرفتف

 ماقف ،اهل الهأ ناكو ،ةمامإلاب هوعيابو ةيفخ قاتسرلا نصح ناطلس نب انهم

 لئابقلا ءاسؤرو ةبراعيلا نكلو .هنامز يف ةيعرلا تحارتساو دهاجو رممشو

 مث ،هلتق مث هنقأو ،هيلع بلغتف هيلع برعلب نب برعي ماقو ،ةوادعلا هل اورمضأ
 عيمج نم هباتتساف يدع يضاقلا ىلإ رمألا ةرو ۔هيغب نم بات برعي نإ

 همامأ مزهناف "يبرعيلا رصان نب برعي هيلع جرخ نكلو .امامإ هعياب مث {هلاعفأ
 ةجحلا يذ يف هني لتقو ديق دقف يضاقلا امأو نامألاب زافو برعلب نب برعي
.م٢٢٧١ ربمتبس /ه٤٣ ةنس



 ١١٥. ےہ . زيعلا فرح

 ةمالعلل فنصملا باتك لثم ؛هل ةخوسنم هقفلا بتك نم ريثكلا دجوي

 . بتكلا نم هريغو يدنكلا هللا دبع نب دمحأ

 .رثألا بتك يف ةديدع لئاسم :ةيملعلا هراثآ نم

 0١١٠/٢ ١١٥ ١١٩. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ٣٨٨/٢. نايعألا فاحتإ &دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 .٦١١ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٣٤١/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 يلع نب دهف يدعسلا ه

٣٠٤. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔غ .:.. ..ا -٨... ۔۔..ہ ق ... ..١١٦

 ةيواعم ويأ ؛نازع نب رقصلا نب نازع خيشلا
 يدمحيلا

 (م٢٨٨/ه٨٦٢ :ت)

 .هيقف .ضاق

 .ىوزن لامعأ نم اقفيلغ ةدلب نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ىلع ذملتتو ،راثآلا علاطيو ،ءاملعلا لأسي ،ملعلا ليصحت يف ادهتجم أشن

 نع ظفحو عمس امك رقصلا هدلاو نع ملعلا ذخأف ©ءاملعلا نم ةعومجم لي

 نب حاولا خيشلا نع لقنو ٠ هلأسي ناك ام اريثكو ٨&بوبحم نب دمحم خيشلا

 .ريثك مهريغو ةبقع

 ؛ملعلا ةبلط هيلإ دفو ارهاب ابيصنو ؛ارفاو اظح ملعلا نم لان نأ دعبو

 بولسأ مدختسي ناكو ،هيلع هللا حتف امب قّلعيف ،هيلع ضرعت بتكلا تناكف
 ةيواعمو رقصلا ناخيشلا هانبا ملعلا هنع ذخأ نممو ٥6هذم - الت عم راوحلا

 . مهريغو ٧٥بوبحم نب دمحم انبا هللا دبعو ريشب ناخيشلا كلذكو

 ،يصورخلا سيمخ سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ : :مهنم ©ءاملعلا نم ديدعلا رصاع

 يبأ نعو هنع ليق يذلا يراوحلا نب ب لضفلاو رفعج نب دمحم رباج وبأو

 امهملعل لثمل ١ امهب برضيو ؛ ؛نيبج يف . رينيعك - ن امُغ يف امهن اب : : :ةيو اعم

 .امهلضفو

 نب دمحم هخيش ةافو دعب راحص يف كلام نب تلصلا مامإلل ءاضقلا ىلوت
 ه٠٦٢٦ ةنس بوبحم

 اذهب رابخألاو» :يميلسلا ةكرب نبا ةمالعلا خيشلا لوقي ،ادهاز اعرو ناك

وهو» :كلذك هنع لوقيو "«اننامز لهأ اهيصحي نأ نم رثكأ ةيواعم يبأ نع



 .۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔ ه ١١٧ ۔ كو " _ 7 .نيعلا فرح

 هلعج دقو ٨ ((هب لهاج الإ هركني ال ملعلا ىف هناكمو دهزلاو عرولا ىف ةياغلا

 ةمئألا نم ةيناثلا ةبترملا ىف ناهربلاو ليلدلا هباتك ىف بوقعي وبأ ةمالعلا

 .يضابإلا بهذملا ىف لئاسمب اودّرفت نيذلا ةرشعلا

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا كرت دقو

 .هيلإ بسني باتك ١

 يف عقت نآرقلا قلخب لوقي نم ىلع اهيف ةري :نآرقلا قلخ يف ةلاسر ٢

 .(خم) ةيضابإلا ءاملع ريس نمض دجوتو .ابيرقت تاحفص تس

 ريغ بتك ضعبو 6 يلع نب ىسوم باتكك ؛ بتكل ١ ضعب ىلع تاقيلعت ۔ ٣

 .ةيضابإلا

 .هنع هتذمالت ضعبل ةريثك تادييقت ٤

 خيشلا اهنم ريثك ىلع قلع دقو رثألا بتك يف ةقرفتم ةريثك ةبوجأ ٥

 .ةاكزلا يف ةيواعم يبأل ليوط باوج ىلع هقيلعت اهنم "يمدكلا ديعس وبأ ةمالعلا

 .راحص يف م٢٨٨/ه٨٦٢٦ ةنس يفوت

 ددعلا انثارت ةلسلس) ،دادم نب هللادبع ققحملا ةمالعلا ةريس ؤهللا دبع نب دمحم ،دادم نبا ه

 0٧١ ٢١ 5٦٤ ٣١. ص .م٦٨4٩١/ه٦٠٤ ©نامُع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ٥٦(

 ٢٠٤/٦٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٢٥٦/١ - ٢٥٧. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١٧. ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 .(هلك) هراثآو هتايح رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ ،دمحم نب لاله نب بوقعي ،ينايرشلا ه

 ٣٤٦/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

٣٠٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم .ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ح . ١١٨ جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يديعسوبمآ زيزع نب دمحم نب زيزع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .تايرق ةيالوب «ايص» ةيرق نم

 رشع عبارلا نرقلا ةيادبو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .م٢ ٨٩_٠ يرجهلا

 .تايرقب ءاضقلا يلو

 .يغئاصلا ديعس نب ملاس خيشلل ناريحلا ةلالد ةزوجرأل ظيرقت هل

 ٠ نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ٩-_٣/٢١٦.

 .اهملاعمو اهمالعأ تايرق يف ةزجوم ةلاسر سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

٠ ةيضابإلا ءارعش مجعم 6يلع نب دهف يدعسلا ٢٧٧.



 ۔۔۔۔۔۔ه ١١٩ همكل .37 ه ۔.۔۔_۔۔۔_. .... . .. .۔

 رمعاب هنلا دبع نب رمع نب ليقع خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 . ر افظ نم

 رشع يداحلا نرقلا لهأ نم ‘نارمع نب ليقع بهاوملا ىبأب روهشملا

 تومرضحو رافظ يف ملعلا ىقلت ،ه١٠٠١ ةنس رافظ نم طابرلاب دلو يرجهلا

 باتك يف يلشلا ركب يبأ نب دمحم هركذ سيردتلاو ءاضقلا ىلوت ،نيمرحلاو

 نايعأ يف يبحملا هركذو ،هنع هذخأ ركذو يولعاب لآ بقانمب يورلا عرشملا
 حنم :هتافلؤم نم ‘ه٢٦٠١ ةنس رافظ يف طابرلا ةيرقب يفوت رشع يداحلا نرقلا

 بيرغ يف رمثلاو رهزلا بختنمو ،رفاسملا ةيلح حرش يف رفاغلا ميركلا
 .تافنصملا نم اهريغو "ةديقعلا ةموظنمو ،رثألاو ثيدحلا

٠ ص ،عباسلا ءزجلا ©ةينامغلا ةعوسوملا ٢٥٠٦.



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعمع

 -= .۔۔ ۔۔ .۔۔۔٥ :> ١٢١ ١٠.۔۔_۔_۔۔_

 نب دمحم نب مساقلا يبآ نبا يلع خيشلا

 يوكزإلا ناميلس

 (م٦١/ه٠١ ق)

 .هيقف .ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 مهتجو دمحم نب ن اميلس همعو دمحم نب مس اقلا وبأ هوبأ ناك

 .رثألا يف مهيواتف ةرثك كلذب دهشي ،مهنامز ءاهقف نم ديعس يبأ نب ناميلس

 (اًبيرقت ٩٢٠ :ت) يصورخلا ناسغ نب ملاس حاؤللا رعاشلا لوق نم مهفيو

 :لوقي ذإ ؛ذيمالتو افيلأت هل نأ هئاثر يف يتآلا

 ملاع ىلإ هتصن ملاع نع يتلا مولعلا ىيحأ دقو تام

 مسارلا لماحلا دنع ضعبلاو ثم رأ هبثك ىف اهضعبف

 رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تناك اهنإ الإ ؛هتافو خيرأت فرعي ال

 ..يرجهلا

 .راونألا هباتك يف يوزنلا حلاص خيشلا اهنم ائيش دروأ ،رثألا يف لئاسم هل

 ٢٤٣/٦٢ - ٢٤٥. حاوللا ناويد ،ناشسغ نب ملاس ،حاؤللا ه

 ٤٧٠/٢ _ ٤٧٢. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

٣٦٦/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٠



 _ .۔_.١١٢١ - ه۔ ..... ... ۔.... { نيعلا فرح

 يفاوعاب دمحأ نب يلع خيشلا _

 . هيقف ٠ ض اق

 ٠ ر افظ نم

 هركذ ،هوجنم لآ ةلود يف يرجهلا سداسلا نرقلا يف طابرمب ءاضقلا يلو

 نب دمحأ نب يلع هيقفلا» :الئاق يفاوعاب لآ نع هثيدح يف نادنج نبا خرؤملا

 ءاحلاص املاع ناك \ه ٥٠٩ ةنس ىفوتملا يدنكلا يدشاحلا يفاوعاب ...دمحم

 ءاضقلاو هقفلا رئاود يف نيزرابلا ةاضقلا نم ناكو ‘طابرملا ردنبب ءاضقلا يلو

 .«اهب نطوتساو طهولا ةنيدم ىلإ لوحت مث

 تاتويب يف توقايلاو ردلا يسينودنإلا نادنج نب دمحأ نب ملاس لابشألا وبأ ،نادنج نبا ه

 ٢٢٦٢٣. (ط وطخم) ٥“تومرضحو رجهملا

 عوبطم ثحب ،طابرم ةيالول ةيملعلاو ةيركفلا ةايحلا سورحم هللادبع نب رمع ‘يرعيصلا ه

٧١ ١٤٣٣ه / ٢٠١٢م؛ ٢٠٠. ط يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا خيرأتلا ربع طابرم ةودن لامعأ نمض



 [ج/ نيينامعل ا ةاضقلا مجعم ١٢٢
 ح ۔۔۔۔۔ ... ۔بس . . ۔۔ ۔ ۔۔۔..۔ ۔۔ ۔۔۔_۔۔_۔۔۔۔و اجح ١١٢٢ ۔.۔۔۔۔۔ _

 ؛ شيرق نب ديعس ني نسحلا نب يلع خيشلا

 نسحلا وبأ

 (م١١/ه٥ ق)

 .هيقف ،ضاق

 .يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 .هنع ذخأ هلعلف ٥هرصع ءاملع رابك نم ديعس نب نسحلا ىضاقلا هدلاو ناك

 بحاص يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا هيلإ هبسن باتك :ةيملعلا هراثآ نم

 .عرشلا نايب

 ١٣/٣٤. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا .

٣٥٠/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا .



 .۔ ۔ ٠١٢١ هو نيعلا فرح

 يئانهلا يرخلا ديمح نب يلع خيشلا

 (م٠٢/ه٤١ )

 .هيقف لاو .ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 مايأ ناك كلذ لكو ،اهل ايلاو راص مث ايقيرفأ قرشب ةغنات يف ءاضقلا ىلوت

 .زيلجنإلا رامعتسا

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ىلع نب ديعس يريغملا ٤ها١.

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ،يدعسلا ٣٥٢٣/٢.

ةيضابإلا مالعأ مجعم ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه ٣١١.



 ؟ج/ نيينامعلا ةاصصحقلا مجعم
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 يدعسلا نارهز نب يلع خيشلا | ! ١

 (م٠٢/ها١ا ق)

 .هيقف ،لاو ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 مايأ ناك كلذ لكو .اهل ايلاو راص مث ،ايقيرفأ قرشب ةغنات يف ءاضقلا ىلوت

 .زيلجنإلا رامعتسا

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ،يريغملا ١٥٤.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا .



 .۔. . ۔۔۔۔. ١٢٥ .و : ٥ا۔.۔۔۔ ۔۔ ۔ .۔۔۔ . .۔_.

 مالسلا دبع نب ملاس نب يلع خيشلا ` ا

 (م٩١/ه٢١ ق :رخآ)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف شاع

 ديسلل ايقيرفأ يقرشب هجيغنك ةيالو نم ثودحملا ىف ءاضقلا ىلوت

 .(م١ا٨٨٨ _ ٧٨٧ ١٣٠٥ه_/ ١٨٧٠ :مكح) ناطلس نب ديعس نب شغرب

 ٠ ص رابخألا ةنيهج يلع نب ديعس 6يريغملا ٢٤٧.

 . السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف ٣٥٥/٢.

٠ ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ٢١٣.



 "ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يساّبحلا يرجحلا رصان نب ملاس نب يلع خيشلا ,

 .خسان "بتاك هيقف ضاق

 ةيالوب لصاولا يف م٧٩ _ _ه ٣٣٥ ماع دلو

 ٨ { ا .اهيف أشنو ةيدب

 ٠ دي ىلع مولعلا ئدابمو ميركلا نآرقلا ملعت

  

   
        

:_ 

,7 

  
 . : ] يرجحل ادمحم نب رص ان نب مل اس هدلاو

 : : 7 ٩ يضاقلاو ،يرجحلا ديمح نب ملاس نب يلعو

 : -. .بج . يرجحلا ةعمج نب دمح نب دشار

 نب دوعس خيشلا مزالو ،يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا ىلع سرد مث

 دنع اضيأ سردو ،هنع اذخأ هذيمالت رثكأ نم عيو يكلاملا سيمخ نب رماع

 ملعتب هتايح نم ةرتف يف لغتشاو "ىوزن يف يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا

 .كلملاو طلا

 يف م٦٥٩١/ه٥٧٣١ ةنس نامغ ةيقرشب نسحوب ينب نالعج يف ايضاق نيع

 بلط مث ،(م٠٧٩١ _ ٢٣٩١/_ه٠٩٣١ ١٣٥٠_ :مكح) روميت نب ديعس ناطلسلا دهع

 يفو ثاهب رقتساو ةيدبب ةيوحلا ةدلب ىف اياصولاو كوكصلل ابتاك نيعف ؛ءافعإلا

 ىلإ ليحأ نأ ىلإ ةيدب يف يمالسإلا دهعملاب اسردم نيع ما٠٧٩/ه٠٩٣١ ةنس
 .دعاقتلا

 رماع نب رصان نب يلع خياشملا :مهنم ؛ملعلا لهأ نم اددع رصاع

 يلع نب دمحم نب ملاسو ء يملاسلا ديمح نب هللا دبع نب دمحمو “ ينيسغل

.ةيملع تالسارمو تاثحابم مهنيب تناكو يثراحلا



 يف ةليوط ةدم خسنلا ةفرغ مزالو اهعمجو تاطوطخملا خسنب امتهم ناك

 دجويو هدي طخب اهبلغأ ؤبتكلا تارشع مضت ةبتكم نوك دقو لصاولا نصح

 ،بريضملا يف يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكم يف هتاخوسنم ضعب
 .بيسلا يف يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمو

 بلطب اهبتك ىلوألا :نيتريغص نيتلاسر بتك امنإو فيلأتلاب لغتشي مل

 «تاحلاصلا تاهمألا» اهناونعو يملاسلا هللادبع نب دمحم خيشلا نم

 تادهازلا ةيدب ءاسن نم ةأرما نيثالث نم رثكأ مجارت اهيف ديق ؛(طوطخم)

 نم رثكأ ءامسأ تنمضت ؛ةيدب ءاملع يف :ةيناثلاو تامّلعتملاو تاملاعلاو

 خيشلا نم بلطب اهفلأ دقو ،اهرابخأ نم ائيشو {ةيدب نم امملاع نيعبرأو ةسمخ

 هذه تدرو دقو :(م٠٩٩١/_ه ٤٠ :ت) يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم

 .يبيصخلا خيشلل «نامعنلا قئاقش» باتك يف ةلاسرلا

 :مهنم ؛رئازجلا ةيضابإ نيبو هنيب هتبتكم يف ةظوفحم تالسارم اضيأ هل
 وبأو ،(ما٣٧٩/ه٣٩٣١ :ت) نازيملا ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ خياشملا

 رصم ليزن (ما٥٦٩/ه٥٨٣١ :ت) يرئازجلا شيفطأ ميهاربإ قاحسإ

 .(م١٨٩١/ه١٠٤١ :ت) يبازيملا ضويب رمع نب ميهاربإو

 .ةيوحلا ةدلبب نفدو ،م٩٩٩١ ربمتبس/ه٠٢٦٤١ ةرخآلا ىدامج يف يفوت

 ٢٥٢٥/٧. ةينامعلا ةعوسوملا ه

 روشنم ثحب رصاعملا خيرأتلا ىتحو سيسأتلا ذنم ةيدب ةيالو اديعس نب دمحم ،يرجحلا ه

 مرحم ٢٢۔٦٢٦ نم ةرتفلا يف يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا «خيراتلاربع ةيدب» ةودن لامعأ يف

٧٤. ص م١١/٦١/٦١٠٢-٠١ قفاوملا ها٤٣٤



 ؟ ج/ نيينامعلا ةاصحقلا مجعم
 سس .۔ ....ال يسس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔ ۔۔۔_٨ :© ٨١٦١.۔_۔۔۔__

 نب دوعسم نب ديعس نب يلع خيشلا
 يرتينشلا دمحأ نب دمحم نب يلع نب هنلا دبع .

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع ،ىوزن نم

 .ةيديعسوبلا ةلودلا ةيادبو ةيبرعيلا ةلودلا ةياهن كردأ

 ةديصق هلو ،ةيرعشلا ضارغألا فلتخم ىف ةيرعش تاموظنمو تالاؤس هل

 : اهيف لوقي هريسفتو ميركلا نآرقلا ربدت يف

 رصبلاو ملعلا لهأ ريسافت ىف رتدتيلف نآرقلا ةدئاف ءاش نم

 رجحلا يف لح ثيغ كلذف هيف ةفرعمو مهف الب هارق نمف

 دشار نب رصان خيشلا ةبتكم ىف اهنم ةعومجم دجوت ةقرفتم ةبوجأ هل
 . يصورخلا

 باتك نم نيرشعلاو دحاولا ءزجلا لثم ،بتكلا نم ةعومجم هسفنل خسن

 تسل ءاثالثلا موي هخسن نم غرفو ،يدنكلا هللادبع نب دمحأ خيشلل فنصملا

 ._ه٨٤١١ رماع رخآلا عيبر نم نولخ ةليل نيرشعو

 ٣٥٩. نامجلا دئالق فيس نب دمح "يديعسوبلا ه

 ١٩٧. ديعسلا علاطلا ۔دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 / يرجه 0١ ١٤٢٦ ط (مالعألا مسق) 6ىوزن خيرأت يف ىوللا ،هللادبع نب دمحم "يفيسلا ه
٢/١١٩. ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشانلا ٥



 .... .. ١٢٩٨١ همعو - ه ۔_ ._ ۔. .نيعلا فرح

 يرزعلا ناميلس نب يلع خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم رباج يبأ ةمالعلا لسن نم وهو ،ىوزن نم

 ةمالعلاب ةبحص هل ناكو ريرض وهو ىوزنب ءاضقلا هل دلقتو . )م٦٥٨١ _ ١٨٠٤

 . يدابعلا ىلع نب رماع

 ٢/٢٠٩. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ١٩٢. مايألا ربع ىوزن ©روصنم نب رصان ،يسرافلا ه

 ٣١٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه

١١٢. ص نامئب مهلئابقو ىؤل نب ةماس ينب بسن يف ناجرملا ،هللا دبع نب دمحم ،ينابعشلا ه



 ٢ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 س ..۔۔.۔ . ۔ .۔۔ _۔۔۔۔. . ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔ و ”ا©> ٠ ٢ ١ ه ۔_.۔

 يرماعلا ةحرس نب ناميلس نب يلع خينلا

 .هيقف .ضاق

 . يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلل ءاضقلا يلو

 :ءاضقلا هتيلوتل مامإلا باتك اذهو

 نب دمحأ نيملسملا مامإ انأو نيملسملا نم يباتك ىلع فقي نم ملعيل)

 ةحرس نب ناميلس نب يلع ةقثلا بحملا خيشلل تممتأ دق ىنأ دمحأ نب ديعس

 .ةدايزو ناك امك ةيحانلا كلت يف مهريغو رماوعلا ةعامجلا نيب مكحلا يف

 مامإ هبتك ه١٨١١ ناضمر رهش نم نولخ لايل عستو تبسلا موي خيرأتب كلذو

 .(مالسلاو هديب دمحأ نيملسملا

٠ ديعسلا علاطلا دومح نب فيس ،يشاطبلا ص٢٧٦.



 ۔ ۔ ٠١٢١ ۔ے. نيعلا فرح

 يحنملا نرقلا رصان نب فيس نب يلع خيشلا

 .حَنَم ةدلب نم .هيقف .ضاق

 :يف مكح) يديعسروبلا ديعس نب دمحأ مامإلل ايضاقو الاو ناك

 نم ةارشلا دجسمب مامإلا عامتجا رضح نممو ،(م١ا٣٨٧ _٩٤٧١/ه ٦٢ ١١٩٨

 روسلاو دالبلا ةيلوؤسم لوح حنمب عقاولا فالخلا لح يف حنمب نصحلا ةرجح

 ةبراعيلا دهع يف ةريخألا بورحلا بارخ نم ثدح امو "عفادملاو قدنخلاو

 عيمجلا نيب قافتالا ناكو ،رمألا اذه يف هتاضق مامإلا راشتساو ،حّمب نيرخأتملا

 ةئامو فلأ ةنس بجر نم رشع يداحلا رصع ىف كلذو نايعأل او ءاملعلا روضحبو

 :يتآلاب ةقيثولا تمتخو 0 ادئب رشع ينثا قافتالا نمضتو ةرجهلل نيتسو ىدحإو

 فافتلالاو يلهاجلا بصعتلا نع داعتبالاب عيمجلا مامإلا يديس ىصوأ دقو)

 هجو يف صوصرملا ناينبلاك ادحاو افصو ةوخإ اونوكي نأو ،لطابلا هجو يف قحلل

 . يلوعملا يدومحملا دوعسم نب دمحم نب هللا دبع نب يلع ةقيثولا بتكو (ملاظ لك

 مل اس نب دوعسم نب سيمخ خئاشمل ا ةاضقلا نم ق افتالا رضحو

 يحنمل ١ يلوعمل ١ يدومحمل ١ دوعسم نب لمحم ني هللا دبعو يديعسربل ١

 يرذنملا نانس نب هللا دبع نب كرابمو ٦ ىحنملا نرقلا رصان نب فيس نب يلعو

 .يديعسوبلا ىلع نب كرابم نب ناميلسو يمدألا

 ٤ _ ٣١٤. ديعسلا علاطلا ٥6كدومح نب فيس ىشاطبلا .

 ١٤. ص نامغُغ مالعأ ةلسلس ،ناميلس نب دلاخ ،©يصورخلا ٥

٣١٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم 6ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ٢ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ظ ۔۔۔۔ل۔۔..۔ ۔۔.ك ل ۔ ۔۔۔۔ س ۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_ . ۔و -ح ١٣٢٢١ . ۔__۔..۔۔

 نب ملاس نب رصات نب فيس نب يلع خيشلا ( - , .
 يرحتلاديعس ) _ . /

  

 .قاتسرلا نم .هيقف ضاق

 .م١١٩١/ه٩٨ ماع يباوعلاب دلو

 مولع ئدابمو ميركلا نآرقلا ملعتو أشن

 نم لهنيل قاتسرلا ىلإ لقتنا مث ءاهب ةعيرشلا
 دمح نب دمحم خيشلا دنع سردف .اهئاملع

 لحترا مث ةعيرشلا ملع نونف نم اريثك يلمازلا

 مامإلا ثيح ،ىوزن ملعلا ةنيدم ىلإ
 ذخأ مك نمزلا نم ةدم همزالو "هني يليلخلا

 دمحم نب رصان نب روصنمو ،دججَو نب رصان نب دماح اح خئاشملا نم ىوزن يف

 .يفسويلا سيمخ نب نادمحو ،يسرافلا

 ،قاتسرلاب لاملا تيب ةلاكو يليلخلا مامإلا هيلإ دنسأف قاتسرلا ىلإ عجر

 مكحلاب اياضقلا ضعب لح يف ةدعاسملا هنم بلطي ناكو إمايق ريخ اهب ماقف

 .قاتسرلا يف يعرشلا

 نب ديعس ناطلسلا لبق نم ،م٦٥٩١/ه٥٧٣١ ماع ءاكرب يف ءاضقلا يلو

 ايضاقو ايلاو اهب نيع مث ،م٤٦٩١/_ه٤٨٣١ ماع ايضاق لخت ىلإ لقن مث ،روميت
 .م٨٦٩١/_ه٨٨٣١ ماع

      

 اهيف يقبف ةلالصب ايضاق نيع سوباق ناطلسلا ةلالج دهع ةيادب يفو

 .ةيحص بابسأل لمعلا نم لاقتسا اهدعب رهشأو نيتنس

5ةيناث ةرم ءاكرب راحص “ةروباخلا :تايالو ةدع يف هاڵوتف ءاضقلل ديعأ مث



 ٠١٣٣ ۔ ا نيعلا فرح

 ليحأ ثيح ‘هئاضق رخآ تناكو ،ةيناث ةرم ةروباخلا مث ،يباوعلا ،قيوسلا

 .م٨٨٩١/ه٦٠٤١ يف دعاقتلل

 .ما٠٩٩/ه ٠ يف هتافو ىتح ءاكرب يف رقتسا مث

 وهو راحصب انأو اهيف مكحلاو اياضقلا ضعب رظن يف هتبحص :ثلق

 اذهب فورعم وهو ،حالصلاو لضفلاو ةهازنلاو ةلادعلا هيف تدجوف ءةروباخلاب

 .هسيلج ّلَمي ال ،ءافرظلا ءابدألا نم هنإ امك ،ةماعلاو ةصاخلا نيب

 :ةيونسلا هتزاجإ نأشب لدعلا ريزو ىلإ اهلسرأ تايبأ فيرظلا هرعش نم
 ماثل الب يدل ام يدبأو ارهج كوعدأ ينتإف دعبو

 ماقتنالازشباندتهي هومتقظو نم نوؤش ريدم

 ماقم يف رقم اهل سيلو تتافو تطقس يتزاجإ لوقي

 يماحم انل نوكي نأ ىبأيو اهنع ليخلا مشب ينرمأيو
 مارتحالا اذاي عرشلا نيأو مكنع لدعلا نيأف هل تلقف

 ماظنلا لهأ نع ءاج دق امك امكح نوناقلا مدقن لاقف

 ماقتناب ىضري سوباق الو اقوقح طقسي مل هللا عرشف
 مامتلاب قح لك ىضقيو ءاه ءاخلا ريصي نأ اوجرأف

 .قاتسرلا نم ملعلا خئاشم ضعبل مجارت اهيف ةركذم ،نافلخ نب ناميلس ،يهيوللا ه

 ١/٣٩٥. }نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٣١٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم .ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

 ةليل يرحبلا فيس نب يلع نب دمحم خيشلا وهو هل مجرتملا نبا نم تانايبلا ضعب تذخأ ه

 .م٠١/١١/٦١٠٢ ۔ه٨٣٤١ رفص رهش نم رشاعلا



 ؟ جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 0 ` < .. ١٢٤

 يليجعلا نابعش نب يلع خيشلا ; .

 .هيقف ضاق

 ةليودلا ىلوم يولع نب لضف ريمألا دهع يف رافظب يعرشلا ءاضقلا ىلوت
 يليجعلا نابعش نب يلع يضاقلا مسا درو ۔ه٦٩٢١ ۔ه٨٨٢١ نم رافظ مكاح

 تصن امك رافظب ةيعرشلا ةموكحلا سلجمب تررح ها٤٩٦١ خيراتب ةقيثو يف

 خيراتب ةقيثو يف يليجعلا نابعش نب يلع نب نابعش هنبا ركذ درو امك ،ةقيثولا
 .فيرشلا عرشلا مداخ مساب ناطلس نب ديعس نب يكرت ناطلسلا نمز ه١

 .[ه١١٣١_ه٤٩٦١ ةنس ةيخيرات قئاثو]

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ ،ديعس نب دلاخ ،يرمعلا ه



 ۔۔۔_۔ . ١٢٥ ۔وو: -¡ ٥ ۔_۔۔ ۔۔۔۔۔.۔ .۔۔۔ . ۔۔۔۔.۔. _ . _ نيعلا فرح

 يركسملا فيس نب رماع نب يلع خيشلا

 (م٩٦١/ه٢١ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .ىلع نب فيس خيشلا هنبا هنع ذخأ

 نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوتو ‘كولملا ىدل نيمرتحملا ءالجألا نم ناك
 .ايقيرفأ يقرش يف ناطلس نب ديعس

 ٢٣٢. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ،يريغملا ه
 ٤٧٤. ص نايعألا ةضهن ،هللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٧٤. ص ديفملا زجوملا ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٣٥٨/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

٣١٦. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ._ ۔۔.ه - ٦٢١..۔۔ .. اجا نيين امعل ا ةاضقل ] مجعم

 يرذتملا دوعسم نب هلا دبع نب يلع خيشلا

 (م٩١/ه١؟ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .ناطلس نب ديعس نب شغرب ديسلل ايقيرفأ يقرشب ةليبمتم يف ءاضقلا ىلوت

 ٢٤٧. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ،يريغملا .

 ٣٦٠/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه

٣١٧. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ه. ٠ » ١٧  

  

 4 يعورزملا عفان نب هللا دبع نب يلع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .م٥٢٨١/ه١٤٦١ ماع دلو

 ةيالو يف نيراشتسملا دحأ هدلاو ناك

 رصع يف ايقيرفإ قرشب ةسابمم يف عيرازملا
 .يعورزملا دمحأ نب ملاس يلاولا

 نم اددع فلأو ًةسابمم يف ءاضقلا يلو
   :اهنم بتكلا

  

  
 .ةديقعلا يف ةغباسلا عوردلا

 .تاريخلا لئالد حرش يف تاحضاولا لبسلا

 .ردب لهأ ءامسأ ركذ يف رصتخم

 .يذمرتلا لئامش ىلع فيطل حرش

 .م٤٩٨١/_ه٢١٣١ ماع يفوت

 ا

 ۔.۔۔ وإ !

! 0 . 
 -.. - _- 7 _ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔_ . ۔۔۔۔ ۔ . ۔۔۔_ 0 ۔ ۔.. ل

 ٠ ص ةيناملا ةعوسوملا ٢٥٢٩.



 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔.۔..۔ ۔۔ ۔ .۔۔.۔ ۔۔۔۔۔ه ١٣٢٨ ٠ ._ ۔ ..

 يركبلا ةرزع نب يلع خيشلا

 (م٨/ه٦ )

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع
 نب حاضولا دايز وبأ خيشلا هنع لقنو ،رذنملا نب ريشب خيشلا نع لقن

 لعلو ،ىدنلجلا ينب دي يف يتلا سانلا لاومأ يف تولاط نبا هيلإ بتكو "ةبقع

 .هيلع ذملتت نممم يلع نب رهزألا خيشلا هنبا

 نب ن اميلسو ٠ ميمت نب ةدعسمو 6 رفعج نب ديعس : ءاملعلا نم رص اع

 .نامثع

 مزهف ايزاغ نامع ىلإ رفعج نب ىسيع ءاج املو ،هنامز لهأ ملعأ نم ناك

 هل لاقف ،ءاملعلا نم هعم نم بعك نب ثراولا مامإلا هرمأ يف رواش رسأو اهب

 مامإلا ذخاف ؤكل عساوف هلتقت مل نإو كل عساوف هقلتق نإ :ةرزع نب يلع خيشلا

 .هلتق كرتو هيأرب

 :خئاشملا هؤانبأ مهنم \ ةدايقلاو حالصلاو ملعلاب تفرع ةبيط ةيرذ كرت

 .دعب نم هتيرذ يف ملعلا لسلست اذكهو \دمحمو ىسومو رهزألا

.رثألا يف لئاسم هلو



٩ ٢ ١ ٥ < % ._ 
 نيعلا ف رح

 ۔۔. .._

 ١١. ص ةريس هللادبع نب دمحم ،دادم نبا ه

 ٥٥. ص ةيناندعلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح قيزر نبا ه

 ٥٢٩/١ _ ٥٢٠. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١١٨. ص نامغغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٣٦٠/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ه

٣١٧. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 "جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 - _ - س اث _

 ظيفح نب هتلا دبع نب يولع نب يلع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .رافظب ةقاط ةنيدم نم

 .م٤٧١٩١/_ه ٣٣٣ ماع دلو

 نم ةداسلا دحأ هدهعت ثيح “تومرضح ىف ملعلا ىقلتيل اريغص ثعتبا

 تابنعو ميرت ىلإ هجوت مث رحشلا ةنيدم يف ةياعرلاو ملعلاب يولع ينب

 ىلإ ةوعدلاو هقفلا اهتاملع ىلع سردف لخادلا تومرضح يف نؤيسو

 امب ايقيرفإ قرش ىلإ هدوهج تدتماو ،مالسإلا ىلإ ايعاد هتايح ىضق ،مالسإلا
 .لاموصلا دالب هيف

 ظعولا يف رعش هلو ،ةيئاضقلاو ةينيدلاو ةيوبرتلا فئاظولا نم ديدعلا دلقت
 .هللا ةعاط ىف ءانفلاو دهزلاو ةيبرتلاو

 .م ١٥٩١/_ه١٨٣١ م اع يفوت

١٨. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه



 ... ١٤١ ٠. هوو - ٠ ۔ ۔۔ ۔ نويعلا فرح

 داحلا هللا دبع نب رمع نب يلع خيشلا

 .هيقف .ضاق

 يف يفوت 7 نب ديعس نب يكرت ناطلسلا نمز رافظب ءاضقلا ىلوت

 ءاضقلا دادحلا يلع نب دمحأ يضاقلا هنبا هدعب نم ىلوتو ،اهب نفدو طقسم

 دنع زليام ةلاحرلا هيلإ راشأو يكرت نب لصيف ناطلسلا نمز كلذو رافظب

 .م ٨٨٥ ةنس رافظل هترايز

 ةاضق مهنم تومرضحو رافظ يف ملعلاو هقفلا تويب نم داتحلا لآو

 .مالعأ ءاهقفو

 ١٨. ص نامُغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ كيعس نب دلاخ ،يرمعلا .
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 رمعاب يلع نب رمع نب يلع خيتلا

 . هيقف ٦ ض اق

 نب ليقع هخيش نع هقفلا ذخأو رافظب دلو ررشع يداحلا نرقلا لهأ نم
 ايسينودنأو دنهلاو نيمرحلا ىلإ لحرو ،م٢٦٠١ ةنس ىفوتملا رمعاب نارمع

 ةديقعلا ةموظنم حرش هل ،رافظب ءاتفإلاو ءاضقلاو سيردتلا ىلوت ،ملعلا بلطل

 .ه٧٩٠١ ةنس رافظب يفوت مارحإلا ةريبكت ةموظنمو ،نارمع نب ليقعل

٠ ص عباسلا ءزجلا ةينامعلا ةعوسوملا ٢٥٢٠.



 ۔.۔ ه ١٢ .ه - % ۔۔.۔۔_۔.۔ . نيعلا فرح

 نب رهاز نب ملاس نب دمحم نب يلع خيشلا
 نب دمحم نب دمحأ نب هعمج نب يودب
 نب فلخ نب دمحم نب نسحلا نب ريشب
 نب دمحأ نب هنلا دبع دمحأ نب دمحم

 يشيقرلا نامتع نب ركب يبأ نب نسحلا

 .هيقف ضاق

 ۔ يرجه ١٣٦٢٩ ةنس ىكزإ ةيالو ىيف دلو

 نب دمحم ةمالعلا هدلاو فنك يف شاع .م

 يف هقفارو ،هيدي ىلع ذملتتف يشيقرلا ملاس

 ةيملعلا هتايح يف رثألا ربكأ هل ناك اممم هتالقنت

 .ةيفاقثلاو

  

 روا . .تايالولا نم ديدعلا ىف ءاضقلا ىلوت    

 ميهاربإ خيشلا هوخأ ناك امدنع لخن اهنم

 يفو ،روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف يزبع يف ايضاق راص مث ،اهيلع ايلاو

 يربع مث كئَضو حنمو مأو روض يف ءاضقلا يلو سوباق ناطلسلا ةلالج دهع

 يربع يف رقتساف م ١٩٨٤ ماع دعاقتلا ىلإ ليحأف ةزيجو ةرتفل نكلو ٠ ةيناث ةرم

 .مهنيد رومأو ىوتفلا يف سانلا هيلإ عجري ناكف

 .اهب نفدو م٧٩٩١ يرجه ١٤١٨ ناضمر ةرغ يربع ةيالو يف ةينملا هتفاو

    

 ةدس.۔ دس ح خم ۔۔۔۔۔

 .يشيقرلا يلع نب ردب نب كلام وهو يضاقلا ديفح اهب اندمأ تامولعم ه
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 غ _ . ة ۔ ۔ .۔۔۔۔۔.۔ ۔۔_۔. .. .۔۔ _ ۔۔.ه .قچم> ١٤٤ ...۔۔۔۔..

 نب دمحم نب يلع نب دمحم نب يلع خيشلا ¡;

 ةيناثلا ىدامج ١٤ سيمخلا :ت۔م٥٧٨١ ۔ ١٨٦٦ / ه ١٦٢٩٢ ۔٢٨ نيب :و)

 (م٥٢٦٩١ رياني ٠١/ه٣٤٤١

 .هيقف ضاق

 . يرجهلا رشع عبارلا نرقلاو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 دقو رابجنز يف ةاضقلا ربكأ نم هدلاو ناكو ،رابجنز نم يدنيلام يف أشنو دلو

 يرذنملا يلع نب هللادبع خيشلا همع نع ملعلا ىقلتف ريغص وهو هدلاو يفوت
 .يصورخلا رصان نب فيس خيشلاو "ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم يبأ ةمالعلاو

 نب يلعو ديعس نب دمحم نب دومح ةداسلل ءاضقلا بصنم ىلوت دقو

 .براح نب ةفيلخو 6كادومح

 :ةيملعلا هراثآ نم

 ةدراولا ةيروطسنلا تاءارتفا ىلع هيف ةر :ةيروطسنلا ةلاسرلا ىلع ةرلا ١

 ناضمر ٢٣ يف هفيلأت نم ىهتنا دقو "يدنكلا قاحسإ نب حيسملا دبع ةلاسر يف

 ىلع تاحيحصت دجوتو ةحفص ٦٩٤ يف باتكلا عقيو إم١٩٨١ ويام ٢ /ه٨٠٣١
 .فلؤملا ظخب باتكلا شماه

 نوتم مهأ نم» هنأب فيصؤ ديحوتلا ىف رصتخم :(طم) ديحوتلا رون ٢

 . «اهلمجأو دئاقعلا

 نب ملاس خيشلا نم ةلاسر ىلع باوج :(طم) ميقتسملا طارصلا ٣

 ةيضابإلا هيف فلاخ ام مهأ نايب باوجلا نومضمو ،يمايرلا مساق نب ناطلس
.هقفلاو ةديقعلا ىف ىرخألا بهاذملا نم مهريغ



 ,نيعلا فرح

 نيدلا ميلعت ىلع يوتحت ةلاسر :نايبصلا ميلعتل نايدألا راصتخا ٤

 .قوقحلا ضعبو تادابعو ةديقع ىمالسإلا

 داقتعالا نم بجي امو نل يرابلا ةيؤر ةلأسم ىف : ةغباسلا سوردلا ۔ ٥

 .اهيف
 .ةيفالخلا لئاسملا ضعب هيف نيب :قدصلا لهأل قحلا نايب ٦

 .لاصخلا رصتخم ىلع ةيشاح ۔ ٧

 رهش يف هفيلأت نم غرف :«ريسكلا ربجو ريقفلا داز» ىلع رصتخم حرش - ٨

 نب دمحم ديسلا ةبتكم يف دجويو ١٩٢٠ سرام /ه٨٢١ ةرخآلا ىدامج

 )٩٦٥(. مقرب ؛دمحأ

 .ةيهقف ةبوجأ ٩

 رياني ١٠ /ه٣٤٣١ ةنس ةيناثلا ىدامج نم ١٤ سيمخلا موي يف رابجنزب يفوت

 .م٥

 ٤٠٤. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس يريغملا ه

 ٧٤. ص رابجنز ماكح نويديعسوبلا حلاص نب هللادبع “يسرافلا ه

 ١١٩. ص نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٣٦٨/٦. ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

٣٢٠. شةيضابإلا مالعأ مجعم "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ٣ ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 .... ۔۔۔ ۔ !.: .... .۔۔___۔_ ۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔ ۔۔_و -< ٦٤١.۔۔__۔۔_

 دمحم نب يلع نب دوعسم نب يلع خيتلا

 يدابعلا

 . هيقف ٠ ض اق

 .ىوزن نم

 :يف مكح) يديعسوبلا ناطلس نب ديعس ديسلا دهع ىف ءاضقلا ىلوت

 . )م٦٥٨ _ ٩ - ١٦٧٣ه_/ ١٨٠٤

 ٠ مايألا ربع ىوزن روصنم نب رصان .ىسرافلا ١٨٨ -_ ١٨٩.

 ص ؛ناهبن ىبأ ركف ىف تاءارق يبدألا ىدتنملا ه ٤٢.

٠ ةيضابإلا مالعأ مجعم 6ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ٣٦١.



 ١٤٧. و - نيعلا فرح

 يجزفملا فيس نب رصان نب يلع خيشلا

 .هيقف ضاق

 ةرسأ نم م٨١٩١/ه٦٣٣١ ماع الهب يف دلو

 عساتلا نرقلا ذنم ءاضقلاو هقفلا اهيف لسلست

 ىلع بلغ ىتح دؤاد يضاقلاب فرع ،يرجهلا
 مث ،قاتسرلا يف هرمع ةيادب شاعو ،َلوألا همسا

 | | ] يفو ،هترسأو وه ءاكرب ىلإ مث لخن لقتنا
 | 7١ .ءالهب ىلإ داع هرمع نم ةرشع ةعبارلا يلاوح

 دي ىلع سرد مث ،هتدلاو دي ىلع هملعت أدب

 ةسردمب قحتلا هرمع نم نيرشعلا براق امدنعو ،هدلب يف ميركلا نآرقلا يملعم

 مامإلا ىلإ ةفاضإلاب اضيأ ذملتت دقو ،ىوزن يف يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا

 ديعس نب رصانو يدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس :خياشملا دي ىلع يليلخلا
 .يليكشلا رصان نب دماحو ينامعنلا

 خيشلا ديز ابأ مزالو ءالهب ىلإ داع ىوزن يف هتسارد ىهنأ امدنع

 حلصلا نف هنم ذخأف ءاهيلع ايضاقو ايلاو ناك ثيح ،يمايرلا دمحم نب هللادبع

 لاملا تيبو فاقوألا تالجسو كوكصلاو دوقعلا رتافد كسمو سانلا نيب

 لامجلا ىلع بهذف صاخشألا دحأ نع ةبانإلاب جحي نأب ديز وبأ خيشلا هفلكو

 امك "جحلا يف يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلاب ىقتلاو ،ائيجمو اريسم

 .ءالهب عماجب ملعلا تاقلح يف يبالغلا رورس نب تباث يضاقلا مزال هنأ

 ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا ءالهب ىلع نتغو ديز وبأ يفوت املو
 .ايلمع ءاضقلا ملع هنع ذخأف يجرفملا يلع خيشلا همزال يدنكلا
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 .نميلا ىلإ ةراجت يف بهذ هبابش يفف ،هتايح يف تالحر ةدع هل ناك

 ءازحبو ارب تارم ةدع جحلا ىلإ بهذو ،روطعلاو تاجوسنملاب رجاتي ناكو
 .رهشأ ةثالث اهيف ثكمو "ةرهاقلا ىلإ رفاس م٢٠٠٢ ماع يفو

 ةيراجتلا تاعزانملا ضفل ءالهب قوسب يليلخلا مامإلا دهع يف ايضاق أدتبا

 روميت نب ديعس ناطلسلا يدهع يف اماع ٣٥ ةدم ءاضقلا ةفيظو لغش مث اهيف مكحلاو

 .م٤٩٩١/ه٤١٤١ يف دعاقت ىتح م٠٦٩١/ه٩٧٣١ ماع ذنم ،ديعس نب سوباق ناطلسلاو

 يف هب سانلا طابترال رذتعاف يضارألا مسقل طقسم يف ايضاق نوكيل بلط

 .ءاضقو اهقف ءالهب

 يلاوح نيديعلا ةالص يف الهب يف سانلا يجرفملا رصان نب يلع خيشلا مأ
 ناكو نمزلا نم نيدقع يلاوح ءالهب يف ةعمجلا ةالص اضيأ مأو \نرق فصن

 هب عفد ةعمجلا ةالص ىف سانلا ةمامإل الهؤم اباش ىأر املك هنأ هتداع نم
 . .ءابطخلا نم ديدعلا كلذب ملعتف ،اهيلإ

 يف ةقلح :اهنم ،ءالهب يف تاقلح ةدع هل تناكف سيردتلاب كلذك لغتشا
 دجسم يف ةقلحو . ةغللا مولعو ثاريملاو هقفلا اهيف سرد ةاضقلا دجسم

 بدألا ةءارقل ةفيلخ ةراح ةلبس يف ةقلحو "ميركلا نآرقلا ميلعتل ةفيلخ ةراح
 نم ديدعلا ةيملعلا هتاقلح نم دافتسا ،ةغللاو هقفلل هتيب يف ةقلحو .خيراتلاو

 نب دمحم :مهنم هتيب يف نوميقي مهضعب ناك ذإ ،اهجراخو ءالهب نم بالطلا
 يمالسإلا دهعملاو ةيادهلا دهعم يف سد ،(م١٩٩١۔ه١٤١ :ت) يولعلا رصان

 ريدم بصنم لغش ،(م٩٨٩١ _ه٩٠٤١ :ت) يصقشلا رصان نب هللا دبعو ،ءالهبب

 ،ةيمالسإ ةيبرت سردم ؛يصقشلا دمحم نب هللادبعو ،ءالهبب يمالسإلا دهعملا

 .سوباق ناطلسلا ةعماجب سردم ؛يئانهلا ملاس نب هللا دبع روتكدلاو

 :ةيملعلا هراثآ نم

١٤ ةبطخ ٢١ يوحت ةسارك اهنم ىقب ،ةدوقفم اهبلغأ ةيعمج بطخ ١



 ..۔.۔ ... ۔٩٤١٠ و- ٠_۔_۔ ۔.۔ نيعلا فرح

 اهنم دجوت ۔يصقشلا رصان نب هللادبع هذيملت طخب اهنأ نظي ىرخأ ٧ و .هطخب

 .ءالهبب ةماعلا ةودنلا ةبتكمب ءالهب ةفرغ يف ةخسن

 دمحم نب رهاز طخب تخسن ،يمايرلا ديز يبأ خيشلا ةريس يف ةلاسر ۔ ٢

 ةفرغ يف ةخسن اهنم دجوت إ(تازاجنإو ممه يمايرلا ديز وبآ) ناونعب يصقشلا
 .ءالهبب ةماعلا ةودنلا ةبتكمب ءالهب

 دمح نب ديعس خيشلا اهلقن يجرفملا رصان نب يلع يضاقلا تايورم ٣

 .يمايرلا ديز يبأ دهعل خرؤت تايورم يهو (بطرلا ؤلؤللا) هباتك يف يثراحلا

 سانلا يديأب ةعزوتم ثيراوملا ةمسق ىف ةبوجأو ةيئاضق تابتاكمو دوقع ۔ ٤
 .ءالهبب ةماعلا ةودنلا ةبتكمب ءالهب ةفرغ يف ةظوفحم يهو ،اهنم ليلقلا الإ عمجت مل

 :كلذ نمف ،ءالهب يف ةيريخلا عيراشملل اممعاد ناك

 نرقلا تاينيتس ىف ءالهب ىف ةيماظن ةسردم لوأ ءاشنإ هعيجشت ۔١

 ذاتسألا اهبحاصل راشتسملا ةباثمب ناكو ،ىناميبلا ةسردم ىهو ،نيرشعلا

 .يناميبلا فيس نب دمح

 .هتعسوتو نيطلاب ناك نأ دعب تنمسإلاب ةعيلخ ةراح دجسم ءانب ةداعإ ٢

 ،حرضلا ةراح يف هتسردمب قحلملا يولهبلا ةكرب نبا دجسم هميمرت ٣

 .ريخلا دجسمب فرعي يذلاو

 مهتدافإ يف هعسو لذبو ،اهجراخو نامُغ نم ةيملعلا دوفولا هلابقتسا ۔ ٤

 .ةيخيرأتو ةيملع تاشاقنو ةلئسأ نم هيلع نوحرطي ام لوح

 ٥ موي اهب نفدو ءالهب يف يفوت ۔ ١١ وينوي ا}ه/اه٩٢٤١ ةرخآلا ىدامج ٢٠٠٨م.

 ٧/، ٢٥٣٦. ةيناممملا ةعوسوملا ه

 .م٣٢/٣/٥١٠٢ يف يلع نب نادمح هنبا نم اهتذخأ تامولعملا ضعب ه

٦. ىليلخلا مامإلا ةسردم دمحأ نب دمحم 6ىليلخلا ٠



 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 . 0 -- 0 صح ١0٠

 ينيسقلا يلع نب رماع نب رصان نب يلع خيشلا

 (م٢٧٩١/ه٢٩٢١ :ت۔م١١٩١/ه٩٢٢١ :-۔و)

 .هيقف ا ض اق

 | | نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ةيدب ةيالو

 | خيشلا لي ىلع هقفلاو ةيبرعلا سرد

 رثكأ همزالو ،يكلاملا سيمخ نب رماع نب دوعس

 ١ . تقو يف ءاضقلا لامعأب هنع موقي ناكو ،هتاقوأ

     | .هبايغ
 نب نادمح خياشملا :هذيمالت ,:هشأ نمو 6هريغو وحنلا سيردتب إغتش - ا

 دمحم نب ديعس نب رم اعو ٠ يمل اسلا دمحم نب ناميلسو ٠ يرجحلا دشار

 .مهريغو يرجحلا يلع نب ديعسو ‘يرجحلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .هقفلا يف ةيرثن ةبوجأ ١

 .ةيهقف اهرثكأ راعشأ ٢

 هامس باتك يف اهتلئسأ عم ةيمظنلا كلام يبأ خيشلا ةبوجأ عمجب ماق ٣
 .«ميظانملاب كلام يبأ ةبوجأ يف ميظنلا ردلا»

.ةنس نيتسو اسمخ زواجي ال رمع نع م٣٧٩١/_ه٣٩٣١ ةنس يف يفوت



 نيعلا فرح - - ٥ َ : .كت ١ ٥ ١ ٥ ۔ -

 ٢٣٤. ۔ ٢٣٢ ص نامجلا دئالق ؤآفيس نب دمح يديعسوبلا ه

 .ميظنلا ردلا ةمدقم ادمح نب ملاس ،يثراحلا ه

 ١٤. ص ةيدب ةيالو نع ةيخيرأت ةحمل "ملاس نب رصان “يدمحيلا ه

 ٣٧٣/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

٣٢٢. }ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 ٢جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
   ك_۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔_..۔. ِ ! _[ ۔ے ۔۔۔۔۔۔.۔۔.۔۔.۔۔۔۔۔۔۔ _۔۔ ۔۔_۔۔۔__ و < :8ا< ٠ ٥٢ ١

 يدمحيلا دمحم نب رصات نب يلع خيشلا /

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداو نم

 /ما٥٠٢ ١٣٣١ :مكح) يكرت نب لصيف ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو

 نب دمحمو يصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلا دهع يفو ،(ما٣١٩ ١٨٨٨

 .ىليلخلا هللادبع

 .ديعس نب فيس ،يلوعملا ٠

 ثحابلا ىدل .ةروشنم ريغ ؤتاحفص رشع يف عقت لواعملا يداو نايعأو ء املع يف ةلاسر ه

.اهنم ةروص



 .۔.....۔. ١٥١ .. ۔_..۔ _ ديعلا فرح

 بحلا يبأ نب رمع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .رافظ نم

 .يرجهلا عباسلا نرقلا لهأ نم

 .يرافظلا دومحماب دمحأ خيشلا دي ىلع هقفلا سرد

 هنبا هفلخو ،يفوت مث ةنسلا نود ةدمل ءاضقلا يف ىلوملا دبع نبا كراش

 .ءاضقلا يف نيسح

 رفظملا كلملاو يظوبحلا سيردإ نب ملاس ناطلسلا نيب ةرافسلاب ددرت

 .يلوسرلا

 ٤٧٦/٢. كولسلا ،يدنجلا ه

١٠٠/٦. فاقحألا ضوع نب دمحم .!نانحاب ه



 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -= 60

 يسيمشلا نسح نب دمحأ نب رمع خيشلا

 (م٦١ وأ ١٥ / ه٠١ وأ ٩ ق)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا عساتلا نرقلا لعب شاع

 .روهشملا نامغ ىضاق هتأب فصو

 ٦٢٧. عرشلا نايب ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا .

 ٥/٢ ٣٧. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا .



 ١٥٥. ي زيعلا فرح

 جزفم نب دمحآ نب رمع خيشلا

 .م٥١/_ه٩ نرقلا يف شاع .هيقف ضاق

 :ءاهقفلا خئاشملا دلاو وه ةيملع ةرسأ نم

 . رمع ني دمحم _

 . رمع ني دمحأ -

 :نيهيقفلا دلاو وه يذلا رمع نب حلاص

 مامإلا مايأ ةنهابنلا لاومأ يف مكح يذلا رمع نب حلاص نب دمحأ

 .يصورخلا باطخلا نب رمع

 يف اوقرغ نيذلا جاًجحلا ةلمج نم وه يذلا رمع نب حلاص نب ديعس ۔

 .تايرق برق ةنيفس

 خيشلا هدلاو لي ىلع سردو 6 حالصو ملع تيب يف هل مجرتملا اشن

 .ءاملعلا رابك نم دمحأ نب دزَو هوخأ ناكو ئ جرفم نب دمحأ

 .امهريغو دمحم نب دادمو ‘دمحأ نب هللا دبع نب دمحم ءاملعلا نم رصاع

 ٣٥٧/٤٢. عرشلا نايب ،يدنكلا ه

 ٦/٢. نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

٣٧٥/٢. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ٥©يدعسلا ٥



 1 / . ذامعل 21. ._-

 . ج! نيين دلا ةاضقلا مجعم ۔.۔.۔۔۔.۔۔۔۔_۔۔.۔۔ و -ج ١٦٥١.۔. ۔۔۔.

 يدحسلا لوبمطصا نب رمع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .اهل يناملألا رامعتسالا مايأ ةغناتب ءاضقلا يلو

 ىلع ايلاو ناكو هدلاو وه يدعسلا بموك نب لوبمطصا نأ رهظي اميفو

 .اهيلع عيرازملا مكح مايأ ةغنات

.١}ه٤ ١٥٣ ص ثم٤٩٩١/ه١٤١ه ثارتلا ةرازو ٣ ط رابخألا ةنيهج ،ىلع نب ديعس ،يريغملا ه



 ۔_۔۔ م. ١٥١ .هوو - ٥ ___ ..۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔ .

 يتبسلا نانس نب فلخ نب رمع خيشلا

  

 .هيقف حض اق

 .ءاجنف نم

 . اًضيأ ضاق نانس هنباو ضاق هدلاو

٠ 
 ءاطعو لذب ةريسم يتبسلا نادمح نب فيس خيشلا نادمح نب فيس تنب ةصقح . ةيتبسلا

٠ 

٦ / ١٥ ٢٠م ص ه١٥.



 جا نيينامعلا ةاصضقلا مجعم - ح ٨

 يدقمَتلا دشار نب رمع خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 .ىوزن نم

 .ريمنلا بحاص هركذ اذكه يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا يلو

 م٩٤٦١/_ه ٠٩ يف مكحلا يلو يذلا كلام نب فيس نب ناطلس وه له نكلو

 يذلا يبرعيلا كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس وه م .م٩٧٦١/ه٠٩٠ ىلإ

 .كلذو اذه لمتحي ،م٩١٧١/ه١٣١١ ىلإ ما١١٧/ه٣٢١١ يف يلو

١٧/٦. ريمنلا ،هللادبع نب دمحم ،يفيسلا ه



 -= 7 ...ال... _ { نيعلا فرح

 يولعلا ملاس نب رمع خيشلا

 (م٠٢/ه٤١ )

 . هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ءاضقلا نع لزع مث . ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوت

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ىلع نب ديعس يريغملا ٢٤٨.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ©يدعسلا ٣٧٧/٢.



 ءاج راب ميحرلا دبع نب رمع خيشلا

 . بيطخ ٠ هيقف ٠ ض اق

 هقفلا ذخأ 6ءاجراب بيطخلاب رهتشا ؤيرجهلا رشع يداحلا نرقلا لهأ نم

 يورلا عرشملا يف يلشلا ركب يبأ نب دمحم هركذ ،رمعاب نارمع نب ليقع نم

 .يولعاب لآ بقانمب

 .ةينورتكلإ ةخسن “يبحملا نيمأ دمحم }رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ ه

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ "يرمعلا ه



 داذحلا يلع نب هثلا دبع نب رمع خيشلا

 . هيقف . ض اق

 ليقع نب دمحم نمز يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف رافظب ءاضقلا يلو

 .فاقسلا

 .رافظب اًضيأ ايضاق هوبأ ناكو

 ©ىلواألا ةعبطلا ©برعلا ءامسال سوباق ناطلسلا ةعوسوم ©نامغ مالعأ ليلد ٠ نورخآو يودب ه

١١٤. ةحفص توريب ©ةيملاعلا عباطملا



 !ج/ديبنامملا ةاضقلا مجعم ..._ .... ... -ح ٢١٦١..۔ ._

 صضح وبأ ؛مساقلا نب دمحم نب رمع خيشلا

 «يضاقلا» ب روهشملا ؛يبضلا يوكزإلا

 (م٠٩٨/ه٧٧٢ :ت)

  

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع

 .بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم نيخيشل ١ نع ذخأ

 . رفعج نب دمحمو دمحم نب ىسوم ناخيشلا هنع لقنو

 مساقلا نب رمعو 6 يراوحلا نب دمحم يراوحلا ابأ ءاملعلا نم رصاعو

 .ةلئسألاب امهيلإ هجوت دقو
 دحأ ناك امك رظنلا نب دشار ةعيب نع اوعنتما نيذلا ءاملعلا دحأ ناك

 ويام ٢٧ / ه٧٧٢ ةنس رقص ٣ يف ميمت نب نازع مامإلا ةعيبل اوعمتجا نيذلا

 ،نالهك نب ةسبنعو نامثع نب ناهبن :خئاشملا نيعمتجملا نم ناكو م٠٩

 .مهريغو ،دايز نب ناورمو ىسوم نب ىسومو

 .(م٣٩٨ - ٠٩٨/ه٠٨٢ _ )٢٧٧ ميمت نب نازع مامإلل ءاضقلا ىلوتو

 .رثألا يف لئاسم هل

 .م٠٩٨/ه٧٧٢ ةنس يف يأ ؛رهشأب ميمت نب نازع مامإلا ةعيب دعب ىفوت

. ىوزن ىلإ عجر مث هيلع ةالصلل يكزإ ىلإ نازع مامإلا راسو



 ... ١٦٢ << : نيعلا رح

 ٣١. ةريس هللا دبع نب دمحم دام نبا ه

 ٥٢٢/١. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١٢٠. ص نامغغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٣٨٧/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا ه

٣٢٩. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه



 "جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 .هيقف «ضاق

 ىلع ءاملعلا عمجأ املو ،ةقومرم ةناكم هل ،يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 فرعي مل يتلا لاومألا نم ةيقابلاو ،اوفرغ نإ اهباحصأ ىلإ ناهبن ينب لاومأ ةر

 اذه ةحصب ىسوم نب رمع مكح نيملسملا لام تيب ىلإ ةرت اهباحصأ

 .مكحلا

 .١!٠'اص نامع مالعأ ليلد 6نورخآو يرودب ه



 -. ١٦٥ ح ...... نيعلا فرح
 . . . . ع . -

 : د .. '٣
 ع"

 ر :. ,. 3 خيشلا مساقلا نب ورمع خي كلا .

 ب >

  

 .هيقف ا ض اق

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 .يداليملا رشاعلا

  

 ٤٢. ص ،روشنم ريغ

 



 ص ٦ ٢ج/ نيينامعلا ةلصحقلا مجعم

 دمحم نب ورمع نب يدع نب ورمع خيشلا : ك : ا

 يشاطبلا | .ج ز

 .م١٣٨١/ه٧٤٦١ ماع دلو .هيقف ضاق

 ققحملا دي ىلع ذملتتو ،نييئاطلا يداو لامعأ نم ىدحا ةدلب يف أشنو

 .هنع ذخأ نمم ورمع نب يدع رعاشلا هنبا لعلو "يليلخلا نافلخ نب ديعس

 ةمزالملا ريثك هنكلو ،مهنايعأو هتعامج رباكأ نم وهو ،اعرو املاع ناك

 هتنايدل سانلا رثكأ نع كلذب ادعتبم ،هتعرزم يف وأ ةعلاطملاو ةدابعلل دجسملل

 .ةولخلل هبحو هعروو

 اهنم قبي ملو ،ةّضرألا اهتلكأو هتافو دعب تشالت اهنإ الإ ةريبك ةبتكم هلو

 .ليمج طخ هلو ،ليلقلا الإ

 .يكرت نب لصيف ناطلسلا نمز يف ءاضقلا ىلوت

 ربمسيد ١٣ /ه٧١٣١ ةنس نابعش ٩ حبصلا ةالص دعب سيمخلا موي يفوت

 .ءاشعلا ةالص دعب ةليللا كلت يف ورمع نب يدع خيشلا هنبا يفوت دقو (ع٩

 ققحملا ىلإ ةيهقف ةلئسأ هلو ،حدملا يف وه ام اهنم 5ةريثك راعشأ هل

 .ناميإلا دعاوق ديهمت يف اهضعب دجوي ،يليلخلا

 ١٦١/١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©يبيصخلا ه

 ٢٥٥ _ ٢٥٧. ص نامجلا دئالق ؤآفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٣٩١/٢. }ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

 ٣٣٢. ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه

.نيعلا فرح ،نيطبابلا مجعم ه



 ۔۔ ٠١٦٧١ < . نيعلا فرح

 يولعلا ملاس نب ريمع خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ايقيرفإ قرش نم كشكشو ةتيوب ءاضقلا يلو

 ءامسأ كاهو :رابخألا ةنيهج بحاص يريغملا يلع نب ديعس خيشلا لاق

 رصان نب دمحأ نب ملاس خئاشملا مهو ؤكشكشو ةتيو يف انرصع ةاضق

 .يولعلا ملاس نب ريمعو .....يمايرلا

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ىلع نب ديعس ©يريغملا ٣٤٨.

٥ ص ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص لمحم روتكدلا ٣٣٤.



 ٢٢ / نيينامعلا ةاصضتقل
 ! جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم : -ح ٨١٦١._۔___

 يدزألا يم السلا هلا ديبع نب ضايع خيشلا .

 .هيقف ضاق

 لبق نم ةيناث اهيلو مث ۔هه٧٢٩ ةنس لزع مث ‘مه٢٩ ةنس رصم ءاضق يلو

 نب رمع هرقأ ه٩٩ ةنس ناميلس توم دعبو ،ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس
 .ه٠٠١ ةنس بجر يف لزع مث ،اهئاضق ىلع زيزعلا دبع

 لدعي جرخ الجر نإ :هيلإ زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا بتك دقو
 اولمعي نأ هيلاوم ىبأف اهلتقف قيرطلا ىلع ةأرما مدصف ،رامضملا يف هل اسرف

 ول هتيد :يأ ةلقع ئيذخآ اوناك هيلاوم نأ كشنال انإو ءاطعلا ذخأي سيلو ،هنع

 ۔ قح ۔ لْقَع كدنع طقسي الف 5اوملظ دق نأ اوأر كلذ اوعنم نإو ؤبيصأ
 .«هيلاوم ىلع كلذ لعجاف» :زيزعلا دبع نب رمع هيلإ بتكف ملسم

 ؟هعبصأب ةيبص عرتفا يبص يف اضيأ زيزعلادبع نب رمع ىلإ ضايع بتكو

 هيف ضقاف ؤكل هتلعج دقو \ءيش اذه يف ينغلبي مل هنأ :رمع هيلإ بتكف

 .ارانيد نيسمخب مالغلا ىلع اهل ىضقف . كيأرب

 ٣٢٣٧. ۔ ٣٣٢ ةاضقلاو ةالولا باتك 6ؤفسوي نب دمحم ‘يدنكلا ه

 ٠ ريمنلا هللا دبع نب دمحم ©يفيسلا ٣٤٠/٢.



 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ه ١٧٦٨١ هل هح۔__.۔۔_۔۔۔. ۔ ._ . -. .. نيعلا فرح

 يحاورلا يلع نب دومح نب ىسيع خيشلا

 .هيقف حضاق

 .لئامس ةيالوب ةانجلا ةدلب ىف أشن

 .يلع نب دومح هدلاو لي ىلع ةعيرشلا ملع ئدابم ملعت

 هللا دبع نب دمحم يضرلا مامإلا عم سردف ىوزن ىلإ لحر كلذ دعبو

 .ىليلخلا

 .دبدب ةيالو ىف ةاكزلا ىباج ناك ءاضقلا لبق هلامعأ

 .صانش مث ىول مث قيوسلا :قطانم ةدع يف ءاضقلا يلو مث

 .حّنَم ةيالو اريخأو

 .م ٥ ھ_/٥ ١٩٧ م اع يفوت

.يدشارلا دومح نب ىسيع نب دومح نب ليلجلادبع هديفح نم هتايح ةمجرت تذخأ ه



 .١٧٠ سس . ۔۔ ..._ .و .چ> .

 يسماشلا رماع

 (م٠٢/ه١ا ق)

 .م١٩ ٠ / _ه ١٣٣١ ماع دلو 6هيقف ضاق

 نرقلا لئاوأو رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .دبدب ةيالوب اجنف نم ؛يرجهلا رشع سماخلا

 مولعلا سردو .حالصو ملع تيب يف أشن

 نب ملاس خيشلا هدلاو دنع ةينيدلاو ةيهقفلا

 نب روصنم خيشلا دي ىلع ذملتت امك ،شيرف

 .ىسرافلا رصان

  

 ٣ج/ نيينامعل ا ةاضقلا مجعم

 نب ديعس نب شيرق نب ملاس نب ىسيع خيشلا ا - .

  
 ناك ©بيسلاو ،يفاولاو لماكلا :اهنم ،نامغ نم تايالو ةدع يف ءاضقلا دلقت

 يضاقلا خيشلا هنع لاقو ٠ ءاضقلا لمع نم لاقتسا اهيفو ارشوب ةيالو اهرخآ

 .«اهيزن اعرو ادهاز املاع هي ناكو» :روهزلا تاقاب ىف ىسرافلا دمحم نب فيس

 . ةيبدأ تاحراطمو ٦ ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ اهنم .ةريثك راعشأ هل

 ١٦٢/٦. قئافلا درمزلا .دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٣٧ _ ٣٩. ةينسلا رهاوجلا ؤ©فيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٣١٦. ۔ ٣٠٩ نامجلا دئالق ............. .

 ٠ .............. ديفملا زجوملا ١٣٠.

 ٢٣٨. ةيبهذلا طومسلا ىسيع نب ىسوم ،يركبلا ه

 ٠ ص ركفلا ةصالخ دمحم نب فيس يسرافلا ١٣٢ ۔ ١٣٣.

٠ روهزلا تاقاب \دمحم نب فيس يسرافلا ص٢٤٢٤.



 . ك ١٧١.

 يناويطلا رماع نب حلاص نب ىسيع خيشلا

  

 (م٢٤٩٦١/ه٦٨١! :ت۔م٩٨٨١/ه٦٠٣٢١ : و)

 . هيقف ز ض اق

 نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .لئامس ةيالو

 ملعلاب ترهتشا ةرسأ يف لئامس يف أشن

 نب دمح ديبع وبأ خيشلا :ةخئاشم نم ،بدألاو

 ،يدنكلا دسأ نب ةعيبر خيشلاو ،يميلسلا ديبع

 خيشلاو ٧يدعسلا ناحرف نب ديبع خيشلاو

 .يدنكلا دمحم نب ناميلس

  

    
 ادعاسم مث لئامس يف يميلسلا ديبع يبأ هخيشل ءاضقلا يف ادعاسم راص

 مث حرطم يف ءاضقلا ىلوت مث ،طقسمب ةيعرشلا ةمكحملا يف ءاضقلا يف هيبأل

 ةنس تام نأ ىلإ روميت نب ديعس ناطلسلا ر اشتسمو ةاضقلا سيئر راص

 .م ٣٤٩١/_ه ٦٢

 هملعب ىقرتف ،رابخألا فئارطو راثآلا دراوش ىلع اعلطم ،ايعاو اظفاح ناك

 . سانلا دنع ابوبحم اهيجو راصف ث هقلخ نسحو هبدأو

 : ةيملعل ١ ٥هر ات آ نم

 ،عيضاوملا نم ريثك ىلإ اهيف قرطت :تابسانملا ىتش يف ةيرثن لئاسر ١

 .شيفطأ قاحسإ يبأل جاهنملا ةفيحص يف اهنم ءيش دجوي



 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 تاللا 7 _ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔_ ۔۔۔۔۔وه ``‘جح> ١٧٢ .. ۔_.. ..

 ۔ كلذك _ هلو ،خلا .. ءاثرلاو ضاهنتسالاو ةئنهتلا يف ةديدع دئاصق ۔_ ٢

 .ةيمظن ةلئسأ

 .(طم) ةينورابلا ةلحرلا _ ٣

 ٢٠٥/٢٣ _ ٢١٠. نامعنلا قئاقش كشار نب دمحم 6ىبيصخلا .

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف يدعسلا ٣٩٥/٢.

ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم روتكدلا ه ٣٣٧.



 _ ۔۔.۔ ۔ ه ١٧٣ هلال

 أطأط نب يلع نب ىسيع خيشلا _

 . هيقف ٠ ض اق

 ةيناثلا هترايز يف ةطوطب نبا هركذ يرجهلا نماثلا نرقلا لهأ نم رافظ نم

 ،يلوسرلا ثيغملا كلملا نب رصانلا كلملا نمز ،م٧٤٣١ /ه٨٤٧ ةنس رافظل

 .سفنلا ميرك ردقلا ريبك :هنع لاقو

٢٠٠. ةطوطب نبا ةلحر 6ىتاوللا هللا دبع نب دمحم ةطوطب نبا .



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب رهاز نب لاله نب يلع نب بلاغ مامإلا

 يئاتهلا ديلولا نب ديعس

  

 نب مهف نب كلام نب ةءانه ىلإ هبسن لصتي
 نبي هللا دبع نب ناندع نب سرد نب منغ

 ج او ١ = نب رصن نب كلام نب هللادبع نب بعك نب نارهز
 2 , نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب دزألا
 دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس

  

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ،يبنلا

  
| 

 ١ .هيقف مامإ ضاق

 تيسدالب يف م٦١٩١ يرجه ١٣٣٠ ماع دلو

 .ءالهب ةيالو لامعأ نم

 هوبأ ذخأ دقو لو هنأب يملاسلا مامإلا هفصو يذلا .هيبأ فنك يف شاع

 نب نسحم خيشلا همأل هجو ،يئانهلا رهاز نب لاله خيشلا :اهيبطق نم ةماعزلا

 .يربعلا دشار نب دمحم نب نارهز

 . هنر يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا دهع يف ءالهب ىلع ءاضقلا يلو

 هضرم ببسب هتمامإ تاونس رخآ يف يليلخلا مامإلا فعض ةيادب دنعو

 فالخلاو قاقشلل ابنجت ؤفالختسالا ةقيرطب ذخألا ءاملعلا ضعب ىأر ،هربكو

 تايصخشلا نع ثحبلاب اؤدبف ،هتافو لبق مامإلا فلخي نم داجيإ يه يتلاو

 تافصلاو طورشلاب مستتو فصتت يتلاو ، ةيلوؤسملا لمحت ىلع ةرداقلا

 .مامإلا يف ةمزاللا

 



 . ٧٥ > نيغلا فرح

 :مهو ةاضقلا خئاشملا ضعب ىلع زيكرتلا ىلإ ثحبلا دعب رظنلا لآو

 ٣٠ رمعلا نم غلبيو ©يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا نب هللا دبع خيشلا

 .لحن يلاو وهو اماع

 مامإلا ىدل لواعملا يداو يف ايضاق ناك ،يلوعملا دشار نب فيس خيشلا

 .اماع ٥ رمعلا نم غلبيو ،ىليلخلا

 نم غلبيو كدبدب يلاو ناكو ،يديعسوبلا روصنم نب رصان نب دمحأ خيشلا

 . اماع ٤٠ رمعلا

 يلاو هيبأ عم ايضاق ناكو ©ينئانهلا لاله نب يلع نب بلاغ خيشلا

 .اماع ٣٥ رمعلا نم غلبيو ،قاتسرلا

 دشار نب ملاس مامإلا نب هللادبع خيشلا ىلع ةيادبلا يف يأرلا رقتسا دقو

 يف مامإلا نوكيل بلاغ خيشلا ىلع رمألا اسرو كلذ متي مل نكلو يصورخلا

 . لبقتسملا

 قباسلا هلمع نم لقتناف .ةمامإلل حشرم هنأب يئانهلا خيشلا غالبإ مت

 ةلودلا رومأ رييست يف ىوزنب مامإل ا ةدعاسم ىلإ ٦ قاتسرلاب ضاقوهو

 .رمألا اذهب قّلعتيامو

 يفوت م٤٥٩١ قفاوملا ھ١ ٣٣ ةنس نايعش رهش نم ٩ نينئإلا موي يفو

 .بلاغ مامإلل ةعيبلا تدقعو . ناي يليلخلا مامإلا

 :خئاشملا ءامعزلاو ةاضقلاو ءاملعلا مه هوعياب نيذلاو

 . (ضاق) .يشيقرلا رهاز نب ملاس نب دمحم خيشلا

 .(ضاق) .يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا

.(ضاق) .يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا
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 .(ضاق) .يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم خيشلا

 .(ضاق) .يفيسلا رصان نب ديعس خيشلا

 .(ضاق) .ينامثعلا هللادبع نب رهاز خيشلا

 .( رضخألا لبجلا ريمأ) يناهبنلا ريمح نب ناميلس خيشلا

 .(ريمأ) يثراحلا حلاص نب ىسيع نب حلاص خيشلا

 .(ضاق) .يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا نبا هللادبع خيشلا

 .(ضاق) .يدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا

 .(لاو) .يشيقرلا ملاس نب دمحم نب ميهاربإ خيشلا

 .(ضاق) يثراحلا يلع نب دمحم نب ملاس خيشلا

 .(ضاق) .يسبحلا دشار نب دمحم خيشلا

 .(ضاق) .يشاطبلا رجنخ نب انهم نب دلاخ خيشلا

 .(ضاق) .يديعسوبلا روصنم نب رصان نب دمحأ خيشلا

 .(ضاق) يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس خيشلا

 .(ضاق) يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا

 .(لاو) يملاسلا هللا دبع نب دمحم خيشلا

 يلوت دعب نميآلا هدعاسو مامإلا خأ وهو ،يئانهلا يلع نب بلاط خيشلا

 .ةمامإلا

 .يناهبنلا هللا دبع نب ىيحي خيشلا

 .يئانهلا ردب نب دوعس خيشلا

 مث يليلخلا هللا دبع نب يلع خيشلا ءانبأ دوعسو هللادبعو لاله :خئاشملا

.ةماعلا مث ةصاخلا



 .. ..._ ۔ ١٧٧. و- ه ۔ .... ,نيفلا فرح

 ءاهخياشمو دالبلا نايعأ ىلإ لئاسر لسرأ ةمامإلل بلاغ مامإلا يلوت دعب
 مامإلا لعب مامإلا وه هنأب ‘ ةيناطيربلا ةيلصنقلاو روميت نب ديعس ناطلسلا ىلإو

 نب حلاص خيشلا نيعو ،هل ابئان بلاط خيشلا هاخأ مامإلا نيع امك ،يليلخلا

 .ةيجراخلا نوؤشلا نع الوؤسم يثراحلا ىسيع

 :ةفيلخلا مامإلا حيشرت يف ىليلخلا مامإلا دهع اذهو

 . ميحرلا نمحر لا هللا مسب)»

 دق ينإ ،يليلخلا هللادبع نب دمحم نيملسملا مامإ انأو هلوقأ ام اذه

 تيأر ينأل دشار نب ملاس مامإلا نب هللادبع دلولا فالختسا نع تعجر

 اهرمأ نأل ؛ةفالخلا رمأ نم دوصقملل فلاخم كلذو ] اضارحإو اقعض هيف

 ينإو ،ا٠٢:صصقلا] نيمكلا ئرملا َتَرَجِتَتَسآ نم َريَح تك » ك لاق امك ؤنيتم

 رمأ ىلع ةفيلخلا وه هتلعجف .هتنامأ يف لدعلاو هنيد يف يوقلا وه يلع

 نإف اثثف باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب ىبأب ايدتقم يدعب نم نيملسملا

 بلقنم 5 اوملظ صنل ا : ل إو ،هيف ىنظ نسح كلذف بل اغ م اقتسا

{ 2 
 . ٢٢٧] :ءارعشلا] » نودلقي

 الو لوح الو ةمتاخلا نسحو ديدستلاو دييأتلاو ةناعإل ١ هلو ىل هلأسا هللاو

 . «ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 نم بلاغ مامإلا جرخو ةمامإلا ىلع تضق "ماسج ثادحأ تراص مث

 ةيقرشلا ةقطنملا نم مامدلاب لزنف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ائجال نامع
 .هتمامإ نم نيتنس دعب كلذو

 ربمفون ٢٩ قفاوملا ۔ه٠٣٤١ ةجحلا وذ ١}؛ ىحضألا ديع مايأ ثلاث يف يفوت

.م ٩



   ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ..... ۔۔.۔ %< ١٧٨

 ٠ نامعنلا قئاقش كشار نب دمحم ©ىبيصخلا ٢١٦/٢.

 ٠ نايعألا ةضهن هللا دبع نب دمحم 6ىملاسلا ٨٨ _۔٩٩.

١٤٨. ۔۔ ١٤٥/٢ ىوزن خيرأت ىف ىولسلا للا دبع نب دمحم 6ىفيسلا .



 ۔ ۔۔ ه َ ٩ ٧ ١
 .- نيفلا فرح

[ 
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 يفوعلا بيرغ نب يلع نب بيرغ خيشلا | ٢
 | ., ا.

 (م٠٢٩١/ه٩٤٢١ دعب :ت)

 .هيقف ضاق

 .قاتسرلا ةيالو نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نب دمحم خيشلا كلانه هيلع ذملتت نممو ،ايقيرفإ يقرش ىلإ رفاس
 .يحاورلا دمحم نب ملاس

 اهيف يمبو ٠ رابجنز يه من .ء ارضخل ١ ةريزجل ١ يف ء اضقل ١ ىلوت ىتح ايض ذاق اهف , م ٠. ه + . . [¡ ۔

 .يفوت

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ©يريغملا ٣٤٨.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يدعسلا / ةضابإلا ,:ريملكت ة ٣/٣.



 ٨ ->: . نيينامعلا ةاضقلا مجعم /ج٢

 نب دوعس نب ناميلس نب ناشغ خيشلا
 نب دمحأ نبي ناميلس نب دمحأ نب ناميلس
 نب رطاخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 يعورزملا بيرغ نب كرابم

  

 .لئامس نم .هيقف .ضاق

 .لئامس رجاحب ةيروتجلا ةلحمب دلو
 نيخيشلا دي ىلع سردو هتيرق يف أشن

 نب نافلخو ىميلسلا ديبع نب دمح نيتمالعلا

 . .يبايسلا ليمج

 يف هدنع ماقأ دقف ديبع نب دمح خيشلا امأ

 ىف هعم سردو ةليوط ةدم همزالو طقسم

 . .روخلا دجسم

 ٨ءاسمو احابص هعم سلجي ناكف ليمج نبا خيشلا مزالو لئامس عجر مث

 .هل هتمزالم ةرثكو ليمجلا هتوصل صاخلا هئراق ناكو

 هنم دافتساو ،نيدلا لوصأو وحنلا سردف رجاحلا يف سيردت ةقلح ماقأ

 ةيالوب ايضاق نيع مث ،هب سردو روخلا دجسمب امامإ لمع بالطلا نم ريثك
 ةدم ءاضقلا نم جرخ مث روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف يفاولاو لماكلا

 ءاضقلل ديعأ مث ،سوباق ناطلسلا دهع ةيادب يف ةيلخادلا ةرازوب افظوم لمعف

 ةعنصملا مث يميربلا مث ةروباخلا مث راحص مث ةضحم مث دبدب مث بيسللاب

 .هب تملأ ضارمأل دعاقتلل ليحأ اهنمو

 .ضارغأ ةدع يف رعشلا مظن

  

  

  



 ۔ ه ١٨١ هس ٠ _ _ ۔۔۔ ۔۔.۔. نيفلا فرح

 .ةيمظن ةيهقف ةبوجأ هلو

 :تيبلا اذه بارعإ نع هلأس نمل باوج اهنم

 امالس هب ثيتأ بنذ الب يداؤف ثتلس اهئأش ةنيثب

 :باجأف

 اماتخ هلعجأ هللا دمحو ءادتبا هلعجأ هللا ركذو

 .ماتخلا ىتح باوجلا يف رمتساو

 .يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل لاؤس هلو

 :هعلطم

 مكح ينب نم ىمست ليلخلا مساب مكحلا ةمالعلا ىلإ لاؤسلا اذه

 :لاقو

 مكجلا يف سانلا قافو يناعملا لهأ { ثدصق هوحن نق اي وحنلا ملاع اي

 مدعنم ريغ نامز يف ةروسكم تدغو ةمومضم تبصن ةظفل ام

 ملظلاو لهجلا يجايد وحمت تلز ال يدمتعمو { وخيش ش اي كلضفب ذشرأ

 : هباجأف

 مكجلاو مكحلا ىنعمب طاني امظن 3 مكحلا دحاولا نوعب باوجلا كاه

 ملل سكنلعم يف دصقلا نع ِءان طبتخم لهجلا مالظ يف رئاح نم

 :لاقو

مزو اذ راص نم يف محشلا بسحت نأ مكحلاب ناشغ اي كذيعأ ينإ



 جج ١٨٢١ .. ۔-

 :لاق مث

 نع درجت نإ ىدانملا مسا يف كاذف

 اذو هؤنب نيونت نود ةمضب

 .باوجلا رخآ ىلإ

 ج / نبين امعلا ةاضقلا مجعم

 ملعلا يفو دوصقم ركنملا مسا يف

 :يب مامأ ادجسم ىنبف لئامس هدلب ىلإ داع دعاقتلا ىلإ ليحأ نأ دعبو

 .هتيبو هدجسم نيب يقبو

 .م ١٢ ١ه_ / ٩٢ ماع ىفوت ىتح

 :ىه ةديصقب هتيثر دقو

 هزبص تلقلا رداغ ميلأ باصم

 هعقوو مَلأ دق ميلأ باصم

 هيعن اناتأ دق ميلأ باصم

 انب ادغ كيلملا دبع يبأ باصم

 أجلم كدعب ناك له انذاتسأ ا

 بحاص كدعب ناك له انذاتسأ أ

 هراد ةحاسب امود انعمجت

 اهب يتلا يلايللا كلت ىلع مالس

 هقزصو اهيف وحنلا ريبع مشن
 ابناج ناك انرامسأ نع هقفلا امو

 مئان ملح ىوس ايندلا ام يليلخ

 لئاز لظ ىوس ايندلا ام يليلخ

 اوحبصأو اهيلع اوراس نمم ىرت امأ

 مدآ دهع نم ضرألا كولم نيأف

 هزهد كاذ يف َنْزُحلا هيلع ىقلأو

 هرحب فرذي عمدلا هنمو ميظع

 هزمج بلقلاو ءاشحألل قرحأف

 هرين فيك هلل ايف اميظع
 هرمأ قاض نإ يأرلا يف هب ذولن

 هرشَي اماود انايقلو ودو

 هوي بيطلاو سنآلاب انلمشيو
 هريس لمذي فيطلاك تضم انشيأ

 هرطع حفني دومحملا بدألا اذك

 هردب باغ دق سنألا كاذ هللا ىعر

 هزبق هئجافي اهيف زرتغي نمو

 هرجف كتغبي ليللاك لق تئش نإو
 هَقم لك بزلا تحتو اناف

هرُجَن رصايق نموأ ةرساكأ



 نيفلا فرح

 انهلإ لش سانلا رايخ نيأو

 «تيم كتإ» :قلخلا هلإ لوقي

 ةولُسو ديقفلا لآ مكلءازع

 هل افلخ هدعب اعيمج مكارن
 انماتخ كسم هللا ةالص ريخو

 يذلاو بحصلاو لآلاو ىفطصملا ىلع

 .يعورزملا ناسغ نب دمحم هدلو اهدعأ ةركذم .

.١٨٢ > 

 هريخ نوكلل مع نم مهمتاخو

 هركذ لجَج دق توملل مهنإو
 هرجأ يهالإ نم ليمج ربصف
 هرذق ولعي دق دمحلا ًربسكي نممو

 هرطع نوكلا يف حاف مالس كاذك
 هريس هلل ناك دق مهيعس ىعس

٠ ص نامجلا دئالق ٨&فيس نب دمح يديعسوبلا ٣٥.



 جا . يينامعل ة . ةل

 ! جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . --:© ١٨٤٨

 يولعلا ةليودلا ىلوم يولع ني لضف خيشلا
 يتيسحلا

 . هيقف ] ص اق

 ٠ر افظ نم

 ما٥٧٨ هيرجه ١٦٩٦٢ ةنس اهنايعأ ضعب نم ةوعدب رافظ يف ءاضقلا ىلوت

 زاحو اهب ماقأ ثيح ايكرتب لوبنطسإ ىلإ هجوتف تاونس عبرأ دعب يصقأو

 .ديجملا دبع ناطلسلا ىدل ةصاخ ةناكم

 ٠ ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ٩.
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 يدمحيلا فيس نب لضف خيشلا

 .هيقف ضاق

 نب ديعس نب دمح دسلا ىلوت ركذ امدنع نيبملا حتفلا يف قيزر نبا لاق

 رقأو :(_ه ٢٦ بجر رهش نم ةعمجلا ةليل :ت) .مكحلا ديعس نب دمحا . أو :( رهش أ مامإلا

 ماكحالاو نيملسملا نيب هب | : ًألاو .. ريب ةباتكلل طقسم ةدلبب يدمحيلا فيس نب لضف خي

 ٥٦ ٢٣ ٠. ص نييديعسوبلا ةداسلا هريس يف نيبمل ١ حتفل ٠ رب ة ف ن تقلا ريب دي ؤىيرر نب دمحم دمح 8,ىزر .ربا ه

١٨. ص 6ديعسوبلا خيرأت نم ةذين ديفملا زجوملا ٥&بميس نب دمح يديعسوبل ةنس ," . ا ه
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 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ..۔۔۔۔۔۔ .. < ١٦٨١.۔۔۔۔۔.

 \ي ۔۔۔۔۔

 .هيقف 0 ض اق

 .تيفحب اهتريشع نم لجر اهجوز ةأرما حاكن قزفي مل هنأ هماكحأ نم
 .كنضب اهيلوو اهجوز اهب لخدو

 ٣٤٣/٤٨. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا .

٣ / ١. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف يدعسلا ٠



 . 7 ٧ ۔۔۔۔. ___

  

 مجم نب ىيحي نب دمحأ نبا مساقلا وبأ خيشلا

  

 .هيقف ضاق

 .يكزإب ءاضقلا يلو

 ِ . ٦ . ا : ۔۔ .-- ۔,
 إ ةيح ... هكح . :.. .: ۔.,۔١ !ذبن للا

 ٤٧٩/٢. نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس ،ىشاطبلا ه

 ٦٥٠/٣. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٠



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 دمح نب لشاه نب دومح نب روسق خيشلا |
 يدشارلا

 (م١٤٩١/ه٠٦٢١ :ت ۔م١٧٨٨١/ه٤٠٢١ :و)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 سرد مث ،هدلبب ميركلا نآرقلا ملعتو ،يكزإ لامعأ نم نيتيرقلا دلبب دلو

 رون مامإلا دنع سرد اهدعبو ،يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا دنع وحنلاو هقفلا

 .يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا نم دافتسا امك ،يملاسلا نيدلا

 هدنع سرد نممو ‘يشاطبلا سماش نب دمحأ خيشلا وحنلا يف هتذمالت نم

 . يثراحلا يلع نب دمحم نب ملاس يضاقلا خيشلا اًّضيا

 مامإلل حنم يفو تايرق نم فاغلا ليح دلب يف ءاضقلاو ةيالولا دلقت
 ةنس روكذملا مامإلل تاّيرق ىلع ءاضقلا دلقت امك يصورخلا دشار نب ملاس

 ىلإ رفاس يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دهع يفو ،م٦١٩١/ه ٣٤

 هقيرط ءانثأ نامغ يف يفوت ثيح م١٤٩١/_ه٠٦٣١ ةنس اهنم عجرو ثرابجنز

 .يكزإ هنطو ىلإ

 هلو ،اتيب نيعبسو ةئام يف عقت .ةيقيرفألا هتالحر ىدحإ يف ةزوجرأ هل

. ةيمظن ةبوجأو ةلئسأو ةيبدأ تاحراطم
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 0١٦٢٧ ٢٧٩. ص نايعألا ةضهن ،هللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٠ ص نامجلا دئالق ؤ©تفيس نب دمح ‘يديعسربلا ٣٢٣٩ ۔ ٢٤٣.

 ٦٣. ۔ ١١٦)ص ىيكزإ يف ةيملعلا ةايحلا ادمحم نب ىيحي ،ينالهبلا ه

 .(ق) فرح ةيبرعلا ءارعشل نيطبابلا مجعم ،نيطبابلا ه
١٨١. ۔٣٢/٧١ ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ‘يدعسلا ه



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب دبع نب ركب نب روس نب بعك خيشلا

 نب ثراحلا نب طيقل نب ميلس نب ةبلعت

 يدزآلا مهف نب كلام

  

 .هيقف 0 ض اق

 فاعسإ هباتك يف يبايسلا دومح نب ملاس خرؤملا ةمالعلا خيشلا ركذ

 نب طيقل نم مهنأ مدنسم يف حوحشلا ركذ نامغ لهأ باسنأ يف نايعألا

 .جأتلا يذب طيقل مهدج بقليو "مهف نب كلام نب ثراحلا

 راوس نبا وأ ©كروس نب بعك ةكازدلا هيقفلا ةمالعلا خيشلا» مهنمو :لاق مث

 .«ةرصبلاب ؤ باطخلا نب رمع يضاق

 .نيعباتلا رابك نم هنأ رثكألاو ،مهنم { ضعبلا هدعو ،ةباحصلا رابك رصاع

 نب رمع ةفيلخلا دهع يف هنأ ةرصبلا ىلإ نامع نم هترجه ببسو

 رحبلا عطقي نأ يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع نامغ ىلع هلماع رمأ هو باطخلا

 ددع ةفالخلا يلاو ىدل عمجت كانهو سرفلا ةبراحمل نامع لهأ نم هعم نمب

 كراعملا ءاهتنا دعبو لجر فالآ ةثالث ىلإ ةئامتسو نيفلأ نيب نييناملا نم

 اولزن ثيح قارعلا ىلإ اوبهذ ،مهفيلح اهيف رصنلا ناك يتلا سرفلا نيبو مهنيب

 دعبيو ،نامُغ مهنطو ىلإ نوقابلا داع امنيب اروس نب بعك مهيفو ،«جوت» ةقطنم

 .نامغ ىلإ نودئاع مهنم دعي ملو قارعلا ىلإ عيمجلا لقتني نأ

 . مهنم ةرصبلا ىلإ الجر رشع ةينامث «جوت» يف ىف اوناك نيذلا نم مدق مث

 " ةيادب رب رفنلا كئلوأ لكش كلذبو ٠ اهريصمت دعب كلذو روس نب بعك

اوحبصأ ىتح هدارفأ رثكو يناملا دوجولا كلذ ربك مث ،ةرصبلا يف ذ ينامغلا



 .۔۔ . .۔ ١٩١. و . _ فاكلا فرح

 ةرفص يبأ نب بلهملا دهع ىلع اميس ال ةبراض ةوق اوراصو ،ةريبك ةعامج

 هعافدل «بلهملا ةرصب» ،ام ةيخيرات ةرتف ىف ةرصبلا ىلع قلطأ ىتح 5هدالوأو

 .جراوخلا موجه اهنع

 ثيح ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذ ةرصبلا ىف روس نب بعك رقتسا نأ دعبو

 همكح سلاجم رضحو . هنظ باطخلا نب رمعب ىقتلاف نيملسملا ةفيلخ رقم

 رضاح بعكو اهجوز نم يكتشت ةفيلخلا ىلإ ةأرما تءاج نأ موي تاذ ثدحو

 هليل تيبيل هنإ 6يجروز نم لضفأ ق الجر تيأر ام :نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف

 ءاهيلع ىنثأو اهل رفغتساف رطفي ام راحلا مويلا يف اممئاص هراهن لظيو .امئاق

 :بعك لاقف ،ةعجار تماقف ةأرملا تيحتساو :لاقو ...ريخلا ىنثأ كلثم :لاقو

 أ :لاق ؟كيدعتست كتءاج نأ اهجوز ىلع ةأرملا تنعأ اله نينمؤملا ريمأ اي

 معز اذه نإ ،هيلوقت نأ قحلاب سأب ال :لاقف \تةرف ...معن :لاق ؟تدارأ كاذ

 .كشارف بنتجي هنأ .كجوز نيكتشت تئج كنأ

 اهجوز ىلإ لسرأف ،ءاسنلا عبتتي ام عبتتأ ينإو ،ةباش ةأرما ينإ لجأ :تلاق

 لاقف .همهفأ مل ام امهرمأ نم تمهف كنإف امهنيب ضقا :بعكل لاقف ،ءءاجف
 َنيضقتل كيلع تمزع :لاقف ،امهنيب يضقي نأ قحأ نينمؤملا ريمأ :بعك
 هل ضقأف نهتعبار يمه ةوسن ثالث اهيلع ةأرما اهنأك ىرأ ينإف :لاق ،امهنيب

 .(ةضيرفلا ءادأ الإ اهيف هل سيل) ةليلو موي اهلو ،نهيف دتعتي نهيلايلو مايأ ةثالثب
 بهذا ،تنأ يضاقلا معن كرخآلا نم بجعأب لوألا كيأر ام هللاو :رمع لاقف

 .ةرصبلا لهأ ىلع ضاق تنأف

 :هلوقب ةصقلا هذه ءارعشلا دحأ مظنف

 هدجسَم يشارف نع يليلح ىهلأ 3 ةدشرأ ميكحلا يضاقلا اهيأ اي

 هدعي نيقيلاب بر فوخو ةبعت يعجضم يف هدهز
 ةدقري ال هليلو هراهن هنكي هنيبج اشرتفم

هدرت ال ثعكاي اضقلا ضقاف ةدَمْحأ ءاسنلا رمأ يف ثسلو
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 :جوزلا لاقف

 لزن دق ام ينلجوأ ءرما ينإ
 للج فيوخت هللا باتك يفو
 لمعلا ننح ىلع اذ يف اهنف
 لدع نم نيمكاحلا ريخ نإو

 :يضاقلا لاق

 لصف دق ءاضقلاب ديعسلا نإ

 لعب اي كيلع اقح اهل ذإ
 للعلا كنع غدو كاذ اهل ضمإ

 لضو نهنقو نهفصف اذإ

 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 لوطلا عبسلا يفو روطلا ةروس يف

 لَججلا يف ام اهشرف يف يندمز
 لعبلا زب نمو هللا ةعاط نم

 ْلَقَع نمل ظعاو نارفلا يفف

 لدعو اقح قحلاب ىضق نمو

 لقع نمل ةدحاو عبرأ نم
 لَهَم يف ثالثلا رمأ نم تنأو

 لمعلا عييضتو لوقلا عفني ال

 :ماظنلا رهوج يف يملاسلا نيدلا رون لاق

 هاتإ تبلط دق نكت نإو

 ةرم ليق مايألا عبرأ يف

 ارّظنلا كاذ قورافلا نسحتساف

 :اضيأ هماكحأ نمو

 هابأ وأ ءاش نإ همزلي

 هرصبلا يضاق لوقلا اذه جرخأ
 قورافلا ةرضح يف هب ىضق

 ارمع يضاق راص كانه نمو

 هدنعو } رمع ىتأ ءام نيع بحاص نأ :ىتثملا نب رمعم ةديبع وبأ ركذ

 ،يقست ام جارخ يل لعجاف انيع يل نإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف روس نب بعك
 هنال :لاق ؟ملو :لاق كل كاذ سيل نينمؤملا ريمأ اي :بعك لاقف كل وه :لاقف

 هضرأ يف هؤام سبح ولو ،سانلا ضرأ يقسيف هضرأ نع هؤام ضيفي ال

 نإ سانلا ضرأ نع هءام سبحيلف هزمف ،هضرأب الو هئامب عفتني ملف ؤتقرغل
 ؟كءام سبحت نأ عيطتستأ :رمع هل لاقف ،اقداص ناك

.ىلوألا عم بعكل هذه رمع لاق .ال :لاق
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 :اضيأ هماكحأ نمو

 عطقي نأ ىلع اقرو هبحاص امهدحأ عاب ،نالجر بعك ىلإ مصتخا ۔

 ةقرو هعسو نم يل عطقا :هل لوقيف (عطقلا ةلآ) ميدألاب هيتأي لعجف ،هاضرب

 ‘©كمهارد ذخف الإو ،هيلع هدسفت ال وأ هلك هعطقت نأ اًمِإ :بعك لاقف ،هيقاب عدو

 .«مالسإلا يف رارض الو ررض ال» ادبملل اقيبطت بعك نم كلذو

 نب بعك ىلإ امصتخاف ةرخص اهدجوف اًضرأ لجر نم لجر ىرتشا ۔

 .كل يهف لاق .ال :لاق ؟اهدرت تنكأ ابهذ اهتدجو ول تيأرأ :بعك لاقن روس

 دحأ ىلع امهادحإ تبلقناف ٠ اهدلو ةدحاو لك عمو ناتأرما تدقر 7

 ىلإ افلتخاف "ىقابلا ىعدت امهنم ةدحاو لكو اتحبصأو "هتلتقف نييبصلا

 (اوقفتا :اوطوأ ©رثألا ىفتقي نم :ةفاقلا) اوطوأف ةفاقلا ىلإ ثعبف روس نب بعك

 ملو دؤاد نب ناميلسب تسل ىنإ :بعك لاقف ۔ نيتأرملا ىدحإب هبشلا قحلأف

 .اودهش نيملسملا نم ةعبرأ نم لضفأ ائيش دجأ

 .اهاع رشع ىنثا ءاضقلا ىف بعك ثكم دقو اذه

 ىتح ايضاق هل لزي ملو ٥©ه٨١ ةنس ةرصبلا باطخلا نب رمع هاضقتسا دقف

 نب هللا ذبع نافع نب نامثع ىلو ه ٩ ماع ىفو _ه٣٢ ماع يف ن رمع دهشتسا

 .دهشتسا ىتح لزي ملف ءاضقلا ىلع ابعك رماع نبا داعأف ةرصبلا ىلع رماع

 انًقَطْلأ :روس نب بعك تنب تلاق :لاق ىنئادملا ثدح ،اعرو ناك دقو

 نيأ نم :لاق مث لكأف ،هيلإ هانيندأف هآرف يبأ لخدف .(ةيدهلا) فطلب يحلا ضعب
 .هأيقتف نالف انل هادهأ :هل انلق ،؟مكل اذه

 نأ هتبرجت ءازج نم ۔ هلامع ىلإ باطخلا نب رمع ميلاعت تناك دقف

 نب رمع ىلإ يدهي ناك الجر نأ يبعشلا انل ىور دقف ااشؤلا يه ايادهلا

 ريمأ اي :لاقف ،اموي هيلإ مصاخف (ةقانلا ريغص) روزج لجر ماع لك باطخلا
رعشف ،روزجلا رئاس نع لجرلا لصفت امك الصف ءاضق اننيب ضقا نينمؤملا



 ؟ج/ نيينامعلا ةاصحقلا مجعم ..ب ۔۔ و .ع _. _ .. ١٩٤

 قحلا هجو نع هب ديحي دق يذلا يضاقلا سفن ىلع هرثأو لوقلا اذه لقثب رمع

 :هلامع ىلإ بتكو ،هعم نكي مل قحلا نأل لجرلا ىلع ىضق دقو ،ىوعدلا يف
 .ةيده دحأ نم لبقت الف اشؤلا يه ايادهلا نإ الأ

 ةحلط ثعب نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقو ةباحصلا نيب ةنتفلا تماق امملو

 يضاق كنإف ،دعب اًّمأ» :اهصن ،هباطقتسا دصقب ةلاسرب روس نب بعك ىلإ ريبزلاو

 تاداس نم دصقي هّلعل) ،نميلا لهأ ديسو ،ةرصبلا لهأ خيشو ‘باطخلا نب رمع
 .«مالسلاو لتقلا نم هل بضغاف ىذألا نم نامثعل تبضغ تنك دقو ،(دزألا

 رمأ ءاجف ،ناسللاب ريغلاو يديألاب نامثعل انبضغ انإف دعب امأ :«امهباجأف»

 لتق نكي نإو 5،!؟هلو امكل امف املاظ لتق نامثع نكي نإف ؤفيسلاب هيف ريغلا

 نم ىلع وهف هدهش نم ىلع لكشأ هرمأ ناك نإو ،هب ىلوأ امكريغف امولظم
 .«لكشأ هنع باغ

 ىلع سانلا تحيو برحلا نع لازتعالا ةيادبلا ىف بعك فقوم ناك دقو
 (ليلقلا ءاملا) ةفطنلا هذه اوعطقا سينوعيطأ مكليو :لوقيو دجاسملا يف كلذ
 اوجاتحا الإ مهنم ةفئاط رهظي ال هللا وف كنيواغلا نيب اولخو ،اهئارو نم اونوكو
 تنأ امنإ تكسا :هل لاقو دزألا ديس ناميش نب ةربص هل ىدصتف "مكيلإ

 راد يف هلزنم ىلإ بعك عجرف ،..اصعو بيلصو سوقان بحاص ينارصن
 نإ :اهل ليقو ربخلا ةشئاع غلبف ةرصبلا نم جرخيل هدازب رمأف ٥©فوع نب ورمع

 ملو اهريعب ىلع هيلإ تءاجف ‘كعم اهلك دزألا تجرخ روس نب بعك كعبتا
 .هعم دزألا ةيارو اهعم جرخ ىتح "لاتق نود حالصإلا اهتياغ نأب هعنقت لزت

 اهلمج مامزب اكسمم بعك ناك يلع قيرفو اهقيرف نيب لاتقلا بشن املو
 ٠ هللا باتكب مدقتو ريعبلا نع بعك اي َلخ :اهلوقب ةشئاع هتفلكف «ركسع»
 ةللا باتكب لمعلا ىلع موقلا تحي ىضمف افحصم هيلإ تعفدو هيلإ مهعداف
 (هب ىمر نم ىردي ال مهس :ءارلا نوكسو نيغلا حتفب) ابزَع امهس نأ َديَ
.ةفوكلا لهأو ةشئاع يدي نيب لوتقم لوأ ناكف هباصأ



 ١٩٥. هه 5 ._ فاكلا فرح
 مهتدجوف .مهمأ تءاجف .ةعبرأ وأ ةوخإ ةثالث بعك عم بي أ هنإ :ليقو

 :تلاقف ىلتقلا ىف

 برعلا رايخ نم ةيتف ىلع بَرس عمدب يدوج نيع ايأ

 بلغ شيرق يريمأ يأ سوفنلا نبج ريغ مهرض امف

 دجوف ىلتقلا يف ةكرعملا رثأ ىلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا زم دقو
 يف ابلص الإ تنك نأ تملع ام هللاو :لاقو هيلع ماقف ليتق وهو روس نب ابعك

 ...ةاضقلا رابخأ يف عيكو نبا هركذ ام ىلع هيلع ىنثأو ..لدعلاب ايضاق ،قحلا

 . ةرجهلل ٣٦ ماع لمجلا ةعقاو يف رم امك يفوت

 .ايلآ ةلماشلا ميقرت 0٢/٢٤٨ ثباسنألا ملسم نب ةملس “يراحصلا يبتوعلا ه

 ليجلا راد "نوراه مالسلا دبع قيقحت 6قاقتشالا .ديرد نب نسحلا نب دمحم ،ديرد نبا ه

 ٥٩٠٠. ص ،توريب

 ١٩٨/١. .ماظنلا رهوج ،ديمح نب هللادبع يملاسلا ه

 .ايلآ ةلماشلا ميقرتب ٦٦ص ثنايعألا فاعسإ دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 بتكملا رشن ،ةيئاضقلا ةلجملا يف روشنم ثحب ءاضقلا ةينف ‘دوعس نب دمحأ ،يبايسلا ه
 .م ٢٠١٥ / ه ةنسل عبارلا ددعلا نامع ةنطلسب ايلعلا ةمكحملاب ينفلا

 ٥/٢٠٧. ۔ ٦٢٠٨ خيراتلا .ريرج نب دمحم "يربطلا ه

 ٤/٢٤٢. ۔٣٤٢ ةباغلا دسأ .ميركلا دبع نب دمحم نب يلع ريثألا نبا ه

 ٣/٢٩٧. ةباصإلا دمحم نب يلع نب دمحأ رجح نبا ه

 ٧/٩٢. ۔ ٩٧ ،ىربكلا تاقبطلا ،عينم نب دعس نب دمحم دعس نبا ه

٢٤٦٢٣. ينومجلدلا ميهاربإ قيقحت ارصم ط بدالاو ةغللا ىف لماكلا ديزي نب دمحم 8دزبملا ه



 ٢ ج/ نيبناععلا ةاضقلا مجعم

 يلاعملا وبآ ؛داجن نب ىسوم نب نالهك خيشلا
 يحنتملا يدمحيلا

 ) ٦ه/!١٢م(

 .هيقف ضاق

 .حّنَم ةيالو نم ؛يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع

 .ىسوم مامإلاو رمعم روهمجلا وبأ يضاقلا هانبا ملعلا هنع ذخأ نمم لعل

 يفوت دقو هتوم دنع اهبتك هنإ ليق يتلا هتبوت ىوس ءيش هنع رثؤي ملو

 .ةنس نوسمخو سمخ رمعلا نم هلو

 ٠ ص ةريس هللا دبع نب دمحم }دادم نبا ٣٢٣.

٣٧٢/١ ٣٧٤. نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه



 ١٨٦٧١. ي . : ميملا فرح

 هللا دبع وبأ ؛دشار نب سيمخ نب دجام خيشلا

 يربعلا
 (م٩١!!٧ وينوي ٢٤ / ه٦٤٢١ مرحم ٤! :ت۔م٦٢٨١ ربوتكأ / ه٢٥٢١ بج ر : و)

 .هيقف ،لاو ضاق

 نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .ءارمحلا لامعأ نم مك ةدلب نم ؛يرجمهلا رشع عبارلا

 نب سيمخ خيشلا ءاربغلا يذ هدلاو تيب يف آاشنف ،ءارمحلا يف دلو

 يلاعم ىلإ ليملاو ريخلا تح ىلع تشو ، قالخألاو ملعلا عضرف دشار
 لاوحأب هبشتي ناك لب ،هنامز لوأ نم بعللاو وهللا ىلإ بصي ملو ،رومألا
 هدلب يف ةباتكلاو ميركلا نآرقلا ملعتو ،الكأمو اسبلمو .اراقوو اتمس خويشلا
 ائيشو وحنلا ئدابم هدلاو نع ذخأو “يودعلا ملاس نب رصان خيشلا دي ىلع

 نم كلذ ريغو ،نيدلا لوصأ نم كلذ يلي امو ةمهملا ديحوتلا لئاسم نم

 .سفنلا بيذهتو بادآلا

 ،قاتسرلا دلب ىلإ هدلب نم لقتنا ما٥٥٨/ه١٧٢١ ةنس هدلاو يفوت املو

 لغتشاو ،ةمامإلا ىلوت يذلا نازع هنبا مث نازع نب سيق ديسلا عم ناكف

 نيدلا رون مامإلا مهنم ،نوريثك ذيمالت هنع جرختو ،هرمع لوط ميلعتلاو ملعلاب

 نب ديعس خيشلاو ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلاو ،قاتسرلا يف يملاسلا

 .ريثك مهريغو ،يئانهلا لاله نب يلع خيشلاو “يربعلا حلاص

 كردأ دقو اانسح ءالب اهيف ىلبأو الهب ىلع سيق نب نازع مامإلل ىلوت

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلا كلذ دعب

ىلع اهنمثب قدصتو اهنكسي يتلا هراد عاب ءافيفع ادهاز اعرو ناك



 1 .. . .. إ . ۔

 ؟جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ۔ ._ _ ۔۔۔ _ .۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ه ` ح ١٩٨ .٠..۔ ._

 هايند لجأل ادحأ مظعي الو . حازملاب الو وغللاب ملكتي ال ناكو . ءارقفلا

 رخآ ىلإ هناسلو هلقعو هعمس هل هللا ظفح دقو قحلا يف ادحأ يرادي الو

 م اع ذنم ةيلكلاب بهذو “ هربك م ايأ يف هرصب فعض دقو . هرمع

 هتادابع نم ءىش نع زجعي ملو دجسملا نع عطقني ملو .م٤١٩١/_ه ٢

 يف الإ ءاضقلاو ملعلا سلاجم نع الو .هتوق مايأ يف اهمزال يتلا هداروأو

 .هتوم ضرم

 اسرد لمعلاو ملعلاب هتايح بلاغ يف لغتشا دقو ،نامغ ءاهقف ربكأ نم ناك

 . اداشنإو ةءارق رعشل ١ ىف ةبغر هل تناكو 6ىوتفو ءاضقو ،اسيردتو

 ىلع دتشي ام اريثكو ٠ نيمدقتمل ا ءاملعلا عابتا ىلع صرحلا ديدش ناك

 ةرلا يف يلابي الو ، نيمدقأل ا هخويش نم هفلأي مل ام مهنم ىأر اذإ هرصع ءاملع

 :ةيبدألاو ةيملعلا راثآلا نم كرت

 .ارثنو امظن نونفلا فلتخم ىف هيلإ تدرو :لئاسم ةبوجأ ١

 فصولاو بادآلاو حئاصنلاو مكحلاو ظعاوملا يف ةمج دئاصق - ٢
 هدئاصق نم هدجو ام قرم هنأ ركذيو ،ةيمظن ةيهقف ةبوجأ هل نأ امك "حدملاو

 .سانلا يديأ يف هتاف ام الإ قبي ملو

 هنأ هتافو ببس ناكو ۔.م٧٦ وينوي ٤ /_ه ١٣٤٦ مرحم ٢٤ موي رجف يف يفوت

 يف سبتحاف ،هقاس يف ةفيفخ تاحارج هتباصأف هنم أضوتي يذلا جلفلا يف رَقَع

 ةربقم نم يبرغلا بناجلاب نفد دقو .هدسج رئاس يف ضرمب يلتبا مث هتيب

. ءابدألاو ءاملعلا نم ةلمج هاٹرو ،ءارمحلا



 ۔ ١٠١. :- .__ ۔ ...... ._ ميملا فرح

 ٩٣/٢، ٢٨٢. نايعألا ةفحت ديمح نب هللا دبع "يملاسلا ه

 ٤٥٨. ۔ ٤٥٠ ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ١٢٢. ۔٣/٦٠١ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٧٧. ۔١٦٧ص نامُغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ "ملاس نب هللا دبع .يثراحلا ه

 ۔١ا١٤ا ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 .٠٢٣۔٩٢٢ص بطرلا ؤلؤللا \دمح نب ديعس ،يثراحلا ه

٢٥/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم _.. --۔ے ٠٠٢.__۔۔

 نب ملاس نب دمح نب ميدع نب كلام خيشلا

 .هيقف ضاق

 .نينجلا ةقطنم تايرق ةيالو نم

 .تايرقب وأ روصب دلو

 ملعلا خئاشم دنع يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ةسردم يف ىوزنب سرد

 دهع يف مث . لصيف نب روميت ناطلسلا دهع يف تايرقب ءاضقلا يلو كانه

 .اماع نيثالثو ادحاو بصنمل :ملا اذه ىف ىقبو روميت نب ديعس ناطلسلا

 .(ةديبع وبأ) يشولبلا دمحم نب هللادبع يضاقلا خيشلا هبالط نم

 .هناريج شولبلا نم اميس ال نينجلا ةقطنمب نوريثك بالط هلو

 .م٧٤٩١/_ه ٦٦ مرحم نم سداسلا خيرأتب يفوت

 نبا ناسل نع يديمحلا يلع نب حلاص يضاقلا خيشلا ينع ةباين اهذخأ ةررحم تامولعم ه
 .كلام نب لدمحم وهو هل مجرتملا



 .۔۔۔۔۔__ ه ١) ٢٠ ههلا ة ه٥ه_۔_۔_۔۔۔.._ . ۔۔۔ ۔۔ ._۔۔۔ . . ميملا فرح

 يعورزملا يلع نب ناميلس نب نومأم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ايقيرفإ قرش يف اسابممب ءاضقلا يلو

 . يلع نب ناميلس ىضاقلا هدلاو

 هدنع ملعت هنأ كش الو (م٧٣٩١/_ه ٥٦ :ت)

 نب يلع نب نيمأل ا ىضاقلا دنع سرد امك

 .اسابممب ةاضقلا ىضاق ىعورزملا هللادبع

  

    

  

 ١٧٧١. ثادحأو تايصخش رابجنز هللادبع نب رصان ،ىمايرلا ه



 1 ....: ه1. . ۔

 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ادبب ..۔س۔۔۔۔۔.٠ :رج ٢٠٢).۔_۔ ۔۔۔

 يجسوعلا دمحم نب نافلخ نب كرابم خيشلا

 (م٩١۔ )٢٠ يرجه ١٤ ۔٢١ ق

 .هيقف ضاق

 . م٢٩٧١/ه٢١ ٠٧ ىف اهيلإ لحر هدلاو نأل 8رابجنزب دلوو

 نافلخ نب ديعس خيشلا لي ىلع هنبا ذملتتف نامع ىلإ هدلاو عجر مث

 رابجنز ىلإ رجاه ه٧٨٢١ يف سيق نب نازع مامإلا ةلود ءاهتنا دعبو ،يليلخلا

 .هتافو ىتح اهب رقتساف

 م٢٧٨١/_ه ١٢٨٨ ىف جحلا ىلإ هعم هبحطصاو ،ءاضقلا شغرب ناطلسلا هالو

 طابرلا تيبل يديعسوبلا دمحأ نب دومح ديسلا فقو ىلع دوهشلا دحأ ناكو

 .ةمركملا ةكمب

 .يرذنملا يلع نب دمحم نب يلع يضاقلا خيشلا هيدي ىلع ذملتت

 .جساوعلا بسن يف جهاولا جارسلا :هتافلؤم نم

 .هتافو ةنس فرعت الو ه٠٠٣١ ةنس يف ايح ناك

.ميملا فرح {ةينامملا ةعوسوملا ٠



 ٢٠٢. .هكل .-{ ٠ _ ۔..۔.۔۔_ 1 ميملا فرح

 نب دومح نب ديمح نب ملاس نب كرابم خيشلا
 يلابقملا دنعس

 .هيقف 0 ض اق

 نم ينه ينب يداوب «حوزنلا» ةيرقب دلو
 ه٣٢٣١ بجر ٢٣ تبسلا موي قاتسرلا ةيالو

 يف هيدلاو عم أشن م٥٠٩١ ربمتبس ٢٢ قفاوملا

 ميركلا نآرقلاو ةءارقلاو ةباتكلا ملعتو .هتيرق

 ةرشع ةسداسلا نس غلب املو ،هدلاو دي ىلع

 ةلحمب نكسو ميلعتلل قاتسرلا ىلإ بهذ
 ديسلا ةياعر تحت ةعلقلا ءانفب ةعقاولا «شوحلا»

 هللا دبع نب دمحم مامإلا دهع يف قاتسرلا يلاو يديعسوبلا يلع نب لاله

 يضاق يدنكلا دمحأ نب ديعس يضاقلا خيشلا دي ىلع سردف ،يليلخلا

 سوماق باتك اميس ال إماكحألاو هقفلا هدنع سرد ‘©تقولا كلذ يف قاتسرلا

 بطقلا خيشلل لينلا حرش باتكو يدعسلا سيمخ نب ليتمج خيشلل ةعيرشلا
 فرصو وحن نم ةيبرعلا ةغللا مولع سرد امك ليللا يفو رصعلا دعب كلذو

 يف ةيالعلا عماجب يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلا نايبلا خيش ىلع ةغالبو

 .هريغو يلمازلا دمح نب دمحم خيشلا عماجلا يف هئالمز نمو ،حابصلا تقو

 امك .هادلاو هب ةدمي ام قوف ةشيعملا ىلع ةناعتسالل اهديلجتو بتكلا خسنب ماق

 رصعلاو رهظلا نيب قوسلا يف ةيعرشلا كوكصلا ةباتكب ةموكحلا لبق نم فلك

 ددع لاومأو «نزقلا تيب» دجاسمو «ينيحع» دجاسم نع تالاكو ةذعب فلك مث

 يف تايالولا نم ددع يف ءاضقلا دلقت .قاتسرلاب كلذ لك ‘بايغلاو ماتيألا نم

 يف كلذكو ،يئانهلا يلع نب بلاغو يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيمامإلا دهع
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 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔ .., ِ ح 1 . ٤ .٢

 يف ايضاق راص دقف .سوباق ناطلسلا ةلالجو روميت نب ذيعس ناطلسلا دهع

 .ةروباخلا "مَحَص :تايالو ةع ىلإ لقنت مث ما٢٧٩/ه٢٩٣١ ماع ىتح قاتسرلا

 هتايح .دعاقتلا ىلإ ليحأ مث ،ةيناث ةرم قاتسرلا مث ،يباوعلا قيوسلا راحص

 نم رتيت ام يلصي دجهتلا ةرتف يف رجفلا لبق مونلا نم موقي نأ دعب :ةيمويلا
 رجفلا ةالصل دجسملا ىلإ بهذي مث ةءارقلا يف ليطي انايحأو تاعكرلا

 مث .دجسملاب ةضيرفلا ةالصل بهذي مث تيبلاب رجفلا ةنس يلصي انايحأو

 ميركلا نآرقلا نم ءزج ةوالتل نيلصملا نم ددع اهب موقي يتلا ةقلحلا رضحي

 سلجمب ارضاح ناك نم عم روطفلل تيبلا ىلإ بهذي مث © رجفلا ةالص لدعب

 باهذلل هسفن ء هي مث ٥مهنم سلجملا اذه ولخي ام اردانو ©فويضلا نم تيبلا

 ةعاسلا نم كاذ نآ ماودلا ةرتف تناكو ،ءاضقلا سلجم روضحل ةعلقلا ىلإ

 لوصف نارود بسح ريغتتو { رهظلا لبق ةسداسلا ىتح ىبورغلا تيقوتلاب ةيناثلا

 بورغ ىتحو ةرشابم رصعلا ةالص دعب نم نوكتف ةيئاسملا ةرتفلا امأ ةنسلا

 رباب جراخ ةعقاولا (يدنهلا رمتلا) رابصلا ةرجش تحت ماودلا نوكيو سمشلا

 برغملا ةالص دعب ام ةرتف امأ .سانلا نم ةزَجَعلل اليهست كلذو نصحلا

 ،ةيميلعتلا ةقلحلا روضحل ىطسولا دجسم ىلإ عيمجلا بهذي مث ءاشعلا نوكيف

 موقي امك .ءاشعلا نولصي مث ،يبورغلا تيقوتلاب ةثلاثلا ةعاسلا مامت ىلإ رمتستو

 انهم نب ناميلس خيشلاو يلمازلا دمح نب دمحم خيشلاك هئالمز نم ددع عم

 نم بغري نمو مهريغو يكمللا فيس نب ملاس خيشلا دالوأو يملاسلا

 نم اوديفيل ىوزن يف ءاملعلا نم هعم نمو يليلخلا مامإلا ةرايزب بالطلا

 .رظنو يأر ىلإ جاتحت يتلا ماكحألا وأ ةيهقفلا لئاسملا يف مهنوشقانيو مهملع

 .م٩ ٠ رياربف ٢٣ قفاوملا ه١٤١٤١ بحر ٧ ةعمجلا رصع يفوت

.هدلاو نع كرابم نب لاله خيشلا اهبتك ةركذم ٠



 ۔ ۔ه٥ه ٠٥ ٢ ح | ِ َ ٠ _ _ ِ ميملا فرح

 يرذنملا ناتس نب هنلا دبع نب كرابم خيشلا
 يمدةب ١

 .هيقف ضاق

 .مدأ نم

 مامإلا عامتجا رضح نمممو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلل ايلاو ناك
 لوح حنمب عقاولا فالخلا لح يف حنمب نصحلا ةرجح نم ةارشلا دجسمب

 بورحلا بارخ نم ثدح امو ،عفادملاو قدنخلاو روسلاو دالبلا ةيلوؤسم

 رمألا اذه يف هتاضق مامإلا راشتساو حنمب نيرخأتملا ةبراعيلا دهع يف ةريخألا

 يداحلا رصع يف كلذو ،نايعألاو ءاملعلا روضحبو عيمجلا نيب قافتالا ناكو

 ينثا قافتالا نمضتو ،ةرجهلل نيتسو ىدحإو ةئامو فلآ ةنس بجر نم رشع
 داعتبالاب عيمجلا مامإلا يديس ىصوأ دقو) :يتآلاب ةقيثولا تمتخو ءادنب رشع

 ةوخإ اونوكي نأو ،لطابلا هجو يف قحلل فافتلالاو يلهاجلا بصعتلا نع

 نب يلع ةقيثولا بتكو (ملاظ لك هجو يف صوص رملا ناينبلاك ادحاو اًصو

 .يلوعملا يدومحملا دوعسم نب دمحم نب هللادبع

 ،يديعسوبلا ملاس نب دوعسم نب سيمخ :خئاشملا ةاضقلا نم قافتالا رضحو

 نب فيس نب يلعو 6يحّتملا يلوعملا يدومحملا دوعسم نب دمحم نب هللادبعو
 .يديعسوبلا يلع نب كرابم نب ناميلسو ،يحتملا نزقلا رصان

٠ ديعسلا علاطلا دومح ني فيس © ىشاطبلا ٣٤ _ ٣١٤.



 َ “...ز -ا ..._ ۔

 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم __ . ۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔.. _ ۔ه -ح ٢٠٦١ ه۔۔ . .۔۔

 يوزتلا كرابم نب هنلا دبع نب كرابم خيشلا

 (م٩٦١۔٨١/ه٢١۔١! ق)

 .هيقف ضاق

 ةيالو نم ؛ يرجهلا رشع ثلاغلا نرقلا لوأو رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن

 ناكو "نيبرقملا هصاوخ دحأو دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلل ايضاق ناك

 .يديعسوبمأ ملاس نب بيبح خيشلل نوؤرقي نيذلا نم ادحاو

 هتاياور يف قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا مهنم دافتسا نيذلا دحأ وهو

 .ةيخيراتلا

 اممو 5&هدي لخب تاطوطخملا نم ديدعلا خسنب ماقو ديج ظح اذ ناك

 ةنس ىتبسل ا هللا دبع نب نانس خيشلل هخسن 0 ربتعمل ا باتك هسفنب هخسن

 .م١ا٣٨٧/_ه٧

 .هبسن نايب ىف تايبأ هل

 ٠ ص نيبملا حتفلا كمحم نب ديمح 6©قيزر نبا ٢٧.

 ٠ نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ©ىشاطبلا ٣١٣/٢٣.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف ©يدعسلا ٣١/٣.



 ۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔ه ٦٢٠٧ هالت ميملا فرح

 يلع نب دمحم نب نسح نب ظوقحم خيشلا

 يجرزخلا

 .هيقف .ضاق

 .م١٩٨١ ۔ه٨٠٣١ ماع دلو

 .مدنسم ةظفاحمب اخب ةيالو نم يداجلا ةدلب يف

 .يبد يضاق دمحم نب نسح خيشلا هدلاو دي ىلع سرد

 يف ءاملعلا ناطلس فسوي نب نمحرلادبع ةمالعلا ةسردمب قحتلا مث

 .سراف دالبب «كتسب»

 .ھ ٣٤ ماع اخب ءاضق يلو

 .اهيف سيردتلاو ظعولاب اًضيأ موقيو

 نب ديعس ناطلسلا راز امك ‘ىوزنب يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا راز

 . طقسمب روميت

 .يداجلا ةدلب يف م٦٤٩١/ه٦٦٣١ ناضمر ٦٢١ يف يفوت

 .ظوفحم نب دمحم خيشلا ربكألا هنبا اخبب هدعب ءاضقلا ىلوتو

١٦٨ - ١٦٤. مظنملا لوقلا "يجرزخلا ه



 "جايينامعلا ةاضقلا مجعم . _ . ..._ .... .. -ح ٢٠٨

 نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا

 يدتكلا هنلا دبع وبأ ؛دمحم

 (م١١١ه رياربق ١٧/ه٨٠٥ ناضمر ١0 ءاثالثلا ةيشع :ت)

 .هيقف ضاق

 نم دمس ةدلب نم ؛يرجهلا سداسلا نرقلا لوأو سماخلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن لامعأ

 يلع يبأ خيشلا دي ىلع ذملتت دقو "ملعلا بلط يف نيدهتجملا نم ناك

 . يوزنلا نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا

 نب دمحأ ركب وبأ خيشلا هفصو ‘هتقو يف مهمامإو نيملسملا عجرم ناك

 ىلع عالطالا عساو ناك دقو ٥6هرصمو هرصعو هنامز ةودق» :هنأب ملعملا دمحم

 نم وأ يضابإلا بهذملا ءاملع نم ءاوس ؛هلبق نم ءاهقفلاو ءاملعلا هنود ام

 .هتافلؤم كلذب دهشتو &هريغ

 ناكو ،نامغ لهأ ثادحأ نع نيفقاولا نييناوزنلا بهذم بهذي نمم ناكو
 كرتس كته الو هيلع نعطلا الو لئاق ةفلاخم يدامتعا الو يدصق سيل :لوقي

 يف تدجو ام عفارو "رابخألا نم تفرع امب ربخأ نكل ةروع فشك الو

 .«هيف رظنلا دارأ نم هيلع فقيل ؛راثآلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 يف عقت ،ةعيرشلا يف ةعوسوم :(طم) عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب ۔١

 رشع عباسلا ءزجلا امهدحأ ناءزج هنم بهذ هنأ ركذيو اءزج نيعبسو دحاو

 يبعانلا دادم نب هللادبع نب دام خيشلا هلدبأ دقو ،ةاكزلا يف وهو ‘باتكلا نم

 دقو ،جحلا ماكحأ يف نورشعلاو عبارلا ءزجلا امهنم يناثلاو \(ه٠١ ٩ ق)

.(ه٠١ ق) يصقشلا دايز نب رمع نب هللادبع خيشلا هلدبأ



 ۔۔۔۔ ۔_ _ ۔۔ ه ٩ ٠ ٢ ها - ه ۔۔ _ _- ميملا فرح

 نأ لبقو .عرشلا نايب هباتك بتري نأ لبق يفوت يدنكلا خيشلا نأ ركذيو
 خيشلا وه امنإ مسالا اذهب هامسو هب وب يذلا نأو ذ هباوبأو هءازجأ عمجي

 .فنصملا باتك فلؤم (ه٧٥٥ :ت) يدنكلا هللادبع نب دمحأ

 .نامع ةنطلس يف ثارتلا ةرازو لبق نم باتكلا عبط دقو

 هللا دعأ امو ةنجلا فصو يف ليوطلا رحبلا نم ةديصق :(طم) ةيريبعلا ٢

 اهب ىنتعا دقو ،اهلمجأو دئاصقلا عورأ نم يهو ،اتيب ٨٣ يف عقت ،اهلهأل اهيف

 فصو يف ةّئّلا) هباتك يف ةمئألا بطق خيشلا اهحرش دقو ءاملعلا نم ةعامج

 ةحفنلا هباتك يف يدهفلا فيس نب رهاز يضاقلا خيشلا اهحرش امك 3 (ةَئَجلا

 .ةيرهبعلا

 اهمتخ دقو اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف ةليوط ةزوجرأ :(طم) ةمعنلا ٣
 اهتايبأ ددعو 5اباب نيعبرأ يف ةزوجرألا عقتو ،حئاصنلاو ظعاوملا يف ةمتاخب

 ةعيرشلا لوصأ يف ةيضابإلا دنع مظن ام لئاوأ نم يهو .ابيرقت اتيب ٨

 .اهعورفو

 0١٧١٦ 0٢٧ ٣٢. ص ةريس هللادبع نب دمحم ادام نبا ه

 ٥٠٦. ص ةيناطحقلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح ،قيزر نبا ه
 .١٢۔ ٠٢ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ١/٣- ٨. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©يبيصخلا ه

 ٢٠٨/١ _ ٣١٩. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ١٤٣. ص نامغغ مالعأ ليلد ‘نورخآو يودب ه

٤٧/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف }يدعسلا ه
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 فيقعلب ركب يبآ نب دمحم خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .رافظب ةقاط ةدلب نم

 نب ليقع ديسلا نع هقفلا ذخأ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ىف شاع

 .رثألا ةصالخ يف يتحملاو يورلا عرشملا يف يلشلا هركذ .رمعاب نارمع

 .ةقاط يف ملعلا تويب نم فيفعلا خيشلا لآو

 ٠ :ت) يومحلا يبحملا دمحم نب نيدلا تبحم نب هللا لضف نب نيمأ دمحم ،يتحملا ١ا١١١ه(6

 .رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ 6ديعس نب دلاخ 6يرمعلا ٠



 ۔.۔ ۔۔..١٢ا ه . ۔_۔۔۔. ۔۔۔ _ .... .._ ميملا فرح

 نب حلاص نب نسحلا يبآ نب دمحم خيتتلا

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع حم ةيالو نم

 لهأ نم ةلمج عم هللادبع نب دادم نب دمحأ ركب وبأ هيقفلا خيشلا هركذ

 .ماكحلا ءاهقفلاب مهتعنو ٠ملعلا

 رظنلل ليعامسإ نب دمحم مامإلا دهع اوعمتجا نيذلا ءاملعلا نمض نم ناك

 ناكو ،م٢٢٥١/ه٨٢٩ ةرخآلا ىدامج نم نيقب لايل تسل رايخلا عيب يف

 .عيبلا اذه ميرحت وه هب اومكح ام

 ٤٢٣٥٢. ٣٥٥. عرشلا نايب يدنكلا ه

 ٢٤٨٠. ،نايعألا فاحتا يشاطبلا ه

 ٣/٦١٢. .نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ه

٢/٣٢٢. ريمنلا ،هللا دبع نب دمحم ،يفيسلا ه



 1 -ىبنامعلا ةاصضقل

 /ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم _._._ ..... ..._ :ع _.٢١٢ ۔_۔۔

 يضاقلا دمحا نب دمحم خيشلا

 ) ا٤ه/٠ام(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع

 ضرعي ام ضعب يف يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس ابأ لأسيو ريشتسي ناك

 .ماكحأ نم هل

 ٥٠ /. ٢٦١. عرشلا نايب "يدنكلا ه

٤٧٢. ةيضابإلا :ريملكتمل حملاو ءاهمقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا .



 .۔۔.۔ . ۔۔.٢١٢ وح . ۔. . ._ __ .. ميملا فرح

 نب نسحم نب ديعس نب دمحأ نب دمحم خيشلا وا

 نب دشار نب ميهاربإ نب دمحم نيب نارهز

 يربعلا مناس
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 .ءارمحلا ةيالو نم .هيقف ضاق

 .ءارمحلا هدلب يف م٨١٩١/ه٦٣٣١ ةنس دلو

 هدج ناك ثيح .ةيفاقثو ةيملع ةئيب يف أشن

 ،ةليبقلل اخيش يربعلا نارهز نب نسحم خيشلا
 نب ديعس خيشلا هج ناك امك عئاذ تيص اذو

 .ةيهقفلاو ةيوغللا مولعلاب ةعساو ةيارد هل نسحم

 انكمتم ناك ديعس نب دمحأ خيشلا هدلاو اقأ

 .ةيبرعلا ةغللاو ثاريملا ملع يف

 "يربعلا ملاس نب لاله نب ملاس خيشلا ملعملا دي ىلع ميركلا نآرقلا ملعت

 5(لفاسلا) ىمست تناك يتلا ةسردملاب ميظعلا نآرقلا سيردتب موقي ناك يذلا

 ©يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا همع دي ىلع ةيهقفلا مولعلا سرد امك

 دجام نب ديعس يضاقلا خيشلا دي ىلع كلذكو }اصاخ امامتها هالوأ يذلا

 يضرلا مامإلا اميس ال اهئاملع نم لهني ىوزن ىلع ددرتلا مئاد ناكو ،يفيسلا

 . هنر ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 بونيو ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل نميألا دعاسلا ناك دقل
 .ةفلتخملا هتاجايتحا ءاضقب علطضيو هتامهم يف هنع

 ايضاق ميهاربإ خيشلا ناك امدنع ةيمسر ريغ ةفصب نكلو هل ابئان لمع امك

 ميهاربإ خيشلا ناك امدنع هل ابئان لمع امك هبايغ تقو ةضاخو ،ءارمحلا ىلع

 .يربع ىلع ايضاق

  

    



 1 ىناعملا ةاحضت

 ؟ج/ نييناععلا ةاضقلا مجعم ۔ _ ه .: ٢١٤ ٥۔۔۔۔۔ ۔_

 ءاضقلا نم يفعأ مث ‘كئَض ىلع م٤٦٩١/ه٤٨٣١ ةنس يف ايضاقو ايلاو نيع

 ايضاق هلعجف يولعلا رماع نب ديعس خيشلا هبلط مث ،ءارمحلا هدلب ىلإ عجرو

 .لقني يف
 لقنت مث ،لقني يف ةموكحلا لبق نم ايضاق نيع م٢٧٩١/ه٢٩٣١ ماع يفو

 :تايالو ةدع يف

 .ىول

 .يلعرب ينب نالعج -

 .كئَض ۔

 .لئامس ۔

 .حّتَم _

 .يكزإ -

 .م١٩٩١ سرام /ه١١٤١ نابعش رهش يف اهب يفوتو لقني -

 يليصفت لكشب نصحلا اذه فصو دقو نيربج نصح نع ةلاسر فلأ

 .نآلا ىتح ةلاسرلا هذه عبطت مل نكلو ،قيقدو

 .ءانبلا تقو اهيلع فرشأ مث  ءارمحلا ةيرق يف جاربألا نم ةعومجم ءانبل ططخ

 .م٩/٣/١٩٩١ _ ه١١٤١ نابعش ٦٢ تبسلا ةليل يفوت

 ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا ةحامسل ةيملعلا راثآلا 6نورخآو لاله نب يلع .د ،يربعلا ٠

 ٤٧ ٣٢٣ ٣٢. ص ١ ج يربعلا

 ٩ ءاثالثلا موي يف يربعلا ملاس نب دمحم نب ملاس خيشلا هنبا نم تانايبلا ضعب تذخأ ه

.م٢ ٠١٦/١٠/١١ _ _ه٨٣٤١ مرحم



 ۔۔۔۔۔_۔ ۔ه ٥ ١ ٢ .:: ه. .. ۔۔۔_ .۔_ ۔ ۔ ۔_۔ ۔۔ ميملا فرح

 ىيحي نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم خيشلا
 يثامكلا

 .م٤ ٠/_ه١ ٩ :ماع دلو .هيقف .ضاق

 دي ىلع ملعتو ،مدنسم نم بصخ يف أشن

 ريسفتلاو ،ميركلا نآرقلا :ةيعرشلا مولعلا هدلاو

 .ثيدحلاو ©هقفلاو

 ىلع سراف دالب نم ةجنل ةريزج يف سرد امك

   .ءاملعلا ناطلسب بقلملا يلع دمحم خيشلا دي

  

 مث ،بصخب ةيعارزلا ةرئادلا يف اريدم لمع

 ةدم دعب مث ،ميهاربإ نب دمحأ ىضاقلا خيشلا هدلاو ةافو دعب ضاق بئان نيع

 .بصخب ايضاق نيع

 ابد ةيالوو ءاخب ةيالو يف ةزاجإلل مهجورخ تقو ةاضقلا َلحم لحي ناك
 .ةعيبلا

 . هدلاو بايغ دنع سيردتلل سلجي ناك

 .ةنس ةجحلا يذ نم ٢٠/ يف يفوت

 .ةيداليم ٢٠٠٠ / ه ٠

  

 نم سداسلا يف يلامكلا دمحم نب ليلجلادبع يضاقلا خيشلا هدلو اهب يندمأ تامولعم ه

 .م١٢/٩/٥١٠٢_ه٦٣٤١ ةجحلا يذ

  
 



 ٢٢ / نيينامعلا ةاضقل
 !جا ييناعملا ةاضقلا مجعم _ .... .__ ... . .__ -ه ٦١٢.۔۔۔۔__

 بهذلا خيش نب دمحأ نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .روص يف م٦٦٨١ / ه٩٧٢٦١ ماع دلو

 .سراف دالبو تومرضحو رافظب ملعتو روصب أشن

 .روصب ءاضقلا يلو

 ملعمل ا كرابم نب دمحم نب حل اص مهنم بالطل ا نم ريثك هيدي ىلع جرخت

 .مهريغو يلع هوخاو

 .ىواتفو ةيملع تابطاخمو تابتاكم هل

 .م ٤ ١٣ه_ ١٩٣٥ ماع يفوت

٠ ةرهاطلا ةيدمحملا ةعضبلا يولع ©هيقفلب ٣٨٠/٢.



   ۔۔۔ ۔۔۔۔ هم ٢١٧١ هه ه __ .۔_....۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔_ ميعلا فرح

 ىلوملا دبع نب دمحأ نب دمحم خيشلا

 يحبص يا

 .هيقف ضاق

 .يرافظلا يوجنملا ديعس نب دعس دي ىلع هقفت

 .هل اريزو هلعج مث يظوبحلا سيردإ دهع يف ءاضقلا ىلوت
 .ماكحألا يف فنصم هل

 ._ ھو ٥ م اع يف وت

٤٧٤/٢. كولسلا يدنجلا .



 [جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . .___ ۔__...۔_., -- __ ٢١٨

 ملاس نب مساق نب دمحأ نب دمحم خيشلا

 يليعامسإلا

 (م٨١/ه١١ ق)

 .هيقف ،لاو ضاق

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ةبيط ةيرذ كرت دقو ،ةبراعيلا ةلود نمز قيوسلا يف ةيالولاو ءاضقلا ىلوت
 :مهنم

 .دمحأ نب دمحم نب ديعس ىضاقلا هنبا

 .دمحأ نب لمحم نب ديعس ءانبأ رصانو دمحمو حلاص :ةاضقلا هدافحأ 7

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٥٠٢٣.

 ٠ .قيوسلا ءاملع ىف ةلاسر دشار نب حلاص 6يرمعملا



 ۔.۔۔ .. ٢١٩. و - .. . ۔ { .ميملا فرح

 يدبعلا رهزألا نب دمحم خيشلا

 . هيقف ] ض اق

 )م٥٨ ٠٨٥١ / يرجه )٢٣٧ _ ٢٢٦ يدمحيلارفيج نب انهملا مامإلا هالو

 .مكحلا نب ناميلس ناورم ابأ لزع اممل راحصب ءاضقلا

 بيسلاب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةخسن (طوطخم) ةيضابإلاريس لوهجم ه

 ٢٥٩.

١/١٦١١. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ©ىملاسلا ه



 !جا دييناععلا ةاضقلا مجعم

 فيس نب رصات نب دمحأ نب دمحم خيشلا

 يمالسلا

 .هيقف .ضاق

 .لخن ةيالو نم

 نيب ءاضقلا ىف (_ه٣٧٣١ :ت) ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا هضف

 .لخن يلاو ىلإ عوجرلا نود سانلا

 ٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ٣/٣٠١.

 ةيقئاثو ةسارد لخن مالعأ ،يمرضحلا رصان نب رينم .أو ناميلس نب دلاخ .د ،يدنكلا ه

«خيرأتلا ربع لخن ةودن» ىلإ مدقم ثحب .ةيليلحت ٦ ه_/٤!٠١ ٢م . ص ١٤.



 ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔ ١ ٢٢ ٠ ه » .َ .. _۔ ۔ ۔۔ _ ۔۔۔

 جعمض نب ىيحي نب دمحآ نب دمحم خيشلا ,,

 سابعلا وبآ يتبسلا

 فالخل اهنم يظوبحلا دمحأ ناطلسلا هجرخأ مث رافظب ءاضقلا ىلوت

 .ما٢٦٢!ه٠٦٦ اهب يفوتو ءاضقلا اهب ىلوتو رحشلا ىلإ لحر ،امهنيب

٤٥٧١. كولسلا ٥&ثفسوي نب دمحم نيدلا ءاهب يدنجلا .



 ؟جادييناعملا ةاضقلا مجعم . ___ __ .__ _., -و ٢٢٢.۔.۔ ___

 يبجشلا هنلا دبع نب مساقلا نب دمحم خيشلا

 .هيقف ،لاو .ضاق

 .نييرجهلا رشع يناثلاو رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،ىوزن نم

 .(جه ١١٢٣ :ت) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلل ءاضقلا يلو

 :كلذ ىلع لدت مامإلا نم ةقيثو هذهو

 مامإ انأو اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 يف مكحلا عطقنا هنأب يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس نيملسملا

 جلف لهأو يدومحملا رماع نب دمحم نب دمحأ نيعلا حنم لهأ نم نيتفئاطلا

 يتلا ةيقاسلا يف اؤكاشت “يباصقلا دمحم نب سيمخ نب رصان مهليكو جرصملا

 دقو نيعلا حلفم دنع حرطت يتلا ناميلس دجسم يولع دالبلا قوس يردح

 لوق ىلع اهب مكحو ،يوزنلا هللادبع نب مساقلا نب دمحم يضاقلا تدمع

 ىلإ ةتباث ةيقاسلا نأب مكحو نيعلا ....يف هب ىقسي جرصملا جلف نأب دوهشلا

 مساقلا نب دمحم يضاقلا لوق ىلع هتبتكو عيمجلا نم ارارقإ ،ةمايقلا موي

 .ه٠٢١١ ماع ةدعقلا وذ رهش ١٢ خيرأتب يوزنلا

 .يدومحملا رماع نب دمحم نب دمحأ حيحص

 .يباصقلا دمحم نب سيمخ نب رصان حيحص

 .يديب يتاعلا دمحأ نب دمح نب ملاس انأو يديب حيحص

 لماع يوزنلا هللا دبع نب مساقلا نب دمحم انأو يدي ىلع مكحلا عقو معن

.مامإلا



 ۔. ٢٢٢ ... ميملا فرح

 / يرجه ١. ١٤٣٦ ط (مالعألا مسق) ©6ىوزن خيرأت يف ىولسلا ،هللا دبع نب دمحم ،ىفيسلا ه

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دوجوم مكحلا ٢/٢٦٥، ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشانلا ٥

. ) مق ر ن ود ( بيسل اب



 . . _ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔ ۔_۔۔۔. .. _ ٥ `ح©> ٥ ٤ ٢٢ ۔۔۔۔_۔-_۔

 يوكزالا رباج وبأ ؛رفضعج نب دمحم خيشلا

 (م٢٩٨/ه٠٨٢٦ :يح)

 .هيقف لاو ضاق

 ثلاثلا نرقلا يف شاع نيديجملا نيفلؤملا نمو ،نامغ ءاهقف رهشأ نم

 .يكزإ ةيالو نم نميلا ةلحم نم ؛يرجهلا

 نب ن اميلسو زرحم نب ديعسو بوبحم نب لمحم : خي اشملل ةلئسأ هل

 رهزأل ا نب دمحم نب رهزأل او رفعج نب دمحم نب رهزأل ا هنبا هنع ذخأو

 هنع لقنو ،يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأو رهزألا نب دمحم نب يراوحلاو

 نب دمحأ لاؤسلاب هيلإ هجوتو .ركب ىبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ

 .ىسوم نب دمحم نب رمعو ‘“ىسوم

 لب :ليقو ،نيرهش متي نأ لبق هلزع مث راحص ىلع تلصلا مامإلل ىلوت
 .هسفنب لزتعا

 ءامهثدح ىلع رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ىلوتي نمم رباج وبأ ناك
 .ملسأ فوقولا نأ ىأر مث ،هيبأ يأر ىري رهزألا هنبا ناكو

 .هيلع اهذخأ ءايشأ اهيف دعي ةلاسر رثؤملا يبألو

 .مصأ رفعج نب دمحم خيشلا ناك دقو

 نێد هيلإ ىصوأ اميف ناكو ءاياصوب هيلإ ىصوأ ارفعج هابأ نأ ركذيو
هدجي ملف لجرلا نع لأسف ،ةرصبلا ىلإ جرخف ،ةرصبلا لهأ نم لجرل



 ۔__ . ۔ _۔. ٢٢٥ و- ٠ ۔۔ ._ ۔_.۔ .. ميملا فرح

 جرخي نأ هيلع راشأف ،كلذ يف هرواشف ،ةرفص ابأ يقلف طساوب هنإ :هل ليقن

 هدجي مل نإف ،هيلإ هملس هدجو نإف ،لجرلا عضوم نع لأسيو طساو ىلإ

 قحلا كلذ قرف الإو هايإ هملس هدجو نإف لجرلا مساب هتوص ىلعأب ىدان

 .ءارقفلا ىلع

 وهو :ىمعأ \دحاو نمز يف نامع لهأ رمأ مهيلع | راد ةثالث ثلاث ناك

 نب ناهبن وهو :جرعأو (_ه٨٧٢ :تو) يصورخلا سيمخ سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ

 :يح) رفعج نب دمحم وهو :حصأو ٠ )م. ٠/_د ٢٧٧ :يح) نامثع

 . )م٣٩٨/_ه٨٢ ٠

 :ةيملعلا هراثآ نم

 اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف باتك :رفعج نبا عماجب فورعملا عماجلا

 :ةثلاثلاو ماكحألا يف :ةيناثلاو ،نايدألا يف :ىلوآلا :رابك عطق ثالث يف عقي

 .ءامدلا ىف

 .دوقفم حرشلا نكلو ،ةكرب نب دمحم ةمالعلا خيشلا باتكلا حرش

 عماجل ربتعملا هباتك يمدكلا ديعس وبأ ديعس نب دمحم ةمالعلا خيشلا فلأو

 نب انهم ديسلا عضو امك هضعب عبط احيضوتو اليصفتو ابيقعت رفعج نبا
 خيشلا مظنو ٠ «رثألا بيذهت» هامس عماجب هل اصيخلت يديعسوبلا نافلخ

 ىمسف عماجلا لئاسم يلئامسلا يبعانلا رظنلا نبا ناميلس نب دمحأ ةمالعلا

 . «مئاعدلا» هباتك

 مامتها لالخ نم رهظت يتلا هتناكمو بتاكلا ةيمهأ ىلع ليلد اذه لكو

 .هب ءاملعلا



 ٢٦٢٦ > . .. _ _ زيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔۔ /اج٢

 نمض) ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر ،يرقدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ "يدازبلا

 ٧٤. ص (ةيضابإلا رداصم مجعم

 ٢٢. ۔ ١٢ص ةريس دام نبا

 ١٩٧/١. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ©يملاسلا

 ٢٣. ص ةيضرملا ةعمللا .........

 ٢٧٢. ۔ ٢٧١/١ نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا

 ١٤٤. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب

 ‘نامغ ةنطلس 6١ ط ةضهنلا عباطم يمالسالا هقفلا نم ةعشأ رمع نب يتهم 6ينجاويتلا

 ١٢٨ _ ١٦٩. ص ٧ ه/١٩٩٦م )٣(

 ٣. ص نييناممملا دنع فيلأتلا 8}كدوعس نب دمحأ ،يبايسلا

٥٣/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف "يدعسلا



 ميملا فرح

 بس نب هعمج نب دمحم خينتلا يصورخلا فيس ن ٢ ٣ ك

 (م٠٢/ه٤١ ق)

 .هيقف ضاق

 - ٠ ا . ١ رل ١ 2 ا ىف ش .يرجهلا رشع عب نرقل اع

 ٠ اقر _ . َ ١ ٢

 . يرف ا ق ء ٠. - ٠ ٠ ١

 رسب رضخل ٥ ١ ري زجل ١ يف ء اضقل ١ ىلوت

/ \ ٥ آ ١ ٣ ء ىلع رب ى . / . ٠ إ ريملكتمل و مجعم 5 دهو 5 دعل 9 ١



 [ جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يريغملا يلع نب ةعمج نب دمحم خيشلا .. | 5

 .هيقف .ضاق

 . ايقيرفإ قرش نم ءارضخلا ةريزجلاب شاكشك ةدلب نكس

 ةنيهج باتك بحاص يريغملا يلع نب ديعس خيشلا هيدي ىلع ذملتت
 .رابخألا

 نم شاكشك يف اهلعج يتلا ةيركسعلا ةيماحلل ادئاق شغرب ناطلسلا هنيع

 .ةتيو لامعأ

 .ءاضقلاو مكحلا رومأ يف اريثك هيلع لوعي شغرب ديسلا ناك

 .م ٧٠٩١/_ه٥٢٣١ م اع يفوت

٣٤٦٢. ۔ ٢٦. 5٦٤ ٢٤٥ ،رابجنز خيرأت يف رابخالا ةنيهج يلع نب ديعس 6يريغملا ه



 ۔۔ ٢٢٩٨. هه .3 .. ميملا فرح

 يمشاهلا دمح نب دمحم خيشلا

 (م٠٢/ه١ا ق)

 .هيقف 0 ض اق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 . ءاضقلا نع لزع مث ‘ ايقيرفإ قرشب ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوت

 ٠ ص رابخألا ةنيهج يلع نب ديعس ©يريغملا ٣٤٨.

. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ©يدعسلا ٦/٣.



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ . .٢٢٠ < ٠

 يساسجلا ديمح نب دمح نب دمحم خيشلا

 (م٤٥٩٦١/ه٢٧٢١ - :ت۔م٤٨٨١/ه٠٦٦١ :و)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 هقفلا ملعتو "يبرعلا ظخلاو ميركلا نآرقلا سردو ،يربع ةيالو يف دلو

 .هرصع ءاملع ىلع

 .يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا رصاعو ،يربع ةيالو يف ءاضقلا دلقت

 .ةلدابتم امهنيب ماكحألا تناكو

 جاوزلا دوقع بتكي ناكو ةنامألاب افوصوم يساسجلا خيشلا ناك

 . ميركلا نآرقلا ةظفح نم ددع هيدي ىلع ملعت دقو ‘كوكصلاو

 .روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف اماع نيعبسلا زهاني رمع نع يفوت دقو

 ٧٦. ص ةراضحو خيرات يربع نورخآو حلاص نب يلع ينابلكلا .

٦٤٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف 6،يدعسلا ٠



 ۔۔۔۔۔ ه ٢٢١ ۔يو : ه. .. ۔ . ... ۔.۔ .. ... _ ميعلا فرح

 يلمازلا بلاط نب ملاس نب دمح نب دمحم خيشلا

 (م٠٧٩١/ه٠٩٢١ :ت۔م١٩٨١/ه٨٠٢١ : و)

 .هيقف ضاق

 / دلو .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 & أشنو ،قيوسلا لامعأ نم لواعملا ةبخ ةدلبب

 ٦ ف ئدابمو ميركلا نآرقلا ملعتو رصبلا فوفكم

 : .هتدلب ىف ةيبرعلا

 .م٢١٩١/_ه ٣٠ ةنس قاتسرلا ىلإ رجاه مث

 : : : ار ذخأو 6ىكمللا فيس نب دشار خيشلا دنع لزنف

 . ١ .....ةنس دشار خيشلا يفوت امملو هنع ملعلا

 نب دمحأ ديسلا ةياعر تحت قاتسرلا نصح ىلإ يلمازلا لقتنا م٥١٩١/ه ٢

 ظحلا هنع ذخأف يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلا ةسردمب قحتلاو ميهاربإ

 . مولعلا فلتخم يف رفوألا

 سيردتلا يف هل افلَخ راص م٩١!٧/ه٦٤٣١ ةنس ناخيش نبا هخيش ةافو دعبو

 نوريثك هيلي ىلع جرختو ٥ملعلا نم ةددعتم نونف يف سزدف . ةضايبلا دجسمب

 يرحبلا فيس نب ىلعو ،ىلابقملا ملاس نب كرابم :ةاضقلا خئاشملا مهنم

 .يرذنملا دشار نب رصانو

    

 بێط ءايندلا ىف ادهاز قالخألا نسح ناكو ،هتايح رخآ ىف ءاضقلا ىلوت

 .هراعشأ ضعب يف اميرظ ابيدأ ناك ركنملا نع ايهان ؤفورعملاب ارمآ سفنلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 نم برقي اميف عقت . ةليوط ةديصق يهو ‘ وحنل ١ ملع يف ةًّيمال ةديصق ١_



 ٢ج/ نيينامعلا ةاصحقلا مجعم -= .__

 هتافو دعب اهلمكأف ،اهلامكإ نم نكمتي مل هنكلو ،اتيب نينامثو نينثاو نيتئام

 يسرافل ١ دمحم نرب فيس خيشل ١ اهحرشو . يصورخل أ فلخ نب ديعس خيشل ١

 .(طم) ةكربلا هامس باتك ىف

 ناك ذإ ؛ظوفحملا الإ هنم قبي ملو ةفلتخم تابسانم يف ةريثك راعشأ ٢

 .هنم اًئيش بتكي نأ هركي

 نب رصان نييضاقلا نيخيشلا ناسل نم اهظفحن يتلا ةفيرظلا هراعشأ نم

 :ىهيوللا هللادبع نب ناميلسو يرذنملا دشار

 امج نشق نم ابلط امج ريخلاب ىنتئإ

 امغڵَط كوم ١ دل اك وهو الوط ز اورمأ ١ هبشي

 :اضيأ هنعو

 يساركلا باحصأ اي اتبرشوالكأمتبط

 سانانأ يلطاوتقو بالزو والح نم

 :هنعو

 رامح ميص لثم «وجوهم» سأرو تلع اذإ رودقلاك «ودود» ةابمأو

 ةنس يفوت نآ ىلإ ؛هشارف يف هدعقأو للشلا ضرمب هرمع رخآ يف يلتبا

 .م٠٧٩١/_ه٠

 ٧٨/١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٣٦٦. ۔ ٣٦٤ ص نامجلا دئالق ؤبفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٦٥. ص خيراتلا تاحفص ىلع قاتسرلا ،نافلخ نب انهم يصورخلا ه

 ٣. ص قيوسلا ءاملع دشار نب حلاص ،يرمعملا ه

 ٦٤/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 .۔.۔ ...ه ٢٢٢ هه :- ٠.۔۔__ ۔۔_۔۔ _ ۔.._.. ۔..۔ .س ..۔۔۔۔ .. ..

 دمح نب دمحم نب دمح نب دمحم خينتلا

 يلوعملا

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداوب تاملسم ةدلب نم

 هميلعت اهيف ىقلتو تاملسم هدلب ىف شاع

  

  

 :مه خئاشملا

 يتفم يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا

 .اقباس ةنطلسلا

 .يحاورلا سماش نب دمحم خيشلا

 .يحاورلا دمحم نب زيزعلا دبع خيشلا

 سردف يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ةسردم ثيح ىوزن ىلإ لحر مث
 .كانه ملعلا ةخيشم يديأ ىلع ةيعرشلا مولعلا

 ةدلبب ةرجحلا عماج يف سانلاب يلصي امامإو ميركلا نآرقلل اسردم لمع

 ،لواعملا يداوب يفأ ةدلبب علطملا دجسم يف وحنلا ملعيل لقتنا مث ‘تاملسم

 مامإلا لبق نم هتدلبب دجاسملا فاقوأل افرشمو ةاكزلل ايباج نيع مث

 . هسار يليلخلا

 .م١/١/١٧٩١ قفاوملا ه٠٩٣١ ماع مدنسم نم اخبب ءاضقلا يلو

 .ه١٩٣١ لوألا عيبر ١٩ يف اضيأ مدنسم نم ابد ةيالول ايضاق لقن مث

 .م٥٢٦/٥/١٧٩١ قفاوملا

  



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم < ٢٣٤

 .م٤١/٨/٢٧٩١ قفاوملا ه٤/٧/٦٩٣١ يف كنض ةيالوب ايضاق نيع مث

 .لقنيل ايضاق نيع م٥٧٩١/_ه٥٩٣١ يف

 .ىول ىلإ ايضاق لقن م٩/٧/٩٧٩١ _ه٤١/٨/٩٩٣١ يف

 ىتح اهب ايضاق نوكيل ةضحم ىلإ لقن ما٧١/٨/١٨٩ ۔ه٧١/٠١/٠١٤١ يف

 .يفوت

 يف كلذو يميربلا يضاق ةقفرب ةضحمب ايضاق ناك امل هترز دقو

 يموكح تيب يف نكسي وهو ارطام تتقرلا ناكو 6اكيرقت م٣٨٩١/_ه ٢

 ناعقي امهنكلو اًّضيأ يموكح وهو يلاولا تيب هنم بيرقو يضاقلل صصخم

 .ئلع رمي يلاولا رظتنأ :لاقف يداولاب هتيب رثأت نع هانلأسف ،هايملل ليسم يف

 اذإف يضاقلا تيب لبق يداولا هيلع رميو ىلعألا يف يلاولا تيب نأ ينعيو

 .هتيبب ةيلع رمي هنإف هفرج

 .هفئارط نم كلتو

 سرام ٢٠ قفاوملا ه ٠٥ ىرخألا ىدامج ٧ موي ءاعبرألا رهظ يفوت

 . م٥٨٩

 يلوعملا دمح نب دمحم نب كلملادبع وهو يضاقلا نبا اهبتك تاقرو ثالث نم ةركذم ه

.م٣١/٩/٥١٠٢ قفاوملا ۔ه٦٣٤١ ةدعقلا وذ ٢٢ خيرأتب كلذو ينم بلطب



 _ ٠ - ك ٢٢٥ .. ميملا فرح

 يلع نب ديعس نب دومح نب دمحم خيشلا
 ثلا َ

 .هيقف 0 ض اق

 . نيرخآو يحشل ا دمحم نب يلع خيشل ١ لي ىلع سرد

 .اخب يف ءاضقلا يلو

 .ةيوونلا نيعبرألا رارغ ىلع ثيدحلا ملع يف ةلاسر هل

 . يراحصلا دمحم خيشلا مهنم ةذمالت هلو

 :يبد ءاملع دحأ يلع نب كرابم خيشلا هقيدص يف هلوق هرعش نمو

 يداح اي ةعاس ةعافرلاب فق

 ةتحتب اهناكس ربعوتساو

 اضأ اردب مهنيب نم يخأ صصخاو

 نَم يلع نب كرابم ماخفلا لجن

 .ةليوط ةديصق يهو

 .م٩١٩١/ه ٩ ماع حح دقو

 :اهعلطم ةديصق لاقو

 \ يم )اعلا بر هللا اندمح

 يدانلا كاذ ليهأ مالسلا ارقاو

 يدادوو يتبحم لحم اومهف

 دالب لك رونلا هنم مع دق

 داوج لك قافو ماركلا قبس

انيعماس اي هقيفوت ىلع



 ٣ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم -

 :لاق مث

 انيدصاق اقح هلللا تيبل مزع قدص يف (اخب) نم انلحر

 .٣٤٩١/_ه٢٦٣١ م اع يفوت

٦٢}١ - ١٦٢. ص مظنملا لوقلا "يجرزخلا ه



 ۔۔_۔...... ٢٢٧ يو ه. ۔۔_ .۔۔.._ . __ ميملا فرح

 يبثملا نمحرلا دبع نب متاخ نب دمحم خيشلا
 يتاسحألا يناملا

 . هيقف ٠ ض اق

 لهأ نم ةعومجم نع ملعلا ذخأ روص ةيالوب «‘تاهلق» ةنيدم ىف دلو

 :مهنمو ،ملعلا

 ةنس ىفوتملا ،نامُغ ليزن ،يولعابلا رهاط نب نيسحلا نب رهاط ديسلا ١

 .(_ه٨٣٢١)

 لمجب بقلملا كراحص ةاضق نم ،يناممحلا يرهاظلا ىسيع نب دمحم خيشلا ٢

 .ملعلا يقلت لجأل ،ءاسحألاو زاجحلا ىلإ لحرو .(ه٠٩٢١) ةنس ىفوتملا 5ليللا

 ناكو ،مولعلا نم اهريغو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف خيشلا زيجأ دقو

 رعش هلو ،ةيعرشلا لئاسملا قيقحت يف ىلوطلا ديلا هل عالطالاو ةفرعملا عساو

 دئاوفلاب ةئيلم هسلاجم تناك امك ،يولعابلا رهاط ديسلا هخيش ءاثر ىف هلاق

 ]٥٠/٢[ ةيرهوجلا تيقاويلا دقع يف يشبحلا سورديع ديسلا هيلع ىنثأ ،ةيملعلا
 بهاذملا عيمج يف ققحملا ءمولعلا عيمج يف نّنفتملا مامإلا خيشلا» :لاقف

 .«يئاسحألا نمحرلا دبع نب متاخ نب دمحم ،انخياشم خيش ،موسرلاو

 «ّقَم» يف هل تناكو «تاهلق» هدلب يف ءاتفإلاو ءاضقلا دمحم خيشلا دلقت

 تازاجإلا نم ددع هلو ،هيلئاسل ىوتفلل ردصتو همساب تفرع ةيملع ةسردم
 ريقفلاو» ]٥١/٢[: هلوق ةيرهوجلا تيقاويلا دقع فَؤمل هتزاجإ يف ءاج "ةيملعلا

 ملعلا لهأ ةلقل ؛مهريغو نامع لهأ نم نيلئاسلا ةبوجأ مقر نم لغشلا ةياغ يف

 بهاذملا ىلع يتفي ناكو ،«كلذل الهأ نكأ مل انأو يلإ اوعجرف ،نامزلا اذه يف

.بهذملا يكلام هنأ رهظيو ،اهيف فلؤيو ©يعفاشلاو يكلاملاو يفنحلا ،ةثالثلا



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . « ..٢٢٨

 :مهنم ،ملعلا ةبلط نم ددع هيدي ىلع ذملتت

 .اهئاملع نع ذخألل اًضيأ ءاسحألا ىلإ هدفوأ يذلا ديعس هنبا ١

 .يناممتلا يمساقلا ةعمج نب يلع خيشلا ٢

 ديسلا هزاجتسا امك ،ينامملا يكلاملا يدنكلا هللادبع نب دمحم خيشلا - ٣

 نامع نم ةبتاكم هزاجأ دقو (ه٤١٣١) ةنس ىفوتملا ،يشبحلا رمع نب سورديع

 .(_ه٠٦٢١) ةنس

 :اهنم ،تافلؤم هل

 .ةداعإلاو ةعمجلا ةماقإ مكح يف ةدافتسملا ةعمللا ١

 نم اهب قلعتي ام نايبو ضيرملا ةالص يف لاؤس باوج نمضتت ةلاسر - ٢

 ىف ةخسن اهنم دجوي ‘كلامو ةفينح ىبأ نيمامإلا فالتخا ىف ةلاسر - ٣

 .ميرت يف فاقحألا ةبتكم

 فاقحألا ةبتكم يف ةخسن اهنم دجوي ،يعفاش ريغب ءادتقالا يف لاؤس ۔ ٤

 .ميرت يف
 تضراعت اذإ ناضمر موص مكح يف ةيعفاشلا بهذم يف ىوتف هلو ٥

 .ضيرملا ةالص ماكحأ ةلاسر رخآ ىف ىهو ‘باسحلا لهأ يأر عم ةداهشلا

 ةخسن تانايب يف ءاج نكل .ديدحتلا ةهج ىلع ملعت الف هتافو ةنس امأو

 .م٣٦٨١/ه٠٨٦١ ةنس يف ايح ناك هنأ «ةدافتسملا ةعمللا»

 ٦٥. ۔ ٦٣ نيرخأتملا راحص ءاهقف مجارت يف نيرظانلا ةجهب "ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا ه

.(م) فرح ةيناممملا ةعوسوملا ه



 ` .هك ٢٢٦ .

 يصورخلا دلاخ نب دمحم خيشلا

 (م٩/ه٢ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .الهب ةيالو نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع

 نع عمسو يلع نب ىسوم يلع يبأ ةمالعلا ىلإ اريثك لاؤسلاب هجوت
 .ناليغ نب مشاه ةمالعلا

 ىورو ‘يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ةمالعلا همزالو هنع لقن

 .يراوحلا نب ذلمحم يراوحلا وبأ ةمالعلا هنع

 .امهريغو دلاخ نب ةملسمو مكحلا نب رذنملا ءاملعلا نم رصاع

 .تام نأ ىلإ ءاضقلا ىف رمتسا ،هنامز ةاضق نم ناكو

 .رثألا بتك اهنم ائيش تركذ لئاسم :ةيملعلا هراثآ هأ نمو

 ١١. ص ةريس © هللا دبع نب دمحم دام نبا ه

 ٢٨١١. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس .ىشاطبلا ه

٧/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ©يدعسلا ٠



 1 . ذاعمل -1.._ ۔

 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. ۔ ۔۔.۔۔۔۔۔_۔. -ه .. .. _.٢٤٠

 هللا دبع وبأ ديزي نب دلاخ نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .(ه ٤٤٣ :يف يح)

 .يدمحيلا ديعس نب دشارو ناذاش نب ليلخلا نيمامإلا نمز يف شاع

 دهع ىلع ءاضمإلا يف كراشو ،ليلخلا مامإلل ءاضقلا بصنم ىلوت

 نب دشار مامإلا هيلإ اعد يذلا ،ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيتفئاطلا نيب ةحلاصملا

 .ه٣٤٤ ةنس ديعس

 يف ناثحابتي اناكو شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع ابأ يضاقلا رصاع
 ا ...... .لئاسملا

 .دشار نب دمحم هللادبع وبأ هيرصاعم نمو

 .نامُغ ىلع امامإ يدنكلا ديزي نب دمحم مامإلا بيصنت يف كراش

 يف ةعقاولا ثادحألا نم هفقوم مهل ضرع ،حتَم لهأ ىلإ ةريس هيلإ بسنت

 .دشارو تلصلا نيمامإلا نيب نامُغ

 ٣. نايعألا ةفحت ديمح نب هللا دبع 6ىملاسلا ه

 ١٤. نايعالا فاحتإ دومح نب فيس .ىشاطبلا ٠

٣٨٨. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 ۔.۔۔.۔ ٢٤١. هه :- .۔_۔..۔ .. ميملا فرح

 نب محازم نب ميهق نب نافلخ نب دمحم خيشلا
 يئاسيعلا ملاس

 .هيقف ضاق

 .راحصب ةفيظغلا نم

 عرعرتو دلو ©لقنيب ايضاق هوبأ ناك يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع
 .هدلاو دي ىلع سردو ءاهب

 .اهب ءاضقلا ىلوتو ،لقنيب يولعلا نصغ نب نانس نب ناميلس خيشلا رصاع

 خيشل ١ ملقب كص لك» : اهصن ةقيثو يولعل ١ رم اع نب فيس خيشل ١ بتكو

 هيلع ركنأ اذإ الإ ،عازن هيف الو ،يدنع تباث وهف ميهف نب نافلخ نب دمحم

 .(«هنم ربكأ ملاع

 .ه٢٦٣١ ةنس ىرخألا ىدامج ٢٨ يف هديب رماع نب فيس هلل دبعلا حيحص

 وه هل مجرتملاو ،يئاسيعلا ملاس نب دمحم نب دمحأ خيشلا نم هنع تانايبلا ضعب تذخأ ه

.دمحم نب دمحأ خيشلا لاخ



 "ج / نييناععلا ةاضقلا مجعم

 هئلا دبع نب ملاس نب سيمخ نب دمحم خيشلا

 يديعسوبلا

 .هيقف .ضاق

 . (م٩١/_ه٣١ ق)

 ىلإ لقتنا كانه همولع ىقلتو ،اهب دلو ،يبيضملا ةيالوب نأشلا دمس نم

 لدابت يصورخلا ناهبن يبأ خيشلاو هنيب تراصو .ءاهب ءاضقلا ىلوتو قاتسرلا

 .ناهبن يبأ نب رصان خيشلا هنبا رصاع مث ماكحألا يف ءارآ

 يف ةدوجوم . مهتريسو لادبألا ءاملعلا ركذ يف ةريس ةيملعلا هراثآ نم

 .يرشبلا ىسيع نب ىسوم خيشلل نئازخلا نونكم

 .هقفلا ىف لئاسم اضيأ هلو

 جيرخت يف سيمخ نب دمحم خيشلا داجأ دقو :يملاسلا نيدلا رون هنع لاق

 .ناهبن يبأ نب رصان خيشلا رصع يف ناك نمم وهو ،ةلأسملا هذه

 ٠ ديفملا زجوملا ٨6&فيس نب دمح يديعسروبلا ٦/.

 نامغ مالعأ ليلد 6نورخآو يودب ه ١٤٥.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ٧/٢٣.



 ٢ ٤ ٢ ٠ ۔۔ط َ ميعل ا ف ح

 يديعسوبلا فيس نب سيمخ نب دمحم خيشلا

 (م٠٢٩١ سرام ٢٧٢ /ه٨٤٢١ لاوش ٢٦ :ت)

 .هيقف ضاق

 نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .يرجهلا رشع عبارلا

 يذلا ديعس نب شغرب ديسلا دهع يف رابجنز ىلإ لقتنا مث نامع يف دلو
 .رابجنز يف مث ،ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا هالو

 ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج "يريغملا ه

 ١٦٠. ص ديفملا زجوملا ٥فثفيس نب دمح ، يديعسروبلا ٠

٣/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٥يدعسلا ٠



 [؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يضيسلا لمحم نب سبيمخ نب لمحم خيشل . ت { ١

 (م٥١٩١/ه٢٢٢١ :ت۔م٦٣٨١/ه١٤٦١ :و)

 .هيقف .ضاق

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن ةيالو نم ؛يرجمهلا

 يئانهلا رهاز نب لاله خيشلا نمز يف ىوزن يف ءاضقلا رادم هيلع ناك
 .يديعسوبلا فيس نب دمح نب فيس ديسلاو (ه٢١٣١ :ت)

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 نيخيشلل ةكرتشملا ةديصقلا حرش وهو :صورحخ ينب ةمئأ يف صوصنلا - ١

 "صورخ ينب ةمئا يف يرشغلا دمحم نب ديعسو يصورخلا سيمخ نب دعاج

 .ةبراعيلا ةمئأ يف هتديصقل حرشو

 ملسم يبأ ةديصقل حرش : ىنسحلا هللا ءامسأ يف ىنسأل ١ جارعملا حرش - ٢

 .ىنسحلا هللا ءامسأ ىف ىنالهبلا

 :رثألا نم فنصملا باتك رصتخم يف رردلا نم نيمثلا دقعلا رهاوج ٣

 خيشلل نيم ريغب فنصملا باتك نم رصتخملا نيمثلا ردلا دقع باتك مضي
 عقيو ،ناهبن يبأ تارصتخم نم ائيش هيلإ افاضم ؛يراحصلا ريشب نب هللادبع
 . ءازجأ ةعبس يف

 ةعبرأ يف يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملا ةبوجأ عمج ۔ ٤

. «ناميإلا دعاوق ديهمت)» هامسو ثرابك تادلجم



 ميملا فرح
 ۔ ۔۔ ۔٠ ٢٥ ك َ ٠

 اهمظن دقو ،ماللا ةيفاق ىلع رفاولا رجحب نم :ةبراعيلا ةمئأ يف ةديصق _ ٥

 .يرشغلاو ناهبن يبأ :ريخيشل >ش ١ ةديصق وذح ىلع

 .يربعلا نارهز نب نسحم خيشل شلا حدم يف رعش ۔ ٦

 .ةنس نوعستو نانثا رمعلا نم هلو .م٥١٩١/_ه ٢٣ ماع يف يفوت

 .٦٧٢ص نايعألا ةضهن "هللا دبع نب دمحم يملاسلا ه

 ٢٣٨/٢ - ٢٣٩. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٣٩١ _ ٣٩٢. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح يديعسوبلا ه

 ١٤٥. ص نامغغ مالع ليلد ‘نورخآو يودب ه

٧٥/٢٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ه



 .٢٤٦ » . ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ٢

 حجار نب دمحم خينتلا

 (م٩٦١/ه٢١ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .ناطلس نب ديعس

 ٢١. رهوجلا راثن ةمدقم 6ادومح نب ملاس يبايسلا .

٧٦/٢٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .ىلع نب دهف يدعسلا ٠



 ٢٠٧. ه. ه .. ۔۔۔ ميعلا فرح

 يلوعملا دشار نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداو نم

 نم ةمامإلا يلو يذلا يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا يلو

 .م١٧٨١۔- ١٨٦٨ قفاوملا ،ه٥٨٢١ - ٧

 ‘تاحفص رشع يف عقت لواعملا يداو نايعأو ءاملع يف ةلاسر ديعس نب فيس ،يلوعملا ه

.اهنم ةروص ثحابلا ىدل .ةروشنم ريغ



 ٢٤٨ < جا نببنامعلا ةاصضقل ا مجعم [

 يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم خيشلا

 (م٨١/ه١١ ق)

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالوب حّرقم ةيرق نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .رثألا يف ةريثك ةبوجأ هل

 لئاو نب ديعس نب لئاو خيشلا هاثر دقو ،ديدحتلاب هتافو خيرأت فرعي ال

 .ةيلاد ةديصقب يمايرلا

 :اهيف لاق

 يداعملاب كلاح تسل ينأب يداعب يقلأ يتلخاي الأ

 :لاقو

 داشرلا وذ دشار نبا دمحم يمايرلا يضاقلا ملاعلا تومي

 يداعألا فثح لكثم عاجش اياربلا يكاز ريمح ةلالس

 ٠ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس 6.ىشاطبلا ٤٢٩/٣ _ ٤٣٠.

 . ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف يدعسلا ٧٧/٢٣.

. .يكزا ءاملع ىف ةلاسر 6 رصان نب ديعس 6ىبعانلا



   _.۔_۔۔م ٢٤٨ هل ._

 دمحم نب ناطلس نب دشار نب دمحم خيشلا

 (م٩٥٩٦١ رياربف ٦۔ه٨٧٢١ بجر ٢٧ ةعمجلا ةليل :ت)

 .هيقف ©كضاق

 .يبيصضملا ةيالو نم ؛يرجمهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 . ىسبحل ا دمحم نب ناطلس خيشل ا ه دج لي ىلع ذملتت

 ليمح نب دوعس ديلولا ىبأ خيشلا ةافو لدعب ىبيضملا ىف ءاضقلا ىلوت

 بجر نم ٢٧ ةعمجلا ةليل ىف ةينملا هتفاو نأ ىلإ بصنملا اذه ىف ىقبو

 .م٩٥٩١ رياربف ٨ / ٦

 هيف بتر ،«نيخيشلا تاباوج ىف نينيعلا ةرق» باتك :ةيملعلا هراثآ نم

 يذلا ،ىملاسلا نيدلا رونو ىليلخلا ديعس نب دمحأ نيخيشلا ىواتف عومجم

 نم ةراشإب ةيهقفلا باوبألا ىلع هل هبيترت ناكو يبحرلا تيخب نب رصان هعمج

 .ىسبحلا ىناذيشلا علغ نب رماع ناذيش ىبأ هخيش

 ٠ نامعنلا قئاقش © يبيصخلا ٣٢٠/٢٣.

. السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٧٧٣.



 !نيينامعلا ةاحقلا مجعم > ..

 نب رماع نب ناميلس نب دشار نب دمحم خيشلا
 نب دمحم نب ملاس نب دوعسم نب هلا دبع

 يصورخلا ملاس نب ديعس
 (ه٩٥٢١ :ت)

 .هيقف لاو ضاق

 .قيوسلا ةيالو نم قياشم ةدلب نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ملع تيب يف اشنو ؤ©يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف دلؤ

 ملاسو رصانو .رماع :هتوخإو © نيفراعلا نيدهازلا نم ناك هدلاوف .حالصو

 يف هتايح نم ةرتف رقتسا دقو هتوخإ نيب نم ىناثلا هبيترت ناكو .كلذك اوناك

 .قيوسلا ةيالو نم ةدرلا

 فيس نب دشار خيشلاب - ودبي ام ىلع - وحتلاو ،هدلاو نع الأ ملعلا ذخأ

 نإ :لاقو ،ةيهقفلا مولعلا ضعب هل خسنو هيدي ىلع سردف قاتسرلاب ىكمللا

 . هيقفلا ملاعلا :هتودقو هخيشل خسنلا هذه

 مامإلل مث "ملاس مامإلا هيخأل قاتسرلا لامعأ نم نيقوحلا ىلع ىلوت
 .ه٩٥٣١ ماع هللا هافوت نأ ىلإ يليلخلا

 :هخسن اممو راثآلا ضعب خسنب ىنتعا

 نب ديمح نب لشاه خيشلل امهخسن ىحضألاو رطفلا ديع اتبطخ : الأ
 ٥فه٤٤٣١ ىرخألا ىدامج ٢ رطفلا ديع ةبطخ خسن مامت ناكو يصورخلا ديعس

 راد ؛ه٤٤٣١ ىرخألا ىدامج ٥ ةليل ىحضألا ديع ةبطخ مامت ناك امنيب

 )١٩٨٧(. مقرب ؛نامُغ ةنطلس - ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا

نب ليمج خيشلل ةعيرشلا سوماق باتك نم نوعبسلاو نماثلا ءزجلا :ايناث



 . ٢٥١ ۔۔يل ميملا فرح

 هخسن م امت ناكو 4 يكملل ا ديعس نب فيس نب دشار خيشلل هخسن ي دعسلا سيمخ

 )٧٨!٢(. مقرب ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ه٥٢٣١ بجر ١ نينثإلا راهن

 نب رصان نب ناميلس خيشلا رمأب فقوأ باتكلا نأب :سرهفلا دعب ءاج

 ._ ھه ٩ رفص ؛ موي هديب يكمللا فيس نب دشار هبتكو .ىكمللا ناميلس

 ١٩ هخسن مامت ناكو هسفنل هخسن را )سألاو مئازعلا يف عومجم :ائلاث

 /ىباوعلا ؛يصورخلا دشار نب رصان خيشلا ةبتكم ؛ه٠٣٢٣١ ىلوألا ىدامج

 .تاحفص رشع يف باتكلا عقي )١٠١(. مقرب ؛نامُغ ةنطلس

 نمض كلذو نيتحفص يف دهدهلا صاوخ نم ءيش : هطخب دجو اممو

 ؛يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأل جحلا باتك نع ةجراخلا تادييقتلا

 )١٤٥١(. مقرب ؛نامُغ ةنطلس - ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا راد

 ١٩ هخسن مامت ناكو ‘هسفنل رارسألاو مئازعلا يف اعومجم خسن هنأ امك

 ىصقأ وهو ،(يناثلا) ملاس هدج ىلإ هبسن تبثأ دقو }ه٠٣٣١ ىلوألا ىدامج

 خسن لاح هانكس نأ ركذو ،قياشم ىلإ بستنا هنأ امك اهبسن ىف دجو ام

 .ةنطابلا نم ةدرلا يف باتكلا

 مامت ناكو يصورخلا ديمح نب لشاه خيشلل رطفلا ديع ةبطخ خسنو
 .ه ٣٤٤ ىرخألا ىدامج ٦ اهخسن

 ناكو ،اًضيأ يصورخلا ديمح نب لشاهل ىحضألا ديع ةبطخ خسن امك

 .ه ٤٤ ىرخألا ىدامج ٥ ةليل اهخسن مامت

 فيس نب دشار خيشلل ئ ةعيرشلا سوماق نم نيعبسلاو نماثلا ءزجلا خسنو

 .ه٥٢٣١ بجر ١ نينثإلا راهن هخسن مامت ناكو ،يكمللا

٤٦٦١/٨. ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا يلع نب دهف "يدعسلا ه



 "جا نيبناععلا ةاضقلا مجعم

 دشرم وبأ :زيزع نب دشار نب دمحم خيشلا

 يبيصخلا

 (م٠٩٩١ ليربإ ٩ / ه٠١٤١ ناضمر نم ١٢ نيتثالا موي ىحض :ت۔م٨١٩١/ه٦٢٢١ :و)

 .هيقف 0 ض اق

 نرقلا لوأو رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .لئامس ةيالو نم ؛يرجهلا رشع سماخلا

 نب دشار خيشلا هيبأ دنع طقسم يف أشنو دلو

 لوألا هنطو ىلإ لقتنا هدلاو ةافو دعبو "زيزع

 نيخيشلا نع فرصلاو وحنلا ذخأف لئامس

 ا . يناث نب ىسيعو يفسويلا ستمخ نب نادمح

 ديبع نب دمح نيخيشلا نع هقفلا ذخأو ،يركبلا

 هذيمالت تحأ ناك ثيح .اريثك همزال يذلا ،ىبايسلا ليمج نب نافلخو ىميلسلا

 ىتح دهتجاو رمشو ملعلا ىلع فكع اذكهو ،ةيعرشلا ماكحألا ملعت هنمو ،هدنع

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا نم اريثك دافتسا امك "ملعلا نونف يف غبن

 هنيع م٦٤٩١/ه٥٦٣١ ماع يفف ،ةدع فئاظو يف يبيصخلا خيشلا جردتو

 ءاضقلا ىلوت مث .لئامس يف ةيهقفلاو ةيبرعلا مولعلل اسردم يليلخلا مامإلا

 ةنس ةيلخادلا ةقطنملاب اهتاقلعتمو لدبدب ةيالو ىلع ىليلخلا مامإلل ةيالولاو

 راص مث ٠ هش يليلخلا مامإلا ةافو دعب ىتح كلذ ىلع رمتساو .م١٥٩١/_ه ٠ ٧

 ةنس ىلإ ما٧٥٦/ه٦٧٣١ ةنس طقسم يف ةيعرشلا ةمكحملا يف ةاضقلا دحأ

 . م٣٧٩١/_ه ٣

  

  

 ما٦٧٩/ه٦٩٣١ ماع يفو ،دعاقتلا ىلإ ليحأ م٣٧٩١/ه٣٩٣١ ماع يفو

ىعرشلا ءاضقلا دهعم يف اسردم نيع ثيح كديدج نم لمعلا ةايح ىلإ داع



 ۔.. ٢٥٢ ۔يو : ميملا فرح

 هذنع ثسرد دقو هتايح نم موي رخآ ىتح كلذ ىلع رمتساو 6 طقسم ىن

 .ةيهقفلا

 :لاؤسلا اذه اهنمو

 الضفلا ةدمع يتأتل ّيطملاب جُغ

 تمرك نم بوقعي ابأ كاذب ينعأ
 هلئامش تباط نم وه دمحم

 ميرك مكلا كاذ اندشار ليلس

 يندشرتل اراتحم كتيتأ يخيش

 الجع هتمق امل باوجلا وجرأ

 ابكترم راص دق يذلا ىف ىرت اذام

 ادبأ بتي مل نكل تام اذ دعب نم

 ذخو باوجلا يل حضوأ وه كلاهأ

 ال ينإف ينرذعأو حماسو اذه

 تمتخ نم راتخملا ىلع ةالصلا مث

 .«باوجلا»

 المك دق ردبلا رونك باوجلا كاه

 دق كلام هللادبع دشار لجن اي

 دمت نمو ضزبب نم عركت تئجو

 نم رشيت دق ام ذخف تيبأ نإف

 تبنتجا اذإ بنذ نم رئاغصلا ىفعت

 اهملعي وهو اهيلع رصأ نإف

 اهلعاف رارصإ عم ةريغص ال ذإ

 هملعي سيل ريغص وذ تمي نإف

 المع دق ملعلاب يذلا ئعذوللا
 العو ىقر دق مامه لاصخلا هنم

 الحر الع ىتح هج يف قافو

 المش الملا لك هلضف ْنَم موقلا

 البسلا ىرأ ىتح ىدهلا قيرط ىلإ

 الذج هب ارورسم بلقلا حبصي يك

 القث ام ريغ افيفخ اريغص ابنذ

 البنلا ىتف اي يل لق بنذلا كلذ نم
 الضفلا اخأ يندشراو قحلا ىلإ يسفن
 اللزلا يبر رتساو مظنلل ديجأ
 الع نيلسرملا قاف عئارشلا هب

 الهج وأ لض دق نم قحلا ىلإ يدهي

 الزج اهلضف ملع رحبأ تكرت

 اللَع الو اله امهنم يوترت ال

 المعلاو ملعلا تيظح لقملا دهج

 الهك وأ بش نمع رئابكلا هنم
 البك تمي نإ ريبك هنم كاذف

 القن اذك بوت عم ةريبك الو

المألا غلبي ريبك بانتجابف



 ۔ ۔ ۔۔ ۔.۔ه٠ .چه> ٥ ٤ ٢٥

 ةعس وذو نارفغ عساو هللاو

 امستبم ضورلا رهزك امظن هذخف

 .اضيأ هل ينم رخآ لاؤس

 مولعلا لينل لحراو لهجلا عد
 نكت ال ىوهلا ليبس بناجو

 ىدهلا لهأ ملعلا يلوأ لئاسو

 اًدبأامئاد مهبحاصو

 دشرم ىبأ ىخيش لاثمأك

 الئاس انذاتسأ كتيتأ

 يكتشي ىتأ اموي لفطلا اذإ

 هلاثمأك ريغص لفطب

 اركنم ادغ ريخألا اذهو

 هل يلو يف ىرت اذامف

 يذلا ىلفط لعف نم ناك امب

 ةجح نكت مل اذإ اذهو

 ىجدلا ردبك باوجب دجف

 ىفطصملا ىلع يهلإ ىلصو
 نمو اعيمج بحصو لآو

 .«باوجلا»

 غودي ركشو يبر دمحلا كل

 قطأ مل ةمج معن ىلع
 مالس ىكزأو ةالص ريخو

 ةداق هل بحصو لآو

 امع كباوج اذهف دعبو

 ؟جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 اللزلاو بنذلا وحميو ريغصلا ومعي

 الذج هب ارورسم كبلق لظي

 موجنلا ىلعآ ىقرت هبلطمب
 موش وهف هل نيكلاسلا نم
 ميظعلا راجنلاو افولا لهأو

 ميدن تقو لك مهغم نكو

 ميلح عاجش ايحملا ميرك
 ميهب الهج كباوجب حزأ

 مولكلل رذنأ ههجو يفو
 ميلأ مهسب ينامر لوقي
 ميدقلا هلإلا ذاعم لوقي
 ميلع تسل هللاب فلحيأ

 ميسج لاضعب يعدملا ىمر

 موشغلا ءاعدا قدص نبت

 ميقتسملا كلسملا انل ئضي

 ميظع مويب اياربلا عيفش
 ميوق انيد هلا جهنم افق

 موجنلا دعو لامرلا دعب

 موري اذ نمو ارصح ظق اهل

 ميوق نيدب اناتأ نم ىلع
 مولحلا ماظع يعاسملا مارك
ميركاي الئاس هل تيتأ



 .... ٢٥٥. و. ميملا فرح

 مولكلا ساقتو هلثم ىلع نايب هاعدا اميف لفطلا ىلع

 موقت كانه هامر نم يلي نم ىلع ملع ناميأف الإو

 ميهف اي ربتعمب هانج دق امب يبصلا فارتعا سيلو

 ميوقلا نايبلا ءالؤه يفف قرتسي نمو نَجُي نم اذك
 موقي ذإ هرمأ اكلام نكي مل نم لك يف مكحلا دحتا دق

 ميرغلا ىقوي هؤنج ام ىلع ءالؤه ايلوألا قدص نإو

 ميركلا يبنلا مانألا لوسر ىلع ملسو يهلإ لصو
 موجنلاك غُه نم هباحصأو هلآ عم رلا ندمحم

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 جرختسا ،نيئزج يف عقي :(خم) ةدايزلاو لصاحلا يف ةداعسلا رون ١

 امهلحم ىلع امهقلعو ،مئاعدلا ىلع بطقلا حرش نم ةدايزلاو لصاحلا هيف

 .تايبألا نم

 .اتيب ٢٤٠ اهتايبأ ددعو ‘ثاريملا يف ةزوجرأ :ضئارفلا ةميتي - ٢

 .ثاريملا يف هتزوجرأل حرش :ضئارفلا ةميتي ىلع ضئافلا بهولا - ٣
 .نامُغ ءارعش ءامسأ يف ةديصق :نامجلا طومس ۔ ٤

 بدأو خيرات ركذ يف باتك :(طم) نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ۔ ه

 .ءازجأ ةثالث يف عقيو ،ةقباسلا هتديصقل حرشوهو ،نيينامعلا

 نم ةعومجم ىلع لمتشي :(خم) نايبلاو ةمكحلا يف ناجرملاو ؤلؤللا ٦

 .تاعوضوملا ىتش يف ةفلتخملا دئاصقلا

 :(طم) حالملا راعشألا تاراتخم يف حاقطلا لهنملاو حادصلا لبلبلا - ٧

 .تاعوضوملا بسح ىلع فلؤملا اهمسق دقو ،دئاصقلا نم اريثك مضي

 هبشأ وهو ،ءازجأ ةعبرأ يف عقي ،بدألا يف باتك :(طم) قئافلا دؤمزلا _ ٨

.ةفلتخم ةيفاقث بناوج مضي يذلا ،لوكشكلاب نوكي ام
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 باتك يف يميلسلا ديبع نب دمح ديبع يبأ خيشلا ةبوجأ بيترتو عمج ٩

 .عبط دقو ،«ناجرملا دئالق»

 لصف» باتك يف يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةبوجأ بيترتو عمج ١٠

 .نيئزج ىف عبط دقو ى «باوجلاو ةلأسملا ىف باطخلا

 هفيلأت يف عرش باتك :(حخم) ناكسلاو نامع نادلب يف نافرعلا قئادح ١

 .هتحص لالتعال ارظن هنع فقوت نكلو

 .خلا ..تاينطولاو ءاثرلا ىف دئاصق ٢٧

 دمحم نب فيس خيشلل مانآلا داز يف اهضعب دجوي :ةيرثن ةبوجأ - ٣

 . يديعسوبلا فيس نب لمح ديسلل لئاسلا داشرإو ىسرافلا

 .ما٠٩٩ ليربإ ٩ /ه١٠١٤١ ناضمر ١٣ نينثإلا موي ىحض يف طقسمب يفوت

 .لئامس يف نفدو

 ١٨٦/٢٣ _ ١٩٤. نامعنلا قئاقش يبيصخلا ه

 .هفلؤمو قئاقشلا نع تامولعم ‘دمحم نب دشرم ،يبيصخلا ه

 .يبيصخلا خيشلل ةيتاذ ةريس ه

.١٨۔-٢/٨٧ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا ه
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 يلوعملا ملاس نب دمحم خيشلا

 (م٨٨٨١/ه٥٠٢١ :ت)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع ،بتاك

 .هل صاخ بتاك ديعس نب شغرب ديسلا هنيع

 مكاح نب نافلخ خيشلا دعب ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوت

 .ديعس نب دجام ديسلا نمز اهل ايضاق ناك يذلا ، يليعامسإلا

1 

 ,. ۔.۔.:۔٨ ز
! 

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ©يريغملا ٣٤٧.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم © يلع نب دهف ©يدعسلا ٨٤٣.
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 نب دمحم نب ردب نب ملاس نب دمحم خيشلا

 يربعلا دمحم نب رهز

 (م٥٧٩١ ويتوي ٤ / ه٥٩٢١ ىلوألا ىدامج ٢٤ :ت۔م٤٨٨١/ه١٠٢١ :و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 يف أشنو ءارمحلا لامعأ نم مد يف دلو

 % || ىلع الوآ ميركلا نآرقلا ملعتف ؤفرشو ملع تيب
 ١ | ` سيمخ نب دجام خيشلا ىلإ هلسرأ مث ،هدلاو دي
 .بدألاو ةعيرشلاو وحنلا هدنع ملعتيل ؛يربعلا

 ا ،بتكلا خسنب لغتشا هدلاو ةافو دعبو

 هعم نوكيل ميهاربإ نب دمحأ ديسلا هبلط اهدعب

 .ءارمحلا هدلب ىلإ عجر اهدعب ‘تاونس عضب هعم ثكمف ،قاتسرلا يف

 اذعاسم نوكيل ىوزن ىلإ هبلط يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا رصع يفو

 ما٢٢٩/ه٠٤٣١ ماع يفو ،ءارمحلا ىلإ داع مامإلا ةافو دعبو "مهلامعأ يف ةاضقلل

 ناطلسلا هبلط نأ ىلإ اهيف شاعو ،يربع لامعأ نم يقارعلا ةدلب ىلإ لقتنا
 م٥٣٩١/ه٤٥٣١ ةنس يف ةروباخلا ةيالو ىلع ايضاق نوكيل روميت نب ديعس

 ‘بيسلا مث ءاكرب ىلإ لقن اهدعب ©تاونس سمخ نم برقي ام اهيف رمتساو
 .نيتنس اهيف ماقأف راحص ىلإ لقن مث تاونس ثالث نم برقي ام امهيف زمتساف

 ناطلسلا نم بلط اهدعبو .ابيرقت تاونس عبرأ ةدمل محص يف اهدعب هنيع مث
 .يقارعلا هدلب ىلإ خيشلا داعو ‘كلذ ىلع هقفاوف هتخوخيشل ارظن هءافعإ

 يقارعلا يف اكرات ءارمحلا هسأر طقسم ىلإ داع م٤٥٩١/ه٣٧٣١ ماع يفو

 .كانه هكالمأ ةعباتمل نارهز ربكألا هدلو
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 اتحم ناكو ،رايخألا سلاجي ناك هنأ امك ،عرولاو ةنطفلاو ءاكذلاب فصتا

 بوكر ىوهيو صاصرلا بصو دورابلا ةعانص ملعتو ٠ حالسلاو لابنلا برضل

 .تابسانملا ءانثأ فيسلاب ةزرابملاو لامجلاو ليخلا

 .م٥٧٩١ وينوي ٤ /ه٥٩٣١ ةنس ىلوألا ىدامج نم ٦٢٤ يف يفوت

 ةعماج ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلل ةيملعلا راثآلا 6،نورخآو لاله نب يلع .د ،يربعلا ٠

 .م٤/١٠٢ م ١٤٣٦ _/٢٠١٥ ء ١ ط 6©سروباق ناطلسلا

 ٣ _ ٧٤. ص ةراضحو خيرات يربع 6نورخآو حلاص نب يلع ينابلكلا .

٨٥/٢ _ ٨٦١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف ٥يدعسلا .
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 5 .هيقف .ضاق

 . ابيرقت م٨١٩١/ه ٣٧ ماع ىف دلو

 .يبيضملا ةيالو لامعأ نم وانسب

 يضرلا ةمالعلا هدلاو فتك يف اهب أشنف

 .يدشاربلا دمح نب ملاس

 ذاتسألا دي ىلع ميركلا نآرقلا معت

 5 ىوزن ىلإ لقتنا مث 5 كيدشاربلا دومح نب دمح

 خيشلا دي ىلع ةيعرشلاو ةيبرعلا مولعلا ملعتف ةيليلخلا ةسردملا ثيح

 ذخأو يليلخلا هللا دبع نب دمحم يضرلا مامإلا مزالو ،يرزعلا رماع نب هللا دبع

 . بتكلا ضعب هادهأ دقو هتذمالت حأ نم هدنع ناكو هنع

  

    

 لوقي يذلا هدلاو ةناكمل اريدقتو هب ةيانع هعم لكأيل هتيب ىلإ هوعدي ناكو

 .(ايناث هل دجن لهو دمح نب ملاس هللا محر) :هلئاسر ضعب يف مامإلا هنع

 ةازغلا درطل يميربلاو يربع ةرهاظلا ىلإ هريسم يف مامإلا عم كراش دقو

 .دجن نم ناشيطع نبا ةدايقب اؤاج نيذلاو

 ملعتم نيب ةمات ةمزالم مامإلا يضاق هدلاو مزالو ،وانس هدلب ىلإ عجر مث

 .يدنجو ئراقو

 .اهريغو مادنع يداو ىرق ضعب نم ةاكزلا ةيابج ةمهم مامإلا هيلإ دنسأ امك

 .هتايح ةليط يليلخلا مامإلا مزالو ىوزن ىلإ داع هدلاو ةافو دعبو
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 ارظن ىبأف ،ءاضقلا يلوتل روميت نب ديعس ناطلسلا هبلطو ،وانس ىلإ داع مث

 .لمعلا ةروطخل

 نوكيل ينسوحلا فيس نب ناطلس خيشلا هبلط م٧٦٩١/_ه٧٨٣١ ماع ىفو

 كلذ ىلع قفاوف ةروباخلا ةيالو يف يراجهلا هتدلب يف ةيعرشلا مولعلل اسزدم

 .اهيلإ بهذو

 ءاضقلا ىلوتي نأ روكذملا ناطلسلا نم رمأ هيلع ردص ةنسلا هذه ىفو

 اهب يقبو يكزإ ىلإ بهذو اهنم صلختلل هتلواحم دعب رمألا لثتماف يكزإب

 ،تايالو ةدع ىلإ لقنت اهدعبو يميربلا ىلإ لقن مث م٠٧٩١/_ه٠٩٣١ ماع ىلإ

 دعاقتلا ىلإ ليحا اهنمو لئامس اهرخاو يلعوب ينب نالاعجو ءاربإ اهنيب نمو

 .م ىف

 .م٠ ٨٠/_ه٩٢٦٤١ نابعش نم سماخلا يف يفوت ىتح هدلب ىلإ داع مث

 ةرتفلا يهو م٣٨٩١/ها٤ ٠٤ ماع يف لئامس يف هل ابئان تنك :ةظحالم

 .اهب ءاضقلا هتيالو نم ىلوألا

 ٢للا هظفح يدشاربلا دمحم نب ملاس يضاقلا خيشلا انليمزو انوخأ هنبا يل اهبتك تامولعم ه

 .فرصتب اهنم اضعب تذخأ

٣٢٠/٢٣. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6 ىبيصخلا ٥



 .سج ٢٦٢ [جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 دمحم نب دتار نب ملاس نب دمحم خيشلا

 يتاسيعلا

 .هيقف ضاق

 .راحص نم

 نآرقلا ملعتو ] اهب 7 راحص نم ةفيظغلا ةيرقب م١٩ ٠/_ه٨٢٣١ ماع دلو

 نب ديوس هيخأو يئاسيعلا دمح نب ملاس نب دمح دي ىلع ةباتكلاو ميركلا

 .ملاس

 خيشلا دي ىلع ةعيرشلا مولع سردف ،ملعلا بلطل قاتسرلا ىلإ لحر مث

 .فيس نب ملاس خيشلا هيخأو يكمللا فيس نب دشار

 . يلمازلا دمح نب دمحم خيشلا دنع سرد امك

 قاتسرلا يلاو يديعسوبلا يلع نب لاله ديسلا لبق نم فلك كلذ دعبو

 رمتساو ©قاتسرلا لامعأ نم نيقوحلاب يضاقلاو يلاولا لامعأب مايقلاب

 نم فلك مث ،ةفيظغلا هتيرق ىلإ داع اهدعب .م٨٢٣٩١/ه٧٥٣١ ماع ىتح قاتسرلاب

 يقبف ءاضقلا ةمهمب موقي نأب مليوس نب ن اميلس نب رقظم راحص يلاو لبق

 .اهلوح امو ةفيظغلا هتيرقو راحص نيب اهيف القنتم

 يئاسيعلا يبيلقلا ميهف نب نافلخ نب دمحم يضاقلا خيشلا يفوت املو
 خيشلا لبق نم ملاس نب دمحم خيشلا بلط مت لقني ىلع ايضاق ناك يذلاو

 .ما٧٤٩!ه٦٦٣١ يف لقنيب ءاضقلا ىلوتيل يولعلا نصغ نب رماع نب فيس

.هتافو ىتح اهب ايضاق رمتساو
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 يصورخلا دشار نب رصان خئاشملل اههجو ةيهقف ةلئسأ هل دجوت
 اهنم ةروصم خسن دجوت ،يربعلا ديعس نب ميهاربإو يشيقرلا ملاس نب دمحمو

 .م ٧٥٩١/_ه١ ٧٦ م اع يفوت

. يئاسيعلا ملاس نب دمحم نب دمحأ خيشل ا هنبا ينم بلطب اهبتك ةمجرت .
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 .يودج نب رهاز نب ملاس نب دمحم خيشلا

 يشيقرلا رهاز وبا

 (م٨٦٩١ رياني ٢١ /ه٧٨٢١ لاوش ٢٠ :ت۔م٨٨٨١/ه٥٠٢١ :و)

 .هيقف لاو ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجمهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع
 ظفح ىهنأو ،م٨٨٨١/ه٥٠٣١ ةنس يكزإ نم نيسح ينب ةراح يف دلو

 هرغص يف بدألاو ةغللا مولعب ىنتعاو ،©تاونس عبس نبا وهو ميركلا نآرقلا

 ةنس يكزإ ىلإ يمايرلا دمحم نب هللادبع ديز وبأ خيشلا داع امدنعو

 ىلع ددرت مث ،اريبك اداهتجا هليصحت يف دهتجاو ،هنع ملعلا ذخأ م٠١٩١/_ه٨
 مامإلاو .يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا مهنم ،هرصع ءاملع نم ةبخن
 .مهريغو ،©يرزعلا رماع نب هللا دبع خيشلاو ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 نب ديعس خيشلاو "ميهاربإو يلع ناخيشلا هانبا مهنم ،نوريثك هنع ذخأو
 نب ديمح خيشلاو “يحاورلا دمحم نب نافلخ خيشلا بيدألاو يبعانلا لشاه

 .ريثك مهريغو ©يمناغلا رماع

 هترادجل كلذو ،لامعألا نم ريثكلا يشيقرلا خيشلا ىلإ تدنسأ دقو

 نب ملاس مامإلا ةعيابم دنع ةارشلا شيج دئاق ناكف ،ةيسايسلا هتربخو ،ةيملعلا

 اهسفن ةنسلا يف ملاس مامإلا هنيع دقو 3م٣١٩١/_ه١٣٣١ ةنس يصورخلا دشار

 هل ايلاو راص م٧١٩١/ه٥٣٣١ ةنس ىفو ‘ىوزن ةيالع نع الوؤسمو ،هل اراشتسم

 نب دمحم مامإلا هلعج ثيح .م ١٢٩١/_ه ٩ ةنس ىلإ اهيف رمتساو “يكزإ ىلع

 ىلع ايلاو عجر م٤٣٩١/_ه٢٦٥٣١ ماع رخاوأ يفو لخن ىلع ايلاو يليلخلا هللا دبع

 ايضاق ىوزن ىلإ يليلخلا مامإلا هلقن ىتح رهشأ ةعضب ىوس ثكمي ملف ،يكزإ

 ما٧٢٩/ه٦٥٣١ ةنس يفو ،ةيهقفلا لئاسملا لحو ىوتفلل اعجرم نوكيلو .اهب
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 ايضاق راص م٠٤٩١/ه٩٥٣١ ماع يفو ،اهيف اًيضاقو ايلاو نوكيل يكزإ ىلإ عجر

 ةنس ىلإ اهيف يقبو ؤةلماك ةرهاظلا ةيلوؤسم هيلإ تدنسأو ،يربع يف ايلاوو

 ىتح ؛رهشأ ةعبس ىوس اهب ثكمي ملف ،يكزإ ىلإ لقن ثيح م٤٤٩١/ه ٣٦٢

 مدأ يتيالو رمأ اضيأ هيلإ دنسأ ةرتفلا هذه يفو ؤ‘يربع ىلإ ىرخأ ةرم عجر

 نم يليلخلا مامإلا هافعأ ىتح كلذ ىلع رمتساو ،امهنيب لقتني ناكف ،يكزإو
 ماعب يليلخلا مامإلا ةافو لبق يأ ؛ما٣٥٩/ه٢٧٣١ ةنس رفص رهش يف هلمع

 .م٧٥٩١/_ه٦٧٣١ ماع ىلإ ايضاقو ايلاو يكزإ يف راص مث 6دحاو

 اذإ بضغي ،مئال ةمول هللا يف ىشخي الو قحلاب عدصي امزاح اعاجش ناك

 وهو ،لدعلا رشنو نمألا ديطوت يف ةذف ةسايس اذ ناكو ،هللا مراحم تكهتنا

 .ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ ناكو يئاضقلا سدحلا وأ سحلاب زيمتي

 عم ةلماعملا بيط ناكو ،ةجرحلا نطاوملا يف فرصتلا نسحي دودحلاب امئاق

 !مهفص يف عقاولا عدصلا بأرو مهنيب حالصإلل اعراسم .مهل اعضاوتم سانلا

 ءاميلح اعضاوتم ناكو مهجئاوح ءاضق يف ىعسي ، نيجاتحملاو ءارقفلاب اميحر

 .ايعملأ ايكذ

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 ةديصقل حرش :(طم) داهجلا ماكحأ يف داشرلا ملع ىلع داقولا رونلا ١

 ةنس يف هفيلأت نم ىهتنا دقو ،داهجلا يف يدشارلا دمح نب ديعس خيشلا

 .ةرهاظلا ةقطنم نم يربع ةيالوب ناك امدنع م١٥٩١/ه٠

 دمح نب ديعس خيشلل يشيقرلا خيشلا هركذ ،دوقفم :ضئارفلا يف باتك ٢

 .يثراحلا

 .ةدوقفم :ظخلا مسر ملع يف ةموظنم ٣

 ةئام يف عقت 6ميملا ةيفاق ىلع طيسبلا رحب نم :مسرلا نف يف ةديصق ۔ ٤

 .ةقباسلا ةموظنملا دقف امل اهمظن دقو اتيب نيرشعو ةثالثو



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ ... _ _ __۔.۔.۔۔.۔۔ه ط ٦٦٢.۔۔۔_۔۔_

 ةباتك ةيفيكل احرش نمضتي : ( طم) مسرلا ىف ةيناثلا هتديصق حرش - ٥

 .باوبأ ىلإ مسقم وهو ةحيحص ةروصب ةيبرعلا تاملكلا

 .دوقفم ‘تاراهطلا ىف :ضايفلا رحبلا ٦

 هملعب اوداشأو ءاملعلاو ةمئألا نم ريثكلا يشيقرلا خيشلا ىلع ىنثأ

 مامإلا هامسو ،«ةارشلا ريمأ»ب يملاسلا نيدلا رون مامإلا هبقل دقف "هداهجو

 .هداهجو هملع ىلع ىنثأو ©«ءامدلا ملاع»ب ىليلخلا

 ةنس لاوش نم ٣٠ ءاعبرألا موي ءاسم يف اديهش يشيقرلا خيشلا يفوت

 ديدعلا هاثرو ةيرمحلا نم ةيذعلا ةقطنم ىف نفدو م ٦٨ رياني ١ /_ه٧٨٣١

 .ءارعشلا نم

 ٢٥٥/٢٣ _ ٢٦٢٣. نامعنلا قئاقش \دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٢٦٥. ص ةيضفلا دوقعلا \دمح نب ملاس ،يثراحلا ه

 ١٤٦. ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ٠ ص بطرلا ؤلؤللا دمح نب ديعس 6يثراحلا ٨ ۔ ١٨.

 ٨٦/٢٣ ٩١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

 هراثآو هتايح ۔ يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا لاله نب هللا دبع نب رهاز ينسوحلا ٠

.(هلك) ةيملعلا



 ٢٦٠٧... و . . ميملا فرح

 يشولبلا يلع نب ملاس نب دمحم خيشلا _

 .هيقف ضاق

 .رابجنز يف ءاضقلا يلو

 .(م١ا٨٦٨ -٦٦٨١/ه٥٨٢١ _ )١٦٨٢ نازع مامإلل ايضاق هدلاو ناك

 عيبر ٨ ءاثالثلا موي يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس نب ملاس نب رصان خيشلا عم ةلباقم ٠

.ايلعلا ةمكحملاب يبتكمب م٠٣/٦١/٤١٠٢ _ه٦٣٤١ لوألا



 ..۔۔۔ ۔۔۔۔۔.۔۔۔ه - ... ٢٦٨٠ "جا نيبناععلا ةاضقلا مجعم __

 نب ملاس نب دمحم نب ملاس نب دمحم خيشلا ٩
 يحاورلافيس ) م

 تت -۔۔ةهح س -:

 .هيقف ضاق

 ربمفون ٩ قفاوملا ه٧٢٣١ لاوش ٦٢٥ يف دلو

 .رابجنز ةريزجب م٩

 ملعلل ةمدخو فرشو نيد تاذ ةرسأ نم

 لاق ليلج نسحم بتاكو حلصم هيجو هدلاوف
 يف هنر يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا هنع

 ىف ةخزؤملا "هئانبأل اهثعب ىتلا ةيزعتلا ةلاسر

 ةفيلخ مكلعجي نأو .....» ._ه٧٦ بجر ٩

 هلعفلو ،ذنوضار هنع نوملسملاو هبرل مدق يذلا ،حلاصلا لجرلا كلذل
 هلاعفأ نع هيزجي هللاف مهرومأل المحتم ،نيملسملل اعفان ناك هنإف ،نوركاش

 .«ءازجلا ريخ ةحلاصلا

 ،يلوعملا دئاز نب ديبع ملعملا دي ىلع ميركلا نآرقلا دمحم خيشلا سرد

 :خئاشملا دي ىلع ةيعرشلا مولعلا سردو

 .يدشارلا لشاه نب دومح نب روسقو ‘يدنكلا ديعس نب دمحم
 .يفوعلا بيرغ نب يلع نب بيرغو

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا رازو ،نامُغ ىلإ هدلاو عم داع ه١٤٣١ يف

 .يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلاو

 .ةنس اهيف ىقبو ؤ ةيناث ةرم نامعراز ه٣٥٣١ فو

  

  
 .ه١٨٣١ ىف اًضيأ اهرازو



 {.. ميملا فرح

 ةيبرعلا ةيعمجلاب اوضع راصو كرابجنزب قلفلا ةديرج يف بتكي ناك

 .يركسملا دشار نب لشاه خيشلا دعب اهتسائر ىلوت مث ،رابجنزب
 قفاوملا/ ها٤٧٢ يف رابجنز ىلع ايضاق براح نب ةفيلخ ناطلسلا هنع

 .م٤٦٩١/ه٣٨٣١ نابعش ٢٦ يف بالقنالا ىتح رمتساو عم ٥

 .اينيكو اسابمم يف شاع مث "مالسلا راد ىلإ كلذ دعب جرخ

 .نيرحبلا ىلإ مث ةيدوعسلا ىلإ بهذ م٥٦٩١/ه٥٨٣١ يف

 .م٣٧٩١/ه٣٩٣١ يف رصم ىلإ رفاس

 .اهب رقتساو نامُغ ىلإ داع ما٧٧٩/ه٧٩٣١ يفو

 .رابجنزب بئاجعلا تيب باوبأ ىلع تايآ شقن ،ظخلا نسحب فرع

 ةعومجمو ،ةدذعتم تاملكو بطخو ،عبطت مل هتايح نع اهبتك ةيتاذ ةريس هل

 .ةيبرع ىرخأ فحصو ،رابجنزب ةضهنلاو قلفلا يتفيحص يف ةروشنم تالاقم

 .ةفلتخم ضارغأ يف رعش هلو

 دمحم نب ملاس خيشلا ءانبأ ركذي وهو ينالهبلا ناميلس نب ملاس خيشلا لاق

 رابجنز يف ةوخإلا ءالؤهل تناك» :هل مجرتملا دمحم خيشلا مهنمو يحاورلا

 دمحم نب ملاس خيشلا مهيبأ دهع نم .عئاش ركذو ۔عئاذ تيصو .ةلئاط ةورث

 .«مساوملا مايأ اصوصخ برعلل دوروملا دروملاو ،دوصقملا عجرملا اوناكو

 .م٣٨٩١ ربمسيد /١٣ ه٤٠٤١ لوآلا عيبر ٨ يف يفوت

 .ميملا فرح .ةيناملا ةعوسوملا ه

 ةبتكم ةحبار ةعلسو ..قودص رجات ىحاورلا دمحم نب ملاس . كرابم نب ناطلس 6ىنابيشلا .

 ٣٦. ٩٤. ص .م٢٦١٠٢/ ه ٨6١ ٤٣ ط طقسم

٢/١٦٥. نامعنلا قئاقش كشار نب دمحم ©ىبيصخلا .
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 هللا دبع نب دمحم نب ملاس نب دمحم خيشلا

 يكمردلا

 (م٨١/ه١! ق)

 .هيقف ©لاو .ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ريبكلا رعاشلا دمحم نب ملاس لوحألا وبأ هنبا هنع ذخأ نمم

 :ةيملعل ١ هراثآ نم

 ماكحألا مضي :(خم) روثأملا عرشلا يف (روثنملا ؤلؤللا وأ) رونلا ١
 .ةروثأملا ةيهقفلا

 .هقفلا ىف :ديلقإلا باتك - ٢

 .ثاريملا ىف ةلدألا ةزوجرأ ۔ ٣

 .ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف دئاصق ٤

 ٥ ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ ۔ .

 .١٧٢۔ ٣٢٥ _ ٣٢٧. ٢٣٤٤ ٣٤٥} ٣٧٠ يكمردلا ناويد "ملاس نب دمحم نب ملاس "يكمردلا ه

 ٢٧٣/١، ١١٠/٣ -_ ١١١، ٢٣٧. نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٠ ص يكزا يف ةيملعلا ةايحلا دمحم نب ىيحي ©ينالهبلا ٣٥.

٩٦٢/٢ - ٩٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه



. 1 

 ۔.۔.۔۔۔.٧٢ا هه .: ه__.... ۔۔. ميملا فرح

 يجزنفملا ديعس نب دمحم خيشلا

 (م٩١/ه١١ ق :رخآ)

 . هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 ديعس نب شغرب ناطلسلا ةلو لب اس ابمم ىلع ءاضقلا ىلوت

 . )١٦٨٧ _ ١٣٠٥ه_/٠ ١٨٧ _ ١٨٨٨)

٩٦/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٥يدعسلا .



 ٣٦ / ‘دناعحلا ةاوس
 جا/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ___ ___ ___ ۔حو ___ .. ٢٧٢

 رمع نب دقار نب ديعس نب دمحم خيشلا
 يئاسيعلا

 :يح) ١١٦٢٢ ه!!١٧١م(

 .هيقف ©لاو ضاق

 .راحص ةيالوب ةفيضغلا ةيرق نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .لقني ىلع ةبراعيلا لبق نم ايلاوو ايضاق ناك

 طخ هل ناكو ٠ ةقادصو ةدوم يسبحلا سيمخ نب دشار رعاشلاو هنيب تناكو

 يف قئافلا باتك يلهذلا ناميلس نب يدع خيشلل هدي طخب خسن دقو ديج

 .م٠١٧١/ه٢٢٦١ يف ناك خسنلا خيرأتو ،يرشخمزلل ةغللا

 :ةيبدألاو ةيملعلا هراثآ نم

 .امظنو ارثن هقفلا ىف ةبوجأو لئاسم ١

 لئاسملا ضعب مظن هل نأ امك ،خلا ..بطلاو ءاثرلاو ظعولا يف دئاصق ٢

 :ةيهقفلا

 ةعست يهو ثءافلا ةيفاق ىلع طيسبلا رحب نم :نهرلا فلت يف تايبأ أ

 .تايبأ

 ؛ميملا ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم :ةقلطملا عضرملا ةدع يف تايبأ _ ب

 .اتيب رشع دحأ ىهو

 ،يربع لامعأ نم يه يتلا سراوفلا رهاظ ىلإ هدلب نم هتايح يف لقتنا
 ةنس ىلإ ايح ناك دقو ،هنم ةيصوب ةدلبلا لفسأ نفدو تام نأ ىلإ اهب ماقأ دقو

 . م١١٧١/ه ٢٣



 _ ٧٢!\. وح >_ ميعلا فرح

 ٤٣٦/٢ ٤٤٤. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٣٤٠. ص ديعسلا علاطلا ........... .

 ٦١٨. ۔٧٦ ص راحص مالعأ نم ،نينش نب يلع ،يلاحكلا ه

 ٩٨/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

  



 [جا نيبناعملا ةاضقلا مجعم { . ۔۔ ۔۔ ._ ... -- ٢٧٤

 نب دمحأ نب دمحم نب ديعس نب دمحم خيشلا

 يليعامسالا دمحأ نب ملاس نب مساق

 ) ١٢ه/١٦م(

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع .هيقف 6لاو ضاق

 .دمحم نب ديعس خيشلا هدلاو لي ىلع ملعلا ذخأو قيوسلا ةيالو يف دلو

 ةلود طوقس دعبو ،سيق نب نازع مامإلا لبق نم يميربلا ىلع ءاضقلا يلو

 .اهب يفوتو نامُغ ىلإ داع مث ،ايضاقو ايلاو كانه راصف رابجنز ىلإ رفاس مامإلا

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا ٩/٢٣.

 ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا "يلع نب دهف ،يدعسلا ه ٨/٤٩٦٢.

.قيوسلا ءاملع يف ةلاسر ‘دشار نب حلاص ،يرمعملا ه



 ٢٧٥. هكمس -¡{ ه. ۔ ميعلا فرح

 نب دمحم نب ديعس نب دمحم خيشلا

 يلختلا هنلا دبع وبأ ؛مالسلا دبع

 (م٦١/ه٠١ ق)

 .هيقف ضاق

 .ودبي ام ىلع لخن ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 ،يوزنلا دام نب دمحأو 5دايز نب رمع نب هللادبع :خئاشملا نع ذخأ

 يبأ نب ناميلس نب دمحم نب مساقلا يبأ نب يلعو ،“يوكزإلا ةعمج نب دمحأو

 ةدوجوم مهيلإ ةهجوم ةلئسأ هلو ،ينرقلا دمحم نب هللا دبعو ‘يوكزإلا ديعس

 زاجيإلا» باتك يفو دادم نب دمحم خيشلا ةبوجأ يف دابعلا ةنازخ باتك يف

 . «يناجيسلل

 دقو ،ةليوط ةينيع ةديصقب هاثر امك سةديصقب حاوّللا رعاشلا هحدتما دقو

 .رخافملا عمجو دماحملا بحو 0 ءاكذلاو ةنطفلاو ©ىوقتلاو دهزلاب اهيف هفصو

 :اهيف لاق

 عبرتت ةربعو شيجي { سسأو عطقتت هقتت ةجهمو روفي نزح

 عجوتو هوأتو دعغصتم فلتو د درتم فشتأتو

 : ةيملعلا هراثآ نم

 ةرازو ةبتكم يف هنم ءزج دجوي :ماكحلا (ةهزن وأ) ةمجرتو ماكحأل ١ رس ۔ ١

 .ةفاقثلاو ثارتلا

 ٢ (خم) «رايخلا عيب يف راربألا جاهنم» باتك ۔ .

.رثألا يف ةبوجأو لئاسم ۔ ٣



 ؟جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ._ _.. -ت ٢٧٦ ۔۔.۔.

 ٥٠٥٢. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا ه

 ١٦٩/٢- ١٧٢. حاوللا ناويد ،ناسغ نب ملاس ،حاللا ه

 ٤٧٤} ٤٤٤/٣. ۔ ٢٠٣/٢. ٤٧٣ نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ه

 ١٠٧/٢٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهققلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ه

٠ ص لخن مالعأ يمرضحلا رصان نب رينم ذاتسألاو ناميلس نب دلاخ .د يدنكلا ٢٠4٩.



 ميعلا فرح

 نب ةمزح نب ملاس نب ميلس نب دمحم خيشلا
 يبراقغلا يلولا نب دشار نب يلع

 .هيقف ضاق

 :هخئاشم

 يف يبراغلا خيشلا مهنم دافأ نيذلا ملعلا لهأ خئاشملا نم ةعومجم كانه

 :مهنم ةيملعلا هتريسم

 :و) يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبآ نب رصان خيشلا ١

 يف هرصع ءاملع رابك نم ربتعي ناك يذلا :(م٦٤٨١/ه٢٦٢١ :ت _ م١ا٨٧٧/ه١٩

 ءةنطابلا نم ملعلا لهأ نم ددع هنع ذخأ دقو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا

 .امهريغو يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلاو يعابسلا حبصم نب دشار خيشلاك

 هنم دافتسا وأ ،هيلع سرد هلعلف هتايح رخآ يف يبراغلا خيشلا هكردأ دقو

 .ريدقت لقأ ىلع

 ناك يذلا :(ه٨٧٢١ :ت) يدعسلا يفال نب سيمخ نب ليمج خيشلا - ٢

 وهو ،ةعيرشلا سوماق باتك بحاصو ،هتقو يف ةنطابلا يف حالصإلا داقر نم

 .نامغ يف ةيهقف ةعوسوم ربكأ

 دق يبراغلا نأ كش الو ءانس يبراغلا خيشلا نم ربكأ ليمج خيشلا ناك

 ةئيبلا سفنل نايمتني اناك امهنأ اصوصخ ،ةّيملعلا هتريسم يف هنم دافتسا

 .ناكملاو

 ٣ :ت) يليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا ١٢٨٧ه/٨٧١ام(:

 سيق نب نازع مامإلا ةلود ناكرأ نم لوآلا نكرلاو ‘نامغ يف ةيضابإلا عجرم

)١٦٢٨٥ه/١٨٦٨م ١٢٨٧ 9ه_/١٨٧١م( .



 ٢٧٨ < نيينامعلا ةاضقلا مجعم /"

 ةدلب يف ءاهقفلا دحأ وهو :يدعسلا ديمح نب ةفولخ نب ملاس خيشلا ٤

 دقو ،هنم دافتساو لصاوت يبراغلا خيشلا نيبو هنيب ناكو ،ةعنصملاب ةلملا

 .ينم ملعأ نم كبنجب تنأو» :الئاق هيلإ هبالط دحأ يبراغلا خيشلا لاحأ

 .«ةفولخ نب ملاس ملاعلا يخيشو يتودق

 .يبراغلا نم ايناكم نيبيرق اوناك نيذلا ءاملعلا نم ةلمج كلانه ءالؤه عمو

 خيشلا :مهو ،ةيملعلا هتريسم يف مهنم دافتسا هنأ دعبي الو مهب لصتا دقو

 نايب باتك فلؤم يعابسلا حتصم نب دشار خيشلاو يدعسلا سيمخ نب دمح

 نب ديمح خيشلاو ،هتبوجأ ضعب يف هئارآ ضعب يبراغلا لقن يذلا لكشملا

 .هنع اهلقنو ةثداح هنم عمس يذلا ،يرمخملا فيوس

 :هتذمالت

 ميلس نب ملاس نب ديمح هيخأ نبا :هنم دافتسا وأ ،هعم سرد نم ةلمج نمو

 دمحو رستمخك سيمخ لآ خاشتنو ءاهقف نم ةلمجو (ه٩٩٢٦١ :يح) يبراغلا

 .يسيمخلا سِتمخ نب دمحم نب دمح هيقفلا خيشلاو ،ستمخ نب رميوع ينبا

 .مهريغو .يسيمخلا ملسم نب يلع نب ديمحو ،يسيمخلا سماش نب دمحمو

 ،(ه٨٨٢٦١٧١ :يح) يدعسلا ناملس نب ملاس نب ديعس اًضيأ هذيمالت نمو

 نب دعاس هيقفلا خيشلاو (ه٥٠٣١ :ىح) ىشولبلا ديعس نب سێتمخ نب ديعسو

 نب سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلاو . )_ه ٣٦١ :يح) يبيبشلا ميمه نب رورس

 يديشرلا عابس نب دشار نب عابس خيشلاو ،(ه٦٤٣١ :ت) يربعلا دشار
 .(_ه١٤٣١ :ت)

 خيشلا قلعيو نيملسملا راثآ هيف نوؤرقي ملعلل سلجم يبراغلا خيشللو

 سيمخ نب دمحم نب دمح خيشل ا ه ذيملت لوقي ْ لئاسمل ١ ضعب ىلع يبراغل ١

 أرقن يبراغلا ميلس نب دمحم دهازلا عرولا انخيش سلجم يف اك» :يسيمخلا

يبراغلا انخيش ناكو “يولهبلا ديعس نب رمع هيقفلا خيشلل لدعلا جاهنم باتك



 ۔۔ ۔۔.۔ ۔.۔9 ٢٧٨ .-ا . -٥ _ ۔. ۔ ۔ ۔۔۔_ ... _ ۔۔۔۔ ۔ .ميملا فرح

 ىف قرغتسن انكو "ةنسح ةديفم تاقيلعتب قلعيو ،هلئاسم ةءارق يف اريثك عجري
 عوجرلاب ىنرمأي ناكو هلك هتءارق انممتأو ْ مويلا ةسلج مومع لئاسملا ضعب

 .«ىواتفلا ضعب ىيف هيلإ

 ٠ملعلا تاقلح ماقت هيف تناكو ،ىلاعت هلل اتيب يبراغلا خيشلا ىنب دقو

 .هتافو دعب ترمتساو

 دلب ناوألا اذه يف انمايق ناكو» :ه١١٣١ ةنس راثآلا بابل نم ةعطقل هخسن خيرأت

 موحرملا خيشلا دجسم ةمزالمل ادصق نطولل نيعجار اهيف انثوكم رخآ حرطملا

 . «يبراغلا ملاس نب متلس نب دمحم ملاعلا

 :ةيملعلا هتناكم

 عمجأو "هرصمو هرصع ءاملع نيب ةيلاع ةيملع ةناكم يبراغلا خيشلا لتحا

 نب ديعس خيشلا هدعف ،ةيهقفلاو ةيملعلا هتجرد ولع ىلع هنع ثحت نم لك

 هيقفلا اذه هب ضراع اميف ثرظن دق» :لوقي ذإ نيفراعلا نم ىليلخلا نافلخ

 ةصاخ ىمشاهلا دمحم نب هللادبع ةرظانم ىلإ هاعد ام يردأ امو ؤنامتب رهاظلا

 الو باوج ىلع ردقي ال هلثم ،نلهاج فيعض هللادبع اذهو ،هريغ نود نم

 نب حلاصو ميلس نب دمحم نيخيشلاك نيفراعلا نم ةيقب ءاقب عم ،رباوص راهظإ
 .«...مهريغو يلع

 هضرعاف فيرعتلا اذه كلصاو» :سيق نب نازع مامإلا ىلإ هباتك يف لاقو

 جراخ ريغ ناك نإف ،ةفرعم يذ لك ىلع هضرعيو ميلس نب دمحم خيشلا ىلع
 انيأر وهو ،ةلودلل اماوقو احالص هارت تنك نإ هب لمعلا انمزلأ دقف باوصلا نع

 ربكألا عجرملا نم هل ةداهش يهف .«هريغ يف حالصلا تيأر نإ هايإ كمزلن الو

 يف هترواشم نم دب الو ،نازع مامإلل ةيملعلا عجارملا نم هنأب هرصع يف ملعلل

.«ةلودلل ىربكلا ىواتفلا



     ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . - _. ٢٨٠

 يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا هذيملت ةيملعلا هتناكم ىلإ راشأو

 :هئاثر يف اهلاق يتلا هتديصق يف (ه٦٤٣١ :ت)

 الابلبلا المي هيلع ينزح ميلس نب دمحم هيقفلا ىضقو
 الاحرتلا اوعمزأ لضفو عرو هدنع دهز مث ملعو ملح

 الاضفألا قشعي ةطيسبلا لك 3 هرونب ءيضتست اسمش شاع دق

 الاعفألاو نايدألاو بادآلا اوملعيل نوملسملا هيلع يوأي

 الالح هارأ دق متيكب اله انمامإ باغ مالسإلا رشعم اي

 .(ه٢٣٣١ :ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع نيدلا رون هنع لاقو

 ةنطابلا يف يبراغلا ميلس نب دمحم خيشلا ناكو» لوقي ،هذيمالت دحأ وهو

 هملعل مهيف اعاطم اعومسم ناكو ‘لضفأو مويلا كلذ اهيف نم ملعأ وهو

 نيملسملا مامإ ةكلمم مهيلع تراد نيذلا ةثالثلا دحأ هدعو ،ںهلضفو

 نب حلاص خيشلاو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا بناجب سيق نب نازع

 .يثراحلا يلع

 ءاهقفو رصعلا ءاملع نم» :يئانهلا فيصخ نب ةعمج خيشلا هيف لاقو

 نب ديعس ةداهزلاو عرولاو ،ةدابعلاو ملعلا كلف ارين ناملاعلا ناخيشلا رصملا

 .«..دحوألا ميلس نب دمحمو ،دمحأ نب نافلخ

 :يسيمخلا دمحم نب دمح هذيملت لوقي

 ةاضقلا يضاق املاع ميف تالكشمب تيلب اذإ يخأ

 تاقلغم اهيلع لافقأل اهنع كفيو اهزومر لحي
 تاقثلا خيش ميلس ليلس يخيش كلذب نبراغلا ثدصق

 :يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلل هئاثر ةديصق يف قيزر نبا لوقيو

 اماتب انل ؤغث يدتغي نل ميلس لجن ربحلا الولو اتإ

اماهلإ همهف اتنظ ىتح همولعب انبلق دمحم ىلس



 _ ._ ميملا فرح

 :لوقيو

 هنيد ةرامع الإ همه ام

 هداعم مويل ىوقتلا دوزتي
 اًسبلم نسحأ ناكف فافعلا سبل

 هتايح شاعو ايندلا قلط دق
 لا ةفاخم ناسحلا بلط نع هتلغش

 اهماطح عمجو ايندلا هلغش ام

 ۔.٨٢ا هو .  

 الاذعلا طخسيو هلإلا يضري

 الامآلا رصقيو هرمع يف

 الابرس ايحلا نمو انێزتم

 الايعو هل اجوز ذختي مل

 الامعألا نسحي دجف ىلوم

 الالضإلاو يفبلا ديبي نكل

  

 ملاعلا خيشلا» :هتعن يف يبيبشلا رورس نب دعاس خيشلا هذيملت لوقيو

 تاذ يف دذسملا لمارألا ثوغ قفشملا رقابلا ربحلا لماكلا عرولا ةقثلا لماعلا

 هنم يجري نمل حصانلاو ةعافشلا هنم دارأ نمل نيعملا ،هقلخ حالصإل هر

 .«لمأي هيفو ةعاطلا

 : هتافو

 داهجلاو حالصإلاو ميلعتلاو ملعلاب ةلفاح ةايح دعب يبراغلا خيشلا يفوت

 .هربق اهيفو قيوسلا نم ةبخلاب هتافو ناكو م٤٨٨١/_ه٣٢١ ٠١ ةنس كلذو

 :مهنم ،ءارعشلاو ءاملعلا نم ديدعلا هاثر دقو

 ةقداص ةديصقب هاثر دقف ،يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا هذيملت :الوأ

 :اهنم ةيكبم ةيكاب ، يناعملا ةضاتف .سيساحألا

 ىلاعتو انفلا بتك نم ناحبس

 هبيصن ةايحلا معط نم قاذ نم
 انيبن تامأ دق اق هللاف

 ميلس نب دمحم هيقفلا ىضقو
 ملع دق ول هشعنل نيلماحاي

 هدنع زهز مث ملعو ملح

 الاجآلا ردقو ةايحلا قلخ

 الاجم ديحي نلو تامملا قذي

 الاكيم اذك اليربج تيميو

 الابلبلا المي هيلع ينزح

 الاهم مترس متلمح ام مت
الاحرتلا اوعمزأ لضفو غرو



 -و ٢٨٢ . ۔__۔۔..

 هصخش رظاونلا نع باغ ناك نإ

 هرونب ءيضتست اسمش شاع دق

 لا اوملعيل نوملسملا هيلع يوأي

 هنيد ةرامع الإ هتمهام

 هداعم مويل ىوقتلا دوزتي

 ۔۔ے ۔۔۔۔ . ۔۔۔۔۔۔۔۔_ . ۔_۔۔۔ _ ۔۔٭

 الاح ام غترم يبلقب هلف

 الاضفألا قشعي ةطيسبلا َلك
 الاعفألاو نايدألاو بادآ

 الاذعلا طخسيو هلإلا يضر

 الامآلا رصقيو هرمع يف

 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .

 داهشتسا هغلب امل اجام خيشلا نأ يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا ركذو

 نم امكنم هتافو هغلب موي عمس امو هينيع نم عومدلا تلطاهت يبراغلا ةمالعلا

 .هاشغ يذلا نزحلا

 ةديصق هئاثر يف لاق دقف يرشبلا ىسيع نب ىسوم خيشلا نب دمحم :ايناث

 :اهنمو ،ةقداص ةفطاع نع ةعبان ىناعملا ةيوق

 ناتهلا اهلبؤب نويعلا يكبت
 نيه ِزر لك ءزرل يكبت

 اهلك ةيربلا لاغ دقل بطخ
 ىربناف اكد ملعلا ؤوط ذ دق

 ةرهج ةطيسبلا انب ديمت تداك

 هروجيد اكلاح حبصأ قفألا

 اعطاس ارون راصمألا هب تئلُم

 ادرفتم هبارحم يف تاب مك

 اهنج دمحم ىلع مانألا يكبت

 ىدهلاو كدقفل سردنم ملعلا

 تدغ هيداوع مزهنم ربصلاو
 يتعول فتأتلا يفشي ولو يفسأ

 هزون لماكت ردب ىلع يفهل

 ةلغ بهذي ناك ول اترسحاو

 ناق رمحأب هجزمتو انزح

 ناثدحلاب ساقي سيلف هعم
 ينازحأ تددج دق ةقلمو

 ناكرألا ىوق هنم تمتهتو

 ناشلا ئلو نم كرادتلا الول
 ناوكألا ريغت هنم كيفكي

 ناكم لكو هب نامع تهات

 ناقذألل رزخيو هليل يف

 ناميإلا ندعمو مولعلا خيش
 ناركن الب مسحنم ملحلاو

 ناسرأ الو مجل الب ىعست

 نالعإلاب لوقلا هيف تحرص

 يناكمإ يضتقي فقلتلا لهف

ناوأ لكب ادزو هتلعجل



 ٢٨٢. ه ٥ ميملا فرح

 يبانجب اهبيهلو اهتارفز تجججأ ران رح نم لجأ ِآ

 يناسلب يمهقؤأتو يرشحتو يفهلتو يفشتأت ركذ دجي مل

 نامع رون دعب نم ذذلتب اهمؤشو ةايحلا ىوهي نمل فأ

 نايعب اذ رشحلا ليلد ملع ىتف اهب رمي ال تسمأ ضرألا

 نارسخلاو حبرلا مويل ادبأ اهل تس ال نيدلا يف ةمل اي

 يناقلي اهريظنك لهف تڵلج ةبكن مظعأ تفداص دقل يرمع

 0٢٢٣١/٥. }ةعنصملاو قيوسلا يتيالول يملعلاو يسايسلا خيراتلا يلع نب دهف ،يدعسلا ه

 .ةودن نمض ثحب ،يبراغلا ميلس نب دمحم خيشلل ةيتاذلا ةريسلا .............. .

 .م٥١٠٢ ربمفون ٧ و ٦ قفاوملا ه٧٣٤١ مرحم ٦٢٤ و ٢٣ نيموي ةدقعنملا «قيوسلا مالعأ نم» ه

 .(هلك ثحبلا) م٦١٠٢/ه٧٣٤١ ١. ط .نام ةركاذ

 ميلس نب دمحم ةمالعلا خيشلل ةيسايسلا ةايحلا سيمخ نب نافلخ نب رصان ،يدابلا ه

 ١١٩ - ١٢٢. ص (ةروكذملا ةودنلا نمض نم ثحبلا) .يبرافغلا

 ٨٥. ۔ ٨٣ ص تاباوجلا ،نافلخ نب ديعس ،يليلخلا ه

 )١٨٣/٥(. ريمنلا ،يفيسلا ه

 ٩٢(. ص) نيربتعملا ةرصبت ‘ديعس نب ميهاربإ ،يربعلا ه

)٢٣٩/٢ _ ٢٤٠(. نايعألا ةفحت "يملاسلا ه



 [ج/ نيينامعلا ةاصحقلا مجعم { .۔. .۔۔ ._ ..ه - ٢٨٤ . ۔_.

 مس اتلا ويآ 77 اميلس نب دمحم خيشلا

 (ما٥/ه٥ ق)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 دقو اديعس نب ناضمرو ٠ ىحنملا حاضو نب حلاص ءاملعلا نم رصاع

 .اهميرحت نايب يف ةباتك ررحو . مهدنع ترهظ تاعويب يف امهيلإ لسرأ

). 

 ٣٥٦٤٢. ٣٦٣/٥٨. ،عرشلا نايب "يدنكلا ه

٣/'١. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا .



 ۔۔۔.ه ٢٨٥ هه .-{ ٠۔۔۔۔__۔۔۔_ ۔ ۔۔. ۔ .. ميملا فرح

 جرفم نب دمحا نب ناميلس نب دمحم خيشلا ا ال < ى . ‘ . ٠ ٠ ح - .

 يدمحيلا

 (م٩٨٤١/ه٤٩٨ :يح )

 .الهب ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع .مامإ ،هيقف ضاق

 .ناميلس نب دمحم مساقلا ابأو كرمع نب قياش :ءاملعلا نم رصاع

 نم ناكو ،ةمامإلا ةدوع ىف نيدهتجملا نمو هنامز ةاضق يروهشم نم ناك

 دعاسلا ناك دقو .يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا اوعياب نيذلا ءاملعلا زربأ

 خيشلا ناك ؛ناهبن ينب كولم لاومأ قيرغت روكذملا مامإلا دارأ امملو .هل نميألا

 .كلذل نيديؤملاو نيمئاقلا نم ناميلس نب دمحم

 ةنس هل اودقعف ؤباطخلا نب رمع مامإلا دعب ةمامإلل نوملسملا هراتخا

 ىرخأ ةرم نوملسملا هعياب نكلو ‘كلذ دعب لزتعا وأ لزع دقو م٩٨٤١/_ه٤

 .فيرشلا رمعل مهتعيابم دعب

 :ةيملعلا هراثآ نرم

 ةيظعو ةبطخ يهو .م ٤٨ ٠/_ه٥٨٨ ةنس الهب عماج يف اهب بطخ :ةبطخ ۔

 .ةليوط

 ٣٦٣/٥٨. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم ،يدنكلا ه

 ٢١٢/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©يبيصخلا ه

 .١٦٢۔٢/٣٢٢٦ نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١٤٧. ۔ ١٤٦ ص نامُغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

.٠١١۔٣/٩٠١ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ‘يدعسلا ه



 ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ه ``ه©«< ٦٨٢..۔ ._ ۔۔. "جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم .

 يرذنملا ديعس نب ناميلس نب دمحم خيشلا _ ١

 (م٥٩٨١/ه ٣٢ :يح)

 .هيقف :ضاق

 لوأو ارشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا

 نب ديعس نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوت
 ىلإ هعم رفاس دقو .ايقيرفأ يقرش يف ناطلس

     .م٥٧٨١/_ه ١٦٩٢ ةنس يف ابوروأ

  

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ،يريغملا ٢٣٢.

 ٠ ص يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلا كرابم نب ناطلس ،ينابيشلا ٢٦.

 . ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم }يلع نب دهف يدعسلا ١١/٣.



 .. ۔۔۔۔..٧٨٢ و ه_۔_ . ۔۔_۔ __}..{ ميملا فرح

 نب دوعسم نب ناطلس نب نانس نب دمحم خينتلا

 يقتاطبلا درو !

 .هيقف ضاق

 .تايرق ةيالوب ةافسملا ةيرق نم

 خيشلا ج ج ،يشاطبلا رصان نب سماش نب رجنخ خيشلا هذيمالت نم

 .يشاطبلا سماش نب دمحم

 /ه٨٩١١ ١١٦٦ :مكح) يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلل ءاضقلا يلو

 . ٩ - ١٧٨٢٣)

 يبدالا ىدتنملل اهمدق هدلاو نع اهبتك ةيتاذ ةريس ،سماش نب دمحم نب ثراح ،يشاطبلا ه

. هدلاو ميركت ةودن يف



 1 . زامعل 7 ._ ۔

   !جاديينامعلا ةاضقلا مجعم ___ .___ __ ۔_۔۔. -- _.٢٨٨

 ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم خيشلا

 (م٢٢٧١/ه ٦ ىرخألا ىدامج ٩ :يق يح)

 .هيقف لاو ضاق

 لحلا لهأ نم وهو ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع ؛مدأ ةيالو نم
 .هنامز يف دقعلاو

 .يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلل ءاربإ يف ءاضقلا يلو

 نب برعلب اوبصنو يناثلا ناطلس نب فيس اوعلخ نيذلا ءاملعلا دحأ ناك

 .ه٦٤١١ :ةنس امامإ ريمح

 .هيرصاعم عم ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هل

 .راثآلا بابل باتك يف ةدوجوم ةيرثن ةبوجأ هلو

 .يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ةمالعلل عرشلا نايب باتك نم ءزج هل خسن

 .م١ا٢٣٧/ه٤٥١١ ةنس يليعامسإلا دمحم نب هللادبع خيشلا خسانلاو

 ٠ ديفملا زجوملا ٥6&فيس نب دمح يديعسوبلا ٠٠. ١٠١.

 . ديعسلا علاطلا دومح نب فيس 6ىشاطبلا ٤٤.

 راثآلا بابل ،نافلخ نب انهم ،يديعسوبلا ه ١٥١/١} 0٦٢٩٦/٢ ١٨٨/٥.

 ٠ نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ١٣/٣۔

ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه ٤٠٥.



 .۔۔۔۔۔۔۔ ٢٨٩. وح ._ .. ۔ { ميملا فرح

 ريمع نب ناميلس نب فيس نب دمحم خيشلا _

 ___ .هيقف ضاق

 ةيالو نم مرحم يداوب حيسلا ةيرق نم

 .لئامس

 .م٩ ٥٠/_ه ٣ ماع دلو

 ميركلا نآرقلا ملعتو . هتيرقب أشنو دلو

 هقفلا سردو لئامس ىلإ لقتنا مث ءاهب وحنلاو

 خيشلا هلاح عم ةعيرشلا مولعو ثاريملاو

 نب دمحم مامإلا ثيح ىوزن ئلإ لحر كلذ دعب ،يميلسلا ديبع نب دمح
 .ةيعرشلا مولعلا هدنع سردف يليلخلا هللا دبع

 .م١٥٩١/ه ٣٧١ ماع رشوبب ءاضقلا يلو

 ماع اهيلإ ديعأو ،اهنم ليقث مث ،ابيرقت ما٦٥٩٦/ه٦٧٣١ ماع يكزإ ىلإ لقن مث

 .م١٦٩١/ه١٨٣١

  

  

    

 .م٦٦٩١/ه٦٨٣١ يف ءاضقلا نم جرخ مث

 .بيسلا ةيالو ىف ايضاق نيع م٨٧٩١/ه٩ ىفو

 :تايالو ةدع ىلإ كلذ دعب لقنت

 .دبدب

 . نييت اطلا و امد



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ ۔۔سل۔ ۔۔۔۔..سس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ _ ۔.۔۔۔ ه :چج> ٠.٠٩٢.۔۔_ ۔۔۔۔

 .ىبيضملا ةيالوب نأشلا دمس

 .يربع ةيالو

 .ةيناث ةرم بيسلا ىلإ مث

 .دعاقتلا ىلإ ليحأ م٦٨٩١/_ها٤ ٠٧ ماع ىفو

 .م ٤٠٠٢/_ه٥٢١ م اع يفوت

 ه ٦ ماع لوالا عيبر ٦ يف يحاورلا فيس ني دمحم نب دشار هنبا هتايحل ةمجرت انل بتك ٠

.م٨٢/٢١/٤١٠٢ قفاوملا



 . ۔.۔ ٢٨٩١. ۔ و .: ه. .... ...... .. .۔ إ ميملا فرح

 نب يدع نب دمحم نب فيس نب دمحم خيشلا

 يسرافلا دمحم نب رصان نب حلاص نب سراق

 (م٤٠٩١/ه٢٢٢١ :ت ۔ م٥٢٨١/ه٠٤٢٦١ :و)

 .هيقف ضاق

 .اجنف نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لوأو ©رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ميلس نب دمحمو يليلخل ا نافلخ نب ديعس : نيخيشل ا دي ىلع ملعل ١ ىقلت

 نب ملاس خيشلاو يسرافلا رصان نب روصنم خيشلا هديفح هنع ذخأو ،يبراغلا

 املو "اهيلع ايلاو هلعج مث ككبدب ىلع ءاضقلا سيق نب نازع مامإلا هالو

 ناطلسلا حاحلإ مغر ءاضقلا كرت ما٠٧٨/ه٧٨٦١ ةنس نازع مامإلا دهشتسا

 .هلمع يف ءاقبلا ىلع هدعب نم يكرت نب لصيف ناطلسلا هنباو ديعس نب يكرت

 عاتم ىف ادهاز ،ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ يسرافلا خيشلا ناك

 ايلك اهنع ىلخت مث ،هتليبقل اميعز ناك دقو ثهقفلا يف ىلوطلا ديلا هلو ءايندلا

 .دمحم نب رصان خيشلا هدلول

 .م٤٠٩١ / ه٢٢٣١ ماع يفوت

 ٠ (روشنم ريغ) 6يتايح ناميلس نب دمحم نب فيس يسرافلا ص٤.

 روهزلا تاقاب ‘ ناميلس نب دمحم نب فيس ©ىسرافلا ه ص٧ا.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ©يدعسلا ٣/٢٣ ۔ ١١٤.



 ؟جا/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب يناث نب دمحم نب فيس نب دمحم خينلا |

 يليحرلا لاله نب ةعمج نب رصان

 .هيقف ضاق

 .يشرقلا ةريبه نب فيس نب ليحرلا هجب هبسن لصتي

 :نايعألا فاعسإ هباتك يف يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةمالعلا لاق

 يلو وهو ليحرلا نب بوبحم "مالعألا ةمئألا كئلوأ ليحرلا لآ نامعبو

 مامإلا هدلوو نايفس يبأب بهذملا يف روهشملا وهو ،يقت ملاع يضر
 وهو ،نامحمب هنامز يف ملاع ربكأ بوبحم نب دمحم ليلجلا ةودقلا ةمالعلا
 ربكأ بوبحم نب دمحمب كيهانو هللا دبع ىبأب يقرشملا رثألا يف دارملا
 .دهازلا ئقتلا لضافلا هللا دبع هب ىنكملا هدلوو .انأش مهلضفأو نامع ءاملع

 نب ديعس ثنامممب مامإ لضفأ لحااحلا ديسلا لضافلا مامإلا هدلوو

 نب دمحم نب ريشب ملعلا هدلوو ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب هللادبع
 نب رتحم ملاعلا هدلوو روهشملا ةبراحملا باتك بحاص وهو ‘بوبحم

 ملعلاو لماشلا لضفلاب ةروهشملا مهيرارذو بوبحم نب دمحم نب ريشب
 .لماكلا

 مايألا هذه ىلإ دهعلا كلذ نم ،مّلع ىلع ران نم رهشأ راحصب مهلزانمو
 "فيس نب دمحم خيشلا ةملكلا ىنعم لكب نيزرابلا مهلاجر ةيقب نمو ،ةريخألا
 دقو "يمايرلا نادمح نب ديعس خيشلا يلاحلا راحص يضاق ذملتت هيلعو
 يليحرلا خيشلا اذه نع يدعسلا هللادبع نب فيس نب دمحم خيشلا ينربخأ

 افورعم لازي ال عرفلاو ارجشلا ىلع لاد رمثلا نإف عذب الو ةرطع رابخأب
.ها١ «لصاألاب



 ۔۔۔ .۔۔ . ٢٨٩٢٢. هه :ة هلسح۔۔..۔۔۔.۔۔۔۔۔۔. . .۔۔۔ ۔۔۔.۔_ ۔. . _ . ۔. ميملا فرح

 كلذ ىلإو \ ةليوط انينس راحص ىلع ايض اق فيس نب دمحم خيشل ١ راص

 :هتديصق يف يناديبعلا ملاس نب ميهاربإ رعاشلا بيدألا راشأ

 ناميإو مادقإو ملعف يح مهرخافي ال مارك ليحرلا لآ

 نايفس نبالاو امس دق مهبوبحم ةدهاش لاعفألاو ميداقم مهف

 نافرعو دجم هل راحص يضاق ةقباسو لضف مهدمحم يفو

 ناؤص هللا نيدل اماع نوعبس هدي يف قحلا فيسو فيس نبا كاذ

 نم ةرتفلا يف مكحلا يلو يذلا يكرت نب لصيف ناطلسلا رصاع

 . م١٣٩١/_ه 4٩ - م٣١٩١/_ه٥٠٣١

 عبارلا يضاملا يرجهلا نرقلا نم تاينيسمخلا يف دمحم خيشلا يفوت

 .رشع

 ٠ ص نيرظانلا ةجهب ،ميهاربإ نب يلع ©ىنيعملا ١٨٣ -_ ١٨٩(.

 نايعألا فاعسإ ادومح نب ملاس ،يبايسلا ه ١٥/١ _ ١٦١.

٠ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ١٦/٣.



 ٢٩٤ نيينامعلا ةاضقلا مجعم اج٢
 _غے __ ۔ . ..۔ ... ا .__ ۔۔.۔ ._ . ح ه . ۔.. ۔.

 يدعسلا هنلا دبع نب فيس نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .لئامس نم

 اشيئر راص مث طقسمب ماقأ ،يرجهلا رشعلا عبارلا نرقلا يف شاع
 كلذ دعبو لصيف نب دمح ديسلا اهيلاو نمز يف راحص يف ةيئانجلا ةمكحملل

 .رشوبب رقتسا

 .لئامشلاو قالخألا نسح ءامميرك اداوج ،ازعاش ايدأ ناك

 .م٦٤٩١/ه٥٦ يفوت

 ٠ نامعنلا قئاقش 6ىبيصخلا ٢٨١/١۔

 ةيضابإلا مالعأ مجعم 6 ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص لمحم .د ه ٤٠٦.

٠ قرشملا مسق ةيضابإلا ءارعش مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٣٣١.



 ۔_۔۔۔۔۔. ٢٩٥ هه ه۔ .لح ۔.۔۔ . ۔۔ ۔۔۔. ۔_.۔..۔ ب ۔ ... ___ _ميعلا فرح

 سماش نب رجتخ نب سماش نب دمحم خينتلا

 يشاطبلا

 نب سماش نب رجنخ نب سماش نب دمحم

 نب فيس نب رصان نب سماش نب رجنخ

 نب سماش نب رجنخ نب نالهك نب سراف
 ىلإ ةبسن ،يشاطبلا سماش نب نانس نب سراف

 نب دمحم نب يدع نب ورمع بقل وهو شاطب

 نب برعلب نب دمحم نب دمحم نب برعلب
 نب محازم نب برعلب نب محازم نب نالهك

 نب ثراح نب عبرم نب دمحم نب برعي
 نيبي اذكه ،ةيدزألا ةليبقلا ناسغ نم وه يذلا ،مهيألا نب ةلبج نب ورمع

 لهأ دنع رهتشا امك ئط نم سيلو ،دزألا نم مهنأ هتليبق بسن يشاطبلا خيشلا

  

  

  
 يف لاق ثيح ىحاورلا ملاس نب رصان ةمالعلا خيشلا مهتلمج نمو ،نامغ

 .ةريهشلا هتينون

 ناشطع مويلا وهو فقثملا ءاو رإو فويسلا بيضخت يط تاداع

 لئابق اهنطقت يتلا نكامألا اونطوتسا مهنأل يط ىلإ مهتبسن ترج امنإو

 ينبو .مزخأ ينبو ،نيتداهلاو ؤبيهو ينبو ورمع ينبو ،ةبارع ينب لثم يط

 .ةفراشملاو ،نيسغ

 ناسغ نم مهنأ تبثأو شاطب ينب بسن يف ةلاسر دمحم خيشلا فَأ دقلو

 ىلإ اهيف وعدي هرمع نم تانيرشعلا يف اهلاق ةيزجر ةديصق هلو دزألا نم
 كلت يف مهل ةرواجملا لئابقلا ضعب اهيف بطاخ لمشلا ملو حالصإلا



 !ج/تنيينامعلا ةاضقلا مجعم _ _ ._._۔۔_۔....۔_ . -- ٦٢٦٢.۔۔۔_۔

 اهنأ نيبي هنكلو "مهنيب اميف ةيدزألا ةطبارلاو بسنلا لاصتا اهيف نيبو ،ةقطنملا

 . حالصلاو ىوقتلا امنإو ةلضافملا ىف رايعملا تسيل

 نادمه ايو ةبارع ىنب نالخلاو ناوخإلا اهيأ اي

 مكرسو انرس له افجلا اذو مكنيبو 77 قاقشلا اذام

 العو ىقرت نالهك نب ديز ىلع مكدج نادمه نكي ملأ

 مهيألا انوبأ دزألا اننإو اوملعاف متنأ دزألا مع ءانبأ

 نَتَس يف ئيط نع مهف يط ينب نم اوسيل شاطب ونب امأ
 مهيألا نب ةلبج انتجو ملعا ناسغ لآ نم انلصأ لب

 :هتأشنو هتدالو

 م اع نم رفص رهش نم ين الا يف سماش نب دمحم خيشل ادلو

 هتوخإ عبار وهو تايرق ةيالو لامعأ نم ةافسملا ةدلب يف م٢١٩١/ه٠

 هُّمع هتوخإو هلفكف رهشأ ةعبرأ نبا عيضر وهو هدلاو يفوتو اتس مهرغصأو

 اهيف دلو يتلا هتيرق يف اشنو ۔سماش نب يدع ربكألا هوخأو رجنخ نب انهملا

 .ةيبرتلا نسحو قالخألا مراكم ىلع

 :ملعلا هيقلت

 نآرقلا أرقف اهرمع نم ةعباسلا ةنسلا هلوصوب ةيملعلا هتايح دمحم خيشلا أدب

 لمكأو رهشأ الإ تضم امف سماش نب دمحأ هنم ربكألا هيخأ ىلع ميركلا

 نيدلا رون ةمالعلا خيشلل «نايبصلا نيقلت» باتك يف أرقو ،طخلا ملعت مث 5هتءارق
 نآرقلا دعب مهميلعت هفيلآت ذنم نوينامغتلا هب أدبي يذلا باتكلا وهو يملاسلا

 لج ىلع لضفلا هلف ،نيئدتبملا يذغي ام بادآلاو ةعيرشلا ملع نم هيفف .ميركلا

 سماش نبا خيشلا نإ مث ءازجلا ريخ هفلؤم هللا ىزج "مهلك لقأ مل نإ نيملعتملا

 ةثلاثلا غلب املو ،ابصلا نس يف وهو ريثكلا اهنم ظفحو صصقلاو راعشألا أرق

لدعلا مامإلا ثيح ةيليلخلا ةسردملا ىلإ مضناو ىوزنب قحتلا هرمع نم ةرشع



 ۔۔۔۔۔ _۔._۔٨٭ ٧ يو :3 ٥ ۔__۔۔ ۔_۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔. . .ميعلا فرح

 ظحتو لبإلا دابكأ هتسردم ىلإ برضت يذلا ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم يضرلا

 خيشلا قبس دقو ،ةعماج سيئر لب ذاتسأو مكاح ذئموي وهف ،هامح يف لاحرلا

 ماع يف ءاجو ةسردملا هذه ىلإ سماش نب دمحأ هوخأ سماش نب دمحم

 .ادمحم هاخأ هتدوع دنع بحطصاو «ةافسملا» هنطو ةرايزل م٤٢٩١/_ه ١٣٤٣

 فنك يف ماقملا هب رقتساو ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو «ىوزن» يف ناك املو

 .هموق ابطاخم لاق يليلخلا مامإلا

 داهوو بز نم زوافملا يوطي يداغو تالمعيلل اجحئار اي

 داغو مولعلا بسك ىلإ عاس ادمحم نأ شالب ينب غلبأ

 داسوو كئارأ قوف تيبيو ةشيعم باستكال ىعسي ناك نم
 داقندجام ةمهب ىعسأ لزأ مل مراكملا بلط ىلإ انأف

 داعس نيعو ةمطاف نيبجب امرغم نميهملاو ينارت نإ ام

 دآسإلاب لاقرإلا لصاوأو اهتاملظ يف تاولخلا فلاحأس

 يدارمو يتيغب لصحأ ىتح العلا بلط يف سفنلا يذه نيهأو
 داسك قوسب اًَسخب اهتعب دق ؤرما ينإ اندلاب يموق انهيلف

 :هخويش

 مهب رخزت تناك يتلا ،نامُغ ءاملع رابك نع ملعلا دمحم خيشلا ذخأ

 :مهنمو ا كاذنآ «ىوزن»

 ١ ۔ م١ا٢٨٨/_ه٩٩٢١) يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ١٣٧٣ه/١٩٥٤م(6

 يف خسار مدق اهل ةرسأ يف أشنو «لئامس» لامعأ نم «مرحم» ةدلب يف دلو
 رماع نب دمحم خيشلا دي ىلع وحنلا ارق ؤفرشلاو دجملاو ةدايقلاو ملعلا

 فلتخم نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا همعو هيبأ دي ىلع سردو ءيناويطلا

 سردف يملاسلا نيدلا رون ثيح ةيقرشلا ىلإ ملعلا بلطل لحر مث ،ملعلا نونف
مامإلا ةلودل نيرصانملا دحأ ناك ،اهريغو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا هعم
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 ٢٩ ه٨٣٣١ ةدعقلا وذ ١٣ يف ةمامإلاب عيوب هدعبو يصورخلا دشار نب ملاس

 لضفلاو لدعلا يف لثملا برضم راصو ،مايق ريخ هتمهمب ماقف ،م٠٢٦٩١ ويلوي
 ملعأ ناك امك ةسايسلا نسحو يلاعلا قلخلاو بحرلا ردصلاو نمألا رشنو

 ةعاسلا يف يفوت ؤتاصيوعلا ضفو تالكشملا لح يف عجرملاو "هنامز لهأ

 .م٤٥٩١ ويام ٣ ه٣٢٧٣١ نابعش ٢٩ نينثإلا موي نم ىلوألا

 ةدلب يف أشنو دلو ،يليكشلا دجو نب رصان نب دماح ملاعلا خيشلا ٢

 ةجردلا غلب املف ملعلا بلطل «ىوزن» ىلإ لقتنا مث ،«ءالهب» لامعأ نم «ايسب»

 نب ملاس مامإلا دهع يف ةمهملا هذه هيلإ تلكوأ املعم نوكي نأ ىلإ هلهؤت يتلا
 دعب اوراص نمم ةلمج هيدي ىلع جرخت ىتح اهب رمتساو ‘يصورخلا دشار
 .ما٥٤٩/ه٤٦٣١ ةنس ىوزنب يليلخلا مامإلا رصع يف يفوتو ،ةاضقو ءاملع كلذ

 .يرزعلا رماع نب هللادبع ةمالعلا خيشلا ٣

 دعب يفوت ،مجعملا اذه يف ةدوجوم هتمجرتو © نيزرابلا ةاضقلا نم وهو

 يليلخلا مامإلا هيلع ىلصو م٩٢/١١/٩٣٩١/_ه٨٥٣١ لاوش ١٦ نينثإلا رجف ةالص

 .ىوزنب نفدو

 يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلا كلام وبأ - ٤

 .(م٦٢/٢/٨٢٩١/ه٦٤٣١ ناضمر ٥ ةليل :ت م٥٦٨١ ٣٦٨١/_ه ١٦٨٠ _ ١٦٨٦٢ :و)

 .مجعملا يف ةدوجوم هتمجرتو © نيزرابلا ةاضقلاو ءاملعلا نم وهو

 .مجعملا يف ةدوجوم هتمجرت { يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا خيشلا ٥

 .ةيملعلا هتناكم

 ىلع لدأ الو ،ءاملعلا نيب ةزراب ةيملع ةناكم سماش نب دمحم خيشلا لتحي

 ةنطفلاو ةباجنلا نم هيف ىأر امل ىليلخلا مامإلا نم برقلا فرش لاني نأ نم كلذ

.«نامغ ةباسن» بقل هيلع قلطأو ؤبرعلا باسنأ ةفرعم ىف هب نيعتسي ناكو ،ةهيدبلاو



 ٢٨٢٢. و ميعلا فرح

 مامإلا جرخو ‘طخقو ديدش بذج نامغ باصآ م٦٤٩١/_ه٨٦٣١ ماع يفو

 يفو لوألا عيبر نم موي لوأ يف ءاقستسإلا ةالصل ىوزن لهأ هعمو يليلخلا

 بتك كلذ دعبو ،اوقسي ملو مايأ ةينامث ةدم اذكهو ثلاثلاو يناثلا مويلا

 دمحم نب نايفس خيشلل ىرخأو يشاطبلا خيشلل ةدحاو ثالث لئاسر مامإلا

 نو 6كوربم همداخ نهب لسرأو ينامثعلا رهاز خيشلل ةثلاثلاو يدشارلا

 :دعب امأ يشاطبلا سماش نب دمحم دلولا خيشلا ىلإ» :يشاطبلا خيشلل هباتك

 هتريس نع سانلا لأسي اركنتم ليللا يف جرخي هن دؤاد هللا يبن ناك دقن

 رومألا نم ءيش يلع مقني ناك نإ يل نيبت نأ كنم ديرأو ،هيلع مقني امعو

 هيلإ ةرف ٥«باتكلا هطعاو حابصلا ةركب كوربم مداخلا كيتأيسو “يل هنيبتو
 هللادبع نب دمحم نيملسملا مامإ انديس ةرضح ىلإ» :يلي امب يشاطبلا خيشلا

 مامإلا اهيأ :لوقأو ،هتركذ ام تمهفو ينلصو كباتك ،هللا ةمحرو كيلع مالس

 ةريس نامزلا اذه يف ترس دقلو مسق يف الو مكح يف كيلع بيعن ال انإ

 نم ءاج روصقلا نإ :سانلا هلوقي يذلا نكلو رهدلا نيبج يف ةرغ تحبصأ
 .هبتاع الو لب هتبقاع ام لماع نم روصق كيلإ عفر اذإ كنإو ،لامعلا لبق

 ةريسلا هذه نأ اونظو قرخلا عستاو رخآلاب لوألا ىدتقاو ،لاميعلا ارجتف

 نب رمع نودب سيل زيزعلا دبع نب رمع نإ :لئاق لاق دقلو كدنع مهحرجت ال

 ،باطخلا نب رمع لاجرك سيل هلاجر نكلو ‘هلضفو هعرو يف باطخلا

 ريمألا نأل ارمع لاجرك هلاجر نكل رمع لثم رمع ناك ول نأ بيجم باجأف

 مكقفوي هللاو ،رمألا يف اورظناف ،هيف جورت يتلا ةعاضبلا هيلإ بلجت قوسلاك
 مث ؛مالكلا اذه نم برقي امب رهاز خيشلا هباجأو ،«مالسلاو ةمألا حالصل

 يئانهلا يلع نب بلاط ناخيشلا مهعمو ةثالثلاب اعامتجا مامإلا دقع

 رومألا يف تارييغتلا ضعب ىلع رمألا رقتساو يحاورلا ديعس نب فسويو
 ليلد كلذ يفو ،نيملسملا رمأ مهي ام ىلعو اهيلع ةباقرلا ديدشتو ةيلاملا

 ملعلا ثيح نم عمتجملا يف اهلتحي يتلا ةيلاعلا يشاطبلا خيشلا ةناكم ىلع

.ةيعامتجالا ةلزنملاو
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 ذعيو» :نامعنلا قئاقش هباتك يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لوقي
 مراكمب نيزرابلا صاخشألا نمو ءءايكذألا ظاقحلا نم يشاطبلا خيشلا

 وه لب .مهرباكأ نمو هموق نايعأ نم عي هنأ امك كرومألا يلاعمو قالخألا

 لكب نيملسملا عفني نأ عاطتسا دقو ،هبسحو هملع فرشب هيلإ روظنملا ديحولا
 مولعلا يف عابلا ليوط مدقلا خسار هنألو ،هتيلهآل فيلأتلاب ىتح لمعو ةمدخ

 لسالس» هباتكب كيهانف ،رثنلا نع الضف ،مظنلا ىلع رادتقا وذو ؤاهيف ةكلم وذ

 .«ءازجأ ةرشع يف زجر ،«بدألاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا

 اديشم يرعش بلاق يف هل الئاس يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا لوقيو

 :كلذ يف ةيعجرملاب هل افرتعمو ةيملعلا هتناكمب

 ةمكحو ملعب وخست تدغف اهب ىدهلا ملع اضقلا تسد يف عبرت

 ةزع شرع الع شاظب لآ ىلإ اذتحمو اتالخ يكازلا ندمحم

 ةعيرشلا يده هيف باوج مظنب انل ذجج يناملا رطقلا ةمالعأ

 ةريحل افشك دشرلا ليبس رينت ةمكحب نايبلا كنم هلضفي

 ةمالعلا خيشلا اهبتك يتلا ةلاسرلا لالخ نم ةيملعلا هتناكم انل ىلجتت امك
 بقل هيلع قلطأ دقف قباسلا ةنطلسلا ماع يتفم يربعلا ديعس نب ميهاربإ »العلامة«٨

 ملعلا يف ةرادصلاب هرصع ءاملع هل دهش لجر نم ةريبكلا اهتناكم اهل ةداهش هذهو

 ةاضقلاو ءاملعلا نم ةبكوك ةلاسرلا هذه ىلع عقوو ،قيقحتلاو هيف رخبتلاو يعرشلا

 اهيف عقو ةيهقف ةلأسمل اباوج اهنومضم يف يه تناك نإو ،تقولا كلذ يف طقسمب
 .اهيف دحوم يأر ىلع قافتالا مهنم يشاطبلا خيشلا ديريو ءاملعلا نيب فالخلا

 نم يفتكأسو .ناوألا كلذ يف اهلوصح ريثكو مكاحملا يف ةعقاو ةيضق اهنوكل

 خألل انباوج اذه» :يشاطبلا خيشلل ةيملعلا ةناكملا ىلع اليلدت اهتمدقمب ةلاسرلا
 هلهأ وه امب هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب نيلئاق ىشاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا

 ىفخي ال هنإ هبحصو هلآ ىلعو دمحم ةمحرلاو ىدهلا يبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

.«....ليصفتو لامجإ نم ةلأسملا هذه يف مهريغو بهذملا ءاملع هلاق ام كيلع



 _ ميعلا فرح

 : هراثآ

 عبط ،يملعلا هجاتنإ نم ريثكب ةيمالسإلا ةبتكملا يشاطبلا خيشلا ىرثأ

 .هب عفتنيل هرشنب هللا نمي نأ ىسعف “ رظتني رخآل او هضعب

 :هتافلؤم نمو

 .بدألاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا لسالس ١

 تيب فلأ ةئام ىلع يوتحت تادلجم ةرشع ىف ةمخض ةعوسوم وهف

 .هنم ريخألا ءزجلا الإ عوبطم زجرلا رحب نم تيب فلأ نيرشعو ةعبرأو

 .لوصألاو عورفلا يف لومأملا ةياغ ٢

 .ءازجأ ةرشع يف عقي ،نيدلا لوصأو هلوصأو هقفلا يف

 .رئازلاو جاحلا ماكحأ يف رئاحلا داشرإ ٣

 باتكلا اذه راصو اامهماكحأو ةرمعلاو جحلا لئاسم يف ثحبي باتك

 .كسانملا رومأ ىف هعجرمو ينامملا جاحلا داز ةديدع تاونس

 .ةباحصلا فالتخا يف ةباصإلا فشك ٤

 ةعيابمو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم رثإ ةباحصلا فالتخا يف ثحبي

 يف ثحبيو ،نتفو بورح نم كلذ بحاص امو بلاط يبأ نب يلع مامإلا

 .ناورهنلا لهأو نيمكحلا ميكحت ةيضق

 .بارعإلا ةحلم ىلع باحصألا ةفحت _ ٥

 مظن يف يريرحلل بارعإلا ةحلم اهيف رصتخا فرصلاو وحنلا يف ةموظنم

 .سلس لهس

.تايرق ةيالو نع ةماع ةذبن - ٦
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 نيذلا ءاملعلا ركذو ءاهنادلبو اهارق مهأو تايرق ةيالو نع اهيف ملكت

 ةدوجوملا نوصحلاو عالقلاو جاربألاو نيزرابلا اهلاجرو اهتداقو اهنم اوجرخت
 .كلذ ريغو لابجلاو ةيدوألاو راجشألاو ناويحلاو جالفألا نع ملكتو ،اهيف

 .ةعمجلا ةالص يف ةلاسر - ٧

 ةعمجلا ةالص يف اهيف فلتخملا لئاسملا ضعب ىلإ ةلاسرلا هذه يف قرطت

 .اهبوجو طورشو اهتماقإ عضوم وحن نم

 .تاباوج ةعومجم ٨

 .رثنو مظن \ةصاخلاو ةماعلا نم هيلإ تدرو ةيهقف ةلئسأل تاباوج يهو

 .رعش ناويد ٩

 .ةددعتم ضارغأ يف دئاصق ةعومجم نم فلأتي

 .ةريغص لئاسر ١٠

 باسنألاو ريسلاو هقفلا يف ةعونتم تاعوضوم يف ةديدع لئاسر يهو

 .كلذ ريغو خيراتلاو

 .ةيتاذ ةريس ١-

 اهدلقت يتلا لامعألاو هخويشو هميلعت لحارمو هتايحو هسفن نع اهبتك

 .اههجاو يتلا باعصلاو

 .(ةدوقفم) .فرصلاو وحنلا يف ةموظنم ٢

 .ةرصاعملا ثادحألا ضعب خيرات يفو ،هقفلا يف زيجارأ ةعومجم ١٣

 .(ةدوقفم) .اهب ماق يتلا رافسألا ضعب فصو يفو

 ناك اهنم ريثكو ‘تايناوخالاو ضاهنتسالاو ءاثرلا يف ةديدع دئاصق ٥٤

 .(ةدوقفم) ىوزنب همايق مايأ

٥ (ةدوقفم) لئاسرو بطخو ةيهقف ثوحب ةعومجم .



 .. ٢٠٢ .يو ميملا فرح

 نيبلاطلا جهنمو راثآلا بابلو ٥©فنصملا بتكل ةيرعش ةسرهف ٦-

 .تيب ةئامسمخ ىلع ديزي اهضعبو

 .ملعلا لهأ ضعب عم كرتشإلاب هفلأ نامع لهأ باسنأ يف باتك ٧

 ىلإ م٧٣٩١/_ه ٦ ماعب تأدب ةليوط ةرتف ءاضقلا دمحم خيشلا ىلوت

 .عاطقنا تارتف اهتللخت نكلو ةنس نوتس يهو م٦٩٩١/ ٦

 :يلاتلاك هلامعأ نايبو

 .ارهشأ اهب يقبو م٧٣٩١/ه٦٥٣١ ماع يف تايرق ءاضق يلو ١

 ٢ - ءارمحلا ةيال وب ايضاق لمع .

 ٣ - ماع دبدب ىلع ايلاوو ايضاق لمع ٣٦١ ه /١٧٩٤٢م.

 ةدمل م٩٤٩١/_ه ١٣٦٨ ماع دودح ىف نسحوب ينب نالعجب ايضاق لمع - ٤

 .هدلب ىلإ داعو اهيف لمعلل هتلصاوم نع مامإلل رذتعا هنإ ثيح .رهش

 ٥ نم ةرتفلا ىف طقسمب فانئتسالا ةمكحمب ايضاق لمع ٩٠ه/١٩٧٠م

 ىلإو ٦ ه/١٩٩٦م .هتبغر ىلع ءانب دعاقتلا ىلإ ليحأ ثيح

 لدعلا ريزو يلاعم نم هدعاقت لدعب اهيلع لصح «ريدقتو ركش)» ةلاسر هذهو

 .هتناكم عيفرو هتمدخ ليلج ةنيبم ةيمالسإل ١ نوؤشلاو فاقوألاو

 .8ا{اك٨دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 «ريدقتو ركش»

 .ةنامأو لدعو قح ةلاسرو "ةعبتم ةنسو ةمكحم ةضيرف ءاضقلا نإ

 ماكحألا اوعوو عرشلا يف اوهقفت نيذلا ءاملعلا الإ اهيدؤي الو اهلمحتي ال

.لقعلا ةحاجرو ركفلا لامعإب اوزيمتو اهطابنتسا قرط اوفرعو
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 مكئاضقو مكلدعو مكسلجم يه ذ سانلا نيب متيسآف ء ءاضتلا رجم .تح

 يف نيعارم ةلماك ةنامألا متيدأف .هلهأ ىلإ هومتددرو ٥ ومت رصنو ٥ قحل ہت تن :
4 

- 
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 . ةنح هللا بن بناج مكنع 5 _

 فرشأ ديلاقتو لثمو لدعلاو قحلا ئدابم اهيف متيسرأ ةليوط ةرتف متنسع

 ةبرجتلاب متيرثأف مكدهجو مكركف ةصالخ متمدق ،يناسنإلا خيراتنا يفرع ةنهم

 .نينسلاو مايألا ربع ماكحألا مهف مكملعب متققعر ءةغن

 لقأ اذهف ،نافرعلاو ركشلاب مكيلإ مدقتن نأ الإ كلمن ال متمدق ام لك ءاز;

 ؛مكنطول اهومتيدأ يتلا ةزاتمملا ةليوطلا مكتمدخل اريدقت همدقن نأ نكمي م

 حلصو سانلا رمأ ماقتساف رارقتسالاو نامألاو نمألا متققحو متلدعف متيضق

 . مهلاح

 اولزتعت نأ مترتخا املاطو .متمدق ام ردقب مكبيثي نأ تت هللا ىلإ عرضن

 مكؤاطع لصاوتي نأ نيلمآ ةميرك ةبيط ةايح مكل ىنمتن اننإف مكتدارإب ءاضقلا
 . مكتايح نينس مظعم هومتحنم ي ذلا يئاضقل ١ لقحلل ةمدخ يركفل ١

 .ريدقتلاو ركشلا صلاخ انم اولبقتو
 .ه١/٨/٦١٤١

 .م ١٩٩٦/١/٢

 .يويندلاو يورخألا لمعلاب لفاح يدايتعالا هموي -

 يدايتعالا هموي هدلاو يضقي فيك دمحم نب ثراح خيشلا هنبا يوري

 لوألا رجفلا ريشابت لبقو ىلوألا حابصلا تاعاس نم هموي دلاولا أدبي» :لوقيف

 .رافغتسالاو حيبستلا نم رثكيو رثألا بتك علاطي مث ،هللا ءاش ام يلصيو أضوتيف

 أرقي ايموي اذزو ذختا دق ناكو ميركلا نآرقلا نم يمويلا هةزو أدبيو

 ةنس ىلصو ماق رجفلل نذأ ام اذإ ىتح "ميركلا نآرقلا نم ءازجأ ةرشع هيف

.تيبلاب رجفلا



 . ميعلا فرح

 ةءارقل ةقلح دقعي ةالصلا دعبو رجفلا سانلاب يلصيو دجسملل بهذي مث

 يف علاطيو تيبلل دوعي مث نيلصملا نم ةعومجم عم نارقلا نم دحاو ءزج

 نمو نيتفتسم نم تاجاحلا باحصأ هيلع دفيف سمشلا قورش ىلإ بتكلا

 لستغي مث ںلكألا نورضاحلا هكراشيف راطفإلاب وعدي مث نيملعتم نمو موصخ

 .ةمكحملا ىلع باهذلل دعتسيو أضوتيو

 كلذكو "ميركلا نآرقلا نم أزج أرقي ةمكحملا ىلإ تيبلا نم قيرطلا يفو

 هدوجو رصتقي الو رهظلا يلصي ىتح ةمكحملاب لظيو ةدوعلا قيرط يف

 ةبلطو ةاضقلا نم نيتفتسملا ةلئسأ ىلع ةري لب ۔ء اضقلا لصف ىلع ةمكحملاب

 .سانلا ةماعو ملعلا

 .اليلق عجطضيو ءادغلا لوانتي مث ٥بتكلا يف علاطيو تيبلل دوعي مث

 تيبلل دوعي مث رصعلا ةالصل جرخي اهدعب . ةحارلا نع سانلا هجعزي انايحأو

 ولخي الو ةعلاطملابو هدزوب لغتشي هنأ وأ مهيلإ عمتسا سانأ تمث ناك نإن

 .سانلا نم ابلاغ تقولا اذه

 موحزم تقولا اذهو تيبلل دوعي مث دجسملل جرخ برغملا تقو ناك اذإف

 هنإف !هردص ةعس نمو هسار هنم بجعأو .ةعلاطملل اغارف دجي ام اردانو سانلاب

 مغر دحأ لابقتسا نع رذتعا هتيأر ام بيشلا هي رضأ دقو رمعلا اذه ىلع

 امبرو ،دلاولا لاوحأ نوعاري ال سانلا ضعب نإف ةقشم نم هل كلذ هببسي ام

 هتقو نكي ملو ،مهجئاوح ءاضق نع ىناوتي الف مون وأ ةحار ةظحل يف هنودصقي

 نيرضاحلا ةرثك هعار اذإف .هسلجم ىف هدصق ةجاحلا هل تذب نمف ديعاوملاب

 ةالص دعب ام ىلإ سلجملا لصاوت امبرو ،هبلط دلاولا هل يبليف ىوجنلا بلط
 مث ،رتولا اهعبتأو لفاونلا ىلصو دلاولا ماق موقلا رماس ضفنا اذإف ءاشعلا

 نم ةرخأتم ةعاس يف مانيو نآرقلا نم يمويلا هدزو لمكيو . بتكلا يف علاطي

 مويلا يف هماني ام لمجمو حابصلا نم ىلوألا تاعاسلا يف وحصيو "ليللا

.ها «تاعاس ثالث ةليللاو
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 :هاباتك لدي ثيح ،ايعوسوم اقيلأت هقفلا يف فلأ نمم تعيو اذه

 ملع يف لومأملا ةياغ»و «بدألاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا لسالس»

 باوبأ مظعم قرطو فيلأتلا يف عشوتلا نم كلذ ىلع «لوصألاو عورفلا
 هاوح امم ةذبن ىلع لطن نآ ةدئافلا نم لعلو اهعيمج لقن مل نإ هقفلا

 .ةعيرس ةلالطإ ناباتكلا

 ىلع يوتحي باتك «بدألاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا لسالس» :الوأ
 ۔ ةروكشم ۔ ةنطلسلاب ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو تعبط ،اَعزج رشع دحأ

 تيب فلأ ةئام ىلع يوتحي يرعش بلاق يف باتك وهو ٧ءازجأ ةرشع هنم
 لوقي ۔ه٥٨٣١ ةنس هممتأو ه٢٦٨٣١ ماع همظن يف أدب تيب فلأ نيرشعو ةعبرأو

 :ةمدقملا يف

 ارًصبو هنيد رانم انل ارهظأ دق يذلا هلل دمحلا

 امقمتم هكرتن امو يتأن ام ملع هيف باتكلا لزنأو

 ليبسلا موقآأل اندشري ليصفتلا نسحأب الضفم

 :هلوقب باتكلا اذهل هفيلأت ببس نيب مث

 ليلجلا انبطقل هحرشو لينلا رف نأ ملعاف دعبو
 برغملاو اعم قرشلا بتك نم بهذملا اذ يف فتص ام عفنأ

 رصتخم اعيدب ارفس اهتنقمض زرد امهنم تطقل دق تنكو
 يلائل نم روثنملا مظنأ نأ لاحلا اذه دعب تيأر مث

 ىعاولا هيعي نأ ىجرأو ىهشأ عامسألا ىلع مظنلا امنأ

 بسابسلاو ديبلا ضرع تبجو بلاطملل تعمج ذئنيح
 رثألا نم امهاوس نم تدزو رردلا يذه امهنم تمظن دقو

 عيونتلاب مولعلا رئاسو عورفلاو ملعلا لوصأ نمو
 ديص ةارس نعو ةداق نع دوجوملاب لينلا يف نكي مل ام

ريطخلا اهناش نم انأ نيأ رومألا ىذل الهأ نكأ ملو
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 فعضأ كاذ لثم نع ىننأب فرعي ياوسو ىسفن فرعأ

 عراوقلا ةميظعلا رحملاو عناوملا هذه عم اميسال

 رتافدلا ضماغ ىمهف ءوسو رصانلاو يل نيرقلا مدعو

 ينيفكي ىنغ يل رشي تر اي نيرمألا الك نم يلاح فعضو

 هنأ ركذ ثيح ءءاملعلا نأش وهو ۔ سفنلا مضهو عضاوتلا باب نم اذهو

 اذه نع هقيعت ةيعامتجاو ةيتايح ارومأ كانه نأو اميسال ،فيلأتلل الهأ سيل

 رامغ ضوخيو هيف ريسلا لصاوي هتلعج يتلا ةمهملا عفاودلا نم لعلو ©لمعلا

 يضرلا مامإلا ىلع هعورشم تايادب ضرع هنأ وه زجرلا ةقيرطب فيلأتلا
 هل هادبأ ام نسحتساف عجرملا ققحملا ةمالعلا وهو يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 :لوقي اهلك يناعملا هذه يفو ،هيعس ركشو

 مركألا مامإلا ليلخلا ىلع يملك ادبم تضرع دق تنكو

 هادبأ نمل يعسلا ركشو هآر ىتم مظنلا نسحتساف

 امجحم تيقب لب هيف تعرش ام ناوألا كلذ نم يننكل

 لاجرلا دئاكم نمو امود لاوهألا نم هيساقأ امل

 ادوبكلاو بولقلا عطقتو ادوملجلا قلفت بوطخ نمو
 لصاف مزعب مظنلل ترمش لزالزلا هذه لالخ ينفو

 لاوقألا رهاوج ىوح امظن لالجلا يذل دمحلاو ءاجف

 ءاملعلاو ملعلا لضف ركذ يفو نيدلا لوصأ ىلع لوآلا ءزجلا ىوتحاف
 ةينآرقلا تاملكلا ضعب هلمحت امو ريسفتلا نم عئش ركذ يفو لئاوألا نيينامملا

 ةالصلا يف ثلاثلاو ،هقفلا لوصأ يف يناثلا ءزجلاو يناعمو لئالد نم

 ناميألاو روذنلاو تارافكلاو جحلاو موصلاو ةاكزلا يف عبارلاو ؤتاراهطلاو

 .ماكحأ نم امهب قلعتي امو قالطلاو حاكنلا يف سماخلاو ،ديصلاو حئابذلاو

 تاكرشلاو ةراجإلا يف عباسلاو ،ةعفشلاو نهرلاو عويبلا يف سداسلاو

طقللاو يراوعلاو تابهلا يفو ،قرطلاو رابآلاو راهنأآلا ماكحأو ةمسقلاو
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 ماكحألاو دودحلاو داهجلاو ءامدلاو ةمامإلا يف نماثلاو ‘ثتانامضلاو

 "ثيراوملاو تاحارجلاو شورألاو اياصولاو تاقفنلا يف عساتلاو ىواعدلاو

 يناملا خيراتلا نم بناج يف رشع يداحلاو .خيراتلاو كولسلا يف رشاعلاو

 مامإلا توم دعب ةعقاولا لاوحألا ىلإو ةيديعسوبلا ةلودلا ةيادب ذنم ثنذو

 .نآلا ىلإ عبطي مل ءزجلا اذهو 6ينيلخنا

 ةعست يف عمقي (لوصألاو عورفلا ملع يف لومأملا ةياغ) باتك :ايناث
 ۔ه٤٠٤١ ماع يف ةنطلسلاب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم ةعوبطم اهنك ء

 هبيذهتو هفينصتب تينع باتك اذهف»١ :باتكلا اذهل هتمدقم يف لوقي م ٤

 قحلي ال نيذلا .رايخألا انباحصأ بتك نم هتفلأ ،هبيوبتو هنيصرتو هعمجبو

 ةمئألا بطقو .نيمثنا ينيمثلا نع هيف ام رثكأو ،رابغ تامركملا يف مهل
 ؛مهحيجرت ىنع نارقألا يف تدمتعا دقو نيدلا رونو سيمخ خيشلاو

 قيضو ۔ہهتاراجم نع يعاب روصقل ،مهحيحصت ىلع اهحيحصت يف تلعو

 نم هيف تعمج . نيحت ريخ وهو هقلا حتفي نأ ىلإ مهتارابم نع يلاح

 دصقنار .يهتنسل هيف بغريز ; ‘يدتبملا هيلإ جاتحي ام هعورفو ملعلا ل رصأ

 ابيع هيف ىأر نم لأسأ .فيظنلا زيزعلا دنع ام ءاغتباو ؤفيرشلا ملعلا ةمدخ
 الإ تدصق ام ينرف ۔:ةر ىنع عراسي نأ أطخ هيف ىأر نمو ،هس ىلإ ردابي نأ

 هل غاز عيش كنذو .هقيرطو هفيلأتو ىدهلا عابتاو ،هقيقحتو قحلا نيودت
 ةياغ: هتيمسو ۔دوصقمو عبتم قحلاو دودرم لطابلاو ملقلا هب لز وأ مهفلا

 الو لوح الو ليكولا معنو يبسح هللاو «لوصالاو عورفلا ملع يف لومأملا
 .هللاب الإ ةوق

 هنم لوألا ءزجلا ىوتحا رثن وه امنإو ،امظن هقباسك سيل باتكلا اذهو
 .ةالصلاو تاراهطلا يف يناثلاو .هقفلا لوصأو نيدلا لوصأ يملع ىلع

 قوقحلاو حئابذلاو تارافكلاو ناميألاو جحلاو موصلاو ةاكزلا يف ثلاثلاو

يف عباسلا نم بناجو سداسلاو سماخلاو قالطلاو حاكنلا يف عبارلاو
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 ءاضقلا يف نماثلا ءاجو ،اياصولا ماكحأ يف عباسلا نم يقب امو تالماعملا

 ماكحأ يف عساتلاو حلصلاو ةداهشلاو ىواعدلا ماكحأ نم هب قلعتي امو

 نم هريغو باتكلا اذهو ،ثاريملاو دودحلاو تاحارجلاو تايدلاو ةمامإلا

 بيدألا هيقفلا خيشلا لوقي 6عفنلا ةميظع ردقلا ةليلج دمحم خيشلا تافلؤم

 اذإو» :قايسلا اذه يف لومأملا ةياغ باتكل هتمدقم يف يشاطبلا انهم نب دلاخ

 اهصخل قيقد ريكفتو ةصحاف ةسارد ةصالخ اهنأ تدجو هذه هتافلؤم تعبتت

 .«اهب قوثوملاو ةميقلا بتكلا تاهمأ نم

 هلجي ،طقسمب فانئتسالا ةمكحم يف ةاضقلا رابك نم يشاطبلا خيشلا عي

 هيلإ عجريو ،عازنلا لصفو ماكحألا ةفرعم يف ةيقبسألاب هل نوفرتعيو هؤالمز
 ،تاموصخلاو عازنلا لئاسم ضعب يف هيأر ذخأل قطانملا فلتخم نم ةاضقلا

 ريغ راصتخا هنكلو ،ماكحألا بيبست يف راصتخالا ةدشب افورعم ناك نإو وهو

 يعرشلا مكحلا هيلإ يهتني امو مهتابلطو نييعادتملا مالك عمجي ثيح ،َلخم

 لوقلا يف اطعشبو اعشوت ىضتقا اذإ رمألا نإف اذه عمو ،ةزجوم تاملك يف

 هملق ليسيو ،باهسإلل هردص عستيف ‘كلذ بلطتي امل ادعتسم هدجتف

 ه٧٠٤١ رفصا١ يف ردص يذلا مكحلا اذه كلذ ىلع ةلثمألا نمو ‘بانطإلل

 ىلإ يعاد ال هنأل نكامألا ضعبو صاخشألا ءامسأ فذح عم هصنب هركذأسو

 .كلذ ركذ

 يف رظنلل .....يداو انلصو ه٧٠٤١ رفص رهش نم لوآلا مويلا يف»

 نم ......لهأو ......لهأ نيب ةمئاقلا ىوعدلا اهنم ةفنأاتسملا ىواعدلا

 دالبلا جلف جيرصت نولواحي ......لهأ نأ اهيف .....لهأ ىعدا يتلا ......يداو

 داو نم نيجلفلا نأل .....جلفب رضي حيرصتلا اذه نأو يداولا نطب يف .....نم

ةديعب ةفاسم امهنيب نيجلفلا نإ :نيلئاق .....لهأ باجأو دحاو امهارجمو دحاو
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 ‘كنلوأو ءالؤه لوق اذه .ةميدق ةتس تراص دقف ‘دهاشم رمأ كلذو ضعب

 لواحي يذلا ناكملا انيأرو عازنلا عضوم انلمأتو ىوعدلا ناكم ىلع انفقو

 رادقم يه اذإف نيجلفلا نيب ام ةفاسم انسقو ،هيف جوراصلا عضو ....... لهأ

 رظنلا ىلإو رثألا ىلإ ةيضقلا هذه ةلاحإ انيأرف ديزأ وأ عارذ فلأ رشع ينثا
 نمل جالفألا نع حشفلا نأ هللا مهمحر باحصألا رثأ يف دوجوملا نإ :لوقنف

 ةئامثالث :ليقو عارذ ةئامسمخ :ليق قباس جلف برق رئب وأ جلف ثادحإ ديري

 لاق ةرضملا حصت ىتح :ليقو ‘كلذ نم لقأ :ليقو ،عارذ اتئام :ليقو ،عارذ

 وأ رهنلا صقنب ثدح هنأ ملعي ىتح ثدحلا نع دحأ عنمي ال :يلع نب ىسوم

 نم اررض َلقأ هنأ تش ال جوراصلاو .جلف برق جلف ثادحإ يف اذهو رئبلا

 نم لفسأ اهضعبو دحاو داو نم اهجرخم جالفأ يف :يحبصلا لاقو ‘كلذ
 جلفلا دقعم دح نم مهتيقاس جيرصت جلف لهأ دارأ لئامس جالفأ لثم ضعب

 رضي كلذ نأ اوعداو لفسألا جلفلا بابرأ مهيلع ركنأف .مهلاومأ ىلإ اطباه

 يف احابم جوراصلا ىرأو ائيش اذه يف ظفحأ مل ينإ :لاق ؟مكحلا ام مهجلفب

 وأ ،ةمدقتم ةتس هرجحت وأ ،ةجح كلذ نم عنمت نأ الإ اهبابرأ نذإب جالفألا

 نإ :هلوقن يذلاو ،رثآلا يف ام صخلمو صن اذه ،ةرضم جالفألا لهأ ىلع نيبت

 تذخأ امنإ ،ةتس نم الو هملعن باتك نم صن اهيف دري مل لئاسملا هذه لثم

 ديدحتلاب اولاق نيذلا ءاملعلاف “«مالسإلا يف رارض الو ررض ال» :ةي هلوق نم

 اررض نوكي ال نيتئاملا دعب نأ ىأر نم مهنمف ةرضملا اوربتعا امنإ عارذلاب

 ريغ ىلإ ةئاملا سمخلا دعب ىأر نم مهنمو ،ةئامثالثلا دعب ىأر نم مهنمو
 .ناكملا بسحب ررضلا ربتعأ :لوقي لئاق لكو ‘فلتخت عاقبلا نأ امبرو كلذ

 ملو عرذلا ربتعا نم مهنمو ‘عرذلا ربتعي ملو ةرضملا ربتعا نم ءاملعلا نمو
 اوربتعي مل مهنإف ......... جلفو ....... جلف ةلأسمك ،عرذلا دعب ةرضملا ربتعي
 ىلع دمتعا لوقلا اذه لئاق لعلو يعرشلا حشفلا دعب اهنأل ....... لف ةرضم

 هارنو هلوقن يذلا نكل ،هيأر لئاق لكلو رخآ ببسب اهعوقو نكمي ةرضملا نأ
ةرضمب هسفن حلصي نأ دحأل سيل ذإ طقف ةرضملا رابتعا وه :لئاسملا هذه يف
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 فلتخت ضرألا يف هايملا يراجم نإ مث ثيدحلا هيلإ دشري يذلا وهو هريغ

 هيف نوكت ال ام اهنمو اروكذملا عرذلا نم دعبأب هيف ةرضملا نوكت ام اهنمف

 .ةرضملا ثودح ىلع لعي نأ يغبني كلذ لجألف ،عرذأ ةرشع يف ولو ةرضم

 نأل جوراصلا عئم ىلع ىوقن ال انإ :هجيرصتو ....... جلف يف هلوقن يذلاو

 نارخآ ناجلنف ..... جلفو ....... جلف نيبو ادج ةديعب نيجلفلا نيب ةفاسملا

 يف ةدعبتسم عارذ فلأ رشع ينثا دعب ثلاثلا جلفلا ىلع ةرضملا لوصحف

 امف الثم رملا هنطب يف اولعجو مهجلف اوجرصي مل ول ...... لهأ نإف .لقعلا

 نيجلف زواجتيو ةفاسملا اذه عطقيو ردملا نم برستي يذلا ءاملا رادقم نوكي

 يداولا ضرعو ©فصنو عارذ رادقم اهضرع ةيقاسلاو ثلاثلا يف تصني ىتح
 هبرغتسي ءيش اذه "يداولا ضرع يف قفتم ءاملاو ،عارذ ةئامثلث نم ديزأ

 نيذهك بضخ جالفأ اهبلغأ .....يداو جالفأ نإف اضيأو ،هلبقي الو لقملا

 بضخلا عطقنا اذإو "جالفألا ترج ءاملا رثكو بضخلا ءاج اذإف ،نيجلفلا

 لئامس جالفأ ىلع جالفألا هذه ساقت الف ،ارارم عقاو رمأ اذه ،جالفآلا تسبي

 دمع لئامس جالفأ نإ :اهنمو ،ةبراقتم لئامس جالفأو ةفاسملا دغب :اهنم ؤرومأل

 يداوك عساو ريغ داو لئامس يداو نإ :اهنمو ؤبضخ جالفأ هذهو تباوثو
 ءاملاو انج عساو نييئاطلا يداوو دحاو ناكم يف عمتجم هؤامو ،نييئاطلا

 يداولا نطبو ،ةيقاسلا رمم هذخأي يذلا ىلع روصقم ريغ هنطاب يف قرفتم

 رهظ قوف ءاملا افط بضخلا ءاج اذإف ريثك قمع هل لمرو قيقد راغص ىصح

 الصأ سبي لحملا لاط اذإو لفسأ ىلإ ءاملا لزن ليسلا دعابت اذإو ،يداولا

 اهضعب جالفألا سايق نكمي الو لحملاب رثأتي امنإ جوراصلاب رثأتي ال كلذل

 جيرصتلا ةحابإ عم انكل ءاضعب اهضعب ىلع عضاوملا سايق الو ©ضعب ىلع
 لب "يداولا اهب اوضرتعي ال نأو ةيقاسلا اوقممعي ال نآ مهيلع طرشي ......لهأل

 لب سجوراصلا ريغبف ءاملا عبنم ثيح اهفطع اودارأ نإف ،يداولا ةقاحب نوضمي

 تعقو نإف ،ةرضملا ىنثتست كلذ عمو ردملاو نيطلا نم لاحلا هيلع ناك امب

نوجرصي .....يداو لهأ اندجو دقو لازم ررضلاف ىلفسلا جالفألا لهأب ةرضم



 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . . .و ٢١٢.۔...۔۔

 اذه يف راكنإلا عقو امنإ راكنإ عقي ملو ميدق نم يداولا نطب يف مهجالفأ

 ..... لهأل غاس ولو "مهيدل ةتس كلذ نأكف دساحتلا رثك امل طقف نامزلا

 ءاملا نأل كلذ نم ......لهأ عنم .....لهأل غاسل ......لهأ جيرصت مهراكنإ

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو قحلا ةباصإل قفوملا

 ةيالو يف ةفنأتسملا ةيرظنلا ىواعدلا ضعب ةنياعم يف هتبحص دقو اذه

 .تايرق

 .ايفتاه هب نولصتيو "هيلإ نودفيو ،هنوثحابيو هنولأسي ةاضقلل اعجرم ناك

 تدرأ املو &روشنم وهو .ةيئاضقلاو ةيصخشلا هتايح نع اثحب تبتك

 ماع ةيندرألا ةعماجلا يف ريتسجاملا ةساردل ندرألا ىلإ باهذلا
 ندرألا ىلإ نوبهاذ انإ :هل تلقف هعةوأل ايفتاه هب تلصتا م٨٩٩١/_ه٨٤

 هصرحل كلذو . ؟بطقل ةلا خيشلل ش لينلا باتك ؟نوسردت اذام :لاقف ةساردلل

 وهف حلاصلا فلسلا راثآو ةعيرشلا ةساردو ،نيدلا ىف هقفتلا ىلع ديدشلا

 ةيقب مهف ؤاهباقلأ الو تاداهشلا ةسارد امامتها نوريعي ال انخئاشم نم هريغك

 ةديمحلا مهراثآ وطخل انققوو ،هللا مهمحر ،لؤألا ليعرلا راثآو فلسلا

 .ةديدسلا مهئطاومو

 : هتافو

 .هرعش نم نيتيبلا نيذه ةديدع ارارم سماش نب دمحم خيشلا ددر املاطل

 يتامم مُحو يلجأ اضقنا ت اند نإ ةداهشلا كلأسأ مهال
 تانقثلا يذو سادرمو جلب أ : يتمئأ تومك مرك يف تومأف

 ىتح ،داهجلا يف تومنف ةداهشلا لين انل هللا أشي مل لوقيو كردتسي مث

 انبلطو اندهاج انأ هللا ملعيو تانفثلا يذو سادرمو جلب تومك اتوم نوكي

.ةمتاخلا نسح هللا لأسن نأ نم لقأ الف نكلو هليبس يف توملا



 :ثراح خيشلا هنبا لوقي

 لفاونلا ىلص اذإف ةراهط ىلع الإ ماني ال هنأ ةنر دلاولا ةداع نم ناك»

 رافغتسالا يف وأ رثألا بتك ةعلاطم يف هل هللا ءاش ام سلج رتولاو

 يلاوحب هتافو لبق ناك املف ©قباسلا هتوض و ىلع ماني مث . حيبستلاو

 هب يونأ :لوقي ناكو ،ةرشابم مونلا ليبق رخآ اغعوض و أضوتي لعج نيرهشلا

 ىصوأف لجألا وندب ساسحإلا تامالع هيلع تدب دقو “توملل ةراهطلا

 ىتح ىصوي نأ هتفي ملو دغلا نم ايندلا عدوم هتأكو ٨&بودنملاو بجاولاب

 .ناهت الو قزمت الو ىمرت ال نأ ةمامعلاب ىصوآف ‘هيلع يذلا سابللاب

 ٨ءاملعلا جاتو ملعلا لهأ راعش اهنإف اهونفداف ءاضفلا مكب قاض نإ نكلو

 همايأ ىف ناك املف .هيلع يذللو هل يذللو هاياصول ارتفد ذختا دق ناكو

 نإو ةعاسب ةعاس دجتسي ام هيف لجسيو همانم نم ابيرق رتفدلا راص ةريخألا
 يف مد رثأ ىأر مث اموي ىلصو ،نيلايرلاو لايرلاك سانلا رظن يف اريقح ناك

 . توملا ةيشخ حابصلل

 ىأر نيمويب هتافو لبق ناك املف ،ةريخألا همايأ يف تناك ثادحألا هذه لك

 دلاولا اهب رشبتساف شةنجلا يف هتيب حاتفم هملسيو هل مستبي مانملا يف ةلي يبنلا

 لبق نذأ هتعمس امو دجسملاب نذؤي هتعمس هدعب يذلا مويلا ناك املف 5اريخ

 ةنس لاوش ةرغ ديعلا موي ةحيبص يفو ‘ناضمر نم موي رخآ ناكو ،مويلا كلذ

 راسي ذخأو ةبطخلاب ينرمأ مث مهتأف ةالصلل سانلاب جرخ م٢ ٠٠٠/_ه ٦٠

 هدسج هحور ترداغ دقو ضرألا ىلع طقسو الإ قئاقد ضمت ملو بارحملا

 .«هبر يدي مامأو هتالص بارحم يفو هئوضو ىلع

 تنكو ©نيتنس ندرألاب انأو هيعن ىنغلبو ئ ءابدأل ١ نم ةعومجم هاثر دقو اذه

 ترقأتف ديعلاو مايصلا مامتب هأّتهأل هتافو نم ةليل لبق ايفتاه هب تلصتا دق

:ةديصقلا هذهب هتيثرف ،رثأتلا ديدش هتافول



 .تح ٢١٤ .. .۔ . _۔

 سفن لك لكشي ملعلا باصم
 امالظ اهثروي ملعلا باصم

 ىواهت اهلعجي ملعلا باصم
 ىريح ملعلا نود ضرألا يذهو

 اهيف ملعلا ءاقب اهتميقف

 ملع لك ديس عرشلا ملعو
 يلايللا مّلُط يف بردلا ريني

 مالس ايندلا ىلع اودقف نإف

 ققرت يمانلا اهتأ اي الأ

 هاوق ته ذإ ملعلا تيعن

 اًعيرص ادغ نيح لضفلا تيعن

 ىتفملا سماش نبا اي يخيشأ
 اقح تنك دق اهراونأ نمف

 لدع يسرك ىلع اهب تودغ

 هاوس يغبت ال قحلا لوقت

 نيَجْل نم لسالسلا تعرو

 هقف لومأملا ةياغ يف اذك

 جحب انرئاح تدشرأ مكو

 اياضقلا يف تالكشم نم مكو

 تقو لكب ةاضقلا كل جحي

 نيبتسم يأرب مهفعستن
 لضف راعش راقولا كل ناكو

 يسفنو يشحب اهملؤيو

 سحن لك عمجم لهجلا نأل

 سكرب تينم نأك يعو الب

 شم دێق يواهملا يف ظبخت
 سلب ىوست ال هاوس نودو

 يسرت هللا لدعل هرداصم

 سمت يأ نم هلهأ ذقنيو
 سئر لثم يف ادغ اهنكاسو

 يسفن نايك ره بطخلا عقوف

 سنأ موي يف هنكرب حيطأ

 سمش عولط دعب ديعلا حابص

 سؤبو ملآ نم نامغ كتكب

 سبل ريغ نم اهداوطأ نمو

 سخب نودب َنمكحت انينس

 سبج لك سفنأ هتهرك ولو

 سكو نود اكجس قاف مظنب

 سلَعب ىنمي نإ راتحملا ىده
 يسرت ترص دق هلوصأ نيرق
 ستل نود كسانملا انل نيبت

 سنن ريغ نم اهصيوع لحت
 سمشك مهل تنكو لآستل
 شأ ريخب ميقأ دق فيصح
 سنل يأ نسحأ تمصلا تذخَت

[جا نيينامعلا ةاصضحقلا مجعم
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 ىحضأ كيلع كولملا تمس اذو

 قحب اتوزوم ناك كقطنف

 ىصحت سيل بقانم نم كل مكو
 هانم ىلحأ يف رمعلا تيضق

 اردق تددزاو ىقتلا تدوزت

 ىءارت ذإ ةراشبلا رون اذو

 هيف رقت ماقملا كل ريشي
 يغبت تلحر مث ناموي تضم

 ارهش موصلا ضرف تيدأ دقو

 اًحبص رظطفلا ديع سانلا مؤت
 تقو ناح ىلصملا نحص يفو

 ندع تانج انخيش ائينه

 راد ريخب لاصولا كوعدتو

 عيفر اهب نيحلاصلا ماقم

 اريبغلا ضرأ ينب عم هينب

 اقح ضيوفتلا ىوس انل سيلف
 اياربلا ىلع ءانفلا بتك دقل

 ةايح ثميخ دق زوفلاب نمف
 ادذؤُب ءامعنلا لفرت هيلع

 بلق هاوهي ام لك نم اهب

 اماتخ يل ققح هابر ايف

 ۔۔۔۔۔ ۔۔.. ٥ هو َ ٥ ۔۔۔..۔۔۔ ۔ ۔

 يسمي كيلع ءايبنألا يدهو

 سمه لثم تفخي رذهلا ديعب

 يسرطب اهدعأ نأ زجعأف

 سرد دعب اسرد ملعلا فيلح

 سنردلاك لواطي ال اعيفر

 سفن لك ديس راتخملا كل

 سنأ ريخب نانجلا يف انهتل

 سحن يأ هيف سيل ءاقل
 سأب نود ىلصملا ىلإ ترسو

 سخب ريغب تازئاجلا مويب

 سدقب ىلوملل حورلا ضيفت

 سرع ءاقلل اهروح نيزت

 سؤب نودب ميعنلا اهب مودي

 يسركو ةلزنم ءاملعللو
 يسأتلا هب ديقفلا يف ءازع

 سكم نود نم يضق رمأ اذف

 سدقو مّقضعع وذ هللا ىقبيو

 يسميو ريخ يف عضيف هل
 سكو يأ اهيف سيل رادب

 سفن لك هيهتشت دق امو

 يسنأ رشحلا موي كاضر نوكي

 ه ٥

٢٠٠/٢/٢٠



 !جا نييناععلا ةاصحقلا مجعم ۔.۔۔..۔۔ .ه -- _ _.٢١٦

 ١١٤. ص ،نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 .١ص ٬هتايح ةريس سماش نب دمحم :يشاطبلا ه

 نب ثراح خيشلا ملقب ةمدقملا ،(نامغ خيراتو ةريسلا باتك) بهذلا لسالس ........... .

 ٤٦. ص ،(فلؤملا لجن) دمحم

 ٣. ۔١ص ،شاطب ينب باسنأ يف ةلاسر ،سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 .يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا ىواتفو ماكحأ نم جذامن سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 ٨. ۔١٦ص

 ٣٩٤. ص ‘نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 نامُغ ةنطلس - يور ،ةيبهذلا عباطملا .عيبرلا مامألا دنسم حرش ةمدقم ،نيدلا زع :يخونتلا ه

 .ط ص ١ج

 ٧٥. ۔ ٧٣ ص ‘نامغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ }ملاس نب هللادبع .د "يثراحلا ه

 ٠ ص ةيضفلا دوقعلا ادمح نب ملاس ،يئثراحلا ٢٦٥.

 .د) ٢(، ١٤٦٢٠ه /0١٩٩٩ ط) © بدألاو دقفلا ىف بختنملا ردلا فلخ نب ديعس &ىصورخلا ه

 . ٦ ٧. ص .(ن

 ٤٧٣. ۔ ٤٧٢ ص .نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم "يملاسلا ه

 ١٣٢/٣- ١٢٣. (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ه

 ١٢١. ص ؛‘نامغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ ،دومح نب ملاس "يبايسلا ه

 ٢٥. ۔ ٢٤ ص (طوطخم) باسنألا ةيامحب باسحألا ةياعر ‘دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 ٢٩. ص باسنألا نف يف بابلالا سئافن ،انهم نب ناميلس ،يدنكلا ه

١٠٧. ۔ ١٠٤ ص ٬مازخلا رشن ‘ديعس نب ناميلس .يدنكلا ه



 _.۔۔_۔۔۔۔-.ه ٢١٧١ ههلا ه ۔_۔۔.۔ _ ۔۔۔۔۔ .۔۔..۔۔۔ _ ._...

 نب ديعس نب رماع نب حلاص نب دمحم خيشلا
 يناويطلا فلخ نب رماع

 .هيقف ضاق

 .لئامس ةيالو نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .بدألاو حالصلاو ملعلاب تفرع ةرسأ ىف أشن

 :اهنم
 ديسلا دعاسم وهو ه٤٦٢١ ةنس ىلإ ايح ناك رماع نب ديعس هيبأ دج ۔

 عماج صيخلت يف رثألا بيذهت» باتك ريرحت يف يديعسوبلا نافلخ نب انهم

 .ىليلخلا ققحملا خيشلا ةذتاسأ دحأو ٨«رفعج نبا

 لاجر دحأ ناك ه٧٩٢١ ةنس ىلإ ايح ناك رماع نب ديعس نب دمح هدج خأ .

 .سيق نرب نازع مامإلا ةلود

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا سردم ديعس نب رماع نب دمحم همع ۔

 .ةيبرعلاو وحنلا مولع

 .طقسم يضاق ديعس نب رماع نب حلاص هدلاو 7

 هدعب نمو لصيف نب روميت ن اطلسلل ءاضقلا حل اص نب دمحم خيشل ١ ێلوت

 .روميت نب ديعس ناطلسلا هنبال

 .لئامس يف ينورابلا اشاب ناميلس خيشلاب ةيبيحرت ةديصق هل

.م ٥٤٩١/_هھ٤٦٣١ م اع يفوت



 :.- ...... . .۔..۔۔.۔۔۔۔۔۔ه - ح ٨١٢.۔ ۔ ۔۔

 ٢٢٢. ۔ ٢٢١/١ هتايح راوطأ يف ينورابلا ناميلس ©ىسيع نب ميهاربإ ،ناظقيلا وبأ ه

 ٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6ىبيصخلا ٢٠٥/٢٣.

 خيشلل ةينورابلا ةلحرلا يف ةيناملا دئاصقلا «باتك ةمدقم ©كرابم نب ناطلس ينابيشلا .

0١ ١٤٢٤ه۔ ٢٠١٣م ١٩. ط نامع ةركاذ ،يئاطلا حلاص ني ىسيع



 ._ ۔.۔۔_. ٢١٨٩ و- .۔۔ _ _ _ {{ ميعلا فرح

 ؛ديعس نب دشار نب رماع نب دمحم خينتلا

 «قيرَع نبا»ب روهشملا يلوعملا ناميلس وبآ

 (ما٧٧١٧ رياني ٢٢ /ه٠٩١١ ةجحلا يذ نم ١٢ :ت)

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداو لامعأ نم يفأ ةدلب نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ءاكرب ىلع ةبراعيلل ايلاو هوبأ ناك دقف ؤفرشو حالصو ملع تيب يف أشن

 ءاملعلا ةلمج نم ناك ؛يناثلا ناطلس نب فيس نم ثادحألا ضعب ترهظ املو

 .ما٣٣٧/ه٦٤ ةنس ىلوألا ةمامإلا ريمح نب برعلب اوعيابو هعلخل اوعمتجا نيذلا

 تاوزغو ةيلهأ بورح نم نامحغب ترج يتلا ةعيظفلا رومآلا دهش مث

 يذلا ديعس نب دمحأ مامإلل نيدقاعلا سأر ىلع ناكف كلذ هنزحأف ةيبنجأ

 .ءادعألا درطيو دالبلا دحوي نأ عاطتسا

 ىف مامإلا هبحطصي ناكو ©}‘طقسم ىف ديعس نب دمحأ مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .ابلاغ هتالحر

 .ةصاخ ثاريملا ملع يف عربو .هنامز ءاهقف نم دمحم خيشلا ناك

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 عرش نيئزج يف عبط ©ضكئارفلا يف باتك :(طم) بدأل ١ نيعو بذهملا 9

 .م١ا٤/٠١/٢٣٧ ه٥٤١١ رخآلا عيبر نم ١٤ دحألا موي هفيلأت يف

 همسق دقو ادمحم ديسلا ةبتكمب نيدلجم ىف ةخسن هنم دجوت :بيذهتلا - ٢

 تاباتكلا يف اصوصخ ؛ةغللا هقف يف هعوضومو ‘باوبآ ةرشع ىلإ هفلؤم

.عمجلاو ءامسألا يف درفملاو ،اياصولاو كوكصلا ةباتك لثم ؛ةيعرشلا



 [؟ج/ديبناعلا ةاضقلا مجعم .. ..._ ...... . -ص ...__

 ىلإ مهف نب كلام لوخد ذنم نامُغ خيرات نمضتي :خيراتلا يف باتك ٣

 ةلمحلا لوزن ىتح ؛داليملل يناثلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا لالخ نامغ

 .م٣٤٧١/_ه٦٥١١ يف راحص ةنيدم ةيسرافلا

 . ( طم) «نامُغ ىف ترج رابخأو صصق)» مساب باتكلا عبط دقو

 .رثألا بتك يف ةرثعبم دجوت :ةيرثن ةيهقف ةبوجأو ةلئسأ ٤

 لهأ يف هتديصق اهنم تابسانملا ضعبو ءاثرلاو حدملا يف دئاصق ٥

 ثاريملا يف ةيمظن زاغلأو ةبوجأو ةلئسأو خلا ..بازيم يداوو ةبرجو ةسوفن

 .بذهملا هباتك نمض

 م ٧٧٧ رياني ٢٣ /ه٠٩١١ ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلا موي حابص يف يفوت

 .طقسم نم ريبكلا يداولاب نفدو

 ٥٦٢٠ _ ٥٤٦. ص ةيناطحقلا ةفيحصلا ‘دمحم نب ديمح ،قيزر نبا ه

 ٧٨/١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٢٥٦ _ ٣٦٠. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٠ ............ ص ديفملا زجوملا ٢٧.

 ٤٥٧/٢٣ _ ٤٦١. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٠ ......... ديعسلا علاطلا ص؛٤؛} ٣٢٦.

 ١٤٧. ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

١٢٢/٣ - ١٢٥. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 .... ..٢٢ا ه۔۔۔ ۔۔۔۔۔.....۔ _ ميملا فرح

 يديعسوبلا ملاس نب رماع نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .مدأ نم

 يرتشملاو يدشاربلا دمح نب ملاس خيشلا عئابلاو هطخب عيب ةقرو دجوت

 ةباصإلاو لحلا باتك ةطوطخم عابملاو يديعسوبلا سيمخ نب ىسيع نب رصان
 ديعس نب دمح نب مل اس نب ديعس نب دمح يل اولا خيشلل تخسن يتلا

 يف كلذو نينس سمخ ةدمل شورق ةسمخب ةلاقإ عيب ث ىمدألا يدششاربلا

 .م٥٤٨١/_ه١٦٢١ نابعش نم سداسلا

٠ ص ثكشارب لآ نع ةركذم رصان نب نارهز ©يدشاربلا ٤.



 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 آ -٣ ۔_۔_۔۔ ۔ . ۔ . "۔.۔ ۔۔.۔ ۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ .. ۔.ه :- ٢٢٢ .۔۔۔_۔۔

 .يدزألا سودقلا دبع نب دمحم خيشلا

 هئلا دبع وبأ

 .هيقف ضاق

 ةياهن يف يظوبحلا سيردإ نب ملاس ناطلسلا نمز رافظ يف ءاضقلا ىلوت
 . _ه٠٩٦ يفوت ،يرجهلا عباسلا نرقلا

 ناك» :كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا باتك بحاص ىدنجلا هنع لاق

 .«ةقئار راعشأ هل ابيدأ الضاف اهيقف

 . «ملقلا ةفرعم يف ملعلا» فنصم هل

 ٠ كولسلا يدنجلا ٢/م٤٧٠ ..

 .ليجلا راد يبلحلا نسح نب يلع قيقحت ،ندع رغث خيرأت ،هللادبع نب بيطلا ةمرخماب ه

 .م٧٨٩١/ها٤ 5٦ ٠٨ ط رامع راد \توريب

٩. ج ةينامعلا ةعوسوملا ه



 ._ ٢٦٢٢. يو : ه ۔۔۔ .. ...... ..۔ .. .۔ .... ميملا فرح

 نب ةعمج نب هنلا دبع نب دمحم خيشلا

 يوزتلا ناديبع
 (م٩٦١! ربوتكأ ٢ /ه٤٠١١ مرحم ٢١ :ت)

 .هيقف ضاق

 ةدلب نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا لئاوأو ارشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن لامعأ نم رقعلا

 .امهريغو ،ىحمرلا ديعس نب ىلعو . يرذنملا هللا دبع نب فلخ

 ٠ ىصقشلا ديعس نب سيمخ خيشل ا : مهنم ‘ء املعلا نم دي دعلا رصاع

 ،يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلاو كيدشارمحلا سيمخ نب رصان خيشلاو

 .مهريغو

 نب برعلب مامإلا هدلولو ©كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ايضاق ناك

 خيشلا ناكو "هينديو هبرقي ،خيشلل مارتحالاو لالجإلا ريثك ناك يذلا ناطلس

 .نيربج نصحب هدنع ةماقإلا رثكي

 .هنامز ءاملع رهشأ نم ناك كلذ عم هنكلو ،ىمعلاب اباصم ناديبع نبا ناك

 . ىوتفلل ردصت نمم ناكو

 هنامز يف تفلأ ىتلا هقفلا بتك ىف ةقرفتم ةريثك ةبوجأ ناديبع نبا كرت

 .هنامز دعبو

 يمدألا يدشاربلا كرابم نب هللادبع نب ديعس هيقفلا خيشلا عمج دقو ..اذه

هامسو ،هقفلا باوبأ ىلع هلعج باتك يف ناديبع نبا خيشلا تاباوج ضعب



 ٣٢١ / ‘هىين 41 ._ ۔
 ؟جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔۔.۔ _ . 7 ` -ج .. ٢٢٤

 ةعبرأ نم برقي اميف اعبط .نيريبك نيدلجم يف عقي وهو ، (طم) «راثآلا رهاوج»

 .يدنكلا ةزمح نب دمحأ خيشلا باتكلا ظرق دقو ،ءازجأ

 ربوتكأ ٢ /_ه٤٠١١ مرحم نم ٢١ سيمخلا موي حابص ناديبع نبا خيشلا يفوت

 .م ٩٢

 ٤٦٥. ۔ ٤٦١/٢ نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١٤٨١. ص نامغغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 .(هلك) هراثآو هتايح ناديبع نبا ،ناميلس نب دمحأ نب مثيه يملاسلا ه

١٢٢. ۔٣٢/٠٣١ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 ٢٦٢٥. ه. .. ۔. ميملا فرح

 رباج وبأ اينايسبلا يلع نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ءالهب لامعأ نم ايسب نم

 .يلع نب ىسوم ةمالعلا هخئاشم نم

 ديمح نب كلملا دبع م امإل ا ةحيصن يف ءاملعلا ضعب عم ةل اسر هل

 )٢٢٦ _ ٢٠٧(.

 يف ىروشلا باحصأ نم ناكو ،هتافو رضحو ،رفيج نب انهملا ةمامإ رصاع

 .هل نيعئابملا نم ناكو ،ه٧٣٢ ةنس كلام نب تلصلا مامإلا رابتخا

 )٢٣٧ _ ٢٢٦(. رفيج نب انهملا مامإلا دهع يف ءاضقلا ىلو

 ١١٣٤. نايعالا ةفحت ديمح نب هللا دبع ©ىملاسلا .

 ٢/١٠١. خيرأتلا ربع نامغ \دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 ٨٤٨. ةيناطحقلا ةفيحصلا }ككمحم نب ديمح قيزر نبا ٠

٤٢٠. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو حلاص دمحم .د ه



 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . : ٢٢٦٠ ۔

 هللا دبع وبأ داذم نب هنلا دبع نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 نب دمحم هنع ذخأو ٠ هيبأ لي ىلع سرد ىوزنب رقعلا ةلحم نم

 7 مالسلا دبع

 .ىسيع نب هللادبع لاؤسلاب هيلإ هجوتو ،دادم نب دمحأ هنع ظفحو لقنو

 ميهاربإ نب دمحم ةمالعلل عرشلا نايبك راثآلا خسنب ىنتعاو "ىوتفلل رصت
 . اءزج نيعبسو نينثا يف عقي يذلا يدنكلا

 لاومأ قيرغتب ليعامسإ نب دمحم مامإلا مكحل نيحخصملا ةلمج نم ناك

 .م٥ ٣٠/_ه٩٠٩ ةنس ةحاور ينب

 لهأ نم ةلمج عم هللادبع نب دادم نب دمحأ ركب وبأ هيقفلا خيشلا هركذ
 .ماكحلا ءاهقفلاب مهتعنو ملعلا

 :هراثآ مهأ نم

 .لاعفألا ةينبأ يف لآللا

 .فرصلا ىف باتك 7

 .ةنونيدلا داقتعا

.هللا مهمحر ةمئألاو مهنادلبو مهتومو ءاملعلا بسن ةفص _



 ... ۔ » ٢٧ ه .۔۔__. ۔ _ ۔ ..... مبعلا فرح

 .ما}١١/ه٧١٩ ةنس ىرخألا ىدامج نم ةعمجلا ةليل ىوزن نم قزَقب يفوت

 ٣٠/٥. عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ه

 ٣٨٤/١. ،نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ١٠٧/٦_ ١١٠. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ١٣٧/٣. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ‘يدعسلا ه

٣٢٢/٢. ريمنلا ،هللا دبع نب دمحم ،يفيسلا ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ..._ ۔.۔.۔۔ .. ح ٢٨

 يوثهلا يلع نب دمحم خيشلا

 . هيقف . ض اق

 .قاتسرلاب مزحلا ةدلب نم

 /ه٠٩٣١ _ ١٣٥٠ :مكح) روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو

 . ٢ _ ٠ ٩٧)

٧٧. ص خيرأتلا تاحفص ربع قاتسرلا نافلخ نب انهم ،يصورخلا ه



 ٢٦٢٠. وو - .. .. ۔ ... ميملا فرح

 ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم خيشلا

 (م٥٦٦١/ه٥٧٠١ :يح )

 .هيقف ضاق

 .رهظي ام ىلع لواعملا يداو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 دشار نب فلخ هل هخسن ن ايبتل ا ب اتك نم ةعطق هل اخوسنم دجوي

 .م٥٦٦١/_ه٥٧٠١ ةنس يواربحلا

 ٤٦٧/٢. نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

٩/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٥يدعسلا ٠



 ج / نبين امعلا ة اضقل مجعم

 ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم خيشلا

 يت ارحبلا

 ) :يح ١٠٧٥ ه/١٦٦٥م(

 .هيقف ضاق

 .ىوزن نم نيسارخ ةلحم نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .دمحم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا هنبا هيلع ذملتت نمم

 :ةيملعلا هراثآ نم

 نايبتلا باتك هيف رصتخا ،ماكحألاو نايدألا يف :«نايبتلا رصتخم» باتك ١

 تاباوج نم باتكلا ةدام بلغأ تءاجف ،يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلل

 نب رمع نب دمحم خيشلا تاباوجو ،يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص خيشلا
 مامإلا ةبتكمب ةخسن هنم دجوت ،خايشألا ضعب تاباوج نمو ،داذم نب دمحأ

 .ةيدبب يملاسلا نيدلا رون

 .هقفلا ىف ةبوجأ ۔ ٢

 ٤٦٦/٣ _ ٤٦٧. نايعألا فاحتإ "ىشاطبلا ه

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف يدعسلا ٩/٣.



 . . ٢٢١. - .. ._ 8 ميملا فرح

 نب يلع نب نسحلا نب يلع نب دمحم خيشلا
 يعفاشلا يعلقلا يلع يب أ

 . هيقف ٠ ض اق

 سرد 6‘برغملا نم ليقو "ماشلا نم هلصأو نميلاب ،ديبَر يف اشنو دلو

 ديبز نم جرخ زاجحلاو نميلا يف ةيعفاشلا ءاملع نم هريغو ةماقع نبا ىلع
 ريصن يبأ نب يحي اهيضاقب ىقتلاف طابرمب لزنو دادغب ادصاق ه٤٥٥ ماع

 يوجنملا دمحأ نب دمحم ناطلسلا هب ربخأف ،ههقف ىلع فرعتو هسلاجف

 رذتعاف ،هيلإ مهتجاحل طابرم ءاملع نم بكوم يف جرخف .لحكألاب روهشملا
 كيطعنو انبيصن تنأو مهيفكي نم دادغب يف :يوجنملا لاقف ،دادغب هدصق نأل

 ناطلسلا هالوف طابرمب ماقأف قفاو ليوط راوحو حاحلإ دعبو ،©تئش ام لاملا نم

 يفو :نميلا ءاهقف تاقبط يف (ه٠٨٥ :ت) ةرمس نبا هنع لاق كايتفلاو ءاضقلا

 حرش اهنم \ةنَسح تافنصم هل ،يعلقلا يلع نب دمحم اهيتفمو اههيقف طابرم

 .ةسايسلا بيذهتو بذهملا

 :مهنم مسوملا مايأ ةكمو طابرمو ديبز يف ةنع يعلقلا ىلع ذملتتو

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأو ،طابرم يضاق ريصن يبأ نب يحي خئاشملا

 وبأو ©يعلقلا لعب سيردتلا سلجم مزل يذلا وهو - يتبسلا جعمض نب يحي

 .ةكمب هنع ذخأ راطعلا نباب فورعملا يرصملا هللا دبع نب رصان حوتفلا

 نب دمحم نب هللا دبع فيرشلاو يضام نب سراف نب دمحم مساقلا وبأو

 نمز رافظو طابرم يضاق دجاماب ركب يبأ نب ميهاربإو ،يولعاب يلع

 يرافظلا بحلا يبأ نب دمحأ نب دمحمو يظوبحلا دمحأ ناطلسلا

. دومحماب يلع نب دمحأو



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ة_.. ٢٣٢

 :تافلؤم يعلقللو

 .ةسايسلا بيترتو ةسائرلا بيذهت

 .بهذملا دهاوش نم برغتسملا ظفللا ۔

 .ضئارفلا ملع يف ضماوغلا حاضيإ -

 .بذهملا دعاوق -

 .بذهملا تازارتحا

 .ظافلألا بئارغ يف ظاحلا زنك

 .رايخألا ةباحصلا لضف يف راونألا فئاطل -

 .ه ٧ا٧ ماع طابرم يف يفوت

 ءاملعلا تاقبط يف كولسلا |ه٢٣٢٧ :ت فسوي نب دمحم نيدلا ءاهب ،ىنميلا يدنجلا ٠

 ٤٥٧/١ _ ٤٥٨. }ءاعنص داشرإلا ةبتكم .عوكألا يلع دمحم قيقحت ،كولملاو

.نامُغ مالعأ ليلد ٢٨١. ص م٢ ٠٠٢ ٥‘توريب 6نييالملل ملعلا راد ،مالعألا ،يلكرزلا .



 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔و ٢٢٢ ه : ٠ - ۔ ۔ے۔ ۔۔۔.۔ ۔_۔۔_۔ _ --۔. _

 يمالسلا ناسح نب يلع نب دمحم خيشلا

 .محص نم .هيقف ضاق

 ساهدلا ةيرق يف م٩١٩١/ه٧٣١ ماع دلو

 6يبد ىلإ هيدلاو عم هابص يف لقتناو 6قاتسرلاب

 نم ملعلا يقلتل قاتسرلا ىلإ هدلاو هعجرأ مث

 ىقتلا انه هتسارد ءانثأو ،قاتسرلاب خئاشملا

 مالسلا دبع لآ دمحم نب فيس نب دئاز خيشلاب

 !ا .. ا ءاجو محصب مالسلا دبع لآ ليد نم وهو

 ةميمح ةقادص امهنيب تنوكتف ةساردلل قاتسرلا

 استأف هقيدص راوجب نكسيو محص ىلإ لقتني يمالسلا خيشلا لعج امم

 . مالسلا ديع لآ عماج

  

    
 .عماجلا اذهب ابيطخو امامإ لمع

 ةدع يف كلذ دعب ايضاق راص مث ،م١/١/١٨٩١ يف ءاكرب يضاقل ادعاسم نع

 :قطانم

 .ةعنصملا نييئتاطلاو امد ،قاتسرلا ،ابد ،ىول

 .م١/١/٦٩٩١ يف دعاقتلا ىلإ اهنم ليحأ

 .م٤٢/٦/٦٠٠٢/_ه٣/٢/٧٢٤١ خيرأتب مالسلا دبع لآ ليد يف يفوت

 ذنم اهب ايضاق راحص يف تنك امل يمالسلا خيشلا تفرع يننإ :تلق

 . اريثك ينروزي ناكو ةنس نيثالث



 / ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم < آ

 نم اهذخأ وهو "محصب ميقملا يدشررلا ديبع نب دمحم هرهص نم هتايح ةمجرت تذخأ ه

 .فرتب اهتغصو .ىضاقلا دالوأ

 ٣٨١/١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6ىبيصخلا ٠

٤٢٠٤. ةيضابإلا مالعأ مجعم © ىنابيشلا ناطلسو حلاص دمحم .د ه



 ._۔۔۔۔...۔ ۔ و ٢٥ .هل 1 ه٥ه۔_ ۔ _ ۔۔_ ۔۔ ميملا فرح

 نب يلع نب ديعس نب يلع نب دمحم خيشلا

 ينايرشلا ديعس نب ناقلخ

 .هيقف .ضاق

 ٦٩ خيرأتب ءالهب ةيالوب ءارضخلا ةلحمب دلو

 .م٨٢٩١ ويلوي ١٨ قفوملا _ه٣١ ٤٧ مرحم

 نب ناملس همع دي ىلع ميركل ا نآرقلا ملعت

 دنع اًضيأ سرد امك ىنايرشلا ديعس نب رصان

 ىنايرشلا ناقلخ نب ديعس نب دشار نب رهاز

 ا انففتحي .. .....ل .يبالغلا رورس نب تباثو

 دمحم نب هللا دبع خيشل ا دنع سرد امك

 ىلإ لقتنا هتافو دعبو تقولا كلذ يف ءالهب يضاقو يلاو ديز يبآ يمايرلا

 ناكو كانه ملعلا خئاشم لنع سردف هشر يليلخلا مامإل ١ ةسردم يف ىوزن

 يف سيردتلاب ماق هنر مامإلا ةافو دعبو هتوص نسحل يليلخلا مامإلل أرقي

 .ىوزن عماج

  

    

 يباصقلا دوعسم نب رصان هذيمالت نمو اًضيأ سزد ءالهب يف ناك امدنعو

 يخبرلا رصان نب يلعو يودعلا رهاز نب نارهزو يودعلا ملاس نب يلعو

 .يصورخلا دمحم نب ناميلسو يخبرلا رصان نب دمحمو

 نب فيسو يفيسلا رصان نب ديعس نب هللادبع ىوزن يف هعم سردو

 نب دلاخو يفيسلا دجام نب ديعس نب زيزعلا دبعو ينايمكلا يلع نب ديعس
 .مهريغو يناهبنلا ناميلس نب لاله

 .يليلخلا مامالا دهع يف حنمب ءاضقلا يلو



 ! ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ّ < ٢٢٦ ٢ج/ نييناععلا ةاصضقل

 ةعنصملاو قيوسلاو محصو صانشو ةريصمو ابدو كنضب ايضاق راص امك

 .دبدبو يكزإو ءاكربو

 .دعاقتلل ليحأ م٥٨٩١ ماع يفو

 :تافلؤملا نم هل

 .ماكحألاو نايدألا يف نايبلا سمش

 .نامزلا ةآرم ناويد

 .نونلاو فاكلا نيب نونكملا رسلا

 .بادآلا يف مكحو حئاصن

 .حورجلا شورأ يف حوتفلا ىنسأ

 .ينايرشلا ناويد

 .م٢/٦١/٧٩٩١ ه٨١٤١ نابعش نم يناثلا يف يفوت

 .ينايرشلا يلع نب دمحم نب لاله نب بوقعي هديفح اهدعأ ةركذم ه

 ١٤٧. ىليلخل لا مامإلا ةسردم دمحأ نب دمحم . ىليلخل دلا ه

٥ ةينامملا ةعوسوملا ٣٢٨.



 ۔۔_۔۔.۔.. ٢٢٧ هو - ه.۔۔۔۔۔. . ميملا فرح

 ؛يوزنلا يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا
 «يقابلا دبع نبا» ب روهتملا

 (م١٠٥١/ه٦٠٩ :يح )

 .هيقف .ضاق

 نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا لوأو عساتلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن ةيالو لامعأ

 دمحأ نب دزو ‘يحنملا حاضو نب حلاص : خئاشملا نع ملعلا ذخأ

 نب دمحأ خيشلا هنبا هنع ذخأو دادم نب هللا دبعو ثهللا دبع نب دمحمو ،يولهبلا

 .يقابلا دبع نب يلع نب دمحم

 نب دمحم مامإلاو ،ىصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا :ةمئألا نم رصاع

 .ما١٠٥/ه٦٠ ةنس بوصنملا ليعامسإ نب دمحم مامإلاو ناميلس

 لاومأ قيرغت يف باطخلا نب رمع مامإلا مكح تبثأو ررح يذلا وهو

 ليعامسإ نب دمحم مامإلا قيرغت مكح تبثأ امك . م٢٨٤١/_ه٧٨٨ ةنس ةنهابنلا

 .ةحاور ىنب نم ةنهابنلا ةدعاسمو ةنتفلا يف نيلخادلا لاومأ

 .هنامز يف نيروهشملا ءاملعلا نم ناك

 :تافلؤم اهنم .ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا هقاروأ ضعب ىلع رثع :يقارملا باتك ١

 .بريضملا يف يثراحلا هللادبع نب دمحأ خيشلا ةبتكم ىف

 دومح نب فيس خيشلا هركذ ،نيتعطق يف عقي : لوصأل ١ يف باتك ۔ ٢

.هيلع رثعي مل هنأب لاقو ©ىشاطبلا



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ...... ۔۔۔.... - م ٨٣٢٢ه ..

 لمتشتو ،تيب ةئامتسو فالآ ةسمخ يف عقت :(خم) هقفلا يف ةزوجرأ ۔ ٣

 عقو امو ةفالخلا رمأو .ماكحألاو نايدألا ىف ىهو 0 اباب نيعبسو ةسمخ ىلع

 .دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا اهظرق دقو ‘كلذ يف ةباحصلا نيب

 دقو اريغص ءزج يف تناكل تعمج ول :هقفلا يف ةريثك تايبأو دئاصق ۔ ٤

 .هتمجرت يف اهنم ائيش يشاطبلا خيشلا دروأ

 .ظيرقتلاو ءاثرلا ىف دئاصق ۔ ٥

 .رثألا يف ةريثك ةبوجأ ٦

 ٧٦/٤١. ٣٥٧/٤٢. ٩٤/٦٥}{ ٢٣٢/٦٩. عرشلا نايب ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ه

 ٣٥٢ _ ٣٥٥. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٢١٦/٢ _ ٢٤٢٣. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

١٤٠/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا ه



 ۔..۔۔۔ ٢٢٨. .- ه_.۔۔_ _ ... ميملا فرح

 رباج وبأ ؛!ةرزع نب يلع نب دمحم خيشلا

 يوكزالا يركبلا
 (م١٥٨/ه٧٢٢٦ :يح )

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلاو يناثلا نرقلا رخآ يف شاع

 نيملسملا خيش ناك ةرزع نب يلع خيشلا هوبأف . ةدايقو ملع تيب يف أشن

 "مهرصع ءاملع رابك نم اناك يلع انبا ىسومو رهزألا هاوخأ اذكهو ،هتقو يف

 .نيملسملا ةدايق عجرت مهيلإو

 خيشلا ىلإ لاؤسلاب هجوتو ،يلع نب ىسوم خيشلا هيخأ نع ملعلا ذخأ

 يبأ خيشلا نعو ميهاربإ نب ملسم خيشلا نع لقنو . مساقلا يبآ نب رمع

 رذنملا يبأو ةبقع نب حاضولا دايز يبأو بوبحم نب دمحم هللا دبع يبألو

 .هيلإ باوج سابعلا يبأو رذنملا نب ريشب

 نب سايلإو "يلع نب ىسومو ©يلع نب رهزألا :يكزإ خايشأ نم رصاع
 .مهيلإ باوج ناليغ نب مشاهلو رفعج نب ديعسو ،رهزألا

 نب ناميلس ناورم وبأو وه ناكو ،رفيج نب انهملا مامإلل ءاضقلا ىلوت
 .تام ىتح هتمامإب نيكسمتملا نم مكحلا

 دامخإو قحلاب هيف ماق نممو ،هنامز ءاهقف نم يلع نب دمحم خيشلا ربتعي
 .لطابلا

.رثألا بتك يف لئاسم هل



 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . . ٢٤٠

 ٢٤٠/١. نايعألا فاحتإ يشاطبلا ه

 ١٤٨. ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب .

١٤١٢٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف يدعسلا .



 ۔۔ ۔۔٥ ١ ٢٤ ههج َ ميملا رح

 نب يولع نب دمحم نب يولع نب يلع نب دمحم خيشلا

 نب دمجم نب ىسيع نب رجاهملا دمحأ نب هتلاديبع
 نيز نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب يلع
 دج !بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا
 نميلاو نامع يف يولع يبأ لآ فارشألا

 . هيقف ٠ ض اق

 ۔ه٢٣٧ :ت ۔ يدنجلا نيدلا ءاهب هركذ يرجهلا سداسلا نرقلا لهأ نم

 ناركسلا ركب يبأ نب يلعو ،كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا» باتك يف

 سورديعلا هللادبع نب خيشو ،ةقيشملا ةقربلا باتك يف _ ه٥٩٨ :ت۔

 بحاصب رهتشا ‘يوفطصملا رسلاو يوبنلا دقعلا باتك يف - ه٠٩٩ :ت۔

 نرقلا رخاوأ تومرضحب دلو ،اهب يفوتو هرمع رخآ اهنكس هنأل طابرم

 نميلا ىلإ ملعلل ابلط لحرو .اهئاملع دي ىلع هميلعت ىقلتو يرجهلا سماخلا
 يف اينيد اعجرمو ،ةيعرشلا مولعلا يف ىلوط دي اذ ناكو ،قارعلاو زاجحلاو
 دمحأ :هدالوأ مهنم ءاملعلا نم ريثك هيدي ىلع جرخت "ةديقعلاو هقفلا لاجم

 ءلعولا بحاص بيطخلا دمحم نب يلع خيشلاو ‘يولعو يلعو هللادبعو
 ،لضفاب ميركلادبع نب ملاس مامإلاو ،يرافظلا هللا دبع نب يلع خيشلاو

 يلع نب نيدلا دعس خيشلاو ،يميرتلا ىسيعاب دمحم نب دمحأ يضاقلاو

 .نيفراعلا جاتب ريهشلا يرافظلا

 اهب سشأو ،ايتفلاو ءاضقلا اهب ىلوتو ،هوجنم ينب مكح مايأ طابرم مدق
 ةماعز هل تناك ،ىوتف ٣٠٠ يلاوح هلو ءاملعلا نم ددع اهيف جرخت ملع راد

 رداصملا يورتو ،نيطالسلاو رئاشعلا نيب ةبيهو ةينيد ةناكمو ةيعامتجا

.رافظ ىلإ تومرضح نم هترافخ يف ريست تناك لفاوقلا نأ ةيخيراتلا



 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ٢٤٢٢
 -... . ۔ . : < - . ٥

 عماجلا دجسملا سيسأتو \تومرضحب يولعاب دجسم ديدجت هرثآم نم

 .ه٦٥٥ ماع طابرم ةنيدمب يفوت “ه١٥٥ ماع طابرمب

 ٢١/١. ةيدمحملا ةعضبلا يولع 6هيقفلب ه

٣٢١٧. ص عساتلا دلجملا ،ةيناممغلا ةعوسوملا ه



 .. ۔۔۔ ۔.٢٤٢ هو ه۔۔. _ ميملا فرح

 يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم خيشلا
 يرذتملا

 (م٩٦٨١ ربمتبس ٠٢/ه٦٨٢٦١ ةيناثلا ىدامج ١٢ :ت)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ديسلا ءيجم لبق نم رابجنز يف ةخسار ةلئاع يهو ةيملع ةرسأ يف أشن

 ةاضقلل اسيئر يلع نب هللا دبع خيشلا رغصأل ١ هوخأ ناك دقف ناطلس نب ديعس

 وه امأ رابجنز ىضاق بصنم دمحم نب ىلع خيشلا هنبا لغش امك 8هدعب نم

 ديسلا هنبا دهعو ،ناطلس نب ديعس ديسلا دهع يف اعيمج ةاضقلا ربكأ ناك دقف

 .يدنيلام يف يرذنملا خيشلا شاع دقو ديعس نب دجام

 :اهنم ،ةيملع راثآ ةدع هل

 ىلع اباوج هبتك :(طم) نمحرلا ةيؤر ةلأسم يف ناريحلا لئاسلا باوج ١

 .ةيعفاشلا ءاملع دحأ ىعورزملا هللا دبع نب يلع خيشلا هيلإ هب هجوت لاؤس

 عبطو 6م٣٦٨١ ليربإ ٤ /ه٩٧٢١ لاوش ١٤ ةليل يف هنم فلؤملا ىهتنا دقو

 .يدشيورلا يلع نب هللا دبع /خيشلا قيقحتب

 .ديعس نب دجام ديسلا دهع يف هفلأ ،ديحوتلا يف :ةغمادلا ةصالخلا ٢

 عوردلا» هامس هيلع ةرلا ىف اباتك ىعورزملا هللا دبع نب يلع خيشلا فلأ دقو

 .«ةغباسلا

 همقو !ةحفص ٠ يف عقي : (خم) يراجملا ملع يف يراردلا عماول - ٣

 .ةيرحبلا ةحالملا ملع يف وهو ‘باوبأ ةعبس ىلإ

.ةبارع نبا رعاشلا عم ةيرعش تالسارم ۔ ٤



 َ / . نامعل ة . ةل

 ! ج / نييب ا ة [ مجعم . س< ... ٢٤٤

 ،ها٦٨٢ ةيناثلا ىدامج ١٣ دحألا موي رهظ يرذنملا خيشلا يفوت دقو

 . يدنيلام ىف دمحم نب دومح ديسلا دجسم بناجب نفدو

 ٠ ص كولسلا رهاوج ناويد ديعس نب لاله ةبارع نبا ٢٠٨ _ ٢٠٩.

 ٠ ص نويديعسوبلا كمحم نب هللا دبع .ىسرافلا ٢٣ _ ٧٤.

 ١٤٩. ص نامُغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ١٤٢ _ ١٤٥. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 ىلع نب دهف يدعسلا 0

.(اهلك) ناريحلا لئاسلا باوج قيقحت ةمدقم ،ىلع نب هللادبع ،يدشيورلا ه



 ٥ -: ٢.٥. ۔ .. {{ ميملا فرح

 ةظط يبأ نب ىيحي نب يلع نب دمحم خينتلا

 .هيقف .ضاق

 .رافظ نم

 نمز رافظ يف ةباطخلاو ءاضقلا ىلوت يرجهلا عباسلا نرقلا لهأ نم

 لاق ،ضئارفلا ىف ةزوجرأ هل اهيقف ناك ىظوبحلا دمحأ نب سيردإ ناطلسلا

 ةطط لآ اهالوتو اهنع اولزعف يدمح لآل رافظ يف ةباطخلا تناكو :يدنجلا

 .رافظ لامعأ نم ةيرق يهو ةقاط ىلإ نيبضاغم يدمح لآ جرخف

٠ كولسلا يدنجلا ٤٧٤٢.



 (/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ..._ ._. ...... ._۔. ۔۔_ .ه --- ٢٤٦ .۔۔.۔.۔۔۔_

 رباج وبأ ارباج ييأ نبا رمع نب دمحم خيتلا

 يحنملا

 (م٩٧٠١ ربمتبس ١١/ه٢٧٤ لوألا عيبر ١١:يح)

 .هيقف ضاق

 .حّتَم ةيالو نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 .ما٩٧٠/ه٢٧٤ ةنس يلع نب دشار مامإلا ةبوت اودهش نيذلا دحأ ناك

 ٠ يراجهلا دمحأ نب نسحل او ؤىسيع نب دمحم : ءاملعلا نم رص اع

 . مهريغو يحنملا ىسوم نب داجنو .يدنكلا ميهاربإ نب دمحمو

 .رباج يبأ نب رمع نب دمحأ همسا ٥ملعلا يف هعراضي خأ هلو

 .ما٩٧٠ ربمتبس ١١ / ه٢٧٤ ةنس رخآلا عيبر نم ١١ نينثإلا موي ىلإ ايح ناك

 ٣٤٤/١. نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ه

١٤٨/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا .



 يومأل ا يناورملا رمع ني دمحم خيشلا

 هنلا دبع وبآ

 .هيقف ضاق

 رفظملا كلملا عمرافظ لخدو نميلاب م٢٤٢١/_ه٤٦ ٠ ماع مرحم يف دلو

 ةسردم ىنب ،اريزو هلعج مث رافظب ءاضقلا هال وف يلوسرلا رمع نب فسري

 .م ٠٩ ٧ه_/٠٩ ٣ ةنس ناضمر يف يفوت .رافظب

 ٠ كولسلا ©يدنجلا ١٦٦/١۔

 قيقحت ،ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف ةيلؤلؤللا دوقعلا ۔ه٢١٨ :ت نسحلا نب يلع ،يجرزخلا ه

٣٢٢/٢. .م٣٨٩١ ط ءاعنصب بادآلا راد عوكألا يلع نب دمحم



 ٢جا نيينامعلا ةصقلا مجعم .۔. ... .-.. ._

 دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا

 :يح) ١٠٤٧ ه/١٦٢٧١م(

 .هيقف «ضاق

 .ىوزن ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلاو رشاعلا نرقلا رخآ يف شاع

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .رثألا بتك يف ةريثك ةبوجأ ١

 ٤٧٠. ۔ ٤٦٨/٢ نايعألا فاحتإ يشاطبلا ه

 ١٤٦/٣. ةيضابالا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا ه

 ه٢٦٣٤١ ١، ط ،ءاريبغلا ةبتكم نامعب مالعألا لسالس ،ملاس نب ناميلس نب دلاخ يصورخلا ه

٩٩. ص م١١٠٢۔



 .. ۔_۔ ٢٤١. و: ه.۔۔۔۔۔۔. ۔ ۔ .. { إ ميعلا فرح

 نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا ذ

 نب داذم نب دمحم نب داذم نب دمحأ نب رمع ١

 .هيقف ضاق

 .ىوزن نم

 نب فيس هيقفلا خرؤملا خيشلا لاق ،نامممبب ةروهشم ةيملع ةرسأ دادم لآو

 يف نوردصتي .ةلجأ ءاملع مهنمو الإ نمز مهنم ولخي داكي ال» :يشاطبلا دومح

 فوسليفلاب تعني مهنم اضعب نأ ىتح ءءاضقلل بصانم نودتقتيو ،ىوتفلا

 .«رارسأآلا ملعو تطلاب هتفرعمل

 .(م٩٦ - ١٤ _ ٠٥٩ ١اه_ ١٦٢٤ :مكح) دشرم نب رصان مامإلل ءاضقلا ىلو

 ٠ ١. .. ۔ ..
 .:ا --: . ١

 ا ۔۔۔ ۔۔۔ل

 ٢/٦٢٦٢. نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

 ٤'١. ص نامُغ مالعأ ةلسلس ناميلس نب دلاخ ©يصورخلا ٠
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 ۔۔اگ۔۔ ۔.۔ ۔.۔ ۔۔_. ...۔ ِ _ ۔ ۔ .۔۔۔ ۔۔ ۔ .7 `عح> ٠ ه ۔..۔۔۔_

 يبعانلا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا

 (م٩٤٦١/ه٩٥٠١ لبق :ت)

 .دهاز ملاعو هيقف .ةمالع ضاق

 ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلاو رشاعلا نرقلا رخآ ىف شاع

 .ىوزن

 ٠.٩ ١ه_( ٠ :ت) يولهبلا دعم نب ديعس نب رمع خيشلا :هخايشأ نم

 .نرقلا دمحم نب هللا دبعو

 ءاملعلا نم هناوخإو هنارقأ نيب رذقلا ليلج روهشم ةمالع دمحم خيشلاو

 ءاملع ضعب هترهشو هردق ةلالجو هلضفب دهش دقو ‘هرصع يف اوناك نيذلا

 .يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلاك ؛هرصع

 .يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلل ءاضقلا ىلوت

 ةعمج نب شيورد خيشلل نايبتلا باتك :لثم ؛رثألا بتك يف ةريثك ةبوجأ هل

 . اهريغو ‘ تالكشملا لحو ىنيسارخلل مولعلا هكاوفو ،ىقورحملا

 مامإلا دهع يف يفوت هنأ نظلا بلغأو ،هتافول ددحم خيرأت دجوي ال

 .ةيلاد ةديصقب رصيق نبا هاثر دقو \(ه٩ :ت) دشرم نب رصان

 ٤٧٠/٢ _ ٤٧٣. نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ١٤٧/٣.



 .._.۔.١٥٢ : ..._._._ ... ._ . ميملا فرح

 يويطلا ىسيع نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .روص ةيالول ةعباتلا يويط نم

 .م١١!٧٠/ه١٠٥ رفص يف يفوت

 ٠ ©نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ©ىشاطبلا ٥٣٥١.

٠ ةمغلا فشك كليعس نب ناحرس ©يوكزإلا ١٤٠٦.



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ { .ھو_ ٢٥٢ .۔۔۔۔۔_..

 نب دجام نب مناغ نب ىسيع نب دمحم خيتلا
 يعفاشلا يرهاظلا لاله

 .هيقف ضاق

 ةبوجأ هل ،اهيقف ناكو راحصب ايضاق لمع راحصب ةريظحلا ناكس نم

 .همايقو هدّجهت ةرثكل ليللا لمجب بقل اةيمظنو ةيرثن

 يف دلو ۔ يمس اقلا دمحم نب مس اق نب ةعمج نب ىلع خيشل ا هب اأط نم

 هخيشل ةررحملا ةلئسألا ضعب هلو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا علطم

 ىثر يذلاو يرذنملا دماح نب دمحأ نب دماح خيشلا هبالط نمو كاهتاباوجو

 .اهعلطم ةديصقب هخيش

 ىدنلاو لئاضفلاب ىسيع ةلالس 7 ىل ايكباو ادوج ێنيعأ

 .م٥٦٨١/ه٢٨٢١ ةنس يفوت

٠ نيرظانلا ةجهب ،ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا ٥١ _ ٥٨.



 ۔ ۔۔_۔.۔ ., ٢٢ ه :َ ه _۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔. .ميملا فرح

 نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم خيشلا

 يزسلا هنلا دبع وبآ ؛رفضعج
 (م ١١٠٧ ربوتكأ / ه١٠٥ رفص يق :ت)

 .هيقف ضاق

 .(ايلاح يرئمع) رسلا ضرأ نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 .ناميلس نب رضخلا دمحم وبأ هيلإ لاؤسلاب هجوت

 ىلوت دقو .م٩٧٠١/_ه٢٧٤ ةنس ىلع نب دشار مامإلا ةبوت اودهش نمم ناكو

 .هل ءاضقلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 اودارأ امدنع هباحصأو يلع نب دشار ىلع هطورش نممضت :(حخم) باتك ١

 يف يملاسلا مامإلا اهدروأ دقو تاحفص تس يف عقتو ،مهثادحأ نم ةبوتلا

 :ةروكذملا هتبوت نع هلأس اميف يلع نب دشار مامإلا ىلإ ليوط باوج ٢

 حئاصنو ،ليصفتو حيضوتو .غيلب باوجب ىسيع نب دمحم خيشلا هباجأ دقو

 .هتفحت يف يملاسلا مامإلا اهدروأ دقو ،ابيرقت تاحفص ثالث يف عقتو ،ةصلخم

 .(خم) ملاعلا ريغو ملاعلا مامإلا نيب قرفلا يف ةريس ۔ ٣

 .عطاقم ةدع رثألا بتك اهنم تلقن :ةريس ٤

 .رثألا بتك يف ةرثانتم لئاسم ٥

 مسي ملو .م٧٠ ربوتكأ /_ه١٠٥ ةنس رفص رهش يف ىوزن يف الوتقم يفوت

.هلتقم ببس الو .هلتاق
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 ٥٦٢٥. ٣٢/١١. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا ه

 0١٤ ٣٢. ص ةريس ©هللا دبع نب دمحم دام نبا ه

 ١ ٣٢٢/٢ _ ٣٣٢٣. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،ىملاسلا ه

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 يلع نب دهف ©يدعسلا ١٥٠/٣.



 ۔ .. ٢٥٥... هو . .ميملا فرح

 يناسغلا ليسلا جرف نب دمحم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .رافظ نم

 ليقع نب دمحم ديسلا دهع يف يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لهأ نم

 ضعب يف درو "يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوآلا فصنلا يف فاقسلا

 يف فاقوألا ميظنت ةيفرعملا هرثآم نمو «“فيرشلا عرشلا مداخ» مساب قئاثولا

 ر٠ افظ

 .م. ٠٩ ةينطولا رافظ عباطم يراجتلا رافظ خيرات روهشملا يلع نيسح رمعاب ه

. (روشنم ريغ ثحيب) رافظ يف ءاضقلا مالعأ ©يرمعلا ٠



 اج / نيين امعل ةاضقل مجعم

 نب يلع نب دشار نب مساق نب دمحم خيشلا
 يعورزملا عقات

 .هيقف ضاق

 ىلع ةيادب سرد ،م٦١٩١/ه٠٣٣١ ماع دلو

 ءاسابمم سرادم يف ملعت امك ،هترسأ دارفأ يديأ

 كلس يف هنييعت مت م٦٤٩١ يفو املعم راص مث

 ،يدنيلامو ،اسابمم يف ايضاق لمعف ،ءاضقلا
 | كاينيك ةاضق يضاق هنييعت مت م١/٥/٣٦٩١ يفو

  

 .م٨٦٩ ىف هدعاقت ىتح بصنملا اذه يف يقبو  

 .م٦٨٩١/ها٤ ٠٢ يف يفوت

 خيشلا يض اقل ١ اينيك ةيروهمج يتفم مهسأر ىلع ؛ ريهاشم باط هلو

 "يعورزملا مساق نب دمحم نب دامح يضاقلا هئباو يسرافلا حلاص نب هللادبع

 دمح نب يلع خيشلاو "نادوسلا جيرخ حلاص ثراح خيشلا :اضيأ هبالط نمو

 . مهريغو مساق نب دشار هوخأو ْ يرمهبلا

 لامعأ يف اكيجلب ةمصاع لسكورب ىف دامح ىضاقلا هنباب تيقتلا دقو
 .م٣/٦١٠٢ /ه٧٣٤١ ىرخألا ىدامج يف تناكو كانه ةماقم ةودن

٥ ،ةيلحاوسلا ةغللاب ايقيرفإ قرش ىف ةيعفاشلا ءاملع ضعب حلاص نب هللا دبع يسرافلا ٣٢.



 ٢٥٧. . ميعلا فرح

 لهس وبأ كرابم نب دمحم خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 يف روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف اهب ءاضقلا يلو روص نم
 نب نافلخ ةمالعلا خيشلا لقن املو يرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم تاينيسمخلا

 ما٨٣٩ قفاوملا ه٧٥٣١ ماع يف روصب ايضاق نوكيل قاتسرلا نم يبايسلا ليمج

 روصل (ما٣٤٩/ه٢٦٣١ :ت) يديعسوبلا ردب نب يلع نب دوعس ديسلا ةيالو يف

 .كرابم نب دمحم يضاقلا لزع مت

 ءاعبرالا موي يف ايلعلا ةمكحملاب يضاقلا يتاهلقلا ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا عم ةلباقم ه

.م٣١/٥/٥١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ بجر ٦٤



 ا ج/ نيينامعلا / اقل ا مت ٥ چ> .٢٥٨

 ؛ليحرلا نب بوبحم نب دمحم خيشلا
 يموزخملا يشرقلا هللا دبع وبأ

 (م٢٧٨ ربوتكأ ٦٢٦٠ / ٢٨٩ مرحم ٢ ةعمجلا :ت۔م٨/ه٢٦ ق رخآ :و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رثكأو ،ىناثلا نرقلا رخآ ىف شاع

 ةرصبلاو حالصلاو ملعلاب تفرع ةرسأ يف اهيف أشنو ،ةرصبلا يف دلو

 كلذ يف ةيضابإلل لوألا زكرملا كلذ عم يهو .اقاه ايملع ازكرم اهنيح تناك

 .ةكمب :ليقو .7 دلو :ليقو ،تقولا

 ةرفص نب كلملا ديع ةرفص وبأو ٠ ةرزع نب يلع نب ىسوم :هخئاشم نم

 لضفملا نب رمع نب ناميلس نب بلهملاو ،يناسارخلا هللادبع نب مشاهو

 يناجيسل ا ناليغ نب مش اه نب دمحمو دمحم نب زرحم نب ديعسو 4 يدزأل ١

 .ىسوم نب دمحم نب رمعو ،يوكزإلا ةرزع نب يلع نب رهزألاو 6يلئامسلا
 .مهريغو رشبملا نب ديعسو ،يوكزإلا صفح وبآ

 :مجارتلاو ثيدحلا بتك يف هخويشو

 6نيعباتلا عابتأ رابك نم ةعباسلا ةقبطلا نم ، يراصنألا نوميم نب بزح ۔

 . يبهذلا هقّتوو . يذمرتلاو ملسم هل ىور

 ةقبطلا نم "يفوكلا رمع وبأ يعخنلا ةيواعم نب قلط نب ثايغ نب صفح ۔

 دؤاد وبأو ملسمو يراخبلا هنع ىور "نيعباتلا عابتأ نم ىطسولا نم ةنماثلا
 ٥. وأ ١٩٤ ةنس يفوت "رجح نبا هقنو دادغبب ايضاق ناكو ،يئاسنلاو يذمرتلاو

 نم ةنماثلا ةقبطلا نم ى يمضهجلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح _

.يعباتلا عابتا نم ،ىطسرلا



 _.۔ ۔۔۔_٭ ٩ ها :: ٥ه۔ ._ ۔_۔ ۔ ۔۔۔۔__..۔__۔ ... __ ۔۔_۔.۔ _۔۔.۔ _ ميعلا فرح

 ارجح نبا هقنو ،يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلا هنع ىرر

 .ه٩٧١ ةنس ىفوت

 .يرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح ۔

 .رجح نبا هقنو ،يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسم هل ىور

 .مهريغو ©“ه٧٦١ ةنس ىفوت

 سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ :خئاشملا مهنم ‘نوريثك هنع ملعلا ذخأو

 كيماسلا يراوحلا نب لضفلاو ©رقصلا نب نازع ةيواعم وبأو يصورخلا

 ميمت نب نازعو ‘يوكزإلا رفعج نب دمحمو ‘يلع نب ىسوم نب ىسومو
 ةبقع نب حاضولاو ،ىلئامسلا ىناجيسلا حبسملا نب دمحمو ح يصورخلا

 . مهريغو

 رفاس يتلا نادلبلا نمو نادلب ةدع نيب بوبحم نب لمحم مامإلا لحترا

 نب ناميلس اهمامإ دهع يف دنهلا ىلإ رفاس امك تومرضحو ،ةرصبلا :اهيل
 خارصلا ىلع سبحي ناك مامإلا اذه نأ بوبحم نبا خيشلا ركذ دقف ،زيزعلا دبع

 عضاوملا دهاعتي هانكردأ :لاقو ،ذيبنلا برش ىلع رّزعيو ،رارحألا ءاسنلا

 ©نيێدلا ىلع سبح تومرضحب انويدم تيأر : اًضيأ لاقو ٠ تاعامجلاب ةفورعملا

 وه نوكي ىتح هسبحي مامإلاو ،نێدلا هنع ىضقيو هلام نم عابي نأ بلطي وهو

 .هنيد يضقيو عيبي يذلا

 اعيبيل رحمو نايفس هيوخأ ىلإ لسرأو هلهأو وه ةمركملا ةكم نكسو

 ةتدوو ةيملع تاءاقل ةكمب هل تناكو 6 اهيلإ مهجايتحا مدعل ةرصبلاب مهراد

 ةعامجو نامغ لهأ اهيف عمتجي ةفورعم ةكمب هرادو جحلا مسومب اهدقعي

 يتلا نامغ ىلإ لحترا مث ؤبوبحم برضمب ىمستو ،جحلا مايأ يف ةوعدلا

 ديمح نب كلملا دبع :ةمئألا نم اهيف رصاعف فاطملا رخآ ىف اهب رقتسا

.كلام نب تلصلاو © رفيج نب انهملار
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 ‘كلام نب تلصلا مامإلل نيعيابملا سأرو 6كهدهع يف ءاملعلا سيئر ناك

 راحص ىلع ءاضقلا هل ىلوت دقو ،هتلودل يمسرلا قطانلاو "هل لوألا راشتسملاو

 .م٢٧٨/ه٠٦٢ ةنس اهيف يفوت نأ ىلإ ايضاق اهيف لظو ‘ه٩٤٦ ةنس اهيلإ مدق امدنع

 رفيج نب انهملا مامإلا دهع يف نامع ىلإ نآرقلا قلخ ةيضق تلصو املو

 .هعم نمو مشاه نب دمحم يأر كلذب افلاخم ؛قولخم نآرقلا نأ هيأر ناك

 عابتا يف اديدش ،هللا عرش قيبطتو لدعلا ةماقإ ىلع اصيرح ،اعضاوتم ناك

 .عدبلا ىلع ءاضقلا ىلإ ايعاس ةبحملاو ةدحولا ىلإ ايعاد قحلا

 :ةيملعلا هتناكم

 . هلضفو هملع يف لثملا برضمو عجرمو ةمالع وه

 شقان اميل هيف لاقو نيدهتجملا ةرشعلا مالعألا نم ينالجراولا مامإلا هدع

 نب دمحم هبهذمل نطف دقو» :لاقف ،اميظع امالك لضفلا ابر ةلأسم ىيف هلوق

 هدحو جيسن ،هنامز يف ةياهنلا وهو ،يأآرلاو ةعامجلاو ةنسلا كرتف ؤبوبحم

 .«هنامز ديرفو

 قبي ملو» :اولاق ىتح لضفلاو ملعلاب هدعب نم اؤاج نيذلا ءاملعلا هل دهش امك

 .«....بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لثم ةجحلا يف نوكي ىتح هلوقب قثن نم

 ينساريلا مساق نب ركب حلاص يبأ نب نالسيو دمحم وبأ ةمالعلا ناكو

 . «ىلوصأ هيقف ققحم مالك» :هلوقب باتكلا

 : ةيملعل ١ هر اث آ نم

 رثع اءزج نيعبس يف عقت . ةيهقف ةعوسوم :بوبحم نب دمحم باتك - ١

بازيم يداوب نجسي ينب يف يلغَل حلاص خيشلا ةبتكم يف هنم ضعب ىلع



 .۔.۔...٦٢ا - ه ...... ..._ . _ . _ ميملا فرح

 هلادبع يبأل ةرصتخم ةنسلا نم باوبأ هيف باتك» :ناونع تحت رئازجلاب

 باوبأ ضعب نع ثدحتي مث ،حاكنلا باتكب أدبي ،«4هنَي بوبحم نب دمحم
 عبط .ينالجراولا زيزباب ميهاربإ نب ناميلس جاحلا ذاتسألا هققح .تالماعملا

 .م٠٢ ٩٠/_ه ١٣٠ يف

 ىلع بوبحم نبا رصتخم أرقي ناك نالسيو دمحم ابآ نأ ينيجردلا ركذيو

 مالك اذه :لوقي حلاص وبأ ناكف ،(ه١٣٤ :ت) مساق نب ركب حلاص يبأ هيبأ

 .هنم سداسلا ءزجلا الإ هدي يف هنم عقي مل هنأ عم يلوصأ ،هيقف ،ققحم

 نب باهولادبع مامإلا دهع يف :(طم) برغملا لهأ ىلإ هتريس ٢
 ركذب ةئدتبم ،ةددعتم عيضاوم يف ةلأسم ٥٣ وأ ٤٨ تجلاع دقو ،نممحرلادبع

 ركذو ،ىوقتلاب مازتلالا ىلإ ةوعدلاو ؤبرغملاو قرشملاب ةعامجلا لاوحأ

 لامعلا ماكحأو ،هطورشو داهتجالاب قلعتت لئاسمو “ةمامإلا دقع ةقيقح

 اهريغ ىلإ ،هيلع أرطي امو ءاضقلاب عالطضالاو ةيعرلا عم مهلماعتو (ةالولا)
 .تاباوجلاو ريسلا باتك نمض تعبط يتلا ،ةلاسرلا اهتنمضت يتلا لئاسملا نم

 ناميلس نب دمحأ مامإلا ىلإ اهلسرأ :(خم) تومرضح لهأ ىلإ هتريس ٣
 مهيف تشف امل كلذو ‘كلام نب تلصلا مامإلا دهع يف تومرضح لهأ مامإ

 .ةلع ريغ نم هريغ مامإ ميدقتو مهمامإ لزع اودارأو ،داسفلا مهيف رهظو نتفلا
 .ةحفص ةرشع ىدحإ يف ةلاسرلا عقتو

 .ةيضابإلا ءاملع ريس نمض ةلماك ةريسلا دجوتو

 ركني ام نايبو .هل هحيصن اهنمض :رفيج نب اتهمل ١ م امإل ١ ىلإ هتريس ۔ ٤

 .هيلع

 اهبن بيجي ةلاسر يهو :ةرزع نب دايز نب فلخ دايز يبأ ىلإ هتريس ۔ ه
 ريس نمض تاحفص سمخ يف عقت {ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف دايز نب فلخ ىلع

.(حخم) ةيضابإلا ءاملع



 ؟ج/ نيبنامعلا ةاضقلا مجعم < . .....٢٦٢

 ايلاو هثعب امل كلذو :تلصلا مامإلا ناسلب ديلخ نب ناسغ ىلإ دهع ٦

 الإ دح ةماقإ نع عانتمالاو ماكحألا لك يف لدعلاب هيف هحصني ،راجه ىلع

 .عدبلا لهأل ةدشلا راهظإو ،ةمذلا لهأ نم ةيزجلا ذخأب هرمأو ،هيلإ عوجرلا دعب

 هدروأ دقو ؤتاحفص رشع وحن يف دهعلا عقيو ،ةسايسلا رومأ نم اهريغ يفو

 .هتقحت ىف ىملاسلا مامإلا

 :ىرطقس حتفل تلصلا مامإلا هلسرأ يذلا شيجلا داوق ىلإ دهع - ٧

 هيف مهل نيبيو & هللا ىوقتب هيف مهيصوي ث تلصلا مامإلا ناسل ىلع يهو

 مامإلا هدروأ دقو ابيرقت ةحفص ١٦ يف دهعلا عقيو .نورذي امو نوتأي ام

 .هتفحت ىف ىملاسلا

 .حاكنلا يف لئاسم نع هلأسي :(ه٧٠٢٦ يح) ناليغ نب مشاه ىلإ هباتك ٨

 .ءايضلا هباتك ىف ىبتوعلا هنم ائيش دروأ دقو

 تناكو 6 نيريثك ءاملع بوبحم نب لمحم مامإلا رصاع لقف :هتبوجأ ۔ ٩

 دقو ءارآلا نم ريثك يف تاشقانمو تاءاقلو ةيملع تالسارم مهنيبو هنيب

 رمت داكت ال ثيحب ؛اهنم ريثكلا راثآلا بتك تظفح ءةريثك ةبوجأ انل كرت

 تعمج ولو ٨“بوبحم نبال ةلأسم وأ اب اوج دجتو ال ا تاحفصلا ضعب

 لهأل هباوجو تلصلا مامإلا عم هتالسارم :اهنم ،دلجم نم رثكأ يف تناكل

 مهريغو ىسوم نب ىسوم ىلإ هباوجو ،ميمت نب نازع ىلإ هباوجو ،ناسارخ
.ادج نوريثك



 .ه ٢٦٢ و: 3 . ٥ _ _ميعلا فرح

 نمض) ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر ،يرملا يدابلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ ،يدازبلا ه

 ٧٤. ص (ةيضابإلا رداصم مجعم

 ٤٩/٢ ٥٠. ريسلا اديعس نب دمحأ كيخامشلا ه

 ٣٠ _٣١. \٥٢٦ص ةريس ‘ هللادبع نب دمحم "دام نبا ه

 ٥٥. ص ةيناندعلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح 5قيزر نبا ه

 ١١. ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 . ............. نايعألا ةفحت ١٨٤/١ _ 0١٩٣ ١٦٨/١_ ١٨٣.

 .١١!٢ص نوفلخ نبا ةبوجأ قيقحت ،ةفيلخ نب رمع .يمانلا ه

 ٥٠. ص ةيضابإلا نع تاسارد ........ ه

 ٢٠٤/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٢٥٠/١ _ ٢٥٣. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٤٣. ۔ ٤٢ ص راحص مالعأ نم ،نينش نب يلع ،يلاحكلا ه

 ١٥٠. ص نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ١٥٣/٣_١٦٠. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ‘يدعسلا ه

 ٣٠٥/١ _ ٣٢١. تاباوجلاو رتسلا الوهجم ه

٠ ،ءايضلا ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٣٣٤/٤.



 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يجرزخل ا نسح نب ظوفحم نب دمحم خيشلا 4

 .م٩ ٦٠/_ه٣١ ٦٢٤ ماع دلو .هيقف ضاق

 .مدنسم ةظفاحم نم اخب ةيالوب يداجلا ةدلب يف

 هدجو ظ وفحم خيشل ۔ش ١ هدلاو دنع سرد

 دمحم نب هللا دبع خيشل ا هل اخو نسح خيشل ١

  

 | .يجرزخلا حلاص
 | ٧

 .سراف دالب نم ةجنل يف ءاملعلا   ٠ .ناطلس نمحرلادبع خيشلا دنع سرد امك

 نب دمحأ نب نمحرلادبع خيشلا دنع سردو
 دمحم نب نسح خيشلاو يلع نب دمحم نب دومحم خيشلاو ،يلامكلا ىيحي
 .يجرزخلا

 .ه٦٦٣١ ماع اخبب ءاضقلا يلو

 .ظعولاو ةينيدلا مولعلا يف سيردتلا ةمهمب ماقو

 .(عوبطم) ناميإلاو مالسإلا ماكحأ يف ناسحلا رردلا ىمسي رعش ناويد هل

 .ناسحلا ررد حرشب نازيملاو لدعلا باتك هلو

 .نوريثك بالط هلو

 .م١٨٩١ / ه١٠٤١ لاوش ٨ سيمخلا موي يفوت

١٩٠ ١٧٨. ص مظنملا لوقلا يجرزخلا ه



 ٢٦٥... .و ٠ ميعلا فرح

 نمحرلادبع نب دمحم نب دمحم خيشلا
 يراصتآل ١

 .هيقف ضاق

 .مدنسم ةظفاحمب اخب ةيالو نم

 .يداجلا يهو اهيف أشن يتلا هتقطنمب اهبرقب ادجسمو ةينيد ةسردم ستأ

 .ةغلو هقفو ريسفت نم ةعيرشلا مولع ةسردملا هذه يف سدي

 .فاقوأو ةيريخ لامعأ هلو

 ايضاق راص يذلا دمحأ خيشلا هنبا مهتلمج نم هنم ملعلا اوقلت ةذمالت هلو

 .يجرزخلا هللا دبع خيشلا كلذكو هيبأ دعب

 .ه٢٢٣١ ماع يفوت

 ٠٤م.

١٢٧ ١٢٤. ص مظنملا لوقلا يجرزخلا ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ّ < ٢٦٦

 يدارجلا ديمح نب دوعسم نب دمحم خينتلا

 (م٩١/ه١١ ق :رخآ)

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف شاع .هيقف ضاق

 .م٠٧٨١/_ه٧٨٢١ ةنس ايح ناك

 ةتيو لامعأ نم ادنوك ىف ناطلس نب ديعس نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوت

 .ايقيرفأ يقرش نم

 :هطخب هررح اممو

 دق هنأ يثراحلا هللا دبع نب ديمح نب ناميلس رقأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ءاذهب اهل هنم ارارقإ ،ءالولا ليبس الإ اهيلع هل ليبسال نأو ،َياي هتكولمم قتعأ

 نب دمحم هبتكو ،ه٦٩٢٦١ ةنس روهش نم ناضمر رهش نم ١٧ خيراتب كلذو

 . ((اهديب يدارجلا دوعسم

 .(«ديعس نب شغرب هبتك { يدارجلا دوعسم نب دمحم خيشلا نماض

 :هراثآ نم

 .ةيهقف ةبوجأو لئاسم

 ٣٣٢. ص رابخألا ةنيهج ،يريغملا ه

 ١٧٠/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 يلع نب دهف يدعسلا ٠

٥٤٧٨ _ ٥٤٩. ةعنصملاو قيوسلل ملعلاو ىسايسلا خيرأتلا يلع نب دهف يدعسلا ٠



 يملا فرح
 .۔۔۔ ه ٢٦٧١ هو ,- ه ۔۔.۔۔... ..۔۔ ۔. 8 . ميمل ...

 ىلوعملا رصان نب دمحم خيشلا

 . هيقف ٠ ل ١ و 6 ض اق

 مامإلا ةاضقو ةالو دحأ ناك يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 . (ايميب) ىلع رابجنزب ناطلس نب ديعس

 ٠ نامغ مالعأ ليلد 6،نورخآو يودب ١٥١.

ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه ٤٣٠.



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 . < ٢٦٨1

 يليع امس ا ١ يلع نب رصات نب دمحم خيشلا

 (م٠٩٨١/ه٧٠٢١ :ت)

 .هيقف ضاق

 ,رجهل رشع عبارلا نرقلا لئاواو رشع ثلاثلا نرقلا ىف شاع .ىرجهلا رش ر ,ت دا وأ

 نب شغرب ديسلل ايقيرفا يقرش نم ةتيو بناج ىف ءاضقلا ىلوت نب ديعس نب شغ ةيرفأ ىق

 .ناطلس

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ©ىريغملا ٢٤٧. .

ناطلسو رصان حلاص لمحم .د ه ١ - بي٥ مجعم  1ةيضابإلا مالعأ زابيشلا ن ١٠١٨-١٧٠٩.



 ..... ٢٦٨. هه : === {. هيملا فرح

 ةزمح وبأ ؛ىسيع نب راتخملا خيشلا

 (م٢٥٠١/ه٢٤٤ :يح)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 يدمحيلا ديعس نب دشار مامإلا دنع اوعمتجا نيذلا نمض ناك

 نب ىسوم ثادحأ يف نيملسملا ةملك عمجل (م٣٥٠١ _ ٠٥٠١/_ه٥٤٤ _ )٤٤1

 .رظنلا نب دشارو ىسوم

 ؛يضاقلا شيرق نب ديعس نب نسحلا :ءاملعلا نم عامتجالا رضح دقو

 .مهريغو مامت نب دمحم هللا دبع وبأو ،مساقلا نب دشارو

 ةنس لاوش رهش نم نيقب ةليل ةرشع عبرأل سيمخلا موي عامتجالا ناكو

 .م٦٥١٠١ سرام ٦٢٠ /ه٣٤

 .رثألا بتك يف لئاسم ىسيع نب راتخمللو

 ٠ عرشلا نايب .يدنكلا ٦٤. ٤٠/١٢ ٢٩٤/١٩.

 ص نامُغ مالعأ ليلد ©نورخآو يردب ه ١٥١١.

٠ السعدي©٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ١٧٧/٣.



 !جا نيبنامعلا ةاضقلا مجعم

 نب ديعس نب دمح نب ديعس نب داذم خيشلا

 نب داذم نب تباث نب فيس نب ديعس نب فيس
 نب هئلادبع نب داذم نب ناميلس نب فيس
 يناتهلا دمحم

 .هيقف ضاق

 .قاتسرلا ةيالو لامعأ نم نيقوحلاب دلو

 هملعم لي ىلع اهب ميركلا نآرقلا ملعتو أشنو

 ملعمل ا دي ىلع مث سيمخ هنباو سيمخ نب ديعس

 .نيقوحلاب دالبلا عماجب ىسيع نب دمحم

 خيشلا اهيلاو دهع يف قاتسرلا ىلإ لقتنا مث
 .يئانهلا لاله نب يلع

 .يربعلا ناميلس نب دومح يضاقلاو يملاسلا انهم نب ناميلسو

 هللادبع نب دمحم ئضرلا مامإلا ةسردم يف ىوزنب ةساردلل لقتنا مث

 نب قوزرم نيخيشل ١ دي ىلع سرد ثيح نيتنس اهيف ىقبو هش ىليلخل ا

 . يدنكلا دمحأ نب دومحو يرذنملا دمحأ

  

  

 ةرتفلا هذه يف هؤالمزو ،ةضايبلا عماجب اضيأ ةساردلل قاتسرلا ىلإ داع مث

 رملا نب عيبرلاو ،يرذنملا دشار نب رصانو ،يرحبلا فيس نب يلع خئاشملا

 . يعورزملا

 .نيروكذملا هئالمزك ةاكزلا ةيابج هيلإ تدنسأ قاتسرلا يفو

 .ىوزن يف مامإلا ةرضح نم ماكحألل هروضحو هسولج نم دافتساو



 .. ٢٧١. يو . ۔ ۔ { { ميملا فرح

 .قاتسرلا يف ةاضقلاو ةالولاو

 يلاولا بئان ةفيظو ةمهم هيلإ تدنسأ ابيرقت م٠٦٩١/ه٠٨٣١ ماع يفو

 مث }نيتنس ىولب ايضاق نيع مث ارهشألا ضعبو نيتنس اهيف يقبو 5نيقوحلاب

 رضخألا لبجلا ىلإ لقن مث يلابقملا ملاس نب كرابم خيشلا اهيضاق عم قاتسرلاب

 مث ،ابيرقت فصنو تاونس تس كلذ يف يقبو ،لبجلاب ىوزن يلاول ابئانو ايضاق

 .يدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا اهيضاق ىلإ ةفاضإلاب ايضاق ىوزن ىلإ

 :يه تايالو ةدعب ايضاق لقنت مث

 .يربع ٥كئئض كلقني ؤنييئاطلا يداو ،يكزإ ،صانش .مدأ . حنم 7 ،تايرق

 .م٤ ماع دعاقتلا ىلإ ليحأ اهنمو . ةيناث ةرم مدأ مث

 :هراثآ

 :ىهو بتكل ا نم ةعومجم فلأ

 .عوبطم / عاضرلا ضماوغ نع عانقلا فشك _

 .عوبطم ا بائملا راد ىلإ بابلأآلا ةرصبت

 .ءامدلا مولع ةفرعم يف ءاملعلا راكفأ ةرمث 7

 . حيحصلا نيدلل حيرصلا فشكلا -

 .عوبطم / ةلهألا ةفرعم يف ةلدألا باتك

 .عوبطم / نامُغ لئابق باسنأ يف نايبلاو خيرأتلا _

 .م١/٥١١٠٢!١ ها٦٢٤١ لوالا عيبر ١٧ خيرأتب دام نب دمحأ خيشلا هنبا اهب يندمأ تامولعم ه

٣٢٥٠. ص ةيناملا ةعوسوملا ه



 :_ . ٢٧٢ ج / نيين اععل ] ة اصضتقل مجعم

 دمحم نب داذم نب هنلا دبع نب داذم خيشلا

 يبعانلا

 .هيقف ضاق

 .ىوزنب رقعلا نم

 رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلاو عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 . يرجهلا

 :مهنم ءاهقف اهيف ةيملع ةرسأ نم

 .دادم نب هللا دبع هوبأ

 .دادم نب هللا دبع نب دمحم هوخأ

 .هللا دبع نب دام انبا دمحأو هللادبع هانبا

 لهأ نم ةلمج عم هللادبع نب دادم نب دمحأ ركب وبأ هيقفلا خيشلا هركذ
 .ماكحلا ءاهقفلاب مهتعنو ملعلا

 ليعامسإ نب دمحم مامإلا دهع اوعمتجا نيذلا ءاملعلا نمض نم ناك

 ةرخآلا ىدامج نم نيقب لايل تسل رايخلا عيب يف رظنلل يرضاحلا

 . هعنمو عيبلا اذه ميرحتب اومكحو ،م٢٢٥١/_ه٨٢٩

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .لدعلا جاهنم باتك يف اهضعب دجوي ‘تالماعملاو تادابعلا يف ةريثك ةبوجأ

 هفيلأت نم غرف دقو 3 عرشلا نايب نمرشع عباسلا وهو دوقفملا زجلا لدبأ

.ما٣٠٥/_ه٩ ةنس



 ميملا فرح

 0١٠٤/٣٧ ٣٥٣/٤٦٢. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ه

 ١١١/٦ - ١١٨. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس 6ىشاطبلا ه

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ٠/٣ ١٨.

 ٠ ريمنلا غ هللا دبع نب دمحم ©ىفيسلا ٢/ ٣٢٢.

-. ۔يك] ٢٧٢ ..



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. ‘ < _. ٢٤ َ . ٠ 4 ._ ۔

 ةلاضف نب داذم نب دمحم نب داذم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ىوزن نم يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 ابأو "يراوحلا نب كلام ةمئألا نمو دمحأ نب دزو ءاملعلا نم رصاع

 .سيمخ نب نسحلا

 :اهعلطم بهذملا ةلمح ركذ يف ةديصقو ،رثألا يف لئاسم هل

 ينافجأ رهسأو يضمغ ىضنف اضأ 3 نامعن ضرأ نم حال قربل ثقرأ

 لهأ نم ةلمج عم هللادبع نب دادم نب دمحأ ركب وبأ هيقفلا خيشلا هركذ

 .ماكحلا ءاهقفلاب مهتعنو ،ملعلا

 ١٠٧٣٩. عرشلا نايب إميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ه

 ٤٤/٦٢. نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ١٢٨/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه

٣٢٢/٢. ريمنلا ،هللادبع نب دمحم ،يفيسلا ه



 -ه ٣٧٥ هق َ ٠ مبملا فرح

 نب فلخ نب هنلا دبع نب دشرم خيشلا
 يبعانلا يمحازملا دشار نب دوعسم نب ديعس

 (م٨١!٠/ه٦٢٢٦١ ةتس ىلإ يح)

 .هيقف ضاق

 .كنض نم

 .عئارشلا ةقطنم يف ميقيو ؤكنض ىلع يناليفلا ةرامإ مايأ اهب ءاضقلا يلو

 ،«خينملا» تيب بناجب كنض ةيالع ىف «عئارشلا تيب» ىمسملا لزنملا يف

 نب سيمخ هديفح لقتنا ثيح ،م١٣٨١/ه٧٤٢١ رماع ىلإ كنض يف هتيرذ تيقبو

 هلاومأ عيمجب ضياق دقو ،لقني ةيالو ىلإ يمحازملا دشرم نب فلخ نب دمحم

 تيقب دقو ،لقنيب ةروباخلا ةدلب نم تاراقعو لاومأب كنض يف ةدوجوملا

 .لقنيب مويلا ىلإ مهتيرذ

 ناسل نم لقني يضاق يفوعلا ديعس نب رصان نب دمحم يضاقلا خيشلا ةمجرتلا هذه لقن ٠

 ديفح وهو يمحازملا دشرم نب فلخ نب دمحم نب سيمح : نب دش ار نب دمحم نب ديعس

.هل مجرتملا يضاقلا



 ٢جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم , %< ...

 رماع نب هنلا دبع نب ملاس نب ملا خيشلا
 يرماعلا

 .هيقف ضاق

 .ىوزنب قتنغلا نم

 .ايقيرفإ قرشب نمزلا نم ةرتف شاع
 .نامُغ يف قطانملا ضعبو تايرق يف ءاضقلا يلو

 يداليملا نرقلا تاينيعبس يضاملا يرجهلا نرقلا تاينيعست يف يفوت

 .ىضاملا

 .تايرق ىف ةلاسر 6“سماش نب ذمحم .ىشاطبلا ٠

 ١ يف يرماعلا هللا دبع نب ملاس نب دمحم نب دمحأ همع نبا نم تانايبلا ضعب تذخأ ٠

.م٢ ٠١٦/١٠/١٣ /_د ١٤٣٨ مرحم



 ۔۔۔۔۔_ھه ٢٧٧ - ه ۔۔_۔ ۔ ۔ ۔ _ ۔. ۔۔ ۔_. ۔۔۔ _ ۔۔۔۔ ۔ ۔ {{ مبملا فرح

 يميمهلا هنلا دبع نب حبسم خيشلا

 ) ٢ ۔ ٢ه/٨۔٩م(

 .هيقف ضاق

 نم ليه ةدلب نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا لوأو يناثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .لئامس لامعأ

 نب نمحرلادبع خيشلا نع ثحو رذنملا نب ريشب خيشلا نع ىور

 .يلصوملا ركب يبأ خيشلا نع لقنو ،ةريغملا

 حبسملا نب دمحم هنبا لعلو ،ةبقع نب حاضولا دايز وبأ خيشلا هنع ظفحو

 .هنع ذخأ نمم

 لئامس نم وهو 6ناليغ نب مشاه مهنم ءاملعلا نم اريثك رصاع

 .نامثع نب ناميلسو ،لئاسملا ىلع ةباجإلا يف ناكرتشي اناكو ،اًضيأ

 ،نامئع نب ءالعلاو 8ةوعس نب دلاخو . يلع نب ىسومو - يلع نب رهزألاو

 .مهريغو

 يف ةمامإلاب عيوب يذلا يصورخلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا رصاع

 ىلع ءاضقلا هل ىلوتو ديشرلا نوراه دهع يف ه٢٩١ ةنس ىلوألا ىدامج

 .یرزن

 .شأجلا طبار .قحلا يف اديدش ،ةريصبلا رين رصبلا ىمعأ ناك

.رثألا بتك يف لئاسم هل



 ؟جا نبيناععلا ةاضقلا مجعم _ ۔ ۔.۔. ۔ ... ه < ٢٧٨٠ ۔۔-

 ١٥. ص ةريس ،دادم نبا ه

 ١٣١. ٢/٠٣١0۔١ نايعألا ةفحت 6يملاسلا ه

 ٥٢٩/١. نايعألا فاحتإ يشاطبلا ه

 ١٥٢. ص نامغغ مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 ٧٦. ص مايألا ربع ىوزن روصنم نب رصان يسرافلا ه

١٨٤/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 ۔۔.۔_۔. ٢٧٩ ي .۔ . . _. _ ميملا فرح

 دشار نب ديمح نب دشار نب دوعسم خيشلا

 «لبج يبأ »ب روهشملا ؛يسبحلا

 (م١٥٩١/ه٠٧٢١ :ت ۔م٨٧٨١/ه٥٩٢٦١ : و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ةيدب نم برتنملا ةدلب ىلإ لقتنا مث ،يبيضملا يف دلو
 مامإلا نع ملعلا ذخأو 6ملعلا ليصحت يف دهتجاو ةحلاص ةرسأ يف أشنو

 لهس يبأ هيخأو يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلاو يملاسلا نيدلا رون

 .يسبحلا دشار نب هللادبع

 ديعس نب رماع :خئاشملا مهنم "ملعلا ةبلط نم ريثكلا هيدي ىلع ذملتت دقو
 .يرجحلا ملاس نب يلعو ،يكلاملا دومح نب ملاسو يرجحلا

 .مهنيب لصفلل هنوتأي امدنع سانلا نيب يضقيو ،اعرو ادهاز ناك

 نيخيشلل اصرصخ ؛ةيهقف ةلئسأو ،ةيبدأ تاحراطم اهنم ،ةريثك راعشأ هل

 .كلام يبأو يملاسلا

 ١٤٣/١_ ١٤٤. تاباوج ديمح نب هللادبع ©يملاسلا ه

 ٣٦٣. ۔ ٣٦١ ص نامجلا دئالق ؤآتفيس نب دمح يديعسوبلا ه

 .١٥١ص ةيدب ةيالو نع ةيخيرأت ةحمل "ملاس نب رصان ،يدمحيلا ه

١٨٧/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤيلع نب دهف ،يدعسلا ه



 ..٨ > ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم [

 نب ديعس نب ناضمر نب دوعسم خيشلا
 يناهبتلا ناهبت نب رمع نب دمحأ نب دمحم

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ىوزنب رقملا نم

 يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا بصت املو ،ىوزن دمسب هنكسم ناك
 نمو رصان مامإلا ةعيب رضح نممم ناكو ،ىوزن رقع ىلإ لقتنا (ه٩٥٠١ :ت)
 ناكو ءادكسم حتتفا امك "نأشلا دم حتتفا ،هداوق زربأ نمو ،هتالوو هتاضق

 .ذئموي ىراصنلا اهيف

 .ةنطابلا يف يلو

 .رثألا يف ةريثك ىواتف هل

 .ه٠٥٠١ ةنس ىفوت هنأ ريكذ

 ٤٨٩. و ٥٤٠/١ .نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

 ١٠/٢. نايعألا ةفحت 6ىملاسلا .

 ٠ ص دشرم نب رصان مامإلا ةريس 6 رصيق نبا ٨٠.

٠ ىناثلا دلجملا 6ىوزن خيرات ىف ىولسلا ©ىفيسلا ٢/ ٢٨٦٢ _ ٢٨٤.



 ..٨٢ا . .. . ميعلا فرخ

 يبعكلا دمحم نب ملاس نب دوعسم خيشلا

 .هيقف ضاق

 .راحص نم

 جحلا ١٠ اهخيرأتو دوعسم نب يلع هنبا طخب امهادحإ ناتقيثو دجوت

 دوعسم نب هللادبع رخآلا هنبا طخب ةيناثلاو خيشلا هب ماق حلص يف ها٥٤

 . ضرأ عيب نمضتت _ھ ٦ اهخيرأتو

 مث ،اهيف ءاضقلا يلوف ءاكرب نكسو ةضحم يلصأل ا دوعسم خيشلا نطومو

 قطنمب نكسف راحص ىلإ لقتناو ءاضقلا لزتعا مث ،اهب ايضاق ةعنصملا ىلإ لقن

 .(قمع)

 دجوي }راحص نم سيجم نكس دوعسم نب باتك هيقفلا خيشلا هئانبأ نمو
 ._ ھ ٥ يف هملقب خوسنم باتك هل

 :امظن هنع ليق

 ابصن نيشختال يعم تنأو يبزج يف رشُحْتَس دوعسم نب بباتكاي لق

 .ةيملع ةرسأ نم ملاس نب دوعسم خيشلاو

٠ نيرظانلا ةجهب يلع نب ميهاربإ ©ينيعملا ١٥.



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔۔۔۔.۔۔ے۔۔۔۔_۔_و9 . .ب آ ٥ ٢  

 نب ناليغ نب مشاه نب دوعسم خيشلا

 يولهبلا ناشغ
 (م٦٢٦١ سطسغأ ٢٠ / ه٦٤٠١ لوألا عيبر نم اتيقب نيتليلل :ت)

 .هيقف ضاق

 نرقلا نم لوألا فصنلاو رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .الهب ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا

 هادلو هنع ذخأو ‘ناسغ نب ناليغ نب مشاه هيقفلا هدلاو نع ملعلا ذخأ

 .ةيبرعيلا ةلودلا ءاملع نم اناك دقف ىلعو ناسغ

 ةرخآل ا ىدامج نم تلخ ةليل ةرشع سمخل ةعمجلا موي ءاضقلا ىلوت دقو

 .ةبراعيلا ةلود روهظ لبق يأ ؛م٠٠٦١ ربمسيد ٢٢ /ه ٠٩

 مامإلا باتك يف هركذ درو دقو 6ىبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا مايأ كردأ

 اممو ،(كلذ دعب امامإ راص يذلا) الهب ىلع هيلاو فيس نب ناطلس ىلإ رصان

 اهيف كرمأي ناك نإ الإ ءاهنع انانغأ هللا .كدي اهيف سمغت الف ...» :اهيف ءاج

 .ها «...رمأب مشاه نب دوعسم انخيش

 /ه٦٤٠١ لوألا عيبر نم اتيقب نيتليلل تبسلا موي يف دوعسم خيشلا يفوت

 .م٦٣٦١ سطسغ أ ٣٠

 . نايعألا فاحتإ .ىشاطبلا ٢٣٥١ _ ٢٣٦. ٤٩٥/٣ _ ٤٩٦.

 ٠ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ١٩/٢٣.۔



 ٢٨٦. هو :- .۔۔۔_۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ...... ثلاخ  

 نب ملاس نب لشيوه نب دوعسم خيشلا . _
 يدارجلا دشيور .

 (م٠٩٨١/ه٧٠٢١ :يح )

 .هيقف ضاق

 .رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 ةعمج نب شيورد خيشلا هفلؤمل لتالدلاك هقفلا بتك نم اددع خسن

 .ه٨٧٢٦١ رفص ٢٣ ةعمجلا راهن هخسن نم غرفو ،يقورحملا

 يفرشب ةتيو لامعأ نم ةدنوك يف ديعس نب شغرب ديسلل ءاضقلا ىلوت
 .ايقيرفأ

 ٣٤٧ _ ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج "يريغملا ه

 .١٢ص يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلا \دمح نب ناطلس ،ينابيشلا ه

 ١٦٠/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعلا ه

٥٩٥٣/٨. ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا ،يلع نب دهف .يدعسلا ه



 ٢٨٤ . نيينامعلا ةاضقلا مجعم /ج٢

 نب نافلخ نب دجام نب ميجت نب ملسم خيشلا
 يديعسوبلا دشار

 .هيقف ض اق

 .قاتسرلا نم

 .م٣١٩١/_ه٠٣٣١ ماع يفوت

  

 ٠ ص خيرأتلا تاحفص ربع قاتسرلا ،نافلخ نب ائهم "يصورخلا ٧٢.



 ۔_ . ۔.. ٢٨٥ :- ه.۔.۔ ..._ إ بعلا فرح

 روظنم نب ملسأ نب فورعم خيشلا

 .هيقف 0 ض اق

 نعو اطابرمب يولعاب يلع نب دمحم مامإلا نع ملعلا ذخأ ئ طابرم نم

 ءاضقلا ىلوتو ٠ بيطخلا دمحم نب يلع هيقفل او ؤ ىسيع اب دمحم نب دمحأ

 ._ه٦ا٧ ماع دمع يداوب يفوتو تومرضح ىلإ جرخ مث طابرمب

٣. ج طوطخم توقايلاو ردلا ،نادنج نبا ه



 !جا دبينامعلا ةاضقلا مجعم __ -: ٢٨٢٦٠ ۔_۔ __

 نب داجن نب ىسوم نب نالهك نب رمعم خيشلا
 يحنملا يدمحيلا روهمجلا وبآ ؛داجن نب ىسوم
 (م٢٩١١ ويام ٨ /ه ٥٨٩ ىلوألا ىدامج ٤ ةعمجلا ةليل :ت۔م٦٥١١/ه١00٥- :و)

 .هيقف ضاق

 .حنم ةيالو نم ؛يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع

 .ىسوم نب نالهك يلاعملا يبأ يضاقلا هدلاو نع ملعلا ذخأ هلعل

 .ما٤٥١/_ه٩٤٥ ةنس امامإ يلاعملا ىبأ نب ىسوم هوخأ بصن دقو

 ىدامج نم نولخ لايل عبرأل ةعمجلا ةليل يف روهمجلا وبأ ىضاقلا ىفوت

 .ةنس نوثالثو نامث رمعلا نم هلو إم٣٩١١/ه٩٨٥ ةنس ىلوألا

 ٣٣. ص ةريس ،هللادبع نب دمحم ؤداذم نبا ه

 ٥٠٠٧. ص ةيناطحقلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح قيزر نبا ه

 ٣٧٤/١. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٢٠٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف "يدعسلا ه

.يحنملا ىسوم نب داجن خيشلا ةرسأ يف ةركذم رصان نب ديعس ،يبعانلا ه



 .___ ميعلا فرح

 ةريغم نب لوعم خيشلا

 (م٨/ه٢٦ )

 .هيقف 0 ض اق

 .يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع

 .لضفملا نب رمع هنع لقنو ،ةيطع نب بيبش نع لقن
 .ةيطع نب بيبشل ايضاق ناك

 ٠ عرشلا نايب ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ٦٦/٦١. ٨٢.

 ٢٠٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ٥©يدعسلا .

 7ًه ٧ ٨ ٢ ٠۔۔۔۔



 ؟ج/ نيبناععلا ةاضقلا مجعم ح ٨٨٢...۔ . .

 فيس نب دمحم نب رصات نب روصتم خينتلا

 نب حلاص نب سراق نب يدع نب دمحم نب
 يس راقلا دمحم نب رصات

 (م٦٧٩١ ويلوي ٢٥ / ه٦٩٢١ ةرخآلا ىدامج ٢٧ :ت۔م٦٩٨١/ه٢١٢١ :و)

 .هيقف ،لاو ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نآرقلا سردو ‘دمحم نب رصان خيشلا هدلاو رجح يف ىبرتو ءاجنف يف دلو
 ما٥٢٨/ه٠٤٦١ :و) فيس نب دمحم يضاقلا خيشلا هدج دي ىلع ميركلا

 يسماشلا شيرف نب ملاس خيشلا دنع وحنلا ئدابم أرقو . (م٤٠٩١/ه ١٣٢٦٢ :ت

 نب دماح ذاتسألا دي ىلع سردف ،م٦١٩١/ه٤٣٣١ ةنس ىوزن ىلإ لحر مث

 نب روسق خيشلا دي ىلع سردف ،حئَم ىلإ لقتنا مث سيليكشلا دجو نب رصان
 نب رماع خيشلاو يليلخلا مامإلا مزالف ىوزن ىلإ داع مث يدشارلا دومح

 .مهريغو ©يرزعلا رماع نب هللادبع خيشلاو يكلاملا سيمخ

 ةنس اجنف هدلب يف اسردم هنيع ؛ةءافكلا هيف يليلخلا مامالا ىأر املو

 سيمخ نب نادمح خيشلا مهنم ،نوريثك هيدي ىلع ملعتف .م١٢٩١/!ه٩

 ملاس نب ىسيع خيشلاو “يبحرلا لاله نب دلاخ خيشلا بيدألاو يفسويلا
 .ةعامج هيدي ىلع سردف ©ىوزن يف يسرافلا خيشلا سرد كلذكو يسماشلا

 يضاقلا خيشلاو “يسرافلا ناميلس نب دمحم نب فيس يضاقلا خيشلا مهنم

 .يسرافلا ريهز نب دمحم نب دمح

 مث إم٤٢٩١/ه٢٤٣١ ةنس دبدب ىلع يليلخلا مامإلل ءاضقلاو ةيالولا ىلوت

 6يرزعلا رماع نب هللا دبع هخيشل افلخ م٢:٩١!ه١٦٣١ ةنس ىرن ىلإ ايضاق هلقن

٦ .ةاضقلا يضاق هلعجف ماهملا ماسج هيلإ لاح هآو .هيلإ ياياخلا مامإلا هاندأ دقو



 ٢٨٨. يو : ٥ ميعلا فرح

 هرقأ روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يفو ©ىوزنب لاملا تيبل ابقارم هلعج امك

 لحل اعجرم يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلاو وه هلعجو ‘ىوزن ىلع ايضاف
 .رخآلاو نيحلا نيب طقسمب اهلحل امهيعدتسي ،ةيعرشلا اياضقلا نم صيوعلا

 :ةيبدألاو ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 ةروصقملا ةديصقل حرش :(طم) ةروصقملا حرش يف ةروثنملا رردلا ١

 يوتحيو ،دحاو دلجم يف عقيو ،ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يبأل
 .ةحفص نينامثو نيتئام نم براقي ام ىلع

 اهعمج ةيرعش دئاصق :(طم) دئارخلا ناسحلا روحن ىلع دئارفلا طومس ۔ ٢

 .دحاو باتك نمض فلؤملا

 يف دئاصق عومجم :راثآلا ملع يف رافسألا ةيلحو راهزألا ضاير ۔ ٣

 دئاصقلا ددعو ،هنم عسوأ هنكلو رضنلا نبا مئاعدل لثامم ۔ماكحألاو نايدألا

 .ةحفص ةئامثالث ىلع ديزي \دحاو دلجم يف عقت ةديصق ٩

 نع ةيرثن ةيهقف ةبوجأو ةلئسأ نمضتي :راثآلا ىناعم ىف راطوألا ةياغ ۔٤

 . . .ءاملعلا نم ددع

 ةبوجأو ةلئسأ عومجم :(خم) ىوتفلاو ماكحألا يف ىوصقلا ةياغلا ه

 عقبو ،نع ةبوجألاو ،هورصاع نيذلا ملعلا خياشم نم ددع نع ةلئسألاف ،ةيمظن

 ماق دقو .ةحفص نيسمخو نيتئام براقي ام ىلع يوتحي ‘دحاو دلجم يف

 .يسرافلا روصنم نب رصان هنبا اهبيترتو اهعمجب

 نم ةلدألا هفلؤم هيف حضوأ :نآرقلا قلخ توبث يف نمحرلا ةياده ٦

 ريغ ميدق نآرقلا نأب نيلئاقلا ىلع ةرو ،نآرقلا قلخ ىلع لقعلاو ةنسلاو نآرقلا

 .ابيرقت ةحفص ٢٣٠ ىلع يوتحيو دحاو دلجم يف عقيو ©قولخم

 6دحاو دلجم يف عقي :نايبلاو يناعملا يملع ىلإ ناهذألا بيرقت ۔ ٧

.تادوقفملا دادع نم فسألل هنكلو ةحفص ٢٥٠ نم برقي ام ىلع يوتحيو



 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم < . .٢٦٠

 يف ناملا ةياده وأ) ناطلسلا دوجول ةعمجلا ةماقإ يف ناهربلاو ليلدلا ٨

 ةعمجلا ةماقإ مكح تلوانت ةلاسر :خم - (ناطلسلا نمز ةعمجلا ةماقإ بوجو

 مدعب لاق نم ىلع ةرو ،قيرف لك ةلدأ ركذ دقو ،ةضافتساب ةمامإلا دهع ريغ يف
 نم ىهتنا دقو ةحفص نيرشع يف ةلاسرلا عقتو ،ناطلسلا مكح يف اهبوجو
 .م٣٤٩١ ربمسيد ٢٨ / ه٥٧٣١ لاوش ٦ يف ةدوسملا نم اهلقن

 رتع دقو ،ءارلا ةيفاق ىلع رفاولا رحب نم :شورأآلاو حورجلا يف ةديصق ٩

 شورقلاب تقولا كلذ يف ةفورعملا ةيضفلا شورقلا ةلمعب اهيف شيرأتلا نع

 .«ازيرتايرام» ىمستو ةيواسمن ةلمع يهو ،ةيسنرفلا

 (حئاوجلا يف ظحلا يف حئاصنلا وأ) حئاوجلا ظح يف حضاولا ليلدلا ١٠

 ةنس ىوزن لهأ رامث ىلع ةميظع ليس ةحئاج تتأ هنأ كلذ :خم -
 حئاوجلاب طاقسإلا هدنع ناك نم ىأرف ،يليلخلا مامإلا دهع يف م٤٤٩١/ه ٦٢

 خيشلا ةلاسر تناكف ،هيف ضرتعي اباتك حلاص نب ىسيع خيشلا مهيلإ بتكف
 نيلئاقلا ةلدأ دروأ مث ،اهشقانو ىسيع خيشلا ةلدأ اهيف دروأ يتلا هذه روصنم
 نيعناملا ىلع اضرتعمو ،ىوقألا ليلدلاب ظحلا ةلدأ احجرم ؛نيعناملاو ظحلاب

 .ةحفص ١١ يف ةلاسرلا عقتو ةحضاولا ةجحلاب

 .دحاو دلجم يف عقيو \اهحرشو ةديصق :ةيبرعلا ملع يف ةيهبلا ةردلا ١

 .دوقفم وهو ،ابيرقت ةحفص ٢٥٠ ىلع يوتحي

 نب فيس خيشلل مانألا داز يف اهنم ءيش دجوي :ةيرثن ةبوجأو لئاسم ٢
 .يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلل لئاسلا داشرإو ،يسرافلا دمحم

 يف نفدو ععمم٦ ويلوي ٢٥ / ه٦٩٣١ ةنس ةيناثلا ىدامج نم ٢٢ ىف ىفوت

 اهلالخ هؤاطع ناك ةنس نيسمخو اعبرأ اهب هتماقإ ةدم تناكو ىوزن

 يسرافلا دمحم نب فيس خيشلا هذيملت هاثر دقو كدودح الب ايخسو الصاوتم

.ةيئاب ةديصقب



   _ ۔۔۔_ ۔۔ه ٠ - . ١ ٢٨ ۔۔۔۔_۔۔ .ميملا فرح

 ٦٠/٣ _ ٧٥. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا .

 .(شماه) ٩٣ ص ناجرملا دئالق ........... .

 .١٠٧۔٠٠١ص نامع مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ادمح نب ملاس نب هللادبع .د ،يثراحلا ه

 ١٥٣ ١٥٤. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٢٣٢١٦٢٢٧. ص مايألا ربع ىوزن روصنم نب رصان ،يسرافلا ه

 .(هلك) يسرافلا رصان نب روصنم ةمالعلا خيشلا ةريس صخلم ......... .

١١٢/٣- ١١٨٧. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف يدعسلا ه



 ؟ جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم = .

 يمايرلا ناميلس نب ريتملا خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .يكزإ نم

 يتلاو ةعئارلا هتديصق يف يستغملا ىحاورلا دمحم نب نافلخ خيشلا هركذ

 :لاق يكزإ ملاعمو مالعأ نع ثدحتت

 انيوانع اهولجت لئاضف ركذاو ةمحرمو نارفغ لئالغ رشناو

 انيرينملاب معنأف ينملا كاذ انمز اضقلا تشد يف عبرت نمل

 ٢/٨٥. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم .ىبيصخلا .

٠ ص نييوكزإلا ملاعم يف نيلمأتملا ةهزن دمحم نب يحي ،ينالهبلا ٨٣.



 .. ۔۔ ۔۔ ٠٢٨٢٢ هه ٥ _ ۔ . ۔. ۔.۔۔ ميعلا فرح

 يوكزإلا يلع وبأ .رباج يبأ نبا ىسوم خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .يكزإ نم

 . م٧ ٦٠/_ه٧٨ ماع دلو

 .ةرصبلا يف ابيبح نب عيبرلا مامإلا نعو رباج يبآ هدلاو نع ملعلا ذخأ

 نب رمعو ©‘نامثع نب ناميلسو ناليغ نب مشاه :خئاشملا هنع ذخأو

 .لضفملا

 .هرصع يف بهذملا عجرمو ،نامُغ ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح دحأ ناك

 هلأست ةأرما تءاجف سانلا هلوحو هريرس ىلع امئان اضيرم ناك هنأ يرور

 انيلعو اهانلمح ةنامأ هذه نإف اهوعد :مهل لاقف ٠ اهعنم نم اهعنمف ةلأسم نع

 .اهيدؤن نأ

 :ةيملعل ١ هراثآ نم

 .هيلإ بسني باتك۔

 ضعب اهيف ركذو . مالسإل اب كسمتل اب نيملسملل ةحيصن اهيف ةريس -

 .نيملسملا ىلع ةعقاولا ثادحألا

 .رثألا بتك يف لئاسم

.م٧٩٧/ه١٨١ مرحم نم رشع يداحلا ةليل يفوت



 ٢جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ...___ - ص .... ٢٩٤

 ٠ ©ةريسلا هللا دبع نب دمحم 8ىاذم نبا ٠ _ ٢٥.

 ٠ ص ءاثعولا ةلازإ دومح نب ملاس ىبايسلا ٤٥.

 ٠ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس 6ىشاطبلا ٢٦٢٢١.

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم "يدعسلا ٢٦٦/٢٣.
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 نب دمحم نب فيس نب يلع نب ىسوم خيشلا
 يدتكلا ناميلس

 .لخن نم .هيقف ضاق

 ضيرغلا ةلحم ىف م ٧٩ /_ه٨٣٣١ ماع دلو

 .لخن ةيالوب

 :ةاضقلا خئاشملا يديأ ىلع سرد

 يلع نب ناميلسو ،يدنكلا فيس نب ميهاربإ

 نب دوعس خيشلا لاثمأ مهضعب سلاجو ،يدنكلا

 7١7 -. "ا : :ل دمحأ نب ديعس خيشلاو . يدنكلا ناميلس

 مولعلا مهنم ذخأ ثيح . هللا مهمحر يدنكلا

 .ةيوغللاو ةيعرشلاو ةيهقفلا

 نب ناميلس خيشلا لاثمأ هخياشم نيبو هنيب ةيرعش تاباوجو تالاؤس هل
 نونفلا ىتش يف تامهاسم هلو ،هيهقفلا لئاسملا يف اهبلغأ يدنكلا يلع

 .ىرخألا ةيرعشلا

 يلاولا ماقم اهيف ماقو صانش ةيالو مث ،ىول ةيالوب يئاضقلا لمعلا أدب

 اهيلإ لقن ىتح سيمزخألا دوعس نب فيس خيشلا وهو اهيلاو يفوت امل ةنس ةدم

 .اهب ايضاق ىسوم خيشلا يقبو . يلوعملا دمح نب يلع خيشلا ايلاو

 .ما٠٧٩ /ه٠٩٣١ ماع ةيناث ةرم ىول ةيالو ىلإ لقن مث

 ةيالو مث 6يربع ةيالوف يكزا ةيالو مث 3م٤/١١/٤٧٩١ يف رشوب ةيالو مث

 ةيالو ىلإ اهدعب ديعأ ،دحاو ماع ةدمل تايرق ةيالو ىلإ لقن مث ،ةعنصملا

 .هيلع هللا ةمحر هتافو ىتح اهيف يقبو م١٨٩١ يف ةعنصملا

  

    



 ٦٠. 7نيينامعلا ةاضقلا مجعم /ج٣

 ةءارقلا تحي ،اًيعامتجا ،هجولا قرشم ،ةماستباب ىحي .قلخلا ثمد ناك

 .هماكحأ ىف لججعتي الو امئاد حلصلا ىلإ ليمي .رعشلا ىوهيو

 .م٢/٢/٢٨٩١ قفاوملا ،ةرجهلل ١٤٠٦٢ يناثلا عيبر نم عباسلا يف يفوت

 ۔ ٣٨٤ نامجلا دئالق ٥&فيس نب دمح يديعسروبلا ٠

 ١٠٠. ركفلا عئادب .انهم نب ناميلس يدنكلا .

.هدلاو نع اهب ىنمأ تانايبلا ضعب ىلع نب ىسوم نب دمحم يدنكلا ٠



 ۔ ۔۔0 «٥© َ :. ٢٩٧ - - ۔- ۔۔ ۔۔ ۔۔ .۔۔_۔ ۔۔۔ےہ۔۔ _ ۔۔۔

 يلع وبأ ؛ةرزع نب يلع نب ىسوم خيشلا

 يوكزالا يركبلا

 لوألا عيبر٨ ؛:ت۔م٩٧؟ ربمتبس ٢٢/ه٧٧١ ةرخآلا ىدامج ١٠ ةليل :و)

 (م٥٤٨ ربمقوت ١٦ / ھ ٢٢١

 .هيقف ضاق

 ثلاثلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو يناثلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا يف شاع

 . يرجهلا

 .فرشلاو ةدايقلاو ملعلاو حالصلاب تفرع ةرسآ يف يكزإ هنطو يف أشن

 :ةيملعلا ةرسألا هذه نمو

 . ةرزع هيبأل هج -

 :يكزإ ءاملع نع هتديصق ىف ىحاورلا دمحم نب نافلخ بيدأل ا هنع لاق

 انينادي زِع لهف اناكم موق هب ٌزَعو انأش الع نم ةرزعو

 .ةرزع نب "يلع هدلاو 7

 :اضيأ يكزإ ءاملع ركذ امدنع يشيقرلا ملاس نب دمحم ةمالعلا خيشلا هنع لاق

 رازلا رحبب قيرغ مك ملع رحب ةرزع نب يلعو

 ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح دحأ رباج يبأ نب ىسوم خيشلا همأل هدج
 .بيبح نب عيبرلا مامإلا ذيمالت نم وهو ،نامغ

 .رثألا بتك ىف لئاسم هلو ،ايضاق ناكو يلع نب رهزألا هوخأ _

 .هرصع يف نيزرابلا مالعألا نم دعيو ٦ اًضيأ ايضاق ناك يلع نب دمحم هوخأ .

. ايضاق ناكو &٥ ىسوم نب ىسوم هنبا -



 ٢ يناعملا ةاضقلا مجعم "ص ...

 .ميمت نب نازع مامإلا ةعيب رضح نمم ناك ىسوم نب دمحم هنبا -

 نب مشاهو ،ةرزع نب يلع خيشلا هدلاو نع ملعلا ىسوم خيشلا ذخأ

 . مهريغو 6ميمت نب ةدعسمو ،ناليغ

 ةداق كلذ دعب اوراص نيذلا ذيمالتلا نم ةريبك ةلمج ملعلا هنع ذخأو

 نب ناميلس ناورم وبأو ٨“ثبوبحم نب دمحم :خئاشملا هنع ذخأ نمممف ةاضقو

 .مهريغو ،مهجلا نب مشاهو ٥مكحلا

 امهريغو يلع نب رهزألا هاخأو © نامثع نب ناميلس :ءاملعلا نم رصاع

 نب ثراولاف ٥ (_ه٧ا٧ ماع عيوب) يدمحيلا نانع ىبأ نب دمحم :ةمئألا نمو

 يدمحيلا هللا دبع نب ناسغف .(ه٩٧١ ةدعقلا يذ ىف عيوب) ىصورخلا بعك

 نب اًنهملاف ٥(_ه٦٢٢ _ ٦٠٧ :عيوب) يولعلا ديمح نب كلملا دبعف { (_ه٢٩ عيوب)

 . هنامز ىف تامو (_ ٦٢٦ :عيوب) يدمحيلا رفيج

 لحلا بحاصو ٠ هنامز يف نيملسملا خيش ىلع نب ىسوم ةمالعلا ناك

 . هيأر ىلإ نوعجري ءاملعلاو ةمئألا ناكو دقعلاو

 .رفيج نب انهملاو ديمح نب كلملادبع مامإلل ءاضقلا ىلوت

 ىلإ هرفسو ،ةرصبلا ىلإ هرفس كلذ نم ،نامغ جراخ رافسأ ةدع هل تناك

 : ةيملعلا راثآل ١ نم ةعومجم كرت

 .دوقفم :يلع نب ىسوم عماج - ١

 6هيلإ حئاصنلا ضعب هيجوتب هأدب :مامإلا ىلإ يلع نب ىسوم باتك - ٢

 هحصنيو هل نينيعملا هتالو ىلع ىنثي ذخأ مث ث هللا رمأب مايقلاو ث هللا ىوقت :اهنم

 ءىجم وه باتكلا هلاسرإ ببس تأ ركذو ،ءانمألا تاقثلا نم هلاجر نوكي نأب

.مامإلا لبق نم هيلإ ةقث ريغ لجر



 ۔۔۔.۔۔. ٢٨٨ و: ه_ ._ _۔.... .. 9 .___ _حيملا فرح

 ةريس نمض هتفحت يف باتكلا يملاسلا نيدلا رون مامإلا دروأ دقو

 .ديمح نب كلملادبع

 ‘تاهجلا ضعب يف لزنو ،نامغ ىلإ ءارمألا دحأ ءاج اميل اهبتك :ةريس ۔ ٣

 مههجوف }هعم لماعتلا ةيفيك يف ةهجلا كلت يف نيملسملا خايشأ فلتخاف
 ريس نمض ةريسلا دجوتو ،عازنلاو فالتخالا مدعب مهحصنو ٨ؤىسوم خيشلا

 .نيملسملا ءاملع

 .ناورم يبأ ىلإ يلع نب ىسوم باتك - ٤

 .يلع نب ىسوم اهيلع باجأ ٩“ثبوبحم نب دمحم لئاسم ۔ ٥

 .يلع يبآ نع لئاسم - ٦

 .رثألا بتك يف ةقرفتم لئاسم ۔٧

 ناطحق يبأ لوق كلذ نم ،ءاملعلا نم ريثكلا يلع يبأ ةناكم ىلإ راشأ دقو

 ةحامس هنع لاقو "«ملعلا لهأ ىلع امدقم هرصع يف ناك» :هنع ناطحق نب دلاخ

 يف رابغ هل قشي ال اًضيأ يلع نب ىسومو ( : يليلخل ١ لذدمح نرب دمحأ خيشلا

 نونف ىتش يف هبعك لع ىلع لدت يهو .ةريثك تاداهتجا هلف ،ملعلا ناديم

 هتردقو همدق خوسر ىلع لدت هيف هتاداهتجا نإف . هقفلا ملع اميس الو ٨ملعلا

 .ها «اهتلدأ نم لئاسملا طابنتسا ىلع

 :هتتمال يف رظنلا نبا خيشلا هنع لاقو

 ىوتفلا عجرمو ،ذئموي مالسإلا خيش وه» :شێفطا قاحسإ وبأ خيشلا لاقو
 رمأ يف ةروشملا لهأ هيلإ عجري يذلاو دقعلاو لحلا لهأ سأرو ،ةمامإلا يف

. «علخو ةعيب نم مالسإلا



 ٢ج / نربينامعلا ةاضقلا مجعم
 جا ص . - حي .. ٤٠٠

 ةدايقو لضفو ملع لهأ اوناك دقلف ،ذاذفألا لاجرلا كئلوأ زد هللف :ثلق

 حيسف اهنكسأو ،نادبألا كلت هللا محر "خيرأتلا مهب رّطعتو ،لقملا مهب برضو

 .هترفغم عساوو هتمحر َرقتسم يف ةرخآلا رادلا يف مهب انعمجو ،نانجلا

 ٣٠} ٤١. ةريس ،دادم نبا ه

 ٥٥. ص ةيناندعلا ةفيحصلا ادمحم نب ديمح ،قيزر نبا ه

 ٢٤. ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللادبع يملاسلا ه

 ٢٤٩. ۔ ٢٢٣٨/١ نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ١٥٥ _ ١٥٦. ص نامغغ مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 مولعلا دهعمب جرخت ثحب ، يلع نب ىسومل ةيتاذلا ةريسلا ©‘ناميلس نب دمحم ،يلوعملا ٠

.م٣٠٠٢ _ ٢٠٠٢٦/ه٤٢٤١ _ ١٤٢٢٣ ماعلل ةيعرشلا



 .....! ٠ا ه .. __ ميعلا فرح

 نب داجن نب ىسوم نب نالهك نب ىسوم خيشلا

 لايكملا وبأ ؛ميهاربإ نب داجن نب ىسوم
 يحتملا يدمجيلا

 (م٩١٢٦١ رياتي / ه٥١٦ لاوش :ت)

 .هيقف ضاق

 .حنم ةيالو نم ؛يرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأو ،سداسلا نرقلا يف شاع

 :ةاضقلا نم ةرسألا هذه يفف ،نرق دعب انرق ملعلا هيف لسلست تيب يف شاع

 .(ه٥ ق) ميهاربإ نب داجن

 .( ه ٥١٣ :ت) داجن نب ىسوم نب داجن

 .(يلاعملا وبأ) داجن نب ىسوم نب نالهك

 .ه٩٨٥ :ت (روهمجلا وبأ) ىسوم نب داجن نب رمع نب رمتعم

 ٣٣. ص ةريس هللادبع نب دمحم كدادم نبا ه

 ٥٠٧. ص ةيناطحقلا ةفيحصلا .دمحم نب ديمح قيزر نبا ه

 ٣٨٠/١. نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 .٨٦ص ثناممجب مالعألا لسالس ،ملاس نب ناميلس نب دلاخ يصورخلا ه

٢٣٢/٢!٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ،يدعسلا ه



 [ جا نيببنامعلا ةاضقلا مجعم _.. .. ه :.٢..۔۔۔.۔

 ؛ةرزع نب يلع نب ىسوم نب ىسوم خيشلا

 يوكزالا يركبلا يلع وبأ
 (م١٩٨ ربمسيد ٦ / ه٨٧٢٦ نابعش نم تيقب ةليلل دحألا :ت)

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع

 هدلاو نع ملعلا ذخأو . ةدايقلاو حالصلاو ملعلاب تفرع ةرسأ يف ىجرت

 خيشل ا هنع لقنو ٧بوبحم نب دمحم خيشل او ؤ يلع نب ىسوم خيشل ١

 .رهزألا نب دمحم نب يراوحلا

 فعضلا دح ىلإ تلصلا مامإلا راص املو كلام نب تلصلا مامإلا رصاع

 لزعل ىوزن ىلإ يكزإ نم ىسوم جرخ ؛ةمامإلاب مايقلا يف زجعلاو ةنامزلاو
 ىسوم لخدف ،هتيب يف لزتعا تلصلا مامإلا كلذ غلب املف تلصلا مامإلا

 الو رظن هل نكي ملف ‘م٥٨٨/ه٢٧٢٦ ةنس رظنلا نب دشارل ةمامإلا دقعو ،ىوزن

 جرخف هريغ ىلع ركني ناك امك هيلع ركني ىسوم عجرف ةسايسلا يف ةبرجت

 اهيف لتق برح تناكو دشار سانلا رواعتف هرمأ يف رظنلل . نيملسمل اب ىسوم

 .ركسعلا كلم دقو ىسوم لخدو ٥كسبحو وه برضو هباحصأ نم ةعومجم

 يف نايلو امهو اثبل ام اثبلف ۔م٩ ٠/_ه٧٧٢ ةنس ميمت نب نازعل ىسوم عياب مث

 ذخاف ،هفاخ اممل ءاضقلا نع ىسوم نازع لزعف ،امهرمأ هللا عمجي مل مث ،رهاظلا

 لسراف ،هلبق نميف لعف امك هيف لعفي نأ افوخ نازع هلجاعف ،يكزإ يف هل عمجي ىسوم
 .م٧١٩٨/ه٨٧٢ ةنس ىسوم نب ىسوم اهيف لتق يتلا يكزإ ةعقاو تناكف ،اشيج هيلإ

 جرخ هآر نم مهنم . لاوقأ ىلإ اذه ىسوم جورخ يف سانلا فلتخا دقو

 .ثادحألا هذه نع فقوت نم مهنمو 5 هلل ابستحم هدع نم مهنمو .ةمامإلل ابصتغم

قرفلا ركذي وهو «ماظنلا رهوج» هباتك ىف ىملاسلا نيدلا رون مامإلا لاق



 . ._...ا٢٠ ه .۔۔۔_۔۔۔.. ..._ ميملا فرح

 مامإلا فعضو ربك امدنع يلع نب ىسوم خيشلا بألا فقوم نيب

 فقومو ،هعلخ ىلإ اعد الو هعلخي ملو هناعأو هرزآ دقف ديمح نب كلملادبع

 هربكل كلام نب تلصلا مامإلا علخ امدنع ىسوم نب ىسوم خيشلا نبالا

 :لاقف ،رمألا اذه يف هيبأ ةريسك رسي ملو ،هفغضو

 همالم الو هلزع زوجي ةمامالا نع زجعلاب ليقو
 ملعي مهنم ناك نم هتلود موقي لب لزعي ال ليقو

 يكزلا رحبلا لضافلا ديمح لجن كلملادبع مامإلا زجع دق

 هززأ اوذش كاذك هناوخإ هرمأ تلع نب ىسوم ماقأ

 ةتماقتسا ىلع اهيف ادغ ىتح ةتمامإ يف مامإلا ىقبف

 اعلط نيح كاذ يف هدلاو اعبت ىسوم لجن ىسوم تيلو

 يش ريغ نم هرمأ نع هلزعي { نيكل تلصلل شيجلاب زي ملو
 نوجش اذ سانلا يف ادغ امف نيدلا يف هتنتف ثرذأو

 اوقفؤو مهضعب زاف نێبزح اوقرتفا نامغ لهأ اهلجأ نم

 يقش هنم ير نمو ىدهلا ىلع ٍقّقوملا نديعس يبأ بزج
 دهشي انيف قحلاب مهباهذ دحأ هنم قبي مل مهبزجو
 قحلا يف ةجح نوكي اهيف قحم نم ضرألا ولخت سيل ذإ

 ءاضقلا ىلوت دقو ،هتقو يف نيملسملا خيش ىسوم نب ىسوم ناك
 .ميمت نب نازعل مث ،رظنلا نب دشارل

 .رثألا بتك يف لئاسم هلو

 ٣٠. ص ةريس ادام نبا ه

 .مامإلا باب 5ملاعلا ماظن باتك "ماظنلا رهوج ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا ه

 ١٥١٦١. ص نامغغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

٢٣٢٧/٢٣. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم - ..٤-٤

 نب سيمخ نب دعاج ناهبت يبأ نب رصان خيشلا
 يصورخلا دمحم وبأ ؛كرابم

 (م٨١!٧ ويام ٦ / ه٢٦٦١ ىلوألا ىدامج ٢٠ دحألا موي :ت۔م٨٧٧١/ه٩١١! :و)

 . هيقف ٠ ض اق

 ينب يداو نم ايلعلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 .يباوعلا ةيالو نم صورخ

 هرصع ملاع هدلاو نع ملعلا ذخأو ،ةليضفو حالصو ملع تيب يف اشن

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلا

 خيشلاو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا مهنم ،ةعامج هنع ذخأو

 .يصورخلا ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي

 هيبأ عم لقتنا مث ۔سرديو ملعتي هدلاو عم ايليلا هنطو يف رصان خيشلا ثكم

 .ايلعلاو يباوعلا نيب مهعم لقتني لظو ،اهنطوتساو اهنم جوزتف ،يباوعلا ىلإ هناوخإو
 نم مهتاكلتممو مهسفنأ يف تاقياضمو دئادشل مهدلاو عم هتوخإو وه ضعت دقو
 ،هناوخإبو هب ىذألا دتشا هوبأ تاس املف كاورباصو اوربصف مهرصع ماكح لبق

 نب دمحم يحاونلا كلت ىلع ذئموي يلاولا ناكو {ةيالعلا يف نكسو ىوزن ىلإ لقتناف
 ةنس نوميللاو ءاملاب زبخلا لكأ هنإ تح ؛رصان خيشلاب رمألا دتشاو يربجلا رصان

 حبصأ ثيح ،هنع دئادشلا كلت تجرف نأ ىلإ نحملا دباكي هدحو يقبو ،هدي ةلق نم

 .هل تفمو ضاق ةباثمب ناطلس نب ديعس ناطلسلا عم اهدعب

 ددرتي ذخأو ،ينوتيم يف هعم ماقأف ،ناطلسلا ةقفرب رابجنز ىلإ رفاس مث

 ىلوألا ىدامج ٢٠ دحألا موي رابجنز يف يفوت نأ ىلإ ةديدع تارم نامغ ىلع

 ادحاو هتافو موي هرمع ناكو ©ينوتيم يف هني نفدو ،م٧٤٨١ ويام ٦ /ه ٦٣

.دئاصق ةدعب قيزر نبا هاثر دقو ،اماع نيعبسو



 ..!:.ه نونلا فرح

 هيلع ىنثأ دقو ااعرو اعناق ؤفينصتلا ىلع البقم ةمج مولع يف انّتفتم ناك

 اهعضو دئاصق ةدعب هحدم قيزر نبا نأ يفكي ٥هرصع ءارعشو ءاملع نم ريثكلا

 . «ناهبن يبأ نب رصان حدم يف اريجلل < ١ كئابس» هامس ناويد يف

 لئاسم يف رظنلا ديعب ،ةديقعلا لئاسمو نيدلا لوصأ يف مدقلا خسار ناك

 .اهليصأتو فالخلا

 :اهنم .ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 .ةيملع ةعوسوم :نيقيلا قحو نيبملا ملعلا ١

 اذه هباتك يف ناكو» :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس هنع لاق

 مهتاهاجتا فالتخا ىلع ءاملعلا لاوقأ شقاني لب ،ةنيعم ةركف ىلع قلغني ال

 .ها «ةيركفلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا قارتفا ىف نيبملا فشكلا ۔٢

 ةريثك عيضاوم نع هيف ملكت :لوصألا دعاوق ملع يف لوقعلا ريونت ٣

 كلف يف رودت اهلك نكلو ©هقفلا يفو ©ةديقعلا يفو هقفلا لوصأ يف :اذج

 عوضوم رزكي دقو 6نايب» هلوقب رخآو عوضوم نيب لصفي وهو ©نيدلا لوصأ
 .الثم رمخلا ةلأسمك ؛ةرم نم رثكأ هباتك ىف نايبلا

 نم فلأتي :ةيليزنتلا ةيعرشلا ماكحألا يف (ةيلعلا و) ةيلجلا راونألا ٤

 0٢٧ مقرب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف هنم لوألا ءزجلا دجويو ،نيئزج

 .ةحفص ةئامسمخ نم رثكأ يف عقيو

 :ةنسلا ماكحأ يف ةنملا فئاطل وأ ننسلا ماكحأ يف ننملا فتاطل ۔ ه

 .يطويسلل ريغصلا عماجلا ثيداحأ ضعب ىلع تاقيلعت

 ىلإ هفلؤم همسق دقو ةحفص ٧١٠ نم فلأتي مخض دلجم يف باتكلا عقي

.هماكحأ مهأو هماسقأو ثيدحلا ىف ةمدقم هتاقيلعتل لعج دقو ،ءازجأ ةثالث



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ح _ . ٤٠٦

 :(داهتجالا قيرط ىلإ داشرإلا رفس وأ) داهتجالاو سايقلا يف داشرإلا ٦
 تافلؤم ةقيقحلا يف يهو تالاقم عبرأ ىلإ همسق دقو .مخض دلجم يف عقي

 .اهيلع قيلعتلاو اهعبتتب ماق ،هقفلا لوصأ يف ةيضابإ ريغ

 تاقرولا حرشو ،داهتجالا يف ديدسلا لوقلا :يه عبرألا تالاقملا هذهو

 .لوصألا ملع يف لوسلا لين لفاكلا باتكو ‘لوصألا ملع يف لوقعلا رايعمو

 يف ةئاملا لماوعلا نتمل مظن :ةيبرعلا لماوعلاب ةيبيذهتلا ةزوجرألا ٧

 .يناجرجلا رهاقلا دبعل وحنلا

 حرشلا ققح دقو ،ةيبيذهتلا هتزوجرأل حرش :بيرقلا وحنلاب بيذهتلا ٨
 دهعم نم جرختلل هب مدقت ثحب يف يصورخلا ناهبن نب دمحأ /لضافلا
 .ةيعرشلا مولعلا

 .فرصلا ملع يف فشكلا ادتبم ٩

 .رابجنز لهأ ةغل يف رافسألا أدتبم ٠

 هلعج دقو ،ةيبرعلاو بدألاو ةغالبلا ىف :راعشألا كحمو راونألا كلف ١

 .ةحفص ٦ يف عقيو ‘باوبأ ةتس يف هفلؤم

 .ةمكحلا يف ىقصملا ناويد ١٢

 مظن ةديصقل حرش :كولملا كلم ةرضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ ١٣-

 يوتحت ءازجأ ةثالث ىلإ مسقم وهو ،كولسلا يف ضرافلا نبا رعاشلل كولسلا
 .اباب نيرشعو ةعبس ىلع

 ةمالعلا هدلاول ةروكذملا ةديصقلا هيف حرش :جهملا ةايح ةديصق حرش ١٤

 .تايكولسلا يف ناهبن يبأ

 .زوفلا ةلاسر ٥-

 ةمدقم يف عقي :يلحاوسلا ريبدتلاب تابنلا صاوخ يف يلعلا رسلا ٦-

.اباب نيرشعو لوصف ةثالثو



 ۔۔ .۔۔۔۔ه ٤٠٧ <:: ه۔۔_۔____ .. _ ۔..۔۔۔_.... _ نونلا فرح

 .مركملا رجحلا ريبدت يف مظعألا رسلا ٧

 .ةيديدملا ةلاسرلا ٨

 .ةيناحورلا حاورألا ريسفت يف ةيسدقلا فراعملا ٩

 .عاضوألا ةلاسر ٢

 .فاطلأآلا فرط ٢١

 ديسلا ةبتكمب هنم ةخسن دجوت :تاضايرلا رارسأ يف تاماركلا ىهتنم ٢٢

 .دمحا نب دمحم

 .ججحلل قرغتسملا باتك ۔ ٣!

 .ةنونكملا رارسألا يف ةنوصملا ةلاسرلا ٢٤

 .ةيقفولا عاضوألا يف ةيقيفوتلا ةلاسرلا ٥

 .ةحفص نيعبس يف عقي :قافوآلا عضو يف قافآلا جارس ٦

 .جرابزلا ملع يف جراعملا ٧

 .ىنهلا ةياهنو ىنملا ةياغ ٨

 .ىقصملا ناويدل هيبنتلا - ٩

 ةبتكمب هنم ةخسن دجوت :ملظلا نم صالخلاو ملعلا رونب صالخإلا

 .ققح دقو ،ثارتلا ةرازو

 .يبعشلا بطلا يف :يسارلا ملع يف يساهلا ٣١

 .يلع نب ديعس خيشلل هلسرأ باوج يهو :برغملا لهأ ىلإ هتريس ٢
 دجوت ‘ةحفص نيرشعو عست يف عقيو لئاسم عبس ىلع باوجلا نمضتي
.بازيم يداو يف نجسي ينبب دلاخ لآ ةريشع ،حخيشلا ةبتكم يف هنم ةخسن



 1 -...: ه[ا.._ ۔

 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ص ١ . ٤٠٨
 هنل

 يمر ىتلا تاداقتنالا ضعب نع هيلإ لصو لاؤسل اباوج هبتك :باوج 1

 اياضقلا نم ديدعلا شقانو ،مهل رصان خيشلا رصتنا دقو ةيضابإلا ءاملع اهب

 .اهريغو ،ةوهقلا مكحو ،ديلقتلاو ليوأتلا اهنم ،ةيهقفلاو ةيدقعلا

 ويام ١٠ /ه٢٤٢٦١ لاوش ٢٣ يف هنم ىهتنا دقو ةحفص ٣ يف باوجلا عقي

 .م ١٨٢٧

 سوماقك ؛بتكلا نم ديدعلا ىف ةرثانتم :اذج ةريثك ةيرثن ةبوجأ ۔ ٣٤

 .يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلل ةعيرشلا

 .ةيرعش دئاصق ۔ ٥

 .اهريغو

 ١١٢٧(. ۔ م) دعاج نب رصان خيشلا ةبوجأ يصورخلا ه

 ٣٦ ٤١ ، ٩٤ - ١٢٩. ص بولقلا ءافش دشار نب سيمخ ،يربعلا ه

 ٢٧٧/٧ ٣٢٦. ةعيرشلا سوماق "يدعسلا ه

 ٦٧٤ ٧١١. ٨٠٩. ص ةيناطحقلا ةفيحصلا قيزر نبا ه

 ٥ .......... ص نيبملا حتفلا ١٢٦ ۔ ١٥٦١.

 ١٣٩/١ ١٤١. نامعنلا قئاقش \دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٢٩ _ ٣٣. ص ةقيقحلا ،يلع نب هللادبع ،يليلخلا ه

 ٨٩ - ٩٠. ص ثرابجنز ماكح نويديعسوبلا دمحم نب هللادبع يسرافلا ه

 ٢٦٢٢. ص ةيضفلا دوقعلا \دمح نب ملاس ،يثراحلا ه

 .١}ه٩١ ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ،ناهبن نب بوقعي ؤيصورخلا ه

 0١٠٠ ١٠٦. ۔ ٩٥ ص (روصعلا ربع يباوعلا خيرات

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

٦٢٤٠ - ٢٤٨. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ‘يدعسلا ه



 ... ۔۔۔ه ٩ ٠ ه , ه_۔۔_۔_۔ ۔ ۔ ۔ ۔- . نونلا فرح

 يبيعشلا ملسم نب ةعمج نب رصات خيشلا

 .هيقف ضاق

 .دلاخ ينب يداو نم هلصأ

 لاله نب دمح نب دومح ديسل ا دهع يف اهب ايضاق لمعو روص نكس

 نم تاينيثالثلا ىف روصب ايلاو ناك يذلا (م٩١؟٨/ه٧٤٣١ :ت) يديعسربلا

 ءاعبرالا موي يف ايلعلا ةمكحملاب يضاقلا يتاهلقلا ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا عم ةلباقم ه

.م٥١٠٢/ ٥٣ قفاوملا ه٦٣٤١ بجر ٤



 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔۔ے۔. ٠ ١ ٤ 2 : 7 ٠ ه__۔_۔_ .

 يدشارلا ديعس نب ديمح نب رصان خيشلا

 .هيقف ضاق

 ةقطنملاب يبيضملا ةيالوب نأشلا دمس نم

 .ةيقرشلا

 .م١٢٩١/ه٠٤٣١ ماع دلو

 . هنر يليلخلا مامإلا مايأ ىوزن يف سرد

 يرزعلا رماع نب هللا دبع خيشلا :هخويش

 خيشلاو يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلاو

 . ينامعنل ا ديعس نب رصان

  

    
 هذه هنم ذخأ نم رثكأو ماكحألاو هقفلاو ثاريملاو ةيبرعلا ةغللا سرد

 .ينامعنلا ديعس نب رصان خيشلا وه مولعلا

 ىتأتي ،ةءارقلاو عالطالا ريثك ،ايندلا ىف دهزلاو راقولاو ةبيهلاب زيمتي ناك

 يف لُجعتي الو "ريبكلا ردقيو ريغصلا محريو ،هماحرأ روزيو ،ةبحألا قارفب

 ىدل بوبحم وهو ،اليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام حالصإلا لواحي لب .ماكحألا

 .ريبكلاو ريغصلا

 :اهالوت يتلا بصانملا

 .لباقلا ةيالو نم زيردلا ةدلب يف اسردم ه٥٨٣١ ةنس ىلإ ه١٧٣١ ةنس لمع

 نب دمحم مامإلا لبق نم اثوعبم ناك ثيح ‘بريضملا ةدلب يف اسزدم مث
 .ينامعنلا ديعس نب رصان هخيش ةبحصب ناكو ،يليلخلا هللا دبع



 .۔ ...... .ا١ا 7 .نونلا فرح

 ناكو ،دمس هدلب ىلإ هتدوع دعب (بيبخلا) ةسردم ًاشنأ ه٥٨٣١ ةنس يف

 .ابلاط نيعبس نع لقي ال ام ةسردملا بالط ددع

 .نيماع ةدم نأشلا دمس ىلع ءاضقلا ىڵوت م ٩٠ /_ه٠٩ يف

 .نسح وب ىنب نالعج ةيالو يف ايضاق راص م٧٧٩١/_ه ٩٧ ماع 7

 هدلب ىلإ لقن كلذ دعبو ىبيضملا ةيالو ىلإ مث لئامس ةيالو ىلإ لقن مث

 ةمكحمب ءاضقلل بدني ناكو ،ةينملا هتفاو ىتح اهيف لظو ىرخأ ةرم دمس

 .فانئتسالا

 خيشلا ةسائرب تناك يتلاو جحلا ةثعب ءاتفإ ىلوت م١٨٩١/ه٤١ ٠١ ةنس يفو

 لهأ نم وهف» :نامعنلا قئاقش يف هنع يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لاق

 .«نيدلا يف ةريغلاو قحلا يف ةبالصلا

 لوألا عيبر نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا موي نأشلا دمس هدلب يف يفوت

 .م٥٨٩١/_ها٤ ٠٦ ةنس

 يف ىنييعت ةيادب يف لئامسب ايضاق ناك امدنع هل ابئان تلمع يننإ :تلق

 ةهازنلاو ةلادعلا هيف تفرعو .م١/٩/٢٨٩١ _ ه٦٠٤١ ةدعقلا وذ ٤ ىف ءاضقلا لمع

 يف هب انعمجو 6هل رفغو هنع يضرو هشر ] هركملاو ط شنملا يف قحلا لوقو

 .هتمحر رقتسم

 .نأشلا دمس ىف نامزلا ةرهوج ح نيفلؤملا نم ةعومجم ه

٣٢١/٣. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©ىبيصخلا ٠



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم -ج ..

 ي دشت ارمحل ١ سيمخ نب رص ان خيشلا

 .هيقف 0 ض اق

 ءاملعلا نيب نم ناك ٥ قاتسرلاب دلو ،يرجمهلا رشع ىناثلا نرقلا ءاهقف نم

 .هيبأ ةافو دعب (م٩١٧١ _ ١١٧١/ه١٣١١ - ٣

 وزن ىلع مامإلا اذهل ايضاق لمع

٤٦٧. ص (قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم رصان حلاص دمحم .د ه



 ...ا ا٦ هه . . {. نونلا فرح

 رماع نب ناميلس نب دشار نب رصات خيشلا

 (ما٩!٢ ويلوي ١٢/ه٦٣١! بجر ١٢٠٠ ه/١٨٨٢م۔ت: ٢٨ - :و)

 . هيقف ©لاو ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ةيقرشلا ىلإ بهذ مث ،قيوسلا ةيالو لامعأ نم قياشم ةدلب يف اشنو دلو

 ريسفتلا هدنع أرقو ،هيلع ذملتتف ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا دي ىلع ملعلا بلطل

 نطوتساو ،ىلوألا هترجه دعب ةيقرشلا ىلع ارارم ددرتو ،هقفلاو ثيدحلاو

 .ملعلا بلطل اهيف نكسو يباوعلا

 خياشملا مهنم ؛ملعلا بالط نم ةلمج هيلع جرختف سيردتلاب لغتشا دقو

 ،يصورخلا يلع نب دمحم نب هللا دبعو © يصورخلا نامثع نب نافلخ :ةاضقلا

 .مهريغو يلهذلا رصان نب ناميلسو

 يف ىعس دقف كدشار نب ملاس مامإلا هيخأل نيرزاؤملا مظعأ نم ناكو

 لمتشا امو يباوعلاو اهعباوتو قاتسرلا ىلع هل ىلوت دقو ،هدييأتو هتلود ديدست
 لمعو اهعباوتو يباوعلا ىلع يليلخلا مامإلل ارهد هدعب نم الماع يقبو .اهيلع

 .ضيبألا يداوو ،لواعملا يداو ىلعو ،يكزإ ىلع هل

 لهاستي ال قحلا يف اديدش ابلص ‘هرصع يف نيزرابلا ءاملعلا نم ناك

 ريثك اةيشخلا ريثك ‘بلقلا قيقر سفنلا روقو ،نيدلا ىلع ارويغ .هيف

 ةجاحلا ودبت امنيح اردق لاملل فرعي ال اداوج اميرك ،ةدابعلا ىف دجهتلا

 ءيش هتوفي املقف "ظفحلاب نيروهشملا نم ناكو ‘فويضلا ماركإ يف هيلإ

.هعمس



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔_. -ح .. ١٤

 :ةيبدألاو ةيملعلا هراثآ نم

 خيشلل اهبتك :يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هيخأ يف ةزوجرأ ١

 دشار نب ملاس مامإلا هيخأ ةافوب اهيف هملعي ،يديشرلا دشار نب عابس

 . يصورخلا

 دامح نب فيس يضاقلا خيشلا هذيملت اهنم اريثك عمج :ةريثك ةبوجأ ٢

 دصاقملا كلس هيمسأس باتكلا اذه لمتكا اذإ» :هنع لاق باتك ىف ىصورخلا

 دعب هنإ الإ ءاريبك اطوش هيف عطق دقو ،«دشار نب رصان خيشلا تاباوج ىف

 . تاباوجلا كلت ىلع رثعي مل هتافو

 لماكلا رحب نم يهو :اريغص يفوت دقو ؤ يلع هدلو ءاثر يف ةديصق ۔ ٣

 .ءاحلا ةيفاق ىلع

 ةدلبب هتافو تناكو ۔م ٤٣ ويلوي ٣١ /_ه٢٦٣١ ةنس بجر نم ٢٨ ىف ىفوت

 نم جرخ دقو ءالضفلا هئابآ نطوم تناكو ،اهب نفدو ةنطابلا نم قياشم

 اريثك ناكو ،يفوتو اهب ضرمف ،اهلهأ نيب ماكحأ لصفل ةنطابلا ىلإ يباوعلا

 .هلمأ هللا ققحف ،هيوبأ راوجب نفدي نأ بغري ام

 ٠ ص نايعألا ةضهن 9هللا دبع نب دمحم 6ىملاسلا ٦ ٣٠٢. ٤٨٦ -_ ٤٨٧.

 نامعنلا قئاقش ‘ىبيصخلا ه ٣٤٤/٢٣ _ ٣٤٥.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم "يدعسلا ٢٤٩/٤ _ ٢٥١.



 ۔۔۔ ۔۔۔٭ ٥ ::. ٥ _۔۔ ۔۔۔ . ۔۔۔... ِ ._ نونلا فرح

 نب ديعس نب رصان نب دشار نب رصان خيشلا
 نب دمحم نب نافلخ نيب دمحم نب دوعسم

 يرذتملا فلخ

 .هيقف ضاق

 .قاتسرلاب طيحازملا ةيرق نم

 ةليل ةنطابلا نم قيوسلاب حيس مأ ةقطنمب دلو

 ماع نم لوآلا عيبر نم رشع يناثلا

 نآرقلل اسردم هدلاو ناك دقف .م١٣٩١/ها٥٣١ا

 .ةقطنملا هذهب نيلصملا مؤيو ميركلا

 نيدل ١ تح ىلع هدل او فنك يف اشن

 نآرقلا سردو 0 هيلإ ةوعدلاو ريخلاو حالصلاو

 ةضايبلا عماجب قحتلا ةنس ةرشع يتنثا هرمع غلب امملو هيدي ىلع ميركلا

 ىلع ةيبرعلا ةغللاو هقفلاو فيرشلا ثيدحلاو ةديقعلا مولع سردف ،قاتسرلاب

 مث ،نييملاسلا دمح نب انهم نب ناميلسو ناخيش نب دمحم نب ملاس نيخيشلا

 يف ىطسولا دجسمب يلمازلا ملاس نب دمح نب دمحم خيشلا ةسردم ىلإ لقتن

 دعاوقو هقفلا لوصأ هيدي ىلع أرقو همزالو هدنع هتسارد لصاوف ©نرقلا تيب

 . ثاريملاو ةغللا

 نم فيلكتب قاتسرلاب فاقوألا لاومأ ةلاكوو ةاكزلا لاومأ ةيابج ىلوت

 .قاتسرلا ىلع ليلخلا مامإلا يلاو يئانهلا لاله نب يلع خيشلا

 .قاتسرلا لامعأ نم نيقوحلاب ايلاو نيع

 .روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم ةيدب يف ءاضقلا يلو

  

    
 



 ج / نيين اععل . ةاسحقلا مجعم س ٤١٦

 ماع ىتح اهيف يقبو ةعنصملا ةيالوب ايضاق نيع ما٠٦٩/ه٠٨٣١ ماع يف

 .م ٢٧٩١/_ه٢٩

 .م٤٧٩١ ١٩٧٢ نم يضارألا نوؤش ةرازو يف ايضاق نيع

 .م٤٨٩١ ماع يف ةيعرشلا طقسم ةمكحمب ايضاق نع

 .طقسمب فانئتسالل ايضاق راص مث

 .يناطلسلا طالبلا ناويدب تاملظتلا ةنجلب ايضاق بدتنا

 يف هتافو ىلإو م١٠٠٢ ويام يف اهئاشنإ ذنم ايلعلا ةمكحملاب ايضاق نع

 .م ٠٠٢٣

 ةعومجم هدنع سردف ،هتيب يف ميلعتلل الاجم حتف ةعنصملاب ايضاق ناك امل

 :مهنم سانلا نم

 .يقيوبلا ديعس نب ملاس يضاقلا خيشلا

 .فاغلا مادو نم يدعسلا يلع نب ةفيلخ

 .ةعنصملاب فيرطلا نم يدعسلا دومح نب رصان نب ديعس

 .يدعسلا يرجنخلا حلاص نب ديعس خيشلا

 .يبيضملا ةيالوب ةريدسلا نم يبيهولا دماح نب ديعس

 .ءاملعلا ضعبل ةيرثنو ةيمظن ةلئسأ هل

 .هيلئاس ضعبل ةيمظن ةبوجأ هلو

 .ءارعشلا نم ةعومجم عم ةيبدأ تاحراطم هلو رعشلا مظن

 6بولسألا نسحو ةقدلاو ةناصرلا ىف ةياغ ةيهيجوتو ةيميلعت لئاسر هلو

 اهترشن ةلاسر نيعبرأو اسمخ اهنم ترتخا كيسايسلا هنجس لالخ هدالوأل اههجو

.م١١٠٢/ه٢٢٤١ يف رشن ،ةيملعلاو ةيصخشلا هتايح نع هتفلأ يذلا باتكلا يف



 .اا٧ هه _ ..ل {. _ . إ نونلا فرح

 .م ٤٦٤ ١ھه_ _ ٠٣/٤/٢٢ ماع رفص رهش نم نيرشعلا ةليل ىفوت

 .ءارعشلا نم

 .ةديصقب هئاثر ىف تكراش

 ءاثلثلا ةليل ةينملا هتفاو يذلا يرذنملا دشار نب رصان انخيشل ءاثر اذهو

 ابيدأ اهيقف املاع نامع ثدقف هتومبف م٢٢/٤/٣٠٠٢ قفاوملا ه٤٢٤١ رفص !ا

 :هتانج حيسف هنكسأو هتمحرب هللا هدمغت ؤ مركلاو , دوجلا يف لثملا برضم

 ةع ومجم ٥ اث ر

 لعتشت نازحألا كب ءانفلا راد

 هيراشم وفصت ال ملا كولو

 ُهئَراَظَن ىقبت ال ضعلا كوو
 ارذح نكف امؤَي ةطبغ دجت نإف
 ُهَدَع زظئناف امعتامتجا قالُت نإو
 اهتَرهَزو اينألا يغتبي اكار اي

 تمظع ذ لامآلا هبو اًئكاس اي

 هل ءانف ال َرََقَمل اًيسان اي

 ُهَعَتخم نأ نقيأو باوجلا ذ
 بست ْنم مويلا اذ يف سانلا غ عفري ال

 مهُنكسَم دلخلا يف مهلوأ نافئص

 اهب باذعلا ىلضَ ىظل يف رخآو
 اًدبأ يخأ اي لَمغاف مويلا اذ لثمل

 لَهَم الب يضمي هفيس قرت امأ
 ىعن نيح نزحلاب ىتأ يعنلا اذه

 مكف نّيبكارلا داز ريطلا معطم اذ

 ةنكمأ تشحؤأ ةدئفأ َتزَرخأ

 اهعمجت بادآلاو هقفلا لماح اي

 لمتشي رادكألل كسنأ بيطو

 7 امود هقلع داَدزَي

 زجع اهريس ىلايللا هلبأ ذَق

 لصي ذإ لاحلا يف هدعب اَم نزح ْنم
 لج هف اذهو اقارتفا ىرت

 رقنت فون الاح كّئأب نقيأ
 اولحر ذَق بكرلا نف َيطملا م م

 اولفغ هل نمم نكت ال نركذت

 لوح انه اهنع امو يتأت كش ال

 لوخ الو اج مهغفني سيلو
 لتعلا هل وكزي نمل ميعنلا زاد
 لحر عطقلاب هلام دبؤم

 لقتنت توملاب عجف نأ لبق نم
 لتسي ولعي الملا باقر ىلع
 لصب ذإ فيضلا برو ماركلا خيش

 لئاو ماوقألا هوحن ثدفاوت

 لط اهعمد قآم كيلع لاس
متكت قالخألاب كثبنج نيب ام



 جا نيينامعلا ةاصصقلا مجعم __ . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔ ه =نا9> ٤١٨ .٠.۔_۔__

 لمعلا هب ىكازلا رضنلا كهجَو يف احرب ام باحرتلاو ةشاشَبلا يذه
 لذججلاو ُسانيإلا هب طاسب ىلع انعمجت مايألاو كانبحص انإ

 لصتم لذَعلاو ىدهلا ماقي اهيف ةقوزأو ايلمتلا ةمكحم كيكبت

 لمتشت ناسحإلاو لضفلل ناك نم { ثدقف ذإ قاتسزلا ةقطنم كيكبت
 رلَج مهُذقَق ذإ افولا َلاَجر يكبت ادبأ ال فيك نام لك يكبت

 لزألا هب يضق نميهملا رمأ اذق ءازعلا نسح كل يتم هينُب

 لجألا انل وندي نإ كفطل بر اي اهب قارَقلا ونذَي ةعاس م 5

 لمهنت وفعل اب اٹدجج اهب يقست ةرفغمو ناوضر بئاحس ز اشناو

 لبسلا هب تقاض ذإ قحل ا رصان ْنَم هتريس دومحملا انخيش هب ىوث

 لمهَولا لحفتسي ذإ كنم ىضرلا قلت ةمتاخ نسح ىهلإ اي انل بتكاو

 ىبايسلا دشار نب هللا دبع

 ه٤٢٤١ لوآلا عيبر ٣

 م٥/٥/٣٠٠٢

 فلؤملل هراثآو هتايح ‘يرذنملا دشار نب رصان خيشلا ،دشار نب هللادبع ،يبايسلا ه

 .(هلك باتكلا)

٣٥٩١. ةينامغلا ةعوسوملا ٠



 ___ يا ٠ © ٩ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔۔۔۔ے۔۔ _

 يديعسوبلا فيس نب ملاس نب رصان خيشلا

 :ت) ١٢٧١ ه/١٩٥٢م(

 .هيقف .ضاق

 .حق ةيالو لامعأ نم نيقيفلا ةلحم نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 لمكتسا امدعبو "يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لوأ يف نيقيفلا ةلحم يف دلو
 دوعسم نب دمحم خيشلا ةسردمب قحتلا ةباتكو ةءارق نم ةيلوألا همولع

 ىلإ اهب يقبف 6ءاكرب ىلإ لقتنا مث حنم ىلع يليلخلا مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .م٢٥٩١/_ه١٧٣١ ةنس ةينملا هتفاو نأ

 دعيو "بادآلاب ايلحتم ناكو ضئارفلا ملعو ةيبرعلا مولعب افراع اهيقف ناك

 .اهنايعأو هتدلب لضافأ نم

 ملعلا تالكشم نع مهثحابيو ءاملعلا لئاسيو ‘هضرقيو رعشلا بحي

 .ةيمظن ةلئسأ هلو رثألا تاصيوعو

 ٠ نامعنلا قئاقش كشار نب دمحم © يبيصخلا ٣٧٢/١ - ٣٧٢٥.

 ٠ ص . : ا زجوملا ٥©&فيس نب دمح © يديعسوبلا ١٢٠٦٨.

 ٠ ص دوعسلا علاطم ٨©فيس نب دمح . يديعسروبلا ٧ _ ٣٨.

 .١}ه٩ ص نامغغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ملسم وبأ .ميدع نب ملاس نب رصان خيشلا أ . :
 «برعلا رعاش»ب بقلملا ؛يتالهبلا | : ٨

 (م٩١!٠ ربوتكأ ١٥ / ه٩٢٢١ رفص نم ١ :ت۔م١٦٨١/ه١٧٧١٦١ :و)

 نب حلاص نب ميدع نب ملاس نب رصان
 ينالهبلا دمحم نب هللادبع نب دمحم

 ىنكيو اهب رهتشا يتلا هتينك يه (ملسم وبأ)و
 خيشلا وهو هدلاو ،(اتهملا يبأ) ب ةلق ىلع اضيأ

 ايلاو ناك ينالهبلا ميدع نب ملاس يضاقلا
 سيق نب نازع مامإلا دهع ىوزن ىلع ايضاقو

 ١ . مامإلا اذه ةلود تهتنا نأ دعب مث يديعسروبلا

 ح۔۔۔۔۔۔--.-ا . يديعسوبلا ديعس نب ىكرت ناطلسلل ءاضقلا يلو

 هذج كلذكو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلا ذيملت ملاس خيشلاو

 .ةبراعيلا ةلود مايأ مرحم هدلب يف اضيأ ءاضقلا يلو دمحم نب هللادبع خيشلا

 :نامجلا طومس هتديصق يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لاق

 ةاقتلا نبا يحيرألا رص ان ملاس ىتف ملسم وبأو

 يتأت ربحلا اذل ةبسن يمتني اضيأ نالهبل نم يحاورلا

 ةاعدلا ريخو ضهنتسم ريخ بيدأ ربو ةمالع وه

 تازجعملاك نوكت تداكف ؤُغلا هدئاصق انل تلجت دق

 تارذلا نم ةروصقم هنع ديرد نبا ةروصقم يمهابتو

  

  
 عم م٦٨ ٠ قفاوملا © _ه ٧ ماع لئامس ةيالو نم (مرُحَم) ةيرق يف دلو

 . انهملا هنبا ةياور هذه نكلو هتدالو ةنس يف تاياورلا يف فالتخا

.ةميرك ةئيب يفو ،ملعلا حو ةهابنلاو يعولا نم ةجرد ىلع هتدلب يف أشن



 .:٧٦ا هه نونلا فرح

 دي ىلع ذملتت ةمدقتملا ةلحرملا يفو ،هدلاو دنع رمآلا ةيادب يف هميلعت ىقلنو

 نب دمحأ خيشلا ةلحرملا هذه يف هليمزو ،يحاورلا ميلس نب دمحم خيشلا

 :لاق امدنع ٧ةينونلا هتديصق ىف هينعي ناك يذلا ىليلخلا نافلخ نب ديعس

 نافرعو فورعمو دصقو قذص ينرهبيف لخ ىلإ اهيف حاترأ

 ناوخ رهدلا نأ تركذت انه مهنيبو ينيب ىونلا مكح لاحف

 :نيترم رابجنز ىلإ لحر

 داع دقو 6ميدع نب ملاس خيشلا هدلاوب اقحال (م٨٧٨١/_ه٥٩٢١) ماع :ىلوألا

 .(م٢٨٨١/ه٠٠٣١) ماع نامغغ ىلإ ةلحرلا هذه نم

 .هتافو ىتح كانه رمتسا دقو (م٨٨٨١/_ه٣١ )٠٥ ماع تناكو :ةيناثلا

 .م١٩٨١/ه٣ ٠٨ ةنس جحلا ةضيرف ءادأل بهذ

 نب ملاس خيشلاو "يحاورلا دمحم نب نمحرلادبع خيشلا :هتذمالت نم

 دمحم وبأ خيشلاو يشيبحلا دمحم نب هللا دبع خيشلاو ١يحاورلا دمحم

 هيخا نباو "يحاورلا هللادبع نب فيسو ،(رمقلا رزج) نم الكم نب ناهرب

 ينالهبلا رصان نب انهملا هنباو ،ينالهبلا ميدع نب ملاس نب ناميلس نب ملاس

 .يحاورلا ريمع نب ناميلس نب ملاس هديفحو

 ةاضقل اسيئر راص كلذ دعبو ،ينيوث نب دمح ناطلسلل اراشتسمو ايضاق نيع
 لمع امك "فيلأتلا ىلإ فرصناو ةاضقلا ةنهم نم لاقتسا هرمع رخاوأ يفو ،رابجنز
 لوأ رهظ يتلا حاجنلا ةفيحص يهو ثرابجنز يف ةيبرع ةفيحص لوآل ريرحت سيئر

 اهل اراعش تذختاو ؤتاحفص عبرأ يف (م١ ربوتكأ /ه٩٢٣١) لاوش يف اهل ددع

 زاك» ةروثأملا ةمكحلاو ،اهه ؛دوه] “ تعطتسا ام حصالا الإ ديرأ نإ» ةميركلا ةيآلا
 ناميلس نب رصان خيشلا هدعب اهتسائر ىلوت مث ،«حاجنلا كردأ لمعلا ىلع رباث نم

 ذإ ارارمتسالا اهل بتكي مل نكل ،اهعيزوت قاطن عستا هدهع يف يذلا يكمللا

.ما١٩ا ويلوي /اه٢٣٣١ ةنس لوأ يف دنهلا ىلإ يكمللا اهررحم يفنب تبجتحا



 !جا نييناعملا ةاضقلا مجعم چح> ٤٢٢

 ها٧٨٢١ ۔٥٨٢١) سيق نب نازع مامإلا ةلود مايأ ملسم وبأ خيشلا رصاع

 (ما٨٨٨ ۔ )١٢٨٧ _ ١٣٠٥ه /١٨٧١٧ ديعس نب يكرت ناطلسلا ةلودو (م١٧٨١_-٨٦/

 :نيطالسلا نم لك هنامز يف اهمكح ىلع بقاعت دقف رابجنز امأ ،نامحمب

 ١ ناطلس نب ديعس نب شغرب )١٦٢٨٧ - ١٣٠٥ه_/١٨٧٠ _ ١٨٨٨م(.

 ٢ ناطلس نب ديعس نب ةفيلخ ۔ )١٣٠٥ _ ١٣٠٧ه_/١٨٨٨ _ ١٨٩٠م(.

 ٣ ناطلس نب ديعس نب يلع ۔ )١٣٠٧ _ ١٣١٠ه_/١٨٩٠ _ ١٨٩٣م(.

 ٤ ديعس نب ينيوث نب دمح )١٣١٠ _ ١٣١٤ه_/١٨٩٣ ۔ ١٨٩٦م(.

 هبحاص دقو (م٢٠٩١ _ )١٣١٤ _ ١٣٦٢٠ه /١٨٩٦ ديعس نب دمحم نب دومح ۔ ٥

 ىمسم تحت اهنع بتكو ه٦١٣١ ةنس ةيقرشلا ةيقيرفألا راطقألاب هتلحر ىف

 ديعس نب دمحم نب دومح مظعملا ناطلسلا انالوم ةلحر يف ةيقربلا عماوللا)
 .(ةيقرشلا ةيقيرفالا راطقألاب

 همايأ يفو ،(م١١٩١_٢٠٩١/ ه٩٢٣١ )١٣٢٠_ دمحم نب دومح نب ىلع ٦

 .هل غرفتو فيلأتلا يف هتمه فرصو ،ءاضقلا ةنهم نم لاقتسا

 ٧ ينيوث نب براح نب ةفيلخ )١٣٢٩ _ ١٣٨٠ه/١٩١٧١ - ١٩٦٠م(.

 (ه٨٣٢١ )١٣٣١- نامعب يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةلود تماق امملو

 هلئاسرو ةيضاهنتسالا هراعشأ لالخ نم اهيديؤمو اهراصنأ نم ملسم وبأ ناك

 .نامغ مألا هنطو ىلإ هتشي نينحلا ذخأ دقو ،رابجنز نم اهثعبي ناك يتلا ةيرثنلا
 مامإلا ةمامإ لوأ يف اهنع اديعب هبحن ىضق ذإ هفعست مل رادقألا نأ ريغ

 .(ه٣٧٣١ _ )١٣٣٨ يليلخلا هللادبع نب دمحم

 نب ىسيع خيشلاو يملاسلا نيدلا رونك هرصع ءاملعب قيثو طابترا هل

 .يثراحلا حلاص

 "جحلا مسوم يف ةكمب هيقل يذلا شيفطا فسوي نب دمحما ةمئألا بطقو

ديعس نب مساق ركفملا خيشلاو ،يبيللا ينورابلا اشاب ناميلس دهاجملا خيشلاو



 .۔۔۔ _ .. ٤٢٢ :- هانبا ...... . .__نونلا فح

 يمالسإلا رمتؤملا سيئر اشاب ضاير عم لصاوت هلو رصم ليزن يخامشلا
 دقلو ،هنامز يف ريظنلا عطقنم اميرك ناك ،رصم يف ةيحالصالا ةكرحلا ءامعزو

 نيطالس نم هيلع تلاهنا دوقنلا نأ مغر ،رابجنز يف الزنم كلمي مل هنأ هنع فرع
 :هتروصقم يف لاق امك هدنع لاملاف \ءيش ىلع يقبي ال اداوج ناك دقلف ،رابجنز

 ىرثلا يف تنأو ىركذلا تدلخ اهتقلطأ اذإ لاملا لئاقع

 :تت لوقي ديلا تاذ قيض نم هذقنيل هللا ىلإ لاهتبالا ريثك خيشلا ناكو

 اللخت ام يتقاف نم هب آذست ىنغ يل تأشنأ قالخاي تئش ولو
 الهسو اقزر مهللا يل زّسيف يتشيعم قيض قازر اي دهاشت

 خبشلا نبا نع هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا يوريو
 همساو نيملعملا دحأ هءاج دقف ،هيبأ مرك ىدم سكعت ةصق رصان نب انهملا

 املف }هل اهفصو ةبج راضحاب انهملا هدلو رمأف ،ةبج هنم بلطو نسح خيشلا
 ةبج خيشلا يطعأ) :هسفن يف لاقف ،دوجوملا لضفأ اهنأ دجو لزنملا انهملا لخد

 يف لزنملا هوبأ لخد املو ،(يبأل ةديجلا ةبجلا هذه كرتأو ةدوج اهنم لفأ

 هلع بضغف لعف امب هربخأف ،انهملا هنبا لأسف ءاهب رمأ يتلا ةبجلا دجو ءاسملا
 راطقلاب ناليم ةفاسملاو ءاسم تقولا ناكو نسح خيشلا ىلإ اهلمحي نأ هرمأ

 .نسح خيشلا لزنم ىلإ ةيناثلا ةطحملا نم لايمأ ةعبرأو ،نيتطحملا نيب

 غلابلا ملسم يبأ خيشلا مرك ىلع لدي امم اًضيأ دمحأ خيشلا تايورم نمو

 ةيبور ةئام يرهشلا هبتار بناج ىلإ هل صصخ ينيوث نب دمح ناطلسلا أأ
 بلطي نم مهنم 6هيلإ نوتأيف كلذ نوفرعي سانلا ناكو ،ةعمج لك هيلإ ملسن
 ةئاملا يضقنت ىتح اذكهو ،هترسأل ةدعاسم بلطي نم مهنمو ،جاوزلل ةدعاسم

 .ءيش كلذ نم هتيب ىلإ لصي نأ نود .ةيبور

 ء(برعلا رعاش) :يملاسلا نيدلا رون هامس ،رابغ هل قشي ال ريبك رعاش وهو

.(رصعلا رعاش) ب ةمئألا بطق هبقلو



 !جاديينامعلا ةاضقلا مجعم {. .___ ._ ..... -- ٤٢٤ .۔۔۔..۔۔۔

 (ناميإلاو فيسلا ىف ناوضرلاو حتفلا) :ةينونلا ةديصقلا هدئاصق رهشأ نمو

 :اهعلطم ىتلاو ،(اًبيرقت اتيب )٣٨٣ اهتايبأ ددعو

 نانسو وجشلا اذ اي كفرطل امف نانرم نهيداح قراوبلا كلت

 ةديصقلا هذه» :هل لاقو ،يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ىلإ اهلسرأ دقو

 .لئابقلا خويش عم اهراهشإو اهخسن نم راثكإلاب رمأت نأ كنم وجرأ ةينونلا
 ىلع اهانعضو ةياغلا هذهلو ،مهتايحيرأ نم زهتو مهفطاوع نم كرحت نأ اهاسع
 .«نيملسملا فطاوعل اكيرحتو نيدلل انم ةسايس ،ةريتولا هذه

 ،(ابيرقت )٣٩٣ اهتايبأ ددعو ةروصقملا ةديصقلا اًضيأ هدئاصق رهشأ نمو

 هللا ءامسأ يف سدقملا يداولا) ةديصقو ،(ىنطو) ةيميملا ةديصقلاو

 .ةريثك ةعئار دئاصقو ،(ايرقت اتيب )٩٧}١ اهتايبأ ددع غلب يتلا (ىنسحلا
 ءاثر يف دئاصقو ،ةحئافلا ةحفنلاو راصبألا سمطو ،ىنسألا جرعملا :لثم

 اينامحر اسفن يتوأو ،هرمع نم نيرشعلا غلبي املو مظنلاب فتهي أدب دقو

 هتالاهتبا يف ىلجتتو ‘تايكولسلاو راكذألاب قلعتي امب ةصاخو رعشلا يف

 .ةعئارلا راكذألا دئاصق لالخ نم لئبتملا دبعتملا كسانلا ةروص

 ه٩٣٣١ رفص ١ خيراتب لامعألا لئالجب ةئيلم ةايح دعب ةمالعلا خيشلا يفوت

 .ةيمالسإلا قرفلا فلتخم نم فولألا ةتزانج عيشو (عم٠ ربوتكأ ١٥ قفاوملا

 رعاشلا هديفح هاثر ءاماع نوتسو نانثا هردق ارمع شاع دق نوكي كلذبو

 :اهعلطم ةديصقب يحاورلا ريمع نب ناميلس نب ملاس بيدألا

 رادب ادبأ يل :تسل كنإف راف اي ينع كيلإ كيلإ

 :لاق نآ ىلإ

رابجنزلا ضرأب ؛اتفد ربخ ريخ نميهملا محر ايأ



 ۔۔۔۔۔.۔۔۔.۔۔_۔ ه ٤٢٨ > ه ۔_۔۔ ۔-_۔- -- _.۔ _ نونلا ه ح

 ةديصقب ىنالهبلا ملاس نب ناميلس نب ملاس رعاشلا هيخا نبا هاثر امك

 :اهعلطم

 قرطت ال هسومش ضيرقلا ىرأو 3 قرطم انهملا يبأ دعب ملعلا

 .هتانج حيسف هنكسأو ةعساو ةمحر ملسم ابأ ةمالعلا خيشلا هللا محر

 :ةيبدألاو ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 :ةفاحصلا :الوأ

 يف اهريرحت سيئر وه ناك دقو ،م١١٩١/ه٩٢٣١ ةنس «حاجنلا» ةديرج ردصأ

 .تارم ثالث رهشلا يف ردصتو ،رمألا ئداب

 :تافلؤملا :ايناث

 :اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف هتافلؤم - أ

 مامالل ماظنلا رهوجل حرش :(طم) رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن ١

 هلعجي نأ ىلع امزاع ناك هنأ ركذيو زئانجلا باتك رخآ دنع هيف فقو ؛ىملاسلا

 وهو اريسي الإ رافسأ ةثالث يف عقي هنم لمك امو ،اءعزج نيرشعو نيننا يف

 نيب راوح ةئيه ىلع هغاص .ةديقعلا يف باتك : (طم) ةيبهولا ةديقعلا ۔ ٢

 ةديقعلا سرغ هلالخ نم فدهي ركتبم جهنمو عيدب بولسأب ؛هذيملتو ذاتسأ

 .ةئشانلا بولق يف ةحيحصلا
 دعاوق يف عباسلا لصفلا يف فقوت ثيح ،همتي نأ لبق ملسم وبأ يفوت دقو

 .ققحم باتكلاو ،لمعلاو ملعلا يتدعاق نع الإ هيف ثدحتي ملو ،نيدلا

 يبأ ديفح اهيلإ راشأ ،ةديقعلا يف ةزوجرأ :داقتعالا ملع يف داقولا رونلا _ ٣

.اهلمكي نأ لبق يفوت دقو ،هل هتيثرم يف ملسم



 ؟جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ ..۔. ۔..۔۔۔ ۔ ۔۔ه ج ٤٢٦ ه۔۔۔۔۔۔..۔.

 ةمامإ داقعنا ليبق هفلأ ةيعرشلا ةسايسلا ىف باتك :ناميإلاب ةسايسلا - ٤

 هنأ ودبي نكلو ،هتعابط يوني ناكو ،م٢١٩١/ه١٣٢١ ةنس دشار نب ملاس مامإلا

 .روكذملا مامإلا ىلإ هتلاسر يف ملسم وبأ هيلإ راشأ دقو ‘كلذ نم نكمتي مل

 .هديب اهبتك ىتلا هتدوسم نم ةلوقنم هنم ةخسن هيلإ لسرأ دقو

 يبأل هئاثر يف ريمع نب ناميلس نب ملاس هيلإ راشأ :عورفلا ةيفاش ۔ ٥

 :لوقي ثيح ،ملسم

 .ءاقش الأ عورفلا ةيفاشو

 .راقتفاب فراعملا سمتلمل

 .«هيلع فقأ مل» :ميدع نب ناميلس نب ملاس هيخأ نبا هنع لاقو

 بيدألا اًضيأ اهيلإ راشأ "ةنيمث ةلاسر :ادفلا ةلأسم ىف ىدهلا نيع ٦

 :لوقي ثيح ،هئاثر يف ناميلس نب ملاس

 رامدلاب ينتمر ةيهادل ىلقع راح دق ىدهلا نيع ايو

 .ايلاح اهيلع رثعي ملو

 ناكو ٠ «تالاؤسلا :ناونعب باتك ىف تعمج اهنأ ركذي :ىواتفو ةبوجأ ۔ ٧

 .رثأ هل ملعي ملو دقف هنأ ريغ ملسم يبأ ةافو دعب ءارضخلا ةريزجلا يف ادوجوم

 :ىرخألا تالاجملا يف هتافلؤم ۔ ب

 .يوبنلا دلوملا يف بيتك :(طم) ةيربلا ريخ دلوم ىف ةيدمحملا ةأشنلا ١

 يبدأ بلاق يف ةلق يبنلا ةريس نم ائيش هنمض دقو ،عّجسلا ةقيرط ىلع هأشنأ

 . عراب

 ٢ - «ةيدمحملا ةأشنلا» هباتكل لصأ هنأ ركذي :يدمحملا رونلا .

نيتس يف عقي باتك :ةيدمحملا زجاعملاب لسوتلا يف ةيدمصلا زونكلا - ٣



 .. .. ...ا٢ا٧ ه. ... . نونلا فرح

 دقو ةلي لوسرلا تازجعمب ملسم وبأ اهيف لسوت ةيعدأ نم فلأتيو ،ةحفص
 .ما٨١٩ ربوتكأ ١٩ /ه٧٣٣١ مرحم ١٣ يف هخسن نم ىهتنا

 ملو ركذي ،ركذلا ةقيرط يف سيفن باتك :رارسألا حاورأو راونألا حاولأ ٤

 .ىنسحلا هللا ءامسأ مظن يف ىنسألا جارعملا ٥

 هظعاومو هحئاصن اهعدوأ :يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ىلإ ةلاسر ٦

 \؛ يف اهريرحت نم ىهتنا دقو ةيحالصإلا هراكفأو هءارأ اهنمضو ،ملاس مامإلل

 .م١٩١ا٥ سرام ١ / ه٣٣٣١ رخآلا عيبر

 اهريرحت نع هئافعتسا دعب حاجنلا ةفيحص يف اهضعب رشن :تالاقم ٧

 .ةيرصملا فحصلا يف رخآلا اهضعبو

 :رعشلا :اثلاث

 .رعش ناويد ١

 .عوبطم ينالهبلا ملسم يبأ راكذأ يف ينامحرلا سقنلا ٢

 .يرشخمزلا يتيبل اهيف رصتنا يتلا ةيؤرلا يفن يف ةديصق ٣

 .ءارلا ةيفاق ىلع «ةماقتسالا ناهرب» ةديصق ٤

.ءاهلا ةيفاق ىلع «ةيتاذلا تافصلا» عبسلا هللا تافص مظن يف ةديصق ۔ ٥
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 ٤٠٤. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ،يريغملا ه
 (ينامحرلا سقنلا باتك لوأ تعبط) ملسم يبأ ةمجرت ‘دمحم نب يحي ،ينالهبلا ه

 ٢٧. ۔١١ص

 ٠ ........ ص (خم) نايبلا عماول ٦٨ ۔ ٧٥.

 ٢٤٦/٦ _ ٣٥٧. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 .رهوجلا راثن ةمدقم دومح نب ملاس ،يبايسلا ٠

 .رهوجلا راثن ةمدقم دوعس نب دمحأ ،يبايسلا ه

 ٥٥ _ ٥٨. ص نامغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ،ملاس نب هللادبع .د يثراحلا ه

 ١٥٩ _ ١٦٠. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٢١١. ص بطرلا ؤلؤللا ‘دمح نب ديعس ،يثراحلا ه

 .(هلك) نامغ ناسح يحاورلا ملسم وبأ رصان حلاص دمحم .د ه

 ينالهبلا ملسم يبأ ةمالعلا ةايح ىلع ءاوضأ :ناونعب ةرضاحم دمح نب دمحأ يليلخلا ه
 ١٨. ۔ ٥ ص (ينامحرلا سفنلا باتك لوأ تعبط)

٤٧٦٢. ۔ ٤٦٩ ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 .۔۔۔۔۔ه ٤٢٩ :- . _تنوفلا فرح

 ينامعنلا ملاس نب ديعس نب رصان خيشلا

 . هيقف ] ض اق

 .77 قيوسلا ةيالو نم ةبخلا ةدلبب دلو

 ._ه ٠

 ةيعرشلا مولعلا ئدابم ذخأو هتيرقب اشنو
 ملعلا يقلتل ه١٥٣١ ةنس ىوزن ىلإ لحر مث اهنم

 خياشملا ضعبو هي يليلخلا مامإلا دي ىلع
       .كانه ءاملعلا

 . يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا بلط مث

 هلسرأو ديعس نب رصان خيشلا هل راتخاف هدالوأل اسردم يليلخلا مامإلا نم

 .زيردلاب نكسو ةيقرشلاب لباقلا ىلإ مامإلا

 اسردم يثراحلا ناميلس نب دمح خيشلا هبلط ىسيع خيشلا يفوت امملو

 .بريضملاب نكسو هيلإ بهذف بريضملاب هدالوأل

 نم بريضملا ةيالو يثراحلا حلاص نب دمحأ نب حلاص خيشلا ىلوت املف

 لحل نيبئاطلاو امد يداو ىلإ بهذ ةيقرشلا قطانم يف هضؤفو مامإلا لبق
 نب ملاس خيشلا ينربخأو ،هعم ايضاق نوكيل رصان خيشلا فلك كانه تاعازن

 خيشلا دوقأ تنكو ةلحرلا هذه ىف اريغص تنك ىننإ :الئاق ىثراحلا هللا دبع

 .ةقطنملا هذه يف ارهش انيقبو رصبلا ريرض هنأل رصان

 ما٠٧٩/ه٩ ٠ ةنس بريضملا يثراحلا دمح نب ديعس خيشلا ىلوت امدنعو

 هموكحلا لبق نم اهب ايضاق رصان خيشلا نيع سوباق ناطلسلا دهع ةيادب وهو
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 [جا نييناععلا ةاضقلا مجعم . . .

 نم هءافعإ رصان خيشلا بلطف ايلاو قاتسرلا ىلإ ديعس خيشلا لقن نأ ىلإ

 .يفعأف ءاضقلا بصنم

 نم ةقدلا ةيرق ىلإ هتايح تاونس رخآ لقتنا هنأ الإ بريضملا ىف شاعو

 . هري ه١٨١٤١ كرابملا ناضمر ١٤ يف اهب نفدو يفوتو لباقلا ةيالو لامعأ

 ها!٤/٥/٦٣ نينثإلا موي يف ينامعنلا رصان نب هللادبع خيشلا هنبا اهب يندمأ تامولعم ه

 .م٣٢/٢/٥١٠٢ قفاوملا

 نيرشعلاو عبارلا ةليل رشوبب هلزنم يف يثراحلا هللادبع نب ملاس خيشلا عم ةيصخش ةلباقم ه

.م٧١/٢١/٤١٠٢ قفوملا ه٦٣٤١ رفص رهش نم



 .۔۔٨ ٤٢١ ه:َ نونلا فرخ

 خشلا
 لدىعس ان خيشل

 نب ديعس نب . ديعامسإلا

 لمح أ نب دمحم نب :

 ) ١٢ه/١٦١م(

 .هيقف ضاق

 ا ,ش | ,رجهل رشع ثلاثلا نرقل ١ يف ش ه شاع

 ةشلا هدل او لي ىلع ملعل ا ذخ و ؤ ىب دمحم نب ديعس خيشل 7 ذخأو ،قيوسلا ةيالو يف دلو
 . نب دي ِ

 ٠ - . أ ١ \ ٠. ١ ( . - ١ ١ ١ ١ ١ ١

 هب اهب تافو تن اكو اع | 8 اف : ٠ ن امُغ ىلإ د

 : ٍ ٠ و ‘ ر . _ ِ ٠
 ذ ة احتلا فعص

 - هر ٠

٢٥٩/٢٣ _ ٢٦٠ ةيضابإلا نيملكتمل ۔ملاو ءاهقفل ةفلا مجعم كي ،يلع نب دهف ‘ي ذ }©ىدعسلا ه



 [جا نيبناععلا ةلضقلا مجعم | -ه ... ..٢٢:

 يودعلا ناميلس نب رصات خيشلا

 .هيقف ضاق

 : مكح) ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو

 ٨٩ -_ ١٢٧٣ه_/١٨٠٤ _ ٨٥٦ )م .

 نم زاريش ىلإ ناطلسلا هوخأ هلسرأ امنيح ناطلس نب ملاس ديسلا بحص

 يذلا يربجلا دمحم نب رصان نب دمحم برح ىلع ةناعإلا بلطل سراف دالب
 داسفإلل يريطملا قلطم لسرأو ،ةيعردلا مكاح زيزعلادبع نب دوعسب ناعتسا
 .نامغمب لسنلاو ثرحلا كالهإو

 هل حيصف لجر هاشلا ةاضق نم ضاق ناكو :نيبملا حتفلا يف قيزر نبا لاق
 الإ ملكتي مل ملاس ديسلا ةرضح يف ملكت اذإف ،اهريغو ةلآلا ملع يف دي
 نب ملاس ديسلا عم ةيناممتلا ةاضقلا نم ناكو ،ازريملا همساو ىحصفلا ةيبرعلاب

 .(ىلوعملا يودعلا ناميلس نب رصان ناطلس

 راصو همكح سلجم يف يسرافلا ىضاقلا ئنامعلا يضاقلا راز دقو
 يف راد ام هل لقنو ٠ هاشلا ملعب كللذ ناكو نيبهذملا لوح ليوط راوح امهنيب

 هيضاق ىلإ هئارزو نم اريزو لسرأف ىناملا ىضاقلل ةبلغلا نأو ،راوحلا كلذ

 كلهجب تقّمو لجخلا كباوجب انتسبل أف كنامغ يضاق كبلغ دقل :هل لوقي

 .ءاضقلاو مكحلل ال اصعلا برضل حلصت تنأف ،قّزمم لك ةعيشلا بهذم

 .(ساندألل ساك وأ حالف لكل انيدخ نكو "مكحلا لزتعا

 ٤٤٨ _ ٤٤٣. ©نيبملا حتفلا كمحم نب ديمح ،قيزر نبا ه

٤٢. ص ،م٠٠٠٦/ه١٢٦٤١ ١. ط ،ناهبن يبأ ركف يف تاءارق ،يبدالا ىدتنملا ه



 نونلا فرح

 يداّذملا ناميلس نب رصات خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 ىلإ لخن لهأ هدفوأ 6ىوزنب ماقأ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .ةءانه ينب يديأ نم لخن عاجرتسا هنم بلطي يك ناطلس نب فيس مامإلا

 ٠ نورخآو يودب ٠ نامغ مالعأ ليلد ٦٠.

ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه ٤٧٣.



 [ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .۔ ..... _ . -- :٤٢.__..۔

 هثلا دبع نب ناميلس نب رصات خيشلا
 يليعامسإلا

 .هيقف ضاق

 .ءاربإ نم

 .ةبراعيلا ةمئألا دهع يف ايضاق ناك

 .(م١ا٧٣٧/_ه٠٥١ :ت) يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلل رصاعم

 ةرتفلا لالخ ةبراعيلا دهع يف نامغ يف ةيملعلا ةايحلا ادمح نب ملاس نب ىسوم ،يدشاربلا ه
.م٤٤٧١ _ ٧٥١١/ه٤٢٦١۔٤٣٠١ نم



 ۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔ ٤٢٥ ٠ ه َ ٥ ۔۔ ۔۔۔۔۔_ ._.۔ ..... _ نونلا فرح

 داذم نب دمحم نب ناميلس نب رصات خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ىوزن لامعأ نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجمهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 ذملتت هنبا لعلف هنامز يف هقفلاب نيروهشملا نم ناميلس خيشلا هدلاو ناك

 .ملعلا نم ائيش هنع ذخأو ،هيلع

 يف ىوتفلا عجرم ناكو ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا ةاضق نم ناك

 .رصان يضاقلا اهيلع باجأ ةريثك ةلئسأ ناطلس ماماللو .هنامز

 يف نفدو إما٩٢٧ ويلوي ١١ /ه١٤١١ ةجحلا يذ نم ١٣ نينثإلا راهن يف يفوت

 .ىوزن

 ١١٠/٢. نايعألا ةفحت ،يملاسلا ه

 ٥٠٣/٢ _ ٥٠٤. نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ه

 ٠ ......... ص ديعسلا علاطلا ٢٠٥ _ ٢٠٩.

 ١٦٠. ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

٢٦١٠/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ©يدعسلا ه
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 يم السلا فبس نب رصات خيشلا

 .هيقف ضاق

 .لخنب ىربكلا ةبعصلا ةلحم نم

 فيس نب رصان نب دمحأ ىنبا دمحمو ديعس نيهيقفلا نيخيشلا دج وه
 . .نيتمالسلا

 اه١٣٣١۔٥٠٣١ :مكح) يكرت نب لصيف ناطلسلل ءاضقلا يلو

 ١٨٨٨ _ ١٩١٣ م (.

 .هيف دبعتي ناكف ،يداولا ةفض ىلع نيقباط نم بيسلا دجسم ىنب

 نع رورس يبأ هللا دبع نب ديمح خيشلل يدنكلا فيس نب هللادبع خيشلا نم طوطخم باوج ه
 .لخن نايعأ ضعب

١٢. ص لخن مالعأ "يمرضحلا رصان نب رينم ذاتسألاو ،ناميلس نب دلاخ .د "يدنكلا ه



 نونلا فرح
 . م ؤ١٧٣ هو و_۔۔. ۔ _۔۔۔.۔.۔ ۔۔ ... ۔_ ۔_. 72 .. ۔

 يلوعملا فيس نب رصات خيشلا

 .هيقف ضاق

 .يدع دالوأ ةقرف نم وهو ،ءاكربب فيرطلا ةقطنم نم

 ةمامإلا يلو يذلا يديعسوبلا نازع نب سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا يلو
 نب فيس يضاقلا خيشلا لاق م ١٨٦٨-١٨٧١ قفاوملا / _ه٧٨٢١ _ ١٢٨٥ نم

- 
- 
 ةلالس هه فيرطلا ةقطنم يف يرع دالواو» :_ه٢٢٤١ :تن : :[. يلوعملا دشار >

 .۔ ذ قرس مهتيزذ نم قبي ملو ،نازع مامالا يضق فيس نب رصان خيشلا

-- - 
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 . ج ع ٥ ٢٨ .._۔ ۔۔۔ ۔۔ [جا نييناملا ةاضقلا مجعم

 نب ناميلس نب رماع نب رصان خيشلا
 يم ايرثا دمحم نب نسح نب فلخ نب دمحم

 (م٨١٩١ رياني ١٨١ / ه٦٢٢١ يناثلا عيبر ٥ سيمخلا ةليل :ت۔م٠0٨١/ه٦٦٢٦١ :و)

 .هيقف .ضاق

 نرقلا نم لوآلا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .يكزإ ةيالو نم رازنلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع عبارلا

 ناميلس نب رماع خيشلا هوبأ ناك دقف ،ىوقتلاو ملعلاب فرع تيب يف أشن

 .اهيقف املاع يمايرلا

 .فورعملا ريبكلا رعاشلا رصان نب نمحرلادبع هنبا هنع ذخأ دقلو

 هل ىلوت دقو دشار نب ملاس مامإلا ةعيبب اوماق نيذلا ءاملعلا دحأ ناك
 ديدش ابلص ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ناكف لئامس ىلع ءاضقلا

 نود ةيعرشلا ماكحألا ذفنأف ،ملاظلا دي ىلع ذخألا ىف اديدش ،هنيد يف ةريغلا

 .سانلا نم دحأ نم لجو وأ فوخ

 الإ قبي ملف ،هتايح يف هقّزم ريبك رعش ناويد هلو ،رعشلل ابحم ابيدأ ناك

.ةيبدأو ةيملع ةبوجأ كرت امك كسانلا يديأ يف يتلا دئاصقلا ضعب



 ٠ -:. ٤٢٨ ٠ ___ .. _ ۔ ۔.۔ - _ نونلا فره

 ٩/٢. يمايرلا ناويد رماع نب رصان نب نمحرلا دبع "يمايرلا ه

 ٢٩٩. ص نايعألا ةضهن ،هللا دبع نب دمحم "يملاسلا ه

 ٢٦٨/١. نامعنلا قئاقش ،هللا دبع نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٩٨. ص نيلمأتملا ةهزن دمحم نب ىيحي ،ينالهبلا ه

 ٢٦١/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه

٤٧٤. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 [ج/ يباعلا ةاضقلا مجعم -"

 دمحأ نب رمع نب هنلا دبع نب رصات خيشلا

 يتبسلا

 .اجنف نم ‘هيقف .ضاق

 ديق ىلع ،م٦٨٧١/ه١٠٦١ ةنس ىلإ ناكو رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ةايحلا

 ةنس يف هل خوسنم يصقشلا ةمالعلل «نيبلاطلا جهنم» :باتك نم ءزج دجوي

 ناضمر نب دشار نب ناضمر نب دوعسم :وه خسانلاو .م١ا٣٦٧/ ٧٧

 نب دمحم اهب ىصوأ هطخب ةيصو دجوت امك ،ىلئامسلا يليحلا يناضمرلا

 نب دمحأ مامإلل ايضاق هدلاو ناك يذلا ىشاطبلا تاكرب نب دمحم نب ناطلس

 يهو ،دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا هديفح مايأ ىتحو ‘يديعسوبلآ ديعس
 :يليام اهرخآ يف ءاج ،ةليوط ةيصو

 نع عجر دق هنأب ،يشاطبلا دمحم نب ناطلس نب دمحم خألا ىصوأ)
 نب نمحرلادبع ةقثلا خألا لعج دقو ،هل اهلعج ىتلا ةرجألا نعو .هيبأل هتياصو

 .هاياصو ذافنإو ،هنيد ءاضق يف 6هتوم دعب هتصو ‘يشاطبلا برعلب نب دمحم

 ةرجأ ‘ةضف ةيدمحم نيتس هتوم دعب هلام نم هل لعج دقو ،هنويد ءاضتقا يفو

 .ةياصولا هذه رمأ نم هل لعج اميف ،همايق ىلع هل

 هجول رح وهف هكولمم وهو هنع تومي كولمم لكب ءاذه دمحم ىصوأ

 هلل ةعاط "ا .":دلبلا ؛ةََقَمْلا ام كردأ امو ه َةَقَملا َمَحَتفا الف » ،ىلاعت هللا
 .ةلي دمحم هلوسرلو

 دحاو لكل ىصوأو هل وهف ،حالسلا نم هدنع امب 0....... لكل ىصرواو

. كلذب مهل هنم ةيصو كلام نم ةضف تايدمحم رشعب مهنم



 ۔ ......ا ا هو ___ ۔_.۔.۔۔۔۔ . ._ وست م

 7 نيتس ماعطإ اهترافك ةالص ةرافكب هلام نم ؤ اذه دمحم ىصوأ

 مويلا خيراتب كلذو ،لبق نم هب ىصوأ ام ىلع ةدايز ،هتوم دعب هلام نم ذفنت

 ةرجهلل ةنس فلأو ةنس ىتئامو انامز ةنس ةنس رمص رهش نم نيرشعلاو ىناثلا

 يتبسلا دمحأ نب رمع نب هللا دبع نب رصان ،ىلاعت هلل ريقفلا هبتكو . )م ٧٨٦ م)

 .عضاوملا ضعب يف طقس عم ه ا .(هديب

 نم هل ةزاجإ ©ىتبسلا هللا دبع نب رصان نب دمحأ خيشلا :وهو ؤ هديفحلو

 نيب بتاكي نأ "يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس ديسلا

 :اهصن هذهو نيملسملا

 ؛نيملسملا نم اذه ىباتك ىلع فقي نم ملعيل ْ ميحرلا نمحرلا هلا مسب)

 دق ينأب :دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس “هدبع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا انأو

 نيب بتاكي نأ ،ىتبسلا هللا لبع نب رصان نب دمحأ ةقثلا ؤ انبحمل تزجأ

 هطخو ؛ةباتكلا رمأ نم هل هزيجأ نأ يل زوجي ام هل تزجأو ،لدعلاب نيملسملا

 6هديب فيس نب ناميلس هرمأب همداخ هبتكو . نيملسمل ا دنع هيلع لومعمو تباث

 .ما٣١٨ ربمفون ٦ /ه٨٢٢١ ةدعقلا رهش نم رشع يناثلا موي خيراتب

 6هيلع لمعلاو انه ناطلس نب ديعس ث ةقثلا انالوم هرطس ام تباثو حيحص

 .هديب يلوعملا ديعس نب دمحم نب نارهز هبتكو

 دلولا ةقثلل هتزاجإ نم ناطلس نب ديعس انالوم هرطس ام ترظن دق

 تباث كلذ نم هل هزاجأ ام نأ يدنعو ،سانلا نيب ةباتكلل اذه رصان نب دمحأ

 ؛سانلا نيب ةباتكلا رمأ نم هل هزيجأ نأ ىل زوجي ام هل تزجأ دق ىنإو .حيحص

 .ما٣١٨ ربفون ٨ /ه٨٢٢١ ةدعقلا ١٤ خيراتب يديب ناميلس نب رصان انأو هتبتكو

 كلذكو لمعلا هيلعو ،تباث يدنعو ‘ديعس خألا هرظس ام حص

 ريقفلا انأو هتبتك ،ناميل س نب رصانو نارهز :خياشملا تاقثلا هورطس ام

.يديب ناطلس نب ملاس



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 _ت ۔_۔۔.۔۔۔۔۔.. . ال.. .۔۔۔۔۔ _ ۔ ه -و ٤٤٢ ._۔۔۔__۔_

 .ها .(هديب ناطلس نب ديعس هبتك ،ىنم اذه

 نب نادمح نب فيس يض اقلا خيشل ا هللا دبع نب رصان خيشل ا ةيرذ نمو

 .هللا دبع نب رصان نب دمحأ نب ديعس

 ٠ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس .ىشاطبلا ٣٥٠٤.

٦. ءاطعو لذب ةريسم يتبسلا نادمح نب فيس خيشلا ٠ فيس تنب ةصقح . ةيتبسل ا ه



 .۔۔۔.اا٢ :- ه. ..۔۔..۔..۔۔.. نونلا فرح

 مساقلب نب برعلب نب دمحم نب رصان خيشلا
 يديعسوبلا

 ) ١ه/٧١ا١م(

 .هيقف حضاق

 ينب يداو نم تُمُمح ةدلب نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ىف شاع

 .ةحاور

 .برعلب نب دمحم خيشلا هدلاو لي ىلع سرد

 )م ١٦٢٤ _ ١٧٦٤٩ /_ه٩٥٠١ _ :مكح )١٠٢٤ دشرم نب رصان مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .ريصلا دالب نم (ايلاح ةميخلا سأآر) رافلج ىلع

٩٨_ ٩٩. ص ديفملا زجوملا 7 نب لذدمح 6© يديعسوبلا .



 ه .٤٤ ٤ ۔۔ _ !جا نيينامعلا ةلضقلا مجعم

 دوعسم نب ديعس نب دوعسم نب رصات خيشلا

 يصازحلا

 - .هيقف "ضاق

 .ىوزن ةيالوب ءاسميط ةيرق نم

 : ا | ،م٧٦٩١ قفاوملا ،ه٦٤٣١ ماع هتيرقب دلو

 "٨" | . ىلع ةيبرعلا ةغللا ئدابمو ميركلا نآرقلا ملعتو

 يضرلا مامإلا ةسردمب قحتلا مث ،هدلاو دي

 سردف ىوزنب ني ىليلخلا هللادبع نب دمحم

 هنيع مث ،‘ثاريملاو هقفلاو ةعيرشلا مولع اهيف

 مامإلا ةافو دعبو ،ةاكزلا ةابج ىلع افرشم مامإلا

 نبا ةيفلأو بارعإلا ةحلم يباتك يف ةيبرعلا ةغللا سيردتب ماقو ،هتيرق ىلإ داع
 .كلام

  

  
 رصان نب دمحأو يدنكلا ناميلس نب دوعس :ةاضقلا خئاشملا عجاري ناك

 .مهنم دافأو ينامثعلا هللادبع نب رهازو يفيسلا

 / _ه ٩١ ماع هدلاو يفوت ىتح ةعامجلا ةيلؤسم يف هدلاو دعاسي ناك

 .نبلا تاذ حالصإو ةيلؤسملا يف هماقم نيعف م

 ماع حنم ةيالو ىلإ لقنو ،م٢٨٩١ / ه٣٠٤١ يف مدأ ةيالو ىلع ءاضقلا يلو

 .اهيف ماكحألا ضعبل يكزإ ةيالو عجاريو ،م٦٨٩١/_ها٧٠٤

 ةيحصلا هفورظل ءاضقلا نم ءافعإلا بلط م٥ / _ه ٦ ماع يف

 .ىفعأف
-



 .. ۔۔۔.. ٤٥! ه۔۔ل..۔۔۔۔۔۔۔۔.۔ ... ۔۔۔._. ,نونلا فرح

 . يسرافلا رصان نب روصنم : خئاشملل اهرثكأ . ةيرثنو ةيمظن ةلئسأ هل

 رماع نب دومحمو ؛يفيسلا رصان نب ديعسو 0 ينامثعلا هللا دبع نب رهازو

 .يديربلا

 .م٧ / _ه١ ٤١٨ ماع يفوت

 قفاوملا \ه٧ رفص ٠! ىن ىصارحلا رصان نب ثراح خيشلا هنبا ىل اهبتك تامولعم ه

.م ٢! ١٦/ ٢٠١٥



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. ۔۔۔ - ٦

 ديعس نب ناميلس نب فيس نب ناهبن خيشلا
 يلوعملا

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداو نم

 .ايضاق ناك فيس نب دمح خيشلا هوخأ

 ناطلسلا دهع يف ءاكرب يفو لواعملا يداو يف ءاضقلا ناهبن خيشلا يلو
 . ١٨٨٨ _ ١٩٣) /م ١٢٣١ _ ٠٥ ١٣ :مكح) ىكرت نب لصيف

 ٠ رشع يف عقت لواعملا يداو نايعأو ءاملع ىف ةلاسر ديعس نب فيس ،يلوعملا صفحات‘٥

.اهنم ةروص ثحابلا ىدل .ةروشنم ريغ



 _۔.۔۔ه ٤٧ هل . س ...... ... . ونلا فرح

 يكلاملا رصان نب دوعسم نب رصان خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .دلاخ ىنب يداو نم

 ناضمر يف :ت) يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلا مع وه
 .هنم دافأو رماع خيشلا همزال دقو (م٨٢٩١/_ه٦٤٣١

 .دلاخ ينب يداوب ءاضقلا رصان خيشلا يلو

 ثحب 5ةيلاملا تالماعملا يف ةيرثنلا كلام ىبأ تاباوج دوعس نب دمح نب ىلع ٠ ىنسحلا ٠

 .٦۔_ ٥ ص ةيعرشلا مولعلا دهعم نم جرخت

 .٢٢ص ،هلامعأو هتايح 6 رماع خيشلا لاله نب ديعس يمشاهلا ٠



 ؟ج/ نيينامعلا ةاصقلا مجعم . ۔.۔ ._۔.۔_۔۔_م -- ٨٤٤._۔۔_۔۔_۔

 يدمسلا هنلا دبع وبأ ؛نامتع نب ناهبت خيشلا

 يوزنلا

 (م٠٩٨/ه٧٧٢ :يح)

 .هيقف .ضاق

 .ىوزن لامعأ نم دمس ةدلب نم ؛يرجمهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع

 مامإلاو حاّضولا نب دايز خيشلاو ٨&بوبحم نب دمحم خيشلا نع ظفح

 ةدعسم نب رمعو يلع نب ىسوم نيخيشلا نع ث دحو كلام نب تلصلا

 .ديعس نب ناميلس خيشلا نع لقنو

 . يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ خيشلا هنع ظفحو

 نب دمحم رباج ابأو ٧كسيمخ نب تلصلا رثؤملا ابأ :ءاملعلا نم رصاع

 برضي ناممب ةثالثلا ءالؤه ناك :هلوقب ديعس وبأ مامإلا راشأ مهيلإو رفعج

 جرعأو مصأ ىلإ رصعلا كلذ يف تعجر نامُغ لمهأ رومأ نأو 6 لثملا مهب

 وه :ىمعألاو نامثع نب ناهبن وه :جرعألاو .رفعج نبا وه :عصألاف 6ىمعأو

 .رثؤملا وبأ

 .ميمت نب نازع مامإلل نيدقاعلا نمض نم ناك

 ىلإ ميمت نب نازع مامإلا هثعب ثيح ؛م٠٩٨/_ه٧٧٢ ةنس ىلإ ايح ناكو

 .لاملا تيب نع هلأسي رظنلا نب دشار

.رثألا بتك يف لئاسم :ةيملعلا هراثآ مهأ نم



 نونلا فرح

    

 .!٢!۔١٢٦}١١ص ةريس كداذم نبا ه

 ٢٧٤/١. نايعألا فاحتإ ۔ىشاطبلا ه

 .٦١!١ص نامُغ مالعأ ليلد ©نورخآو يودب ه

 .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ٠



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .7 -- _ ٤٥٠١٠

 يحتقمل ا يدمحيلا ميهاربإ نب د اَجَت خيشلا

 (م٥٥٠١/ه٧٤٤:يح)

 .هيقف «ضاق

 .حنم ةيالو نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 نوتسو ناتنثا رمعلا نم هلو تامو ك ناذاش نب ليلخلا مامإلل ءاضقلا ىلوت

 ٠ ص ةريس ©داذم نبا ٣٢٣.

نايعألا فاحتإ كىشاطبلا ه ٣٥٤/١ _ ٣٥٥.



 ٤٥١. .هو . ً ٥ه۔_ ۔۔ - نونلا فورح

 يناسفلا ملاس نب داجن نب ملاس نب داجن خيشلا
 يرفافلا

 .هيقف لاو ضاق

 .قاتسرلاب رفاغ ينب نادلب نم

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 ضعب دجوتو . يولهبلا يباصقلا دشار نب ملاس خيشل ١ هخويش نم

 .هيلإ اههجو يتلا تالاؤسلا

 ،يدع نب دشرم نب ناطلس مامإلا لبق نم كنض ىلع ايضاقو ايلاو ناك

 ٨(ما١ه٦۔٤٥١١/ ما٣٤٧ ١٧٤١ :مكح) يبرعيلا مهرخآو ةبراعيلا ةمئألا عسات

 ىلإ جرخ مث ؛مامإلا ةافو دعب ام ىلإ اهب لضو هيراشتسمو هراصنأ نم ناكو

 مامإلا عم قافو ىلع نكي مل هنكلو كاهب ماقأو رفاغ ينب نادلبب هنطوم

 .هنجسف ريمح نب برعلب

 كنضب ناك املو يدنكلا ةمالعلل عرشلا نايب نم عباسلا ءزجلا هل خي

 خيشلا هل اهخسن ،يصقشلا ةمالعلل نيبلاطلا جهنم ءازجأ ضعب هل خسن

 .ما٣٤٧/ه٦٥١١ ةدعقلا يذ نم ١٣ خيرأتب يمحازملا يلع نب ناميلس

 ٥١٦٢. نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

 ٠ نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يدعسلا ٢٦٩/٤.

،ةيناممعلا ةعوسوملا ه ٣٦١٤.



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . _ :> ٤0٥0٢ .۔.۔۔

 ؛ميهاربإ نب داجت نب ىسوم نب داجت خيشلا
 يحتقمل ا يدمحيلا دمحم وبأ

 /ه٢١٥ بج ر نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل تبسلا :ت۔م٩٥٠١/ه١0٥0٤ - :و)

 (م٩١١١ ربوتكا ٤

 .هيقف 6لاو ضاق

 .حنم ةيالو نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأو عبارلا نرقلا يف شاع

 .يراجهلا رصن نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ يضاقلا نع ملعلا ذخأ

 مامإلا ةبوت نم رهظيو ٠ ةيالولا وأ ءاضقلا يلع نب دشار مامإلل ىلوت دقو

 .داجن يضاقلا نع ضار ريغ هنأ ما٠٨٠/ه٢٧٤ ةنس ةروهشملا دشار

 نب دمحأو وه جرخ م٣٠١١/_ه٦٩٤ ةنس :ليقو ،م٣٨٠١/ه٦٧٤ ةنس يفو

 .قاتسرلا ىلإ تقولا كلذ يف ةيقاتسرلا ةفئاطلا سأر ىلع رباج يبأ نب رمع

 .ودبي ام ىلع هلزع يف متي مل مهرمأ نأكو ،يلع نب دشار مامإلا لزع نوديري

 نب دمحم نب شبنخ مامإلاو ناسغ يبآ نب دمحم مامإلا ةاضق نم ناك

 اذه ،ادهع كلذ يف بتكو ،نامغ رومأ هيلإ ضوف يذلا .(ه٠١٥ :ت) ماشه

 ماشه نب دمحم نب شبنخ مامإلا لوقي ام اذه ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هصن

 سانلا نيب امكاحو ،قحلاب ايضاق كتلعج دق ينإ :ىسوم نب داجن يضاقلل

 نأ ىلع ،اهلابجو اهلوهسو ،اهرحبو اهرب ،نامغ رومأ عيمج كتيلوو ،لدعلاب

 دمحم هيبن ةنسو رابجلا هللا باتكب اهكتيلو يتلا ةيالولا هذه يف لمعت

 ةللاف ،راهنلا ءوض نع ليللا مالظ لصفنا ام ملسو هيلع هللا ىلص ێراتخملا

 ةوق الو لوح الو ،مصتعاف هبو ،لمكوت هيلعو ،بفتكاف هبو ،جتلاف هيلإو .قتاف
.«ميظعلا يلعلا هللاب الإ



 ۔۔ ٤٥٢ ٥ .هل ٥ ۔ .۔۔_۔۔۔۔۔۔۔ ۔. ۔ _ .۔_ ۔_.۔۔ نونلا قرح

 وه ناك دقو ،شبنخ نب دمحم هنبال هدعب نم ايضاق داجن خيشلا ناك امك
 .شبنخ نب دمحم مامإلا هنباو دمحم نب شبنخ مامإلل دقاعلا

 اهربد روز ةداهشب يلع نب دشار مامإلا هلتق ،الوتقم داجن خيشلا تام

 بجر رهش نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل تبسلا موي كلذ ناكو . هؤادعأ هل

 نفدو ركذ ام ىلع ةنس نوتسو ناتنثا هرمعو عم ٩ ربوتكأ ٢٤ /_ه٣١٥ ةنس

 .لئامس يف

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .ءزج نم رثكأ يف عقي ،نيدلا لوصأ يف :ةلدألا قئاقحو ةلكألا _ ١

 .ةءاربلاو ةيالولا يف وهو :داشرإلاو رئاصبلا _ ٢

 .ةلاوحلا باتك - ٢٣

 ةلاسرب هيلع ر :بهذملا ريغ نم وهو ؛جاتلا نبا ىلع درلا يف ةلاسر ۔ ٤
 عسي ال اميف دادعتسالا» جاتلا نبا ةلاسر اهيف بقعت ،نيدلا لوصأ ىف ةليوط

 .ةيؤرلاك ؛اهيف فلتخملا لئاسملا نم اريثك اهيف ركذ دقو ،«هلهج فلكملا

 ىملاسلا مامإلا اهانع يتلا يه ةريسلا هذهو اهريغو دولخلاو ٦ ةعافشلاو

 .نيفلاخملا ىلع درلا يف داجن ةريسب ةفورعملا ةريسلا :هلوقب

 ريس نمض دجوت يهو ابيرقت ةحفص نيثالث يف ةروكذملا ةلاسرلا عقتو
 .نيملسملا ءاملع

 لهأ رومأ نم هيلإ هدهع اميف دمحم نب شبنخ مامإلل هماهفتسا ه
 امو ؟هايإ هضف يذلا ضيوفتلا عون نع مامإلا هيف مهفتسي :(حخم) نام

 يف هنع مهفتسا يذلا لك داجن يضاقلل مامإلا زاجأ دقو ؟هيف هضف يذلا
.هباتك



 1 ‘...: 21.._ ۔

 'ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم 91 - ٥ ٤ ٥ ٤

 ٣٢ ٣٣. }٥١ه ص ةريس ‘للادبع نب دمحم ،داذم نبا ه

 ٢٤. ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ٣٥٥/١ _ ٣٧٢. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ١٦١١. ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

.ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف "يدعسلا ٥



 _ ءاهلا فرح

 يحلصملا دمحم نب لشاه خيشلا

 (م٩١/ه٢١ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف شاع

 :مكح) سيق نب نازع مامإلا ةلود يف ةلعاف ةكراشم هل تناك

 . )م١٧٨١ _- ١٨٥ _ ١٢٨٧ه_/ ١٨٦٨

 يقرشب ةتيو لامعأ نم ناجنشك يف ءاضقلا ىلوتو ،ايقيرفأ يقرش ىلإ رفاس

 .ةدع لئاسم ىف ةبوجأ هلو ثايقيرفأ

 ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ،يريغملا ه

 ٤٧٦/٣. نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 .؟٢/٨٧ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم }يلع نب دهف يدعسلا ه

٤٨٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .
 _ ٠ >> ٦٥1ا. . ۔۔ _

 رماع نب حلاص نب ىسيع نب مشاه خيشلا
 يناطلا

 .هيقف .ضاق

 .م١٩ ٠ قفاوملا هھ ٣٢٨ ماع لئامسب دلو

 نب نادمح خيشلا دنع ةيبرعلا ةغللا سرد

 دنع هقفلاو نيدلا لوصأو يفسويلا سيمخ

 امك يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا
 ١ . هللادبع نب دمحم مامإلا دنع ىوزنب سرد

 ا" ...... . . .| . ةمالعلا خيشلا همأل هدج عم هتماقإ مايأ يليلخلا

 .يدنكلا رصان نب ديعس

 راص مث ،يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دهع يف لئامسب ءاضقلا يلو

 ٥حرطم ءاضق يلو سوباق ناطلسلا ةلالج دهع يفو ‘بيسلا مث ،ءاكربب ايضاق

 .طقسمب ةيعرشلا ةمكحملا ةاضق دحأ راص مث

  

  

 دادعإ دهعم يف اسردم نع م٧٧٩٦١/ه٧٩٣١ يفو دعاقتلا ىلإ ليحأ مث

 ةريسلاو هقفلا لوصأو هقفلا هعم تسردف دهعملا بالط دحأ تنكو ةاضقلا

 .هيلع ينباجأف هقفلا يف ايمظن الاؤس هل ثهجو دقو "ةيوبنلا

 هتديصق يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا انذاتسأ هليمز هنع لاق .

 :نام ءارعش ركذ يف «نامجلا طومس»

 ةابأو ةنجأ رابك نم هيبن يط لآ نم هيقفو
 تاجَجهَب ةءاضو تءاج هنع يفاوق ىسيع لجن كاذ مشاه

 ..م ١٩٩١/١/٣١ قفاوملا ه ١٤١١ بجر ١٣ يف يفوت



 -٠ ه ٤٥٧ ۔۔۔۔ھه _   ءاهلا فرح

 يف بلاط انأو ،ما٧٧٩/ه٧٩٣١ ماع يف كلذو باوجلاو لاؤسلا وه اذهو

 .رعشلا باوبأ قرطل ىتالواحم ةيادب ىفو دهعملا

 اللشأ ال نأ ىلام

 يذلا يذاتسأو ىخيش

 امشاه كاذب ينعأ

 عه نق يط لآ نم
 ,لاؤسل ينبجأ يخيش
 اعجرم يبر كاقبأ

 ناخدلا براش ىف ىرت اذام
 هنأان .

 ازهج بوتلا هئمزلي له
 زسلا يف هفكي وأ

 يدس اي غدو ملساو

 اممنئاد يبر ةالص

 باوجلا
 المجم باوجلا كاه
 ارهج ناخدلا برش نشم

 ازهج ةبوتلاهمزلت
 ةبوت بنذ َأآكل

 ىتأ رسلاب ؤسيلا
 ىلع هلل دمحلاو

 الكشأدق يذنلانع

 الملا يف امْلِع قاف دق

 الزعألا كمسلا ىتقر

 المكألارانملااوناك

 الضعأدتهُلخ

 الئرم نيلئاسلل

 اللححلامانعرش ىف
 الضنفأهارت ام

 الجع ثاتملا كذ

 الذجريخ لكب

 المكألا يبنلا ىشفت

 البسلا اورانأ دق نم

 اللسأ ال نأ يل ام

 المملانيبانماع

 العفدقام سئبو

 القئاصنءاج

 الثتمم نكو ثد خأ

 المعا رهجلاب رهجلاو
 االّضفتهبدتام
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 اب اوج مظن نم يلع

 ال ملعلا تيدم ثبللظطاو

 مزلاف نامرحلاب ءعوبي

 هب .ذ ا ؟ .

 ينلخ د لالا ذ : ح

 زفغاف ملعلا يف دهتجأ مل

 ام شرعلا 7 ةالص

 يذنتللمالسلاعم
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 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 الأس د

 السك دق نمف لسكت
 الصح ملع سرد
 ا١لججأتام كاذ ك

 اللهبس ىضم يرم

 اللزلا ىهلإاي

 الطه ل 1 ِ

 المكألاماقملازاح

 الَضفلا باحصلا عم

 ١  1ى ل 5

 و ٥ و
 ر . > س

 ١٣ بجر ١٣٩٧ /ه ١ / ٧ / ١٩٧٧ م .

  

  

 ٣٤٥/٢٣. ‘نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ‘يبيصخلا ه

 .ءاحيفلا ابص ،يبايسلا دشار نب هللا دبع ،يبايسلا ه

 ٤٨٦. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

٣٧٦٢٨. ةيناممتلا ةعوسوملا ه



 ءاهلا فرح
 -ه ٥٩ ٤ .هك ه ۔ ۔.۔_ _

 ناميلس وبأ ؛ناميلس نب ديعس نب داذه خيشلا
 يوزنلا

 (م١١/ه٥ ق)

 .هيقف ضاق

 .ىوزن ةيالو نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 نب ىيحي ايركز وبأ هنع لقنو ،يبتوعلا ملسم نب ةملس ىلإ لاؤسلاب هجوت
 .دعس

 .راحص ىلع ءاضقلا ديعس نب دشار مامالل ىلوت

 :ةيملعل ١ هراثآ نرم

 .هيلإ بسني باتك ١

 .رثألا بتك يف لئاسم - ٢

 ٣٦٠/٢‘ 50٦٧/٦ ٢٠] ٤١. عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم ،يدنكلا ه

 ١٢٤/١١. فنصملا ،هللادبع نب دمحأ ،يدنكلا ه

 ١٥١. ص ةريس ،دادم نبا ه

 ٣١٠/١. نايعألا ةفحت ،يملاسلا ه

 ٥٤٣/١ _ ٥٤٥. نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ه

 ٢٨٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ،يدعسلا ه

٤٨٧. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ه ٦٠

 نب حلاص نب يتات نب ديعس نب لاله خيشلا

 ةبارع نباب روهشملا ؛ةبارع

 ) :يح ١٢٧٢٢ ه/١٨٥٧١م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ذخأو .ةبيط ةأشن اهب أشنو ،نييئاطلاو امد لامعأ نم ىدحإ ةدلب ىف دلو

 .يناث نب ديعس هدلاو دي ىلع ملعلا

 :مكح) ناطلس نب ديعس ديسلل ءاضقلا ىلوتو .ايقيرفأ يقرش ىلإ رفاس

 .رابجنز ىف هدعب نم دجام ديسلا هدلوو )م٦٥٨١ _ ٤٠٨١/_ه٣٧١٦١ _- ٨٩

 :هراثآ نم

 ،«كولملا حئادم يف كولسلا رهاوج» هامس ‘هسفنب هعمج رعش ناويد ١

 لزغلا يف دئاصق هيف دجوتو . هترسأو ناطلس نب ديعس ديسلا حدم ىف هرثكأ

 عبط دقو ةيهقف لئاسمل ةبوجأ هيف دجوي امك . ءاجهلاو فصولاو ءاثرلاو

 .تاعبط ةدع باتكلا

 تس يف يهو :ملع ريغب يتفي ،ملاعتم لجر نم اهيف رذحي ةلاسر - ٢

٢٧٣ - ٢٧٨. ص عوبطملا ناويدلا رخآ يف عقت تاحفص



 _ { ءاهلا فرح

 .كولسلا رهاوج ناويد \ديعس نب لاله "ةبارع نبا ه

 ٧٥. ص نويديعسوبلا دمحم نب هللادبع يسرافلا ه

 .١!٧۔١/٣٢١ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ١٦١٥ ١٦٦. ص نام مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 .آ٣٢/٦٨ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه

٤٨٩. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 ا ج/ نييناعملا ةاضقلا مجعم ه. ٢٦٦٤ه

 يناسارخلا ةيطع نب لاله خيتتلا

 (م٢٥٧/ه٤٢١ :ت)

 .يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع .هيقف ضاق

 يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ىلإ رفاسو ،ناسارخ نم هلصأ
 دارأ املف هرمأ لأ يف اًيرفص ناك هنأ هنع ركذيو .هيدي ىلع ذملتتو ةرصبلا

 عجرف ،مهبهذم نم هجورخو هتبوت مهغلبيف ،هدالب ىلإ عوجرلاب هورمأ ةبوتلا

 .هب هورمأ ام لعفو ،هدالب ىلإ
 ىلإ ءاجف ،َقحلا بلاط مامإلا ةدضاعمل نميلا ىلإ ةديبع وبأ مامإلا هلسرأ

 مامإلل اودقع نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناكو ،كانه ةمامإلا رمأ ءاهتنا دعب نامع

 .هل ءاضقلا ىلوت دقو ،(م١٥٧۔_٩٤٧/ه٤٣١ )١٣٦٢_ دوعسم نب ىدنلجلا

 :مهنم ‘دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةلود يف ءاملعلا نم ريثكلا رصاع

 دايز نب فلخو ،ةيطع نب بيبشو ،رذنملا نب ريشبو رباج يبأ نب ىسوم

 .مهريغو ،ينارحبلا

 نب مزاخ بلط اميف ىدنلجلا مامإلا ءاملعلا نم هعم نمو هراشتسا املو

 ىبأ املف ،هل امهعفدب هيلع اوراشأ ؛هيلإ نابيش متاخو فيس ميلست نم ةميزخ
 هنأل ؛نيدلا باب يف زوجي ال كلذ نإ :مهباوج ناك ؛ةعاطلاو ةبطخلا الإ مزاخ

 .نيدلاب اهنع عفدي الو "لاملاب ءاجرلا عم ةلودلا نع عفدي

 قبي مل ىتح ؛هباحصأو مزاخو هباحصأو ىدنلجلا مامإلا نيب لاتقلا عقوف

 لمحا :ىدنلجلا مامإلا لاقف .يناسارخلا ةيطع نب لالهو ىدنلجلا مامإلا ىوس

 دق يمامإ نأ ملعأ ىتح ؛يمامأ نكف يمامإ تنأ :ةيطع نب لاله لاقف ،لاله اي

مدقتف .لتقأ ىتح كدعب فلختأ ال نأ ئلع كل مث ،هتريصب ىلع ىضم



 ۔۔۔۔۔_ .ه ٥ : ٦٢ ۔۔ ۔۔_۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .۔ ۔۔ ۔ ۔ _ ءاهلا فرح

 باحصأ ناكو .عرد هيلع سراف وهو 6هدعب نم لاله لمح مث . لتقف ىدنلجلا

 هولوتحاف !!لاله :اولاق هوفرع املف هنوفرعي الو هتعاجش نم نوبجعتي ةميزخ

 . ١
 ھ۔ إ

 ٠ ةدلجر هوحع رصف

 اهيلع قلع دقو ،نامغ لهأ ىلإ اههجو ،هيلإ بسنت ةريس :ةيملعلا هراثآ نم
 ىلع نامُغ لهأ ثحي ليحرلا نب بوبحم ناكو ٧ثبوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ

 .اهيف رظنلاو اهتءارق

 . تاباوجلاو ريسلا لوهجم ٣٠٤١. ٦٢٥/٢. ٨٦. ٣١٥: ٣٤٦. ٣٩٢.

 ٠ ءايضلا ملسم نب ةملس ©ىبتوعلا ٦٧/٦٢.

 ٠ عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا ٢٦٢٠٣ ٣٥٠/٤. ٣٥٤ ٩١/٥. ١٦/٦ ٦٩/٦٩. ٤٣. ٦٧٧

.٣٢٠٧٠ 

 ١٠٩/١. ريسلا ،ديعس نب دمحأ ،كيخامشلا ه

 ٩. ص ةريس ،دادم نبا ه

 }٩. ۔١/٢٩ نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ١٨٤. ۔٢/٢٨١ ماظنلا رهوج ‘ديمح نب هللادبع يملاسلا ه

 ٢٤١. ۔ ٢٤٥ ص ةديبع وبأ ،هللادبع نب كرابم ،يدشارلا ه

 .٦١!٦ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٦١٢٨/١. نيبلاطلا جهنم ديعس نب سيمخ ‘©يصقشلا ه

 ٦٨٨/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف ،©يدعسلا ه

 ٤٩١. ةيضابإلا مالعأ مجعم "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

٢٢٩/١. خيرأتلا ربع نامغ ،دومح نب ملاس ،يبايسلا ه



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔ ۔ .۔.. -- ٦

 يدمحيلا جّرَمَم نب دمحأ نب دزو خيشلا

 .ءالهب نم .هيقف ضاق

 .يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 .هدلاو نع ملعلا ذخأ

 :مهنم ةعامج ءاملعلا نم رصاع

 .مهريغو ديعس يبأ نب ناميلسو ‘دمحم نب دادمو ،يَحَتملا حاضو نب حلاص

 لهأ نم ةلمج عم هللادبع نب دادم نب دمحأ ركب وبأ هيقفلا خيشلا هركذ

 .ماكحلا ءاهقفلاب مهتَعنو ،ملعلا

 ةنس عيوب يذلا رماع نب سيمخ نب نسحلا ابأ مامإلا ةمئألا نم رصاع

 . م١ ٥٣٤/_ھه٩

 .رثألا يف ةريثك ةبوجأ هل

 ةنس ةجحلا يذ نم نيقب لايل ثالثل سمشلا لاوز دنع ءاعبرألا موي يفوت

 .م ٤٧٠ /_ه٤٧٨

 ١٩٧/١١\، 0١٦٦/١٧ 0٦٦/٣٧. عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ه

 ٣٤/٢. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٣/٢٩٦. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف "يدعسلا ه

٢/ ٣٦٢٢. ،ريمنلا ،هللادبع نب دمحم ،يفيسلا ه



 ايلا فرح
 ۔۔۔۔۔۔- ۔ه ٤٦٥ . : ٥ه۔۔۔ ۔ے ۔۔ _ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔_۔. ۔ ۔.۔۔_۔ ۔ .۔ ۔ .. ۔۔. ۔ ..

 يفاوع نب دمحم نب دمحأ نب ىيحي خيشلا

 .هيقف ضاق

 لضفاب ميركلا دبع نب ملاس نع ملعلا ذخأو كطابرمب ءاضقلا ىلوت

 زاجحلا ىلإ لحرو كديدج دمحأ نب كلملا دبع نعو ، _هھ ٥٨١ ماع ىفوتملا

 نب ليعامسإ نب يقابلا دبع نب دمحمو "يدادغبلا خابطلا نب نيسحلا نع ذخأو

 .يراصنألا مهفلا

 .(روشنم ريغ ثحب) 6رافظ نم ةاضق دمحأ نب دلاخ نب ديعس يرمعلا ٠

 ٢ج تومرضحو رجهملا برع ةفرعم ىف توقايلاو دلا ،ملاس لابشألا وبأ ،نادنج نبا ه

.طوطخم



 نب ىيحي نب دمحأ نب دمحم نب ىيحي خيشلا
 يلامكلا لامك نب دمحم

 .هيقف ضاق

 لئابقلا جلفب ةيلامكلا ةسردملا يف سرد

 دمحأ نب نمحرلادبع خيشلا همع مزالو راحصب

 دي ىلع ءاسحألاب سرد امك ،هنم ملعتو يلامكلا

 ىلإ عجر اهدعب ،الملا ركب يبأ نب دمحم خيشلا

 ،سراف دالب نم مسقلا ةريزجب ةيلامكلا ةسردملا

 ىلإ بهذ مث تاونس ثالث سيردتلا يف ثكمف

 ءاهب ابيطخو امامإ لمعف إم٦٥٩١ ةنس تيوكلا

 ىلإ ١؛٣٨ يف داع مث ©فرصلاو وحنلاو يعفاشلا هقفلا سيردتل اضيأ سلجو

 .ةنس ةرشع سمخ اهيف ءاضقلا ىلوتف مدنسم ةظفاحم نم اخُب ةيالو

  

  
 . م ٣ ٢٠٠ /_ه ١٤٦٢٤ ةنس يفوت

 ١٩٦. مظنملا لوقلا يجرزخلا ه



 ٦1١... و ه۔۔_۔۔.۔۔۔ ۔ ... ءايلا فرح

 يرافظلا ريصن يبأ نب ىيحي خيشلا

 .هيقف ضاق

 بقلملا يوجنملا دمحأ نب دمحم ناطلسلا نمز طابرمب ءاضقلا ىلوت

 مث ©ناطلسلا دالوأل املعم هرمأ لوأ ناك يرجهلا سداسلا نرقلا ىف لحكألا

 هيقفلا هنع ذخأو ©‘ءاضقلا يف هفلخو يعلقلا يلع نب لمحم مامإل ا نع هقفلا ذخأ

 .ىنميلا ىعفايلا فارع نب دمحم

 ‘كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا ه٢٣٧ :ت فسوي نب دمحم نيدلا ءاهب ،يدنجلا ه

.٤٥٧١ _ ٤٥٨. ٣١/٢ 

١٠. ج ةيناملا ةعوسوملا ه



 ؟جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ ۔۔.۔ ۔. ۔۔۔.۔ _ 0 ۔ .۔۔ ۔۔.۔ < 1٦١٨ ...۔.. ...

 نب دعاج ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي خيشلا
 يصورخلا سيمخ

 :و) ١٢٢٧ ه/!١٨١٢م۔ت: ١٢٦٢٤ه/١٩٠٦م(

 .هيقف ضاق

 . يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لوأو . رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 لقتنا هدلاو يفوت نأ دعبو صورخ ينب يداو نم راجهلا ةدلب يف دلو

 ملعلا ذخأو ،اهريغو ةيبرعلا مولعو ميركلا نآرقلا ملعتف ،ايلعلا ةدلب ىلإ
 ذخأو ناهبن يبأ نب رصان ةمالعلا همع مهنم ،هرصع ءاملع نم ريثك نع

 خسن دقو ةفرعمو ملع بحاص ناك ذإ ؛ىيحي نب دمحم خيشلا هنبا وه هنع

 نب ةعيبر خيشلا اًضيأ هنع ذخأ نممو ،ليمجلا هدي ظخب بتكلا نم ديدعلا

 .يدنكلا دجام

 يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا لثم ؛ءاملعلا نم ديدعلا رصاع

 .يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا هنباو

 نايعأ نم ناكو ،م٨٦٨١/_ه٥٨٢١ ةنس سيق نب نازع مامإلا ةعيب رضح

 تيب ظفحو ةرادإ يف مهاس نم ةلمج نم ناك هنإ امك ،ءاضقلا هل يلوو هتلود

 رداغ ما٠٧٨/ه٧٨٢١ ةنس نازع مامإلا داهشتسا دعبو ،ىرقلاو ندملا يف لاملا

 امدعب ديدج سفنتم نع ثحييل ؛ايقيرفأ يقرش ىلإ الحترم نامغ ىيحي خيشلا
 .ثداوحلا هيلع ترذكتو ،بوطخلا هب تفصع

 هاقال ام هتسنأ ةديدج ةايح اهئانبأو اهئاملعو اهماكح عم رابجنزب شاع
 يعرشلا ءاضقلا ةمهمب ديعس نب شغرب ديسلا ةموكح يف لغتشاو ،ناممتب

.ايتفلل ردصتو ،ةيهقفلا تاعوبطملا حيحصتو



 ۔.۔۔۔ ۔۔. ٤٦٨١ هلو: ه ۔۔۔۔۔_۔ ۔۔...۔_۔۔ ءايلا فرح

 ةدوع نأب بيبطلا هدافأف هرصب دقفب يلتبا رابجنز يف هتماقإ مايأ يفو

 هرصب هل داعف ‘كلذ ىلع خيشلا قفاوف ،عمسلا نادقف هيلع بترتي رصبلا

 ىلإ هل بتك اذإ الإ ائيش عمسي داك امو كهعمس دقف هنيح نمو & هللا لوحب

 .يفوت نأ

 ىن هتايح ةيقب نكسو »م٩٩٨١/_ه٧ ةنس يف نامغ ىلإ خيشل شلا عجر دقو

 .يباوعلا نم ءاجيلولا ةيرق

 :ةيبدألاو ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 ىتلا تاعوبطملا اصوصخ ؛بتكلا ضعبل ةيرثنو ةيمظن تاظيرقت ١

 :هتاظيرقت نمو رابجنز يف ةيناطلسلا ةعبطملا نع ردصت

 :يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلل شلل ةعيرشلا سوماق باتكل ظيرقت _ أ

 ديعس نب شغرب ديسلا عرش اممل اهلاق ،ءارلا ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم ةديصق
 .اهتايوتحمو هئازجأ ددع اهيف دروأ دقو هتعابط ىف

 نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلل ناميإلا دعاوق ديهمت باتكل ظيرقت _ ب

 .تايبأ ةعست يف عقت "نونلا ةيفاق ىلع لماكلا رحب نم ةديصق :يليلخلا

 :هدي ظخب ةطوطخم لئاسر ةدع ىف ةيعرشلا لئاسملا دراوش عمج ۔ ٢

 خيشلا هنباو ،ناهبن يبأ خيشلا هئابآ ىواتفو ةبوجأ عمجب همامتها رثكأ ناكو

 خيشلا هدلوو يليلخلا ققحملا ةبوجأب ىنتعا امك ،ناهبن يبأ نب رصان

 .ديعس نب دمحأ

 .ةيهقف ةبوجأ _ ٣

 ٠عرشملا ةربقم يف نفدو ،يباوعلا نم ءاجيلولاب م٩ ٦٠/_ه٤٦٣١ ماع يفوت

.اماع نيعستو ةعبس هتافو موي هرمع ناكو



 جا نيينامعلا ةاعحقلا مجعم . ٤٧٠

 ٣٣٢. ص رابخألا ةنيهج يلع نب ديعس ،يريغملا ه

 ٤٤٥ _ ٤٥١. ص نامجلا دئالق ؤ©فيس نب دمح 6،يديعسوبلا ه

 ٧٤. ص ديفملا زجوملا .............

 نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ناهبن نب بوقعي يصورخلا ه

 0١١٠ ١١٢. ۔٦٠١ص (روصعلا ربع يباوعلا خيرات

٣٠٦٢/٤ _ ٣٠٤. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف 6يدعسلا ه



 ۔ .؛١٧ا هلل ٥ - . ... ۔۔ ۔ . . . ۔۔ ااا

 ايركز وبأ :شيرق نب ديعس نب ىيحي خيشلا
 يضاقلاب ريهشلا يوزنلا

 (ما١٩٧٠/ه٢٧٤ :ت)

 .هيقف ضاق

 .ىوزن نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 املاع شيرق نب ديعس خيشلا هوبأ ناك دقف 0 حالصو ملع تيب يف اشن

 يلع يبأ هيخأ نع لقنو 6مامت نب دمحم هللا دبع يبأ ىلإ لاؤسلاب هجوتو ف اهيقف

 ركب يبأ نع ظفحو ديعس نب داده ناميلس يبأو شيرق نب ديعس نب نسحلا

 بتك يف فرعيو ٥6هرصع يف ةاضقلا رهشأ نم وه دلاخ نب دمحم نب دمحأ

 .يضاقلاب رثألا

 .يلاعسلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب ابأ ءاملعلا نم رصاع

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 .ءازجأ ةعبرأ يف عقي ،ءاضقلاو ماكحألا يف : ( طم) حاضيإل ا _

 ،هيلع فقأ مل» :يشاطبلا دومح نب فيس خيشل شلا هنع لاق :ةمامإلا

 .ها «ةمامإلاب قلعتي اميف لئاسم نيفلؤملا ضعب هيلإ ليحيو

 عفرا 7

 ىلع اباوج اهبتك :يلخنلا تولاط نب دمحم هللا دبع يبأ ىلإ ةريس -

 هنظ نسحي نأب تولاط نبال حئاصنلاو باتعلاب ةئيلم ةريس يهو ،هل باتك

 ثالث يف ةريسلا عقتو ،اهيلع ثيدحلا نع هناسل فكي نأو مامإلا ةلودب

.نيملسملا ءاملع ريس نمض دجوت يهو ‘تاحفص



 [جاديينامعلا ةاضقلا مجعم _ ...... __ __ -ه :... .

 ينبا دمحأو دمحم ىلإ باوج يهو :تومرضح لهأ ىلإ ةريس ۔ ٥

 ضعبو اهتلدأو اههوجوو ةيقتلا يف تومرضحب امهلبق نمو دمحم نب نامعنلا

 ريس نمض دجوتو “ ابيرقت تاحفص تس يف عقتو اهب ةلصتملا لئاسمل ١

 .نيملسملا ءاملع

 .رثألا بتك ىف لئاسمو ةبوجأ ٦

 .باودلا بويع ىف داضلا ةيفاق نم تايبأ ٧

 .علخلا يف فاقلا ةيفاق نم تايبأ ٨

 .هلتاق ال و هلتق ببس ركذي ملو .م١ ٩٧٠/_ه٢٧٤ ةنس الوتقم تام

 ٢٣٠/٢ _ ٣٥. تاباوجلاو ريسلا لوهجم ه

 0١٥ ٣١. ص ةريس .هللادبع نب دمحم دام نبا ه

 ٢٤. ص ةيضرملا ةعمللا .ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 (م٨٨٩١ ماع يمالسإلا هقفلا ةودن نمض) هقفلل نيودتلا ةأشن ،هللادبع نب كرابم ،يدشارلا ه

 ١٩١. ص

 ٠ نايعألا فاحتإ }ادومح نب فيس ۔ىشاطبلا ٣٤٠١ _ ٣٤٣.

٠ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف ٣٠٥/٤.



 ۔۔۔ ۔۔۔ ه ٧٢ ٤ ه:َ .- ۔۔ _- ۔_ . س ۔ .۔۔_ ..-.

 دلاخ نب ديلو نب دلاخ نب ديزي خيشلا

 يديعسوبلا

 (م٤٥٦١/ه٧٢١! :ت۔م٤٨٨١/ه١٠٢١: و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 اظح ذخأو ،اهب ميركلا نآرقلا ملعتو ،حّنَم ةيالو نم نيقيفلا ةلحم يف دلو

 ىلإ لحر مث ،يديعسوبلا دوعسم نب دمحم خيشلا هلاخ نع ملعلا نم ارفاو

 وحنلا ملعتف ،ءالضفلاو ءاملعلاب ارخاز ناك يذلا روخلا دجسمب سردو طقسم

 .وحنلا ىف ةكلم اذ راصو ،هقفلاو ةيبرعلاو

 ايضاق راص مث ؛كانه خياشملا دنع بريضملا دلب ىف اسردم راص كلذ دعب

 مامإلا هنيعف 6حّنَم هدلب ىلإ عجر مث ،تايالو ةدع يف روميت نب ديعس ناطلسلل

 .ما٤٥٩/ه٤٧٣١ ةنس يفوت نأ ىلإ اهيف يقبو ،اهب ايضاق يليلخلا

 رزنلا الإ اهنم قبي مل دئاصق هلو ،اهيناعمو راعشألا نم ريثكل اظفاح ناك

 .ريسيلا

 ١٢٢. ۔١٣١ ديفملا زجوملا ؤ©فيس نب دمح يديعسوبلا ه

 .دوعسم نب دمحم ةمالعلا ةايح يف دوعسلا علاطم 6يلع نب ملاس نب نافلخ "يديعسوبلا ه

 ٠م!٠‘٢!ها٦٤؛ ،ا ط "نامع ةنطلس ،يرماظلا ةبتكم عيزوت ‘دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم

.١٧١ _ ١٧٢ 

 ٠ السعدي©٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف ٢١٠/٤.



 "جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . . ... ... ص :

 يحاورلا ديمح نب ديعس نب فسوي خيشلا

 نم م٣١٩١/_ه ١٣٣١ ماع دلو .هيقف ضاق

 .لئامسب مَرُخَم يداو

 سردو .لئامس ةيالو نم مرحم هتيرقب أشن

 دي ىلع ملعت امك ةيعرشلا مولعلا ئدابم اهب

 ١ هللا دبع نب دمحم م امإل ١ هشر يليلخل .

  

 1 ل ك .يرجه ١٣٦١ ماع يف كلذو هحالصإو ىوزن   نصح ةياعر ىف هنع ابئان هماقأ يذلا وهو

 .يرجه ١٣٧٠ ماع يباوعلا ىلع ايضاقو ايلاو نيع

 ،دبدب ةيالو يف ايضاق مث ثءاربإ ةيالو يف مث ،مرحم هدالب يف ايضاق نيع

 .نالعج ةيالو يف مث

 نم ناك» :نامعنلا قئاقش يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا هنع لاق

 ،نيبّرقملا هئارق نمو ىوزن يف يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلل نيمزالملا

 . «ةنازرو ةنايدو بدأب اكسمتم ناكو

 .م ٤٠٠ ١ه_/٠ ١٩٨ م اع يفوت

 .ديعس نب فسوي نب يحي ذاتسألا هدلو نم هنع تامولعملا ضعب تذخأ ه

١٧١/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6ىبيصخلا ٠
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 يشاطبلا سماش نب دمحم يضاقلا خيشلا هنيمي ىلعو سوباق ناطلسلاةلالج
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 يشاطبلا سماش نب دمحمو يبايسلا دومح نب ملاس نايضاقلا ناخيشلا

  



 .۔۔..!٧٧ هوج . .تاعكاحملا تاسلج نزم روص

    
 يضاقلاو يلاولا روضحب ةيناملا نوصحلا ىف تامكاحملا تاسلج نم

  7 =- -. 

 يف ةديصقم دمحم نب نمحرلا دبع يضاقلا خيشلا راسيل ١ ىلع ' رافظ [ ٥



 جا نيين اععلا ة اضقل ا مجعم ._۔۔۔.۔ .. ۔ و -ح ٧٨

  
  

 ١٩٥٤ ماع يف ۔ هللا هظفح ۔ سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاصل ةردان ةروص

 يلازغلا دمحم نب دمحأ يضاقلا خيشلا مث ناطلسلا ةلالج نيمي ىلع رافظ يلاو عم

 يدنكلا دمحأ نب ديعس يضاقلا خيشلا ناطلسلا ةلالج راسي ىلعو



 تامكاحملا تاسلج نم روض
 ۔ ۔۔۔ ه ٩ ٧ ٤ <> ه __

  
  

  

  
 دهي لردتتيش .
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 م٠٧٩ /ه٠٩٣١ تايادب 1 ذ راقظ ةمكحم يف يرحبلا فيس نب يلع يضاقلا خيشلا
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 ٢ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم م >< .. ٤٨٢ -

 مهل ةلاهت امبل

 نالهجلعكنيلو دق اير تل ! ابل هنماي ايخاهتادرش بيم أماہلوتن .انه

 لجوزع بات ميقتو رمم ناكربلا ناهلا نمراج رسب
 دسسانلل فون تاروانملا (غتو فورعمل انرهرمأن . ,ملسو ا اعرنناطع ريصيب ذ ,ةنسمميلىيح

 دامع ح رتو د اشالازلهاديىلعذض انزو ممسس خ عزو (: ةرهزنفتف مإ زانم

 بحص 7 اكصالا لصفتو ر ہمعتس -ا ٤ا ةرطلا كنت ن زومر بذلاو دالبلا ايح ديعو

 اباو داتس ىفف غبرش حطي الةحلورضحاذامب رضأ تب ةاو اصلا هيتوص اںوذ

 فترلان لير رثنا اتف ا:.؛ اتكا نعناركحت نادينعو كلدعزه فيعض

 نب :ركنا ةتسؤ !١ ور ابش 3 تجح .7 هلو لعرئلوامتشاوسر ة ةنہسوففرثر ب اك

 :رايضالاةلار ! انآتهم ذخإارمر بحلاه احلا رعهتنشلادامو نيسللا نم_يرهجماعاجا

 هيدبو فن هتشاوا ا هلع لكشاامو لدعلا دتذنايرتمر ان ال)باوسو راث الامحزم

 فلد نانم !تنلا ١ مصخلا يزاتلورجنلايزافلاوااياو حيععأرانالا حلاظوءالحلا
 .بن آلو ۔. ٧ ٢١بيوت ه ه ضع لمعتدتع تتا اب : دينمدركتلاعفرورجاالبف هنيم ماقم

 غرلامأتر اوا مخاراإو :و الصأ١ن ناكرتواراتا كيتس ےهمتخلإس نا !موصت1نمب .! لمت نارمع

 حاليم':يطق تبثم ماححالا ناف آواطصيلمرصخالو ةرعش لير عراتدقوريخلسلاناق
 .... ؛ل؛لح ,رح أماحلحااماصالا نيلم نينرخاجرلصلا نايفعار هاتعم!ذنه

 لاتوت ٠٠!تلمجدتو مهمه مكحت نا ديع ترح الت كتيالو لص ارمع نم ان طمنلا
 .تول۔. . :اع تلا تاإبوقعلااوت !نم عورفو بضنمما عدرا هارتامب تابابجملما

 تساك اةم أت اتفخلممر هثل 7 شل تهت ركاو طرزز لو طاقاالو دح غزو(ع ١٨

 اجوز حمرب نم هوزتو هثراراملومتلر اهتجالام عادكتي النمهالتولاةماقاو تناقننلا لواو
 ء جاسملا ارظنلا ال ومل (مدطز اوح نولملا لات نمنزيلضتو ناطلسلا لز

 لررما ميخ ىكتتواملع شحوا ل ابه+اعدوتاعاجباتم اقابيسانلإرت او مضو

 داعويشا ا يل اوو نموو برح ق طلاو لدعلا ابرتتم اصلا فلسلناي ايدتقم

 جابتمتن راون امراص كمهتننان ناں وكيامريخ ا ىكتلو نىردلوهل بت 5اعو هيف صاخوتىإؤ

 تتتلوكيوم الخ انإوعاواناوضإرهذنتاو ةن الب كتيالولص !نمءااصلللصحاإو تايرح
 مح ."زر 777 [وسيوره ءوس رال اياورثا اناقومثنانز ايعلاو ,رسلاةناطب نم ںومنامر ذحا

 ہن۔_ ۔عدحام.الا كت الو لض أزلطتننالو نيكتملاو هاقغلا اع فمطعاو ءامعضلا
 بسن :و يال ريصو ذه نالاسإيللعإو !دغ لوئسم كناف ہلاطتسالا نم ىكل عرشلا

 "نمرتسداذ :!لتيعيرضج كتيعرتل ايلع نيونم !ةلف ىتناما يلتم ايك ال كيلا
 نسملا هنلا تمق قارو ريزع معن اميت وىتيمنو تلفح تنان ي اه انارثنا

 قن كللت -رللعزنلك زغ انار منأ تنا و ,ديخع كلمم اف الآ اوكيفىغظ
 تيلس ,أاروةو ن ہضلا كمزلي ثيس :ذنامؤرناهتودملعتنوقعر نمآ نولاملو
 !مدداب ايال) توق ة لريربلوضار دي دلاوديي ات ,يسول 1 هليوىل ہلاطشاو تنام ئ

 ءإامالاز اههترا منم .ربعلاتلو م !جد . :مملازجزچ تان .ن لس !ومن خميلفع : ١
. . 

 رمج ّ . .. : 1 از ٤ رسعت .. ) ٩ . . 5 ١ . ٨ب_. _.

 3 "ع
:. 

   ب

  

 



 قئاثولا
 - .۔ ۔۔۔۔٠ ٤٨٢ ۔<&3: . و ۔۔۔۔۔ _ ۔۔_۔_۔۔ ۔۔ ۔۔ _ ۔_۔ ۔.۔ ۔ ۔ ۔۔_۔ ۔ ۔۔۔..۔ == 2

 نرامزدالالت مانبجوا عت ودر] حب

 .7 ر
 . زر هرازو اك( جرم ىف ,ضرعو
 زهان ر ت تدولنجل -

 هنيلوت ين يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإل ا نم دهع

 ءاضقلا يرماعلا ةحرس نب ناميلس نب يلع خيشلا

    



٢ 
 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم چج۔.
٤٨٤ 

 ٣ راش

 ناطلس ,2 د
 رباكت ..

 : اكنال اشللمرمانرجلينل اانل ماننز ده

 .. اككململعزوجا نالزرمار تضطلرملاب جا
 ةالول كسابلا داتا ل ىل .

 9 : . اانهن اطشن :. عطتنام تباثو

 3 . نززملاتنلرتناولج م بونت و
 وللقيلورمخن اركو دج ك

 بارهم ان ك ل 2
 إخلنه ةدعقلا |غىرا لف
 ىتبس)شابعبرصانررحلجبهيضاق»   تت

 ىتبسل ١ هللا دبع نب رصان نب دمحأ خيشلا

  

   



 .. .. ٤٨0. - . __ .۔۔۔ قئاثولا

 رهزو 7
 ا ا

 ا مآ

      
 يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ىضاقلا دنسلا



  

 ٨٦ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ٢
 : ج ! لطس : ح

 ىرازو رارق

 ( مدا ةيالول اديدج ايف اقو ايلاو نييعت ل وح)

 ايلاو ىديعسوسبلا هللادبهنب دح خيسلا ,نسمييعت ررقت ١
 نسب دمح قياسملا اسيلاو نو الدب مدا ةتيالومىل ابخضاقو

 . دصحم نب فيس

 رسثنليو ه ١٦١٧٢/٥/٦ خيرات نم ارابتعا كلذ بجومب لصحي ١٦

 . هيمسرلا هدي رمجلا ي

 ل دصلاو هيلخا دلا ريزو

 ٣١'ا ؟ لو الا عيبر ٢١ يفررح
 ١1٢٧٢٥٠٦ ققاوملا

 ٣ مقر ةيمسرلا ةديرجلا
 م١ ١/٥/١٩٧٢ خيراتب

 يديعسوبلا دمح نب هللا دبع نب دمح خيشلا

  



 ۔ ۔۔ ٤٨٧١. هو : 9۔۔ ..س ا۔ س ۔۔۔۔ سا ۔۔ ۔۔۔ ۔ ._ .. 7 قئاثولا

 .ر ..
 هتالو هونو رو ,جار ملسلا عد
 لوال ةلثما بلوجرينوحا زاهترحباما لاه إزيجبانتجريعلا س

 رط ل اه )نم هشو اهب رنهزدرالراهز منجوز تمر ناصب ! ل

 :ري ز زي ةرالفالو (ةالطر رح اا 7
 : ن 21 مر

 راتخت ب .. ا ي حر ١ - ا :و ىلخ خ3) رهبت 1
 انا ةهزرو؛زوئلتخت ةاهععلاںا هنل !تلاتت رك

  7تنحألارف اربامآرزي ارن )ہلزيلو ةنم ةّتنج[ همل لاهلا رز
 مغلم هنه ر وها انريخ ن ضنكامللو ةلخملا نازكو

 ...... نام ةنايو نفز .
 ر :امجان اذ نضغارتمر شتاو نه هسماكلترعتووملا
 :.لاهحاازرتمولمر شدلودد ةنر
 - ليش رشو ب

    

  

 كناب هم ) فلج >

    

    
 يبايسلا ىبحي وبأ ؛لّيمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا

  

 



 ٨٨: >: نيينامعلا ةاضقلا مجعم / ج٣

 ل 5 ملحاو م ١

 :زول ام ;اوتخحلل للا
 اننامز م :لاملا ا اتنإ اىلشلا2خنعرب كنال 15

 ا ايوون ابياك رسام ترسو :
 لدعلاجوت ہجلرج تنج وك رخ ارو .ولأت صن 2 ::ررولإوس ] م ن

 ركي ررز تالول معل ان اوشلا عجرم . اديتنزم: 7 و

 فاننامليلر و :اهيو يضارا زوقلا هع ےانيسو الدن نج
 -= لاطو ت مالب مع ةيهاالاوتااوحالم ةناو

 زإ ري مم يترص ري مض دا اچرور
 رتل وع ضارالا ىمايو كلننر)دمعبرحت ام) تارتت ح مد
 , تولخ م. او بااننلناف ياك ىصامو

 برخم لطن )ازغ غ
 ليمت ركيا :ىت
 متنو ا ا و :7 :8 ::. - ٣ دايرب

 . -ا .داك , :." :

         

    

    
 يديعسوبلآ كرابم نب دمحأ نب كرابم نب نارهز خيشلا

  

 



 ئ ان ول
 د ٩ ٨ ٤ تنا

 ؛ملر قحلم" , :

 رسام ر ظ |تححو . .
 2 ِرررردام ١ تكرت ول ن 1

 ا ر انكرت
 يهت نتتنانتننا) 01 تت م

 ظ . ت امج

 ٠ / ا  

 41 ر ال ا ا : ل .7
 "7 رر يال ”زإززو

 ز انار ز 7 . . اه م .
   اك اهاعرت ح_وَوتلاو :انزلاملا. لباو :زم زاب وز ر انسل اتم -

 يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس خيشلا

  



  

  

 ٢ج/ نبينامعلا ةاضقلا مجعم
 ح ٠٥ ٠ ٩ ٤

" 
 ,:] 4عيراديو يس قاطبايب. .ةيلوا هنم هعولض امزنئلابهنيجورتقندن |يدعلاةريلع لاس

 ," ااذعزامل رشت |ةلاحلافعرلرلولاورهتاةتسدنهإجب تييزتناح امرلناعيدزيهتدلرا
 ] ماكل بكةنعقيلواييزنلعوتنزاهللعهيلعةنتنلاكلطتداهدنعةلولا عتم نا

!..!! 
 ۔هتفبالق انلو نشو هتنلاءالنيبام لاخ ةلسملا ؤ ناهللا ةيحلو بإو" ُ
 دلانايعاَهِف تن ها ناةلسلازاتورظني دوب نواتبيامزم ناملسلا للا

 يلاتان يشت يا [هنيرةيلراوزةشايتقملاملوا متيلا
 , , ا ةببفضفناعتاانهوصع اهتاغل اناسامارظلاا تامورلا

 ناداطلمحاوهبتطلامس رت كلعجن ازماناالن ماب ارياوعلاتألاربغيلولاإلو ناعتإهنمو

 -... وغولئاسلا ذمو هنرماسع
 اطلسهبئآماَتلَطُمَجدزلاوهليلد هريعيلوبامجتنتيبؤ ارلا ةلاحل يبنل تزيعحم

 سدئانغتسا بئاتكل لعب و هل انهلكتلولا اراومعلامةلورجروخ .ير!اةلاجوةنالتلس فولا

 هاىترهيفامللافاعملاهه!دهساعاشئنا اًتَحهيلعدنعلوأاا اراامانبه ارش ةوطس مع 4هرباحقيلاوهللو م

 مماتتتبس٨ جنل الئيدآسرسلإعاترهتند

 . . ص .ر رعللرسررخما(ايزو
 رو .. خلإ !از رلاو حلصد رب و
 ر رامح محار ے انل تمت ٤, ت ےتشر٤ < زا

 با رو ( ¡ ,< ئرب ات سنر ممذ سس زف ة رر و
 ر ناملس خ رو 4 ا 'ايتتكرا بر اك ]ا۔< هنم ب پ ة ازنتي ٠ عر

   . يوق .رر رع ل:1©!.۔۔ مياهلا ١/ ماه رحا صري المأ رماح
 يشولبل ١ يلع نب مل اس نب فيس نب ملاس خيشلا

  

  
  



  

 قئاثولا
 ]3٩< ١ ٩  3ء -

.7 /. 

2 
 . ن ١ مماش ١2 زازره ا ,

 مح زمره اسر الاطرتنل ام_ جيل ا 4 3 ناديمب ١
 .. ا٢وريسام اجرح انبساتحم ر

 تنشتاا ذقملا انييزبت اهمد امينناكوذلضوةلن_لماح

 -صا- .ذ :ىا ادملقل ر انرياليدغتي 2 كيصاخملا دصق
 .س دعل ؛دا.يله .بلوركم نداضاقل ا,إلع ل !هل }د .اتم

 7 :اه,تفنيزل اتاصتخلاو كهتاعملا» اتكك عمو تفيال ال
 7 ١هيرلنييلرمانم ىررالاش)ك اسرل آىول اسانل اده

 ء وس
 ل هالحل اطظركد د 1 ہتكيألر هنيل 2 اليرعلاد ارا اك
 له)لمأ نيزا رشمع :و ة اصتعل ات _
 هاتنرت هااا )» ءات
     ازه ح دمناسرلولآ

5 5. : 
 -: دنلاصر . : :!ايكملاا۔ ةمل

 .ر»ألوف ر و ن
 «يزاضلرم)اركوغخلر لام . ..-
 يرغص د انرم .77 ١ تنفد -

 7 ما نحباهم

 )_ تع
 ح ٦

 عفادو ميد

 يشولبلا يلع نب ملاس نب فيس نب ملاس خيشلا

  

  

  

  

 



  

 ٢ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم 7

 , ٨ ١

 ا ١
 :رازريواس م. : :.زيازايشل :ةإايل١ اجل موت

 عور ر.-:7 6 " :.- 1 ا٠.:رزسيم كباشت . رماييرار كيلع

 ...0 : . ١: . 3 ر انزو أت انم اف ,تايرتتو بن اخا همعنو ان

 ىر ميت اكس ( رياربف و شإ ماح ةقب ز تب
 - لي لبح ١ . :ارما ١ , هاو امل ا نيمضرملتكو ( ل 7

 ١٦ طالس ك مارد ار اشرلا ذض
 ےسچ ) ٧<

 رانلج اامجاماش ١ءتمرلال ت تد اماقم تليهرتيتلالما ا تنإو
 2 )ت تز :امال 9 وار ہف محس كبابحا العو د رعو

 ...ص = ملالاو
 رو ِ . رتت ر

ِ 
.   

 يشولبلا يلع نب ملاس نب فيس نب ملاس خيشلا

  

 



 .ا١١ و: .. ..... قئاثولا

 ١ ١١. ١ ٠: ه مح . ( .
 ٠ ١ اك لذ اعلا : .. اام ; ١:

. 
٠ . -, . ٠ + - 

5[ 

 ا. ںفلددعلو .ور او وهللا ك ا ٠.ةهللا إ : ١ا اوا .. 7 .نر
 . '٠اهب "هس هنانلهسفنل نكيل :ابا انتكلنلروت تبجا اهل . :ةملواقرط
 و !ننوررلاعدا۔ زلةبتلازلتؤد هنبرنم هلاهرفنع نفتل نا.. ه ر .. . 7 .او تنجإولان
 نان ايلع هببنرإكانع“ز " :.مارلا . :هن راهنو هلاهرةييرجفادابهنوحج ام. ةل

 = وال نشبسا لدهالا ا !ا:رن رانب اهمي..اسراعهل .ماسيداو_بغفسك .هن ١ لطنوزيالاونر م ؛|هلعيام :: ا;.ان!العنز۔. .تامالسلا ٥
 انهرفنو هج ةلولا امقر : :ونب لزه نباهبعخخ جرح جرنحراملا املاب هتايع مايا

 ن السك ائب نيبم .وةعمسااادا ةنيما ح انهار . ب !ث هل ادنست
 هلهاو يلذه اريغت دلا دنال ال يدانأ '؛ةانوف تالسلا

 ه :ال 'و ! روجم انهه ا ناد ١ ۔ائكابلاهك زف مرانهي -ولا

 هنرفناللهابامرصامريخز امهب اكعاز عت ة. صرقلا , :ارا تبلس ةراجلا و: فهبمزلخلا نااب اهال
 شا ناس ۔نالكليدا ت ارهد ومراألم "هزدومرمهاافعن دنالا مدا :وج نوي

 شال يورا ,يدناس ريئمدلاقزبل

 لا ه ل

 علارء رامس

 : ملسةرانلاديبخ رو مكنالم اشح ىليلل هتنا+تمن ... دماح
 ز ىتنا 1 ر /. : رذا,يقح:زؤفار هانلعنعارقتحرزل)ا شمباو ليتوملت نف رس) شتمم

 هيلها اراس مت ورا 7 ;كارزت لطي لو ٥ ا اسر لجز ملام
 , :"ير وميلررج ولسلا ببح بلع

 رلمإ لم ا اام هكح
     _۔۔۔س_ ___

 يشولبلا يلع نب ملاس نب فيس نب ملاس خيشلا

  

 



  

 ٢ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 : ص _ . ٤٩٤

 .,. لةوغلو ح
    

        

 حعلاسزرؤغينناف ا : ١ س , ٣ "قحللا 0 . 7
 لضفتت كا دتمابدلرجرككم وجتج دار ئالاوم تبب ربا تنو 7 :1 ذ -
 امنرلاف ضاحلارجتلاككامجرع ابا (؟ رلىللىتاكةا اقرنترمبع ا دلىلادلىرتعجم حم ةجوزل |انصرجرع انيلع
 ىلان .: /س ن ىلعت لاد

 .لص ح ثاب نيب كالماو

 !فوالاح . )ناوخ ؛ببول ١ -_۔بيابرگيخونوركوع
 )تشالت

 فمللا !جقرلل مس ١تتسح
 دقدزامهبوهودحاوزتكالخاماد:تلثامالوحاللم ۔سرلاماللد

 دوؤزلضحاال؛بصاعلل سيملو تبصص ميال بالا عال ش نبملد ةضجرفلاتمرت
 قاطن الع .ركد جراش ١ يوسلا اد تملئا قب حنمب نكمخ ٨6 رال٢وح!حم "دوكزشيذ رر م مشسيلقاممم .الذهمهيمككولا! < ولوب اج تيعو خح)]د نمرتكإ نكن١ نشعلاو تتالق قىمل١امكمال تعبول تخالاب ةعشملا ةلثما لوعتو انعلاشربق ظتفف اتان!بالاةوَع!ن اوف ١ : ناماہسلا
 حنوبصاعلاامشنتايت إ : تصمرعلات ق اباو فيشلا صالخ اسرمردثه لص تنبراتمموختم ا وعوتمو)ا بلصل ادالوا)وعد حم نملاذبع علل نا شال تنب نال اضاصك بالررال» ر { ناث تمت ... شلك_ ١. ورعتملم مل تالف انهاك جن !و ببحجوب ,:م مواكماجحمن 7 ى ؟بمز اخ ىضذقل :.- اول ٢ قث وك
 : .الهاو ا 7

 ر ش اتسرح و جاع ٨١ ١) (ناوخالف دمو ف 71١"
 يشولبل ١ يلع نب مل اس نب فيس نب مل اس خيشل ١

  

  

 



 ةئانولا
 -.. ۔ ۔ ٠٤٩٥ < ۔. ۔۔_۔ ۔۔ ۔۔..۔ و. ول

 . نات : :اننلتداتزرتتا :ازكوت ةةند دعتت ةيلاتق :ل مالا اذ تلت
 : د ناطللو :بو ںيظطلانونحنشينزم انبلا 55 لتمعابخ: دقنل 21

 ايب يندتم نوملاوةناورا نسنام باكموةتشتابتلا هلما لزصعالزيزتنمنلا
 : هن رهط الآ ةيتوريبلا الم امبد هبف ةكورتملا
 1 نجت ;كتياتتول ناغ تسيلا اىموامترضاممبرمومت :امارج

 انز نلو :اهيرتشا يلازه زربولطاد ازه ثيورزمفلملالاوايتبل لتل :5
 ةينول لاب اتلاشت وزو اتكنوكزهحيبلانهفابت اك

 هيهف زييينهتتيريفلانملاذو ملالتككو هلياش
 ىري ه رع ادتننع

 يلنه رمرسنمولان هيناعم ف تربنتمللوئلاانهز ترظن اباوخا
 بسنعلط ةزهل ليكو يهليميالمتالاوطقسافلاوهلبامش رشت ث بهوياس
 .فتتب نار اهيسراذنرر ىلاعم انآلابونعواءتي الامج نا
 ىفلا انل ليلف جتنتو فوم ة ميرشلا

 نافلا ةيونلاذدلانسئرهلملازما م. تتام شلاذتالاغفبلطغ انالعادان اذبا دشا

 :رن ئاخلادهاشلااهيفن خنس .تامل اوس

 شاوفوتفدارهتجأل عبناجانملوميع ةارانللريغوارئارتشافة كمرل عصتنا ىع ١ نمعفدي ام

 :اعت كولو انال هملع ىبوؤبول ثيحي زاجللومالابمرلعة ةرايزلزمخحت.ز

 : ٤ اهارت نطلاب ادش ج. اذح ةرتعروترلاذانعطا .
 انان :عان ازرم هلح نوكي رتيب لئ اموأ م اتئالاىدلوعراع ن ر
 .4 : ميلش : :اضقلا ےارقس

 هللاو نر . ي ههجلعانه ييا انىرجا مألا ءابيالظ نيججتجا
 انلدي ةوهشلا ماتيالا ابسانت اتيملا دقرعت

 تا ٠ ت ا]ك عامجو زمسأانئدشملامململ
 مر 1 هث_ذورعل
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 يشولبلا يلع نب ملاس نب فيس نب ملاس خيشلا
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 نت
 لويش دسي

 ن رو اوبغر
 زرا 4 :/ شاع نلا ناز اع
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 قئاثولا

 ةن ... ..ف ا
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 مايلا عسل ؟
 7 7 7 دجما اس مزنكأرتفلاولول زتلاف ايت ريك يمرل ام .
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 ان يتالا 1 تنان ز فرالط ركد سماخو

 ا رت اترم و . .ر م ر
 _ د 2 7 حتي ف ن 7 ر د لان .زا .

 ا ل 7 ظ ا ر زملن نمنرب ركوو
 . االالنلنول اسا ةعم 1 . ملسا ايوت ةن .- ك
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 رتسربعصنر اينم رارمار تلاتس رد اعرلإلصاو ررصررےص .

 مر.عملهرراعر .تضقن ررعز.لتشيزاراشخ
 ےنحاوانستررلاخشلطلاعم ضعات دلولاب _زوزنت رحن من تشلهر
 جرتلااعمن+بيراقو د تو اماتيتضقلاخنظن اوبيلععقج اع

 ٦ لقا إ

 يثراحلا ملاس نب يلع نب دمحم نب ملاس خيشلا

  



 قئانولا

 علبت و .يز . -.. ت . 77

 ل رمترنرر ..- مي :77 : .7 : رتنا لخارتن انتم لورل رنبلل ا بع , .5 ..
 امز ت ارن لز د لاا :

 تجا ا ک ةت زاتت نزوت 1 ارت ا -.. ;
 انزف . ةزربم ر كي رر ! ه و 1 ح زب - 6 ٠ َ ٠

 رعا 7 ١. تلاتت : ادنم م ؟ يزانرالازرج _ _ 5

 ر )امو الس )لترت جرف الك اطع وزراز : ةنعتنتا :. لبالرز نزت و .3 [ ا ل نظي نز اب
 ر راو نش متتماز ةزعزرترا تاتز[ الل غ نتيا

 .57 ا 4 امخز ١ ا . : نل لزالا 5
 لاعلا املا :ر :اناز فرشلر بضمالي جين حخيل نت 7 ز

 مح رعب مانالا :تضفخ ولا اك تلا \ ات رز ا!مر .:

 نات الت ن لكزف ل )يلط 1 :... 3ا: ن
 او ےتثويو !فرسدذنآ نإو دحام لغ تللد .7 / 9 ل :2

 ك خنرابنز ابت نظلا للش [ لاخ :يلحر .ي .درغ ..

 تتانتالاؤيعا .....: .:

    
    

           
 ءارلا :ةزذفرا !امرو تنرب .-. ن : ض ؛قزأ 17 .هلل : َ ٨.

 نر هذ" ةكيلم انيرو (نبااز رغملا زو هقلطس هيلمت

 ا ._ ناه هتين ل امز ز عيمجبو ا !ةرارم ة © من

 ::ل عس هلع ملم وجام نيز - : هىتف .لداس مر ١

 “ياشمعل ير لبش مخت ز :ر ررر :ح إ:ن ما

 تائيونناواثالئريىنبلام ساون لىقاعف

 نوويلم ني اناد تين ملو
 ل ساوحلاو بام :كاحت ملناو

 يبوتلا دمحأ نب نادمح نب ديعس خيشلا

    

  

  

  



  

 ٢ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 مصلملاس ل

 ييز ينرا اع ةيسنإ لاوز إاماده

 .نر ي :في نولازي انقوقح
 مضتل لاطم امرتإ امن ام و رمسلا :را

:٢ ١١ ٢ 
 :.ز راش اد .

 , « ١ .١ا۔۔ َ

 ١ ٦ ل . ةص رر2 و تررح . يش رما ؛'!دحني ة م .دن :ن كا ِ ١ .ا زر هول : -

 -  .. . 52 :7زنإ ا 7 س )منا ,١ .ا! ط نخادم ١ !, م ,هتجيزرلذا . ١ ك ا . 7. . -

 ركلا مرتلا زهت . 3 .ي يله ادزاي ترب !:_ م _
 , ).هي ر ؤ اب ي ةرس اماد . - ز ٠ د ب١٤ا!

 :هزه رسب لمم ز الطب ولا : اا .ز
 ه ر ٨ . لتلا و .اد و :3 ر ماو و 7 ا ه

 7 رمارزيلعلاو ح ويزوعي لف ىسعكروع) عا ا ة مخ و ر س کاد
 سس ح : م

  

 متاقلا سر ر
 برالا

 ارس نيتلا ٨:كترزنه خالمعت])دا ىلا سيحنلسملا مارم

 (يرلاصرزنلر | لآ هارصاف از رعبامابل .تسر .23

 مظع راتخملل ر ! 7 / دبال لقام م اا ......
 .تلاطمرلتا نر ات ار لط

   

  

 هر دج ت بعرب ن] ادال  

 ا 1 ع
 7 لصا رتمضص انلع

 ز 0 . ب ا بو هنر تن ل دان رازسالا الا ا

 يربغاألا ناخيش نب دمح نب فيس خيشلا



 ...ا ه . قئاثول وذاثولا

 حتالجلاشر

 ةكراتملئوطزم انيب 7 ,اه لآجسةزرازمكزتةرلاونز تجتيسلرلل تجا
 ملصرننلامينظبلمول ت ظن هك يالام خ ز تلللاداياغت راجنلا

   77 ت ا اع اعالزو نيتنا : ترهش هناكت ےحمءمل يرا اولارياعاامخعابتان
 مايال

 رع الهس جالإزض نيار اخيش ايل لتر لغ

 نف ًةم رهك كبالبوزعشامتاناو م الير ئاتهتو بلع 7
 تتبن كلرلاسرتتنناام كنر قتن از (دتتناو تمإ!ا

 فاقرالاوب ايضلارماتباللاللبلا ةماقاو تاقفنلا د اا ر
 وأ عححارلا::الثيعباغوا ,انلام رالرب يرزتشر د رر

 نهرتلطنزام انيز لطر ايلعلا امير زن نع ادراو رس

 لتشو.فم زتنرول لف اندرا ءنل)رس
 « ي كناخ لغ نه كلكا اع ه

     رفقلا
 يقورحملا دمح نب لاله نب فيس خيشلا

  

  

  

   



  

 ٣ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . . ٥0٠٢

 عبحلاحلاسر
 ناهوشررسيلطوراحنارلهاءالحاما تلعف اهلاةلثت ادحتي دل اماعز»

 نالدكوب كال ةلهن اانرجماقاليتالارلاانربيو اةحبرتيتع
 . : ي ن نلاا ١ اجام

 و م
 .ور كز ن ل :

 رانو زر : 2 .تكلا

 ل يا ترز ىزاغ

 للع
 هير رور اله :دنا 77 ا لا هل كيرتربمللا أر

 ٥ انمثر لصر 2 م 4

 ةلح ي ف ا ! ا اللء ل ل هك انليحرتت

 5 ت اجار و ا 2ر2ر اهر اييررح افلؤانمر ك انهم انحل اَحهر

 رك( سرام يان ىأ ار قحتاب بسح :الطرتل
 : ات لل اعت ب حال ےلارتس

. . 
 ٥ س ولولا الداع ع

 ل ل : دولر - ي . مكلل ن :اط د

 3 ٢١

 يقورحملا دمح نب لاله نب فيس خيشلا

    

  

  

  

  

 



 قئاثولا

 ميبلا ا ا هيلإ

 ماع ةامح ةيولعلا ؟ةنشل ر :مينر لاهاباو

 راب 0 :ءامرك اهما نانربيرتا تكرتو .
 الصا خلا ع مااقزد ةنيبلا ناتر يمرم معانلااسلا
 7 ز ا :ووو للابلق ل .لل : زينانزليلالمامو

 حاس لش راوير ر( ([مه { .7 رب هللايو ازا يا
     7 انا رف و رمالا اد هور:زف ن ديعاهوش ول انيرعل لا ناا .اانل 2 هكمب ر لز الي !.ويراع»ماززو

   
         

    

    

 ينورلا شرن .., زا .7 ١ ا 1 / ا
 :. 1 ; للب انما 1 زرا , رارملا ر افص يت رر 5
 ::يلا اززتاوا : ا ال.

 . ه و 1 ُ :مل ..كنح . .[... 7 , : . : !

    

    

   

  

    
   

 ن : 2
 1 ٠ .. ٧     ر اب
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 يمشاهلا دميوح نب لم نب دشار نب هللادبع خيشلا



 ؟ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ٠ د ه , . آ : ١ [ - . .ق : . ١

 ه ٠١ :( غ ۔

 م ,درج
 + ٠  7ن ٨ هبل ٨ءولا رامس ماو 3 ِ ك ٠

 يفل ب ن نل )امب :7 اي ل م شا .:- " ا
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 .؛وتفإاه ولا ,ووللور وسح نج ٢, ل :رسا دمجا 2
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 نهملا كازذ

  

    
 يلوعملا دمح نب دمحم نب دمح نب دمحم خيشلا
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 يلوعملا دمح نب دمحم نب دمح نب دمحم خيشلا

  



 قئاثولا
 " .. ٥0٠٨.

 :نرام م.ل

 كلسرززمربر شيال رج دلول | رثالا ٨ !بد يياسم )ماما

 ن كاس لياتس فجنر مد يللو ملع انهام ش لا مدا دحعانار مارب سا هلزرر

 لم ارصم تلام 7777 انزو مصنمرلول !لسيرن ذالصتلا
 ن ارفنعال نظيو ا اسا ,زاذسرلرلاري!لسين نالااف كلاد

 ز افلضجللا ذا او رعارلازى ¡ك "ليلاي صل ظن ز

 : اسر امنارل دبز ثرمأ ن اس زارناربلرششلار !ع مز لي در

 لازنريلمز نرت ةمذ نزاو هطي الاز رحس ن ايدالز ! ارك ٠

 نىهزعاررم نربن املا تبل العارشن !لا بين امعلا ادس ن ورلمم :1

 لكںرشنا ا ;رلسلا 1 الياكلادنو ,رشنملا دمن مراد
 ہج۔ زرم زم كو رتنع , هن كرردم ترفلس

 ت |ةماع
 لز

 ,تمرولسو انو ادن ر زتم اجززجرلرلا مزلا ش ا ¡ ما-
 ,(زرزميللادفيجل الوت رفرزلعن و : نان اع زكر ام

 ريللا دوشر ز رزدلالرلا افا ةنر هتيرس اك ملع نبو
 ىلكزران يلالا : اشم قان رجافلا ر

 تلخ ه ردا الا مر رر 7
 متلا (١2 رر نازو 1وهرص) ح ر

 يبيصخلا دشرم وبأ ؛زيزع نب دشار نب دمحم خيشلا
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 نازع

 هييضإوامزكم اسيملا نلاا ننسلا
 .. اريزوو ىن 7 7 ح

 رهنل ملاوع ىكوهلا رضلا ض ۔ ش!ود
 :نت زدرن رنرخو ررر امن :زارماي ايس ٢

 ف اتبنع ام ق فينرسري عوسي يبتع حنريرحتبرم
 .لراوض)اعجتنردانلاصب أ كنانل ىقابلا كمحن ث
 صاخ ..يهرالرعو مذلاو ان تنلبللانما

   17 ]همن بتر مت :ركلرلازب حرم عت
 انكاشيراضخر اع دجنس .جيتنتدبير يف بحت اهلا ااس ن ذےبدردلضاغلا نك اقلا

 ١ا3,.::ررتباق ,طم ابم اثلا ارب اغ ء'سإ ترامالا : ه. - ۔ا, ٠
 هال اوشاع ت :ل 2 7 7 ا ٠

 _لزنلادكوو ىصعلا مكحام ثي ٹيليللاواملصاملل تالااماف جالعل : :نس نالجيننآراتاةايهل

   هاب ماسرلل مالل ملعاو
 يئاسيعلا دمحم نب دشار نب ملاس نب دمحم خيشلا



 قئاثولا
 ۔.۔..١١٥ يو -

 :. ش ريجاتلمد - ل

 نيي كوس يوري را !مستا :7

 م ميضلاال بزلادزكلاوحا ن ق افزنايرب كر ور ول نمح

 مملاختالو معطت نزرمدارهآف ذويرصان حلل
 ىصمعانبتاضي رر ربتردناب اركف ياج : : .نو

 ئنترككاوم (و ار ؤنصتتن ارك انر انا ا د ش 7 اصخضو وفومحيصع نر احزاو س و

 كن ى ٠

 ر هالعلخاوكنيزارتف ة اهو دويز ةا ...2 ناتمار
 ةجاجإ خ اكذو ماللا تعوززم ل 2 م اح يداحت :دبيادح

 ثاب فهرديح ماع ِ ه

 انيرا ہلطاطبا زر غنس ممم او :رت :

 :يس 7 9 ململي اا
 ماللا راز ناف دعنو اموس انع ا )رها 2

 يصورخلا رماع نب ناميلس نب دشار نب رصان خيشلا

    

  

   



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔ _ .۔۔۔۔ ۔۔۔ '۔ؤ۔۔۔ ..... ۔۔ ۔ _ ۔ .. ٥١٢ -- ٠ .۔_۔.۔۔

 ميجازلماشططبا
 الت يز ديت نمسو ىرلا :ةمثرزقل يتل 7 ::
 .و انوت بلدا رأاب.و ةلغوء ارتل التمي اربو لوزن .يمحدلا يتلاو : .

 تننالفتتتتتروومممر:وعالا حل ابام يذلل سللجام
 ايم رهاهاكهوئشلاذلرمحانحباممنحانو مامالارماوا ءاضقو مه : ةركسلا ة

 رهاب بتغخعاط ماتلا طبضلامجلنلا رتتدرتح ×راخايوما !مضتل اكيعسوبلا .. .
 ن نشل كيسا ننتيييارلاش اتبن اييمهفللبملا ر
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 يحاورلا ديمح نب ديعس نب فسوي خيشلا

  

  



 _..قئافولا

 رر لنزلاس 1
 ىانلا رززترمكيادلاعل اهلاوللرنو رن رز نيييكرحر دملا ءال
 :انابرهلاز رسلا ئالا انيحإ 0 ا :ساتيحورمتخحمدس

    ا ))س ١لاؤ ؛ لتنالر ا ااه
   

    

  
 الم ةناالارقالط كعم .كال :ةلملاانرويانر مل (اهدرادا

 رانس ::... ب ت ۔ إ | 1؟ىي ر ح

 حامك

 : ؛لنصاعنا ب .سوسلا ةنا دبدج , ١ غ :الحا ,!ىد متتخا رو
 ل 27 .رصمل ر اللا لها ارلا ؟ .نيتا تاس

 42 ,ى ت ت ةرتوو توونابدابهي :ز ::: ےماأإ نا تولوقيرنب له ار تاو
 نياسالن الت :7 ہهلخرمتلزه اشنتمانلالاه ل ءل نا للذعللايرخخح

 ىجلا د 6 ادل ا: وتخ (و )سنن ع حايح ينان دملاب م د ) رلا نإ
 رتت :نهرت اان اهن نالخ لتم س

 ا ااعر) ايبرص نياع
 نيات كتلخ ر . نزام

 هتوس نملا تتم ز 6وتوا.س يرود نلا ات 7
 ٠ !ةنانويرل . ىلل مانن ركذبتش
     . نألا درفنم ريملااناوا زهتردهش

 لادبع ينب نم فسوب نب ديعس نب ملاس يضاقلا خيشلا

 ۔ ۔ ۔ ۔۔ے ۔۔ھ ٥١٢ ه 7
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 يلامكلا ميهاربإ نب دمحأ يضاقلا خيشلا

  



  

 ونان
 ۔۔ ۔ ۔۔_۔و ٥ ١ ٥ ۔.0]: َ ٥ . ۔۔۔۔۔۔ _ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔_۔۔ ۔_۔۔ ۔۔ ۔۔۔_ .۔ ._ .۔۔_... _ ۔ 2 ولا

 ملل
 1 ايلام اخ,دلإرلطللا هنافع :الما نري

 نالمتزيباطلاددإ ۔.رںكزراعاض ايالع

 رسا ةلطاعلا نار باهرا ارمح

 زلسمس4 م ريرك مت .. . هز زرو

 ا را 7 ترط

 , انططرنر 1 رارقل ا ر رح اسا اعاعزمائاب

 اتام زاز اهرامنت ل تلا

 لطرلا حاضنرزرقرمائازو )ر تر ةالوتر معل

 ن مني انروما نكر
 اهابر ه ںا ل ر

 لالد ل اوش

 ,مامشلا صاخ لالهز هزر فاترالات

   ام_ ب ]اءاكم [3ازوسس]ولعتراع
 يشاطبلا انهم نب دلاخ يضاقلل نت يليلخلا مامإلا نم دهع

  

   



 عج ارمل او رد اصملا

 .ةباغلا دسأ "ميركلا دبع نب دمحم نب يلع ريثألا نبا ه

 نب فيس نب ردب قيقحت ‘فراعتلا دمحم وبأ ادمحم نب هللادبع ،ةكرب نبا ه

 .م٣١٠٢/ه٤٣٤١ ١. ط نامغ ةركاذ رشن ،يحجارلا دشار

 .رافسألا بئاجع يف راظنلا ةفحت ،يتاوللا هللادبع نب دمحم ،ةطوطب نبا ه

 توقايلاو ردلا .يسينودنإلا نادنج نب دمحأ نب ملاس لابشألا وبأ ،نادنج نبا ه

 .(طوطخم) تومرضحو رجهملا تاتويب يف

 .ةباصإلا ادمحم نب يلع نب دمحأ ارجح نبا ه

 راد ،نوراه مالسلا دبع قيقحت ،قاقتشالا ديرد نب نسحلا نب دمحم ديرد نبا ه

 .توريب ليجلا

 ةداسلا ةريس يف نيبمل ١ حقفل »١ قيزر نب دمحم نب ديمح ، ىيزر نب ا ه

 .م ٩٨٣ ©١طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ث «نييديعسوبلا

 ٠ ةيناطحقلا ةفيحصلا ادمحم نب ديمح قيزر نبا .

 ٠ ةيناندعلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح ؛قيزر نبا .

 . عياشلا عاعشلا دمحم نب ديمح قيزر نبا .

 ٥ عينم نب لعس نب لمحم 8كلعس نبا ٠ ىربكلا تاقبطلا .

.كولسلا رهاوج ناويد ؛كلديعس نب لاله ؛ةبارع نبا ٠



 .٧١0٠ه عجارملاو رحاصملا

 .دشرم نب رصان مامإلا ةريس "نافلخ نب هللادبع ©رصيق نبا ه

 ةلسلس) ،دادم نب هللادبع ققحملا ةمالعلا ةريس هللادبع نب دمحم ؛داذم نبا ه
 .ما٦٨٩/ها٦٠٤ ،نامُع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ٥٦( ددعلا انثارت

 رفصو مرحم خيرأتب ةرداصلا جاهنملا ةفيحص دمحم نب ميهاربإ ؛قاحسإ وبأ ه

 .ه ٦

 .هتايح راوطأ يف ينورابلا ناميلس ،ىسيع نب ميهاربإ ؛ناظقيلا وبأ ه

 .ةمغلا فشك ديعس نب ناحرس ،يوكزإلا ه

 .مامكألا حتف ادمح نب فيس ،يربغألا ه

 ،يربغألا دمح نب فيس خيشلا ةريس ؤفيس نب فسوي نب فيس ؛يربغألا ه

 .م١٠٠٢/ه١٢٦٤١ 0١ ط ،يور ،ةيملاعلا عباطملا

 .ةليمجلا يتيالو محص هللادبع نب ملاس مالسلا دبع لآ ه

 .قيرع خيرأت تاذ ةيالو حم ٧للادبع نب ملاس إمالسلا دبع لآ ه

 ءاملعو ةمئأ ركذب مالعألا ةفحت ،دمح نب ةفيلخ نب لالط ،مالسلا دبع لآ ه
 .مالسلا دبع لآ

 .ةيبرعلا ءارعشل نيطبابلا مجعم ،نيطبابلا ه

 .لوصألا ملع روطت "ىفطصم ؛وجاب ه

 .فاقحألا خيرات رهاوج ضوع نب دمحم ،نانحاب ه

 نب دمحم ةمالعلا خيشلل ةيسايسلا ةايحلا سيمخ نب نافلخ نب رصان يدابلا ه
 .(ةروكذملا ةودنلا نمض نم ثحبلا) .يبراغلا متلس

 .ةينطولا رافظ عباطم ،يراجتلا رافظ خيرات &روهشملا يلع نيسح ،رمعاب ه

 .م ٩

 6يبلحلا نسح نب يلع قيقحت "ندع رغث خيرأت ،ةللادبع نب بيطلا ،ةمرخماب ه

 .ما١٧٨٩/ها٨٠٤١ ٨٦ ط ،رامع راد \توريب ليجلا راد



 1 . ذاعمل 7 ._ ۔

 جا نيين . [ ةاضقلا مجعم 7 -ا 0١٨
  

 .نامُغ مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 بتك ضعب ركذ يف ةلاسر ،يرمذلا يدابلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ ؛يدازبلا ه

 .(ةيضابإلا رداصم مجعم نمض) ةيضابإلا

 .ةروشنم ريغ ،دشارب لآ نع ثدحتت ةركذم رصان نب نارهز ،“يدشاربلا ه

 .يدشاربلا دمح نب ملاس خيشلل ةرصتخم ةمجرت رصان نب نارهز ؛يدشاربلا ه

 .هدلاو نع اهبتك ةمجرت ،ائهم نب دلاخ نب دمحأ ،يشاطبلا ه

 .نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 نب دمحم ديسلا ةبتكم :رشانلا ١، ط ديعسلا علاطلا ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 .م٧٩٩١ يديعسوبلا دمحأ

 .اهملاعمو اهمالعأ تايرق نع ةلاسر ،سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 .شاطب ينب باسنأ يف ةلاسر سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 .(نامغ خيراتو ةريسلا باتك) بهذلا لسالس سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 .(فلؤملا لجن) دمحم نب ثراح خيشلا ملقب ةمدقملا

 .هتايح ةريس سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 سماش نب دمحم خيشلا ىواتفو ماكحأ نم جذامن ،سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه
 .يشاطبلا

 .(هلك) نانسولا ظاقيإ .دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 اهمدق هدلاو نع اهبتك ةيتاذ ةريس ‘سماش نب دمحم نب ثراح ىشاطبلا ه

 .هدلاو ميركت ةودن يف يبدألا ىدتنملل

 .روشنم ريغ لاقم ،يكلاملا رماع خيشلا ةايح سسماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

 راد "ةرهاطلا ةيدمحملا ةعضبلا باقعأ نم دمحأ نب دمحم نب يولع .هيقفلب ه

 .عيزوتلاو رشنلل رجاهملا

 .(اهلك) يشولبلا ةديبع يبأ يضاقلا خيشلا ةايح نع ةذبن ىيحي نب يكرت ؛يشولبلا ٠



 _ ٠.6. ه _ عجا رملاو رداصملا

 طقسم !ملسم يبأ ةبتكم ،يكزإ يف ةيملعلا ةايحلا دمحم نب ىيحي ؛ينالهبلا ه
 .م٠٠٠

 .ناويد "ملاس نب رصان ؛ينالهبلا ه

 .يكزإ يف ةيملعلا ةايحلا دمحم نب ىيحي ؛ينالهبلا ه

 .ديفملا زجوملا ؤ©فيس نب دمح "يديعسوبلا ه

 .نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 .يبدألا ىدتنملا 6خيرأتلا ربع مأ ةودن ،ملاس نب نافلخ ،يديعسوبلا ه

 .راثآلا بابل ،نافلخ نب انهم يديعسوبلا ه

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةينسلا رهاوجلا ؤ©فيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 .م٥٨٩٧١/_ه)١ ٤٠٥

 نب دمحم ةمالعلا ةايح يف دوعسلا علاطم "يلع نب ملاس نب نافلخ ؛يديعسوبلا ه

 ،نامغ ةنطلس ،يرماظلا ةبتكم عيزوت دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم دوعسم

 .م٣٠٠٢/_ه٤٢٤١ ١ ط

 .ديز يبأ ةريس ،ديعس نب رصان نب دمحأ ؛يناميبلا ه

 .باوجلاو ةلأسملا يف باوصلا لهنم ،دعاس نب ديعس نب رصان .يناميبلا ه

 - يور ،ةيبهذلا عباطملا ؤعيبرلا مامألا دنسم حرش ةمدقم "نيدلا زع :يخونتلا ه

 .ط ص ١ج نامغ ةنطلس

 .يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ ارمع نب يتهم ؛ينجاويتلا ه

 .لوألا ءزجلا ةمدقم ارورس يبأ ناويد ٧هللادبع نب ديمح ىعماجلا ه

 .ةحيرقلا يحو نم اربج نب يلع ؛يربجلا ه

 تاقبط يف كولسلا \ه٢٣٧ :ت فسوي نب دمحم نيدلا ءاهب 6ينميلا يدنجلا ه

 .ءاعنص ،داشرإلا ةبتكم ،عوكألا يلع دمحم قيقحت كولملاو ءاملعلا

 .ةقطنملا ءانبأ نم ةنجل هتدعأ "نأشلا دمس ركذ ىف نامزلا ةرهوج ه
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 .نامُغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ملاس نب هللادبع .د "يثراحلا ه

 .ةيضفلا دوقعلا \دمح نب ملاس يثراحلا ه

 .بطرلا ؤلؤللا دمح نب ديعس ،يثراحلا ه

 .ميظنلا ردلا ةمدقم ‘دمح نب ملاس ؛يثراحلا ه

 .رعاشملا قدص ،ناميلس نب دمح نب دمحأ ؛يثراحلا ه

 .عيبرلا رهز \دمح نب ديعس ؛يثراحلا ه

 .خيراتلا ربع ثرحلا ،ناميلس نب دمح نب دمحأ ؛يثراحلا ه

 .ةبأل ةونب ىركذ ۔ يثراحلا دمح نب ملاس دمح نب ملاس نب هللادبع ،يثراحلا ه

 .تاحلاصلا تاهمألا ملاس نب يلع ‘يرجحلا ه

 دجوت .روشنم ريغ ثحب .ةيدب ةيالو ةاضق ردب نب دمحم نب سنوي ‘يرجحلا ه
 .هنم ةخسن يدنع

 رصاعملا خيرأتلا ىتحو سيسأتلا ذنم ةيدب ةيالو ديعس نب دمحم يرجحلا ه

 يف يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا «خيرأتلا ربع ةيدب» ةودن لامعأ يف روشنم ثحب

 .م١١/٢٦١/٢١٠٢-٠١ قفاوملا ه٤٣٤١ مرحم ٦٢٦ ٢٧ نم ةرتفلا

 هتايح - يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا ،لاله نب هللادبع نب رهاز ؛ينسوحلا ه

 .هراثآو

 .مولعلا هكاوف .رماع نب دمحم نب هللادبع ،ينيسارخلا ه

 .نامُغ مالعأ ةلسلس ،ناميلس نب دلاخ يصورخلا ه

 ه٠٢٤١ ٢(، ط) بدألاو هقفلا يف بختنملا ردلا ؤفلخ نب ديعس يصورخلا ه

 .(ن .د) /

 .خيرأتلا تاحفص ربع قاتسرلا ،نافلخ نب انهم يصورخلا ه

 لوأ يف يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةمجرت ؤفلخ نب ناميلس ؛يصورخلا ه

 .خيراتلا ربع نامُغ باتك



 ۔ __ .٢0٥ا .ههه . عجارملاو رداصملا

 تامهم حرش يف داشرإلا ةمدقم ،ناميلس نب رصان نب فيس ؛ىصورخلا ٠

 .داقتعالا

 نب رصان خيشلا ةبوجأ سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ نب رصان ؛يصورخلا ه

 .دعاج

 نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ،ناهبن نب بوقعي ؛يصورخلا ٥

 . (روصعلا ربع يباوعلا خيرات نم حمالم

 ،ءاريبغلا ةبتكم 5ناممتب مالعألا لسالس ملاس نب ناميلس نب دلاخ ،ىصورخلا .

 .م ١. ١٤٣٢ه۔_ ٢٠١٠١ ط

 .دامح نب فيس ةمالعلا خيشلا ةريس نافلخ نب انهم ،يصورخلا ٠

 نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ؛ناهبن نب بوقعي ©يصورخلا ٥

 . (روصعلا ربع يباوعلا خيرات نم حمالم

 ةظفاحم ءاملع ةفرعم يف مظنملا لوقلا ‘ظوفحم نب دمحم نب نسح يجرزخلا ٥

 .نمزلا مالعأ زارط نسح نب يلع يجرزخلا ه

 ةلودلا خيرات يف ةيلؤلؤللا دوقعلا ۔ه٦١٨ :ت نسحلا نب ىلع ‘ىجرزخلا ه

 .ما٣٨٩ ط ءاعنصب بادآلا راد .عوكألا يلع نب دمحم قيقحت .ةيلوسرلا

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم راثآلا بئارغ .ليعامسإ نب سراف ؤيبيصخلا ه

 .بيسلاب يديعسوبلا دمحأ
 .ناجرملا دئالق ادشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 .نامعنلا قئاقش ،دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 .ديصقلا تيب ناويد دمحم نب دشرم ؛يبيصخلا ه

 .قئافلا درمزلا دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 .تاباوجلا ،نافلخ نب ديعس ،يليلخلا ه
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 .يليلخلا مامإلا ةسردم دمحأ نب دمحم ،يليلخلا ه

 ملسم ىيبأ ةمالعلا ةايح ىلع ءاوضأ :ناونعب ةرضاحم ،دمح نب دمحأ ؛يليلخلا ه

 .(ينامحرلا سقنلا باتك لوأ تعبط) ينالهبلا

 .ةقيقحلا يلع نب هللادبع ؛يليلخلا ه

 ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نويناممملا دمح نب دمحأ يليلخلا ه

 ٥ثارتلا ةرازو ،يبدألا ىدتنملا طشانمو تايلاعف نمض عوبطم ءايقيرفإ قرشب

 .م٣٩٩١ طقسم

 .(قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم رصان حلاص دمحم .د ه

 .يكمردلا ناويد ملاس نب دمحم نب ملاس ؛يكمردلا ه

 .ه٨١٤١ ،ناضمر ،ددع نامع ةنطلس ‘دجسملا ةلاسر ©يناطلسلا طالبلا ناويد ه

 دمسب فيرعتلا يف نآمظلا دراوم ؛يلع نب رباج نب ناميلس يدشارلا ه

 .نأشلا

 نمض) هركفو يليلخلا نافلخ نب ديعس ةمالعلا ،هللادبع نب كرابم .د ؛يدشارلا ه

 .(يليلخلا ركف يف تاءارق

 .ضايفلا رحبلا ملاس نب دمحم نب ملاس ؛يشيقرلا ه

 .ناريحلا لئاسلا باوج قيقحت ةمدقم يلع نب هللا دبع ؛يدشيورلا ه

 توريب ةبتكم ؤثادحأو تايصخش رابجنز ثهللادبع نب رصان ،يمايرلا ه
.. 

 .نامغغ مالعأ ليلد إم٢٠٠٢ ،توريب ،نييالملل ملعلا راد ،مالعألا ،يلكرزلا ه

 .م١٨٩٧١ نامغ ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نايعألا ةفحت ،يملاسلا ه

 رصمب يبرعلا باتكلا راد عباطم ،نايعألا ةضهن ٨هللادبع نب دمحم يملاسلا ه

 .ةرهاقلا

 .ماظنلا رهوج ديمح نب هللا ذبع ©ىملاسلا ٥



 داصعملا
 _ _. ٥٩٦٢٢ ه©7 عجا رملاو رصاحم

 .ةيضرملا ةعمللا ،ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه
 .هراثآو هتايح ناديبع نبا "ناميلس نب دمحأ نب مثيه ؛يملاسلا ه
 .نام ةيرحب نايعألا ةضهن ،للادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ةريسم يتبسلا نادمح نب فيس خيشلا "نادمح نب فيس تنب ةصفح .ةّيتبسلا ه
 .م٥١٠٢/_ه٦٣٤١ ءاطعو لذب

 .ةمغلا فشك }ديعس نب ناحرس “ينحرسلا ه

 .نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف .يدعسلا ٠

 .يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا ةايح ،دمحأ نب ديعس نب ملاس يدعسلا ه

 ةيعرشلا مولعلا دهعمب جرخت ثحب ،ةيرثنلا ىواتفلا لالخ نم يهقفلا هجهنم
 .(روشنم ريغ) 7 ٠١ _ _ه ٦١

 .ةيضابإلا ءارعش مجعم ©يلع نب دهف يدعسلا ه
 اهبتك دعاس خيشلل ةمجرت اهيف ةركذم \ديعس نب رصان نب ملاس .يدعسلا ه

 .ىلإ اهلسرأو إم٧٢/٧/٧٠٠٢ا ه٨٢٤١ بجر ١٢ خيراتب

 0١ ط ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا .يلع نب دهف .يدعسلا ه

 .طقسم ،نامغ ةنطلس "نام ةركاذ م٥١٠٢/ ه ٤٣٦

 .ءارعشلا مجعم كيلع نب دهف "يدعسلا ه

 .ءاحيفلا ابص .يبايسلا دشار نب هللادبع "يبايسلا ه

 رشن ،ةيئاضقلا ةلجملا يف روشنم ثحب ءءاضقلا ةينف \دوعس نب دمحأ ،يبايسلا ه
 ا ها٧٣٤ ةنسل عبارلا ددعلا ،نامع ةنطلسب ايلعلا ةمكحملاب ينفلا بتكملا
 . .م٥

 .ءاثعولا ةلازإ دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 .خيرأتلا ربع نامغ ،دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

.(طوطخم) باسنألا ةيامحب باسحألا ةياعر ،دومح نب ملاس يبايسلا ه
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 .رهوجلا راثن ةمدقم ‘دومح نب ملاس ؛يبايسلا ه

 .رهوجلا راثن ةمدقم دوعس نب دمحأ ؛يبايسلا ه

 .سلاجملا ةجهب ليمج نب نافلخ يبايسلا ه

 عباطم ،«نامغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ ،دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 .توريب يمالسإلا بتكملا

 6١ ط ،ايضاق يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلا ،دشار نب هللا دبع ،يبايسلا ه

 .م٠ ١٦/١٤٣٧

 .ايضاقو اهيقف يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ‘دشار نب هللادبع ،يبايسلا ه

 هراثآو هتايح ،يرذنملا دشار نب رصان خيشلا ،دشار نب هللادبع يبايسلا ه

 .(هلك باتكلا) فلؤملل

 هتايح ،يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا دشار نب هللادبع .يبايسلا ه

 .هراثآو

 .ريمنلا ،هللا دبع نب دمحم ،يفيسلا ه

 0١ ١٤٣٦ ط (مالعألا مسق) ،ىوزن خيرأت يف ىولسلا ٧هللادبع نب دمحم ،يفيسلا ه

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشانلا 0٢٠١٥ / يرجه

 .(اهلك) يفيسلا دجام نب ديعس خيشلل ةمجرت ،هللادبع نب دمحم ؛يفيسلا ه

 .ةديفملا تاباوجلا ةمدقم "هللادبع نب دمحم ؛يفيسلا ه

 هتايح رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ ،دمحم نب لاله نب بوقعي ؛ينايرشلا ه
 .(هلك) هراثآو

 :قيقحتو بيترت نايدألاو ماكحألا يف نايبلا سمش ،يلع نب دمحم ،ينايرشلا ه

 .فلؤملل ةيتاذلا ةريسلا ،ينايرشلا دمحم نب لاله نب بوقعي

 مهلئابقو ىؤل نب ةماس ىنب بسن ىف ناجرملا ،هللا دبع نب دمحم ،ىنابعشلا ٠

 .ناممب



 !رملاو رداصملا
 ___ ٥٦٥. هه ._ عجارعلاو ر

 .ىبيعشلا ناويد ةمدقم ،ناميلس نب رماع ؤ ىبيعشلا ٠

 يدنكلا ناميلس نب دوعس يضاقلا خيشلا متود نب فيس نب هللا دبع ،يليعشلا .

 ماع ةيعرشلا مولعلا ةيلك يف (روشنم ريغ) جرخت ثحب ةيلمعلاو ةيملعلا هراثآو
 . م٢ ٤١٠/_ھه١ ٤٥

 .نيبلاطلا جهنم ديعس نب سيمخ 7 ىصقشلا ه

 .ريسلا ‘ديعس نب دمحأ ؛ىخامشلا ٠

 .مالعألا ةعوسوم ©ىلولا دبع .د ي يمشلا ه

 ٠ ا ط ،ةبيطلا ةملكلا ةيعاد كرابم نب ناطلس ، ىنابيشلا ٣٦!ا١ه ا٢٠١٥م.

 .يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلا ادمح نب ناطلس ؛ىنابيشلا ٠

 ؛يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلل روصملا خيرأتلا ‘كرابم نب ناطلس ،ينابيشلا ه

 .نامع ةركاذ

 ةينورابلا ةلحرلا يف ةينامعلا دئاصقلا «باتك ةمدقم ،كرابم نب ناطلس "ينابيشلا ه

 .م٣١٠٢ ها٤٣٤ ،ا ط نامع ةركاذ يئاطلا حلاص ني ىسيع خيشلل

 .يلع نب حلاص خيشلل ةيتاذلا ةريسلا كمالس نب هللا دبع نب دومحم ؛يرقصلا ٠

 يف ةيملعلاو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةيخيرات ملاعم ادمحأ نب حلاص .د ؛يفاوصلا ه

 . (خيراتلا ربع يربع ةودن تايلاعف نمض) يربع

 ،طابرم ةيالول ةيملعلاو ةيركفلا ةايحلا كسورحم هللا دبع نب رمع يرعيصلا ٠

 يبدالا ىدتنملا اهماقأ يتلا خيرأتلا ربع طابرم ةودن لامعأ نمض عوبطم ثحب
 ١. ١٤٣٣ه / ٢٠١٢ ٢٠٠٠. ط

 .خيرأتلا ،ريرج نب دمحم ،يربطلا ٠

 ةمالعلا خيشلا ةحامسل ةيملعلا راثآلا انورخآو لاله نب يلع .د ،يربعلا ٠

 .ثحابلا ىدل هنم ةروص دجوت طوطخم “نيربتعملا ةرصبت ،ديعس نب ميهاربإ "يربعلا ه
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 .بولقلا ءافش دشار نب سيمخ ؛يربعلا ه

 .ءالهب ةنيدم ءاملع يف ثحب ،دشار نب سيمخ يودعلا ه

 .هرضاحو هيضام الهب يف يملعلا فقولا دشار نب سيمخ يودعلا ه

 ريغ ثحب) رافظ داورو مالعأ نع راتسلا فشك ،ملاس نب دهف ،ينامملا ه
 .(روشنم ة .

 .ءايضلا ،ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ه

 .ايلآ ةلماشلا ميقرت باسنألا ،ملسم نب ةملس ،يراحصلا يبتوعلا ه

 .ةيبرعيلا ةلودلا ءابدأو ءاملع رماع نب دمحم ،يرسيعلا ه

 .كلام يبأ خيشلا ةايح .رماع نب دمحم ،يرسيعلا ه

 مدنسم :ةودن لامعأ نمض ،مدنسم مالعأ ،ديعس نب نافلخ نب دلاخ ،يرسيعلا ه

 ه١٢٤١ بجر ١٩١٨ نم ةرتفلا يف يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا "خيرأتلا ربع

 .م٠٠٠٢ ربوتكا ١٦- ١٧ قفاوملا

 يمعاباب ىسوم نب دمحم :قيقحت ديحوتلا حاضيإ ةرصان نب ديعس ؛يثيغلا ه
 .م٦٩٩١/ه١٧١٤١ ١} ط ،يفيرش دمحم نب ىفطصمو

 .مايالا ربع ىوزن ©روصنم نب رصان يسرافلا ه

 ةبتكم ن د ٩ ٢٠٠. ص م ٩٢ دئارفلا طومس رصان نب روصنم ىسرافلا ٥

 .يرماضلا

 .رابجنز ماكح نويديعسوبلا ،حلاص نب هللادبع ؛يسرافلا ه

 .مايألا ربع ىوزن ،روصنم نب رصان ؛يسرافلا ه

 .راطوألا ةياغ روصنم نب روصنم ؛يسرافلا ه

 .يسرافلا رصان نب روصنم ةمالعلا خيشلا ةريس صخلم ؛.يسرافلا ه

 .هنم ةروص يدل دجوت (روشنم ريغ) يتايح ككمحم نب فيس يسرافلا ٥



 عجارعلاو رصاصملا
 ___ ٥0٢٧. هللآ هححص

 ةنللب ايقيرفإ قرش يف ةيعفاشلا ءاملع ضعب .حلاص نب هللادبع يسرافلا ه
 . .ةيلحاوسلا

 .ناويد ،رماع نب رييشب ؛يرازفلا ه

 :ةيرهبعلا ةحفنلا فيس نب رهاز ؛يدهفلا ه
 .ةينورتكلإ ةخسن ،نيفلؤملا مجعم ،اضر رمع .ةلاحك ه

 .راحص مالعأ نم }نينش نب يلع ؛يلاحكلا ٥

 .ةراضحو خيرات يربع ؛نورخآو حلاص نب يلع .ينابلكلا 0

 ةسارد 6،لخن مالعأ يمرضحلا رصان نب رينمو ناميلس نب دلاخ ،يدنكلا ه

 .م!٤١١٠اه٦٢٤١ «خيرأتلا ربع لخن ةودن» ىلإ مدقم ثحب .ةيليلحت ةيقئاثو

 .باسنألا نف يف بابلالا سئافن ،انهم نب ناميلس ،يدنكلا ٥

 .عرشلا نايب إميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ه

 .مازخلا رشن ،ديعس نب ناميلس ،يدنكلا ه
 .ءادتهالا أللادبع نب دمحأ ؛يدنكلا ه

 ةمجرت :رظني) ةدنك لآ خياشم نع ةركذم \دومح نب فيس نب ناميلس ؛يدنكلا ه

 .(يدنكلا دمحأ نب فيس خيشلا

 .ربتعملا رعشلا نم ركفلا عئادب ،نافلخ نب اهم نب ناميلس ؛يدنكلا ه

 .ةيبهذلا عباطملا ،يشاطبلا ةمالعلا لئاسرو تاباوج ادمحم نب دجام ؛يدنكلا ه

 .باتكلا ةمدقم م٣٠٠٢ 6١ ط

 .فنصملا ٧للادبع نب دمحأ ،يدنكلا ه

 .باسنألا ركذ يف بابلألا ادمحأ نب دومح نب ناميلس ،يدنكلا ه

 .ةرجاهملا ةينامعلا ةفاحصلا \دومح نب نسحم يدنكلا ه

.هدلاو نع اهب ينمأ تانايبلا ضعب ،يلع نب ىسوم نب لمحم 7 يدنكلا ٥
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 .حاوللا ناويد يصورخلا ناسغ نب ملاس ؛حاللا ه

 .قاتسرلا نم ملعلا خئاشم ضعبل مجارت اهيف ةركذم ،نافلخ نب ناميلس ،يهيوللا ه

 ميهاربإ قيقحت ارصم ط ،بدألاو ةغللا يف لماكلا ،ديزي نب دمحم ،دزبملا ه

 .ينومجلدلا

 .نأشلا دمس يف نامزلا ةرهوج ؛ةعومجم ه

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةخسن (طوطخم) ةيضابإلا ريس ،لوهجم ه
 .بيسلاب يديعسوبلا

 يومحلا يبحملا دمحم نب نيدلا بحم نب هللا لضف نب نيمأ دمحم ،يتحملا ه

 .رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ ،(ه١١١١ :ت)

 .يهقفلا هرودو ةكرب نبا آسيمخ نب نارهز ؛يدوعسملا ه

 .قيوسلا ءاملع يلع نب دشار نب حلاص ؛يرمعملا ه

 .يلع نب حلاص خيشلل ةيتاذلا ةريسلا ،نافلخ نب ديعس نب دمحم ؛يرمعملا ه

 .لئاسولا ةصالخل قيقحتلا ةمدقم ،نافلخ نب ديعس نب دمحم ؛.يرمعملا ه

 .قيوسلا ءاملع يف ةلاسر ،دشار نب حلاص ،يرمعملا ه

 رشع يف عقت لواعملا يداو نايعأو ءاملع يف ةلاسر ‘ديعس نب فيس ،يلوعملا ه

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل .ةروشنم ريغ ،تاحفص

 .نامغ يف ترج رابخأو صصق رماع نب دمحم ،يلوعملا ه

 .ناويد ديعس نب هللادبع نب دمحم ؛ىلوعملا ه

 جرخت ثحب 6يلع نب ىسومل ةيتاذلا ةريسلا ناميلس نب دمحم ؛يلوعملا ٠

 .م٣٠٠٢ ۔ ٢٠٠٢/ه٤٢٦٤١ _ ١٤٢٣ ماعلل ةيعرشلا مولعلا دهعمب



 داصملا

 عجارملاو
 0٦٨. هول

 ,نيرخأتملا راحص ءاهقف مجارت يف نيرظانلا ةجهب ميهاربإ نب يلع ينيعملا ه
 .نامغ مالعأ ليلد \تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا .م١١٠٢/ه٢٣٤١ ١، ط

 .م٤٩٩١/ه١١٤١ ثارتلا ةرازو ٣ ط ،رابخألا ةنيهج كيلع نب ديعس يريغملا ه

 .م!٠٠٠اها١٢٤ 5١ ط ،خيرأتلا ربع رافظ يبدألا ىدتنملا ه

 .يربغألا ركف يف تاءارق ؛يبدألا ىدتنملا ه

 .نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف برعلا ءارعش مجعم نيطبابلا ةسسؤم ٥

 .ةيناملا ةعوسوملا ه

 ةريس ؤيبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا (انمالعأ نم ةلسلس) ىفاقثلا يدانلا ه

 .ءاطعو

 خيشلا نع يفاقثلا يدانلا اهماقأ ةودن انمالعأ نم ةسلس ؤىفاقثلا يدانلا ه

 .مآ دومح نب ملاس

 .(ةكبشلا ربع ةروشنم) يكزإ ءاملع يف ةلاسر ،رصان نب ديعس "يبعانلا ه

 .يحنملا ىسوم نب داجن خيشلا ةرسأ يف ةركذم ارصان نب ديعس ،يبعانلا ه

 .نوفلخ نبا ةبوجأ قيقحت ،ةفيلخ نب رمع ؛يمانلا ه

 .ةيضابإلا نع تاسارد ،ةفيلخ نب رمع ؛.يمانلا ه

 .هلامعأو هتايح ..يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا دمحم نب ديعس د ںىمشاهلا ه

 .م٩٠٠٢۔ تيوكلا ةعماجب يملعلا رشنلا سلجم

 جذومنأ) ةمحللا ةلحم ذجسم فقو ٠ ناميلس نب رماع نب ايركز ٠ يميمهلا ٥

 6يدنكلا دمحم . نب دجام .د هعجار ‘(نامغغ يف ف ةولا نيودتل

 )١٤٣٧ _ ٢٠١٦م(.

 ٤م.
 ط ةيدب ةيالو نع ةيخيرات ةحمل ملاس نب رصان

 ٠ اللحمدى"٥
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 تالباقملا

 عالطتسا ةليل يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش ةحامس عم ةيصخش ةلباقم ه

 .م٨١/٦/٥١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ ماعل ناضمر رهش لاله

 نب رصان نب دمحأو يبحرلا ناطلس نب ديعس نب ميهاربإ نيخيشلا عم ةلباقم ه

 .م٣٢/٤/٦١٠٢ قفاوملا ه٧٣٤١ بجر ١ه تبسلا موي يبحرلا لاله

 يف ايلعلا ةمكحملاب يضاقلا يتاهلقلا ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا عم ةلباقم ه

 .م٣١/٥/٥١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ بجر ٦٤ ءاعبرالا موي

 يبتكم يف يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس نب ملاس نب رصان خيشلا عم ةلباقم ه
 .م٠٣/٢١/٤١٠٢ ۔ه٦٣٤١ لوألا عيبر ٨ ءاثالثلا موي ايلعلا ةمكحملاب

 وذ ٢٥ ةعمجلا موي لئامس يف يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس عم ةلباقم ه

 .م٢ ٠١٥/١٠/٩ قفاوملا /ه٦٣٤١ ةجحلا

 .يباوعلا ةيالو يف يصورخلا نافلخ نب اهم خيشلا عم ةلباقم ه

 عبارلا ةليل رشوبب هلزنم يف يثراحلا هللادبع نب ملاس خيشلا عم ةيصخش ةلباقم ه

 .م٧١/٢١/٤١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ رفص رهش نم نيرشعلاو
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 ا . مت ةك جت

٣ 
 ىكلاملا كلام وبأ ؛ يقورحملا حلاص نب ريشب نب رماع خيشلا

- ٠١ 

٢٢ َ 
 وبأ ؛رصان نب دوعسم نب سيمخ نب رماع خيشلا

- ٦٢ 

 رحلاح ندم ن لا نرت عيشا [ "
٧٢٩ ................................ 

 ىمايرلا نامثع أ ؛فلخ . / ن ناميلس نب رماع خيشلا ۔

٢٦٤ 

٣١ 9 
 وبأ ؛فلخ نب دمحم نب ناميلس نب رماع خيشلا

- ٥ 

٣٢ 
 ٦٦ - يلفونلا ديبع نب رماع خيشلا

٢٢ 
 ٦٧ - نسحلا نب نمحرلا دبع خيشلا

٢٤...... 

 يرافظلا نيدلا فرش : ىدنشرما دمحأ نب دمحم نب ليلجلادبع خيشلا

_ ٦٨ 

َ 
 يدلا فرش }ةططاب نمحرلادبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع خيشلا

- ٩ 
 ٣٦ خيش نب دمحأ نب هللادبع نب ملاس نب نمحرلا دبع خيشلا - ٠ ٣0 ............................. فاكلا غش ٠ دمحأ :ر ة رمح خيشل

 : يساصب نب برعلب نب دمحم نب نمحرلادبع خيشلا - ٢ ...................................\٣ ىشاطبلا . دمحأ ني دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا ۔ ٢٧١
 ١ ب نب يحي نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب رداقلا دبع خيشلا - ٥ ...... لامك نب دمحم 533 337 نسحلا يبأ نب مالسلادبع خيشلا - ٤ ".. ىدمحللا يراصنالا ناح دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا۔ ٢
 يعورزملا هللادبع خيشلا - ٦

 فلخاب ميهاربإ نب هللادبع خيشلا- ٧ ؛
 بهذلا دمحأ نب هللادبع خيشلا۔ ٨ ٤٥
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 يبعانلا ناميلس نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع خيشلا - ٩

 يسماشلا رماع نب ديعس نب شيرف نب ملاس نب دمحأ نب هللادبع خيشلا - ٠
 نب دمحم نب نارهز نب نسحم نب ديعس نب دمحأ نب هللادبع خيشلا - ١

 يربعلا ملاس نب دشار نب ميهاربإ
 يصورخلا رماع نب ناميلس نب دشار نب ملاس مامإلا نب هللادبع خيشلا - ٢

 يناوربلا رمع نب ةعمج نب هللادبع خيشلا۔ ٣

 يصورخلا فيوس نب ديمح نب هللادبع خيشلا - ٤
 يمضهجلا دشار نب ديمح نب نافلخ نب هللادبع خيشلا - ٥

 يمشاهلا دميوح نب حلاص نب دشار نب هللادبع خيشلا- ٦

 يباعزلا هللادبع نب دشار نب هللادبع خيشلا- ٧

 فاكلا ملاس نب نمحرلا دبع نب ملاس نب هللادبع خيشلا- ٨

 ينالعجلا يمسلا ىسيع نب ديعس نب هللادبع خيشلا- ٩
 يلهذلا ريمح نب رصان نب ناميلس نب هللادبع خيشلا - ٠
 نب روصنم نب مساق نب حلاص نب هللادبع نب حلاص نب هللادبع خيشلا - ١

 ىسرافلا دمحم نب دمحأ نب رديح

 يدنكلا عترم حالص نب هللادبع خيشلا - ٢

 يرزعلا ليهش نب رماع نب هللادبع خيشلا- ٣

 دادحلا يولع نب ىلع نب هللادبع خيشلا - ٤
 يرذنملا دمحم نب يلع نب هللادبع خيشلا - ٥

 يتبسلا نانس نب فلخ نب رمع نب هللا دبع خيشلا - ٦
 يصقشلا دمحأ نب دايز نب رمع نب هللادبع خيشلا - ٧

 يلفونلا ريخلا وبأ شباغ نب هللادبع خيشلا - ٨

 يئانهلا َيَقُغ نب هللادبع خيشلا - ٩

 يوزنلا هللادبع نب كرابم نب هللادبع خيشلا - ٠٠
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٧٠ 
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 ٥0٢٢. هلهآ .

 ٥ ظيفح لآ هللا دبع نب نسحم نب هللادبع خيشلا ٣٠١

 ٧٦ ينالهبلا دمحم نب هللادبع خيشلا - ٠٢

 ٧٧ يدومحملا دمحم نب هللادبع خيشلا _ ٣٠٢٣

 ٧٨ ........................ يلؤمسلا دمحم وبأ ؛رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب هللادبع خيشلا _ ٣٠٤

 ٧٩ يبعانلا دمحم نب ريشب نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ٥

 ٨٠ يبعانلا دادم نب ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ۔ ٣٠٦

 ...... يشولبلا ةديبع وبأ ؛ديعس نب سيمخ نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ٠٧

 . يمايرلا ديز وبأ ؛متلس نب قيزر نب دمحم نب هللادبع خيشلا ۔ ٠٨

 ١٣ ..... يكمردلا هللادبع نب دمحم نب ملاس نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ٩

 ٨٧ يدنكلا رمع نب ناميلس نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ٠

 ٨٨ يمشاهلا حلاص نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ١

 ٩٠ يكمرالا هللادبع نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ٢

 ٩١ يجرزخلا يلع نب دمحم نب هللادبع خيشلا- ٣

 نب رصان نب ناميلس نب دمحم نب فيس نب يلع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ۔ ٤

 ٩1 يصورخلا كرابم نب سيمخ

 ٩٤ ......... يوزنلا ينيسارخلا دمحم وبأ ؛دمحم نب ناسغ نب دمحم نب هللادبع خيشلا - ٥

 نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم نب حلاص دمحم نب هللا دبع خيشلا - ٦

 ٩٦ يجرزخلا لاله نب دمحأ نب هللا دبع

 ٩٨ يبعانلا داذم نب دمحم نب دام نب هللادبع خيشلا - ٧

 نب دوعسم نب باتك نب دمحم نب ملاس نب دوعسم نب هللادبع خيشلا- ٨
 .................٦ يبعكلا دمحم نب محازم نب دوعسم نب باتك نب ةعيبر نب دمحم

 ٠٠ يفاوصلا هللادبع نب حبصم نب هللادبع خيشلا - ٩

 ١٠٢ يبعانلا دمحم نب ناميلس نب رصان نب هللادبع خيشلا _ ٢٠

 يرحبلا فسوي نب بوقعي نب هللادبع خيشلا ۔ ١ ٠٣
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 نب ديعس نب دمحم نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب ديجملادبع خيشلا ۔ ٢

 يراصنألا ىفطصم نب ءايركز نب ىيحي نب يلع نب دمحأ
 مشاه وبأ يديبزلا كلملادبع خيشلا - ٣

 يحبصاألا دمحأ نب نمؤملادبع خيشلا ۔ ٤

 دوسألا رحبلاب بقلملا ؛يدعسلا ناحرف نب ديبع خيشلا ۔ ٥

 يميمهلاريشب نب رمع نب ديعس نب دمحم نب ديعس نب دوعسم نب ديبع خيشلا - ٦
 يوزنلا يرزعلا دمحم وبأ ؛دمحأ نب هللادبع يبأ نب نامثع خيشلا - ٧

 «مصألا»ب روهشملا

 ىلهذلا نسح نب دشار نب ناميلس نب يدع خيشلا ۔ ٣٢٨

 يدمحيلا ةيواعم وبأ ؛نازع نب رقصلا نب نازع خيشلا - ٩

 يديعسوبمأ زيزع نب دمحم نب زيزع خيشلا ۔ ٠
 رمعاب هللادبع نب رمع نب ليقع خيشلا ۔ ١

 حت يوكزإلا ناميلس نب دمحم نب مساقلا يبأ نبا يلع خيشلا - ٢

 يفاوعاب دمحأ نب يلع خيشلا ٣

 نسحلا وبأ ؛شيرق نب ديعس نب نسحلا نب يلع خيشلا ۔ ٤

 يئانهلا يرحبلا ديمح نب يلع خيشلا - ٥

 يدعسلا نارهز نب يلع خيشلا ٣٣٦

 مالسلا دبع نب ملاس نب يلع خيشلا _ ٧

 يساحلا يرجحلا رصان نب ملاس نب يلع خيشلا _ ٨
 نب دمحم نب يلع نب هللادبع نب دوعسم نب ديعس نب يلع خيشلا - ٩

 يرتينشلا دمحأ

 يرزعلا ناميلس نب يلع خيشلا ۔ ٤٤

 يرماعلا ةحرس نب ناميلس نب يلع خيشلا ۔ ١

 يحنملا نرقلا رصان نب فيس نب يلع خيشلا ۔ ٤٢
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١١ 
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٨٦ 
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١٦٢ 

 لفقت

٦٤ 

١٦٦ 

١٢٨ 

٦٩ 
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 يرحتلا ديعس نب ملاس نب رصان نب فيس نب يلع خيشلا - ٣

 يليجعلا نابعش نب يلع خيشلا - ٤٤
 يركسملا فيس نب رماع نب يلع خيشلا ۔ ٣٤٥

 يرذنملا دوعسم نب هللادبع نب يلع خيشلا - ٦

 يعورزملا عفان نب هللادبع نب يلع خيشلا - ٤٧

 يركبلا ةرزع نب يلع خيشلا ۔ ٣٤٨

 ظيفح نب هللادبع نب يولع نب يلع خيشلا - ٩

 دادحلا هللا دبع نب رمع نب يلع خيشلا _ ٣٥٠

 رمعاب يلع نب رمع نب يلع خيشلا _ ٣٥١

 نب دمحأ نب هعمج نب يودب نب رهاز نب ملاس نب دمحم نب يلع خيشلا - ٢
 نب هللادبع دمحأ نب دمحم نب فلخ نب دمحم نب نسحلا نب ريشب نب د

 يشيقرلا نامثع نب ركب يبأ نب نسحلا نب دمحأ

 ٣ يلع نب لمحم نب يلع نب 7 نب يلع خيشل ا_ ١ يرذنمل ......................................

 يدابعلا دمحم نب يلع نب دوعسم نب يلع خيشلا - ٥٤
 يجرفملا فيس نب رصان نب يلع خيشلا _ ٣٥

 ينيسغلا يلع نب رماع نب رصان نب يلع خيشلا - ٦

 يدمحيلا دمحم نب رصان نب يلع خيشلا - ٧

 بحلا يبأ نب رمع خيشلا - ٨

 يصورخلا يسيمشلا نسح نب دمحأ نب رمع خيشلا ۔ ٩

 جفم نب دمحأ نب رمع خيشلا ۔ ٦٠

 يدعسلا لوبمطصا نب رمع خيشلا - ٦٠١
 يتبسلا نانس نب فلخ نب رمع خيشلا - ٦٢

 يدمسلا دشار نب رمع خيشلا - ٦٣

 يولعلا ملاس نب رمع خيشلا - ٦٤

٣٤ 

١٣٥ 

١٣٦ 

١٣٧ 

١٣٨ 

١٧٤١ 

\٤٢ 

 ٤٢٣؛\

٧٥٢ 

٧٥٣ 

١٧٥٤ 

٧٥ 

٧٥٦ 

٧٥٧ 

١٥٨ 
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 ___ .ا٥٢٦ = ٠

 ءاجراب ميحرلادبع نب رمع خيشلا - ٥

 دادحلا يلع نب هللادبع نب رمع خيشلا - ٦

 ؛يتضلا يوكزإلا صفح وبأ ؛مساقلا نب دمحم نب رمع خيشلا - ٧

 «ىضاقلا» ب روهشملا

 ىسوم نب رمع خيشلا ۔ ٦٨

 خيشلا مساقلا نب ورمع خيشلا - ٩
 يشاطبلا دمحم نب ورمع نب يدع نب ورمع خيشلا - ٠
 يولعلا ملاس نب ريمع خيشلا - ١

 يدزألا يمالسلا هللا ديبع نب ضايع خيشلا - ٢

 يحاورلا يلع نب دومح نب ىسيع خيشلا- ٣٧٣

 يسماشلا ديعس نب شيرف نب ملاس نب ىسيع خيشلا - ٤

 يناويطلا رماع نب حلاص نب ىسيع خيشلا - ٥

 أطأط نب يلع نب ىسيع خيشلا - ٦

 نب ديعس نب دمحم نب ديعس نب رهاز نب لاله نب يلع نب بلاغ مامإلا ۔ ٣٧٧

 يئانهلا ديلولا نب ديعس نب دمحم

 يفوعلا بيرغ نب يلع نب بيرغ خيشلا- ٨

 ناميلس نب دمحأ نب ناميلس نب دوعس نب ناميلس نب ناسغ خيشلا - ٩

 يعورزملا بيرغ نب كرابم نب رطاخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ينيسحلا يولعلا ةليودلا ىلوم يولع نب لضف خيشلا ۔ ٨٠

 يدمحيلا فيس نب لضف خيشلا - ١

 ةديبع وبأ ؛مساقلا خيشلا - ٨٢

 دمحم نب ىيحي نب دمحأ نبا مساقلا وبأ خيشلا۔ ٣

 يدشارلا دمح نب لشاه نب دومح نب روسق خيشلا - ٤

 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

١٦١ 

١٦٢ 

٦٤ 

٧٦٥ 

١٦٦ 

١٦٧ 

١٦٨ 

1٦٩ 

١٧١ 

١٧٣ 

١٧٤ 

٧٩ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٨ 



 مجعملا ۔مفةاضقلا ءامسأ ةمئاق

 نب طيقل نب ميلس نب ةبلعث نب دبع نب ركب نب روس نب بعك خيشلا ۔ ٥
 يدزألا مهف نب كلام نب ثراحلا

 ٦ - ىحنملا يدمحيلا يلاعملا وبأ ؛داجن نب ىسوم نب نالهك خيشلا ....

 ١ يخ امشل ..........................
 مجان نب ملاس نب لمح نب ميدع نب كل ام خيشل ا
٣٨٨ 

 يعورزملا يلع نب ناميلس نب نومأم خيشلا - ٩

 يجسوعلا دمحم نب نافلخ نب كرابم خيشلا - ٠

 ٣٩١ يلابقملا ديعس نب دومح نب ديمح نب ملاس نب كرابم خيشلا ۔ .......................

 يمدألا يرذنملا نانس نب هللادبع نب كرابم خيشلا - ٢
 يوزنلا كرابم نب هللادبع نب كرابم خيشلا - ٣

 ٩٤ _ يجرزخلا يلع نب ذمحم نب نسح نب ظوفحم خيشلا .....................................

 ٥ - يدنكلا هللادبع وبأ ؛دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا .

 فيفعلب ركب يبأ نب دمحم خيشلا - ٦

 ٩٧ _ يحنملا حاضو نب حلاص نب نسحلا يبأ نب دمحم خيشلا ..............................

 يضاقلا دمحأ نب دمحم خيشلا ۔ ٨

 نب دمحم نب نارهز نب نسحم نب ديعس نب دمحأ نب دمحم خيشلا - ٩
 يربعلا ملاس نب دشار نب ميهاربإ

 يلامكلا ىمحي نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم خيشل شلا ۔ ٠٠

 بهذلا خيش نب دمحأ نب دمحم خيشلا ۔ ٤٠١

 يحبصال ا ىلوملا دبع نب دمحأ نب دمحم خيشل شلا ۔ ٤٠٢

 يليعامسإلا ملاس نب مساق نب دمحأ نب دمحم خيشل شلا ۔ ٤٣

 يدبعلا رهزألا نب دمحم خيشلا ۔ ٤٤

 يمالسلا فيس نب رصان نب دمحأ نب دمحم خيشلا ۔ ٤٥

 سابعلا وبأ يتبسلا حجعمض نب ىيحي نب دمحأ نب دمحم خيشلا ۔ ٠٦

 . هآ 0٢٧. _

٩٦ 

٢٠ 

٢١ .......... 

 ذان

٢٣ 

٦٦٦ 

٢٧ 

٢٨ 

 اذا

٢٢٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ___۔۔.٥٢٣٨.٠ `ا> .٨_

 ۔ ٤٠٧

 ۔ ٠٨

 ۔ ١١

 ۔ ١٢

 ۔ ٣

 ۔ ١٤

 ۔ ٥

 ۔ ٦

 ۔ ١٧

 ۔ ٤١٨

 ۔ ٥٩

 ۔ ٢٠

 ۔ ٢٢١

- ٤٢٢ 

 ۔ ٢٣

 ۔ ٢٤

 ۔ ٢٥

 ۔ ٢٦

. ٢٧ 

 ۔ ٤٢٨

 ۔ ٢٢٩

 يبجشلا هللا دبع نب مساقلا نب دمحم خيشلا

 يوكزإلا رباج وبأ ؛رفعج نب دمحم خيشلا

 يصورخلا فيس نب ةعمج نب دمحم خيشلا

 يريغملا يلع نب ةعمج نب دمحم خيشلا
 يمشاهلا دمح نب دمحم خيشلا

 يساسجلا ديمح نب دمح نب دمحم خيشلا

 يلمازلا بلاط نب ملاس نب دمح نب دمحم خيشلا
 يلوعملا دمح نب دمحم نب دمح نب دمحم خيشلا

 يحشل أ يلع نب ديعس نب دومح نب ذمحم خيشل ١

 ................ يئاسحألا ينامغللا يبثملا نمحرلا دبع نب متاخ نب دمحم خيشلا

 يصورخلا دلاخ نب دمحم خيشلا

 هللا دبع وبأ ديزي نب دلاخ نب دمحم خيشلا

 ١ مل اس نب مح ازم نب ميهف نب نافلخ نب دمحم خيشل ١ يئ اسيعل .....................

 يديعسروبلا هللا دبع نب ملاس نب سيمخ نب دمحم خيشلا

 يديعسوبلا فيس نب سيمخ نب دمحم خيشلا
 يفيسلا دمحم نب سيمخ نب دمحم خيشلا

 حجار نب دمحم خيشلا

 يلوعملا دشار نب دمحم خيشلا

 يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم خيشلا

 يسبحلا دمحم نب ناطلس نب دشار نب دمحم خيشلا

 نب دوعسم نب هللادبع نب رماع نب ناميلس نب دشار نب دمحم خيشلا

 يصورخلا ملاس نب ديعس نب دمحم نب ملاس

 يبيصخلا دشرم وبأ ؛زيزع نب دشار نب دمحم خيشلا

 يلوعملا ملاس نب دمحم خيشلا

 ٣ج/ نيين امعلا ةاضقلا مجعم

٢٢٢ 

٢٢٤ 

٢٢٧ 

٢٢٨ 

٢٢٩ 

٢٣٠ 

٢٣١ 

٢٣٣ 

٢٣٥ 

٢٤٣ 

٢٤٤ 

٢٤٦ 

٢٤٧ 

٢٤٨ 

٢٤٩ 

٢٥٠ 

٢٥٢ 

  



 مجعملا ۔مفةاضقلا ءامسا ةمئاق
 . هو ٥0٢٨٢.

 ٤٣٤ يربعلا دمحم نب رهز نب دمحم نب ردب نب ملاس نب دمحم خيشلا ..................... ٢0

 ٤٣١ آ يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس نب دمحم خيشلا ۔

 ٤٣٢ يئاسيعلا دمحم نب دشار نب ملاس نب دمحم خيشلا ۔ ٦٦٢

 ٣ - يشيقرلا رهاز وبأ ،يوذَب نب رهاز نب ملاس نب دمحم خيشلا ."

 ٤٣٤ يشولبلا يلع نب ملاس نب دمحم خيشلا ۔ ٢٦٧

 ٤٣٥ يحاورلا فيس نب ملاس نب دمحم نب ملاس نب دمحم خيشلا ۔ ................................ ٢٦٨

 ٦ - يكمردلا هللادبع نب دمحم نب ملاس نب دمحم خيشلا ٢٠

 يجزفملا ديعس نب دمحم خيشلا _ ٤٣٧ ٢٧١

 ٨ - يئاسيعلا رمع نب دشار نب ديعس نب دمحم خيشلا ٢٧٢

 ٩ - نب ملاس نب مساق نب دمحأ نب دمحم نب ديعس نب دمحم خيشلا

 يليعامسإلا دمحأ ٦٧٤

 ٤٤٠ يلخنلا هللادبع وبأ ؛مالسلادبع نب دمحم نب ديعس نب دمحم خيشلا ۔ ............. ٢٥

 ٤٤١ يبراغلا يلولا نب دشار نب يلع نب ةمزح نب ملاس نب ميلس نب دمحم خيشلا ۔ ......... ٢٧٧

 ٤٤٢ مساقلا وبأ ،ناميلس نب دمحم خيشلا ۔ ٢٨٤

 ٤٤٣ يدمحيلا جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم خيشلا ٨"

 ٤٤ يرذنملا ديعس نب ناميلس نب دمحم خيشلا ۔ ٢٨٦

 ٤٤٥ يشاطبلا دزو نب دوعسم نب ناطلس نب نانس نب دمحم خيشلا ۔ ........................ ٧٨٧

 ٤٦ ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم خيشلا ۔ ٢٨٨

 ٤٤٧ آل يحاورلا ريمع نب ناميلس نب فيس نب دمحم خيشلا ۔

 ٤٤٨ نب حلاص نب سراف نب يدع نب دمحم نب فيس نب دمحم خيشلا

 ل يسرافلا دمحم نب رصان

 ٩ - يليحرلا لاله نب ةعمج نب رصان نب يناث نب دمحم نب فيس نب دمحم خيشلا .....٢٩٢

 ٤٥ يدعسلا هللادبع نب فيس نب دمحم خيشلا ٦٩٤

٩٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٢ يناويطلا فلخ نب رماع نب ديعس نب رماع نب حلاص نب لمحم خيشلا ۔ ..............

 يلوعملا ناميلس وبأ ؛ديعس نب دشار نب رماع نب دمحم خيشلا ۔ ٥٢٣

 «ىقيرع نبا»ب روهشملا

 يديعسوبلا ملاس نب رماع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٥٤

 هللا دبع وبأ ،يدزاألا سودقلادبع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٥٥

 يوزنلا ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم خيشلا ۔ ٦

 رباج وبأ ،ينايسبلا يلع نب دمحم خيشلا ٤٧

 يبعانلا هللادبع وبأ داذم نب هللادبع نب دمحم خيشلا - ٤٨

 يوهلا يلع نب دمحم خيشلا ۔ ٩

 ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم خيشلا ۔ ٦٠

 ينارحبلا ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم خيشلا ۔ ٦١

 ٦٢ يعفاشلا يعلقلا يلع يبأ نب يلع نب نسحلا نب يلع نب دمحم خيشلا ۔ ......

 يمالسلا ناسح نب ىلع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٦٢٣

 ٦٤ ين ايرشلا ديعس نب نافلخ نب يلع نب ديعس نب يلع نب دمحم خيشل ا ۔ ......

 «يقابلا دبع نبا» ب روهشملا ؛يوزنلا ىقابلا دبع نب ىلع نب دمحم خيشلا ۔ ٦٥

 ٤٦٦  7لا ٠ ةرزع نب يلع نب 1 . م ٤ يوكزإلا يركبلا رباج وبأ .....................................

 نب هللاديبع نب يولع نب دمحم نب يولع نب يلع نب دمحم خيشلا - ٧

 نب قداصلا رفعج نب يلع نب دمحم نب ىسيع نب رجاهملا دمحأ
 بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز نب رقابلا دمحم
 نميلاو نامغ يف يولع يبأ لآ فارشألا دج

 يرذنملا يلع نب دمحم نب ىلع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٦٨

 ةطط يبأ نب ىيحي نب يلع نب دمحم خيشلا - ٩

 يحنملا رباج وبأ رباج ىبأ نبا رمع نب دمحم خيشل - خلا _ ٧٠

 هللا لبع وبأ يومألا يناورملا رمع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٧١

٣4 
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٣٦4٩ 

٣٣٠ 

٣٣١ 
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٣٤٦ 
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 مجعملا فةاضقلا ۔اعسا ةمئاق
 . . ٥٠١. هآ ٨هح.۔۔_ ... ۔._۔..۔۔۔۔۔۔ ۔۔ے ل ۔ًت۔۔۔

 ٣2 .... يبعانلا دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا _ ٤٧٢

 نب داذم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٧٢٣
 ٣٤٩ .... .. .... ... ........ يبعانلا ةلاضف نب داذم نب دمحم

 ..٣٥٠ يبعانلا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٧٤

 ٣٥١ يويطلا ىسيع نب دمحم خيشلا _ ٧٥

 ٣٥7 ............... يعفاشلا يرهاظلا لاله نب دجام نب مناغ نب ىسيع نب دمحم خيشلا ۔ ٤٧٦

 .......٣٥٢٣ يزلا هللا دبع وبأ ؛رفعج نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم خيشلا _ ٤٧٧

 ٣٥٥ يناسغلا ليسلا جرف نب دمحم خيشلا _ ٤٧٨

 ...... يعورزملا عفان نب يلع نب دشار نب مساق نب دمحم خيشلا ۔ ٧٩

 ٢٥٧ لهس وبأ كرابم نب دمحم خيشلا ۔ ٤٨٠
 ................٣0٨ يموزخملا يشرقلا هللادبع وبأ ؛ليحرلا نب بوبحم نب دمحم خيشلا ۔ ٤٨١

 ٣٦٤ يجرزخلا نسح نب ظوفحم نب دمحم خيشلا ۔ ٤٨٢

 ٣٦٥ يراصنألا نمحرلادبع نب دمحم نب دمحم خيشلا ٤٨٣

 ٢٦ يدارجلا ديمح نب دوعسم نب دمحم خيشلا ۔ ٤٤
 ٦ ىلوعملا رصان نب دمحم خيشلا ۔ ٥

 ٢٨ يليعامسإلا يلع نب رصان نب دمحم خيشلا ۔ ٤٦
 ٦ ةزمح وبأ ؛ىسيع نب راتخملا خيشلا - ٧

 نب فيس نب ديعس نب فيس نب ديعس نب دمح نب ديعس نب دادم خيشلا - ٨
 ............٣٧٠ يئانهلا دمحم نب هللا دبع نب دام نب ناميلس نب 6 م س نب دادم نب تباث

 ٩ يبعانلا دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دادم خيشلا ۔ ٣٧٢

 يبعانلا ةلاضف نب دام نب دمحم نب دادم خيشلا 1آ ٣٧٤

 دشار نب دوعسم نب ديعس نب فلخ نب هللادبع نب دشرم خيشلا - ١

 ٣٢٦ يرماعلا رماع نب هللادبع نب ملاس نب رملا خيشلا ۔ ٢

٣٧٥ 

  

  

 



 ٣ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ٠ دا 0ئآ.  

 ٣٧٧ يميمهلا هللادبع نب حبسم خيشلا - ٣

 ٤ «لبج ىبأ»ب روهشملا ؛ىسبحلا دشار نب ديمح نب دشار نب دوعسم خيشلا ۔ ...........٣٧٩

 نب رمع نب دمحأ نب لذدمحم نب ديعس نب ن اضمر نب دوعسم خيشل ا
_ ٥ 

 يناهبنلا ناهبن ٢٨
 ٦ - يبعكلا دمحم نب ملاس نب دوعسم خيشلا ٣٨١

 ٧ - يولهبلا ناسغ نب ناليغ نب مشاه نب دوعسم خيشلا ٣٨٢

 ٨ يدارجلا دشيور نب ملاس نب لشيوه نب دوعسم خيشلا ٢٨٢
 ٩ - يديعسوبلا دشار نب نافلخ نب دجام نب ميجن نب ملسم خيشلا ......

 ٠٠ روظنم نب ملسأ نب فورعم خيشلا ۔ ٣٨٥

 ؛داجن نب ىسوم نب داجن نب ىسوم نب نالهك نب رمتعم خيشلا ٥٠١
 ٣٨٦ ىحنملا يدمحيلا روهمجلا وبأ

 "٠ - ةريغم نب لوعم خيشلا ٣٨٧

 ٠٣ نب يدع نب دمحم نب فيس نب دمحم نب رصان نب روصنم خيشلا ۔

 ٢٨٨ يسرافلا دمحم نب رصان نب حلاص نب سراف

 9 يمايرلا ناميلس نب رينملا خيشلا ٥٠٤
 ٩٢ يوكزإلا يلع وبأ ،رباج يبأ نبا ىسوم خيشلا ۔ ٠٥
 ٣٩٥ .............................. يدنكلا ناميلس نب دمحم نب فيس نب يلع نب ىسوم خيشلا ۔ ٥.٦

 ٠٧ يوكزإلا يركبلا يلع وبأ ؛ةرزع نب يلع نب ىسوم خيشلا ۔ ......

 ؛ميهاربإ نب داجن نب ىسوم نب داجن نب ىسوم نب نالهك نب ىسوم خيشلا ٥٠٨

 ٤٠١ ىحنملا يدمحيلا لايكملا وبأ

 ٤٠٢ ................. يوكزإلا يركبلا يلع وبأ ؛ةرزع نب يلع نب ىسوم نب ىسوم خيشلا - ٥٩

 ٤٠٤ ........... ىصورخلا لمحم وبأ ؛كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا ۔ ٠

 ١ يبيعشلا ملسم نب ةعمج نب رصان خيشلا ۔ ٤٠٩

 ٧٢ يدشارلا ديعس نب ديمح نب رصان خيشلا ۔ ٠

  



 مجعملا يف ةاضقلا ءامسأ ةمئاق
 ___ م.ا0٥ماآ هه .

 1 يدشارمحلا سيمخ نب رصان خيشلا _ ٣

 » يصورخلا رماع نب ناميلس نب دشار نب رصان خيشلا ٤

 . . . . ان :رب دشا رب رصان خيشلا _ ٥
 نب دمحم نب دوعسم نب ديعس نب رصان نب دشار نب

 ٥ يرذنملا فلخ نب دمحم نب نافلخ

 11 يديعسوبلا فيس نب ملاس نب رصان خيشلا ۔ ٦

 ؛!٠...... برعلا رعاشب بقلملا ؛ينالهبلا ملسم وبأ .ميدع نب ملاس نب رصان خيشلا ٧

 . ينامعنلا ملاس نب ديعس نب رصان خيشلا ۔ ٥١٨

 ... يليعامسإلا دمحأ نب دمحم نب ديعس نب رصان خيشلا - ٩

 ...... يودعلا ناميلس نب رصان خيشلا ۔ ٠

 ......, يداملا ناميلس نب رصان خيشلا ١

 ... يليعامسإلا هللادبع نب ناميلس نب رصان خيشلا ۔ ٢

 ...... يبعانلا داذم نب دمحم نب ناميلس نب رصان خيشلا ۔ ٢٢

 .... يمالسلا فيس نب رصان خيشلا ٤

 "...... يلوعملا فيس نب رصان خيشلا ۔ ٥

 نب نسح نب فلخ نب دمحم نب ناميلس نب رماع نب رصان خيشلا ۔ ٦

 يمايرلا دمحم
 ن .

 » يتبسلا دمحأ نب رمع نب هللادبع نب رصان خيشلا - ٧

 ...... يديعسوبلا مساقلب نب برعلب نب دمحم نب رصان خيشلا ۔ ٨

 ف.. يصازحلا دوعسم نب ديعس نب دوعسم نب رصان خيشلا ۔ ٩

 ...... يلوعملا ديعس نب ناميلس نب فيس نب ناهبن خيشلا ۔ ٥٠

 »... يكلاملا رصان نب دوعسم نب رصان خيشلا ۔ ١

 ... يوزنلا يدمسلا هللا دبع وبأ ؛نامثع نب ناهبن خيشلا ۔ ٢

 . يحّنملا يدمحيلا ميهاربإ نب داَجَن خيشلا ۔ ٥٢

 يرفاغلا يناسغلا ملاس نب داجن نب ملاس نب داجن خيشلا ٣٤ .........................................٨

  



 مه داح 9-

 ٥ يحتمملا يدمحيلا دمحم وبأ ؛ميهاربإ نب داجت نب ىسوم نب داجن خيشلا ۔ ..........

 ٥٣٦ يحلصملا دمحم نب لشاه خيشلا ۔

 يئاطلا رماع نب حلاص نب ىسيع نب مشاه خيشلا - ٧
 يوزتلا ناميلس وبأ ؛ناميلس نب ديعس نب داه خيشلا ۔ ٥٨

 ٩ - ةبارع نباب روهشملا ؛ةبارع نب حلاص نب يناث نب ديعس نب لاله خيشلا ......

 "٤ يناسارخلا ةيطع نب لاله خيشلا ۔

 يدمحيلا جزفُم نب دمحأ نب دزو خيشلا ٥٤١

 يفاوع نب دمحم نب دمحأ نب ىيحي خيشلا _ ٥٤٢

 يلامكلا لامك نب دمحم نب ىيحي نب دمحا نب دمحم نب ىيحي خيشلا ۔ ٤٣ .. امكلا لامك . . 1
 يرافظلا ريصن يبأ نب ىيحي خيشلا - ٥٤٤

 ٤٥ يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي خيشلا ۔ ......

 ٦ _ يضاقلاب ريهشلا يوزنلا ايركز وبأ ؛شيرق نب ديعس نب ىيحي خيشلا ................

 ٧ - يديعسوبلا دلاخ نب ديلو نب دلاخ نب ديزي خيشلا

 يحاورلا ديمح نب ديعس نب فسوي خيشلا ۔ ٤٨

 تامكاحملا تاسلج نم روص

 قئاثولا

 عجارملاو رداصملا

 تالباقملا

 مجعملا يف ةاضقلا ءامسأ ةمئاق

 ٣ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
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