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 يتلل
 امكحت نأ ياتلا يب مّشمَكَح اديو » :لئاقلا لذعلا مكَحلا هلل دمحلا

 اجارسو ،نيملاعلل ةمحر هللا هثعب نم ىلع نيمئاد مالسلاو ةالصلاو 5 يلدعلا

 مهنيب مكَُحأف» :ىلاعت لاق نيمصاختملا نيب مكحلاب هرمأو .نيدتهملل
 ناسحإب مهل نيعباتلاو هتباحصو هلآ ىلعو ممه 4 تت لو ةنا َلَرْنأ آي

 :دعبو ،نيدلا موي ىلإ

 َكَنلَحَج اَِإ رؤاَدنَي» :ىلاعت لاق ةليلج ةفيظوو ةفيرش ةنهم ءاضقلا نإف
 لمعو ،نيلسرملاو ءايبنألا ةفيظو يهف 8 يب رسالا كح ضرألا ىف ُةَميِلَح
 رجألا اهب مئاقلل بتكو اهناكم ىلعأو .اهنأش هللا عفر ©نيلماعلا ءاملعلا

 .ميمعلا باوثلاو ،ميظعلا

 ةعيرشلا ءاهقفو ءاملعلا رابك دجي نامع يف ءاضقلا لجسل عبتتملا نإو اذه

 دجت ثيح ةمئألاو ةالولاو ةاضقلا مهيف ناكف ؤبجاولا اذهب اوماق نيذلا مه

 اميف امامكحو ةمئأ اوراص ةاضق ءامسأ مجعملا اذه ءانثأ يف ميركلا ئراقلا اهيأ

 هعلخيو مامإلا بصني يضاقلا نأ رمألا غلب ىتح ،مهورزآو مهوبصن وأ ،دعب

.راشتسملاو يتفملاو دئاقلاو عجرملا وهف ،كلذل ابجوم ىأر ام ىتم



 اج نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -۔ے' ٦ ..۔_..

 يضاقب ىمسي ام وهو ،ةاضقلا سيئر بصنم نييناملا ةاضقلا يف فرع امك

 اذهل هرايتخا متي نميف طرتشيو ةيسابعلا ةلوذلاك راصمألا ضعب ىف ةاضقلا

 .ةميكح ةسايسو عدار مزحو عساو ملع اذ نوكي نأ بصنملا

 :بصنملا اذه اولوت نيذلا ةاضقلا نمو

 مامإلا دهع يف كلذو )م ٠/_ه٧٧٢ :ت) مساقلا دمحم نب رمع خيشلا 7

 .ميمت نب نازع

 امد يف كلذو (م٢١/{ه٦ ق) يبعانلا رضخلا نب دمحأ نب هللادبع خيشلا ۔

 .(اًيلاح بيسلا)

 وهو ديعس نب دمحأ مامإل ا دهع يف ٠ يديعسوبمأ ملاس نب بيبح خيشلا -

 .ه٧٦١١ ماع ديعس نب دمحأ مامإلا ةمامإ نلعأ يذلا

 ىلوت (م٥١٩١/ه٣٣٣١ _ م٦٢٨١/ه١٤٦١) يفيسلا سيمخ نب دمحم خيشلا -

 .ىوزن يف بصنملا اذه

 مامإلا دهع يف (_ه٣٣٣١ :ت) يكمللا ديعس نب فيس نب دشار خيشلا -

 .يصورخلا دشار نب ملاس

 مامإلا دهع يف ةاضقلل اسيئر ناك دقف يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا .

 .ىليلخلا هللادبع نب دمحم

 7 م٩٨٨١/_ه٣١ ٠٦ :و) يناويطلا رماع نب حلاص نب ىسيع خيشلا 2

 .روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف طقسم ىف كلذو )م٣٤٩١/_ه ٦٢ :ت

 كلذو رابجنز يف (م٨٨٨١/ه٥٠٣١ :ت) يرذنملا يلع نب هللادبع خيشلا

 .شغرب ناطلسلا هيخأ دهع ىف كلذكو ديعس نب دجام ناطلسلا دهع ىف

 رهش يف اسابمم ءاضق يلو (ه٨٠٣١ و) يعورزملا يلع نب نيمألا خيشلا -

 بصنم ىلوت م٧٣٩١/_ه٦٥٣١ لوألا عيبر رهش يفو ،م٢١/٢٣٩١ /ه١٥٣١ ناضمر

 .ةاضقلا ىضاق
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 .اينيك يف ةاضقلا يضاق يسرافلا حلاص نب هللادبع خيشلا

 ءادأ ،مهفقاومو مهتايح نع بتكأو ْ ءالجألا انتاضقل خزأأ نأ تيأر اذلف

 حلاصلا ذخأتف ،لايجألا اهفرعت ىتح مهتريسل اراهظإو مههاجت انيلع بجاولل
 .هدحو هلل لامكلا ذإ اجوع اهنم ناك ام حرطتو اجهنم

 ثيح نم امممعم رضاحلا انرصع ىلإو ةرجهلل لوألا نرقلاب تأدب دقو
 ةاضق عيمجلاف ،لاجم يأ يف قراوف ىلإ رظنلا نود نام انرطق عيمج ناكملا

 رمألا اذه يف مهلوخدل ايقيرفإ قرش يف نييناملا ةاضقلا نع تبتكو ،نوينامغ
 .ةليوط ادوهع يناممتلا مكحلل قطانملا كلت عوضخلو ©ىنبمو ىنعم

 نب دهف ذاتسألل نيملكتملاو ءاهقفلا مجعمك ءاهقفلا مجاعم نم تدفأ دقو

 نب ناطلس خيشلاو رصان دمحم روتكدلل ةيضابإلا مالعأ مجعمو ،يدعسلا يلع

 نايعألا فاحتإو ،نيفلؤملا نم ةعومجمل نامغغ مالعأ ليلدو .ينابيشلا دمح

 ءاملع يف نيرظانلا ةجهبو ،يبيصخلا انخيشل نامعنلا قئاقشو ،يشاطبلا خيشلل

 مدنسم ءاملع يف مظنملا لوقلاو يراحصلا ينيعملا خيشلل نيرخأتملا راحص

 ريغو ،رافظ ءاملع نع نيثحابلا ضعب تاباتك نم تدفأ امك ،يجرزخلا خيشلل

 .عجارملاو رداصملا نم كلذ

 بتكي مل مهكردأ مل وأ مهتكردأ نممم رصعلا اذه يف ةاضقلا نم ريثكو

 رقوتي امبسح مهتايحل ةمجرت تذخأو مهبراقأ وأ مهئانبأب تلصتاف دحأ مهنع
 .تامولعم نم مهيدل

 اذه يف مهلخدأ مل ينكل ،ةالو اوناك ءاملعل مجارت ىلع تعلطا دقو اذه

 ترصقف نيمصاختملا نيب نومكحي اوناك مهنأ عقوتأ يتأ عم مجعملا

 ضعب يف تدجو امك ءاضقلا ىلوت هنأ هيلع اصوصنم تدجو نمع ثيدحلا

 الغتشم ناك امنإو ،ءاضقلا لي مل هنكلو «يضاقلا» بقل هيلع قلطي نَم قطانملا

.مهنع بتكأ مل كلذلف ،ةحكنألا دوقعو قيثوتلاب
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 ىلإ جاتحت نأشلا اذه يف ةلاطإلا ذإ ،ةباتكلا يف راصتخالا ليبس تكلسو

 .لمشأ ثحبو تقولا نم ةعس

 رشيت ام اذه نكلو نامع ةاضق عيمج نع ةباتكلاب تطحأ ىنتأ ىعتأ الو

 يف ماع لكشب خيرأتلاو ءاعجرم نيسمخ نم رثكأ يف بيقنتلاو ثحبلا دعب

 .مالعألا نع ةصاخو ،ريسيلا رزنلا الإ هنع بتكي مل نامغ

 ءامسأل ةيئاجهلا فورحلا بيترت ىلع ءانب مجعملا ةدام بيترت ناكو
 ةينكلا نإف "ملعلا مسا فرعي مل اذإ الإ ،بقللا وأ ةينكلا رابتعا نود .مالعألا

 .كلذ نع الدب موقت بَقللا وأ

 نوكي نأو "ميركلا ههجول اصلاخ اذه يلمع لعجي نأ ق ىلوملا لأسأو

 .ةلادعلا ةلمحو ءاضقلا لاجر رود زاربإ يف ةمهاسم

 قيفوتلا لو هللاو

 يبايسلا زيزع نب دشار نب هللادبع .د
 ايلعلا ةمكحملا سيئر بئان



 فلالا فرح

 حاشر يبآ نب ركب يبأ نب ميهاربإ خيشلا
 (قاحسإ وبآ)

 .رافظ نم هيقف .ضاق

 ءاهقفلا هب عمتجا دقف ،هقفلا يف ىلوطلا ديلا هل تناكو اققحم اهيقف ناك

 مراكمب اروهشم ناكو ديؤملا ةلود يف كلذو هلضفب اوفرتعاف هوعجارو
 ريبعتب ملع هلو ،ءاهقفلاب قيلي ال امع ضابقنالا ريثك ناك دقف قالخألا

 .مانملا ايؤر

 نب نيسح يضاقلا ةافو دعب اهيف ءاضقلل ردصت مث رافظ يف سررد هل

 .بحلا ىبأ

 !هتسردم برق راص املف قيرط ىف رم هنأ ىوري ثيح ،لكگوتلا قداص ناك

 لوحف ريذحتلاب حيصت سانلاو هبحاص دي نم ةوقب تلفنا دق سرف لبقأ ذإ

 ٠ هبراقي ملو هنع لدع هيقفلا ىلإ سرفلا لصو املف ،سرفلا ةهجل هافق هيقفلا

 تاملا ىدحإ ىف لزع هنأ الإ ءءاضقلا ىف ةريسلا نسحب هيلع ىنثي ناكو

 نم وهو ففالع وبأ ملاس نب دمحم نب دمحأ هناكم لعجو ©ءاضقلا نم

 يف رمتسي مل اذه فالع وبأ دمحأ نأ الإ اهقفلا هنع اوذخأ نيذلا هذيمالت

 ىرخأ ةرم ءاضقلل هناكم حاشر وبأ ديعأ مث . ةينملا هتفاو دقف اليوط ءاضقلا

.رافظ لهأ نم ريثك هقفت هنمو



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 دمحم :قيقحت ،كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا ؤآفسوي نب دمحم نيدلا ءاهب يدنجلا ٠

 .(١٧٤۔ )٤٧٠/٢ ءاعنص ،داشرإلا ةبتكم ،عوكألا يلع

 ©نميلا نايعأ تاقبط ىف نسحلا رخافلا دقعلا .(ه٦١٨ :ت) نيسحلا نب يلع "يجرزخلا ه

 .(٦٩١؟/١)

 راد ،رهدلا نايعأ تايفو يف رحنلا ةدالق يلع نب دمحأ نب هللادبع نب بيطلا ،ةمرخماب ه

 ٩_/٠٨ ٢٠م )٢٧٦٢٣/٣ _ ٢٧٢٦٤(. جاهنملا



   ۔۔٠ ١١ ۔هكوة . ِ فلالا فرح

 لضف نب ىيحي نب ركب يبأ نب ميهاربإ خيشلا
 دجام يبأب فورعملا

 .رافظ نم 6هيقف "ضاق

 ةدالق يف ةمرخماب لاق ،رافظ يف كلذ ىلع رمتساو طابرم يف ايضاق ناك

 ناطلسلا رمأ امدنع رافظب ءاضقلا ىلو امنإ دجام ابأ نأ رهاظلاف» :رحنلا

 توم دعب اهثدحأ اممل رافظ ىلإ لاقتنالاب طابرم لهأ ىظوبحلا دمحم نب دمحأ

 .«ه٠٢٦ ةنس ىف كلذو لحكألا دمحأ نب دمحم

 ءاضقلا ىلوت ،«رافظب مث طابرمب ءايضاق يأ ،امكاح ناك» :يدنجلا لاق

 ركب وبأ همسا خأ نبا هل ناك . (ديلبلا) ةروصنملا ةنيدم ىف نييظوبحلا نمز

 ٦ ىعلقلا يلع نب نسحلا نب ىلع نب دمحم هللا لدبع وبأ مامإل ١ :هخويش نمو

 . هريغ ىلعو هيلع ملعلا سرد ثيح

 .هيخأ نبا وهو ركب وبأ :هذيمالت نمو

 .م ١٢٢٤ / _ه٠٢٦ ةنس يفوت

 .(روشنم ريغ ثحب) رافظ داورو مالعأ نع راتسلا فشك "ملاس نب دهف ،ينامغلا ه

 ٤٧٠/٢ ٤٧١. كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا يدنجلا ه

 ١٩٢/١. رخافلا دقعلا يجرزخلا ه

 ٢٧٦٤(. ۔٣/٣٦٧٢) رحنلا ةدالق ،ةمرخماب ه

 ٢٥. نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب ه
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 نب نسحم نب ديعس نب ميهاربإ خيشلا ٤

 نب دقار نب ميهاربإ نب دمحم نب نارهز --: .

 نب ىسيع نب ميهاربإ نب دشار نب ملاس ..ب ]
٠ 

 نب ىسيع نب رمع نب دقار ني نارمع __ _

 يربعلا زيزعلا دبع وبآ ؛نارمع

 م١٦٩٨١ ريمسيد !١٦ / ه٤١٢١ بجر نم ٢ دحألا :و)

 (م٥٧٩١ سرام ١٤ / ه٥٩٢١ لوألا عيبر رهش نم ١ ةعمجلا :ت

 . هيقف ٠ ض اق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ةيالو نم مدك ةلحم يف اشنو دلو

 . ءارمحلا

 سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا لاق
 :يربعلا

    

< | 

 ذحألابو لاق ديعس هوبأ ابَجر عباس ةليل ميهاربإ ءاج دق

 ذلولاب ع ,ته ذعب رشع ثالث نيئملاو رشع دعب عبرأ :رينسل

 نم مدق يذلا "يوقلا ملسم نب ديعس خيشلا دي ىلع ميركلا نآرقلا ملعت
 .ميركلا نآرقلا ميلعتل ءارمحلا ىلإ ءالهب

 خيشلا دي ىلع وحنلاو هقفلا سردو ؤ‘تاونس تس نبا وهو هتءارق لمكأ
 ءاملع نم ةبكوك دي ىلع ذملتتو ،ىوزن ىلإ لقتنا مث يربعلا سيمخ نب دجام
 نب دمحم نايبلا خيشو .ىكلاملا سيمخ نب رماع كلام يبا خيشلا لثم هرصع

.مهريغو ،يملاسلا ناخيش



 ١٣. هجح فلالا فرح

 :خياشملا مهنم نوريثك هيدي ىلع ذملتتو

 .هيخأ انبا امهو ،نايربعلا ديعس نب دمحأ انبا دمحمو هللادبع نايضاقلا

 .نايربعلا رماع نب دمحم انبا رصانو هللادبع ناخيشلا

 .يربعلا دمحم نب نارهز نب نسحم خيشلا

 .مهريغو ،يربعلا لاله نب ملاس نب ردب خيشلا

 نب ملاس مامإلل ءاضقلا ىلوت دقف ،هتايح لالخ بصانملا نم ديدعلا ىلوت

 نوكيل ىوزن ىلإ مامإلا هلقن مث نيتنس ةدمل قاتسرلا ىلع يصورخلا دشار
 ةراتو ىوزن يف مامإلا عم نوكي ةراتف ،دوجوم ريغ نوكي امدنع خياشملا عم

 ىلوت ثيح ؛م٢٩١؟٤/ه٣٤٣١ ماع ىلإ كلذ ىلع ثكمو ،ءارمحلا هدلب يف نوكي

 .ةرامإلا كرت ىلإ رطضا مث ،رهدلا نم انيح كلذك يقبو ،هدلبو هموق ةسائر

 هنيعف ،طقسم يف روميت نب ديعس ناطلسلا ىلإ دصقف ‘تعقو ثادحأ ببسب

 نيب القنتم اهدعب شاعو ‘تاونس عبرأ اهيف يقبف راحص ىلع ايضاق ناطلسلا

 يبلاط ةلئسأ ىلع ةري حالصإلاو ريخلاو ملعلا رشني ،طقسمو ىوزنو ءارمحلا
 .ه٨٦٣١ ماع ىتح سوردلا ميقيو ،ملعلا

 مامإلا رمأ ةفلاخم نم هيلإ بسن امم ميهاربإ خيشلا هنر يليلخلا مامإلا أرب

 ةيعرشلا ةمكحملا ةسائرل طقسم يف رمتساو ‘تعقو يتلا ةيلبقلا نتفلا كلت يف

 ميهاربإ خيشلا طرتشاو ،يربع ىلع ايلاو نوكيل يليلخلا مامإلا هبلط ىتح

 يف يملاسلا هللادبع نب دمحم خيشلا لاق ،قفاوف كلذ ىلع ناطلسلا ةقفاوم

 ماع لوألا عيبر رهش نم سداسلا مويلا يف اهزكرم ضبقف» :نايعألا ةضهن

 .«روصق نم لجرلاب امو ،طسقلاب امئاق ،لدعلا ةيولأ ارشان يقبف ۔ه٢

 مث ،م٣٥٩١ ليربإ ٢٨ /ةيرجهلا ةنسلا سفن نم نابعش ١٠ ىلإ يربع يف يقب

 مث ،ةيعرشلا ةمكحملل اسيئرو ايضاق هنيعف طقسم يف ناطلسلا ىلإ اهدعب عجر

فلتخم ىلإ كلذ لالخ ناطلسلا هلسري ناكو فانئتسالا ةمكحمل اسيئر



 _ جإ ديبناعملا ةاضقلا مجعم __ إ .. -- : ._ اج / نيينامملا ةاضقل

 ناطلسلا ىلوت امدعبو ،لئابقلا نيب تالكشملاو عازنلا لحل تايالولاو قطانملا

 .يفوت نأ ىلإ ةنطلسلل اماع ايتفم هنيع م٠٧٩١/ه٠٩٣١ ةنس مكحلا سوباق

 ةمئألا دنع ميظع نأش هل "قحلا يف اديدش اعضاوتم اميلح ناك

 الهس افولأ ةبيط لئامشو ةعساو قالخأ اذ ،ءارقفلا ىلع ونحي نيطالسلاو

 .ابيطخ ابتاكو ،اكيدأ اهيقف ناكو ،سانلا رئاسو هموق يف امرتحم ناوخإلل

 ةماع ةفاقث هلو 5ايخس امميركو ،ايكذ اهيبنو ،ايعاو اّظفاحو ؤتوصلا نسح ائراقو

 .ةيمالسإلا بهاذملا لك نم فراعملاو مولعلا فلتخم نم

 حرشب موقي نأ لئس امدنعو ئ ةريبك ةيانع فنلأتلا يربعلا خيشلا لوي مل

 ارقي نمو ةرفوتم بتكل كلاف فيلأتلل ىعاد ال هنإ» :لاتق رضنلا نبال مئاعدلا

 :اهنمو ،ةيملعلا راثآلا ضعب خيشلا كرت ،«هنكي اهنم ادحاو

 ١ - طم) نييربعلا خيرات يف نيربتعملا ةرصبت (:

 .يملاسلا نيدلا رون نب دمحم خيشلا نم بلطب هفلأ

 :اهنمو .ةيملعلا دودرلا ۔

 لاقم ىلع ةر :(طم) نافرعلا ةلجم بحاص ىلع ةرلا يف نيبملا قحلا أ
 ةيضابإلا قصلأ ثيح جراوخلا نع ثدحتي :روكذملا ةلجملا يف رشن

 خيشلا ةرف ،نامغ لابج يف ةليلق ةمذرش الإ مهنم قبي مل هنأب ركذو ،جراوخلاب
 ةربعلا تسيل هنأو ،ةيضابإلا نع ةرصتخم ة ةذبن امدقم ءارصتخم ادر هيلع يربعلا

 سماخلا ددعلا ۔ انثارت ةلسلس يف ةرلا رشن دقو ،َقحلاب ةربعلا امنإو ،ةرثكلاب

 .ثارتلا ةرازو لبق نم عوبطملا رشع

 نمل رفغي رِفَعَب و ل : :ىل اعت هلوق ه هريسفت يف بيطخل ١ ديمحل ادبع ىلع درل ا _
 ۔سر۔ ۔ و ۔۔ر۔ تت

 دبعلا لديب باذعلاو ةرفغملا ةئيشم لعج ثيح :(خم) 4 ُءاشد نم بذعيو ح

 .اًئيصر ايملع ادر يربعلا خيشلا هيلع ةرف



   . ١ ۔ه:-3 . ۔۔.۔۔۔ل۔۔..۔۔..۔۔.۔۔ فلالا فرح

 .يبايسلا دومح نب ملاس خيشلل فاعسإلا باتك ققحم ىلع ةر ج

 .ناخيش نبال راصتنالا يف ناهربلا عطاوس ۔ د

 :مالعألا مجارتو ةيخيراتلا لئاسرلا ٣

 .ةحفص نيرشعو سمخ يف عقت :ةي لوسرلا ةريس يف ةرصتخم ةلاسر ۔ًا

 خيشلا بلط ىلع ءانب اهبتك :اهتيدوأو اهنادلبو نامع قطانم ءامسأ يف ةلاسر ۔ ب

 .روكذملا خيشلل ةيضفلا دوقعلا باتكب ةقحلم دجوتو يثراحلا دمح نب ملاس

 جذامن نيمثلا دقعلا باتكل اهب مدق :يملاسلا نيدلا رون مامإلل ةمجرت ج

 .نيدلا رون ىواتف نم

 .خيشلا توصب لجسم طيرش نمض :يملاسلا نيدلا رون مامإلل ىرخأ ةمجرت د

 عبرأ يف عقت :يربعلا حلاص نب ديعس دمحم يبأ خيشلل ةمجرت _ ه
 .«نيربتعملا ةرصبت» هباتك يف هل اهدروأ يتلا ةمجرتلا ريغ يهو .ابيرقت تاحفص

 .ةريثك ةيمظنو ةيرثن ةبوجأ ٤
 :يلي ام يربعلا خيشلل تعبط يتلا ةلوطملا ةبوجألا نمو اذه

 :ةيضابإلا ريغ نم ىرخألا بهاذملا ةمئأ فلخ ةالصلا نع لوطم باوج ا

 .انثارت ةسلس نم رشع سماخلا ددعلا يف افنآ رم يذلا نيبملا قحلا عم عبط

 .دحاولا ظفللاب ثالثلا قالط مكح ۔ ب

 ٥ هيلع قلع وأ هححص اممو . قيلعتل او حيحصتل ا_ :

 خيشلا ناك ذإ :يملاسلا نيدلا رون ةمالعلل ماظنلا رهوج خسن حيحصت ۔ أ

 رصع يف هتبيبش مايأ يف هنم خالا هبتكي ام ضرعو هحيحصتب اينتعم يربعلا
 .يربعلا سيمخ نب دجام هخيش



 ... .۔_۔۔ ١٦١ > ٥   .ايج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 م اكحأل او ن ايدأل أ يملع يف م اظنلا رهوج ىلع هقيلعتو هحيحصت _- ب

 .يملاسلا نيدلا رون مامإلل

 خيشلل «نامُغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ» باتك ىلع قلعو مدق -ج

 تادايز باتكلا يف لخدأف فلؤملا بلط ىلع ءانب ؛ىبايسلا دومح نب ملاس

 ،هنم اهنأك اهيلع فقاولا بسحي ثيحب ؛باتكلا سفنب اهضعب قحلأ ،ةّع

 .هيلع ةيشاحلاك رخآلا اهضعب لعجو

 ٦ - بتكلا ضعبل تاظيرقتو تامدقم :

 ةيضفلا دوقعلا باتكل هظيرقتو ةكرب نبا عماج باتكل هميدقت كلذ نمو

 .يثراحلا دمح نب ملاس خيشلل

 :ةيعاذإ جمارب ٧

 دقو ،ةطرشأ ةينامث نم رثكأ يف عقت اهنأ رذ .ةيناملا ةعاذإلا يف اهمدقي

 :تابيتك يف رثن امممو

 .هيناعمو مالسإلا ئدابم - ]

 .اهكرات مكحو اهلضف نايبو ةالصلا ۔ ب

 .محارتلاو لفاكتلا نيد مالسإلا ۔ج

 .جحلا ةضيرف رارسأ نم ۔د

 .ىلاعت هللا ةفرعم مولعلا عفنأ -ه

 .ناميإلا ناكرأ ۔ و

 .ةاكزلا لضف - ز



 ١٧١ ٠. .- ه۔۔۔۔۔..۔.۔۔.۔۔۔.۔۔۔ .... فلالا فرح

 .ناضمر رهش عادو ۔ح

 .اهعفانمو اهقوقحو دجاسملا لضف ۔ ط

 .ةيمالسإلا ةراضحلا ۔ ي

 .ىلاعت هللا ةعاط ۔ ك

 .ضئارفلا لوصأ نايب ۔ ل

 :لوسرلا ةباحص ىف بدألا نم همزلي ام ىلإ لوهجلا ةياده ٨

 مالسإلا رشن يف مهرودو مهتناكمو ةباحصلا لضف خيشلا اهيف نيب ةزوجرأ

 6مهنيب تناك يتلا نتفلا ءازإ مهنع لاقي نأ يغبني امو ‘كلذ يف هولمحت امو

 .اتيب نيعبسو ةسمخ يف ةزوجرألا عقتو

 :راعشألاو بطخلا ىف راهزألا صضرور - ٩

 هفلؤم هنمض . عومجم باتك وهو 0 يربعلا دمح نب 7 نب هللا دبع خيشلل

 .ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 .ةئاغتسالاو عمجلاو دايعألا يف بطخ ١
 :ةعيدب تايبأو ةعئار دئاصق - ١

 .نايبلاو ةغالبلا اهيف ىلجتت تابسانملاو ضارغألا فلتخم يف

 هاواتفو ةيصخشلا هتريس مضت ةلماك ةعوسوم هل تردص اريخأو ۔ ٢

 نم ةعومجم لمعلا اذهب تماق ةيملعلا هراثآ عيمجو هلئاسرو ةيمظنلاو ةيرثنلا

 نم ةعوسوملا تعبطو ،يربعلا لاله نب يلع روتكدلا مهسأر ىلع نيثحابلا

.م٥١٠٢/ه٦٣٤١ ماعلا اذه يف سوباق ناطلسلا ةعماج لبق



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ۔۔۔۔_۔ _ ٥- `ا©9>ح ١٨ ه__ .__ -

 نب دمحأ خيشلا ةحامس هنع لاق ،ةريبك ةيملع ةلزنم اذ يربعلا خيشلا ناك

 :يليلخلا دمح

 دعي ناك ،نامع يف انه مهتكردأ نيذلا ءاملعلا نم ىلوألا ةبترملا يف ناك»

 اهب قوفي ايازم هل تناك امبرلو هنارقأ كلذ يف دهشيو ،ىلوألا ةبترملا يف

 .«مهتيقل نيذلا هنارقأ

 :اًضيأ لاقو

 ءاملع ءارآ ىلع هعالطا نم راخيل انخيش ةبوجأ ىلع علطملا نإو»
 صصخت امنأك ؛هدعاوقو بهذم لك تاحلطصمب هتطاحإو ةفلتخملا بهاذملا

 ،حيحصلا يأرلا اهنم هصالختساو ةلدألا نيب هتنراقم نمو ،هدحو هتسارد يف
 ،دالبلا ءاحنأ نم لبإلا دابكأ هيلإ برضت ىوتفلا يف ةدمع هلعج يذلا وهو

 ايقيرفإ قرشك يناممتلا رطقلا جراخ اهيلإ دنتسي هاوتف تناك ام اريثكو
 .ها «اهلامشو

 مامالل هترصانمو ةيعرشلا ةسايسلا باب يف ةليلجلا هفقاوم نمو

 اوعمتجا لئابقلا خويشو ةاضقلا ضعب نأ ميلع امنيح هبتكام هي يليلخلا
 هتس ربكل ليقتسي نأ هنم اوبلطو ه٢٧٣١ ةنس يف ةدعقلا يذ رهش يف مامإلاب

 :باتكلا اذه يليلخلا مامإلا ىلإ بتكف كلذب ميهاربإ خيشلا ملعف

 .«نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب)»

 انإو ،هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس هللادبع نب دمحم نيملسملا مامإ ىلإ
 بلط نم مايألا هذه يف مكنع ناك ام انغلب دقف :دعب امأ ،اريثك كيلإ هللا دمحن
 لاوقألاو ةرضاحلا لاوحألا نم امؤبت نيملسملا رمأ نم هب هللا كقّوط ام علخ

 كومرتحي نأو ، كاسمإلا مهب ىلؤألا ناك دقو ‘كناوعأو كذيمالت نم ةرداصلا

 لوقن ال انتأ ىلع "مهيلع كل بجاولا كقح اوعاري نأو ،َنظلا كب اونسحيو

 ةيغب الإ مهيف كلذ ىرن الو ليمجلا الإ مهيف نظن الو ءاريخ الإ مهيف



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔__۔ه ٨ .ه¡ ٥ 7 _ ۔۔۔۔۔۔۔۔__ _ فلالا فرح

 الامتحا هيف ىرت امف ةعاطلا اصع قشو قاقشلا دضق نع مهيشاحنو داهتجالا

 نم كيلع مهنم نوكي اميف ضارعإلاو حفصلاب مهلماعو "مهنم مهلمتحاف
 هب قيضت رمأ لكو 6مهنم هلوبق بجاولاف اتح مهلوق نم ناك امو ضارتعالا

 علخنتو رمألا كرتت الف اعساو لامتحالا هيف ىرت الو كسفن هلمحتت الو اعرذ

 اذه لثم يفو رمألا اذه يف مكؤاكرش نيملسملا رئاسو اننأل كتمامإ نع

 36هديرت اميف انرواشو روضحلل انبلطاف كانسفنأل هاضرن الو ،توكسلا انعسي ال

 ماصفناو ،ةعماجلا ةمصعلا هذهل لالخإ هيف ارمأ اننود عطقت نأ ىضرن الو

 ءالؤه نم نظأو ،ةكرابملا ةدقعلا تناك ذنم مكعم انك دقو © ىقثولا اهتورعل

 ك رضاح ريغ مويلا وهو ،يشيقرلا خيشلا الإ مهنس ةثادحل انعم ذئموي ناك نمتم

 جاتنو \كسرغ ةرمث مهف نامممب نودوجوملا ملعلا ةبلطو ءاهقفلا رئاس امأو

 كقزري نأ هللا لأسن "مهدوجو ىلع هللدمحلاو ،ءارْغلا كتمامإو كملع تاكرب

 .كيلع هحرتقنو ‘كنم هديرن ام اذهف ،كب مهعفن امك مهب كعفني نأو ،مهريخ

 الو نيملسملا ىلعو كيلع نهو هيف ةمامإلا نع كجورخ ةعاشإ نأ ملعاو

 حلصأ كريغ اوأر وأ ؤكلذ ىلع نيملسملا نم كناوخإ كقفاو اذإ الإ هيلإ دعت

 هعم بهذت رمأ راص اذإ كلذكو ،نومالي مه الو ،مالت ال ذئمويف ؤكنم مهرمأل

 اسفن هللا فلكي الو ،طورشملا يفتني كلذ دنعف اهناكرأ ضعب وأ ةمامإلا طورش

 اهنوديرت ةطخ لك نإ :ةفاك ناوخإلا ءالؤهلو مامإلا اهيأ كل لوقأو ،اهعسو الإ
 تماد ام ميقتست الو "مكل ممتت ال اهنإف داصتقالاو طبضلا مساب ةيلاملا رمأ يف

 اذإ الإ ،ةيقاب مكيديأ يف ام ىلإ سانلا ةجاحو ،ةعفترم راعسألاو \ةصقان ْلَلِغلا

 هللاو ؤكلذ يف رظنلا اوليجت نأ ىسعو الف الإو .جراخلا نم اددم مكل هللا رذق

 كبحم نم كلذو ،هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو "ةيادهلاو قيفوتلا يلو

 موي ررح .يربعلا نسحم نب ديعس نب ميهاربإ ريدقلا هالوم ةمحر ىلإ ريقفلا
 .ه٢٧٣١ ةنس ةدعقلا يذ ٧



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ماع لوألا عيبر رهش نم لوألا ةعمجلا موي رصع يف يربعلا خيشلا يفوت
 امداق اهبكري ناك يتلا هترايسل مداصت ثداح ببسب ؛م٥٧٩١ سرام ٥ / ١٤

 هحور تضاف كانهو 0 ةلوخ ىفشتسم ىلإ لقنو بيسلا ىلإ اهجتم طقسم نم

 .ءابدألاو ءارعشلا نم ددع هاثر دقو ،اهئراب ىلإ ةرهاطلا

 ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا ةحامسل ةيملعلا راثآلا \نورخآو لاله نب يلع .د "يربعلا ه
 ٣١/١. ٧٧. ٨٦٢. لوألا دلجملا م٥١٠٢/_ه٦٣٤١ ١ ط سوباق ناطلسلا ةعماج ،يربعلا

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٢١ _ ١٠.

 ٨٢. ص نايبلا عماول ؛ينالهبلا .

 ٩٢. ٥٧١. ص نايعألا ةضهن ؛هللادبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ٢٨٣/٢٣ _ ٢٩٥. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا .

 ١١٥ _ ١١٧. نامغغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ،ملاس نب هللادبع .د ؛يثراحلا ه

 ٢٥. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 (م٤٩٩١ _ ٩٣ داصح .طشانمو تايلاعف نمض) اخزؤم يربعلا ميهاربإ ةمالعلا ؛يربعلا ه
٥_ ٣٥. ص



 - ١ ٢ ٥ ج فل ال ا ف رح

 نب ناميلس نب دمحأ نب فيس نب ميهاربإ خيشلا
 نب ديعس نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ نب ديعس
 نب دمحم نب هآلا دبع نب ناميلس نب دمحم
 نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ
 يوزنتلا يدمسلا يدنكلا دادقملا

 (م٥٧٩٦١/ه٥٩٢١ :ت ۔م٨٩٨١/ه٦١٣٢١ : و)

 .هيقف ضاق

 نم يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ١ | .لخن ةيالو

 دمحأ نب فيس خيشلا هدلاو نع ملعلا ذخأ

 .اًهيقف املاع ناك دقف

  

 ١ | يف طقسم يف اسردم هرمأ لوأ يف ناك  

 _ ىلوت مث ،روميت نب ديعس ناطلسلا دهع ردص
 نم لخن ىفو ،روكذملا ناطلسلا دهع ىف طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب ءاضقلا

 هيف زمتساو .ةمصاعلاب ءاضقلل داع مث .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا لبق

 هلقثل ؛ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج مكح ردص يف هنع ىفعتسا نأ ىلإ

 يناعي يقبو ،لمعلاب مايقلا هلاح لمتحي ملو نسلا يف هنعطو ضارمألاب
 .ةينملا هتفاو نأ ىلإ لاحلا فعضو ةخوخيشلا

 فئاطلو ةيبدأ تكن اذ ناكو ،ابيجن الضافو ،ابيرأ ايضاق ،ابيدأ اهيقف ناك

 .ةقئاف ةحامسو ةقئار ةشاشبب ناوخإلل طسبني ،ةيملع

 .ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هلو ،مايألا باهذب تبهذ اهنكلو \تاسممخمو راعشأ هل

 .ما٥٧٩/ ه ٥ ماع يف يفوت

  



 اج! نيينامعلا ةاضقلا مجعم `دح ٦٢  

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ١٠١_ ١.

 ٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛ىبيصخلا ٢٩٧/٢٣ _ ٣٠٠.

٠ ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ٢٥.



 ۔۔۔. ۔ _ ۔ . ۔ه ٢٢ .03َ ٥ه-۔۔.۔.۔ _ ۔ فلالا فرح

 ليقع نب هثلا دبع نب ميهاربإ خيشلا
 ميهاربإ لآ

 .رافظ نم ©هيقف ضاق

 قئاثولا نم ددع يف هركذ ددرت ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا لهأ نم

 «؟همسا اهيفو يرجه ١١٤٠١ ةنس ةقيثو اهنمو ،ةرتفلا سمن ىف تاطوطخملاو

 تناكو ،«رافظب ةيعرشلا ماكحألا مداخ يولعاب ليقع نب هللا دبع نب ميهاربإ

 . طابرلا ةربقمب هربق دهاش بسح يرجه ١١٥٨ ةنس هتافو

 ٥ .ةيدمحملا ةعضبلا يولع ©هيقفلب ٣٢٥/٢.

 ٥ (روشنم ريغ ثحب) رافظ يف ءاضقلا مالعأ ديعس نب دمحأ نب دلاخ نب ديعس ©يرمعلا .



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 لامك نب دمحم نب يحي نب ميهاربإ خيشلا
 يلامكلا

 .مدنسم ةظفاحمب بصخ نم 6هيقف ضاق

 .ةيملع ةرسأ نم وه ذإ هدادجأو هئابآ دي ىلع سرد

 يضاقلا خيشلا مهنمو ملعلا بالط نم ةعومجم هيدي ىلع سردو

 .درمحم نب حلاص نب دمحأ

 قفاوملا ه٥٣٣١ ناضمر رهش نم ٢١ موي يفوتو بصخب ءاضقلا يلو

 :اهعلطم ةديصقب يجرزخلا حلاص دمحم نب هللا دبع خيشلا هاثر دقو .م ٧٧٢

 هماقس نيريخلا يف تبكستو هشاقم قاطي الف نامزلا راب

 هماسقأ ترز متف هوفص نم ىقب دق وه امب هترارم تبهذ

 :لاق مث

 همامت بيصأ دق رينم رذب مطالتم قلطم رحبو رَْح

 هماصعف اججلا يفو ةاضقلا يضاق وىتفلا ملعلا يفو ناملس دهزلا يف

 مدنسم ةظفاحم ءاملع ةفرعم يف مظنملا لوقلا ظوفحم نب دمحم نب نسح كيجرزخلا ه
٤٥. ۔ ١٠٤ص



 ۔_ ۔_۔ ۔۔ . ٢٥ ۔چچ .-{ ٠  

 .رافظ نم ©هيقف .ضاق

 هيلع ضبق كرافظ يف ءاضقلا ىلوت يرجهلا رشاعلا نرقلا لهأ نم

 هيخأ لبق نم رافظ يلاو نادبع ريمألا عم ه٠٤٩ ةنس يريثكلا هللا دبع نب دمحم

 ىدتفاف امهنيب فالخ يف يريثكلا هللادبع نب ردب قريوط يبأ ناطلسلا

 فالآ ةثالثب نادبع ريمألاو يفرشأ رانيد فالآ ةعبرأب هسفن فينش نبا يضاقلا

 .فيس نبا مساب ةديفملا ةدعلا يف ديمح نبا هركذ ،يفرشأ

 .رحشلا خيرات رمع نب دمحم ٥بێطلا ٥

 .تومرضح خيرات 5هيقفاب ه

 .يناثلا ءزجلا ةثيدحو ةميدق خيراوتل ةعماجلا ةديفملا ةدعلا ديمح نب ملاس .يدنكلا ٥

. (روشنملا ريغ ثحب) رافظ يف ءاضقلا مالعأ دلاخ نب ديعس ،يرمعلا ٥



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ح۔ے۔۔۔۔۔۔__۔۔۔۔۔۔_۔۔۔۔_۔۔۔۔ه `٦ ا ___. ٢٦
 ح

 نسحلا يبأ نب مالسلا دبع نبا نسحلا وبأ خيشلا

 يورنلا سبمخ نب دمحم

 (م٦١۔٥١/ه٠١۔٩ ق)

 .هيقف .ضاق

 .ىوزن ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأو عساتلا نرقلا يف شاع

 .نسحلا يبأ مامإلا نب مالسلادبع يضاقلا هيقفلا هدلاو نع ملعلا ذخأ

 عيوبو ،نمزلا نم ةهرب ءاضقلا ىلوتو نيدودعملا هنامز ءاهقف نم ناك

 هيلع جرخ ثيح ةنسلا نود ماقأو ،يخبرلا رمع نب دمحأ مامإلا توم دعب ةمامإلاب

 دعب كش الب اهنإ الإ هتعيب تقو فرعي ملو ،ىناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا

 .ما١٠٥/ه٦٠٩ ةنس ليعامسإ نب دمحم مامإلا ةعيب تقو ىلإ يخبرلا مامإلا توم

 :ةيملعلا هراثآ نمو

 ةقلطمل أ ةقفن ىفو ئ اهيلع بجي امو اهل بجي امو ٠ ةتيمملا ةدع يف ةديصق ۔ ١

 ْ طيسبلا رحب نم ةيئاب ةديصق يهو :كلذ هابشأو امهنكسو امهتوسكو . ةجوزلاو

 . تايبأ ةرشع مالسلا دبع نب دمحم خيشلا اهيلع داز دقو ‘تيب ةئام ىلع ديزت

 .ةيرثنو ةيمظن ةبوجأ ٢

 ١٤٦/١. (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا .

 ٢٧ _ ٣٠. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

١٩١/٢ _ ١٩٨. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه



 ۔_۔۔۔.۔۔۔ ۔ ۔٭ ٢٧ .هلل -َ ٠٥ ۔-۔۔__۔۔۔۔ _ ۔ ۔ ۔۔ _ ۔ ۔۔_۔.۔۔۔۔۔_۔ __ ۔۔۔ےہ فلالا فرح

 رامعاب دمحأ نب ىسوم نب ركب وبأ خيشلا 7

 .رافظ نم ،هيقف ضاق

 نب ىسوم نب ركب وبأ يضاقلا هيقفلا» :نادنج نبا خرؤملا هنع لاق

 رافظب ملعلا لاجر نم ناك \ه٣٢٨٤ ةنس رافظب ىفوتملا ...ىسوم نب دمحأ

 .«....رازو جحو اهنايعأ نع اهيف ذخأو «ميرت» ىلإ لحر

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

 ١٦١٦/٢. (ط وطخم) تومرضحو رجهملا

 عوبطم ثحب طابرم ةيالول ةيملعلاو ةيركفلا ةايحلا ؤ©“سرورحم هللا دبع نب رمع © يرعيصلا ٥

 ٥م٢١٠٢ / ه٢٣٤١ ١، ط يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا خيرأتلا ربع طابرم ةودن لامعأ نمض

4٩ -_٢٠٠.



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 : ` ج> . ٦٢٨

 .هيقف ضاق

 .(ه٥ ق) ديعس نب دشار مامإلا دهع يف راحص ءاضق يلو

 هتاضق رهشأ نم» :ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم بحاص لاق

 رهشأ نمو .راحص ىلع ناميلسوبأو شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ

 .«راحص ىلع ناطحق نب دمحم يلاعملا وبأ هتالو

٢٢٦/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 يولهبلا ناسغ يبأ نب دزو نبا ناسغ وبأ خيشلا

 (م٢٢٦٥١ ويام ٢١ / ه٨٢٩ ةرخآلا ىدامج نم نيقب لايل ٦ ءاعبرألا :يح)

 .هيقف ضاق

 .الهب ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 .ناسغ يبأ نب دزو هيقفلا هدلاو نع ملعلا ذخأ

 يف ليعامسإ نب دمحم مامإلا دنع ءاملعلا نم نيعمتجملا نمض نم ناك

 نب دادم خيشلا :نيرضاحلا ءاملعلا نم ناكو ؛رايخلا عيب يف رظنلل ؛ىوزن

 .مهريغو دمحأ نب دايز نب رمعو ،ناميلس نب دمحم نب هللادبعو هللادبع
 نيقب لايل ٦ ءاعبرألا خيرأتب كلذ ناكو 5مامإلا كلذب مكحف ،هميرحتب اومكحف
 .م٢٦٢٦٥١ ويام ٢١ /ھ ٨ ةرخآلا ىدامج نم

 ٣٥٣٤٢. ٣٥٥. عرشلا نايب ميهاربإ نب دمحم ؛يدنكلا ه

 ٤٧٨/٢} ٤٧٩. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 ٢٦. ص نام مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

٧/٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف يدعسلا ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 دمحم نب ىيحي نب ميهاربإ نب دمحأ خيشلا
 يلامكلا

  

 .مدنسم ةظفاحمب بصخ نم هيقف ضاق

 نب نمحرلا دبع خيشلا همع نبا لي ىلع سرد

 ىلع هل ةفيلخ هلعج مث ،يلامكلا ىيحي نب دمحأ

 اهيف سزدي ‘ (مسقلا) ةريزجب ةيلامكلا ةسردملا

 .نامغ ىلإ فيصلا تقو يف خيشلا يتأي امنيح

 نب نمحرلا دبع خيشلا دنع سرد امك

 .ةجنلب ءاملعلا ناطلس فسوي

 بصخ يف ميهاربإ نب دمحأ خيشلا رقتسا ٍ

 . مهتبحم هبسكا امم مهيلإ نسحيو س انلا نيب حلصيو . ايض اقو املعم

 .م٥٨٩١/ه٦٠٤١ ةنس يفوت ،مهنيب ةريبك ةرهشو ةهاجو هأبو

 راحصب ايضاق تنك امل ميهاربإ نب دمحأ خيشلاب تيقتلا يننإ :تلق

 .كانه ةفنأتسملا ىواعدلا ضعب ةنياعمل بصخ ىلإ تبهذو

  

   - ۔۔__ _ __..      

 يذ ٢٠ يف يفوتو بصخب ءاضقلا ىلو دقو ادمحم يضاقلا :هئانبا نمو
 ليلجلا دبع خيشلا اذه دمحم دالوأ نمو .م٠٢ ٠٠/٣/٦١ قفاوملا ه٠٤٢٦٤١ ةجحلا

 .ايلاح ضاق وهو

 خيشلا وهو نبا هلو نمحرلا دبع ميهاربإ نب دمحأ خيشلا دالوأ نمو

 .نآلا ضاق وهو راتسلادبع

 ٩٩ ١٠٤. مظنملا لوقلا يجرزخلا ه

 5١ ١٤٢٢اه/٢٠٠٢م؛ ٢٣٨. ط يبدألا ىدتنملا خيراتلا ربع مدنسم ه



 م ٢١ ههج 3 :ة:؛+.: م.

 يفارزلا دمحأ نب نسح نب دمحأ خيشلا

  

 .بصخ ةيالوب رازمك ءاضق ىلوت
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 ٠ ص مظنملا لوقلا ظوفحم نب دمحم نب نسح ©يجرزخلا ٥٣.



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ...7 :ا ___. ٢٢

 نب دشار نب رمع نب دشار نب دمحأ خيشلا
ہ
۔
۔
ے
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔
.
ے
 

 . هيقف ٠ ض اق

 .ما٠٨٥/ه٨٨٩ ماع ىوزنب توض جلف برق ةثدحم رابآ يف مكح

 ٨. ۔ ٦/٦ نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ه



 فلالا فرح

 يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا

 (م٧:٩١ رياتي ٦٢/ه ١٢٦٢٤ ةجحلا يذ نم ١١ :ت۔م٢٦٨١/ه٠٨١١ :و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 ملعلاب تفرع ةميرك ةرسأ يف أشن دقو ،رشوب يف ليقو ،لئامس يف دلو
 هنع يفوت دقو ملع ىلع ران نم رهشأ ،يليلخلا ققحملا وه هدلاوف لضفلاو

 .ابيرقت نينس عبس نبا وهو

 هسفن نوك مث ،يحاورلا ميلس نب دمحم خيشلا نع ملعلا ئدابم ذخأ

 ملعلا قيرط يف هقيفر ناك دقو ،نانبلاب هيلإ راشي املاع راص ىتح ؛هسفنب
 "ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ خيشلا ريبكلا رعاشلاو ةمالعلا

 :هلوقب ةعئارلا ةينونلا هتديصق يف ريشي هيلإو

 ناسحإو فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىلإ اهيف حاترأ

 نب دمحم مامإلا هيخأ نبا مهنم ملعلا ةبلط نم ةلمج هيدي ىلع ذملتت دقو

 نب نافلخ خيشلاو ،يميلسلا ديبع نب دمح ديبع وبأ خيشلاو ،يليلخلا هللادبع

 .مهريغو ،يبايسلا ليمج

 ناكو ،لئامس يداو يف ءاضقلاو ىوتفلا رادم هيلع ،ملعلا يف ارخاز ارحب ناك

 يماحيو تذي ،نيدلا ىلع ةريغ هلو ،يلابي الو لطابلا ةريو قحلا لوقي ائيرج امهش

 ىلع اديدش يدتهملل الهس ءاهيزن افيفع اعرو ناكو ،هملقو هناسلو هديب هنع
 مالسإلا مدخ دقو ،هرمأ ةرُي الو ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي "يدتعملا

.اروكش الو ءازج هملع ىلع دحأ نم يغتبي ال هلل اصلخم داشرإلاو حصنلاب



 اج! نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 اك .. .۔ .۔..۔...۔ ه . ٢٤ .۔. .۔

 :اهنم ،ةيملع راثآ ةدع هلو

 .(عوبطم) ديضنلا علطلا باتك يف تردص ةقرفتمو ةددعتم ةيمظنو ةيرثن ىواتف ا

 مامإلا ةبوجأ ىلإ فيضأ دقف :(طم) ليلخ يبأ ةبوجأ نم ليلجلا حتف أ

 نب هللا دبع خيشلا اهعمج : (خم) ديعس نب دمحأ خيشلا ةبوجأ عومجم ۔ ب

 .ىنيسحلا دومح نب دمحأ

 نب دمحأو يملاسلا نيدلا رون :(خم) نيخيشلا ةبوجأ يف نينيعلا ةرق - ج

 اهبتري ملو "يبحرلا تيخب نب رصان خيشلا وه ةبوجألا عماجو ،يليلخلا ديعس
 .يسبحلا دشار نب دمحم خيشلا اهبتر امنإو .ةيهقفلا باوبألا ىلع

 .يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا اهضرق دقو .اياصولا يف ةزوجرأ :راونألا علاطم ٢

 .هرصع ءاملع عم تالسارم ةدع ۔ ٣

 .حئاصنلاو كولسلا يف دئاصق ٤

 يدشلا جلف يف وهو اموي همجاهف هيرتعي ناك عزص ببسب هتافو تناك

 هاثر دقو إم٧٠٩١ رياني ٦٢/ه٤٢٣١ ةجحلا يذ نم ١١ يف هب قرغف ،لئامسب
 .ينالهبلا ملسم وبأ ةمالعلا ميمحلا هبحاصو هقيفر مهنم ءارعشلا نم ديدعلا

 ٢٨. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 ١٤٦/٢_ ١٥٤. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ٦٠. ۔ ٥٣ ص ةقيقحلا كيلع نب هللادبع ؛يليلخلا ه

 ٣١٤/٢. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ؛يملاسلا ه

 ٣٨٨. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

٢٤٠١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 فلالا فرح

 نب ديعس نب شيرق نب ملاس نب دمحأ خيشلا
 يسماشلا رماع

 :مهو ةاضقو ءاهقف اوناك ةيملع ةرسأ نم ،ءاجنف ةدلب نم هيقف ضاق

 .(ه٥٨٢١ :و) شيرف نب ملاس خيشلا هوبأ

 .(م٠١٩١/ه١٣٣١ :و) شيرف نب ملاس نب ىسيع خيشلا هوخأ _

 .(ه٨٤٣١ :و) دمحأ نب هللادبع خيشلا هنبا

 راصف ،هنع عرشلا ملعلا ذخأو ،هلاحرتو هلح يف هابأ دمحأ خيشلا مزال

 .ايضاق اهيقف املاع

 .تايالو ةدع يف روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو

 ٥ روهزلا تاقاب ©٥كلمحم نب فيس ©ىسرافلا ٢٣.

٥ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6 ىبيصخلا ٣٧٩/١.



 اج / نيبناعحلا ةاضقلا مجعم

 يميرعلا رملا نب ميلس نب دمحأ خيشلا . ا

 .روص نم .هيقف لاو «ضاق

 دشار نب ملاس مامإلا دهع يف تايرق ةيالو نم شاطب ينب نادلب ىلوت

 دنعو» :نايعألا ةضهن يف يملاسلا هللادبع نب دمحم خيشلا لاق يصورخلا

 6مهتاممهم ءابعأ لمحتيو مهرمأب موقي "ايلاو مامإلا نم شاطبونب بلط كلذ
 ليح دلب يف همايق ناكف ،يبينجلا يميرعلا ميلس نب دمحأ خيشلا مهل بختناف

 ةلود داوق مظعأ نم دمحأ ناكو ........ فاصنإلاو لدعلا مهيف رهظأف فاغلا

 ةدلب نم وهو .هتانق نيلت ال ،امهش ارويغ الطب ،اهفويس ىضمأو ،ملاس مامإلا

 .«ميلعتلل مهيلإ ددرتيو "نيدلا رونو ىسيع نيخيشلا روزي ةمامإلا لبق ناكو

 :«بهذلا لسالس» هباتك يف يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا لاق

 تؤلا يكازلا لداعلا مامإلا يلاو بججلا شاب ءانبا غم ناكو

 ميعز دئاق نم هب مركأ يميرعلا دمحأ ميلس ىتف

 كلذو ‘ه٣٣٣١ ماع يف نهعباوتو يبيضملاو نأشلا دمس يف ايلاو راص مث

 .اضيأ يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا دهع يف

 ه٦٦٣١ ماع ىرخألا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا يف روصب لتق

 .كانه َلِتقف ةصاخلا همزاول ضعبل روص هدلب ىلإ جرخ هنأ كلذو ( ٧٦

 ٦٢٣٤ ٢٥٢. ،١٣٢ص نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم يملاسلا ه

٥ خيراتلا مسق ٥©بهذلا لسالس سماش نب دمحم ،يشاطبلا ٧٢.



 فلالا فرح

 دوبعاب بهذلا خيش نب دمحأ خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .9همأ هتيبرت تلوتف ريغص وهو هدلاو تامو م٨١ ٠ ١٢٢ه_/٥ ٠ ماع رافظب دلو

 6 رافظ ىلإ عجر مث ©كةدم اهيف ثكمو ملعلا بلطل تومرضح ىلإ لحر

 .دلبلا اذه يف هتايح ةليط هيف يقبو ءاضقلا اهيف ىلوتو روص ىلإ لقتناو
 .م ٣ /_ه٩ بجر نم نماثلا سيمخلا موي روص يف يفوت

٣٧١/٢. ةيدمحملا ةعضبلا "يولع ،هيقفلب د



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

| 

 يولهبلا يدمحيلا رمع نب حلاص نب دمحأ خيشلا ا نإ

 ) :يح ٩١٧ ه/١٥١١م(

 .هيقف .ضاق

 . ءالهب ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا لوأو ،عساتلا نرقلا رخآ يف شاع

 .رمع نب حلاص يضاقلا خيشلا هدلاو دي ىلع ذملتت هنأ لمتحملا نم

 ناهبن لآ لاومأ قيرغت مكح ىلع نيعقوملا ءاملعلا نم دمحأ خيشلا ناك

 نع هلأس يذلا (ه٢٤٩_٦٠٩) ليعامسإ نب دمحم مامإلا كلذك رصاع دقو

 .ناهبن ينب لاومأل باطخلا نب رمع مامإلا زوح ببس

 ٥ نيبلاطلا جهنم ،ديعس نب سيمخ ؛ وصقشلا ٣٥٤/٥ _ ٣٥٥.

 نايعألا ةفحت ؛ىملاسلا ه ١ ٣٧٢/٢ _ ٣٧٥.

 ٥ نايعألا فاحتإ ؛ىشاطبلا !/٣٠ ۔ ٣٢٣.

٥ ص نامع مالعأ ليلد 6نورخآو يودب ٨؟٢.



 دومحم نب حلاص نب دمحأ خيشلا ..

 .هيقف ضاق

 .بصخ ةيالو نم

 .بصخ يض اق يحي نب ميه اربإ خيشل ا دي ىلع هقفت

 .بصخ ءاضق حلاص نب دمحأ خيشلا يلو

 .م٧٣٩١/_ه٦٥٣١ ماع يفوت

٥ ص مظنملا لوقلا ©يجرزخلا ٥٦.



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 فاكلا خيش نب دمحأ نب هنلا دبع نب دمحأ خيشلا

 .هيقف ا ض اق

 ليقع نب دمحم نمز ءاضقلا ىلوت يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لهأ نم

 .ةرتفلا كلت قئاثو يف درو امك طابرم ةنيدمب فاقسلا

 ٠ ةنس نم ةيخيرات قئاثو ١٢٤٢ه_.

٠ (روشنم ريغ ثحيب) رافظ يف ءاضقلا مالعأ دلاخ نب ديعس 6يرمعلا .



 فلالا فرح

 حلاوصلا لآ حلاص نب هنلا دبع نب دمحأ خيشلا

 .هيقف ضاق

 .مدنسم ةظفاحمب اخب ةيالو نم

 يبد يض اق يجرزخل ١ يلع نب دمحم نب نسح خيشل ا دي ىلع سرد

 .نورخآ خئاشم هلو اهيتفمو

 .م١٢١٩١/_ه ٠ ٢٣ ماع اخبب ءاضقلا ىلو

 يف يداجلاب سيردتلل يجرزخلا دمحم نب دمحأ خيشلا هبيني ناكو

 .ةينيدلا اهتسردم

 .م٥٢٩١/_ه ٣٣ ماع يفوت

 :اهعلطم ةديصقب يجرزخلا دمحم نب هللا دبع خيشلا هاثر

 ادتبم لامكلا لهأ ىلع الإ ادبزي نأ يضر الو ءالبلا جاه

 ادبكم نيفطصملا يف هطاشنو هلوزنو هعقو لوأ هارتف

١٤١. ۔٦٤١ مظنملا لوقلا "يجرزخلا ه



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔ ۔ . ١ - ح ٤٢ . .۔

 نب دمحم نب هنلا دبع نب دمحأ خيشلا

 يرهاظلا لاله نب دجام نب مناغ نب ىسيع

 .راحص نم .هيقف .ضاق

 يلاولا دهع يف يليحرلا فيس نب لمحم خيشلاو وه راحصب ايضاق ناك

 ةررحم ةثالثلا ءالؤه نم ليكوت ةقرو ريشت امك "مليوس نب ناميلس نب رمقظم

 ضعبل يليحرلا فيس نب دمحم خيشلا طخب يهو م٢١٩١/ه٠٣٣١ بجر ٣ يف

 ءاضقو نونجلا هباصأ راحص نم صخش لاومأ فيرصتب اوموقيل © راحص نايعأ

 .هدالواو هتجوز ىلع قافنإلاو قوقح نم هلام ءافيتساو ،نويدلا نم هيلع ام

 نب دمحم خيشلا ديفح وهو ،قوسلا عماجل ابيطخو امامإ دمحأ خيشلا ناك

 .راحصب ملعلا خئاشم ضعب نعو هنع ملعلا ذخأو هفنك يف شاع ،مناغ نب ىسيع

 .م٧٢٩١/{ه٩ ماع رفص رهش نم رشع يداحلا ةليل ىفوت

 :هلوقب سيمخ نب ناميلس رعاشلا هاثر

 رابج نهلعفو ءاشت اميف زارجغ نهلاصن نامزلا بَوُئ

 :لاق نأ ىلإ

 رايتلا انرحب وه انرون وه انبيبحو انرخف وه انرخذ وه
 راصنأ مهلام ىرايح اموق انتفلخ الملا يضاق دمحأ اي

٠ ص نيرخأتملا راحص مالعأ يف نيرظانلا ةجهب ميهاربإ نب يلع ينيعملا ١٤٧ - ١٩١١.



 فلالا فرح

 ديديع نسح نب يولع نب دمحأ خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 مولع يف عربو ‘نوؤيسب يشبحلا طابرب هميلعت ىقلت ؤتومرضح لهأ نم
 نم بلطب رافظ ىلإ تومرضح نم مدق ،ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلاو وحنلا

 ثيح 6©يرجه ١٣٣١ ةنس كلذو روميت ناطلسلا هنباو يكرت نب لصيف ناطلسلا

 يشبحلا بيبحلا طابر بحاص يشبحلا مامإلل ةلاسر لصيف ناطلسلا لسرأ

 ىلوتو ،روكذملا ىلع هرظن عقوف رافظل يعفاش ضاق ةيكزت هنم ابلاط تومرضحب
 .م ٩١٩٧١/ه٧٣٣١ ماع لجألا هافاو نأ ىلإ ةقطنملا ةاضقل اعجرم ناكو ،ءاضقلا

 ٥ ص ،يراجتلا رافظ خيرات روهشملا يلع نيسح ©رمعاب ٢٦.

 ص لوألا دلجملا ىنميلا ينامعلا يراضحلا لدابتلا ةودن ه ٢٨٣.

٥ .رافظ يف ءاضقلا مالعأ يرمعلا



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ٢

 داذحلا رمع نب يلع نب دمحأ خيشلا . :

 .رافظ نم هيقف ضاق

 .م٥٨٨١ ةنس رافظل هترايز دنع زليام ةلاحرلا هيلإ راشأ

 .ه١٣٣١۔_ ١٣٠٥ :مكح يكرت نب لصيف ناطلسلا نمز رافظب ءاضقلا يلو

 .ديعس نب يكرت ناطلسلا نمز رافظب ايضاق هدلاو ناكو

 ةاضق مهنم تومرضحو رافظ يف ملعلاو هقفلا تويب نم دادحلا لآو

 .مالعأ ءاهقفو

 ١٨. ص ©}نامغ مالعأ ليلد نورخآو يردب ه

.(روشنم ريغ ثحب) رافظ يف ءاضقلا مالعأ ديعس نب دلاخ ،يرمعلا ه



 فلالا فرح

 ؛رباج ييآ نب رمع نب دمحأ خيشلا

 (م١٠١١ ليربإ ١٢/ه٠٥! ناضمر ١٨ :ت)

 .هيقف ضاق

 .حنم ةيالو نم ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 .ناميلس نب رضخلا لاؤسلاب هيلإ هجوت

 نم وهو ‘ه٢٧٤ ةنس يلع نب دشار مامإلا ةبوت اودهش نيذلا دحأ ناك

 .رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ يف ةالغلا

 ةمالعلاو ىسيع نب دمحم هللادبع ابأ يضاقلا :ءاملعلا نم رصاع

 .مهريغو يحنملا ىسوم نب داجن ةمالعلاو ،يدنكلا ميهاربإ نب دمحم

 .رباج يبأ نب رمع نب دمحم همسا "ملعلا يف هعراضي خأ هلو

 :ةيملع راثآ هل

 ،ةيعرشلا هتطلس قاطنو مامإلاب ةقلعتم لئاسم مضت :(حخم) ةلاسر ١-

 ينامث يف عقتو ،هتمامإ تبثت مل نمو يوقلاو فيعضلا نيب كلذ يف قرفلاو
 .نيملسملا ءاملع ريس نمض دجوتو ‘تاحفص

 نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا ىلإ ليوط باوج :اهنم ةيرثن ةبوجأ - ٢

 ةمالعلا هيلإ لسرملا هيلع قلعو ر دقو ،«عرشلا نايب» بحاص ميهاربإ
 .يدنكلا

 نفدو .م ٠٩ ١ ليربإ ٢١ / ھ ٥٠٢ ةنس ناضمر ١٨ ءاعبرألا موي ةوحض يف يفوت

.ناسغ يبأ نب دمحم خيشلا هيلع ىلصو ،ىروزن يف



 اج / نيبنامحلا ةاصضقل
 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم _ . ٤٦

 ٤٣/١. هيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم "يدعسلا

 ٢٩. ۔ ٩/٢ تاباوجلاو ريسلا ؛لوهجم

 ٢٣. ٣٤. ص ةريس ؛دادم نبا

 ٣١٨. ۔ ٢/٧١٢۔١ نايعألا ةفحت ؛يملاسلا

٣٤٤/١ _ ٣٤٥. نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ؛ىشاطبلا



 .۔ .. . ٤٧ ج -{ .. .۔ ...... . ... _ فلالا فرح

 يرافظلا يمرضحاب ضوع نب دمحأ خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 لفاغلا هيبنت) هتافلؤم نم ©يرجمهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع .رافظ نم

 مجعم يف ةلاخك رمع هركذ ،ه١٢٢٦١ ةنس هفنص (كابنتلا ميرحتب كاشلا

 .نيفلؤملا

 ٢٨. ص ©نامُغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

. ةينورتكلإ ةخسن ©نيفلؤملا مجعم ءاضر رمع ؤ ةلاحك ٥



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 1 . ۔۔'۔ ۔ ۔. ۔ _ ۔۔ه `ح>. . ٤٨

! 

 يركسملا رصات نب حتق نب دمحأ خيشلا !

 -77 .ءاربإ ةيالوب يدمحيلا نم .هيقف ضاق

 | .م٩١!٢٢/ه٤٤٣١ يف دلو

 .هدلاو دي ىلع ميركلا نآرقلا ملعتو هتيرقب أشن

 خئاشملا دي ىلع ةعيرشلا مولع سردو
 ،يركسملا دومح نب يلع نب رباج :ةاضقلا

 نب دوعسو يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاسو

 .يدنكلا ةعمج نب ناميلس

  

 .كانه تاونس رشع ثكمو ةراجتلاب اهيف لغتشاو رابجنز ىلإ رفاس

 نيب ام هتدوع دعبو ،قزرلا بسكل ةيبرعلا جيلخلا لود ضعب ىلإ رفاس مث
 .سانلا ميلعتو ةراجتلا سرامف ةمصاعلا نم حرطم نكس م٧٧٩١ ىلإ ١٩٦٦ يماع

 يف نيع مث ،لدعلل ابتاك نتعو م١٧٩١/ه١٩٣١ يف يدمحيلا هدلب ىلإ داع

 مث ،روص مث ،يفاولاو لماكلا يف ،اماع رشع ةتس ايضاق مث ضاق بئان ةفيظو

 .ءاربإ مث ،يلعوب ينب نالعج

 .رعش ناويد هل بدألا بحيو رعشلا مظني

 .م٠١٠٢ ربمتبس /١٢ ه١٣٤ لاوش ٣ يف يفوت

. يركسملا حتف نب دمحأ نب ديعس هنبا اهدعأ ةركذم ه



 ٤١. و. فلالا فرح

 نب هنلا دبع نب روهشملا دمحم نب دمحأ خيشلا

 نب هنلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب ملاس
 يلازغلا هللا دبع نب ملاس

 يهو يتيبلا ةرسأ نم ردحنت يلازغلا ةرسأو
 عورف نم عرف يهو ،فاقسلا ةرسأ نم ردحنت
 بحاص دمحم مامإلا ءانبأ يولع ينب لآ ةداسلا
 ._ه٦٥٥ ةنس اهب ىفوتملا طابرم

 .روص نم .هيقف ضاق

| 
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 | ٦٢ 4 ||| تيب نم وهو ،م٣٨٨١ ةرجهلل ١٣٠١ ماع دلو

 . .حالصإو ملع

 ظفحف تاونس ثالث همزالو ،لشنحاب دمحأ نب دمحم خيشلا دي ىلع ملعت

 .ارفاو املع لصحو ميركلا نآرقلا

 .كنامز لازغ نوكتس :هذيملتل لوقي ناكو

 ،تاونس عست وحن اهيف ثكمف ،ملعتيل ةمركملا ةكم ىلإ هدلاو هلسرأ مث

 ركب يبأ نب رمع خيشلاو ،رابلا ملاس نب سورديع ديسلا دي ىلع سردف

 .رصعلا كلذ يف امهتقبط يف ناك نم مث ؤدينجاب

 .روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم ةنس نيرشع رافظ يف ءاضقلا دلقت

  

    

 دمحأ نب ديعس ناخيشلا ةرتفلا هذه لالخ يف ءاضقلا يف هؤالمز ناكو

 . ةديصق وبأ دمحم نب نمحرلا دبعو يدنكلا

 بترو ،اقيقد اماظن اهل عضو ثيح ةلالص يف فاقوألاب ريبك مامتها هل ناك

 .ةمئاقلا ممرو ترثدنا نأ دعب انه دجاسملا نم اريثك دجو ،دجاسملا ةمئأ نوؤش



 !ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔۔ . ۔ 1 5 . ۔م < _ .. 0٥0٠

 سمن يف اصاخ اسردو ئ ةلالصب ليقع دجسم يف اماع اسرد يقلي ناكو

 ةفايضو لافتحا يف رهشأ ةثالث لك همتخيو يراخبلا حيحص ةءارقل دجسملا

 .سانلا نم ريثكلا هرضحي

 يلصيو ةعمجلا بطخيو داشرإلاو ظعولل قطانملا كلت نيب لقنتي ناكو

 .سانلاب

 رهش يف موي لك نم رصعلا ةالص لعب ميدقلا ةلالص قوس يف سرد هلو

 .ناضمر

 .م ٠٦٩١/_ه٠٨٣١ م اع يفوت

 رجاهملا راد "ةرهاطلا ةيدمحملا ةعضبلا باقعأ نم هيقفلا دمحأ نب دمحم نب يولع) ه

٩ ٨٤(. عيزوتلاو رشنلل



 فلالا فرح

 ركب وبأ ؛دلاخ نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 ) ٤ ٥ه/١٠_۔١١م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلاو سماخلاو عبارلا نينرقلا يف شاع

 نب هللادبع دمحم يبأ ةمالعلاو دلاخ نب دمحم هدلاو نع ملعلا ذخأ

 .ةكرب نب دمحم

 باتك بحاص ديعس نب يحي ايركز وبأ خيشلا هيدي ىلع ذملتت نممو
 هباتك يف هنع اريثك لقنو ‘هنع ظفحو هلأس دقف ،«ماكحألا يف حاضيإلا»

 .روكذملا

 .ءاضقلا ىلوت

 . ةيرثن ةبوجأو لئاسم :هراثآ مهأ نمو

 ٥ عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم ؛يدنكلا ٨٣٣٦١.

 ٥١٥/١. نايعألا فاحتإ ؛ىشاطبلا ه

 ٥ ص يهقفلا هرودو ةكرب نبا ٥6سيمحخ نب نارهز ِ يدوعسملا ٥٥ _ ٥٦.

٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ٤٨١.



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 . . ٥٢

 يبأب فرع ملاس نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 سابعلا وبأ فالع

 .هيقف 0 ض اق

 يبأ نب ركب يبأ نب ميهاربإ ةمالعلا ىلع هقفلا سرد رافظ ةنيدم ىلاهأ نم

 فالع وبأ دمحأ ناك دقو ،كاذنآ ىظوبحلا رافظ ةنيدم ىف ءاضقلا سيئر ،حاشر

 يضوبحلا رافظ ةنيدم ريمأ ،يلوسرلا رمع نب فسوي نب ميهاربإ ريمألل اريفس
 ةافوب ايزعم رمع نب فسوي نب رمع كلملا هيخأ ىلإ (ه ٧١١١ :مكح)

 كلملا هيخأ ىلإ اضيأ روكذملا ريمألل اريفس مث ارمع نب فسوي كلملا امهدلاو

 دمحأ خيشلا لغش ءاضقلا نع حاشر يبأ نبا لزع املو ؤفسوي نب دؤاد

 حاشر يبآ نبا ديعأف دمحأ هيقفلا يفوت مث هلزع دعب هخيش بصنم فالع وبأ

 .ءاضقلا ىلإ

 ٤٧٥/٢. كولسلا يدنجلا .

 .مالعألا ةعوسوم ،يلولا ديع .د يريمشلا .

.(روشنم ريغ ثحب) رافظ داورو مالعأ نع راتسلا فشك ،ملاس نب دهف ،ينامملا ه



 فلالا قرح

 ركب وبأ ؛حلاص نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 يققالقلا

 .هيقف ضاق

 .ىوزن ةيالو نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجهلا سداسلا نرقلا يق شاع

 دي ىلع اضيأ ذملتت هلعلو "يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا نع ذخأ

 . يرسلا ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبأ ىضاقلا

 لعلو ؤفّتصملا باتك فلؤم يدنكلا هللادبع نب دمحأ خيشلا هيلع ذملتتو

 .هيدي ىلع اوذملتت نيذلا نم حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا هنبا

 بحاص ميهاربإ نب دمحم خيشلا مهنم ©ءاملعلا نم ةعامج رصاع دقو

 نب دمحم هللا دبع وبأو ٦ ىحنملا دمحأ نب ىسوم ىلع وبأو ٦ «عرشلا نايب»

 رمع نب دمحم نب دمحأو ذ يحنمل ا دمحأ نب حاضوو ناميلس نب ىسوم

 .تام ىتح هدمتعاف ،لئاسملا ىدحإ ىف هيأرب َرُس يذلا ىحنملا

 :ةيملع راثآ ةدع هلو

 .داقتعالا ىف ةرصتخم ةلاسر ۔١

 .هدي طخب بوتكم تبث _ ٢

 تناك يتلا ثادحألا ناسغ يبأ نب دمحم مامإلا ىلع اهيف ركنأ :(طم) ةريس ٣

 ءاملع ريس نمض دجوتو ‘تاحفص ثالث يف ةروكذملا ةريسلا عقتو ،ىوزن يف هنم

 .يدنكلا هللا دبع نب دمحأ خيشلا هذيملتل ءادتهالا باتكب ةقحلم تعبطو نيملسملا

 .ةيهقف ةبوجأو لئاسم ۔ ٤

.م٨ ٠ وينوي ٢٢ /ه٦٧٥ ةنس رفص نم تلخ ةليلل نينثإلا ةليل فصتنم ىف ىفوت



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ِ -. ٥

 ؛٢٠٣ ٦٢٥١/٣٨ ؛٧٣/٥٧ ؛٢٣/٩٢ ؛٩٢٦/٠٠٢ ؛٠٢٦/٦٤١ ؛١١/٢٣ ؛ ٩٤ عرشلا نايب ؛ىدنكلا ه

 ٩ ٣٠؛ ٢٩١/٤٢؛ ٦٣/٤٩؛ ٤٤٣/٥٨.

 ١٩٠ ١٩٤. ص ءادتهالا ٧هللادبع نب دمحأ ؛يدنكلا ه

 ٢٧، ٣٥. ۔ ٧١٦\6 ٢٦ ص ةريس ؛داذم نبا ه

 ٣٤٠. ۔ ٣٢٣٤/١ نايعألا ةفحت ؛يملاسلا ه

 ٥١٦١/١. نايعألا فاحتإ ؛يشاطبلا ه

 .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه

١٧٦٢. نامغ يف ترج رابخأو صصق ،رماع نب دمحم “يلوعملا ه



 فلالا فرح
 1 ٦ ۔<  0٥0٭٨۔. ۔ -

 نب هنلا دبع نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 خيشلا لآ زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 .هيقف ضاق

 ةريزج يف سرد راحصب سيجم ةدلب نم

 سراف دالب نم ةليوطلا ةريزجلاب ةفورعملا (مشقلا)

 دي ىلع ةيناممتلا ةسردملا يف (ةّجنل) يف سرد امك
 ناطلسب بقلملا فسوي نب نمحرلادبع خيشلا
 .راحص ىلإ عجر كلذ دعبو 6 ءاملعلا

 .راحصب ءاضقلا يلو

 :ةيملعلا هراثآ

  

  
 .«ةريهشلا رلا لئاسم يف ةرينملا ةرهزلا» يه ثاريملا يف ةموظنم ۔

 .«ماحرألا يوذ قوقح يف مامغلا َلظ» اهامس ماحرألا يوذ ثاريم يف ةموظنم -

 .انيب ٨١ ىف «ةيزاجحلا ةلحرلا» ىمست ةديصق ۔

 :اهعلطم

 دجن نم تاليثألا يداو تنكس دقف ردنرلاو نابلا ةيبظ نع اربخ افق

 دهعلا ةيفوت لضفلا لهأ ةميشو هنامز ىضقت دهع اهدنع يلف

 :لاق نأ ىلإ

 دفولل بحارملاو اهاوه بيطو { اهريخب زاجحلا ضرأ ثلبقأ دقو
 دجولا ةكرحم ىرشبلا انمدقتو انل حتفنم هللا بابو انلخد

 .«قداصلا فلسلا لئاضف نم قئاقحلا ررد» اهامس ةديصق

 .م٢٦٨٩١/ه٣٠٤١ ىلوألا ىدامج ١٣ ةعمجلا موي يفوت

 ٠ نيرظانلا ةجهب ،ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا ٢٤٣ _ ٢٤٦.

 ٥ ص ةيناملا سيجم ةذلب ©نمحرلا دبع نب نسح 6ىماينهلا ٢٦٤.

 



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 :ج . ٦

 نب دمحم نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 يراصنألا نمحرلا دبع

 .هيقف ضاق

 ةقطنم يف ةغللاو هقفلا تامدقمو ميركلا نآرقلا هدلاو لي ىلع سرد

 .اخبب يداجلا

 ةمالعلا خيشلا عم ةيدشارلا ةسردملاب قحتلاف طقسم ىلإ لحر امك

 اهب ءاضقلا ىلوتو ٠ اخيب هدلاو ةسردم ىلع متقلا وه ناك هدلاو ةافو دعبو

 .سانلاب ةمامإلاو ةباطخلاو سيردتلاو

 ةنيدملاو ةمركملا ةكم ىلإ ملعلا بلطل تاونس ثالث ةدمل لحر مث

 .رصمو فيرشلا سدقلاو ةرونملا

 .حلاوصلا حلاص نب هللادبع نب دمحأ خيشلا سيردتلا يف هنع بانأو

 .هلمع ماهم لصاوف هدالب ىلإ داع مث

 مسوم يف ةمركملا ةكمب يفوتو زاجحلاو رصم ىلإ ةيناث ةرم لحر مث

 .م ٩٣ ه ٣٠ ماع جحلا

 ديزت ةديصقب يجرزخلا دمحم نب هللادبع خيشلا ةساردلا يف هليمز هاثرو
.اتيب نينامث ىلع



 فلالا فرح

 :اهعلطم

 دوعو عازفأب ثّمح دقو دوعر عاجخفأب ثّأ دقل

 دوقر مهرثكأ سانلا نإو اضعب ضعبلا ولتي بطخلا راصو

٥ ص مظنملا لوقلا ظوفحم نب دمحم نب نسح يجرزخلا ١٢٩ ۔ ١٣٥.



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 7 _۔٨ --چ> 0٥٨ ه __۔۔_..

 ركب وبأ دمحأ نب جزفم نب دمحأ خيشلا

 يدمحيلا

 .هيقف ضاق

 نب كلام مامإلا رصاعو ،يناهبنلا دهعلا رخاوأ يف شاع .ءالهب نم

 نب دمحم نسحلا ابا مامإلاو . ٨٣٢ _ ٨٣٢ه_/١٤٢٨ _ ٤٢٩) :مكح) ،ىراوحلا

 .م٣٤٤٧١ _٦٣٤١/_ه٦٤٨ ۔ ٨٣٩ :مكح) رماع نب سيمخ

 ناكو ،(ه١٧٨ :ت) ناميلس نب رفظملا نب ناميلس ناطلسلا رصاع امك

 .هيلإ ةبوجآ هلو ،(ه٤٧٨ :ت) ناميلس نب رفظملا ديسلا هنبا رصاع امك ،هيتفتسي

 ،ناميلسو درو هانبا :مهنم بالطلا نم ةعومجم هيدي ىلع سرد

 نب دمحم نب دادم نب دمحمو (_ه٥٧٨ /م ١٤٧٠ :ت) ىحنملا حاضو نب حلاصو

 .دادم نب دمحأو 6يبعانلا دادم

 .ىرقلا نم اهرواج امو ءالهب يف كوكصلل ابتاكو \هرصع يف ايتفم ناك

 يجلفو ،ءالهبب نييزجلا جلف يف مكح دقف سةروهشم ءاضقلا يف ماكحأ هلو

 ةجحلا يذ ٢٢ موي ناميلس نب رفظملا ناطلسلا دهع يف ىوزنب يبوخلاو توض
 .م ٤٢٢ / _ه ٦٦

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .رثآملا رهاوج ۔

 .جزفم نب دمحأ خيشلا تاباوج -

 .رثألا يف ةيهقف ةبوجأ -

 . ءالهب ىف م٤٣٤٧١/_ه٧٣٨ ماع يفوت



 ٩ ٠ .و : فل ال ا ف رح

 ٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ١٥٤.

 ٥ ،ةيناممغلا ةعوسوملا ١١٥ _ ١١٦.

٢٢. ۔ ٦/٩} ١٦ ،نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه
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 حعمض نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ خيشلا 1

 سابعلا وبآ يتبسلا

 .طابرم نكس هيقف ضاق

 . سيردتلا هدعب ىلوتو ،يعلقلا يلع نب دمحم خيشلا نع ملعلا ذخأ

 يظوبحلا دمحم نب دمحأ ناطلسلا هجرخأ ىتح رافظب ءاضقلا ىلوت مث
 ٠ تومرضح لحاسب ةدلب يمهو .جيريح ىلإ لحر ٠ امهنيب فالخل اهنم

 ماع اهب يفوتو ،رحشلا ءاضق هالوو لابقإ نب نمحرلادبع رحشلا ريمأ هاعدتساف
 .م /١٦٦١ ه ٦٠

٤٥٩/٢. ،كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا .يدنجلا ه



 فلالا فرح
 ه ٦١١

 دادم نب هتلدبع نب دادم نب دمحأ خيشلا

 يبعاتلا ركب وبآ

 .هيقف ضاق

 .ىوزنب رقعلا نم

 .يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 .دادم نب هللادبع نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا دي ىلع ذملتت

 .دادم نب دمحأ انبا دادمو هللا دبع هانبا هنع ذخأو

 ةمئألا نم كردأ ،كرصع يف ىوتفلا عجرمو .هنامز ءاملع رهشأ نم ناك

 ،تاكرب هنباو (ما}٦٣٥ ٠٠٥١/ه٢٤٩ ٩٠٦ :مكح) يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم

 .(م١}١٦٥۔_٠٦٥١/ه٨٦٩ ۔ )٩٦٧ نرقلا دمحم نب هللادبعو ،مساقلا نب هللادبعو

 دعب يصانشلا ينافيسحلا ىبيصخلا ليعامسإ نب سراف هيقفلا هنع لاق

 نيع ةمالعلا ملاعلا خيشلا ةنوعمب مت» :«راثآلا بئارغ» باتك فيلأت نم هغارف

 .ماتيألاو لمارألا فهكو ،مالظلا يف ةئسلا حابصمو ‘نامغ سمشو ثنامزلا

 هيقفلا هيخأو رصعلا هيقف يوزنلا ناميلس نب دمحم نب هللادبع دمحم يبآ

 ،ناميلس نب دمحم نب ناميلس ناورم يبأ دهازلا دجاسلا عكارلا مئاقلا ملاعلا

 يضاقو هرصع هيقف دجمألا دحوألا خيشلاو ؤفيرش نب دمحم لجألا خيشلاو

 ،هيصاعم عيمج نع تنش ،هقلاخ ىضر عبتم ،راهن مئاص هليل مئاق رصم
 ردقلا عيفر ،مئال ةمول هللا يف هذخأت ال لدعلاو قحلاب سانلا نيب مكحي

 دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحأ ركب ىبأ ،دادسلا لوقلا بحاص .دامعلاو

 هللا مهازجف ،مساقلا يبأ نب يلع يضاقلا ملاعلا خيشلاو ،يرقعلا يوزنلا

.«نينسحملا ءازج



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 .ح ٦١٢ .ه

 :ةيملعلا هراثآ نم

 دمحم يبأو ديعس يبأك ءاملعلا ضعب تاباوج هيف عمج داوجألا زنك

 .مهريغو جرفم نب دمحأو حاضولا نب حلاصو

 .تاكرب هنباو ليعامسإ نب دمحم مامإلا ىلع راكنإلا يف ةريس -

 .يرجهلا رشاعلا نرقلا رخآ يف يفوت

 ٣٥٦/٤٢. عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ه

 ٣٨٤/٢. نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع "يملاسلا ه

 ١١٨/٦. نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٥٦٢/١. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا ه

٨٩/٢. ريمنلا ،هللادبع نب دمحم يفيسلا ه



 ۔۔۔۔۔۔. ٦٢ و- هد۔ب۔ ..... .۔.۔۔۔۔ ......ا فرح

 يضيسلا سيمخ نب رصات نب دمحأ خيشلا

 (م٨٩٩١/ه٨١٤١ :ت)

 .ىوزن نم .هيقف ٥ضاق

 .م٣١٩١/_ه ١٣٣١ ةنس بيرقتلا ىلع دلو

 نب دمحم ةمالعلا مامإلا نع ملعلا ذخأ

 نعو . (_ه٣٧٣١ :ت) ىليلخلا ديعس نب هللا دبع

 يرزعلا رماع نب هللادبع ةمالعلا خيشلا

 | | .(_ه٨٥٣١ :ت)

 .ا۔ ......إ خيشلا هوبأف ةفرعملاو ملعلل ةبحم ةرسأ يف أشن
 عم ةماهشلاو ،ةوقلا هنع فرع (_ه٧٦٣١ :ت) رصان

 بحاص (_ه٣٣٣١ :تا) يفيسلا سيمخ نب دمحم هيقفلا ملاعلا همعو ،ملعلا تح

 امزالم ايضاق ناك (ه٤٧٣١ :ت) رصان نب ديعس ةمالعلا هوخأو ،ةريهشلا تافلؤملا

 .هتمامإ ةدم لاوط يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلل

 دّلقت مث "ىوزنب قوسلا ىلع يليلخلا مامإلل ءاضقلا دمحأ خيشلا دلقت

 اهب ثكمو 6ىميربلا ةيالو ىلع (_ه ٩٣ :ت) روميت نب ديعس ناطلسلل ءاضقلا

 ىلإ مث ،ءارمحلا ةيالو ىلإ لقث ديعس نب سوباق ناطلسلا دهع يفو ،نينس

 نب ناميلس نب دوعس ةمالعلا عم ايضاق يقبو ‘ىوزن ىلإ اريخأو ،الهب ةيالو

 ١٤٣٤(. :ت) يدنكلا ةعمج

 خيشلا ةمالعلاك هرصع ءاملع لئاسي "ةركاذملل ابحم ،ةءارقلا ريثك ناك

 ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلاو إ(٥٩٢١ :ت) يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 يدنكلا ناميلس نب دوعس خيشلا نيبو هنيب تناكو ٠ (_ه٢٩٣١ :ت) ىبايسلا

  

    



 اجن هينامعلا ةاضقلا مجعم . ... ۔.۔۔۔..۔۔ب۔ ..ه -: ___. ٦٤

 خئاشملا اهنع لأس يتلا ةلئسألا تعمج ولو "ملعلا بلط يف ةريبك ةمزالم

 .الماك ارفس تغلبل اهنع باجأ يتلا ةبوجألاو

 ةيالو يف همايق ءانثأ كلذ نمف ،قحلل هتأرج يف ةريثك فقاوم هل ركذي

 يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا قح يف هترضحب سانلا ضعب ثحت يميربلا

 ،هرجنخ لصن اراج ملكتملا ىلع موقي هنر هب اذإف قيلي ال مالكب (ه٨٣٣١ :ت)

 :هتزوجرأ يف (رصاعم) يفيسلا دمحأ نب فيس بيدألا هنبا لوقي كلذ يفو

 بصنم اموي كاذ نع هنثي مل = بضغي هلإلا تاذ يف ناكو

 امتش نرهظي صخش ماقف اموي هيدل ارضاح تنكو

 دترت الب اعرسم ماقف دهاجملا ملاس مامإلا ىلع

 هيلع هنطب َرَقَب ديري هيدل رجنخ لضن رجي
 ايهانو ارمآ اهيف ناكو ايضاق اهيف يميربلا يف ناك ذإ

 يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا لئاسم ضعب عمج :هراثآ نم
 يف لاق باتك يف (ه٢٣٣١ :ت) يملاسلا نيدلا رون مامإلل (ھ ٣٤٦ :ت)

 هخيشل لسري يربعلا سيمخ نب دجام فلسلا ةيقب ةمالعلا ناك» :هتمّذقم

 غلب ذإ ،ةلئسأ يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةمالعلا نام بطقو نامزلا ةبوجعأ
 ثعب دقو ،ةعيرشلا مولع ةفاك يف يربعلا ةمالعلا هخيش هغلبي مل ام ذيملتلا

 اهتبتكف ةمقلا ةلئسألا نم ةعومجم يملاسلا مامإلا هذيملتل يربعلا ةمالعلا

 ثحب يف هتاباوجو هتالءعاسم نم هيلع تلصحت ام ثعمج امك ،ةدئافلا معتل
 .«اهاضمأ ةريثك ماكحأ هلو إماكحألاو ىواتفلا ناونعب

 ةنس كرابملا ناضمر رهش نم رشع نماثلا يف تبسلا ةليل يفوت
 . م٨٩٩١/_ها ٤١٨

٦١٩/١ ٧١. يناثلا دلجملا ،ىوزن خيرات ىف ىولسلا "هللادبع نب دمحم .يفيسلا ه
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 يتبسلا هللا دبع نب رصات نب دمحأ خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 .ءاجنف نم

 :مكح) ناطلس نب ديعس ديسلا دهع يف رابجنزو نامُغ يف ءاضقلا يلو

 .معنلا ةاكز باتك هل خسن ه ٦٦ ماع ايح ناك (م٦٥٨١_٤٠٨١/ه٣٧٦٧ ٨٩

٥ ءاطعو لذب ةريس 6ىتبسلا نادمح نب فيس خيشلا نادمح نب فيس نب ةصفح 5ةيتبسلا ١٦.



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ر _ مه ٦ة> ___. ٦٦١

 يديعسوبلا روصتم نب رصات نب دمحأ خيشلا . ::ا
7 

 . ١

 ا ت ه

 .هيقف .ضاق

 .نأشلا دمسب ةعيرشلا ةدلب نم

 .م٤٩٨١/_ه ١٤ ماع دلو

 ميركلا نآرقلا اهب ملعتو هتدلبب اشنو

 .ةينيدلا مولعلا ئدابمو

 دهع يف ملعلا بلطل ىوزن ىلإ لحر مث
 وحنلا سردف ،ىصورخلا دشار نب ملاس مامإلا

 كلذ يف ملعلا خئاشم دي ىلع هقفلاو \دُجَو نب رصان نب دماح خيشلا دنع

 . يرزعلا رماع نب هللا دبع خيشلا مهنمو تقولا

 هشر ملاس مامإلا يفوت املف ،ةعيرشلا هتدلبو ىوزن نيب ددرتي يقبو

 هدهع يف ميلعتلا عضوت يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلل ةمامإلا تدقعو

 "نامع نم بحو بوص لك نم بالطلا لبقأو ،لبإلا دابكأ هيلإ تبرضو
 . اهيف جرختو مامإلا ةسردمل امزالم رصان نب دمحأ خيشلا يقبو

    

 :هلامعأ

 .تايالولا ضعب يف دحاو نآ يف ايضاقو ايلاو نيع

 نمو ء هني يليلخلا مامإلا لبق نم كلذو ،اهضعب يف طقف ءاضقلا يلوو

 .امهدهع يف سوباق ناطلسلاو روميت نب ديعس ناطلسلا لبق



 فلالا فرح

 :تايالولا هذهو

 وب ينب نالعجو \دلاخ ينب يداوو ،نييئاطلاو امو ،مةآو ،يبيضملا

 .نأشلا دمَسو ،ذُيذيو ،لئامسو ،لَّخَتو ،قاتسرلاو نسح

 .يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دعب ةمامإلا يلوتل نيحشرملا نمض نم ناك

 ةنس نيسمخو عست ءاضق دعب دعاقتلا ىلإ ليحأ م٣٧٩١/ه٣٩٣١ ماع يفو

 .لامعألا كلت يف

 مزالم ،ايتع ربكلا نم غلب دقو هيدي نيب باتكلا انكردأ ،ةءارقلل ابحم ناك

 ترضح دقو هيف يلصي يذلا دجسملا يف ايموي رصعلاو رهظلا نيب ملع ةقلحل

 نبا دمحأ نب قاحسإ خيشلا يليمزو يخأ ةرايز ءانثأ تاقلحلا هذه ضعب

 .ابالط اك امدنع هل مجرتملا

 .هينعي ال امع تفكلاو قحلا ىلع ةريغلاو مركلاب فرع

 :هدالوأ نم

 .ايلاو ناك دمحم خيشلا

 نوؤشلا سلجم سيئر ٠ ايلعلا ةمكحملا سيئر قاحسإ روتكدلا خيشلاو

 .ءاضقلل ةيرادإلا

 .ليعامسإو حلاصو كايلعلا ةمكحملاب ضاق ةفيلخ خيشلا

 نيتنثا زهان رمع نع م٦٨٩١/ه٤١ ٠٦ جحلا رهش نم رشع يداحلا موي يفوت

 .ةنر ةنس نيعستو

 ٤١ _ ٤٧. ص ةقطنملا ءانبأ نم ةنجل فيلأت نأشلا دمس ركذ يف نامزلا ةرهوج ه

٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6ىبيصخلا ٣١٧/٣.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يركبلا ةرزع نب يلع نب رهزألا خيشلا ا > {
 يوكزإلا `

 :يح) ٠٢! ه!٨٢٢م(

 . هيقف ٠ ض اق

 ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلاو يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .يكزإ ةيالو نم ؛يرجملا

 . هقفلاو عرولاو ةدايقلاو ملعلاب تفرع ةحلاص ةرسأ يف شاع

 ،ةرتف هتايح يف هكردأو ،هنع ىور دقف ؛ةرزع نب يلع هدلاو دي ىلع ذملتت

 امهكردأ هنأل ؛رذنملا نب ريشبو رباج ىبأ نب ىسوم نيخيشلا نع ذخأ هلعلو

 .امهنع لقنو امهلأسو

 نب دمحم هللا ذلبع وبأ : خي اشملا ىورو عمس وأ ظفحو هنع ذخأ نممو

 .ةبقع نب حاضرولا دايز وبأو مكحلا نب ناميلس ناورم وبأو بوبحم

 نامثع وبأو يلع نب ىسوم هوخأ مهنم ©ءاملعلا نم ديدعلا رصاع دقو

 . مهريغو رشبملا نب ديعسو ناليغ نب مشاهو نامثع نب ناميلس

 مهاياضق يف مهنيب مكحيل هيلإ نوفلتخي سانلا ناكف .ءاضقلا ىلوت

 . مهتاعازنو

 .رثألا بتك يف لئاسملا نم ديدعلا هل

 /ه٦٢٢۔٧٠٢٦ :مكح) ديمح نب كلملادبع مامإلا دهع ىلإ ايح ناك

 .باوج هيلإ هلو ٢٢ _ ٠ ٨٤م) ٠
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 ٥٢٢٣/١. نايعألا فاحتإ ؛يشاطبلا ه

  

 ٣٠. ص نامع مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 ٥٧١/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا .



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 2 ۔۔۔۔ . ۔ ..۔۔۔ےہ۔۔ ۔۔ے ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ے ۔۔۔۔۔۔_۔۔۔۔ھ :ا ٠ ٧ ه __ _۔۔

 نب عقات نب هنلا دبع نب يلع نب نيمألا خيشلا
 نب يلع نب سيمخ نب هنلا دبع نب عورزم
 يعورزملا يلع نب هنلا دبع

 .هيقف ، ض اق

 ةدلبب دلوو ،نامممب قاتسرلا نم هلصأ
 ىدامج ١٥ ىف اينيك ةيروهمجل ةعباتلا اسابمم

 نبا وهو هدلاو يفوت ،م٠٩٨١/_ه ١٣٠٨ ةرخآلا

 نب ناميلس يضاقلا هملعو هلفكف .ماوعأ ةعبرأ

 ىلع سرد امك يعورزملا سيمخ نب يلع
 خيشلاو ،طيمس نب ركب يبأ نب دمحأ خيشلا

 .رابجنزب كلذو ريثكاب دمحم نب هللادبع
    

 ىلع ذملتتو ،نوريثك ملعلا هنع ذخأ ةيلاع ةناكم ملعلا يف لان نأ دعبو

 اسابمم يضاقو ،يعورزملا يلع نب ناميلس نب نومأم يضاقلا :خياشملا هيدي

 عفان نب دمح نب مساق نب دمحم يضاقلاو .يسرافلا حلاص نب هللادبع خيشلا

 .مهريغو مساق نب دشار هوخأو "يعورزملا
 يفف ؛سيردتلاو ميلعتلا رشنو سرادملا سيسأت يف رود نيمألا خيشلل ناكو

 فلأ نم لوأ وهو ،ريخلا لهأ هدعاسيو هدحو امهيلع قفني ناتسردم اسابمم
 /ه٩٤٣١ ةرخآلا ىدامج ٤ ىف ةفيحص سسأو ،ةيلحاوسلا ةغللاب ةينيدلا بتكلا

 .ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا رومألاب تنتعا {ةيلحاوسلا ةغللاب م٠/٠٠/٥
 ةيبرعلا نيتغللاب ةيعوبسأ ةديرج ردصأ م٩٢/٢/٢٣٩١ ه٠٥٣١ لاوش ٢٢ يفو

ةيناممتلا ةيبرعلا ةتوهلا ءايحإب اهلالخ نم متها «حالصإلا» اهامس ةيلحاوسلاو
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 .سرادملا يف ةيبرعلا ةغللا ةئشانلا ميلعت ىلع تحو

 لافطألا ةياده دالوألا ةيده :اهنم افآؤم نيثالث ىلع وبرت ةدع تافلؤم هل

 .بابحألا ةفحت ،نيرحبلا عمجم ،ةرشبتسملا رومألا ،ةراتخملا ثيداحألا

 عيبر رهش يفو ،م٢١/٢٣٩١ /ه١٥٣١ ناضمر رهش يف اسابم ءاضق يلو

 .ةاضقلا يضاق بصنم ىلوت م٦/٧٣٩١ م ه٦٥٣١ لوألا

 يف ةسايسلا ذاتسأ يلع روسفوربلا هئانبأ نم ٥م٧٤٩١/ه٧٦٣١ ماع يفوت

 .م٣١/٠١/٤١٠٢ /ه٥٣٤١ ماع يفوت يذلاو ،اكيرمأ

 ٥ توريب ةبتكم ثادحأو تايصخش رابجنز هللا دبع نب رصان يمايرلا ٠٩ ٢٠م

 ص ١٧٧ ۔ ١٨١.

 ١٩٠. ص م٣٩٩١ طقسم ،ثارتلا ةرازو ،يبدألا ىدتنملا طشانمو تايلاعف نمض عوبطم

 ٥ ص ةرجاهملا ةيناملا ةفاحصلا دومح نب نسحم يدنكلا ٢٧.



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يرذتملا ملسم نب ديعس نب ملاس نب ردب خيشلا

 :و) ١٦٩٤ ه/١٨٧٧١م۔ت: ١٢٧٠ه/١٩٥١م(

 .هيقف ضاق

 ٠.يربع ةيالو نم فيلسلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نيدلا لوصأ ملع ذخأو 6"هرمع نم ةنماثلا يف وهو ميركلا نآرقلا ظفح

 دقو ©يملاسلا نيدلا رون مامإلا مهرهشأ نمو ،هرصع ءاملع نم ةغللاو هقفلاو

 .ليمجلا هطخب بتك ةدع هل خسن

 . فيلسل ا هدلب يفو لقنيو يربع يف ءاضقلا يلو

 هللا دبع نب دمحمو . يصورخلا دشار نب ملاس :نيمامإلل ءاضقلا ىلوت

 .ىليلخلا

 يربع يف يبوقعيلا دشار نب ناطلس خيشلا دهع يف ءاضقلا ىلوت امك

 موي يف كلذو ملاس نب ردب نب ديعس يلاولا خيشلا هنبا ينربخأ ام بسح

 .م١/٠١/٥١٠٢! قفاوملا /ه٦٣٤١ ةجحلا وذ ٢٨ نينثإلا

 وذ ٢٥ ةعمجلا موي يف يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش تلأس امك
 يلو له ،اذه ملاس نب ردب خيشلا نع م٩/٠١/٥١٠٢ قفاوملا /ه٦٣٤١ ةجحلا
 ؟ءاضقلا

 . «عرشلا» بقلب فرعي ناكو ءاضقلا ىلوت معن :باجأف

 .ةعساولا هتنطفو هئاكذب ملعلا لهأ نيب رهتشاو ،ثاريملاب املاع اهيقف ناك

.هاواتفو هماكحأ ىف اقيقد ناكو ،سانلا نم ريثكل ىوتفلا يف اعجرم ناك



 ..... ٧٣ هوو - --- .. . ._. .{ ءابلا فوح

 ،طاسب ىلع اعم يرذنملا ملاس نب ردب خيشلاو نيدلارون مامإلا سلج

 .رمت امهل 7

 طاسبل تبجعو :ردب خيشلا لاقو» ارمت لكأي ردبل تبجع :مامإلا لاق

 .«ارحب لمحي
 هيلع هللا ةمحر يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع خيشلا طخب دجو امممو

 :هدي طخب ردب خيشلا هلقنو

 ةنس نم بجر رهش نم نولخ يلايل رشعل ءارهزلا هعمجلا موي خيراتب»

 نب رمع هلل ريقفلا هبتكو ةرجهل ا ذنم ةنس فلأو ةنس ةئامو نيثالثو ىنامث

 .هديب دعاس نب دوعسم

 نب رمع هلل ريقفلا انأو نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل

 لداعلا مامإلا هانب دق انه روكذملا نصحلا اذه نأب يرذنملا دعاس نب دوعسم

 هللادبع نب حلاص خياشملا هماذخل هيز يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس

 نب كرابم امهمع نباو دوعسم نب هللا دبع يجو دوعسم نب دعاس يجو

 مهريغل ال ،اذه يباتك لبق مهعم نملو مهدعب نم مهتيرذلو نييرذنملا سيمخ

 هيف يأرلاف هللادبع نب حلاص خيشلا دالوأ تويب هيف يذلا عبرلا نأو لئابقلا نم

 سيمخ نب كرابم دالوأ تويب هيف يذلا عبرلاو \ةعامجلا نم مهريغ نود مهل

 مهريغ نود ديعس نب 7 سيمخ نب دمحمو رصان نب ميلسل هيف يأرلاف

 هيف يأرلاف دوعسم نب هللادبع دالوأ تويب هيف يذلا عبرلاو \ةعامجلا نم

 دعاس دالوأ تويب هيف يذلا عبرلاو ،ةعامجلا نم مهريغ نود هللادبع نب رماعل

 عابرأ نم عبر يف يأر هل نم لك نأو 6 ةعامجلا نم مهريغ نود مهل هيف يأرلاف

 مهل زئاجلا هعامجلا نم ديريو 0 ءاشي نم لاخدإ هيلع روجحم ريغف نصحلا اذه

 ةعاطب نصحلا اذه يف مايقلا ىلع ىلاعت هللا اودهاع دقو ،ةبه وأ عيبب هيف لوخدلا

 ىلع عامتجالاو رمألا يلوأ ةعاطو ،لدعلاو لوحلا لهأ ةعاطو هلوسر ةعاطو هللا

.مهفالسأ يحلاصب هيف ءادتقالاو ايندلاو نيدلا ةمالس نم حالصلا هيف ام
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 هنإ افصلاو افولا ىلع تابثلاو هتاضرمو هتعاطل قيفوتلا مهل ىلاعت هللا لاسن

 .ارسيجم عيمس

 .مقت ام خيراتب هديب دوعسم نب رمع هبتك

 يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع ملاعلا خيشلا طخ نم ةقرولا هذه تلقن

 . يفيلسل ا يرذنملا ملسم نب ديعس نب مل اس نب ردب هلل ريقفلا انأو ىفيلسلا

 هنس نم نابعش رهش نم تلخ ةليل رشع عبرأل ءارهزلا ةعمجلا موي يف اهتلقن

 . يفيلسلا يرزعلا هللا دبع نب لمحم دلاولل اهتلقن ةرجهلا نم ١٣١٠

 اميف يهو ملاس نب ردب اهلقن يتلا ةبوتكملا ةضيرعلا هذه يف ترظن ينإ لوقأ
 هبتكو ساسألا ةتباث اهنأل اهليدبت زوجي الو ،عرشلل ةقباطم قحلل ةقفاوم يدنع

 .يرجه ١٣١١ ةنس بجر ١٩ موي يف يشيقرلا رهاز نب ملاس نب دمحم مامإلا لماع
 يف ةتباث يهو ةساطرقلا هذه ىف ملاس نب دمحم خيشلا هبتك ام حيحص

 .هديب دمحم نب هللا دبع مامإلا لماع هبتكو عرشلا

 مامإ هبتك لمعلا هيلعف دمحم نب هللا دبعو ملاس نب دمحم خايشألا هرطس ام

 .«هديب ىليلخلا هللادبع نب دمحم نيملسملا

 يف نفدو ©نيعبسلاو ةسداسلا زهاني رمع نع م١٥٩١/_ه ٠ ةنس يفوت

 .فيلسلا هتدلب

 ٧٣. ص ةراضحو خيرات يربع ؛نورخآو ينابلكلا ه
 ةجحلا وذ ٢٥ ةعمجلا موي لئامس يفيليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس عم ةلباقم ه

 ٩... قفاوملا / ٦

 موي يف كلذو يرذنملا ردب نب ديعس يلاولا خيشلا هل مجرتملا نبا نم اهتذخأ تانايب ه
.م١/٠١/٥١٠٢! قفاوملا /ه ٦ ةجحلا وذ ٢٨ نينثإلا



 .۔ ۔۔۔۔ه ٧٥ ۔ وو 3 ٠ ءابلا فرح

 يشرقلا بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلا
 يموزخملا

 .راحص نم .هيقف ضاق

 نب دمحم ةمالعلا هدلاو نع ملعلا ذخأ "يرجهلا ثاثلا نرقلا يف شاع
 نم ملعلا ذخأ امك رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ خيشلا نع ظفحو ‘بوبحم

 .يوكزإلا يماسلا يراوحلا نب لضفلا دمحم يبأ خيشلا

 .هنع ظفحو مكحلا نب ديعس ملعلا هنع ذخأو

 .ماكحألا ملعو ءاضقلاو ملعلا يف هرصع عجرم ناك

 .تام ىتح ةكم يف هرمع رخآ شاع

 .ةرجهلل ٢٨٠ - ٢٩٩ يتنس نيب ام يفوت

 ءارفس نيعبس يف هنأ ركذيو ةنازخلا باتك لثم ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 .لوصألا يف ناتسبلا باتكو

 .هتافلؤم رثكأ تدقف نكلو

 ٧٤!١ ٣/١١. قرشملا مسق ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف "يدعسلا ه

 ،ىحجارلا دشار نب فيس نب ردب قيقحت ،فراعتلا ادمحم وبأ دمحم نب هللادبع .ةكرب نبا ه

٩٦. ص م٣١٠٢٦/ه٤٣٤١ ١ ط نامع ةركاذ رشن



 اج/تيينامعلا ةاضقلا مجعم _ _ . .7

 يب الفلا دمحأ نب رورس نب تباث خيتلا !

 .هيقف 0 ض اق

 يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا دنع سرد ،ءالهب ةيالو نم

 .(م٧٢٩١/_ه٦٤٣١ :ت)

 خيشلا ةيالو نمز ،الهب ةيالوب ماكحألاو ةيعرشلا كوكصلل ابتاك لمع دقو
 .الهب ةيالو ىلع ىمايرلا ديز ىبأ كمحم نب هللا لبع ةمالعلا

 هيدي ىلع جرختو "ميدقلا الهب عماج ةسردم يف ةيعرشلا مولعلل امّلعم ناك

 ._ه٤٨٣١ ماع ىفوتملا يناميبلا دعاس نب ديعس نب رصان مهنم ةذمالتلا نم ددع

 تبتك يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا نم ةروصم ةطوطخم ةلاسر دجوتو

 يف الهب لهأ نيب بتاكي نأ رورس نب تباث خيشلل اهيف زاجأ ،مامإلا دي طخب

 ،هدسفي ام مهلوق نم هعم رهظي ملو ،زئاجلا هجولا ىلع عقو نإ رايخلا عبب
 هل نأ امك "الهب ةيالوب ةودنلا ةبتكم ىف ةلاسرلا هذه نم ةروصم ةخسن دجوتو

 اهضعب لازت ال هدي طخب ميدقلا يخيراتلا الهب عماج ناردج ىلع تاباتك

 .اذه انموي ىلإ ةدوجوم

 فورحلا رارسأ ملعب هماملإ ىلإ ةفاضإ ةنامألاو عرولاو دهزلاب فرغ
 .قافوألاو

 ىقوتملا يليلخلا نيملاس نب رصان نب ناميلس خيشلا يضاقلل ناكو
 يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش ةحامس دج وهو ث _ه٨٢٣١ ةنس يلاوح

 هتافو دعب مث ‘تباث خيشلا ىلإ تلآ ،هتبلطو ملعلا لهأل اهفقو ةبتكم هل ناك
هديفح ديب ادوجوم لاز ام اهبتك ضعبو ،ليق اميف اهبتك نم ريثك عبب



   . ٧٧ ۔م:{ ه ۔۔۔۔۔۔۔ _ ۔_.۔۔۔_۔... ۔اثلا فرح

 نب دومح يضاقلا خيشلا عم اهبتك نم ضعبلاو ،تباث نب فيس نب دمحأ

 .وانسب يدشارلا هللا دبع

 ةيالو لبقو ،ديز يبأ خيشلا دعب ةريسي ةدم ءالهبب ءاضقلا تباث خيشلا يلو

 .اهل يدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا

 ايلاو ناك يذلا يمايرلا ديز يبأ خيشلا لثم دالبلا يلاو بايغ لاح يف ناك

 نوؤش ةرادإ يف مهماقم موقي ناميلس نب دوعس خيشلا وأ ،الهب ىلع ايضاقو

 لحمو ،مهتصاخو سانلا ةماع ىدل لالجإو ريدقت لحم ناكو ءدالبلا

 ةلخنلا لثم تنأ تباث اي» :تباث خيشلل لوقي دوعس خيشلا ناكو ،مهتراشتسا

 هل نكت مل رورس نب تباث خيشلا نأ ىلع ةيانك يهو ،«رحبلا طسو يف ةرمثملا

 ناكو ،ةاضقلاو ةالولا عم دالبلا ةرادإب الوغشم ناك امنإو ،ةرمتسم ملع ةقلح

 مهتلئسأ نع ةباجإلل هتقو نم نوذخأيف ،هدنع ةالصلا ةيدأتل نوبهذي بالطلا

 . مهتاراسفتساو

 .م /١٩٥١ _ه ٧٠٠ م اع يف وت

 ١٧٨. ‘ثحابلا ىدل هنم ةروص دجوت طوطخم ،نيربتعملا ةرصبت ديعس نب ميهاربإ 6يربعلا ه

 نب بوقعي :قيقحتو بيترت 6نايدألاو ماكحألا يف نايبلا سمش ‘ يلع نب دمحم ،ينايرشلا .

 .فلؤملل ةيتاذلا ةريسلا ىنايرشلا دمحم نب لاله

 فقولا نيودتل جذومنأ) ةمحللا ةلحم دجسم فقو ناميلس نب رماع نب ايركز 6 يميمهلا .

 . )م٢ )١٤٣٧ -_ ٠١٦ يدنكلا دمحم نب دجام .د هعجار . (نامغ يف

 ٠ ص ،نامُغ ةيرحب نايعألا ةضهن ثهللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ٢٩١.

 .باوجلاو ةلأسملا ىف باوصلا لهنم ‘دعاس نب ديعس نب رصان ،ىناميبلا ه

 ٠ ص ،هرضاحو هيضام الهب ىف ىملعلا فقولا دشار نب سيمخ ،يودعلا ٥٥ _ ٥٦.



 ا ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ۔۔ے۔۔ _ ۔. _۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔.۔۔.ؤذ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھ `ح> ٧٨ ه۔۔۔۔_

 يرضعجلا خينلا

 .رافظ نم .هيقف ضاق

 يف ينميلا ةمرخماب هللادبع خيشلا هركذ ،يرجهلا رشاعلا نرقلا لهأ نم

 .همسا ركذي ملو ،ةيبرعلا ريغب قالطلا ظافلأ ةلأسم يف ىوتفلا باتك

. (روشنم ريغ ثحيب) رافظ يف ءاضقلا مالعأ دلاخ نب ديعس ،يرمعلا .
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 .دوعسم نب يلع نب ديعس نب ةعمج خيتلا

 يريغملا يلع ويآ

 (م٥٠٩٦١ ربمسيد ٢١ / ه٢٢٢١ ةدعتلا يذ ٤ :ت)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لوأو | رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 ،ةبراحتملا لئابقلا نيب حلصلاب همايق اهنم نامع ىف ةيريخ رثآم هل ناك

 نكس هنأ اهنم ،جالفألا يرجب همايقو ليبسلا اذه يف ةلئاط الاومأ هقافنإو

 رهاظلا نكسو ‘بسار ينب دالبب يفاولا جلفو ،ديدجلا جلف اهب ىرجأف ،نالعج

 يف ىنبو ،اجلف اهيف ىرجأف لئامس يداو نكسو .رهاظلا جلف ىرجأف ةّيدب نم

 قفني نامعب دلاخ ىنب يداو ىف الاومأ فقوأو دجاسمو اتويب تاهجلا هذه

 . ءارقفلا ىلع هنم

 سيق نب نازع مامإلا بصن يف يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا عم دحتا دقو

 .هنود هيأرب دبتسي ال سلجم ىف رضح اذإ .هلجي حلاص خيشلا ناك دقو .نامعب

 نب شغرب ديسلل ةلاوك يف ءاضقلا ىلوتو ،ايقيرفأ يقرش ىلإ رفاس

 .م٧٧٨١/ه٤٩٢١ ةنس ناطلس نب ديعس

 ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ؛يريغملا ه

 ٢٦٧. ۔ ٢٦٢٦ ص ةيضفلا دوقعلا \ادمح نب ملاس ؛يثراحلا ه

 .١؟٧ ۔٢١؟١٦)ص بطرلا ؤلؤللا \دمح نب ديعس ؛يثراحلا ه

١٢٠/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 يلع نب دهف ،يدعسلا ه



 ,اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب يقال نب سيمخ نب ليمج خيشلا
 يدعسلا يلع نب دشار نب سيمخ نب نافلخ

 نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب دعس ىلإ هبسن لصتي

 .ناندع نب عم نب رازن نب رضم نب ناليع نب سيق نب ةفصخ

 .هيقف ضاق

 .ةعنصملاب مادو نم وأ طَرَقلا ةدلب نم

 ملعلاب ةرهدزم ةنطابلا تناك تقو ىف أشن ارشع ثلاثلا نرقلا يف شاع
 . حالصلاو

7 

 : هخويش

 نب رصان خيشلاو ٠ يدعتلا سيمخ نب دمح خيشلا :هخويش زربأ نم ناك

 .يصورخلا ناهبن يبا

 : هورصاعم

 نم وهو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا مامإلا :هل نيرصاعملا زربأ نم
 .نيرخأتملا نامغ ءاملع رابك

 : هذيمالت

 :هذيمالت زربأ نم

 . ةعيرشلا سوماق باتك ءازجأ ضعب خسن يذلاو دمحم هنبا ١

 باتك نم ةخسن لاسرإ ىلوت نم وهو ،يبراغلا ميلس نب دمحم خيشلا ٦

.رئازجلا نم بازيم



 ۔ ٨١ ٠ ۔و ٠ ميجلا فرح

 مامإلل نايعألا ةفحت ىلع هقيلعت يف شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا لاق

 نيعست غلبي ذإ ،نآلل رهظ هقفلا يف باتك ربكأ وه ةعيرشلا سوماق» :يملاسلا
 دقف ةمئألا بطق ةنازخ نم هلك هيلع تفقو دقو ،اهنم لك لقتسم ،اءزج

 امو ةيعرشلا بادآلاو لوصألاو هقفلا باوبأ لك هيف رشحي نأ هفلؤم عاطتسا

 .«ةطوطخم ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد يف ءازجأ هنم دجويو .اهيلإ

 .هملع نمو هنم اودافأ دقف ريمعو دمحمو دشار هتوخإ - ٣

 6هيقف }(ه٨٨٢٦ :ىح) يدعسلا دشار نب ديمح نب ةفولخ نب ملاس - ٤

 خسنب ماق ،ةعنصملا ةيالوب ةلملا ةدلب نم \اهحيحصتو بتكلا خسنب لغتشا

 .ةعيرشلا سوماق ءازجأ نم ديدعلا

 خسان ،ةعنصملا نم ‘هيقف ،يبيبشلا ملاس نب ميمه نب رورس نب دعاس ٥

 .سوماقلا ءازجأ نم ديدعلا خسن ۔اًضيأ بتكلل

 مظانو هيقف (_ه ١٦٨٨ :ىح) يدعسلا ناملس نب ملاس نب ديعس ۔ ٦

 ئ يبراغل ١ متلس نب لمحم هخيشل ةيهقف تال اؤس هل . ةعنصمل ١ نم ث رعشلل

 .اًضيأ ةبوجأ هنع دجوتو

 مظ ان هيقف }(ه ١٢٨٥ : ىیح) ئ ىسيمخلا ستمخ نب دمحم نب دمح ۔ ٧

 نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا دي ىلع سرد .قيوسلاب ةبخلا ةدلب نم رعشلل

 . يبراغلا متلس نب دمحم خيشلاو يليلخلا

 ةيالو نم 6 ( ه ٩ :يح) "يدعسلا متلس نب رصان نب دمحم _ ٨

 .ةعنصملا

 ىوريو ودبي ام ىلع لواعملا يداو نم ،يلوعملا برعلب نب دمحم _ ٩

 ريغ اهنأل اهنع هباهذب ةيضار ريغ همأو ا ملعتيل ليمج خيشلا دنع ءاج هنأ

 هرمأف ٠ كلذب هخيش ربخأ ىتح هذه هتلحر نم دقتسي ملف كهتمدحخح نع ةينغتسم

هتماقإ نوكت نأ ىلع هل تنذأف نذإلا اهنم بلطو اهيلإ بهذف . همأ ءاض رتساب
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 ہذةم..۔۔ ۔ ب ۔۔.. ۔۔۔۔ ۔۔_۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔ ۔_۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔و ٨٢ ٥ ٥ه۔۔۔۔_۔.۔ _

 ةكربلاو قيفوتلاب هل تعدو ،هنطو ىلإ هيف عجري رهشو رهشأ ةثالث هخيش دنع
 اميلعت هيلإ نسحأو هلبقتساو همدقمب جهتباف هخيش ىلإ عجرف ،ملعلا بلط ىف

 .ارفاو اظح ملعلا نم لانو ،ابيذهتو

 اماقف يدعسلا سيمخ نب دمح خيشلا عم راحص رمأ ليمج خيشلا ىلوت

 يعسو ماصخ يف لصفو ،ركنم نع يهنو فورعمب رمأ نم ٧مايق ريخ اهيف
 .مائو ىلإ

 . سانلا نيب مكحي ناكو هنطوم يف حالصإلا يف رود هل ناك امك

 لطبأ ثيح ،ةبرجه ١٢٤٥ بجر رهش نم عبارلا يف ىوعد يف مكح دقف
 دم لوصول ،مادو لحاسب يدعسلا سيمخ نب ةفيلخ نب فيس اهاعدا ضرأ عيب

 .اهعيب وأ اهكّلمتل ليبس الف 5اهيلإ رحبلا

 اهيف رثكو ةنسح ةرهز ترهز دق ةنطابلا تناكو» :ىملاسلا نيدلا رون لاق

 ةعيرشلا سوماق فلؤم سيمخ نب ليمج خيشلا مهيفو .نومّلعتملاو رايخألا
 مهبح ناكو . مهرايخ نم سيمخ نب دمح مهخيش ناكو ى طرقل ا نكسي ناكو

 اوناكو لضفلاب اوفرغو نيدلاب اومست دق مهنأل ،قاتسرلا كولم ىلإ مهليمو

 يف هدنع دحاولا مويلا يف عمتجي هنإ :ليق ىتح ،نازع نب سيق نوروزي اريثك
 نع تكو نيدلاب ىمست نمل مسا وهو ،اعوطم نيعبرأ رادقم ةالصلا ةفرغ

 .«همايأ تضقنا ىتح كلذك لاز امف .نيملسملا راثآ هدنع نوأرقي اوناكو ،مثآملا

 :ةيملعلا هراثآ

 .يناملا يحنملا يغئاصضلا ديعس نب ملاس خيشلا ةزوجرأ بيترت ةداعإ

 .ةعيرشلا سوماق نم ءزج لك ةياهن يف اتايبأ ليمج خيشلا اهنم دروي ام اريثكو
 وهو ،ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق باتك وه هل رثأ زربأو

.هتايح عورشم ليمج خيشلا هربتعا يذلا باتكلا



 ..- _۔۔ه ٨٢ .ة ميجلا فرح

 هئازجأ ددعو باتكلا اذه هضيرقت ىف )م ٩ ٤٠/_ه٢٢٣١ :ت) ىصورخلا

 : ع رج لك ى وتحم و

 ارف هب ركأ راونألا وذ رفيا وه
 يذلاو عرفلاو عرشلا لصأ نمضت

 اعطاس ةقيقحلا رون ىرت باتك

 احضوم ةعيرشلا سوماق كلذف
 هرعقب يناعملا دلاو ميلا وه

 :لاقو

 ليمج ليلجلا رنخحلا هفلؤم
 ةباصعو ةرسأ دعس لآ هل

 ىركلا بتط هفيلأت يف ةرشف
 ابلاط بتكلل ضرألا حيسف فاطو

 ارذق هتسق نإ رافسألا نع لجي

 ارمألاو يهنلا بجوأ دق هب ئوبنلا

 اردبلاو سمشلا لجخي ام هراطسأب

 ىربكلا اهتّجحم اهنم ىهنلا لهأل
 اردلا طقتلت تمر امهم هيف ضغف

 اربح هب مركأ كاذ سيمخ ليلس

 ارخف هددؤسب اوزاح مهنإ الأ

 اربجلاو رباحملاو ابتك رماسو
 ارسيلا دَجو دقو رج ىلع ادجم

 اًضيأ عوضوملا اذه يف ةديصق يرشبلا ىسيع نب ىسوم خيشلا مظن امك
 :اهعلطم يف لاق

 ردلا نم ادوقع ينع اوذخف الأ

 ايواح ةلالدلا ىف املع نمضت

 :ىرخأ ةديصق يف لاقو

 اندنع ةعيرشلا سوماق نإ الأ

 اهلثمك بيغي ال نكل سمشل ١ وه

 مجنأ ةيربلا رافسأو ءامس

 رضل ١ نم ء افش هآرمو مظنب

 رعشلاب ةعيرشلا سوماق ءازجأل

 ردبلاو سمشلا ايض ترزأ هراونأو

 انغلاو زعلاو نيرادلا يف رخفلا وه

انسلاب توامسلا عبسلا قرخ دقل
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 :باتكلا اذهل هضيرقت يف قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا لاقو

 ليمج فيرشلا مسالاك كباتك امنإف اريخ هللا كزج ليمج

 ليثم نهلام لضف رهاوج ىوح دق ةعيرشلا سوماق وهف معن

 ليلد نيقيلا قحلا جهنم ىلإل هؤايض طيسب رفس نم هللا هل

 .ةديصقلا رخآ ىلإ

 .ةعيرشلا سوماق باتكب فيرعتلا

 :هباتك ةمدقم يف يدعتلا ليمج خيشلا لوقي :باتكلل لماكلا مسالا ١

 .«ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق» :هتيمسو

 تدمتعاف» :هباتك ةمدقم ىف لوقي :هيف هرداصمو .هفيلأت يف هفلؤم جهنم ٢

 ،«عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب» :باتك ،يبح ىراصق تلوانتو ير ىلإ

 ريخأتلاو ميدقتلا يف هلئاسم ضعب نيب تفلاخو .راركتلا هنم تفذحف
 ىنغلاو ةيافكلا هنع تيأر امم "ىنعم ال اظفل رركت ام ينعأ "رارقتسالل
 ءاهكلسم يف ةلأسم لك تمميو ءاهدادضأ نيب تقرافو ،اهدادنأ نيب تقفاوف

 تعضوو ،براقتلا لمكيو بسانتلا لمحيل ؛اهكل يف ةرهوج لك تمظنو

 راثآ رافسأ نم هتنسحتسا ام نيرخأتملاو نيمذقتملا لئاسم نم اريثك اضيأ هيف

 بتك نم هترتخا ام هئازجأ ضعب ىف تدزو ،نيملسملا نم لضفلاو لدعلا لها

 ،نامُغ لهأ انباحصأ يرخأتم نع هيف ىتادايز رثكأو ،نيفلاخملا للملا لهأ

 ناهبن يبأ هيقفلا رقابلا ديسلا ينابرلا بطقلا فينصتو فيلأت نم اميسال
 . ؛هحيرض هللا رون يصورخلا سيمخ نب دعاج

 دجوي ال كلذلو ،اهبيذهتو اهبيترتب ماقو هقبس نم صوصن عمج هنت فلؤملاف

 ءاملعلا صوصن داريإب يفتكي هنكلو .اهل ةشقانمو لئاسملل تاريرحت باتكلا يف هل
 ىلع ىنلمح يذلاو» :هباتك نم نيعستلا ءزجلا ةياهن ىف هلوقب اذه للع دقو ؛اهيف

 يتلاو راطخألا نم يل ةمالسلا نادجو نم هيف ام راثآلا لقن نم ليبسلا اذه كولس
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 .هيف هل ققحت الو اهيلع ردقي ال ام ةعيرشلا رمأ نم ىطاعتي نم لك اهل ضزعتي
 عورشملا رطخب هرارقإو 5 هر هعضاوت نم اذهو ،«هيدبيو هب يتأي ام ةحص ايعدم

 .ةعيسولا ةعيرشلا قرطب ماملإلا وهو ،هب مايقلا هسفن فلك يذلا ريبكلا

 هسفنب هركذ ام وهو .م٤٨ ٠/_ه٦٥٢١ ةنس هباتك فيلأت أدتبا :هفيلأت ةيادب ۔ ٣

 ةنس لوأ يف هريرقتو هفيلأتو هريرحتل ءادتبالا ناكو» :لاق ثيح هباتك ةمذقم ىف

 ٠ نيلسرملا ديس ةرجه نم نينس تسو ةنس نيسمخو ةنس ىتئامو ةنس فلأ

 .(«نيحو تقو لك يف ملسو هيلع هللا ىلص لذمحم

 نكلو ،هباتك فيلأت ةياهنل ةددحم ةنس فّؤملا ركذي مل :هفيلأت ةياهن ٤

 هبذهي لزي مل مٹ ةدودعم تاونس ىف ةزم لوأ هباتك فلأ خيشلا نأ ]]

 .هتافو ليبق ىلإ باوبألا ضعب هيلع ديزي دقو صوصنلا هيلإ فيضيو هبتريو
 باتك نم ٤٤ ءزجلل فلؤملا طخب نيتخسن ىلع نيثحابلا ضعب رثع دقف
 هذه ىفو ه٧٧٦١ ةنس ىرخألاو ه٠٦٢١ ةنس امهنم ىلوألا .ةعيرشلا سوماق

 ةخسنلا هذه ةباتك ةنسو ،ىلوألا ةخسنلا ىف دوجوم ريغ باب ةفاضإ ةخسنلا

 .ه٩٧٢١ ةنس ىهو فّلؤملا ةافو ةنس نم ةبيرق

 ركذ نكمي ةريثك باتكلا اذه تازيمم :ةعيرشلا سوماق باتك تازيمم ۔ ٥

 :ىتآلا وحنلا ىلع اهمهأ

 نم وهو ،اعزج ٩٠ يف عقي ثيح قالطإلا ىلع يضابإ باتك ربكأ وه _

 .اًضيأ ةيمالسإلا بتكلا ربكأ

 طخب هنم ءازجأ ةدع دجوت هنأ ىتح صوقنم ريغ الماك باتكلا اذه ءاقب

 .ايلك وأ ايئزج ةدوقفملا ىضابإلا بهذملا بتك نم ريثك فالخب .هفلؤم

 ،قالخألاو بادآلاو هقفلاو ةديقعلا نم ةعيرشلا باوبأ لك ىلع هؤاوتحا

 ةرئاد لمي وهف ‘ثيداحألاو .راثآل ١ نم ادج ةريبك ةلمجو . هقفلا لوصأو

.هرصع فراعم
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 نم ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم ءاملعلا لاوقأ ىلع يوحي باتكلا ۔

 شاع يذلا نرقلا وهو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا

 لثم ،ارمع هنم رغصأ ناكو هرصاع نمم ىتح فلؤملا لقن دق لب ؤفَؤملا هيف
 كلذو ؛م٠٧٨١/_ه٧٨٢١ :ةنس ىفوتملا يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا مامإلا

 .هتاقيقحت ةرثكو هملع ةرازغل

 اقيقد ابيترت هبيترت ءاجف باتكلا ةدام بيترت يف اريبك ادهج فلؤملا لذب
 نطاوم نم ريثك يف فّلؤملا ماق دقو ئراقلل هنم ةدافتسالا لهست ىتح ؛اعيدبو

 يذلا ءزجلا ىلع ةلاحإلاب ضرعلا قيرط نع عوضوم نع مالكلا دنع باتكلا
 هل همجح ربك ىلع ةعيرشلا سوماق باتكف كلذلو "عوضوملا كلذ هيف لصف
 يف هفلؤم هعضو ام ىلع ءانب ،ةيليصفتلا هعيضاومو ةيلامجإلا هعيضاومل سرهف
 ءزجلا كلذ هلوانتي يذلا يسيئرلا عوضوملا ركذي ثيح ،ءزج لك ةيادب

 باتكلا سرهف نقر دقو عوضوملا كلذ يطغت يتلا باوبألا نيوانعو

 .ةحفص ١٨٦ يف ءاجف يليصفتلاو يلامجإلا

 نم ةميقلاو ةديفملا بتكلا رايتخا ىف ادج اريبك ادهج فّلؤملا لذب -

 اهضعب لازي ال يتلاو ،ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم مهريغو ةيضابإلا
 ثيح {ةمكحم ةيجهنمب هباتك ءازجأ فلتخم يف اهنم لقنو 5مويلا ىلإ اطوطخم
 لزي مل مث ،ةدودعم تاونس يف هفلأ اذهلو ؛هل بسانملا هباب يف صن لك دروأ

 .ديفم صن وأ كديدج باتك ىلع فقو املك صوصنلا هيلإ فيضي

 .تارم ثالث هديب هخسن دقو

 ثيح نم يضابإلا بهذملا يف فلأ باتك عسوأ ةعيرشلا سوماق ًذعيو

 ءاملعلا نم دحاو ريغ هظرق دقف ةديدع ايازم نم هل امل ارظنو ،ءازجألا ددع

 خيشلاو "قيزر نب دمحم نب ديمح بيدألا خرؤملا قيزر نبا مهنم .ءابدألاو
 يصورخلا ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي خيشلاو يرشبلا ىسيع نب ىسوم
.اقباس رم امك
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 ةمالعلا خيشلا ةلواحم ١ :باتكلا اذه لوح تماق يتلا لامعألا نمو

 يف عرشف ،ئراقلل هليهستو هراصتخا (ه ١٤١٤ :ت) يبايسلا دومح نب ملاس

 لدع مث ،«ةعيرشلا سوماق راصتخا يف ةعيشولا سومان» :هرصتخم ىمسو كلذ

 .لوطي رمألا نأ ىأر امل كلذ نع

 ةمالعلا خيشلا هدعأ ،(خم) اليصفتو الامجإ سوماقلا ءازجأ ةسرهف - ٢

 .ةحفص نينامثو نامث يف عقيو ، يثراحلا دمح نب ملاس

 :باتكلا تاعبط

 دق نكلو ،نيعستلا هئازجأب ،الماك ةعيرشلا سوماق باتك عبط نأ قبسي مل

 عبر ىلإ ىتح هنم ةعوبطملا ءازجألا ددع لصي مل ةعبط لك يفو ،نيترم عبط
 .هلك باتكلا

 .رابجنز ةعبط :ىلوألا ةعبطلا

 يف ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس لاق

 قرشب ةيفرعملاو ةيملعلا بناوجلا يف مهرثأو نويناممملا» :ناونعب هل ةرضاحم
 قرشب رابجنز نيب امو نامُغ نيب ام ةرمتسم ةقالعلا تلظ دقف» :هصن ام «ايقيرفإ

 دعب ءاج مث ،كانهو انه نيدوجوملا ديعسوبلا نيطالسلا مكح لظ يف ايقيرفأ

 ايقيرفأ قرش يأ دالبلاب لخدي نأ ىلع صرحف ،ديعس نب شغرب ديسلا دهع كلذ
 بتكلا عبطت ةعبطم لؤأب ىتأو ...ةروطتملا ةينارمعلا ينابملا أشنأف ااديدج اروط

 ةعبسو نيتئامو فلأ ماع يف اهيف ةعابطلا تأدتبا ةعبطملا هذه كانه ةيبرعلا

 عقي يذلا ةعيرشلا سوماق ةعابطب أدتبا ام لوأ أدتباو \(م٠٨٨١/ه٧٩٢١) نيعستو

 .ادلجم )١٧( رشع ةعبس شغرب ناطلسلا هنم عبط دقو ادلجم نيعست يف

 .نامُغ ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةعبط :ةيناثلا ةعبطلا

 {مرصنملا نرقلا تانينامث يف ةعيرشلا سوماق باتك ةعابطب ةرازولا تأدب

.ةيلاتتم تاعفد يف هعبطت تناك لب ةدحاو ةعفد اهلك ءازجألا عبطت ملو
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 ىلإ هتعابط يف تلصو دقو م٢٨٩ _ _ه١٠٤١ ةنس يف لوألا ءزجلا ثتعتبظف

 .م7٧٠٠٢ ه٨٢٤١ ةنس هتعبط يذلا ٢١ ءزجلا

 هللا ىزج ،دعاولا ليجلا ةبتكم لبق نم م!٥١٠/ه ١٤٣٦ ماعلا اذه يف عبطو
 نع تامدقم لمشي ءزج هيلإ فيضأو ءارجأ مهباثأو ،اريخ اهيلع نيمئاقلا

 نم باتكلا جارخإ لوح ةبتكملا هب تماق يذلا لمعلاو هبحاصو باتكلا

 .هريغو قيقحت

 .م١٦٨١/ه ٦٧٧٨ ماع لتمج خيشلا يفوت

 ىلعو ،حالصإلاو ملعلا ليبس يف هئاطعو هلذب ىلع ةعساو ةمحر هللا همحر
 .ةلماشلا ةيهقفلا ةميظعلا ةعوسوملا هذه

 ٢٣٠/٢. نايعألا ةفحت }ديمح نب هللادبع "يملاسلا ه

 ٣٣٧. رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس "يريغملا ه

 ٢٦. نايعألا فاعسإ دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 ٤٦/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ه

 ٢٣٦/٥. ،ريمنلا ،هللادبع نب دمحم ©يفيسلا ه

.دعاولا ليجلا نم ةلماكلا ةعبطلل تامدقملا ءزج ةعيرشلا سوماق ه
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 ةحرس نب ناميلس نب ديعس نب ظفاح خيشلا

 يرماعلا

 ) ١١ه/١٨م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ةحرس نب ناميلس يضاقلا هدلو ملعلا هنع ذخأ نمم لعل

 يداوب «يصقن» دلب يف نييبحرلاو زرحم ينب نيب مكح يف لصف هل

 . نييئاطلا

 ٢٤٣/٣} ٢٨٤. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ؛ىشاطبلا ه

١٣٤١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٠
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 يمايرلا يبوتلا بيبح خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 ،ةريسي ةرتفل اهب رقتساو زوملا ةكرب ىلإ لزنو رضخألا لبجلا نم هلصأ

 7 اهب شاعو راحص ىلإ لقتنا اهنمو ٠ اًضيأ ةريسي ةرتفل محصب ايضاق نيع مث

 .مهرهاصو ليحلا لآ خياشم مزالو

 بيبح نب هللا دبع نب دمحأ نب نادمح نب ديعس يضاقلا خيشلا ذج وهو

 ماع يفوتو م٤٢٩١/_ه٣٤٣١ ماع راحصب ءاضقلا يلو يذلا يمايرلا
 .م ٨٧٩١/_ه٨٩٣١

 ٠ نيرظانلا ةجهب ،ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا ٢٣٧.

 اهلسرأو يمايرلا نادمح نب ديعس خيشلا هذج نع اهبتك تانايب ادمحم نب بيبح يمايرلا ه

.م٢١/٠١/٦١٠٢ ه٨٣٤١ مرحم ١٧ خيراتب يلإ
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 يديعسوبمآ ديعس نب ملاس نب بيبح خيشلا

 .هيقف .ضاق

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

 نم راصف .خياشملا ىلع أرقو ملعلا بلطف .رصبلا ريرض ناكو ،اريقف أشن

 هيلع سردو ©ىوزن رقع يف ةسردم أشنأ دقو ©ىوتفلل نيردصتملا ءاهقفلا

 .يوزنلا هللادبع نب كرابم ىضاقلا مهنم ،ملعلا ةبلط نم نوريثك

 مل اس نب رمعو 0 يحبصل ١ ريشب نب ديعس : خئاشمل ا ءاملعلا نم رص اع

 . مهريغو يليعامسإلا رصان نب ناميلسو ؤيبحرلا

 اومكحو "يناثلا ناطلس نب فيس اوعلخ نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك

 ريمح نب برعلب مامإلا اوعيابو نيملسملا لام تيب ىلإ اهآرو هلاومأ قيرغتب

 ريمح نب برعلب اوعلخ نيذلا ءاملعلا سأر ىلع ناك امك ،م٣٣٧١/ه٦٤١١ ةنس

 ةنس ديعس نب دمحأ مامإلل اوعيابو .م٨٤٧١/_ه١٦ ةنس ةمامإلا نم

 مامإلا مهيلإ ءاسأ نيذلا ءاملعلا ةلمج نم بيبح خيشلا ناكو .م٩٤٧١/ه٢٦

 .ةيناثلا هتمامإ ىف مهنجسب برعلب

 : ةيملعل ١ ٥ر ات آ نم و

 /_ه١٦ نابعش رهش رخآ ىف هيلإ هبتك ريمح نب برعلب مامإلا ىلإ باتك -

 باتكلا دروأ دقو ،ةمامإلا نم عولخم هنأو ،هثادحأ هيف ركذي م٨٤٧ سطسغأ

 .هتفحت ىف ىملاسلا مامإلا

.(خم) لاصخلا رصتخم ىلع ةيشاح ۔
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 .بتكلا فلتخم يف روثنم وه ام اهنم ،ةريثك ىواتف

 نب دعاج ناهبن يبأ خيشلا لبق نم لاؤسل باوج اهنم :ةيمظن ةبوجأ

 .يصورخلا سيمخ

 .ىوزن يف نفدو ،م٠٨٧١ ليربإ ١٨ /ها٤٩١١ رخآلا عيبر ١٣ يف يفوت

 ١٢٧/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف .يدعسلا ه

 نيبملا حتفلا قيزر نبا ٥٥١٨٧ ص ةيناطحقلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح ؛قيزر نبا ه
 .١!٩۔٦١!٧ص

 ١٠١/٣ _ ١٠٩. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 . ص ديعسلا علاطلا ؛......... ٧٨ ٤٣} 5٩٤ ٢٧٧ ۔ ٢٨٨.

 ٠٠. ص نامُغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص لمحم .د ه



 يلوعملا كرابم نب بيبح خيشلا

 .هيقف ضاق

 نمز (_ه٩ :يف يح) ،ايقيرفإ قرش نم كشكش وأ ةتيوب ءاضقلا ىلو

 .(م٠٣٩١ _ ١١٩١/ه ٩ - ١٣٧٩ :مكح) براح نب ةفيلخ ديسلا

 ءامسأ كاهو :رابخألا ةنيهج بحاص يريغملا يلع نب ديعس خيشلا لاق

 رصان نب دمحأ نب ملاس خئاشملا مهو \كشكشو ةتيو يف انرصع ةاضق

 . يلوعملا كرابم نرب تيبحو ..... يمايرلا

 ٠ (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ١٣٨١.

٠ ص رابخألا ةنيهج 6يريغملا ٣٤٨.



 ِاج/ نيين امعلا ة اضقلا مجعم

 . ۔. . ۔ ۔۔ ۔۔ ا ۔ ۔ . ۔...۔ ۔_۔..۔ ۔.۔ے۔۔۔.۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔ے۔۔ ہ۔و ``ا9> ٥ ٩٤ ۔۔۔۔_ ۔ ۔

 يقارزلا نسح نب دمحأ نب نسح خيشلا

 .مدنسم نم 6هيقف .ضاق

 .هيبأ دعب بصخ ةيالوب رازمك ءاضق ىلوت

 .م٣٤٩١/_ه٣٦٣١ ماع يفوتو

٥٣. ص مظنملا لوقلا "يجرزخلا ه



 __ مه ٩٥0 ۔ههو:- ٠ ۔ .۔ ۔. 7 ۔ . ۔۔_.۔. ءاحلا فرح

 .نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا خيشلا

 يوزنلا يرقعلا يلع وبآ

 .هيقف ضاق

 نم رقعلا ةدلب نم ،يرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأو سماخلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن لامعأ

 ٥عرشلا نايب بحاص يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا ملعلا هنع ذخأ

 ركب وبأو نيعم نب دمحم نب رمع صفح وبأ ناخيشلا لاؤسلاب هيلإ هجوتو
 .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ

 سيردتلل ردصتو "ملعلا بالطل ةصاخلا هتقفن ىلع ةسردم رقعلاب ىنب

 ذيمالتلاو ةسردملا ىلع هقفني ام ىلع هتدعاسم هناوخإ ضعب دارأ دقو ،اهيف

 فلأب ةيلالبلا نم ةدحاولا ةلخنلا يتم ذخؤت ماد ام :لاقو ؤكلذ لوبق نم عنتماف

 .دحأ نم ةنوعم ىلإ يل ةجاح الف ؛مهرد

 باوج هلو . (م٥٥٠١/_ه ٤٤٧ :مكح) ناذاش نب ليلخلا مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .هيلإ

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .هدي ظخب ةيصو ١

 .عرشلا نايب باتك اصوصخ ؛رثألا بتك يف ةقرفتم ةبوجأو لئاسم - ٢

 ليربإ ١٤ /ه ٥٠٧ ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ تسل سيمخلا ةيشع يفوت

. م ٤



 أ . . . ._

 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ___ _۔.. _ ۔. ۔ ۔ ۔_..۔ه :© ٩٦ ._ ۔._۔

 0١٣ ١٦۔ 60١٧ ٢٧ ٣١. ص ةريس ،للادبع نب دمحم ،داذم نبا ه

 ٥٠٠٧. ص ةيناطحقلا ةفيحصلا ‘دمحم نب ديمح ،قيزر نبا ه

 .٢/٢٠٣۔١ نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ١٤٠/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

 ٣٢٤. ۔ ٣٢١/١ نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

٠ ص نامُغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ٩٠١.



 ۔_۔۔. ۔ ٨٦٧١ ٠. ه -3ة ص ... ۔۔ { . _ كاهلا فرح

 يلع وبآ .رصت نب دمحأ نب نسحلا خيشلا

 يراجهلا

 (م١١١ا‘ ليربإ ٦ /ه ٥٠٢ ناضمر نم ١٤ ءاعبرألا :ت)

 .هيقف .ضاق

 .صورخ ينب يداو نم راجهلا ةدلب نم يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 . يحنملا ميهاربإ نب ىسوم نب داجن ىضاقلا ملعلا هنع ذخأ نمم

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا كرت دقو ،هنامز ةاضق نم ناك

 .رفعج نبا عماج ىلع تاقيلعت ١

 ديدعلا اهرضح دقو :م١ ٠٨٠/_ه٢٧٤ ةنس يلع نب دشار مامإلل اهبتك ةبوت - ٢

 ركب يبأ خيشلاو 6ؤىسيع نب دمحم هللا دبع ىبأ ىضاقلاك :هرصع ءاملع نم

 .ابيرقت ةحفص يف عقتو ،مهريغو ،رباج يبأ نب رمع نب دمحأ

 .ةريثك ةبوجأ - ٣

 ٠ السعدي٥ (قرشملا مسق) ةيضابإلا :ريملكتمل - او ءاهقفلا مجعم ١٤٢١.

 ٠ تاباوجلاو ريسلا لوهجم ٤٩١ _ ٤٢١.

 ٠ ص ةريس دادم نبا ٥. ٣١.

 نايعألا ةفحت ©ىملاسلا ه ٣٢٩/١ _ ٣٣٠.

٣٢٠/١. نايعألا فاحتإ كىشاطبلا ه



 ۔اس ۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔.۔۔مه `:©> ___. ٩٨   اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يلع وبأ .شيرق نب ديعس نب نسحلا خيشلا آ |
 يوزنلا يرقعلا ا آ

٠ 

 (م١6٦٠١/ه٢٥٤ :ت)

 .هيقف ضاق

 .ىوزن ةيالو نم رقعلا ةدلب نم يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع

 .شيرق نب ديعس خيشلا هدلاو نع ملعلا ذخأ

 هنع لقنو ل ير احصلا يبتوعل ا ملسم نب ةملس خيشل ١ مّلعلا هنع ذخأو

 .درو نب دمحم نب دايز سابعلا وبأ هنع عفرو ،ينيعلا ناميلس نب دمحم

 ،ىوزن ىلع هل ءاضقلا ىلوت دقو ‘ديعس نب دشار مامإلا :ةمئألا نم رصاع

 . )م١ ٥٥٠/_ه ٤٤٧ :مكح) ناذاش نب ليلخلا ماماللو

 :مكح) ديعس نب دشار مامإلا دنع اوعمتجا نيذلا نمض ناك دقو

 نب ىسوم ثادحأ يف نيملسملا ةملك عمجل (ما٣٥٠ ٤٢ _ ٤٤٥ه/ ١٠٥٠_

 .رظنلا نب دشارو ىسوم

 نب راتخملا ةزمح وبأو ،مساقلا نب دشار :ءاملعلا نم عامتجالا رضح دقو
 . مهريغو مامت نب دمحم هللا ذبع وبأو ْ يضاقلا ىسيع

 ةنس لاوش رهش نم نيقب ةليل ةرشع عبرأل سيمخلا موي عامتجالا ناكو
 .م٢٥٠١ رياربف ٢٠ /ه ٤٤٣

.رثألا يف لئاسم هلو



 ١٤٣/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يدعسلا .

 ٠ ص ةريس دادم نبا ٥. ٣٦.

 نايعألا ةفحت ،ىملاسلا ه ١ ٣١٤/٢.

 ٣٣٩/١. نايعألا فاحتإ ،ىشاطبلا ه

 ٠ ص نامع مالعأ ليلد "نورخآو يودب ٥٩٠.

- .. ٩٩ ::



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يجرزخلا يلع نب دمحم نب نسح خيشلا | ا ١

 .مدنسم ةظفاحمب اخب نم 6هيقف ضاق

 .م ٨٦ ٠/_ه٦ ماع دلو

 .رمألا ةيادب هدادجأو هئابآ دي ىلع سرد

 نب دمحم خيشلا دنع سردو (تّعم) ةسردمب قحتلاو طقسم ىلإ لحر مث

 .م٧٨٨١/ه٤٠٣١ ىلإ ةسردملا هذه يف سردملا يسرافلا روفغلا دبع نب حلاص

 خيشلا همزالف ،يَرجملا يسرافلا فسوي نب بيبح خيشلا هفلخ هتافو دعبو

 .ةنس ةرشع يتنثا ةسردملا هذه يف يقبو نسح

 مهتمدقم يفو فيرشلا مرحلا ءاملع دنع سردف ةمركملا ةكم ىلإ لحر مث
 .ةمركملا ةكم يتفم دباع خيشلا

 خيشلا اهمكاح دهع يف م٥٨٨١/_ه٣٠٣١ ماع يبدب ءاتفإلاو ءاضقلا يلو

 .رشح نب موتكم

 ءاضق ةينيدلا رومألا عيمج هيلإ طانيو اخب ىلإ يتأي فيصلا تقو يفو
 .ةباطخو اسيردتو ءاتفإو

 :هذيمالت نم

 .يبدب ءاضقلا ىلوت يذلا دمحأ خيشلا هنبا

 .اخب يف ءاضقلا ىلوت يذلا ظوفحم خيشلا يناثلا هنبا

.ظوفحم نب دمحم خيشلا هديفح



 ح ال ق رح

 .يجرزخلا هللدبع خيشلا هيخأ نبا

 .اخب يضاق حلاوصلا حلاص نب هللدبع نب دمحأ خيشلا -

 .اخب عماج ءابطخ دحأ رباج هللادبع خيشلا -

 .يبد يف هدنع سرد يموزج دمحأ نب دمحم _

 اخبب يداجلا ةقطنمب ما٦٢٩/ه٤٤٣١ ةجحلا يذ نم سداسلا يف يفوت

 .اهب نفدو

.١٠٢۔ ٢٠٨ ص مظنملا لوقلا "يجرزخلا



 اجج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 بحلا يبأ نب نيسح خيشلا

 .هيقف .ضاق

 نود ءاضقلا يف سلجو رمع همع نبا ةافو دعب اهب ءاضقلا يلو رافظ نم
 . حاشروأ هيقفلا هفلخف يقوت مث ©ةنسلا

 .يرجهلا سداسلا نرقلا يف يفوت

 ٤٧٥/٦٢. كولسلا يدنجلا ه

 ١٥٧٥/٣. ،نمزلا مالعأ زارط "يجرزخلا ه

 ٣٩٨. ص ،فاقحألا خيرات رهاوج ،نانحاب ه

 .،مالعألا ةعوسوم 6يرمشلا ه

.(روشنم ريغ ثحب) رافظ داورو مالعأ نع راتسلا فشك "ملاس نب دهف "يناملا ه



 يتيسحلا يناث نب لاوش نب نيسح خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 دمس نم مادنع يداوب ايلحم ةدلب نم ©يرجهلا رشاعلا نرقلا ىف شاع
 ء

 .ناشلا

 ريهشلا نيسح نب ىسوم رعاشلا دلاو وهو "ملعلا لاجر نم ناك

 .يواذيكلاب

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .خيراتلاو هقفلا يف دئاصقو ارثنو امظن لئاسمو ةبوجأ

 .م٩٦٥١/ه٦٧٩ ةنس ىلإ ايح ناك

 ٤/٤٢١. نايعألا فاحتإ ىشاطبلا ه

١٤٨. ۔_١/٧٤١ ةيضابإلا :ريملكتمل ح او ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا .



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم -ج ٤:

 بحلا يبآ نب رمع نب نيسح خيشلا

 .هيقف ؤ ض اق

 .يرجهلا عباسلا نرقلا لهأ نم

 .رافظ نم

 .هدلاو لعب رافظب ءاضقلا ىلو

 ٤٧٦٢/٢. كولسلا "يدنجلا ه

 ١٠٠/٦. فاقحألا ضوع نب دمحم !نانحاب ه



 . احل فق رح

 يرجحلا دوعسم نب متاخ نب دمح خينتلا

 .هيقف ضاق

 .ةيدبب لصاولا ةيرق نم

 .ايضاق هوبأ ناك

 الاقف ماكحألا فرعأ ال :امهل لاقف ،امهنيب لصفلا نابلطي نامصخ هءاج

 اننيب حلصأ :هل الاق مث هيلإ نيمصاختملا سانلا نيب مكحي ناك كابأ نإ :هل

 مث الماك الوح اهيف ماقأف هيبأ ةبتكم لخد مث ،امهنيب حلصأف ؤكحلصب ىضرن
 .موصخلا نيب يضقي راص كلذ لدعب

 سيق نب نازع نب دومح نب لصيف دهازلا ديسلا ميرم هتنبا جوزت
 ةنس (لصاولا) اهجوز دلبب وه يفوتو قاتسرلاب هدلبب تيفوتو ، يديعسوبلا

 . م٥١٩١/_ه ٠ ٣

 ٥ نامعنلا قئاقش كشار نب دمحم © ىبيصخلا ٣/٣٢٨.

٥ خيراتلا تاحفص ىلع قاتسرلا ‘نافلخ نب انهم يصورخلا ٥١.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم 7 . -- ٦٠١.۔_۔.۔

 يسبعلا نافلخ نب دمح خيشلا

 (م٩٦١/ه٢١ ق)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 كشكش ىف هتم اقإ تناكو ناطلس نب ديعس ديسلل ابميب ىنف ءاضقلا ىلوت

 .ابميب نم

 ١٤١. (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا .

 ٥١. ص نامُغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه



 .... " { ءاحلا فرح ۔۔ ۔۔ه ١٠٧١ ۔وو -

 يرميوعلا سيمخ نب دمح خيشلا

 (م٦١/۔ه٢١ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف شاع

 ٠ بر٠ . ٣ 2 ل - . - ح ح 2 - -
 ا رسب سعرب - امقر رف أ ىد رس ىف س اكشك ىف ء اضتقل ١ ىلوت

 ٠. ن اطلس

٣٤٢. ص رابخألا ةنيهج ؛يريغملا ه



 ا ج / زرعيعن امعلا ةاضقل مجعم

 نب دمح نب ملاس نب ديعس نب دمح خيشلا
 يداربلا ديعس

 .مدأ ةيالو نم .هيقف "لاو ضاق

 ةرخآلا ىدامج ١٣ ىتح ،مدأ ىلع ديعس نب دمحأ مامإلل ايضاقو ايلاو ناك

 هللا دبع نب ديعس نب هللادبع نم هيلإ ةهجوملا ةلاسرلا بسح ه
 .كلذ دعب رمتسا هلعلو ،يركسملا

 كلذكو .ه ٠ جحلا ١١ موي ةررحم ثاريم ةمسق يف قافتا ةقرو هل دجوت

 اهتنبا يف ةرجألا نم اهلام ةيشع تذخأ :اهصنو ةناضح ةرجأ يف ةقرو دجوت

 ىرخآلا ىدامج لوأ نم اهلو ،(ةلمع) ناتخاش اهل يقبو دشار نب يلع تنب

 .هديب دمح هبتكو ،ه٠٨

 :اهعلطم ةيوغل ةلثم هل

 ارمغ ءادعألا كب ثينش دقو ارمع تحلا ليس تيقال اذإ

 ارمُغ حاصاي ىوهلا يف كت الف

 ريمضلا يف قحف ثرسك نإو ريثكلا ءاملل نيغلا حتفب

 ارمأ ظق برجي مل لوفَع رومألا يف غ نيعلا مضو

 .ه٢٩١١ ةنس نم رفص رهش ىلإ ايح ناك هنكلو هتافو خيرأت ىلع فقأ مل

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم :رشانلا ٠١ ط ديعسلا علاطلا دومح نب فيس ،يشاطبلا ٠

 ٣٣٤. ص شم٧٩٩١ يديعسوبلا

٠ ةروشنم ريغ كشارب لآ نع ثدحتت ةركذم © رصان نب نارهز ،يدشاربلا ٢٧ - ٢٩.



 ٩ ١٠. هير : < ءاحلا فرح

 نب دمحم نب ملاس نب ناميلس نب دمح خينتلا

 يدمحيلا دوعسم نب ملاس نب ناميلس

 .لخن نم .هيقف ضاق

 .ةعلقلا يقرش (ةحرقلا تيب) ىمسي فورعم هتيبو

 يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا ةعيابمو بصن يف كراش نم نمض نم ناك

 يف هركذ درو دقو مهيلع تماق نيذلا هتلود ناكرأ دحأو ،م٨٦٨١/_ه ٦٨٥ ماع

 ةلاسرلاو ،برغملا لهأ ةيضابإ ىلإ ءاملعلا نم هعم نمو مامإلا اههجو ىتلا ةلاسرلا

 .نازع مامإلا ةعيابم ركذ دعب ٢ ج يملاسلا مامإلل نايعألا ةفحت باتك يف ةدوجوم

 .لَحنب نازع مامإلل ءاضقلا يلو

 لوقي ،ناميلس نب دمح خيشلا هيضاق لقتعا هنر نازع مامإلا لتقم دعب

 :بطرلا ؤلؤللا هباتك ىف ىثراحلا دمح نب ديعس خيشلا

 ناطلسلا نإ :لاق ،يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا تايورم ىلإ عجرن»

 ،نيرخآ نجسو اضعب لتق ،نيينامحملا لضافأ نم اريثك لقتعا ديعس نب يكرت

 خيشلا لقتعا نم ةلمج نم ناكو هني سيق نب نازع مامإلا لتق دعب كلذو

 جرخي نأ هيلع ضرفو ،حرطم يف هديق همو يدمحيلا ناميلس نب دمح هيقفلا
 اذكه 0 ابرغم حرطم ىلإ دوعيو { ارهظ طقسم لصيف طقسم ىلإ حابص لك هديقب

 . «كلهي داكف ؤبكري نأ هل حمسي ملو ٠ تارايس ذئموي نكت ملو ،موي لك

 ةليبق نم هعم نمب يثراحلا رصان نب يلع نب حلاص خيشلا ماق دقو

 ©} طقسم جراخ ىلإ نجسلا نم هحارس قالطإل ةيرس ةيلمعب مهريغو نييرجحلا

 (لباقلا) هنطوم ىلإ هعم حلاص خيشلا هذخأف نجسلا نم هجارخإ مت العفو

.نمزلا نم ةرتف لباقلاب هدنع ماقأو ] اضيأ هترسأب ءيجو



 .اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. ___ ___ .. -- ١٠١١..۔ ..._

 اوناكو ،هترايزل لباقلا ىلإ مهئالضفو نييرجحلا ةعواطم نم ةعامج ءاجو

 خيشلا لقتني نأ حلاص خيشلا نم اوبلطو ©لباقلاب حلاص خيشلا نوروزي امئاد
 لضفو ملعو حالص لهأ مهنأل \ مهنيب شيعيو ةيدب ىلإ مهدنع يدمحيلا دمح

 مهنيد رومأ يف مهيتفيف هملع نم اوديفتسيو ،مهنيب نوكي نأ اودارأف ،نيدو

 هيلع اوخلأو مهبلط حلاص خيشلا ضفرف مهءانبأ ملعيو موصخلا نيب يضقيو

 .لباقلا يف هعم هديري هنأل ؛كلذل قفاوي مل نكلو

 اهب ماقأو اهرازف .ةيدب يف مهترايز دمح خيشلا نم نويرجحلا بلط ةرتف دعبو

 قفاوف ،ةيدبب رارقتسالاو مهعم شيعلا يف هيلع نولي نويرجحلا ناكو ؛مايأ ةدع

 لسرأو نجسلا نم هصيلخت يف هولذب ام ىلع مهليمجل ار كلذ ىلع دمح خيشلا

 شێعلاو برتنملا يف ةماقإلا ىلع مزع هنأ لباقلاب يثراحلا حلاص خيشلا ىلإ ةلاسر

 .هتبغر فلاخي ملو هسفنب كلذ بلط امل كلذ ىلع حلاص خيشلا قفاوف 5اهب

 يف نكسف ،م٩٨٨١/ه٨٨٢٦١ ماع ةيدب ىلإ دمح خيشلا لوصو ناكو

 .نمزلا نم ةدم برتنملا

 دجسم يف نيلصملا مؤي ناكو ،مهتايضقأو مهاواتف يف مهل اعجرم راصف

 .برتنملا ىف هنكسم ةرتف لاوط ديبع نب ناطلس

 هنأ ىوريو .اهيلإ لقتنا امدعب ةكارلا ةيرق ىف كلذكو اهيف سيردتلاب ماقو

 مهلك ،اهيلإ نيمداقلاو ةيدب لهأ نم ملع بلاط )٥٠( نم رثكأ هيدي ىلع جرخت
 .اهجلف ىرجو تسسأت امل ةكارلا ةيرق ىلإ لقتنا مث .دهزو ملعو لضف لها

 يف هتماقإ تناكو (ه٧٠٣١) ماع هنر اهب يفوتو هرمع تاونس يقاب اهب شاعو

 .برتنملا ةربقم ىف ر نفدو ،برتنملا ىف اهرثكأ ةنس )١٩( ابيرقت ةيدب

 ٥: آمو هتامارك

 :اهنم تامارك هل تع

رمَسلل اوسلج نيحلاصلا بابشلا نم ةعومجم يلايللا ىدحإ يف ناك هنأ



 ۔۔ ۔۔۔۔۔ه ١١١ 07 ه۔۔_ .. .۔ .۔ ۔

 جرخت ازاونأ اوأرف ؤبرتنملاب يرجحلا ديبع نب ناطلس دجسم يبرغ اليل
 اوبهذف ‘كلذ نم اوبرغتساو دجسملا نم يبرغلا رادجلا تاحتف نم عشتو

 ركذو ةالص نيب دجسملا يف دبعتي دمح خيشلا اودجوف كلذ ةقيقح نورظني

 .هنم عشي رونلاو نآرقلل ةوالتو

 هيف نوكي امدنع اهدجسم يفو ةكارلا يف هتيب ىف راونألا هيلع ىرت تناكو

 . . .دجهتلاو ةالصلل

 ةغاص صاخشألا نم ةثالث ةرتفلا كلت يف برتنملا ةيرق يف اضيأ ناكو

 صاخشألا ءالؤه ناكو ،برتنملا نم ةيقرشلا ةهجلا يف عقت مهنكاسمو ،يلحلل

 مهف ،مهبرطو مهئانغ نم ىذأتو ،‘كلذ وحنو ءانغلاو برطلا لهأ نم ةثالثلا
 :خيشلا مهل لاقف "مهبيدأتو مهيلإ مايقلاب حالصلا لهأو ةعواطملا نم ةعامج

 . مهرمأب لفكتأس انأو يل مهوعد

 .هيف مه ام أطخ مهل نێتبو مهدشرأو مهحصنو ىلوألا ةرملا مهيلإ بهذف

 اوذخأ هدوهج لضفب مث ىلاعت هللا لضفبو ارثكأ وأ ىرخأ ةرم مهيلإ داعو

 لامعأب مهحصنو ‘برطلاو ءانغلاو وهللا نم هيلع اوناك ام اوكرتو هتحيصنب
 نأب مهدحأ حصن هنأ كلذ نمو .اهنونقتي يتلا مهتنهم بناجب حالصلاو ريخلا

 كلذ نم انذؤم راصو باجتساف ،ةيرقلا ىف دجاسملا دحأ يف انذؤم نوكي

 .هل ىلاعت هللا قيفوتب ةحلاص هتمتاخ تناكف ،يفوت مث رهشأ ةعبس ةدملو تقولا

 نع ثدحتت رورس يبأ هللا دبع نب ديمح خيشلل يدنكلا فيس نب هللا دبع خيشلا نم ةلاسر ه

 .يدنع اهنم ةروص دجوت .لخن نايعأو ءاملع

 .بطرلا ؤلؤللا ،دمح نب ديعس “يثراحلا ه

 .هنم ةخسن يدنع دجوت ،روشنم ريغ ثحب .ةيدب ةيالو ةاضق ردب نب دمحم نب سنوي "يرجحلا ه

٢٥٠/٢. م١٨٨١ نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ‘ط ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم {{ . :ع ١١١

 يصورخلا دجام نب ناميلس نب دمح خيشلا

 (م٢٢٩١/ه١٥٢١ :ت)

 .هيقف ضاق

 .لئامس ةيالو لامعأ نم رجاحلا ةلحم نم يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .هل اقيدصو "ميلعتلا تقو يف يبيصخلا زيزع نب دشار خيشلل اليمز ناك

 ديسلا اهمكاح نمز يف نامُغ ءاملع نم ةلمج عم رابجنز ىلإ رفاس
 ةياعر ىلوأ يذلا ،(م١ا٨٨٨ _-٠٧٨١/ه٥٠٣١ ١٢٨٧ :مكح) ديعس نب شغرب

 .ءاملعلاب ةقئاف

 هموق نايعأ نم ناكو ،ةيقرشلا ةقطنملا نم اربإ ىلع ءاضقلا ىلوت

 . نيدودعملا

 .رعشلا بحي ناكو ،ءاهدلاب افورعم ناك

 .ةيرعش دئاصقو ،ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هل

 ٢٠٠/٢ _ ٢٠٤. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 .(شماه) ١١١ ص ناجرملا دئالق ؤفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ٣/١. رهوجلا راثن ةمدقم دومح نب ملاس ؛يبايسلا ٠

 ١٥٠/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ه

٥٢. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه



 ۔۔.. ١١١... ۔يو 7 . احلا فرح

 ديعس نب ناميلس نب فيس نب دمح خيشلا

 يلوعملا

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداو نم

 /م٥٠٣١ _- ١٣٣١ :مكح) يكرت نب لصيف ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو

 يف لصيف ناطلسلا ةاضق دحأ عم يضاقلا اذه فلتخا دقو ،(م٣١٩١ - ٨

 نم يملاسلا نيدلا رون خيشلا ةدوع ىتح ناطلسلا اهلجأف ةيضق يف مكحلا

 ىأرف ،ةاضقلا روضحب خيشلا ىلع ةيضقلا ناطلسلا ضرع عجر املف جحلا
 يأر ىلإ لام هنكلو ،نيملسملا لاوقأ ةرئاد نع جرخت مل ةاضقلا ءارآ نأ خيشلا
 .يلوعملا يضاقلا

 ،تاحفص رشع يف عقت لواعملا يداو نايعأو ءاملع يف ةلاسر ديعس نب فيس ؤيلوعملا ه

.اهنم ةروص ثحابلا ىدل ةروشنم ريغ



 ا ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -:
  

 ناطلس نب دمحم نب فيس نب دمح دثسلا 4 ١ ٢
} . 

 يديعسوبلا 1 ١

 (م٨٩٩١ وينوي ٢١ /ه٩١٤١ يتاثلا عيبر ٦ سيمخلا :ت۔م٢٢٩١/ه١٤٢١:و)
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 .هيقف ضاق

 نرقلا لئاوأو رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نم رضخألا دلب نم ؛يرجهلا رشع سماخلا
 .نأشلا دمس

 تقو يف ميركلا نآرقلا متخو ،بيسلاب دلو

 ب . فسوي يبأ خيشلا دي ىلع وحنلا سردو ،ركبم
 ١١. ىلإ لحر مث ،الؤأ يفسويلا سيمخ نب نادمح

 دنع وحنلا سردف ،م٢٤٩١/ه١٦٣١ ةنس ىوزن

 خيشلا عم نيدلا لوصأو ديحوتلاو ةغالبلا سردو .رصان نب دماح ذاتسألا

 هللا دبع نب دمحم مامإلا دنع سرد امك ،يديعسوبلا ناميلس نب فيس نب ملاس
 . هل يليلخلا

 اهنم .م٠٥٩١/ه٩٦٣١ ماع نم اءدب تايالو ةدع يف ايضاقو ايلاو نيعو

 يضارألا ةرازوب ايضاق لمع مث &روصو ،تايرقو ،قيوسلاو ،دلاخ ينب يداو

 5ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو اهعبطت يتلا بتكلل احخصمو اعجارم مث ،اقباس

 .لدعلا ريزول ايئاضق اراشتسم اهدعب طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب ايضاق مث

 :اهنم تافلؤملا نم ديدعلا كرتو

 .(طم) نام ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق ١

 هتبوجأو هتلئسأ ىلع لمتشي :(طم) ةيمظنلا لئاسملا يف ةينسلا رهاوجلا ٢
 .ىتش تاعوضوم يف دئاصق ىلإ ةفاضإلاب ،ةيمظنلا
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 ةبوجأ نم اضعب هيف عمج :(طم) لئاسملا ةبوجأ يف لئاسلا داشرإ - ٣

 .اباب نيرشعو نينثا يف عقيو ،ارثنو امظن تالماعملاو تادابعلا يف نيرخأتملا

 .م٤٩ ويلوي ٩ /_ھ ١٤٠٤ ناضمر ١٠ ىف هفلؤم هنم ىهتنا دقو

 .(خم) بابللاو يراوحلا يبأ عماج نم رصتخملا بالطلا ةيغب ٤

 .(طم) ديعسوبلا خيرأت نم ذبن ديفملا زجوملا ٥

 ٥ _ ةقرفتم راعشأ .

 دمحم نب فيس خيشلل مانألا داز ىف اهنم عيش دجوي :ةيرثن ةبوجأ - ٦

 .ىسرافلا

 ٥6م٨٩٩١ وينوي ٣١ /ه٩١٤١ يناثلا عيبر نم ٦ سيمخلا موي رصع يف يفوت

 .ةيمال ةديصقب يدنكلا انهم نب ناميلس خيشلا هاثر دقو

 ٠ (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا ١٥١١.

 ٣١٦. ۔ ٢٠٨/٢ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 عباطملا ©نأشلا دمسب فيرعتلا يف نآمظلا دروم يلع نب رباج نب ناميلس ؛يدشارلا ٠

 ٦٢. ص نامع ةنطلس - ةيملاعلا

١٠٤. ص ربتعملا رعشلا نم ركفلا عئادب ©نافلخ نب انهم نب ناميلس ؛يدنكلا .



 ا / . ذامعل . ._ ۔

 اجا نيينامعلا ةاصضصقلا مجعم . . « ....١١٦

 يرجحلا رماع نب دمح خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .ةيدب نم

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون خيشلا عم سرد

٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6.ىبيصخلا ٣/٢٣٦٢٩.



 ١١١...... و . ۔۔ ءاهلا فرح

 نب فيس نب دمح نب هنلا دبع نب دمح خيشلا
 نب ىسيع نب سيمخ نب دقار نب ديعس
 يديعسوبلا دوعسم نب هللا دبع نب دمحأ

 .هيقف ضاق

 .يبيضملا ةيالوب نأشلا دمس ةباينب ةعيرشلا نم

 .م٨١٩١ / ه٩٣٣١ يف دلو

 هدلاو دي ىلع ىبرتو ةعيرشلا هتدلب يف أشن

 ىلإ لحرو ءةدلبلا هذه يف هميلعت ةيادب سردو

 كلذو ‘تاونس رشع هرمعو ملعلا بلطل ىوزن

 هللا دبع نب دمحم يضرلا لدعلا مامإلا دهع يف

 مامإلا اذه دهع يف ىوزن تناكو ث ةشر يليلخلا

 .ملعلا ةبلط دصقمو ءاملعلا ظحم

  

  
 .يديعسوبلا نافلخ نب دمحم همع نبا ةياعرو فنك يف ىوزنب دمح خيشلا يقبو

 رصان نب دماح خيشلا اميس ال خئاشملا نم ةعومجم دي ىلع سرد ثيح

 هنم ذخأ يذلا يرزعلا رماع نب هللادبع خيشلاو ،ةيبرعلا ةغللا ملع هنم ذخأ هنإف

 .ةعيرشلا مولع

 :لامعألا نم ىلوت

 مامإلا دهع يف كلذو روكذملا همع نبال افلخ ىوزن يف لاملا تيب ةرادإ -

 . هس يليلخلا

 .يليلخلا مامإلا لبق نم نأشلا دمسب اَيضاقو ايلاو نيع

 .حنمب لاملا تيب ىلع افرشمو امئاق

  



 'ج/ فييناععلا ةاضقلا مجعم _ ۔.۔..۔ ۔ _۔۔ه - ١١٨ .. _۔... !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ةنس روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم نأشلادمس ىلع ايضاقو ايلاو
 .م٨٦٩٧١/ه١٨٨٣١ ىتحو }م٥٥٩١/_ه٥

 .م٠٧٩١/ ه ٠ ىلإ م٨٦٩١/ه٨٨٣١ ةنس دبدب ىلع ايضاقو ايلاو ۔

 .م٤٧٩١/_ه٤٩٣١ ىلإ م / ما٢٧٩/ه٢٩٣١ ةنس مدأ ىلع ايضاقو ايلاو

 .م٦٧٩١/ه٦٩٣٢١ ىلإ ما٤٧٩/ه٤٩٣١ ةنس يربع ىلع ايلاو

 .تاونس اهب رمتساو م٦٧٩١/ه٦٩٣١ ةنس ةيعرشلا طقسم ةمكحمب ايضاق

 .يفوت نأ ىلإ فانئتسالا ةمكحمب ايضاق

 :ةيملعلا هراثآ

 .اهعباتيو اهيلع فرشي ناكو نأشلا دمسب ةيعرشلا مولعلل ةسردم سأ

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم اهتعابطل ةردان تاطوطخم ةعومجم مدق .

 .ةيهقفلا بتكلا نم ةعومجم هديب ظخ ۔

 يعرشلا ءاضقلا دهعمب بالطلا نم ةعومجم دمح خيشلا سد دقلو :تلق

 يداليملا نرقلا تاينيعبس ‘يضاملا يرجهلا نرقلا تاينيعست ىف يورب

 يف ءاشعلا ةالص دعب هسيردت نورضحي نيذلا بالطلا دحأ تنكو .يضاملا

 .يورب سوباق ناطلسلا عماج

 ةمالعلا خيشلل نيميلاو ىوعدلا يف نيمثلا دقعلا باتك يف مهسزدي ناك ذإ

 .يميلسلا ديبع نب دمح

 .م ٠ ٩٩٦٣ _ه ٤ مرحم ١٠ يف يفوت

 ٠ يدنع ةدوجوم يهو دمح نب ليلخ روتكدلا هنبا اهدعأ ةركذم .

ةيناملا ةعوسوملا ه ١١٥٠.



 ۔۔..۔۔۔.۔_۔ه ١٩ ه.ه&يلل ۔ َآ ه ۔ ۔۔۔ .۔ ۔۔_

 .مولس نب ديمح نب هثلا دبع نب دمح خيشلا
 يملاسلا ديمح وبأ

 (م٦٩١ه ربمسيد ١١ / ه ١٢٨٥ نابعش ٢٢ :ت۔م٥٠٩١/ه٢٢٢١ :و)

 .هيقف لاو ضاق

 .ةيدب نم رهاظلا ةدلب نم يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع
 .هرمع نم ةعساتلا يف وهو يملاسلا نيدلا رون مامإلا هوبأ يفوت

 خيشلاو ،يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا مزالو ميركلا نآرقلا ظفح

 .يثراحلا حلاص نب ىسيع

 ناطلسللو ،لواعملا يداوو لخن يف يليلخلا مامإلل ءاضقلا ىلوتو

 .دلاخ ينب يداوو ةّيدب يف روميت نب ديعس

 تاوطخ اعبات ،ىلاعت هللا تاذ ىف ةريغلا ديدش ،اكسان انيد ءايخس اداوج ناك

 .بدألاو ملعلا نونف نم نف لك يف ثحبلاو ةركاذملا تحي ناكو ،كلذ يف هيبأ

 .ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هل نأ امك ،ةيرعشلا دئاصقلا نم ديدعلا هل

 .م٥٦٩١ ربمسيد ١٧ /ه٥٨٣١ نابعش ٢٣ يف رهاظلا ةدلب يف يفوت

 ١٥٦٢/١. (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ه

 ٤٧٥ _ ٤٧٨. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ٢٤٩/٢ _ ٢٥٤. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ٢٦١٦١. ص ةيضفلا دوقعلا دمح نب ملاس ؛يثراحلا ه

١١٥٠. ةيناممملا ةعوسوملا ه



 ديبع وبآ .ملتسم نب ديبم نب دمح خيشلا
 يميبشل ١

 (م١١٧٩١ رياربف ٢٦؛ / ه٠٩٢١ ةجحلا يذ نم ١٨٦٢ ۔١٨٧٢م۔ت: ٢٨ /ه٩٨٢٦١ و ١٦٨٠ نيب :و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يفو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 مث {هتدلب يف ميركلا نآرقلا سردف ،يكزإ لامعأ نم يس ةدلب يف دلو

 رحبلا) ناحرف نب ديبع خيشلا نع بدألا مولع ذخأف ،لئامس ىلإ لقتنا

 ديعس نب دمحأ خيشلا نع عورفلا نم ائيشو نيدلا لوصأ ذخأو !(دوسألا

 .ينرقلا ملاس نب ىسوم خيشلا نع ضئارفلا ملع ذخأ امك ،يليلخلا

 دافأو همزالف ةيقرشلا يف يملاسلا نيدلا رون مامإلا ىلإ اهدعب لحر دقو

 .اريثك هنم

 لێتمج نب نافلخ خيشلا مهنم ءابدألاو ءاهقفلا نم ريثك هيدي ىلع ذملتت
 .يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلاو ،يبايسلا دومح نب ملاس خيشلاو ،يبايسلا

 ةلئسأ هلو ،يبايسلا ملاس نب زيزع نب دمحم يمع هيدي ىلع ذملتت امك
 ظفحي هنر يبأ تعمس }‘تدقف اهنكلو اهيلع هباجأو هخيشل اههجو ةيمظن

 مامإلل مث يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل لئامس ةيالو ىلع ءاضقلا ىلوت

 ،لئامس ىلإ داع مث دبدب يف ءاضقلا ىلوت مث ،يليلخلا هللادبع نب دمحم

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ماقف سةديدع نينس ايضاق اهيف رمتساف

 نم ةمهملا اياضقلا هيلإ ةريو ،هريغ ىلع همذقيو هلجي يليلخلا مامإلا ناكو

هبلط مث ءاضقلا لامعأ نع اهيف ىلخت ةرتف لظ دقو ،ةيعرشلا ماكحألا



 ..... ١٢١... و- . إ اهلا فرح

 امك ،هيلإ لقتناف طقسمب روخلا دجسمب اسردم نوكيل روميت نب ديعس ناطلسلا

 ربك نأ ىلإ كلذ ىلع رمتسا دقو ،ةفنأتسملا اياضقلا يف ارظان ناطلسلا هلعج

 عطقناو ةموكحلل لمع الب هنطو يف يقبف "ددرتلا نع لقثو نسلا يف نعطو

 .هللا ةمحر ىلإ لقتناو يفوت ىتح هبر ةدابعل

 اذ ،ةيعرشلا ماكحألاب اريصب اقذاح ،ةكارد اهيقفو اسردم ايتفم ناك

 يف هرصب تك دقو ،ةبعصلا رومألل اسرامم اميكح ،ءاهدو ةسايسو يأر

 يقب لب ‘هطاشن ىخارت الو هتمه تفعض امف .ابيرقت هرمع نم فصنلا
 ناكو ،ىمعلا هيلع ثدحي نأ لبق هتريس نم اداتعم هيلع ناك ام ىلع هلاح

 ئراق نيبو ،عمتسم رئازو ‘تفتسمو ملعتم نيب امئاد سانلاب اضاغ هسلجم

 .هل بتاكو

 نأ ديريو لئامسب ايضاق ناك املو \دمح خيشلا عم ةبحص يبأل نإ :تلق

 ةياهن ىلإ اقرشم ةربغلا انتلحم دعب يه يتلا قطانملا يف ةيرظنلا ىواعدلا نياعي

 دنع يبأ ءاقلتيو اليل دمح خيشلا يتأيف كلذب هرعشي يبأ ىلإ لسري لئامس
 .كانه هعم نمو وه خيشلا مانيو ،ةربغلا نم «ملا زيوغ»ب فورعملا ناكملا

 .هئيجمو هريسم يف هبحصي يبأو ىوعدلا ناكم ىلإ بهذي ركابلا حابصلا يفو

 .نيمصاختملا نيب بيرقتلاو حلصلل ايعسو ةسناؤملل ابلط

 :اهنم تافلؤملا نم ديدعلا هلو

 .(طم) ديحوتلا يف ةقراشلا سمشلا ١

 .(طم) ماكحألا جهنم ىلإ ماكحلا ةياده ٢

 .(طم) نيميلاو ىوعدلا ماكحأ يف نيمثلا دقعلا _ ٣

 ةيمظنلا ديبع يبأ خيشلا ةبوجأ ىلع لمتشي وهو :(طم) ناجرملا دئالق ٤

 هبتر دقو \دحاو ءزج يف عقيو ،الاؤس ١٣٠ نع اهددع ديزي يتلا ةلئسألا عم

.يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا هيلع قلعو



 .و ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔_.۔۔۔۔۔ و -: ١٦٢٠ ._ .۔

 ركذي اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف ةعوسوم :هقفلا يف رهاوجلا ةنازخ ٥
 الإ هنم قبي ملو ،ءازجأ ةسمخ يف عقي هنأ يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا

 موصلا يف ثلاثلاو ،نيدلا لوصأو ملعلا يف لوألاف "ثلاثلاو لوألا :ناءزج

 .ناميألاو جحلاو ةاكزلاو

 .(طم) نانجلا فصو يف نانجلا ةجهب ٦

 يف «ديضنلا ردلا» ةديصقل حرش وهو :ديضنلا ردلا حرش ديرفلا دقعلا ٧

 .تيب يتئام زواجتت يهو ، يسرافلا رصان نب روصنم خيشلل ديحوتلا

 اهلعج © ضئارفلا ملع يف ةرصتخم ةلاسر : (طم) ضئارفلا يسرك - ٨

 للختت يتلا دنئاوقلاو لوصفلا ضعب عم اباب رشع ةعبرأ يف فلؤملا

 .باتكلا

 ٩ جحلا كسانم ىف ةرصتخم ةلاسر : (طم) جاحلا داشرإ .

 هفلؤم هيف عمج باتك :(طم) نيرخأتملا ىواتف يف نيرصبملا ةياده ١

 ©يملاسلا نيدلا رون مامإلا نع هيف ام رثكأو ،نيرخأتملا ةبوجأ نم اريثك

 . مهريغو فيصحخ نب ةعمجو يليلخل ا ديعس نب دمحأ خيشلاو

 .هقفلا لوصأ ىف ةلاسر :لوصألا ةاكشم ١

 .ةفلتخم تابسانمو عيضاوم ىف راعشألا نم ةعومجم ١٧٢

 دمحم نب فيس خيشلل راطوأل ا ةياغ اهنم اضعب مضي :ةقرفتم ةبوجأ ۔ ١٣

 دّيسلل لئاسلا داشرإو ،يربغألا دمح نب فيس خيشلل ئلآللا دقعو "يسرافلا

 .اهريغو يديعسوبلا فيس نب دمح

 رياربف ٢٤ /ه٠٩٣١ ةجحلا يذ نم ٢٨ يف لئامسب ديبع وبأ خيشلا يفوت

. ءابدألا نم ةلمج هاثر دقو .م١٧٩



 ۔۔۔۔.۔. ١٢٢ .- . .. ۔اهلا فرح

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ١٥٤١.

 ٠ نايعألا ةضهن © هللا دبع نب دمحم ؛ىملاسلا ص٦!١.

 نامعنلا قئاقش ؛ىبيصخلا ه ٢٧٥/٢.

٥٢. ص نامُغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب .



 ا / . :امعل -1 ..._ ۔

 !جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. - ١٢٤٠ ۔۔

 نب سێمخ نب رميوع نب دمح خيشلا

 يسيمخلا رميوع نب سێمخ نب رميوع

 .قيوسلا ةيالو نم ةتبخلا ةدلب نم .هيقف ضاق

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

 . يرجهلا

 نب ملاس هيخأ نباو ،رميوع نب سيمخ هوخأ :ملعلاب نيلغتشملا هلهأ نم

 .رميوع نب سيمخ

 ءارضخلا ةريزجلا نم (شاكشك) يف رقتساو ،ايقيرفأ يقرش ىلإ رفاس
 . اهيف ءاضقلا ىلوتو

 .يمدكلا ديعس يبأ خيشلل ةماقتسإلا باتك اهنمو بتكلل خسان وهو

 هخسن نم غارفلا ناكو يصورخلا ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي خيشلل هخسن

 ديهمت نم ةيناثلا ةعطقلل هخسن يف ركذ امك ،م١ا٧٨٨/ه٤٠٣١ ةنس رابجنز يف

 نم شاكشك عضومب امئاق ناك هنأب يليلخلا ققحملا خيشلل ناميإلا دعاوق

 نب دمحأ مامإلا نبا ناطلس نب ديعس نب يلع ديسلل الماع ءارضخلا ةريزجلا

 .م٢٩٨١/_ه٠١٣١ ةنس كلذ ناكو ديعس

 هفلؤمل ةعيرشلا سوماق نم ةاكزلا يف نيرشعلاو سداسلا ءزجلا خسن امك

 فيس نب دمحم هللا يف هتبحمو هخيشل) هخسن يدعسلا سيمخ نب لمج خيشل

 .(ه٧٧٢١ نابعش ٢٧ تبسلا رصع هخسن مامت ناك يليحرلا

 :مهنم هرصعب نيفراعلاو ءاملعلا نم ددعب لصتا

 .يمايرلا رصان نب مساق نب يلع خيشلا

.يثراحلا ناطلس نب رماع نب لاله خيشلا



 ۔۔... ٥ م ءاحلا فرح

 ١ يصورخل ا دمحم نب ن اميلس نب دمحم خيشل .

 نم اددع هل خسن دقو يصورخلا ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي خيشلا
 .تافلؤملا

 .شاكشكب م٢٩٨١/ه٠١٣١ ةنس ىلإ ايح ناك

 ٣٤٦. رابخألا ةنيهج ،ىلع نب ديعس ،يريغملا ه

 ٨م٥١٠٢ه/ه٦٣٤١ 0١ ط ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا ،يلع نب دهف يدعسلا ه

١٣٨/٦_ ١٥١١. طقسم نامع ةنطلس نامع ةركاذ



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب ديعس نب ريهز نب دمحم نب دمح خيشلا

 نب سراق نب يدع نب سراق نب ريهز
 يسرافلا دمحم نب رصات نب حلاص

 (م٧٦١ا سطسغأ ١٢ / ه٩٢١ا بجر ٢٤ :ت۔م١٢٦٩١/ه٩٢٢١ :و)

 [[ ۔۔..-۔-۔۔-۔-١٦ مبارلا نرقلا يف شاع ،بيدأ ،هيقف ضاق

 .اجنف ةدلب نم يرجهلا رشع

 ماع ىوزن ىلإ لحرو ،اجنف يف دلو
 7 : | مامإلا ةسردمب اهخياشم دي ىلع ملعتو كه ١٣٦١

 6 دنع سرد امك ٨ همو ىليلخلا هللادبع نب دمحم

 . | روخل أ دجسم يف يميلسل ١ ديبع نب دمح خيشلا

 .ھ ٦ ماع طقسمب

,
 

  -... ...... 

 ةعامجلا دجسمب هقفلاو وحنلل اسردم لمع

 دهع يف تايالو ةدع يف ءاضقلا ىلوت مث .كوكصلا ةباتك ىلوتو ،ءاجنفب

 نمو ديعس نب سوباق ناطلسلا دهع دهعلا اذه يفو روميت نب ديعس ناطلسلا

 .صانشو ،قيوسلاو ‘تايرقو ،ءالهبو ،©بيسلا :تايالولا كلت نيب

 سطسغأ ٤: ١ه_/ ١٣ بجر ٦٤ يف كلذ ناكو ةرايس ثداح ببسب يفوت

 .م ١٩٧٤

 .ةنسح ةريسو ،ةبيط قالخأ اذ ،ابيدأ اهيقف ناك

 :ةيبدألاو ةيملعلا هراثآ نم

 ١ - اهحرشو وحنلا يف ةزوجرا .

 .فرصلا يف ةزوجرأ ٢

.ثاريملا ىف ةزوجرأ - ٣



 . ١٦٢٧١ ٠. هك:- ه .. .۔۔۔.۔۔ ۔۔۔.۔ . ۔۔ . ... ۔ كاهلا فرح

 ٤ ةيمظن ةبوجأو ةلئسأو ةديدع دئاصق .

 ٥ .«ءاجنف» هدالب ءاملع نم ددع نع مجارتو ريس ةعومجم ۔

 نيرشعو ةسمخو ةئام يف ةزوجرأ ،ةيوحنلا لوصألا يف ةيربلا داشرإ ٦

 ٢٠١/٣ _ ٣٠٥. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 .(شماه) ٦٤ ص ناجرملا دئالق ؤتفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ١٥٩/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ‘يدعسلا ه

٥١. ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم 3.33 __ . -و ٨

 ةدومح لآ رصات نب دمحم نب دمح خيشلا

 ۔ __ اتتت
..- 

 ١ 2 | | .م٥٣٩٧١/_ه٤٥٣ ماع دلو

 : آ ١١ ١١١ { ] يضاقلا دي ىلع يئادتبإلا هميلعت ىقلت
 ٥ وحنلا ملع سرد مث ،فاؤرلا ملاس نب هللا دبع - ١

 ! ا . هلصأو يركسملا ملاس نب ميلس ذاتسألا دي ىلع

 ز ,| | سرد امك ،يلعوب ينب نالعجب ميقمو ءاربإ نم

 (٨٧٨٧٨٧٨٧ | نب زيزعلادبع يضاقلا عم ةيعرشلا مولعلا
 .ةقراشلاب هللادبع

 يرجهلا نرقلا نم تاينينامثلا ىف ىلعوب ىنب نالعجب ءاضقلا ىلو

 .يضاملا يداليملا نرقلا نم تاينيتسلا .يضاملا

 يف هتعامج ميعز لبق نم امنإو ةموكحلا لبق نم تسيل ءاضقلل هتيالوو
 .م٠٧٩١/ه٠٩٣١ يف مكحلا سوباق ناطلسلا ةلالج يلو املو ،رايدلا كلت

 ،‘يركسملا يلع نب رباج خيشلا وهو .اهلبق نم ايضاق ةموكحلا مهل تلعج
 هلأسي “هدالب يف اعجرم يقب هنكلو ،ءاضقلا دمحم نب دمح خيشلا لزتعاف

 .م٨٩٩١/ه٩١٤١ ماع يفوت نأ ىلإ مهجئاوح يضقيو ،مهنيد رومأ نع سانلا

  

  

 ينب نالعج يف يضاق يليعشلا يلع نب دمحم يضاقلا ةطساوب هئانبأ نم اهتذخأ تامولعم ه

 .م٠ ١٥/٩/٧١ قفاوملا ه٦٣٤١ ةدعقلا وذ ٢٢٣ ءاثالثلا موي يف نسحوب



 ۔۔۔۔. ١٢٨١ وو -{ ٠ _... ۔ . . ۔۔_۔.۔.۔۔۔۔۔۔_

 يبايسلا ملاس نب دومح نب نادمح خينتلا

 .هيقف ضاق

 أشن اهبو لئامس ةلافسب دلا ةليغ ىف دلو

 .دبدب ةيالو نم اعفن ىلإ لقتنا مث

 كلذ نيبتي ،ابيرقت ما٠٠٩ / ه٨١٣١ يف دلو

 نب ملاس مامإلا ةعيب رضح هنإ :هلوق لالخ نم

 .ه١٣٣١ ىف تناك ىتلاو هني ىصورخلا دشار

  

 ديبع نب دمح ةم العلا خيشل ا دنع سرد  

 .لئامس يف يميلسلا

 ايضاق ناك اممل يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا عم ابتاك لمع

 .اًضيأ روصب كلذكو حرطمب

 .هاواتفو هماكحأ ىلع اعالطاو ةثحابم خيشلا ملع نم ديفتسيس هنأ ًذب الو

 .هرصب تفك اهبو ةروباخلا مث تاێترق ءاضق يلو

 .ابيرقت م٢٨٩١/_ها٤ ٣. ماع يفوت

 ٢١٦//؛٠١٠ ٢م .

  



 ٣ -[ ..._ ۔

 اج/نيبنامعلا ةاضقلا مجعم _ .__ ._ ___ ___ -ا ٠٢١.۔۔.۔.۔

 يركسملا دومح نب يلع نب رباج نب دومح خيشلا

 (م١٧٦١ سطسغأ / ه٩٩٢١ ناضمر :ت)

 .هيقف ضاق

 .اربإ ةيالو

 ةيبرعلا مولعلا يف سرد كابذهم اباش أشن

  

 1 هيقفلا يضاقلا خيشلا هدلاو نع ذخأو ،ةيهقفلاو

 ح : ... ١ ١   .يركسملا يلع نب رباج

 ' دلقت .عساو ظفحو داقو ءاكذ اذ ناكو

 هقيرط يف وهو ةينملا هتفاو دقف ،همايأ هب لطت مل نكل ،ةديدع نكامأ يف ءاضقلا

 ناضمر رهش راهن يف ةرايس ثداح رثإ يفوتف ،اهب ايضاق ناك امنيح حنم ىلإ
 .م٩٧٩١ سطسغأ /_ه٩٩٣١ ةنس

 ٤٤ _ ٤٥. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ١٦٢/١. (قرشملا مستق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا .



 ۔۔۔۔.٢١ا .: ...... .. {. .ءاحلا فرح

 يناديبعلا نينش نب نافلخ نب دومح خيشلا

 (م١٤٩١/ه٠٦٢١ :ت)

 .هيقف .ضاق

 .لخن ةيالو نم يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ةلضاف قالخأو ةءورم اذ ايخس ابيدأ ناك

 .محص يف صخألابو ؛ةنطابلا يف ءاضقلا لامعأ ىلوت دقو

 .م٤٩ ٠/ه٠٦٣١ ةنس اهيف نفدو محص ىف ىفوت

 ٢١٦. ۔ ٢١٦٢/٢٣ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛ىبيصخلا ه

١٦٣١. (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ٥يدعسلا ٥



 .اج/ نيينامعلا ةاصضقل مجعم

  

 يربعلا سيمخ نب ناميلس نب دومح خيشلا , 4 3
 إل ۔ رم
 ۔۔۔ن۔:۔۔ ٦" ۔۔۔_كلا

 ح ح .هيقف ضاق
 رعا َ ١

 دي ىلع اهيف ملعلا ذخأو ،قاتسرلا يف دلو

 نب ملاس خيشلاو يلمازلا دمح نب دمحم خيشلا

  

 .يملاسلا ناخيش نب دمحم  

 ” دقف ،نكامأ ةدع ىف ءاضقلا بصنم دلقت

 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ .۔:۔۔ا . امك لقني يفو دلاخ ينب يداو يف ايضاق راص

 .سوباق ناطلسلا دهع يف ءارمحلا يف ءاضقلا ىلوت

 .هقفلا ىف ةيمظن ةلئسأ اهنم راعشأ هل

 .م٤١/٥/٣٩٩١ /ه٣١/١١/٣١٤١ يف يفوت

 ٠ ۔ ٩٦٦ص نامجلا دئالق ؤآفيس نب دمح ؛يديعسروبلا ٧٢.

 ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم "يدعسلا ه ١٦٢/١.

،خيرأتلا تاحفص ربع قاتسرلا ،نافلخ نب انهم يصورخلا ه ٧٧.



 ١٢٧٢١. .ه ءاحلا ف رح

 دومح نب فيس نب ناميلس نب دومح خيشلا

 يزرحملا

 ةباينل ةعباتلا «دغب» ةيرق نم .هيقف ضاق
 .يبيضملا ةيالوب نأشلا دمس

 ءاج مث .م٤٦٩١/_ه٤٨٣١ ماع رابجنز يف دلو

 يميلعتلا هراوشم لصاوو اهيف عرعرتو نامع ىلإ

 .هتيرق يف

 ظعولاو ءاضقلا دهعم يف ةساردلل لقتنا مث

 امامإ نيع هيف هجرخت دعبو يورب داشرالاو

 يف تارماعلا ةيالو يف عماوجلا ىدحإل ابيطخو
 .(تولحج) ةقطنم

 :تايالو ةدع يف ءاضقلا يلو

  

  

  
 نالعج .هێتدبو لماكلا ثتوحم ،رزاجلا ٥مقدلا اميه .هضحم ، يميربلا

 .طقسم ةمكحم يف اريخأو 6&“نسح وب ينب

 .م٠١٠٢ ربمتبس ١٨ قفاوملا ه١٣٤١ لاوش نم رشاعلا موي يف يقوت

 يلإ اهلسرأو ،هدلاو ةايح نع ينم بلطب يزرحملا ناميلس نب دومح نب ليلخ اهبتك تانايب ه

 .م٣/٠١/٦١٠٢ ٠ قفاوملا _ه٨٣٤١ مرحم ٢٨ دحألا موي
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 إاج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔..۔...۔۔۔.۔۔ .ه - ..

 نب دمحم نب سامش نب دمحم نب دومح خيشلا

 يشاطبلا سماش

 .تايرق ةيالوب نصحلا ةيرق ،عرازملا ةدلب نم .هيقف .ضاق

 .ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 هتليبق يف خيش وهف يشاطبلا سامش نب دمحم خيشلا هدلاو فنك يف أشن

 ملعلا ةمصاع ىوزن ىلإ هلسرأ هدلو يف غوبنلا تامالع ىأر املو 6،عجرمو

 ٨ ةَْر يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ةسردم يف ةيعرشلا مولعلا سردف ءاملعلاو

 يف نمزلا نم ةرتف ءاضقنا دعبو . ملعلل هبحو هعالطا ةعسل هسلجم نم هبرق دقو

 ةجيتن هل رذتعاف ‘نامُغ قطانم ىدحإ يف ءاضقلا يلوت مامإلا هيلع ضرع ميلعتلا

 عم هيف ءاضقلا ىلوتو كنطو ىلإ عجرف 5هتيالوو هتليبق نوؤشل هترادإو هدلاو ةافو

 ةهج يأ يف ءاضقلا يلوت هيلع ضرعو روميت نب ديعس ناطلسلا هبلط مث ،هتعامج
 .يليلخلا مامإلل اهب رذتعا يتلا بابسألا سفنل هراذتعا ىدبأو ،اهيف بغري

 يلاهأ نم هيلئاس ضعبل يثراحلا حلاص نب ىسيع ةمالعلا خيشلا لاق

 دمحم نب دومح خيشلا وهو . عرو ليلج ملاع مكيفو يلإ نوتأت مل :تايرق

 .نيدلا رومأ لئاسمو ةيعرشلاو ةيهقفلا لئاسملا لح يف ىردأ وهف ،يشاطبلا

 .ريخلا بحو ىوقتلاو عرولاب زيمت

 .يشاطبلا دومح نب سامش نب ثراح خيشلا هديفح اهب يندمأ تامولعم ه

يدل يشاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا خيشلل اهملاعمو اهمالعأ تايرق نع ةريغص ةلاسر ه



 ّ احل ١ ق رط
 ۔۔۔۔۔۔_۔٠٭ ٥ .هه :- _٥ .. ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔ . .۔۔۔۔۔ ۔ . ۔ ۔۔

 رورس نب ديمح نب هنلا دبع نب ديمح خيشلا
 «رورس وبآ» يلئامسلا يعماجلا

 لئامسب م٢٤٩١ /ه ٦٢ ماع دلو .هيقف .ضاق

 .ةميدقلا ةلحم ىف

 ،ابلاغ هباتك قرافي ال ناك يذلا هدلاو هب ىنع

 همأل هذج هلفكف كريغصلا هنبا نع ضبق هنكلو

 بؤهتيف ‘هضرأ ةحالفو هلامعأل هلسري ناك يذلا

 خيشلا ىلإ بهذي ناكف .ملعملاو ملعلا ىلإ

 ", , رف ذاتسألا ىلإو يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا

 ملعل ١ لهنيل يفسويل ا سيمخ نب نادمح يوحنلا

 . للملا فرعت ال ةمهب ءاملعلاو ملعلا ناضحأ يف لقنتي ذخأو امهنم

 مولع هدنع سردف لئامسب يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا مزالو

 .اريثك ملعلا هسلجم نم دافتساو ةعيرشلا

 مث . راوصل ادجسم ىف ىبيضمل اب ثيدحلاو هقفلاو وحنلل اسردم لمع

 . لئامسب ةبوضغ نب نزام ةسردمب مث ‘ لئامسب بجر دجسمب

 :اهنم تايالو ةدعب ايضاق نيع ميلعتلا ىف اهاضق تاونس سمخ دعبو

 .محص راحص ثدبدب لئامس ةريصم ،يفاولاو لماكلا

 دهعم يف هقفلا لوصأو ثيدحلاو وحنلل اسردم ادحاو اماع بدتنا مث

 .يعرشلا ءاضقلا

 . ءاضقلا ىلإ داع مث

 .فانئتسالا ةمكحمب ( إمعلل بذدتني ناكو
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 .دعاقتلل ليحأ كلذ دعبو ل ٠٠١ ىف اهئاشنإ ذنم ايلعلا ةمكحملاب ايضاق نيع مث

 :يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا نايبلا ريمأ هنع لاق

 ةرهوج وه اذه ديمحو ،ءافو ةلمحو ملع ةمدخ مهرثكأ لاجر ةسلس نم»

 عولولاو بدألا بح نم هيلع عبط ام عم هتإف ،ىنسألا هشومانو هزَجَحو دقعلا

 ةءارق قلع هنأل ؛هقف لماحو ثيدح هيقفو ةش لجر وهف هيف غوبنلاو رعشلاب

 .داهتجاو ج لكب اهيلع َبأدو ثيدحلا بتك
 ،هيدي نيب باتكلاو هثارحمو هلُجْنُم دنع هدجتف ةحداكلا ةقبطلا نم وهو

 نيب ددري قاشلا هلمع ىلإ تفتليف ةيآ ريسفت وأ اثيدح وأ نيتلمج وأ ةلمج أرقي
 اهعئادو ضعب عم اهيف نوكيل ،ةحماطلا هسفن هب يجاني هباتك نم أرق ام هيدي

 هديل ةعواطملا هتعاربب بتكيل هلمع نم ةسلخ ذختي هدجت املاطو ،اهب ةزنتكملا
 نم اتايبأ وأ .هغوبن يحو نم وأ ،هباتك نم ةلأسم داقولا هركفو ةلوتفملا

 .ةيبألا ةرحلا هسفن شيجت لازت ال امم جذامن وأ ،هتيرعاش

 مأسلاو للملا دجي الو الساك هدجت الف ابيدأ رعاش بتاك ئراق ،لماع حداك وهف

 .ءافوو اعروو افافكو افافع ميرك قلخ نم هب ىلحتي ام عم اذه اليبس هسفن ىلإ

 "ةو لضافألا ةباحصلا تمصو لساوبلا لاجرلا ةبالص ىف ايندلا بحص
 هيجانيو ©براهلا ةفقوو رفانلا ةرظن نم رثكأ اهريعي الف تك نع ايندلا هيدانت

 ةايحلا بيط هل حفن مكلو .هينذأ يف هعباصأ لعجي هارتف عشختملاك رهدلا

 عضوف بالخلا اهلامجو اهنساحم يف ايندلا هتلبقتساو ،هفنأ يف همك لعجف
 .هينيع ىلع هتمامع لضف

 رمألا نع الإ مكبأ ،قحلا نع الإ مصأ ،هللا يضري امع الإ ىمعأ وهف

 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ،ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ةغالبلا يف ةيآو ©تبفصولاو ةقدلا يف ةياغ وهو كنايبلا ريمأ مالك ىهتنا .ميظعلا

 .امهنيب ةمزالملل ،هريغ نم رثكأ رورس يبأل فراع خيشلاو ؤكبَسلا نسحو

.بدألا ةلصو رعشلا محر امهنيب عمجيو ،ةسناؤملاو ةسلاجملا ةرثكو
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 6ىبحاص كوبأ :ةملكلا هذه ددري ىناقلي امدنع ناك هن رورس ابأ نإ :تلق

 هللا دبع نب دمحم مامإلا دنع ىوزنب ناسردي اناكو ٦ يبأ بحاص دمحم كقمعو

 . نآل ١ ىبحاص تنأو 6 ىليلخلا

 ىلع صرحلاو ،هللا مراحم ىلع ةريغلاو مزحلا هيف تدجوف هتبحص :معن

 .رومألا فسافسو بشكتلا نع عقرتلاو ءاضقلا يف ةهازنلاو هماكحأ يف لدعلا

 .تفصو امك ناكف ،ةفنأتسملا اهعقاوم ىف ىواعدلا هنياعم ىف هتبحصو

 :هتافلؤم

 .(ءازجأ ةعبرأ) بدألا راطإ ىف هقفلا ١

 .(زجر) ةسمخلا مالسإلا ناكرأ يف بالطلا ةيغب ٢

 .دلجم _ مالسإلا ضاير - ٣

 ٤ ةيمالسإلا ةدحولا .

 .وحنلا ىف ةيئار ةديصق ۔ ٥

 .رورس يبأ ةيوحن حرش يف رودصلا جاهبإ ٦

 .بدألا تاقاب ناويد - ٧

 .ىقتلملا ةكيأ ىلإ ناويد - ٨

 .عوبطم ءازجأ ةعبرأ يف رورس يبأ ناويد ٩

 ءاضقلا ةزئاجو ،م٩٨٩١ حيصفلا رعشلا يف يبدألا ىدتنملا ةزئاج ىلع لصح

 .م١٩ ةيريدقتلا

 .م١٢/٩/٤١٠٢ قفاوملا ه٥٣٤١ ةدعقلاوذ ٢٦ دحألا موي يفوت

 :ةديصقلا هذهب هيثرو

 بئاصملا قيَحت انايندب نأو ثبئاصو ضام توملا نأ هللا ىضق

بئاغرلاو ىنملا اهيف ةنج ىلإ لحارف ىكله ناسنإلا ينب أو



 نكاس بذعي راد يف رخآو

 اضرلا يغتبي ىعس دق دبعل ىبوطف
 تقلأت ابيصن ىوقتلا نم لانو
 اضرلاو فطللاو وفعلا كنم ترايف

 يبأ ىلع كنم وفعلاب ذج ترايو
 ةقعو اهقف ريخلا نامع هتعن

 اضقلا سلجم ىدهلاب تاونس ىقر
 ايناج بأو اشولظم فصنأف

 ةصنم قوف ماكحألا يف هانبحص

 ىقتلا ىلع ديدشلا صرحلا هب اندجو

 مكاح ةهازن يف لوق ةبالص
 ازهاوج غاص بادآلا ارذل مكو

 ىقترا هل نف لك يف هناويدف

 ادرغم هيف ماق دق لفحم مكف

 ثدَقو اسرد ملعلا يف هرهد ىضق

 اگؤبت ىغبي هللا باتك ظخو

 امَلخم ديمحلا ركذلا كل ائينه

 اهتوق ةغلُئب ايندلا نم تيضر
 ةبيغو ولب اموي فت املو
 ادهاج كسفن هلل ركذب تلغش

 هبرقب ىظحت نمحرلا اضر يف متف
 ةمحرو لضفو فطل انلمشيو

 .لوالا ءزجلا ةمدقم رورس يبأ ناويد ه

 .ةيتوبكنعلا ةكبشلا نم تامولعم ه

 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 بضاغ هلللاو هللا ىقليسو اهب

 بيآ وهو اقللا وحن اطخلا تحو

 بقاوعلا اهتنسح ذإ هتفيحص

 بغار حفصلاب كايقل ىلإ ينإف
 بحاصي ازوف هحنماف ىضق رورس

 بقانم هنم لدعلاب تقرشأ مكو

 بضاوق هنم لصفلا نيح بت ملو

 بئاعو لاق هللا يف هنثي ملو
 براضم مق راعوألاو لهسلا يفو

 بقارملا وهو هللا مكح ءاضمإو

 بساكملا معن هللا رمعل كلتو

 بئارتلاو اهقانعأ اهب تنازف

 بناوج هيدل ناونع لك يفو

 بلاج سنألل رعشلا كيأ نصغ ىلع

 بلاطملا وكزتف املع هلمانأ

 بتاكو يلات يآلل نم زاف دقو

 بقانملا معن يهو زب لامعأو
 بهاذ وه امب اهيف نتتفت ملو

 بئاغ وه يذلل 7 حذقو

 بقارت لاح لك يف هل تنكو
 بئاحس هلإلا وفع نم كيقستو
بحاصي ناسح لامعأل متخو
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 يرجحلا دوعسم نب متاخ خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ةّيدبب لصاولا ةيرق نم

 نب لصيف دهازلا ديسلا ميرم هتنبا جوزتو ،اًضيأ ايضاق دمح هنبا ناك

 اهدلبب وه يفوتو ،قاتسرلاب هدلبب تيفوتو يديعسوبلا سيق نب نازع نب دومح
 .ه٠٣٣١ ةنس لصاولا

 ٣/٣٦٢٨. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6“ىبيصخلا ه

٥١. خيراتلا تاحفص ىلع قاتسرلا ،نافلخ نب انهم يصورخلا ه



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 « . ١٤٠

 ليعامسإ نب رمع نب ديعس نب دلاخ خيشلا

 .هيقف ضاق

 ةيضق يف مكحلا ةحصب اومكح نمم ناك "يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 .ناهبن ينب لاومأ

 ٠ نايعألا ةفحت ديمح نب هللا دبع ©ىملاسلا ٢/ ٣٧٥.

٥٧. نامع مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه



 ۔ ١١. ج - 7 ءاخلا فرح

 يذذَمَملا دمحم نب دلاخ خيشلا

 ىلع (ه٧٣٢۔ ٦ :مكح) يدمحيلا رفيج نب انهملا مامإلل ايضاق ناك

 .ائهملا مامإلا ةافو موي ه٧٣٢ ةنس ةعمجلا موي نيلصملا مأ ،ىوزن

 ٥٧. ‘نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ١٤٩/١} ١٥٦١. نايعألا ةفحت ،ىملاسلا ه

 ١٦١. ةيضابإلا مالعأ ليلد ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

١٠٠/٢. خيرأتلا ربع نامُغ دومح نب ملاس ،يبايسلا .



 | . . 7 ._ ۔

 اج/ديينامعلا ةاضقلا مجعم { __ ___ ___ ___ . % .. ١٤٢٠

 نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب دلاخ خيشلا

 .هيقف ضاق

 ةقطنم ناكس نم م٠١٩١۔ه٨٢٣١ يف دلو

 .راحصب ةريظحلا

 يلع نب ميهاريإ نب يلع خبشلا دنع سرد
 مجارت يف نيرظانلا ةجهب فلؤم دج ،ينيعملا
 | ةديقعلا هدنع أرق نيرخأتملا راحص ءاهقف

 ! اا | . نب هلل دبع خيشلا دنع سرد امك "وحنلاو هقفلاو

 ىرغصلا زجم نكاسلا ،ينيعملا دمحأ نب دمحم

 6 طقسم يف ةيمساقلا ىمستو ةيدشارلا ةسردملا يف اضيأ سردو محص ةيالوب

 نب ايركز خيشلا دنع سرد امك ،يمساقلا دمحم نب دشار خيشلا اهانب يتلاو

 خيشلا دنع سردو .راحص هئيجم مايأ يلامكلا ايركز نب دمحم

 لاق راحص ىلإ يبد نم لقتنا امنيح يراصنألا ظفاح دمحم نب نمحرلادبع

 لان 5،اززبم اهيقف دلاخ خيشلا ناك» :نيرظانلا ةجهب بحاص ينيعملا خيشلا هنع

 فصتي ،رشعملاو ةسلاجملا ولح ناكو ،اهجراخو راحص يف ةريبك ةرهش هملعب

 ظفحي ،ءاملعلا مجارت يف ليوط سققن هلو ،قلخلا ومسو عضاوتلاو رشلاب
 ،هتيب يف ملعلا بلطل نيبغارلا لبقتسي ناكو ،مهتافلؤمو مهبسن عم مهءامسأ

 ةلمج نم تنكو ©ضكئارفلا ملعو فرصلاو وحنلاو هقفلا يف مهسزديف
 .ينيعملا خيشلا مالك ىهتنا «هعم نيسرادلا

 نم تاونس عبرأ راحص يف ايضاق تنك امل دلاخ خيشلا ينراز دقل :تلق

 .ملعلا يف ةثحابمو قلخ وذ وهو م٨٨٩١ _ ٩٨٤ قفاوملا ه٩١٠٤١ ٥-

  

 



 ءاخلا فرح
 ۔۔٨ ١٢ .] 3ً .د ۔.۔ ۔..۔۔۔۔ .۔۔۔..۔۔۔ے۔ ۔ے۔.۔

 اهدعبو .ابد مث صانش مث م٢٧٩١/ه ٩٢ ماع ىول ىلع ءاضقلا يلو

 قفاوف اهب ايضاق نوكيل ةقراشلا يف بلطف نمزلا نم ةرتف ءاضقلا نم جرخ
 ١ ىف اهب يفوتو راحص هدلب ىلإ عجرف دعاقتلا ىلإ ليحا مث كلذ ىلع

 . .ه٣٤١٤١ ىلوالا ىدامج

٢٨٥ _ ٢٩٢(. نم نيرظانلا ةجهب) 6ميهاربإ نب يلع ،ينيعملا ه



 ا -...: ۔1ا._۔

 .اج ! نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔ ۔۔۔ ۔ .۔۔۔۔ ۔ ۔ه :© ١٤٤٠ . ۔.

 ني سماش نب رجتخ نب انهم نب دلاخ خيشلا -- :_
 نب فيس نب رصات نيب سماش نب رجتخ
 يقاطبلا سراق

 .هيقف ضاق

 قفاوملا ه ٠ ةرخآلا ىدامج ٢٢ ىف دلو

 يفوت تايرق ةيالول ةعباتلا ةافسملا ةدلبب م١٦٩

 همع فنك يف ىبرت مث ©ةعساتلا نس يف وهو هدلاو

 .ةرشع ةعساتلا نس ىلإ ىشاطبلا رجنخ نب فيس

 ةيملعلا ئدابملا ضعبو ميظعلا نآرقلا سرد

 ه - ماع نم مرحم رهش يفو ءةافسملا هتيرق يف

 ةنيدم ىلإ لاحرلا دش م٠٤٩١ قفاوملا ه ٩

 يف لضفلا لاجرو ءاهقفلاو ءاملعلاب ضغت تناك يتلاو (مالسإلا ةضيب) ىوزن

 يف همزالو هئاول تحت ىوضناف هني يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا فك

 .نمزلا نم ةليوط ةرتف هماكحأ سلاجم رضحو هرافسأو هسلاجم

 رصان نب دماح خيشلاك ءالضفلا خياشملا نم ديدعلا دي ىلع سرد امك

 ةمالعلا خيشلاو ،يسرافلا رصان نب روصنم ةمالعلا خيشلاو ،يليكشلا

 ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا سردف ث هللا مهمحر ۔ يدشارلا دمحم نب نايفس

 .رعشلا مظنب ةرتفلا كلت لالخ أدب امك ،نايبلاو فرصلاو وحنلاو

 ايضاقو ايلاو نيع ثيح ،م١٥٩١/ه ٧٠ ماع ىف ءاضقلا ىف لمعلا ىلوت

 دبدب ةيالو مث م٣٥٩١/_ه ٣٧٢ ماع لئامس ةيالو ىف مث ،نييئاطلاو ءامد ةيالوب

  

  

 ىف ايضاق ءاربإ ةيالو يف ماقملا هب رقتسا مث .م٥٥٩٧١/_ه ١٣٧٤ ماع ايضاقو ايلاو

ديعأ مث ،ايضاقو ايلاو دلاخ ينب يداو ةيالو ىلإ لقن مث إم٧٥٩١/ه٦٧٣١ ماع



 .۔.١٠ؤ٥٤ ۔يو. غاخلا فرح

 ىلإ اهب ثبلو ،ايضاقو ايلاو ىرخأ ةرم ءاربإ ةيالو ىلإ م٠٧٩١/ه٠٩٣١ ماع يف
 ءالهب ةيالو ىلإ مث ،نييئاطلاو ءامد ةيالو ىلإ اهنم لقن مث م٣٧٩١/_ه ٩٢ ماع

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ىلإ هتامدخ تلقن مث م٥٧٩١ /ه ٥ ماع ىف ايلاو

 ةرازوب فانئتسالا ةنجلب اوضع ناكو ،ةرازولا ماع ناويدب ايضاق ةيمالسإلا

 .تايدلبلاو يضارألا نوؤش ةرازوب ايئاضق اراشتسمو ‘تامّلظتلا ةنجلبو .لدعلا

 ماع ىلإ اهب يقبو رافظ ةظفاحم ىلإ ايضاق لقن م١٨٩١/ه١٠٤١ ماع يف

 نيعبرأو سمخ لمع دعب ةيحص بابسأل دعاقتلا ىلإ ليحأ مث ،م٥٩٩١/_ه ٦

 هدصقي سانلا نم ريثك ناكو "ريبكلا يداولاب هلزنمب لظو . ءاضقلا يف ةنس

 عارص دعب ةايحلا قراف ىتح ،سانلا نيب حالصإلا يفو مهنيد رومأ يف لاؤسلل

 نع م٤٠٠٢ سطسغأ ٩٢/_ه٥٢٤١ بجر ١٦ نينثإلا ةليل يفوت ضرملا عم ليوط

 . هتانج حيسف هنكسأو ةعساو ةمحر هنر _ نينامثلاو ةسماخلا زهان رمع

 خيشلل اءزج نيعبرأ نم رثكأ يف عقي يذلا فنصملا باتك راصتخاب ماق

 .سماخلا ءزجلا ىلإ لصوو يدنكلا هللا دبع نب دمحأ

 .اهريصم ىردي ال ةدوجوم ريغ اهلك ثاحبأو لئاسر هلو

 .ةيرعش دئاصقو هقفلا ىف ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هلو

 انأو اهل ايتفم وه ناك ثيح .ةيناملا جحلا ةثعب يف هتبحص دق :تلق

 انثدح دقو هدئاوفو هتفاطلو هثيدح بيط نم لمي ال هسيلجو كهدعاسم

 مامتها نعو ىوزنب ةساردلل هعم هئاقب نعو & هشر يليلخلا مامإلا نع اريثك

 لالخ هل تضرع ىتلا فقاوملا ضعب نعو .مهب هتيانعو بالطلاب مامإلا

 . ءاضقلا ىف هلمع

 :ه٩٩٣١ ماع اهل ايتفم ةيناملا جحلا ةثعب يف ناك اممل هتديصق هرعش نمو

رثآم اهيف هللا تومححَر نمف اهحوسب لزناف هللا باحر يذهو



 ۔۔۔ ۔ ۔ ه `-حج> ...١٤٦

 ىنم ىلع جيجحلا تاعامج نأك

 ةنرم ءامسلا قوف مهتاوصأو

 اجرلاو فوخلا نم رحب مهفذاقت

 لؤافت الإ يمرلا موي ناك امو

 امدلا قرهت ذإ رحنلا موي كلذك

 ىنم نم جحلاب رفنلا موي ناك امو

 لهتباو نكرلا مشلاو يعسو فاوط
 ىرت يذلا مارحلا تيبلا وه اذهو

 ىضرلاو زوفلا جزمتسي هباب ىلع
 هلالخ نم ىدهلا راونأ عشعشت

 دهشم سدقلا ةرضح نم هب ماقم

 ةنايد هوجولا ىلوت هوحن ىلإ
 امنإ هللا ةنج اعادو اغُادو

 ينتيلو عوبرلا كلت ىلإ نحأ

 ةجح دعب ةجح اهيف رركا

 ىهنلا ىهتنم وأ حاورألا ىقتلم اهب

 رخاز نيتلملا جاومأب مضخ
 رماه هللا نم افوخ مهعمدأو

 رئاط هللا ىلإ قوش مهبغرو

 رثاوعلا بونذلا ىمرت اهب رامج
 رئارسلا هيلع تنج ام لسفغتف

 رئاشبو ةحرف الإ ةكمل

 رفاسم الإ جحلا دعب تنأ امف

 رجاحملا ضيفت ابح هبتعأب

 رئاصبلا داشرلا لبس ىلإ ىدهتو

 ربانملا نهليل اراهن ذأك

 رئاضح هيلع ىلوملا ةمحر نمو
 رضاحو كانه داب هل ىعسيو

 رفاسم يمسجو لب ميقم ياوه

 رفاسأو ةرم اهيلإ ريسأ

 رعاشملا نيرئازلاو ينعمجتو

 رئارسلا اهيف هللا ركذب ايحتو

 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 :اهعلطم رافظ ةظفاحمب ةعيبطلا فصو يف ةديصقلا هذه اضيأ هرعش نمو

 ادورب فيرخلا نم رافظ تسبل
 امنأك تابنلا اهولعي ضرألاو

 ادورو ضايرلا اهيف تحتفتو

 ادورب نيقربتسإل ا نم تسبل

.هدلاو نع اهبتك ةمجرت 7 نب دلاخ نب دمحأ 6ىشاطبلا ٠



 ۔ ١٤٧... ي - { ءاخلا فرح

 يبحرلا عنام نب ملاس نب لاله نب دلاخ خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .لئامس ةيالوب رورس نم

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإل ١ دهع يف ىوزنب سرد

 يداو نم امدب ايضاق هلقن كلذ دعبو دبدب ىف ءاضقلا هاڵو منث

 . نييئاطلا

 .رابجنزب هتايح نم ةرتف ىضق

 .لالحلا رحسلا :ناونعب رعش ناويد هل

 ىلع اقلعم يبازيملا يرئازجلا ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ خيشلا لاق

 :«بازيم يداني رابجنز» :ناونعب ىه يتلاو لاله نب دلاخ خيشلا ةديصق
 وهو رعشلا نم ىلاعلا فنصلا اذه لثم لوقي حومطلا ىتفلا اذه ناك اذإ»

 سأر لتقي وهو حبصأ اذإ هب فيكف . طقف هرمع نم يناثلا دقعلا سأر ىلع

 ىلع عترتي الفأ ميوقلا جاهنملا اذه ىلع راس وه اذإ ،هنم عبارلا دقعلا

 نم هوجري ام هللا هغلبأ سرابجنز قيقشلا رطقلاب غيلبلا رعشلا ةرامإ شرع
 .«ءارعشلا بتارم

:ةديصقلا علطمو



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -. ١٤٨

 ىرملا ربصلا دقع نم تمصفنا ءوض ينيعل حال املك

 ارضخ ىحضأف يبابحأ عبر ةيداغ تقس له يرعش تيل

 اردبلا اوطعأو مجلا اوبهو اولئس نإ ىلوألا مض عبرم

 :نامعنلا قئاقش يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لاقو

 يتأي نادمه لآل ةامتنم لاله نب دلاخ رشبلا وخأو

 تايروتلا ينفو هتايانك يف اصوصخ لزجو ديج هرعش

 :هنع لاقو

 ٠ همظنو رعشلاب اعلوم افّقثم ابيدأ ناك نيروهشملا لئامس يداو ءارعش نم»

 رحسلا» ىمسي هرعشل عماج ناويد هلو ،قالخألا نسح اميرك اداوجو

 .«ةحامسلاو بدألاو ملعلا هتومب دالبلا تدقفف ....«لالحلا

 هلأس امل يمظنلا هباوج يف يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا لوقيو

 :اًضيأ ايمظن الاؤس لاله نب دلاخ خيشلا

 لاضفم ريخ اي اهتدجَب نبإو اهل تنأ ءايلعلا اخأ اي دلاخاي

 ىلاتلا هدعب ىّلجملا ىلصملا مهس اهمهسأ تزرحأ اهقابس تنأو

 يلاغلاب ثسلوأ ةغلابم الو بجع نم كاذ يف امو عرب ريغو

 يلاعلا فئانلا اهارذ فنأ نينرع اهمصعمو نادمه ةلهأ متنأ

 يلاخلا اهرصع نم ادي تامركملا يف اهلوطأو ناطحق مداوق متنأ

 م١٤٩١/ه٠٦٣١ نالعج ىلإ يليلخلا مامإلا ةلحر يف اهلاق ىتلا هدئاصق نمو

 :اهعلطم يتلاو

 برغمو قرش نيب ام انب يرجتو 3 بسب لك ىرُسلاب يرفت سيعلا عد
 بلطم لك لنت مل ام الفلا بؤجو 3 ىرشلا نم لمت ال نأ ثدؤ دقف

.اماع نيتس زواجي مل هرمعو ،م٢٥٩١/ه٢٧٣١ ماع يفوت



 ءاخلا تكرح
 _ .ه ٤٩ ١ -< .

 ٣٩٢/١. ،نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا ه

 ١٢١. ةيضابإلا مالعأ مجعم "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

 ٥٦. نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 .سلاجملا ةجهب ليمج نب نافلخ يبايسلا ه

 نب دمحأ خيشلا هل مجرتملا خأ نباو يبحرلا ناطلس نب ديعس نب ميهاربإ خيشلا عم ةلباقم ه

 .م٣٢٦/٤/٦١٠٢ قفاوملا ه٧٣٤١ بجر ١ه تبسلا موي يبحرلا لاله نب رصان

.ءاخلا فرح ‘ةيناممملا ةعوسوملا ه



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يبع انلا دمحم وبأ ؛ن اميلس نب رضخلا

 (م ١١٢٩ ويلوي ٢٩ / ھه٢٢٥ ةنس لاوش نم يقب مويل :ت)

 .هيقف ضاق

 ؛يرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلاو سماخلا نرقلا رخآ ىف شاع

 .لئامس ةيالو نم

 نب دمحأ يضاقلاو ىسيع نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع ملعلا ذخأ

 .رثألا بتك هنم ائيش تلقن باتك هل ركذي

 ٢٩ / _ھ٣٢٣٢٥ ةنس لاوش نم يقب مويل سيمخلا موي :ليقو ةعمجلا موي يفوت

 .م٩٢١١ ويلوي

 ٣٢٠\ ٣٢. ص ةريس ،هللادبع نب دمحم ؛دادم نبا ه

 ٣٥٦/١. نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع ؛يملاسلا ه

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

١٧٧/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه



 - ۔۔۔۔۔۔۔. ١٥١ هه 3{ ه .۔۔ . ۔ ۔۔ ۔۔۔۔..۔ ۔۔س۔۔۔۔ ۔۔. -

 دمحأ نب هلا دبع نب دمحأ نب فلخ خيشلا

 يشيقرلا

 نيب :ت) ١٠٩٠ ١١٠٤ ه / ١٦٧٩ ۔١٦٩٢م(

 .هيقف ،لاو ضاق

 .يكزإ ةيالو نم يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 خيشلا ىلإ لاؤسلاب هجوت دقو ،هيلع ذملتت هلعلف "اهيقف هدلاو ناك

 .يصقشلا ديعس نب سيمخ

 .اهعباوتو تايرق ىلعو ،ريصلا ىلع دشرم نب رصان مامإلل ايلاو ناك

 .تايرق ىلع ايلاو ناك امل فلخ خيشلا هثعب باتك ىلع باوج مامإللو

 :ةيبدألاو ةيملعلا هراثآ نم

 باتك هيف حرش ،ءازجأ ةعبرأ يف :مالسإلا مئاعد حرش يف مالظلا حابصم ١

 .م١٧٦١ ربمتبس /ه٢٦٨٠١ ىلوألا ىدامج يف هنم ىهتنا دقو رضنلا نبال مئاعدلا

 :دئاصقلا نم ةعومجم ۔ ٢

 .فنصملا باتك نم نيعبرألا ءزجلا خسن نم هئاهتنا ةبسانمب تايبأ أ

 ماكحأو ،زوجي ال امو كلذ نم زوجي اميفو ث لاومألا مسق يف ةديصق ۔ ب

 .اتيب نيسمخ ىلع ديزت يهو ،نونلا ةيفاق ىلع طيسبلا رحب نم :كلذ
 .دشرم نب رصان مامإلا ءاثر يف ةديصق ج

 :اهعلطم يتلا ايارسلا نبا ةديصق اهيف ىراج ةديصق ۔ د

 .مادملا تاسأكب رد يميدن اي

. ين او نكت ال
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 /_ه٤٠١ _ ٠ :مكح) ناطلس نب برعلب ةمامإ نمز ىنف ىفوت

 .ةغيلب ةديصقب يرازفلا رماع نب ريشب خيشلا هاثر دقو (م٣٩٦١ - ٩

 ٩٧ - ٩٨. ص ناويد ؛يرازفلا ه

 ٨٢. ۔ ٧٨ ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ١١٦/٣_ ١٢٤. ؛١/٣٨٣ نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 ١٤٦١. ص نامغ مالعأ لسالس ناميلس نب دلاخ ؛يصورخلا ه

١٧٨/١. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه



 ۔احب1 ترح

 _..:: -7وح ١٥0١ ._

 يتبسلا ناتس نب فلخ خيشلا ت

  

 لذب ةريسم يتبسلا نادمح نب فيس يضاقلا خيشلا نادمح نب فيس تنب ةصفح «ةيتبسلا ه

 ٨. ص ءاطعو



 اج نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ۔۔ .... _ .__ س ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔.۔ه : . _ ... ١١٤

 ميتع نب نافلخ نب ناتس نب فلخ خيشلا

 يرفافغلا
 ( يح : ١١٦٢٧ ه/١٧١م(

 .هيقف 0 ل او ض اق

 ةدلب ٠.م ؤ ع . .. ۔ 7
 . م ؛يرجيهلا رشع يناثلا نرقلا لئاواو رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .رومعملا
 هل - 1٢١:

 و ؤ ىوتفلا هجرد لصوو ©ةعي شل ا ملع يف انكمتم . اريبك املاع ناك

 .هتوم دعب تبهذ ةميظع ظ ةبتكم

 نب هللا دبع نب دمحمو ©يلمازلا ديعس نب حلاص :خياشملل انيرق ناك

 .امهريغو ناديبع نب ةعمج

 ادلب بج . ت
 الب بتك هب سيل يذلا دلبلا دع هنأ ىتح .ةعلاطملاو ةءارقلا ريثك ناكو

 .ليمج طخ هلو ،هيف شيعلا نكمي ال

 رمعو ،ةدحاو لجرب شاعف ،اهتباصأ ةلل هيلجر ىدحإ تعطق "جرعأ ناك
 نب ناطلس مامإلا دهع ىلإ شاعو ادشرم نب رصان مامإلا مايأ كردأ ،اليوط

 نيذلا ةمئالا لك حدتما دقو ©6هرمع نم نيعستلا زهان دق وهو ناطلس نب فيس

 . مهرصاع

 .كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ايضاقو ايلاو ناك

 .تالسارملاو بطخلا نم ةعومجم ١

.ةغيلب ةيبدأ ةماقم ۔ ٢



 ۔ ۔. .. ۔ ۔ . ١٥٥ ۔ وو 3 ٠ ءاخلا فرح

 ٠ «نايبتلا» باتك ىف اهنم ضعب دجوي :رثأل ١ ىف ةريثك ةبوجأ - ٢٣

 ول ثيحب ؛اهريغو "راثآلا بابل»و “«ناتسبلا هكاوف»و . «مولعلا هكاوف» و

 ٤ ةيرعشلا تاعوطقملاو دئاصقلا نم ةريبك ةعومجم ۔ .

 .هل تاعوطقمو دئاصق ىلع يوتحي : (خم) رعش ناويد - أ

 خيشلا روكذملا خيرأتلا يف ىثر ثيح ؛م٥١٧١/ه٧٢١١ ةنس ىلإ ايح ناك

 . يدشارمحلا سيمخ نب رصان

 ٩٧. ۔ ٩٥ ص ةيناندعلا ةفيحصلا دمحم نب ديمح ؛قيزر نبا ه

 ٨٦/١ - ٩٤. نامعنلا قئاقش .دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 0١٢٠ ٥٠١ _. ٥٠٢. ۔٢/٥٢١ نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 .(هلك) نانسولا ظاقيإ .دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 ٥٨. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

١٨١/١ - ١٨٦. .ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه



 ١ _. معل 7 ا . . ١

 ..١٦ > ` ج/ نيين ا ة [ مجعم .

 ؛لێهم نب لمرح نب لێمج نب نافلخ خيشلا

 يبايسلا ىيحي وبأ
 (م٢٧٩١ ويتوي ٢٢ / ه٢٩٢٦١! ةرخآلا ىدامج ١٥ :ت۔م١٩٨١/ه٨٠٢١ :و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 تيفوتو ،يكزإ لامعأ نم اميس ةدلب يف دلو
 ،هدلاو ةياعر تحت شاعف ريغص وهو هتدلاو

 زواجي مل وهو يفوت نأ هدلاو ثبلي مل نكلو
 6 شيعلا نم كنض ىلع شاعف ،هرمع نم ةنماثلا

 ليصحت يف ايماصع ناكو .هسفنب هسفن أشنأو
 6 نينس عست نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفحف ،ملعلا

 تابقعلا عيمج ادهاجم .اهبلطل اغرفتم ةيهقفلاو ةينيدلا لوصألاو مولعلا ىقلتو

 ناك امم ؛يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ باتك هرغص يف علاطي ناك دقو ؤباعصلاو

 كلذ رثأو ،ءاقنلاو ءافصلا جرادم يف اهب ءاقترالاو هسفن بيذهت يف غلاب رثأ هل
 .هتافلؤم يف ايلج ودبي

 مامإلاو ،يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا نع ملعلا ذخأو ،لئامس ىلإ رجاه

 .مهريغو يميلسلا ديبع نب دمح ديبع يبأ خيشلاو ،يليلخلا هللادبع نب دمحم

 يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا مهنم ةريبك ةعامج ملعلا هنع ذخأو

 دمح نب ملاس خيشلاو ڵيصورخلا فلخ نب ديعس خيشلاو ديشر خيشلا هوخأو

 هللا دبع نب ديمح خيشلاو يعورزملا ناميلس نب ناسغ خيشلاو يثراحلا
 نب دمحم يمعو ،يمشاهلا ناملس نب ملاس نب هللادبع ذاتسألاو كرورسوبأ

 .ريثك مهريغو ،يبايسلا ملاس نب زيزع

 



 .ه ١٥٧ : ءاخلا فرح

 ىلع سردف ،يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا نافلخ خيشلل نيمزالملا نمو

 ريغ هل هتمزالم تناكو ‘ثاريملاو ،هقفلا لوصأو ©نيذدلا لوصأ مولع هيدي

 ىضاملا يرجهلا نرقلا نم تاينيعستلا رخاوأ ىف هسفنب انثدح ثيح .ةيداع

 انأو يلع تضم» : لاق ،«طقسم» ةمصاعلاب يعرشلا ءاضقلا دهعمب بالط نحنو

 رهسلاو رثألا ةعلاطم يف اهيضقن ةيلاوتم ةليل نورشعو تس ليمج نبا خيشلاو
 .«ةرخآلا ءاشع ةالصل ىتأ هُنظن نحنو رجفلا نذؤم ىتأيو ى ملعلا ليصحت ىلع

 يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا نمز «اميس» ةدلب فاقوأ نافلخ خيشلا ىلوت

 هقفلل اسردم هنيعو ملاس مامإلا هرذعفق .م٧١٩١/_ه ٣٥ ةنس اهنم ىفعتسا مث

 نأ ىلإ ايضاق اهيف لظف إم٩١٩١/ه٧٣٢١ ةنس اهيف ايضاق هلعج مث لخن يف بدألاو

 يفو ،ايضاق قاتسرلا ىلإ هلقن ةمامإلا يليلخلا مامإلا ىلوت املف ،ملاس مامإلا يفوت
 هترطضا نكلو لاحلا اهاضتتا لاوحأل ءاضقلا نم ىمعتساا م٧٢٩١/ه٥٤٣١ ةنس

 لطي مل نكلو حرطم ىلع روميت نب ديعس ناطلسلل ءاضقلا ىلوتي نأ ىلإ ةشيعملا
 هذه يفو ،م٠٣٩٧١/_ه٩٤٣١ ةنس ىرخأ ةرم ءاضقلا لامعأ نم ىفعتسا ىتح لاحلا هب

 ىف اعجرم نوكيل ؛لئامس ىلإ داعو ،اقباس اهنطوتسا يتلا لخن نم لقتنا ءانثألا

 م٨٣٩١/ه٧٥٣١ ةنس يفو ،ةيئاضقلا تالكشملا لحو ةيعرشلا ماكحألاو ىوتفلا

 يف هدنع ايضاق نوكيل روص يلاو يديعسوبلا ردب نب يلع نب دوعس ديسلا هبلط
 انهو لئامس هنطو ىلإ داعف .م٣٤٩١/_ه ٦٢ ةنس يلاولا ةافو ىلإ هدنع لظف .روص

 ءاضقلا بصنم يف لظف .م٦٤٩١/ه٥٦ ةنس لئامس ىلع يليلخلا مامإلا هاضقتسا

 .هتيب امزالم يقبف ؤكلذ تضتقا لاوحأل يليلخلا مامإلا هرذع مث نيتنس ةدمل

 .سانلل هحاضيإو هقيقحتو ملعلا رشن ىلع افكاع

 ةنس جحلا ةضيرف ىدأو ،م٢٥٩١/ه١٧٣١ ةنس رابجنز مث دنهلا ىلإ رفاس

 . م٥٩ ٤/_ه٢

 يف ام ةلق ىلع اداوج احمس ناكو اعرو انيد ، قالخألل ١ نسح هنانر ناك

،لامعألا لئاضف يف هتاقوأ عزوي ناكو ءايندلا يف ادهازو كانيزر اروقو .هدي
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 بستكا دقف ؛دهزو عرو نم هب عتمت امل ارظنو قحلا يف ةدش هيف تناكو

 .ةصاخلاو ةماعلا نيب نيقئاف اريدقتو امارتحا

 ةنطلسلا ماع يتفم دعاسم يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ينربخأ :تلق

 ةءارقلاو فيلأتلل رهظلا ىلإ احابص سلجي ناك ةني نافلخ خيشلا نأ اقباس

 .ملعلا ةقلح ميقي كلذ دعبو ،هسفنب

٠ . 
 ةنر يدلاو عم بهذأ ريغص انأو هعم ملعلا تاقلح ضعب ترضح دقو ١7 م۔

 .برغملا ليبق ىتح سلجنو خيشلا عم رصعلا يلصنو
 :اهنم ةيملع راثآ ةدع هل

 باتكل مظن ،نيدلجم يف عقيو :(طم) رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس ١
 هيف نرق ،تيب فلأ نيرشعو ةينامث يف ءاج ،ينيمثلا زيزعلادبع خيشلل لينلا

 .ىوقألا ليلدلاب هاري ام احجرم ،ليلدلاو لوقلا نيب ابلاغ

 .ةماهلا دعاوقلاو هقفلا لوصأ يف رصتخم باتك :لوصألا لوصف ٢

 (يناث دالوأ ملاس نب ميلس روتكدلا لبق نم ققحمو عوبطم)

 ددعو "شورأآلاو تايدلاو ءامدلا يف ةعئار ةموظنم :ءامدلا ةيميم ٣

 .تايبأ ٤٠٦ اهتايبأ

 .ءامدلا يف هتموظنمل حرش وهو :(طم) ىمعلا ءالج ٤

 نم دحاو ريغ باتكلا ظرق دقو ،م١٦٩١/ها٠٨٣١ ةنس يف هفيلأت نم ىهتنا

 .ءارعشلاو ءاملعلا

 هتبوجأ نم ةعومجم :(طم) باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف ٥

 دشار نب دمحم خيشلا هذيملت اهبترو اهعمج دقو ،ةقرفتم ماكحأ يف ةيرثنلا
 .نيئزج يف يبيصخلا

 مكحلاو مولعلا يف ةيمال ةديصق ىلع لمتشي :(طم) سلاجملا ةجهب ٦
يتلا ،«ةيهلإلا ةليسولاو ةيثيغلا ةرطقلا» هتديصق باتكلا مضي امك ،ظعاوملاو



 .۔۔ ۔ه ١٥٨١ و 3 ..٥ . ءاخلا فرح

 ،ةيناسنإلا بويعلا اركاذ هناحبس ىلوملل اهيف للذت تيب ىتئامو دحاو ىف عقت

 هذه رثن دقو \ةيمظنلا ةيهقفلا هتبوجأ نم ةعومجم باتكلا رخآ ىف ىتأيو

 باتكلاو ،تاقيلعتو يشاوح اهيلع لعجو يلكب نمحرلادبع خيشلا ةبوجألا

 .نيئزج يف «يبايسلا ىواتف» ناونعب رئازجلا يف عوبطم

 نب ملاس خيشلا هذيملت عم ةصاخ ؛ هيبحمو هتبلط عم ةريثك تالسارم - ٧

 .ىثراحلا دمح

 يف ةعس نم هب عتمتي امل ؛هرصع ءاملع نيب ةعيفر ةلزنم نافلخ خيشلل ناك

 لئاسملل قيقحتو ،ةعيرشلا مولع يف مدق خوسرو مدق خوسرو ةعيرشلا مولع

 هتيمالع ىلعو هيلع ىنثأ مكو ةمهملا ماكحألا هيلإ ةري يليلخلا مامإلا ناك دقو

 هنأب :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس هنع لاقو ،هيواتف ةحصو هتاقيقحتو

 يف اعيلض الجر ناك» :هنع اضيأ لاقو نيرخأتملا نيفلؤملا لضفأ نم ربتعي

 ملع يف مهمدقتي هدجن تقولا كلذ يف هنارقأب هانسق ام اذإ ،هقفلا لوصأ

 نم ناسنإلا دجي ذإ ؛هاواتف ىلعو هتافلؤم ىلع اساكعنا كرت ام اذهو ‘لوصألا

 نم ريثك تافلؤم يف هدجي ال ام هتقو يف خيشلا تافلؤم يف تاليصأتلا

 .ها «تقولا كلذ يف نامغ لهأ نم هيرصاعم

 ماع ىتفم دعاسم يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا هذيملت :هنع لاقو

 ناك» :لاق كلئامسب ايضاق ناك امنيح اماع رشع ىنثا ةدم همزال يذلا ةنطلسلا

 لوقي "ايعاو الفاح اَققدم اققحم ايفص اتتفو .هدي يف ام ةلق ىلع اداوج اًحمس

 يف ىضريو هلل بضغيو ،هلعفب رمأيو هيلإ وعديو ،مثعلت ريغب هب قطنيو قحلا
 رصعو هرطق يف ةدمع هرصمو هدالب يف ملع ةجح ،هلاصخ يف الماك ٧للا

 لئاضف يف ةعزوم هتاقوأ تيأرف ،اهاع رشع ينثا هتبحص ...ىرخأ ةرم هنع لاقو

 البقتسم .ايعاد اركاذ وأ ايلصم الإ هدجت الف ؛لاجرلا نم ةلمكلا نأش ،لامعألا

 باطخلا لصفب امكاح وأ ،ىوتف ائلمم وأ ابتاك وأ ؤباتكلل ايلات وأ بارحملا

وأ ٧هللا يف رئاز وأ دشرتسم وأ ملع بلاط نم هسلجم ولخي ال ،ىوعد يف



 ١ . . - .__ ۔

 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ..._ ۔۔..ه -ح ..... ....١٦١٠

 هسلجم يف عمست الو ى دوقفمل ١ فلكتي ال امك ى دوجومب لخبي ال { دفرتسم

 الو ،هانغل اينغ لماجي ال ،ايلعلا تافصلا ىلإ ةلايم هتمه لب ،ايندلا ثيداحأ

 نم ركذأ ‘نوعمتسم هداشرإلو ،نوواستم هيدل نوملسملا ،هرقفل ازيقف رقتحي

 :كلوقب ينتفصو مل :اموي يل لاق هتلماجم مدع

 مرحلا ىمح يماح هتليل داجس هتمأ حابصم هتلخ ةاكشي

 :لاق

 نم تيبلا اذهو ۔ مارح بذكلا نأ يردت الأ ؟يتليل داجس ينأ ملعت نيأ نم

 :نيئيشل كلذب كتفصو :هتبجأف " «سلاجملا ةجهب» :هباتك ظيرقت يف اهتلق تايبأ

 فصن ماق امنأكف ةعامج يف ةرخآلا ءاشعلا ىلص نمم» :ثيدحلاف :الوأ امأ

 هيلع همون ناكو ‘هتك ليللا ماق امنأكف ةعامج يف رجفلا ىلص اذإف ،ليللا

 .ةعامجلا ىف سمخلا تاولصلا كتوفت ال تنأو ،«هقدص

 ٥بذاك ريغ انأف 3 اًماَوق كتيأرف رفسلا يف كتبحص ينألف :ايناث امأو

 ىقسو ،هتاماركو هلاضفأ نم هقحتسي امب هللا هازج ....هللا ءاشام :لاقو ،مشبتف

 هللا همحر ،ةريرسلا يفاص ،ةريسلا يضرم ... .هتامحرو هزبب هلمشو هعجضم

 .«ةعساو ةمحر ىلاعت

 .«نامجلا ط ومس )» :هتديصق ىف ىبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا هذيملت لوقي

 ةاده ةاقث نم يبايسلا نافلخ كلسلا وذ ريرحنلا هيقفلاو

 تافرعملاو مولعلا عيمج يف رحب وه لێتمج هوبا نم
 تاجترملا حتاف ناك لب ماكحألا يفو ىواتفلا يف ناك اعجرم

 :حرشلا يف لاق

 هدلب نم رجاهو ىلاعت هللا ةيانعب ملعتي ذخأو ،هللا ةعاط يف بشو أشنف ....»

يف هتبيبش يف أرقي ام اريثك ناكو ،هيف دهتجاو جف "ملعلا بلطل لئامس ىلإ



 ١٦١. .و - , ٍغاخلا فرح

 ءاعساو املع هللا هاتآ ىتح ،هاقرو هبذهف يلازغلا ةمالعلل نيدلا مولع ءايحإ باتك

 .هناسل ةمكحلاب رجفتو ،هنانج نيقيلاو صالخإلاب رونتو ،هناميإ كلذب يوقن
 بحأو ،اسأر ءاضقلا نع ىلخت ةدم دعب مث ......هملع ةعسب هنارقأ نيب رهتشاو

 هدلب يف يقبو ‘فلأو ةئامثالثو نيتسو ةينامث ةنس يلاوح يف كلذو "لازتعالا

 نولوتي نيذلا ةاضقلا نأ ثيح ،ةيعرشلا ماكحألا يفو ةمهملا ىواتفلا يف اعجرم

 نم ةاضقلا هيلإ يتأي لب ،هيأر ىلع نولؤعيو ،هيلع نودمتعي دلبلا يف ماكحألا
 .سانلاب اًصاغ موي لك هسلجم ىرتو "هيأر نوذخأيو هنوتفتسي ءاحنألا فلتخم

 اذهو بتكي بتاكلاو أرقي ئراقلاو نيتفتسملاو نيلئاسلاو نيمّلعتملاب ائيلم

 ةعفنم يفو ©ىلاعت هللا ةعاط يف اهقفنأ اهلك هتايح تناك اذكه رداص اذهو دراو

 .«كلذ يف ادهج لأي مل "مهحالصإو مهحصنو مهداشرإو نيملسملا

 يف ئراقلا كلذ دجي سفنلا مضهو عضاوتلا هنر هتامس نم ناكو

 نسحلاو زيزعلا دبع نب رمع لاح نع لئس امدنع هلوق كلذ نمف ،همالك حيرص

 نمف لاجرلا مه اونوكي مل اذإو ءامهلاعن بارت يواسن ال انسفنأ ىرن» :يرصبلا
 ليقلاو ةلاطبلا يف رامعألا انينفأ ،راهنلا بابذ ليللا فيج انلاثمأو نحنأ ؟نذإ

 .«.... نيحلاصلا يف عقيو اًحلاص نوكي ال نأ ابيع ئرملاب ىفكف ،لاقلاو

 نع الو كنع ملعلا متكأ يننأ خيشلا اهيأ نظت ال :رخآ عضوم يف لاقو

 فاعضأب ملعأ امم رثكأ لهجأو ؤ©فيعض رشب انأ امنإو ؤ هيقحتسم نم كريغ

 لئاسملا ضعب يف هيلإ عجري يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ناك دقو

 :باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف هباتك ىف هاواتف هتنمضت ام اهتلمج نمو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلا ؤ ميحرلا نمحرلا هللا مسبا)

 جهنم ىلإ قلخلا ةداقو ©ءادتهالا موجن هبحص و هلآ ىلعو دمحم انديس هلوسر

 نيدلا يف نيدتهملا ةودقو نيملسملا مامإ ىلعو . ىدتقا مهب نمو قحلا

اهيصوو هليفك هتمأ ىلعو هيمسو هللا لوسر ةفيلخ 57 ليلخل خلا هللا دبع نب دمحم



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم س .٦١

 رهظ ام نتفلا عيمج نم انناوخإ عيمجو كايإو هللا انافاع مامإلا اهيأ ايف دعب امأ

 عظفأو ايالبلا مظعأ اهنإف نيدلا يف قارتفالا ةنتف اميسال 6نطب امو اهنم
 لئاسم كتلصو هنأ هيف ركذت ميركلا كباتك ينلصو هنإ ،ايازرلاو بئاصملا

 باوجلا نوديرت زيزعلادبع نب فيس دي ىلع ةبراغملا انباحصأ نم ثحبو

 ةسيقألاو ةحضاولا ةلدألاب عازنلل ةعطاق ةعنقم ججحب اعنقم اباوج الاح اهنع

 ةحصب ىتفأ مهئاملع ضعب نأ كلذو ،عورفلاو لوصألا ىلع ةلمتشم ،ةحجارلا

 ةداهش ىلع هساقو ،لاوشو ناضمر لاله ةيؤر يف قربلاو نوفيلتلا ربخب ذخألا
 يف ةأرملا نم يضاقلا عامتساو رادجلا ءارو نم ةداهشلاو ليللا ةداهشو ىمعألا

 .«.....نذؤملا توص عامسو دقعلا

 :هيلإ اهثعب يتلا لئاسملا ضعب نع ةني يليلخلا مامإلا ابيجم لاقو

 قوفي ادمح هدمحأ نيملاعلا بر هلل دمحلا "ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ملعلا اهلمكأو اهلجأو ىصحت ال ىتلا همعن ىلع هركشأو نيدماحلا دمح

 ،نيدتهملا نيداهلا نينمؤملا ليبس كولسل هقيفوتو هاده هلأسأو ©نيدلاو

 نيعمجأ للزلاو غيزلاو لهجلاو لالضلا نم ةمصعلاو ةاجنلا هبهوتسأو

 لمعلاو دصقلاو لوقلا يف قحلا قرطب ريصبتلاو دييأتلاو ديدستلا هحنمتسأو
 هيلإ عرضأو ًاجلأو هذيعتساو ،نيدلا موي ىلإ لبقتسملاو لاحلاو يضاملا يف

 ،نيدلاو ايندلا رومأ معي وأ اهررض صخي ،ةيلبو ةنحمو ةنتف لك نم ىلاعت

 نيملسملا يناوخإ عيمجلو يل هلك كلذ زعو َلجو ىلاعتو هناحبس هللا لاسأو
 انيبن ىلع ملسأو يلصأو نيعمجأ مهلو يل هرفغتسأو نيحصانلا نيدهتجملا

 هلآ ىلعو نيرخآلاو نيلوألا ديس قدصلا ندعمو قحلا عبنم انلوسرو

 يحلاصو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو ،نيرجاهملاو راصنألاو هباحصأو

 .نيدلا موي ىلإ نيرخآلاو نيلوألا نم نينمؤملا

 ىوزنب ناوخإلا نم هرضح نمو مامإلا اهيأ مكبتك ينتغلب دقف :دعب امأ

.مكثحبو مكلاؤس عضوم تفرعو



 ١٦٢. ي ءاخلا فرح

 نم رومألا هذهل مكو مكعم رضاح وه يذلا اذه متيأر متنأ :مامإلا اهيأ لوقأو

 ةيلوت يف كتتثت مدعو كتلفغ نم اذه أشنمو ،لامعلا عم نادلبلا رئاس يف تاوخأ

 زع يف مهل رظن ال نيذلا ءاسؤرلا يأر ىلع لزعلاو ةيلوتلا لعجت كنأو ،لاقمعلا

 ناكو ،ةيويندلا ظوظحلاو عماطملا مهرظن حمطم لب ،ةلودلا ىلع ءاقبإلاو نيدلا

 لضفلا لهأ ©نيلماعلا ءاملعلا ةروشم ىلع الإ لزعت الو يلوت ال نأ كيلع بجاولا

 يف كيلع قافشإلاو ةلودلا ريفوت يف مهمهو ،اوحلصأف اوحلص نيذلا عرولاو

 لهأ رزوتساو رظنلا لطأو ‘كلذ مدعت ال نكلو ،مه ام ليلقو ،كايندو كنيد

 نم اشؤلا اهيلع لذبت ءاضقلاو ةيالولا نأ اذه كرصع يف انعم حص دق هنإف لضفلا

 حصانلا يز يف كنوتأيف كدنع مهل نولوتي نيذلا ءاسؤرلا ىلإ اهل نيبلاطلا

 اهب داري "حيبق اهنطابو حيلم نسح اهرهاظ ارومأ كل اهجوم صخشلل نيزملا
 هلوصحم نم كدنع هل نيلشوتملا رطاشي لماعلا ىرتف ،ةدسافلا دصاقملاو عماطملا

 اورظناف ،ناعتسملا هللاو ؤكلذ نع لفاغ تنأو اذكهو "ةلودلا نم هقزرتسي يذلا

 ةبقاعلا نوكت فيكو ،اهنم جرخملا يف رظنلا اونعمأو اهورتدتو رومألا هذه يف
 6ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو وحنلا اذه ىلع ةلودلا لاومأ تبهذ دقف

 ناحبس ،اميلست ملسو نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر ىلع هللا ىلصو
 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،نيلسرملا ىلع مالسو ‘نوفصي امع ةزعلا بر كبر

 :لوقي رخآ عضوم يفو

 نألو كلذل المتحم لحملا نوكل ©بانطإلا ىلإ لاحلا انب ىضفأ دقو ...»

 ةلدألاب لاوقألا نارتقاو قيقحتلاو طسبلا انيلع حرتقا هل رفغو هللا همحر انمامإ

 كلذلو ك راصتخالا ةياغ اذهف "ماتلا حيضوتلا عم اهلوصأب عورفلا دييقتو

 نم حيرصلا قحلا الإ هنم ذخؤي الو ،ءاملعلا ناوخإلا رشاعم اي هيف اورظناف

 المعو الوق قحلا فلاخ ام لك نم ىلاعت هللا رفغتسأ انأو ،حيحصلا ىنعملا

 انديس هلوسر ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .اداقتعاو

.«نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو مألا تبنلا دمحم



 !ج نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔۔ .۔۔۔ ...... . ١٦

 وينوي ٢٧ /ه٢٩٣١ ةنس ةيناثلا ىدامج نم ١٥ يف هني نافلخ خيشلا يفوت

 ٥هرمع رخآ ىف نمزلا نم ةدم همزال ضرم رثإ رهظلا دعب هتافو تناكو م٢٧

 نم ديدعلا هاثر دقو ©ىصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا هذيملت هيلع ىلصو

 .ءارعشلا

 ٢٣٤٠/١ _۔٣٤١؛ ٥١/٣ _ ٦٠. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛ىبيصخلا ه

 ٩٤ - ٩٦. ص نامغغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ "ملاس نب هللادبع ؛يثراحلا ه

 ٥٨. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 ١٦١. ص لوصألا ملع روطت "ىفطصم ؛وجاب ه

 ١٨٦/١- ١٩٦. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ؛يدعسلا ه

 .لوصألا لوصف باتك ةمدقم ،ملاس نب ميلس .د ،يناث لآ ه

 ©يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا موحرملا عم مايأ ؤفلخ نب ديعس 6‘يصورخلا ه

 يبدألا ىدتنملا طشانمو تايلاعف نمض نامغ ةنطلسب يبدألا ىدتنملل تمدق لمع ةقرو

 ١٥٩. ص ؛م ٩١- ١٩٩٢

٣٨١. باطخلا لصف .ليمج نب نافلخ 6ىبايسلا .



 = ءاخلا فرح

 نب دمحأ نب رصان نب ثراح نب نافلخ خيشلا

 يديعسوبلا كرابم

 (م١٦٩١/ه٠٨٣٢١ :ت)

 .هيقف "ضاق

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

 رصان نب روصنم خيشلاو . يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا نيتمالعلا مزال

 ؛صاخلا هئراق هلعجو كهرافسأ يف هعم هبحطصي يليلخلا مامإلا ناكو ،يسرافلا

 .ةباطخلا ةعاربو توصلا نسح نم هب ىلحتي امل

 ينب نالعج ىلع ءاضقلا هدلق مث ءةاكزلل ايباج يليلخلا مامإلا هلمعتسا دقو

 .م١٦٩١/ه٠٨٣١ ةنس جحلا ةضيرف ءادأ ءانثأ هللا هافوت ىتح نسحوب

 .ريسيلا رزنلا الإ هنم ىقبب ملو همظن ديجيو رعشلا لوقي ناك

 ١٣٢٨ - ١٣٩. ص ديفملا زجوملا ؤ&تبفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ٢٤٠. -٩٣٢ص مايألا ربع ىوزن “ روصنم نب رصان ؛يسرافلا ه

 ١٩٦٢/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه

١٢٦. ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .۔ ۔۔. ۔.. ج .٦

 يليعامسالا مكاح نب نافلخ خيشلا

 (م٩١/ه٢١ ق)

 .هيقف ضاق

 ديعس نب دجام ديسلا نمز يف ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوت

 . ) ١٢٧٣ _ ١٦٨٧ه_/١٨٥٦ _ ١٨٨٨)

 ٣٤٧. ص رابخألا ةنيهج ؛يريغملا ه

١٩٢/١. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه



 .۔ ۔ ۔۔۔.. ١٦٧ جج 7 7 ءاخلا فرح

 نافلخ نب ديعس نب نافلخ خيشلا

 . هيقف ٦ ض اق

 تاولف يف (محص ةيالو يف) تانانسلاو ةدلاخملا نيب هنم مكح دجوي

 ىعدملا نيمي اوبلطف مهاوعد يف ةجح تانانسلل مقت ملو ،مهنيب اهيلع عزانتم

 همامعأو ©&تيخب نب رصان مهلوأ .مهنم ةعبس اوراتخاو ةدلاخملا مهيلع

 مهبجعأ امف دجسملا اولصو املف :لاق ةكرلا دجسم ىلع مهل اوفلحيل

 كانه عضاوم ةدع ركذو ،تاولفلا هذه نم تانانسلا ةجح تعطقناو ،مهوفلحيل

 يداوب يتلا ريبلاو ةيبرغلا حيسب ليلم يداوو لقم يداوو ةالحلا يداو :لثم

 .تاملك عاطقنا هيف مكحلا نأل نمل اهنأ مكحلا يف نيبي مل نكلو ،فيجلا

 ةليل ةرشع عبرأل سيمخلا موي خيرأتب مكحلا اذه ناكو {هتقرو ىلع نمزلا ادع

 يديعسوبلا ديعس نب دمحأ ىلاولا رمأب كلذو &“ه٩٥١١ نابعش رهش نم تلخ

 يذلاو ،ةيلاحلا ةيديعسوبلا ةلودلا سسؤم وهو دهعلا كلذ يف راحص يلاو

 .ه٩٥١١ نابعش ٢٢ خيرأتب مكحلا ححصو

٠ ديعسلا علاطلا دومح نب فيس 6©ىشاطبلا ٩٢۔



 اج / نربينامعلا ةاصضقل
 .اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ...__ ______۔۔... -- .١١٨ ۔ .۔

 يقورحملا ملسم نب فيس نب نافلخ خيشلا

 ح .هيقف ضاق

 ٠٧١١ .يبيضملا ةيالو وانس ةباين نم طساولاب دلو
 ملعتف هتدلبب ميركلا نآرقلل املعم هدلاو ناك

    

 .كلذ هعم

 ةفاووصلا عم ميركلا نآرقلل املعم راص مث

   .وانسب
 777 { عم ةيبرعلا ةغللا مولعو هقفلا ئدابم سرد

 .وانسب يدشاربلا دمح نب ملاس خيشلا

 .وانس عماجب اسردم راص مث

 سرد نممو ، سيردتلل ةيقرشلاب لباقلا ىلإ لسرأ يليلخلا مامإلا دهع يفو

 .يثراحلا دمحم نب ملاس يضاقلا خيشلا هقفلاو ةيبرعلا ةغللا هدنع

 نجسلا هلخدأ مث 6 لباقلاب ايضاق روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم نع مث

 دمحم نب نايفس خيشلا هيف هليمز ناكو ملعلا خئاشم نم ةلمج عم يسايسلا

 .نجسلاب ىفوت يذلا يدشارلا

 ةدع يف ءاضقلا يلو سوباق ناطلسلا ةلالج رصع يفو هجورخ دعبو

 : تايالو

 ةظفاحم نم ابد ىلعوب ىنب نالعج تايرق ،ةريصم ،ىباوعلا ةضحم

 .ناكسإلا ةرازوب يضارألا تاعازنل ايضاق راص امك ءاربإ مدنسم

 



 .... . ١٦٩. و 3 . { ءاخلا فرح

 اعضاوتم ،قلخلا نسح ©فافكلاب اهنم ىفتكاو ايندلا نع بغر نمم ناك
 .لطابلا لهأ ىلع بلقلا ظيلغ "ةريغلا ديدش

 عورزب رضت الئل دالبلا يف مانغألا قالطإ عنم يباوعلاب ايضاق ناك املو

 هسفنب نجسلا لخدف موي تاذ هل ةش تبرخف نجسيف فلاخ نمو ،سانلا

 .هريغب ةوسأ

 نيجاسم هيف ناكو نجسلل ناكم هتيب برقبو ةضحمب ايضاق ناك املو
 مهعمس ةرارحلا دادتشاو فيصلا ناك املو إمهلجرأ يف ديدحلاب نيديقم

 نم بلطف ،نيملسملاو هللاب نوريجتسيو ةرارحلا ةدش نم اراهنو اليل نوخرصي
 دعبو ‘كلذ يلاولا ىبأف ،هلزنم نع اديعب مهلقن وأ مهنع فيفختلا يلاولا

 غلبف ،هنم نيجاسملا جرخأو نجسلا باب تفو يضاقلا بهذ هنم سايإلا

 ةداشم مهنيب تراصو يضاقلا ىلإ ركسعلا هعمو ءاجف رمألا اذه يلاولا

 ىلإ نيجاسملا لقنب رمأو يلاولا عنتقا مث . هحالسب امهنم دحاو لك ىمتحاو

 .رخآ ناكم

 ايلعلا ةمكحملا يضاق يدشارلا هللادبع نب دومح يضاقلا خيشلا ينم بلطب اهبتك ةريس ه

.م٤٢/٥/٥١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ ماع نابعش نم سماخلا خيرأتب



 اج / نيينامعل إ ةاضقلا مجعم

 يعورزملا هتلا دبع نب نافلخ خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 ديسلا دهع يف كلذو ايقيرفإ قرشب (غنوأ جنات) ةدلبب ءاضقلا يلو

 .(م٨٨٨١ ۔٠٧٨١/ه٥٠٣١ ۔٧٨٢١) ديعس نب شغرب

 ٠ رابخألا ةنيهج ،يريغملا ٦٤.

.ةيضابإلا مالعأ ليلد "ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 ٠١٧١. <و ءاخلا فرح

 نب سيمخ نب نامثع نب نافلخ خيشلا
 يصورخلا دعاج ناهبت يبأ

 (م٥٩١ا ويام ٩ / ه٢٧٢١ ناضمر ٦ :ت۔م١٩٨١/ه٨٠٢١ : و)

 .هيقف لاو ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 يف هدلاو يفوت دقو ،هدلاو لزنم يف أشنو ، يباوعلاب «حخبصلا» تيب يف دلو

 .م٧١٩١/ه ٥ ةنس

 دش ار نب رص ان خيشل او ٠ يكملل ١ فيس نرب دشا ر خيشل ١ لي ىلع ذملتت

 .خيرأتلاو تطلاو هقفلا يف هتسارد رثكأ ناكو "يصورخلا

 بتاكلاو ٥ىصورخلا دامح نب فيس نب ميحرلا دبع خيشلا هدنع سردو

 .يصورخلا ديعس نب هللادبع نب ناميلس

 هللا دبع نب دمحم مامإلا ةلود يف بصانملا ضعب نافلخ خيشلا ىلوت

 يف ةرتفلا هذه دعبو ىوزنب لاملا تيب لاومأ ليكو بصنم اهنم "يليلخلا

 ،ءاضقلل روميت نب ديعس ناطلسلا هبلط يرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم تانيتسلا

 اعم ةيالولاو ءاضقلا بصنم لغشف ،هل نذأف يليلخلا مامإلا ةطساوب هبلط ناكو

 .يباوعلا هنطوم ىلإ عجر مث م٤٥٩١/_ه ٧٢ ماع ىتح اهعباوتو بيسلا ىلع

 نب ميحرلا دبع خيشلا همع نبال اقفارم دنهلاب يبموب ىلإ رفاس

 .م٦٢٩١/ه٤٤٣١ ةنس ىف ىصورخلا سيمخ نب نمحرلادبع

 ضعبو ناطلسلاو مامإلا عم اهلدابتي ناك لئاسر :اهكرت يتلا هراثآ نم

.هئانبأ دنع ةظوفحم لازت الو ،دالبلا نايعأو ءاملعو خياشم



 :-.. . ١٧٢
 ا ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 الجر ناكو ٥هرصع يف نيفورعملا خياشملا نم ادحاو نافلخ خيشلا ناك

 . نيدلا ىلع ةظفاحملاو عضاوتلاو مركلاو ةعاجشلاب افورعم

 .م٤٥٩١ ويام ٩ /ه ةنس ناضمر رهش نم سداسلا مويلا ىف ىفوت

 ٥ نامعنلا قئاقش }كشار نب دمحم ؛ىبيصخلا ٣٤٥/٣.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ١٩٤١.



 ١٧٣٢٣ ٠ <؟©»ا غاخل ا ف ح

 يئاسيعلا محازم نب ميهف نب نافلخ خيشلا

 (م٠٢۔١٦١/ه١ا ) ١٢١

 .هيقف "ضاق

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 . يرجهلا

 .اهب مّلعتو أشنو ،ةنطابلا ضرأ نم نهاع يداو يف ةفيضغلا ةدلب يف دلو

 .ةروباخلا يف مث لقني يف لصيف نب روميت ناطلسلا دهع يف ءاضقلا ىلوت

 نب فلخ خيشلا حدم يف ةديصق اهنم ةعومجم ريغ ةديدع دئاصق هلو

 .يولعلا نانس

 ٠ ص نامجلا دئالق ڵ©فيس نب دمح ؛يديعسوبلا ٩١ ۔ ٩٢.

 ٠ ص راحص مالعأ نم ،نينش نب يلع ؛يلاحكلا ٥٤.

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ١٩٥١.

١٦٧. ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 ب ۔۔۔ ۔ ۔ ..... ۔۔۔۔ ۔.۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔_ه ``-ح‘> ٧١ئ.

 نب ملاس نب هثلا دبع نب دمحم نب نافلخ خيشلا
 ںب ناميلس نب سيمخ نب رصان نب نمؤم

 يتراحلا رماع نب سيمخ نب رماع نب ديعس

 جح 1 .هيقف ضاق

 .يبيضملا ةيالوب نأشلا دمس نم

 .م١/١/٥٦٩٧١ قفاوملا ه٥٨٣١ بجر ٢٠ يف دلو

 .اهب ميركلا نآرقلا ملعتو هتيرق يف أشنو دلو

 اهب قحتلا ةيماظنلا سرادملا تحتتفا امملو

   .يئادتبالا ثلاثلا فصلا ىهنأ ىتح

  

 ةساردل طقسمب روخلا دجسمب قحتلا مث

 نب ديعس خيشلاو يعورزملا رملا نب عيبرلا خيشلا دنع سردف ،ةعيرشلا مولع

 .يرجنخلا دشار

 ماع هيف جرختو ةاضقلا دادعإ دهعمب قحتلا م٢٨٩١ ۔ه٣٠٤١ ماع يفو
 .م ٦٠ _ _ ٩٠

 .م١/٩/٠٩٩١ يف يربعب يضاقلل ادعاسم نيع

 .مدأ ةيالوب يضاقلل ابئان لقن ما٣٩٩ يفو

 .رهزألاب ريتسجاملا ةساردل ثعتبا ١٩٩٤ يفو

 .م١/٧/٧٩٩١ يف راحصب ايضاق نيع مث

 .ىوزنب فانئتسالل ايضاق نيع ٢٠٠١/٦ رهش يفو

.ايلعلا ةمكحملاب ايضاق نيع ةنس دعبو



 ۔. ١٧٥ جو - .ءاخلا فرح

 .ايئاضق اشتفم نوكيل بدتنا مث

 .ه١٣٤١ ىلوألا ىدامج ١ه سيمخلا موي يفوت

 .م٤٢/٤/٠١٠٢ قفاوملا

 . هني باستحاو ربصب هاقال لاضع ضرم نم ىناع نأ دعب

 :ةيملعلا هراثآ

 ءاضقلا اهيف يلو يتلا نادلبلا يف ةيعوبسأ اهنمو ةيموي اهنم سورد هل

 .طقسمب ريوخلا يفو ةعيرشلا يفو دمس هدلب يفو راحصو مدأو يربعك

 .ةيبرعلا ةغللاو هقفلاو ةديقعلا سدي ناك

 .داشرإلاو ظعولا ىف سورد هلو

 هقفلا يف هرثأو يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا هقف» باتك هل عبط

 . «يمالسإلا

 . يديعسوبلا دمحأ نب حلاص روتكدلا هبترو هعمج عوبطم رعش ناويد هلو

 . ةيرعش تاحراطمو ةميمح ةبحص هنيبو ينيب تناكو

 هيقفلا خيشلا حلاصلا لجرلاو وه ةديصقب هتيثرف اغلاب ارثأ هتومل ترثأت

 امهنيب عمجيو ةبراقتم امهتافو تناك ثيح ،يمازللا ملاس نب هللادبع بيدألا

 . ملعلاو حالصلا وهو كرتشم مساق

 حالصلا خويش ديقف يناثلاو ،ريونتلاو حالصإلا بابش ديقف امهنم لوألاف

 .ملعلاو مجلا عضاوتلاو

. امهيلع هللا ةمحر



 . . 7 ۔ __ ۔

 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم 7 > ..٧٦

 :نيبيدأا نيهيقفلا نيحلاصلا نيخيشلا يف ءاثر تلق دقو

 قفاوملا ه١٣٤١ رفص ١٣ ةعمجلا ةليل ىقوتملا يمازللا ملاس نب هللادبع ١

 .م ٢٠١٠/١/٢٨

 ىلوألا ىدامج ١٤ سيمخلا راهن ىقوتملا يثراحلا دمحم نب نافلخ ٢

 :م٩٢/٤/٠١٠٢ قفاوملا ه ٤٣١

 يناجو يعمش زه ابت

 ىثزَغ بئاصملاب ءاج أبت
 دوشلا هرابخأ ليس ممط أب
 ازيسم ةايحلا هذه اذكه

 ىوس ةايحلا ىلع ىقبي سيل

 الف يمازلاي يليلخ اي

 ملع شيف لكشم لح غك
 ثيطلو ،نسُحُم كاذ يف تنأ

 تێب نخَص يف ماتخلا تفز دق
 بيهم ءادن يف توصلا عفرت

 ىعشَت كحور ثقَو ناَح انهو

 ارمع لظ ةبيشل محراف بَر

 اماقم موجنلا يغتبت ةمه

 يلو يفص يف ناك ام لثم

 تمسب ىلحت نق نافلخ كاذ

 يضقي َنيح ةراش لدعلا هلو

 ملع رشَت اهميقي اًسوردو

 لضف لك يف بابشلا نيز َوُه

 ناحلالا يع ذإ بطخلا ىلب

 نامأ نم اهل ام ربصلا شهنت
 نادقرفلا هِقَو نم ةوساف

 ناق كاذ يف لكلاف ازيصقو

 ناطلشلا ود هلإلا ىلاعت هللا
 نازحألا يف ةالبلا تكرت دق

 ناعم نشب امس ءاقلل

 نانج ركف ؤيونت حض بو
 نادججولاب ضيفي لاقم ىف
 نايدلا اضر ىغتبت اقمرخش

 ناعذإلاب هلإلا يلت ذإ
 نانجلا يلاعأ يف ريخلا اجل

 ناوفنغ يف بابشلل ادئار

 ناديملا يف نارقألا ؤبتو

 ناسح تافص يخأ يثراح

 ناسل يف ةقعو راقو
 نازيملا يف هلإلا عزش مساب

 نآرقلا جهنم نم حالصو
نآو تقو لك ريخلا يغتبي



 7 اخل ) فق رخ

 نينس عشت ضارمأل ا ةثكهنأ

 اهوغَدؤَأ اممظغَا هللا محر

 ىلو هيف لح دق حفش تز

 يلاعملا ىنف امتنك يليلخ اي

 وغ َس و ءاقن يفو ءامص يف

 ىقزتل حالصلاو ريخلا رشنت

 راد زؤزيخ ىف باوثلاب اتناف

 ىماتخ نوكي نأ هللا لأسأ
 ءابه اذه نو ممم ةايحف

 ءاوخ ىوقت نود م ةايحو

 طلاو نيتاَيحلا يف كامحر بز

 . :- ۔وو ١٧٧١ .. .

 ناميإلاو ربصلاب ىحتف

 ناشو لضف تاذ «ناشلا دَمَس»

 ناوخإلا ةوفص بلقلا زهاط
 ناعَم نشحُحو ةمه يدئار

 ناقتوةغيشح دوهجل

 ناكم زعأ يف نيدلا ةشأ

 ناوضرلا يف ماقملاب اتناو

 ناميإلا صلاخ لغفلا كاز

 نارشخلاب ةوبي لابَوَو

 ناوهلاو التلا ىلإ ئيرطو

 نازفلل قوتي ئيسمب

 .م٨٢/٥/٠١٠٢ قفاوملا ه١٣٤١ ةرخآلا ىدامج ١٣ ةعمجلا

.يديعسوبلا دمحأ نب حلاص روتكدلا ملقب يثراحلا نافلخ خيشلا ناويد ةمدقم ه



 !ج / نيينامعلا ةاصحقلا مجعم - ح .... ١٧٨٠

 نافلخ نب ىيحي نب دمحم نب نافلخ خيشلا

 ) ا١ه/٢٠م(

 .هيقف .ضاق

 .يباوعلا ةيالو نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 دشار نب رصان خيشلا دنع سردو ملعلاو نيدلاب ترهتشا ةرسأ يف أشن

 .يصورخلا

 ىلوت ىيحي هدلو كلذكو راحص اهنم تايالو ةدع يف ءاضقلا ىلوت دقو

 ةنس نيثالث لبق راحص ةمكحمب يضاقلل ابئان ناكو ايح لازي ال وهو ءاضقلا

 .اًضيأ ىول يف ءاضقلا ىلوت امك ،اهب ايضاق تنكو

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا رخآ نافلخ خيشلا يفوت

 ٣٤٥/٣. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛ىبيصخلا .

٩٦/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ٠



 ١٧١. و ءاخلا فرح

 يفرجملا سيمخ نب دشيور نب سيمخ خيشلا
 ىكتضلا

- 

 .كنض ةيالو نم .هيقف ،لاو ضاق

 نيب ةريبك ةيملع ةناكم هل تناك ثيح ،ةبراعيلا مكح ةرتف لالخ شاع

 بتكلا نم ديدعلا فلأ دقو ،ةيهقفلا رومألا نم ريثك يف اعجرم هتلعج سانلا

 6كنض اهنم نادلبلا نم ديدعلا يف ءاضقلا هني ىلوت دقو ،مولعلا فلتخم يف

 ةمامإلا يلو) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ةدعاسمب ماق اهب ايضاق ناك املو

 نم مامإلا نكمت امدنعو ،يربع ةيالو يف يتغلا حتف هتلواحم ءانثأ (ه٤٢٠١ يف

 .اهيلع ايلاو دشيور نب سيمخ خيشلا لعج اهحتف

 مامإلا يأ - لعجو» :يملاسلا نيدلا رون خيشلا كلذ يف لوقي ثيح

 مهب راسف 6 ريثك قلخ هل عمتجاف ركاسعلاو شويجلا عمجي - دشرم نب رصان

 نم ةيالعلا لهأ هرصنو ااهنصح ءانبب رمأو ىدف يداو حتتفاو ةرهاظلا ىلإ

 ماقتساو ،نيلايفلا لاجرو دشيور نب سيمخ ملاعلا خيشلا مهمدقم ناكو ٥"كنض

 .«نيلاقلا مغر اهب هرمأ

 عمجي مامإلا لزي مل مث)) :يراحصلا رصيق نبا خرؤملا خيشلا لوقيو

 لاجرلا بختنيو لفاحملا بابرأو ةيدنألا يلوأب وعديو لفاحجلاو شويجلا

 راسف ريفغلا مجلاو ريثكلا عمجلا هيدل عمتجا ىتح . لفاسألاو دلبلا يلاعأ نم

 ىلع رمأو ،ةرهاقلا هللا ةردقب ىدف يداو اهب حتتفاو .ةرههاظلل ادصاق عومجلاب

 كنض ةيرق نم هرصنو ،اهنوصو اهظفحو اهعانتمال كلذو اهنصح ءانبب روفلا

 خيشلا مهمادقم ناكف ،ةيافكلاو ةقاطلا بسح ىلع هورزاوو "ةيالعلا لهأ

. «يلاقلا مغر ىلع هرمأ ماقتساو ٠ نيلايفلا لاجرو دشيور نب سيمخ



 اج / نيين امحل ةاضقلا مجعم
:- ٥ ١٨٠ 

 مامإلا حتف ،ةعماجلا ةريسلا هباتك يف قيزر نبا خرؤملا خيشلا ركذيو

 هيلإ مضو . ارارج اشيج عمج مث» :لوقي ثيح كنض ةيالول دشرم نب رصان

 هترصن اهلصو نيحو .ةرهاق ةميزعب ةرهاظلا ىلإ هب ىضمو 6 ارايخأ ءاسؤر

 ناكرأ ماقأو .ىدعلا مغر ىلع ىدف يداو حتفف ،نيلاقلا ىلع نيلايفلا لاجر

 . «ميركلا هللا ىلع هرجأف ميدقلا اهنصح

 عمتجا ةدم دعبو» :يبايسلا دومح نب ملاس خرؤملا ةمالعلا خيشلا لوقيو

 ،ىدف يداو شيجلا اذه حتتفاف ةرهاظلا دالبل هجوتف ‘نامُع نم مخض شيج هل

 انوع كنض ةيالع لهأ نم ىأرو ‘ىدف نصح ىنبف روغثلا كلت حاتفم وهو
 ملاعلا خيشلا لطبلا كلذ مهل دئاقلا نأل كلذ .ةلاعف ةدعاسمو اطشان

 .«..دشيور نب سيمخ

 .ابيرقت اتيب ٣٨٣ يف عقت هقفلا يف ةزوجرأ هل

 .ةينيع ةديصقب رصيق نبا هاثرو \دشرم نب رصان مامإلا دهع يف يفوت

 ٦١١. دشرم نب رصان مامإلا ةريس ارصيق نبا ه

 ٣/١٤٤. نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٥٩. نامغ مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 ١٠/٢٠١. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

.ةيبرعيلا ةلودلا ءابدأو ءاملع ،رماع نب دمحم ،يرسيعلا ه



 ١٨١. هه ` ءاخلا فرح

 يمايرلا ملاس نب سيمخ خيشلا

 (م٠٢/ه٤١ )

 .هيقف ضاق

 .ابيرقت يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ناملألا مايأ ايقيرفأ يقرشب اجنات يف ءاضقلا ىلوت

 ٠ ص رابخألا ةنيهج ؛يريغملا ١٥٤.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ٢٠٢١.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ج> .١٨٢ ۔

 دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا
 ه ج
 يصتنلا

 (م٠٦٦١ سرام ٥ /۔ه٠٧٠١ ةرخآلا ىدامج ٢!٢:يح)

 .هيقف ضاق

 ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلاو رشاعلا نرقلا رخاوأ يف شاع

 .قاتسرلا

 ءاًضيأ ملعلا لجأل ةنيدملا لزن مث ،قاتسرلا نم ىرصق هتدلب يف الوأ ملعت

 .ىوزن ءاملع ىلإ رفاس مث

 .يوزنلا حلاص نب دمحم نب حلاص خيشلا نع لقن

 دشرم نب رصان نامامإلاو رصان خيشلا هنبا اصوصخو هدالوأ :هتذمالت نم

 . يوزنلا رماع نب دمحم نب هللا دبع خيشلاو كلام نب فيس نب ناطلسو

 خيشلاو ،يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا مهنم ،ءاملعلا نم ديدعلا رصاع

 .دادم ينب خياشم ضعبو © يناهبنلا ناضمر نب دوعسم

 هرومأ يف هل نيدضاعملا نم ناكو ادشرم نب رصان مامإلل ةمامإلا دقع

 6 طقسم يف لاغتربلا برحل هشيج دئاقو ،هيضاقو هتلود ناكرأ دحأ ناكف

 ىلع مهنيب ضوافتلا اهب ىرجو حرطم ىلإ راس مث كرشوبب الوأ لزنف

 كلذو ،امآر ةحلصمل تقولا كلذ ىف مهقفاوف ،اهلقاعم ضعب نع مهلزانت

 دي نم امهذخأو ‘تايرقو روص هيدي ىلع هللا حتف امك ،م٤٣٦١/ه٣٤٠١ ةنس

 ةر مامإلا يفوت نأ ىلإ هبرحو هملس يف مامإلا عم لزي ملو ،نييلاغتربلا

 نب ناطلس همع نبال ةمامإلا يصقشلا ةمالعلا دقعف ،ما٩٤٦/ه٩٥٠١ ةنس

.كلام نب فيس



 ١٨٢. .يو 0 {{ ءاخلا فرح

 نيردصتملاو نيديجملا نيفلؤملا نمو ث نامغ ءاملع يروهشم نم ناك

 .ايتفلا ىف

 نم هدعب ءاج نم دنع ريبك ىدص ههقفل راص دقو ،ادهتجم املاع ناك

 لقن نم هنع نيرخأتملا ءاملعلا بتك نم باتك ولخي داكي الف ةيضابإلا ءاملع

 . هتاجيرختو هتاعيرفتو هتاريرحت دصرو ، هيواتف نيودتو .هلاوقأ

 :اهنم ةيملع راثآو تافلؤم ةدع هل

 .اءزج نيرشع يف عقيو ،(طم) نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم ١
 ةعوسوم وهو ،ابيترتو افيلأت ةيضابإلا بتك نسحأ نم نيبلاطلا جهنم ربتعي

 .يضابإلا بهذملا لاوقأل ةعماج ةيهقن

 ،يخبرلا خيشلاك ؛ءاملعلا نم ريثكلا باتكلا ىلع ىنثأ دقو

 خيشلا هنع لاقو ،مهريغو يليلخلاو يملاسلا نيدلا رون نيمامإلاو

 ىلع فلؤي مل يذلا نيبلاطلا جهنم باتك» :يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 نم لاخ ،بيترتلا لماك حىقرشملا ىضابإلا بهذملا هقف يف باتك هلاونم

 ىتح دحأ لك اهكردي ثيحب ؛ ةرابعلا ةلوهسو كتببَسلا نسح عم © ليوطتلا

 .ها «...ءايبغألا

 هنم دجوتو ،نيبلاطلا جهنم باتك هيف رصتخا : (خم) نيديرملا جهنم ۔ ٢

 )٣٠٥٤(. مقرب ؛ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةبتكمب ءازجألا ضعب

 حئاصنلا نم ديدعلا هنمض :دشرم نب رصان مامإلا ىلإ باتك - ٢٣

 .ظعاوملاو

 نع ةرداص برغملا لهأ نم خياشملا ىلإ تاحفص عبس يف ةلاسر ٤

 ةدحولاب اهيف مهحصني :دشرم نب رصان مامإل ا ناسل ىلع يصقشلا ةمالعلا

.مهعازنو مهقاقش ببس نع اهيف لءاستيو فالتخالا مدعو



 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ... ١٨٤ - .۔۔۔ ۔۔.ه , 2.٤

 صاخشألاو ٠ هتافو دعب زيهجت نم هجاتحي ام نمضتت :هديب اهبتك ةيصو ۔ ٥

 لايل نامثل اهخيرأت ناكو ،ربلا لاعفأ نم كلذ ريغو لاملا تيبلو مهل ىصوملا

 .م٠٦٦١ سرام ٥ /ه٠٧٠١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب

 نب هللادبع خيشلل :رايخلا عيب يف رايخألا ةنازخ باتكل ةمدقم ٦

 . ةيرعشلا هتكلم ةوق ىلع لدت . ءاثرلاو ظعولا ىف ةيرعش دئاصق ۔ ٧

 .اتيب نينامث يف عقتو ،لمرلا رحب نم :داشرإلاو ظعولا يف ةديصق ۔أ

 ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم :دشرم نب رصان مامإلا ءاثر يف ةديصق ۔ ب

 .اتيب ٣ ىف عقتو ©لادلا

 اهنم اريثك عمج دقو ،هقفلا بتك يف روثنم وه ام اهنم :ةريثك ةبوجأ ٨

 نب سيمخ خيشلا » همحي يف يديعسوبلا براح نب دومح نب ناطلس /ثحابلا

 .«هراثآو هتايح ۔ ىصقشلا ديعس

 ٢٧. ص ةيضرملا ةعمللا ديمح نب هللادبع ؛يملاسلا ه

 .١١ص نيربتعملا ةرصبت ،ديعس نب ميهاربإ ؛يربعلا ه

 ٨٦. ۔ ٨٤ ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ٥٩. ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 5٤٠٣ ٤١٦. ۔ 0١٥٩ ١٩٩_ ٦٠٠ ٤٠٦ ۔٢/٩٤١ نايعألا فاحتإ ‘دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

٢٠٦/١- ٢٠٩. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه



 ۔۔۔ ١٨0٥. .هو 3 ٠ ... . ۔اخلا فرح

 يديعسوبلا ملاس نب دوعسم نب سيمخ خيشلا

 .هيقف .ضاق

 . حنم ةيالو نم

 ةقيثو يف هركذ درو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا دهع يف ايضاق لمع
 بجر ١١ يف يدومحمل ١ دومحم نب هللا دبع نب ىلع ط خب ىه ىتل ١ حلصلا

 دجسم يف عامتجالا ناكو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا روضحب ه٦)١

 روسلاو دالبلا ةيلوؤسم لوح قافتالا ناكف . حنمب دالبلا نصح ةرجحب ةارشلا

 دهع ىف ةقباسلا بورحلا ببسب بارخ نم ثدح امو .عفادملاو قدنخلاو

 .نيرخأتملا ةبراعيلا

 ٣٠٨. ص ديعسلا علاطلا دومح نب فيس ؤيشاطبلا .

٤٠. ص قيرع خيرأت تاذ ةيالو حم 1 دبع نب ملاس ،مالسلا دبع لآ ه



 ا . َ - ._ ۔

 !ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم 7 . ٨٦

 ةعمج نب رمع نب ةعمج نب شيورد خيشلا
 يقورحملا

 .هيقف لاو ضاق

 .مدأ ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 ملعلا بلط يف ادهتجم اهب اشنو ،م١١٦١/ه٠٢٠١ ةنس ةغورلا ةدلب يف دلو

 .اهريغو رثألا بتك يف ةءارقلا ىلع اصيرح

 ناضمر نب دوعسم خيشلاو يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نع ملعلا ذخأ

 .هرصع ءاملع نم امهريغو ،يناهبنلا

 .كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل مدأ ىلع ءاضقلاو ةيالولا ىلوت

 .دهازلا بقلب رهتشا ىتح ،عرولاو دهزلاب اروهشم ناك

 ؛هسفنل اهخسن هدي طخب بتك دجوت ثيح ؛هسفنل خسنلاب اينتعم ناكو
 .عرشلا نايب نم عويبلا ءازجأ دحأك

 :اهنم ‘تافلؤم ةدع هل

 يف وهو ،عطق ثالث يف عقي :نايدألاو ماكحألل عماجلا نايبتلا عماج ١

 .هرصع ءاملعل ىواتف مضي ،ةفلتخملا ةعيرشلا عورف

 هفنص ،هقفلاو ديحوتلا يف وهو :(طم) لئاسولاو مزاوللا ىلع لئالدلا ٢

 ظعاوملا نم هيفو دحاو ءزج يف عقيو إم٢٧٦١/ه٣٨٠١ ةنس يف هرمع رخآ يف

 قممغ ىلع لدي بولسأ هقفلا باوبأ نم باب لكل ةمدقم اهلعجيام حئاصنلاو

.هب هقلعتو كولسلا باب ىف هبحاص



 هققح دقو دحاو ءزج يف عقي ٦ ظعولا يف وهو :رابتعال او ركفلا - ٣

 طيشنتو لفاغلا هيبنت وأ) ةرخآلا مولع فشك ىيف ةرخافلا رردلا ٤

 .دحاو ءزج يف عقي ،(لقاثتملا

 تاحفص ثالث يف عقتو :مارحإلا ةريبكت يف ىوزن لهأ ىلإ ةلاسر ٥

 ىلع نواعتلا مهيلع نأو ،هللا معنب مهريكذتو . مهيلع ءانثلاب اهأدب دقو .ابيرقت

 نأو ،مارحإلا ةريبكت رمأ ليصفت وهو & ساسأل ١ عوضوملا يف لخد مث ريخلا

 مهل نيبو واولا فوخ اهنكس نمل ةئطخت ريغ نم ةريصقلا ةمضلا اهب باوصلا

 . مالسلاب اهمتخو . يأر ةلأسم ةلأسملا نأ

 ي هل نم وأ ةالولا دحأ ىلإ ةلسرم اهنأك :ةحيصنلاو ظعولا ىف ةلاسر ٦

 .رمألا

 ةلاسر ىهو :ةوادعو نتف مهنيب ترج امل ءارضخلا لهأ ىلإ ةلاسر ۔ ٧

 .ظعوو ةحيصن

 ناطيشلا سواسو نم يه امنإ ةنتفلا نأو ،مهيلع هللا لضفب ريكذت اهيفو

 اورقي نأ مهيلعف ؤبيع الب دحأ دجوي ال هنأو دكنو ءالتبا راد ايندلا نأو

 .تاحفص ثالث ىف ةلاسرلا عقتو مالسلاب ةلاسرلا متخ مث ٥ثكلذ

 .ةوهقلا ىف ةيرعش تايبأ ٨

 هكاوف» باتك يف اهنم ءيش دجوي :بتكلا ضعب يف ةرثانتم ىواتف ٩

 نب انهم ديسلل «راثآلا بابل»و . يولحملا سيمخ نب مل اس خيشلل «ناتسبلا

 .يديعسوبلا نافلخ

 ةربقملا يف نفدو 0١٦٧٦ سرام ٥ /ه٦٨٠١ ةجحلا يذ نم ١٩ يف يفوت

.ةيكبم ةديصقب يرازفلا رماع نب ريشب خيشلا هاثر دقو ۔ مدب هتلحم نم ةيقرشلا



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم « -و .

 ١٩٥/٣. ؛١/٤٨ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ١٧٣. ۔٣/٩٦١ نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 ٦١٢. ص نامع مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 ١٥٩ _ ١٦٠. ص )٣( يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ ارمع نب ينهم ؛ينجاويتلا ه

٢١٤/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ه



 ١٨٩١. ءارلا فرح

 نب رماع نب ةعمج نب دمح نب دتار خيشلا

 رماع نب ةرمس نبرماع نب يواض نب ديمح

 يرجحلا

 .هيقف .ضاق

 ميركلا نآرقلا سردو ،اهب أشنو ،ةيدب ةيالو نم لصاولا ةيرق يف ديلؤ
 .اهيف ةيعرشلا مولعلا ئدابمو

 :خئاشملا كدنع كلذ دعب سرد مث

 .لباقلاب (ه٥٦٣١ /ت) يثراحلا يلع نب حلاص نب ىسيع خيشلا

 رع ةدلب يف (ه٦٤٣١ /ت) يكلاملا دوعسم نب سيمخ نب رماع خيشلا

 .ةيدب ةيالو ىلإ يكلاملا خيشلا لقتنا امدعب اًضيأو ©لباقلاب

 .(ه٩٣٣١ /ت) يلفونلا شباغ نب هللادبع خيشلا

 رشنيو ،مهنيد رومأ سانلا ميلعتب موقي نمزلا نم ةرتف لصاولا يف شاع
 .ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمايو ٥مهنيب هملع

 ،برتنملا ةيرق يف شيعلل هناوخإو هدلاوو هترسأ عم هجوت كلذ دعبو

 رومأ سانلا ميلعتب موقيو هملع نم سانلا لهني ٠ امركم اًزعم اهب شاعف

 .مهنيد

 .(ه١٤٣١) ماع لخن حتف يف يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا عم كراش

 .ةكرعملا هذه يف هذخف يف هشر بيصأ دقو

 دهع يف (ه٣٦٣١) ماع نالعج ىلإ هجوتملا ةمامإلا شيج يف كراش اضيأو

.اضيأ يليلخلا مامإلا



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم -ح ..

 اذه هلمع يف رمتساو ك._ه١ ٣٥٠ ماع ةيدب يف ءاضقلا يليلخلا مامإلا هالو

 .ةنس ةرشع عبرأ

 ديبع نب ناطلس دجسمب رصعل ا ةالص دعب ءاضقلل سلجي امئاد ن اكو

 اذه بناجب انايحأ مهل سلجيو ،لدعلاو قحلاب سانلا نيب يضقيف "يرجحلا

 يتأي تقو يأ يفو ،نكامألا نم كلذ ريغو هتيب يف وأ نصحلا دنع وأ دجسملا

 ةيرقب (هتعرزم) هلام يف هيلإ نوبهذي انايحأف "مهنيب يضقيل سانلا هيلإ

 .مهنيب مكحيف اهيف لمعلل احابص اهب نوكي امدنع سحاجلا

 يف نسح توص و ذ وهو ؤكيبع نب ناطلس دجسمب نيلصمل ١ 7 ناكو

 . ةءارقلا

 - يثراحلا ىسیع) نيتمالعلا هخويشو يليلخلا همامإ نيبو هنيب تناكو

 تاءاتفتساو تالسارم نامحتب ملعلا لهأ نم مهريغو (يكلاملا رماعو

 . هدافحأو هدالوأ دنع ةظوفحم لئاسرلا هذه ضعبو ٥تاباوجو

 ميركلا نآرقلا سرادسو دجاسملاو فاقوألا لاومأ ىلع ائيمأ هنر ناك دقو

 ةفوقوملا اهفراصم يف اهعير فرصيو .اهل امباتمو اّظفاحو اًطباضو .نيملعتملاو
 اهجاتنإ دازو تمنو فاقوألا لاومأ هدهع ىف ترهدزاف .ةنامأو ةقد لكب اهل

 .هتنامأو هتعباتمو هدوهجب اهعيرو

 :مهزربأو نوريثك ةذمالت هل

 دقو :(ه٣٠٤١ :ت) يكلاملا سيمخ نب رماع نب دوعس يضاقلا خيشلا ١

 .ةيدب ةيالو ىف هدعب نم ءاضقلا بصنم يف هفلخ

 ٢ - :ت) ىنيسفغلا رماع نب رصان نب ىلع ىضاقلا خيشلا ٣٩٤ ه/١٩٧٤م( .

. (م٩٩٩١/_ه٠ :ت)



 ١٦١. و- ءارلا فرح

 ٤ :ت) يرجحلا يلع نب دمحم نب دمح نب ديعس ملعملا ١٤١٦ه/!٩٩ام(.

 ٥ :ت) يرجحلا دشار نب ملاس نب رصان نب دومح لضافلا ١٤١٧ه/٩٩٧ام(.

 .مهريغو

 هنع نوضار سانلاو ،(م٥٤٩١/ه٤٦٣١) ماع نم مرحم رهش يف هني يفوت

 الو ،ةرفغملا هل نولأسيو هيلع نوم;حرتي مهعم ست مهنيب هركذ ارط املكو
 . هنر ريخب الإ هنوركذي

 يلاهأ ىلإ ةلاسر لسرأ هتافوب يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ملع املو

 :هتلاسر يف هلاق ام نمض نمو ‘هتافو يف مهيزعي اهئالضفو اهتعواطمو ةدب

 .«...رجَح لآ مكيف ةملث دمح نب دشار يضاقلا ةافو ...»

 :ينادمحلا سارف يبأ رعاشلا تيبب هتلاسر يف اضيأ مامإلا دهشتساو

 ؤدبلا ُدَقَتفُي ءاملظلا ةليللا يفو مهتج دج اذإ يموق يندقفيس

 .هلضفو هتناكم ىلع ليلد اذهو

 ٤٦٩. نايعألا ةضهن ٧هللا دبع نب دمحم يملاسلا ه

 ٣٣٢٣/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©يبيصخلا ه

 ١٦. ةيدب ةيالو نع ةيخيرأت ةحمل ،ملاس نب رصان ،يدمحيلا ه

 ٢٢٠/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6،يدعسلا ه

 .ةيدب ةاضق يف ةلاسر ردب نب دمحم نب سنوي "يرجحلا ه

 سلجم .هلامعأو هتايح ..يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا ادمحم نب ديعس .د ،يمشاهلا ه

.م٩٠٠٢ تيوكلا ةعماجب يملعلا رشنلا



 ا . . - ._ ۔

 اجإ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔...۔۔۔۔۔۔۔.. - .. .١٢

 يليعامسالا ديعس نب سيمخ نب دشار خيشلا

 .هيقف ضاق

 ةقيثو يف همسا درو ،ءاربإ لهأ نم يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ءاتفتسالل طابرم ةنيدم ءاهجو ضعب نم ةلسرم _ه٥٤٦١ ةنس ةدعقلاوذ ٢٨ خيراتب

 يف هنم ىوتفب ةليذم ،ةيقرشلا لهأ نم راجت عم لَجأل نهرلاب عيب ةلأسم يف
 .ةلأسملا

 .ه٥٤٦١ ةنس ةيخيرات ةقيثو ه

. ) 
 روشنم ريغ ثحب) رافظ ىف ءاضقلا مالعأ دلاخ نب ديعس ،يرمعلا
٠



 ۔-۔...۔۔۔۔ ٧٢ ٠٨ .هك ٠۔۔_۔ . ۔_... _ , _ غارلا فرح

 دشار نب بجر نب ديعس نب دشار خيشلا

 ) :يح ١١٠٤ /١٦٩٢م(

 .هيقف ضاق

 .ءاربإ ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 ىلع (م٠٤٦١۔ه٠٥٠١ :يلو) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ايضاق ناك

 _ _ه٩4 :ىلو) ناطلس نب برعلب :نيمامإلا هيدلو دهع كردأ دقو ،ءاربإ

 خاتنلا عمجي ناكو (م ٠٤ ١١ه_ _ ٦٩٣ :يلو) ناطلس نب فيسو ‘(م ١٦٨٨

 . تاطوطخملا خسنل ءاربإ عماجب

 يف دي هلو ،ىوتفلا ىف مهيلإ عجري نيذلا ءاملعلا نم دشار خيشلا ناك

 هل فقوو ءاربإ نم حفصلا ةقطنم يف ريبكلا عماجلا ءانبب ماق ثيح ؛ريخلا

 .لضفلاو فرشلاو ملعلا يف ناديم اهل ةبيط ةيرذ كرت دقو ،لاومألا نم ديدعلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .ةدع ةيهقف لئاسم هيف عمج :بجر نبا عماج ١-

 دنع ةرسألا هقف ىف دحاو دلجم هنم ىقب دقو ٠ ءازجأ ةئالئ ىف باتكلا عقيو

 .ىثراحلا دمح نب ملاس خيشلا هديفح

 خيشلل ناتسبلا هكاوف باتك ىف اهنم ضعب دجوي :ةديدع لئاسم - ٢

 ناديبع نبا ناك» :هنع لاق يذلا ،يويلحملا ىنيسحلا ملاس نب سيمخ نب ملاس

 اذه ىلإ لئاسملا نم مهيلع لكشأ امب نوعجري رصعلا كلذ ءاملع دام نباو

.ها «بجر نبا ىنعي خيشلا



 ٠ . ١ - ._ ۔

 اج/ديبنامعلا ةاضقلا مجعم { .___ ___ _ -: ١١٤ ._۔۔۔۔۔

 ١٩١/٢٣ - ١٩٢. نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس ؛ىشاطبلا ه

 ٢٨. ۔- ٢٦ ص خيراتلا ربع ثرحلا ناميلس نب دمح نب دمحأ ؛ىثراحلا ٠

 ٨. ص يلع نب حلاص خيشلل ةيتاذلا ةريسلا ،نافلخ نب ديعس نب دمحم ؛يرمعملا .

 ٠ ص يلع نب حلاص خيشلل ةيتاذلا ةريسلا ،مالس نب هللا دبع نب دومحم ؛يرقصلا ٦.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ؛يدعسلا ٢٢٢٣/١ _ ٢٢٥.



 غ رلا فرح
 ۔ ۔۔ ۔۔۔ 9 ٥ ٩ ١ .© . 7

 نب ديعس نب نيوش نب ديعس نب دشار خيشلا
 يعادبلا ديبع نب دمحم نب ديعس نب دمح

 (م٠٥٩١ ربمقوت / ه٠١٧٢١ رفص :ت۔م٨٧٨١/ه٥٩٢٦١ : و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 دجو ،ءاملعلاو ملعلل ابحم أشنو ،قيوسلا ةيالو نم ةبخلا ةدلب يف دلو

 خيشلاب لصتا دقو ؤبلطلا يف ايماصع ناكو ملعلا ليصحت يف دهتجاو

 .هل ذملتتو هيدي ىلع سردف ،قاتسرلا يف يكمللا فيس نب دشار

 ناك كلذ عم هنكلو ‘كلذ نم ىبأي ناكف ءاضقلا ىلوتي نأ هيلع ضرغ

 حلاص نب ىسيع خيشلاو يليلخلا مامإلا ناكو ،ناك امنيأ سانلا نيب يضقي

 .اهنايضميو هاواتفو هماكحأب ناديشي يثراحلا

 نب ميهاربإ خيشلاك ؛هرصع ءاملعب ةقيثو ةلص يعادبلا خيشلل تناك دقو

 سيمخ نب نادمح خيشلاو ،يربغألا دمح نب فيس خيشلاو ،يربعلا ديعس

 .مهريغو ،يفسريلا

 هللا يف هذخأت ال ركنملا نع ايهان ‘فورعملاب ارمآ يعادبلا خيشلا ناك

 لام ذخأ نع اديعب 5ايندلا يف ادهاز ناكو ،هللا مراحم ىلع ارويغ ،مئال ةمول

 .اهيف ةنسحلا ةودقلا ناكف نهملا نم ريثكلا لواز دقو قح ريغب دحأ

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .ليلقلا الإ هنم قبي مل رعش ناويد

 :اهعلطم يف لاق يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ءاثر يف اهنم ،دئاصق ةعومجم

 ادهج هللا عاطأ دق دبعل ىدهي هلللا رصن هللا دابع

اده نيدلا سابل نم ىدرت يقت رزب داع مامإ
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 ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ص . .٦

 :اهنم تايكولسلا يف ةديصقو

 يلايللااارهس تاب يلاعملا يغبي نمم لك

 ىلصملا قوفانجاس لالجلا يذ نم ةيشخ

» » + 

 يتلأ أالذنج ثمق يبلقب رونلا قرشأ

 :ىليام هماكحأ نمو

 ةمدقم يف ةمحالاتم يهو ۔ يسيمخل ا دمحم نب سم اش يف ةبرض ثترظن»

 ٥ثتايسنرف ةضف شورق ةسمخ شرألا نم هلف ةطقن نورشع اهتلمج ،سأرلا

 نب دشار هير ىلإ ريقفلا هبتكو _ه ١٣٠٥ رخآلا عيبر رهش ١٠ موي خيرأتب ملعأ هللاو

 .«هديب ىعابلا ديعس

 هتافو موي هرمع ناكو ۔م٥ ٠ ربمفون /_ه٠٧٣١ ةنس رفص رهش يف يفوت

 .ةنس نيعبسو اسمخ

 ٠ ص قيوسلا ءاملع دشار نب حلاص ؛يرمعملا ٣.

 ٥ ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف ؛يدعسلا ٢٢٥/١.

 . .................... 5ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا ٢٢/٧ - ٣٦.



 ١٦٧. هه . ءارلا فرخ

 يثيفلا ملاس نب ميلس نب دشار خيشلا

 (م٩١٩١/ه٧٢٢١ :ت)

 .هيقف ضاق

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو كرشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 .يرجهلا

 بيدألا هيقفلا هنبا مهرهشأ نمو ،ةبيط ةيرذ كرتو ،رابجنز يف ءاضقلا ىلوت
 .يثيغلا دشار نب ديعس

 .ىماتيلاو ءافعضلل أجلمو ،رابجنز يف حالصإلا لاجر نم ناك

 ةيميم ةديصقب ينالهبلا ملسم وبأ هاثر دقو م٩١٩١/_ه ٧ ةنس يفوت

 .ةليوط

 ٥ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛ىبيصخلا ٣٠٦/٣.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف ؛يدعسلا ٢٢٨١.



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -ح ٨

 يكمللا ديعس نب فيس نب دشار خيشلا

 (م٥١٩١/ه٢٢٢١ :ت۔م٦٤٨١/ه٢٦٦٢١ :و)

 .هيقف ضاق

 نرقلا نم لوآلا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع

 .قاتسرلا ةيالو نم ؛يرجهلا رشع عبارلا

 ميركلا نآرقلا ظفحف ،مّلعتو اهب أشنو ،قاتسرلا نم ىرضُت ةلحمب دلو

 ناكو ٠ هاتمت ام لان ىتح دهتجاو ملعلا بلط يف 7 6نينس عبس نبا وهو

 نب دجام خيشلاو ] يديعسوبلا نازع نب دومح نب لصيف دهازلا ديسلل امزالم

 .يربعلا سيمخ

 هوخأ مهنم ٠ نوريثك هنع ملعلا ذخأف ©ىرصق دجسمب سيردتلل سلج

 نب دمحم خيشلاو ؤ يملاسلا نيدلا رون مامإلاو .ىكمللا فيس نب ملاس خيشلا

 .يحاورلا سماش

 كلذ يف ةاضقلا سيئر ناكو ،اهيحاونو قاتسرلا ىف ىوتفلا رادم هيلع ناك

 .عرولاو دهزلاو لضفلاب هترهشل هنامز ةاضق لضفأ ناكو فرطلا

 ىرح دقو ؤ© يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةلودل ءاحصنلا مظعأ نم وهو

 .هنارقأ هب قبس ام ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا نم

 :اهنم ؤ ةيملع راثآ ةدع يكمللا خيشللو

 .تانايدلاو ماكحألاو ىواعدلا فلتخم يف لئاسم عومجم ١

 ىف هنم ةخسن دجوت جحلا ىف باتك :كسانملا ملع يف كلاسملا - ٢

.دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم



 .۔۔۔۔۔ ۔_۔٭. ٩ ه :.- ه ۔۔۔۔۔.۔ _ ۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔ _ .. ۔۔ ۔.۔ ۔ __ ۔ .__ ءارلا فرح

 يف دئاصقو "قحلا رشن ىلع ضيرحتلاو ملعلا لضف يف دئاصق ۔ ٣

 .ةيمظن ةبوجأو ،كولسلاو مكحلاو ظعاوملا

 . داروأو بطخ ۔٤

 ٢٧٤ - ٢٧٥. ص نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ١٢٥/٢ _ ١٤٦. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ٣٤ _ ٣٥. ص نامغغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ،ملاس نب هللادبع ؛يثراحلا ه

 ٦٨. ۔ ٦٧ ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 ٢٢٨/١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ؛يدعسلا ه

١٤٨. ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ._ ..

 ؛تيخب نب نافلخ نب زيزع نب دشار خيشلا

 يبيصخلا ديشرلا وبأ

 (م١٨٢٩٦١ سطسغأ / ه٧٤٢١ رشص :ت۔م٧٤٨١/ه٢٦١١ :و)

 سج ==7 .هيقف ضاق

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع

 ملعتو كاهب 7 لئامس ةلافس ىف دلو

 .ميركلا نآرقلا

 ةحماط سفن هل ،ةنطفو ءاكذو ظفح اذ ناك

 ىتح ‘هرغص مايأ يف وهللاو لزهلا هنم فرعي ملف ٥6عرعرت ذنم رومألا يلاعم ىلإ

 . ةيقار ةرهش مركلا يفو ةيلاع ةلزنم ملعلا يف لان

 هيلإ هبرقف ،هبلطي هيلإ لسرأف ديعس نب يكرت ناطلسلا هتمه نعو هنع عمس

 يف داز هدلاو دعب مكحلا مامز يكرت نب لصيف ناطلسلا ىلوت املو ،همركأو

 ةيعرشلا رماوألا هدلقو ،اهتسايسو ةلودلا نوؤش هيلإ ىقلأف ،هماركإو هيلإ هبيرقت

 ةنس دشار نب ملاس مامإلا ةمامإ تماق املو ،لئامس يداو يف ةصاخ اهماكحأو

 ناطلسلا ىلوت املو ةمصاعلا ىف نكسو لئامس نع عطقنا م٣١٩١/_ه١٣٣١

 اسيئر هلعجو ٠ ةينيدلا نوؤشلل اريزو هذختا هدلاو دعب مكحلا لصيف نب روميت

 .طقسمب ةيعرشلا ةمكحملا يف

 . ديشرو دمحم نييضاقلا نيهيقفلا نيخيشلا دلاو وهو

  

 



 , _ غارلا فرح

 : ةيملع راثآ ةدع هل

 نب دمح ديسلل لئاسلا داشرإ باتك يف اهنم ضعب دجويو ةيرثن ىواتف ١
 . يميلسلا ديبع نب دمح خيشلا ديبع يبأل نيرصبملا ةيادهو ،يديعسوبلا فيس

 .بركلا فشك يف اهضعب دجوي ،ةمئألا بطقل لئاسرو ثوحب ۔ ٢!

 ةيمظن ةبوجأ هل دجوت امك "ريسيلا رزنلا الإ اهنم قبي مل .ةريثك راعشأ ٣

 . تاسيمختو

 ٢٥٩. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ١٧٥. ۔٢/٩٦١ نامعنلا قئاقش .دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ٦٨. ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 .١٣٢٢۔١/٠٣٢٢٦ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ؛يدعسلا ه

١٤٩. ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم { ___ ___ ._۔۔۔۔. “-ئ9 _ .٢٠٢

 ديعس نب ناسغ نب دشار خيشلا

 .هيقف يضاق

 ةبضق يف اومكح نيذلا ةاضقلا دحأ ناك “يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 يصورخلا باطخلا نب رمع مامالا دهع يف ناهبن ينب لاومأ يف فرصتلا

 .(م٩٨٤١ _٠٨٤١/_ه٤٩٨ _ ٨٥ :مكح)

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

٦٨. ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه



 ۔ ۔٠ ٢٠٢ هه . ٥ _ ۔۔_ .۔ ۔... ._ ._ ءارلا فرح

 يميهشلا ناحرس نب دشار نب ةعيبر خينتلا

 .هيقف .ضاق

 .نييئاطلاو امد نم

 :مكح) يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلل ايضاقو ايلاو لمع

 .اهنم مجعلا درط دعب نيرحبلا ىلع (م٩١٧١ _- ١١٧١/ه٣٣١ ٢

 :يزمحلا دمحم نب دمحأ اهرعاش لاق هيفو

 (الاوأ) ايحأو ىتأ نم دشار يميهشلا نب ةعيبر يحيدم اذ

 الامش انيمي اهبرغ اهقرش اهيلع نامألاو نمألا طسب

 سيمخ نب مل اس خيشل ١ ب اتك اهنم هدي طخب ةخوسنم بتك دجوت

 .ه١٦١١ ةنس يوليحملا

 ٢١٤. ۔ ٢٠٩ ٢١٢ ديعسلا علاطلا :دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

١٥٤. ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 م ا ح / زربي امحل ا هاعحمسل ا حنم

 ديعس نب ناميلس نب دجام نب ةعيبر خيشلا
 يدنكلا

 ةرخآلا ىدامج ٢ تيسلا ةليل :ت۔م٤٤٨١ سطسضأ /ه٠٦٦١ بجر :ور

 (م٧٢٦١ ريمقوت ٢٢ /ه <

 .هيقف :ض ق

 نرقلا نم لوألا ثلثلاو ۔رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف رشاع
 .يرجهلا رشع عبارلا

 .يباوعلا ةيالوب صورخ ينب يداو نم راجهلا ةدلب يف أشنو دلو

 نب ىيحي خيشلا ىلع ذملتت مث ،راجهلا هتدلبب ميركلا نآرقلا ملعت
 نع ذخأ امك هقفلاو نيدلا لوصأو ظخلا نف هنع ذخأو ناهبن يبأ نب نافلخ

 .ناهبن يبأ نب سيمخو ،دعاج نب ناهبن نب رورس خيشلا

 .يدنكلا ةعيبر نب ىيحي خيشلا هنبا ملعلا هنع ذخأو

 دشار نب ملاسو ‘يديعسوبلا سيق نب نازع :ةثالثلا ةمئألا رصاع

 ىلإ نازع مامإلا عم جرخ دقو يليلخلا هللادبع نب دمحمو ‘يصورخلا

 يداو نم اوجرخ نيذلا ىلع اريمأ ناكو ‘كراعملا ىدحإ يف كارتشالل يميربلا
 .نافلخ نب ىيحي خيشلا هذاتسأ يأر نع كلذو ،مامإلا عم داهجلل صورخ يتب

 ماع ديعس نب يكرت ديسلا رصع يف طقسمب كوكصلل ابتاك لمع

 نب فيس يضاقلا خيشلا همع نبال ادعاسمو ابتاك لمع امك .م٦٨٨١/_ه٢٣١

 ىلإ ايضاق لقن مث ،ةزيجو ةرتفل لئامس ىلع ايضاق نيع مث "يدنكلا دمحأ

 ،طقسم ىلإ بهذي ملو راجهلا يف يقب دشار نب ملاس مامإلا دهع يفو حرطم
 صورخ ينب يداوب ءاضقلا يصورخلا دشار نب رصان خيشلا هيلإ دنسأ دقو

امنإو ،ايرهش ابتار اذه هلمع ىلع ىضاقتي نكي ملو "ملاس مامإلا هيخأ نم رمأب
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 هتفيظو يف طقسم ىلإ داع ملاس مامإلا ةافو دعبو ،ةأفاكم ىلع هنم لصحي ناك

 .للا هافوت نأ ىلإ حرطم يف ايضاق يقب ثيح .ةقباسلا

 او قحلا لوقيو .نهادي الو لماجي ال ؤهللا نيد ىف ارويغ .اعرو ادهاز ناك

 اضرلا بيرق .ءاهفسلا ىلع بضغلا عيرس . هللا مراحم تكهتنا اذإ ةصاخ ؛ىلابي

 .قحلا ىلإ عوجرلاو

 هتدلبب ما٧٢٩ ربمفون ٢٧ /ه٦٤٣١ ةرخآلا ىدامج نم ٢ تبسلا ةليل يفوت

 . اهيف نفدو .راجهلا

 ٤٥٦. ص نامجلا دئالق &تبفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا نمحرلا دبع نب ناهبن نب بوقعي ؛يصورخلا ه

 ١١٣. ۔ ١١٢ ص (روصعلا ربع يباوعلا خيرات نم حمالم نمض)

 ٢٥١/٠. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ؛يدعسلا ه

١٤٨١. ةيضابإلا مالعأ ليلد ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه



 اج/ نييناععلا ةاضقلا مجعم {... __ _._. ... - ...٢٠٦٠

 نافلخ نب زيزع نب دشار نب ديشر خيشلا
 يبيصخلا

 (م٤٧٩١ ربوتكأ ٢٢ / ه ١٦٢٩٤ لاوش ٥ :ت)

 رشع عبارلا نرقلا يف شاع .هيقف ضاق

 .لئامس ةيالو نم ؛يرجهلا

 ليمج نب نافلخ خيشلا دي ىلع ذملتت

 .همزالو هيلع هقفتو ،يبايسلا

١ 

 اذ ناكو ءاهقف ابيدأو ،ايعاو اظفاح ناك دقو

 -١ 2 .قئاف دج طخ
 . `۔>>_۔<دعس َ

 -. ۔۔۔- 3 قيفو ةنطابلا نادلب ضعب يف ءاضقلا دلقت

 نيع ةدم دعبو ءاضقلا نع ىلخت مث ،روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف تايرق

 . م٤٧٩١/_ه ٤ ماع ىف كلذو كلئامسب ةارشلا عماج يف اسردم

  
 :خئاشملا سيردتلا يف هئالمز عمو عماجلا اذه يف هدنع ٹثسرد دقو

 يمشاهلا ملاس نب هللادبعو ،يدوؤادلا ملاس نب ديعسو يبعانلا دمح نب يلع

 .يركبلا ىسيع نب ىسومو

 هللا ةمحر يدلاو بحاص وهو ،م٤٧٩١ ربوتكأ ٢٢ /ه٤٩٣١ لاوش ٥ يف يفوت

 .ىعوبسأ هبش ةرايزلا نالدابتيو هيلع

.ضارغألا ىتش يف دئاصق هل



 ۔۔۔۔۔_۔__۔_ ٠٢٠٧ هو ٥ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔ .۔..۔ _۔. . ۔۔ ۔۔۔_۔. _ _ رلا فرح

 ٠ ص ةحيرقلا يحو نم ربج نب يلع ؛يربجلا ٢٣ _ ٣٤.

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؛يدعسلا ٢٥٣١ _ ٢٥٤.

ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه ١٥٤.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يمايرلا يدهفلا دمح نب فيس نب رهاز خيشلا

 (م٥٥٩١/ه٧٢١ا :ت)

 . هيقف 79 او ] ض اق

 رضخألا لبجلا نم قيس ةدلب نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن ةيالوب

 ما٤٤٩/_ه٣٦٣١ ةنس يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا هالو ،اعرو الجر ناك

 مث رهشأ ةعبس اهب يقبف ،يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا نم الدب يربع
 .يشيقرلا خيشلا اهيلإ يليلخلا مامإلا داعأف ،اهب مايقلا نم ىفعتسا

 حرش وهو ،«ةيريبعلا حرش ةيرهبعلا ةحفنلا» باتك :ةيملعلا هراثآ نم

 ضعب عم ؛ةيريبعلا ىلع بطقلا مامإلا حرش نم هفلؤم هبختنا رصتخم
 خيشلا هبالط نم ،ابيرقت ةحفص ةئام يف حرشلا عقيو ؤ©فرصتلاو تادايزلا

 دشار نب ملاس مامإلا نب هللادبع خيشلاو "يدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس

 .يصو رخلا

 .(هلك) ةيرهبعلا ةحفنلا ؤبفيس نب رهاز ؛يدهفلا ٠

 ٤٣٥. ص نايعالا ةضهن للا دبع نب دمحم ؛يملاسلا ٠

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف يدعسلا ٢٥٧/١.



 = هو - ٠ . ._۔۔ ..۔۔ .يهازلا فرح

 هنلا دبع وبأ ؛ديعس نب هللا دبع نب رهاز خيشلا
 ينامثعلا
 (م٦١٧٩١ سطسغأ ٢٢ / ه٦٩٢١ نابعش ٢٧٢ :ت)

 .هيقف «ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ىلوت دقو ،ىوزن نطوتسا مث ، الهب يف دلو

 . ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلل ءاضقلا

 ىلإ اعطقنم \افيفع اعرو ءاتقت املاع ناك

 ارويغ ناكو كاهفراخزو ايندلا نع اضرعم بر

 .هللا مراحم ىلع

 .ىصارحلا ديعس نب دوعسم نب رصان ىضاقلا املع هنم دافأ نممم

  

  
 هللا دبع نب دمحم ثحابلا ماق ©ةيهقفلا ةبوجأل ا نم ديدعلا هل دجوت

 ةديجمل ١ تاباوجل ا» هامس . ب اتك يف هيلع لصحت ام بيترتو عمجب يفيسلا

 .«ةديفملا تالاؤسلا ىلع

 ٣٢٨/١. نامعنلا قئاقش ©يبيصخلا ه

 .ةديفملا تاباوجلا ةمدقم ؤهللا دبع نب دمحم ؛يفيسلا ه

 ٥٠. ص يليلخلا مامإلا ةسردم دمحأ نب دمحم ؛يليلخلا ه

 ١٥١. ةيضابإلا مالعأ ليلد ،ينابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ه

  



 1 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ع تت ن۔۔_.۔۔۔: !ذ ..۔۔۔.۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔_.۔۔۔۔۔۔ه ٦ا9> ٢!١ا٠.۔۔__..

 نب فيس نب دمحم نب فيس نب دياز خيشلا -
 نب يلع نب هلا دبع نب ملاس نب نارهز ! ; ¡
 مالسلا دبع لآ نافلخ نب دمحأ -..

 .هيقف ضاق

 محص ةيالوب مالسلا دبع لآ ليد ةيرق نم

 .ةنطابلا لامش ةظفاحمب

 .ةيداليم ١٩٣٦٢ ه٦٥٣١ ةنس هتيرق ىف دلو

 ميركلا نآرقلا مّلعتو ةيرقلا هذه يف أشن
 وهو ءاكذلاو غوبنلا هيف ىأر املو هدلاو لي ىلع

 هدلاو هلسرأ ةنس ةرشع ىتنثا وأ نينس رشع نبا

 نب ناميلس خيشلاو ،يلمازلا دمح نب دمحم خيشلا دنع سردف ،قاتسرلا ىلإ

 فرصو وحن نم ةيبرعلا مولعو هقفلا لوصأو ةديقعلا لوصأ يملاسلا انهم

 .اًضيأ ثاريملا ملع سرد امك "نايبو

 اميف ةاضق اوراص نيذلا تقولا كلذ يف نيملعتملا نم ةعومجم لمازو

 :لثم دعب

 .يرذنملا دشار نب رصان خيشلا

 .يروفلا ديعس نب دام خيشلا

 فيس نب ملاس انبا فيسو دمحم ناخيشلا اضيأ هئالمز نم ناك امك

 .نايكمللا

  

 



 ۔۔... ...... ١٢ا و - بهازلا فرح

 يعورزملا رملا نب عيبرلا خيشلاو يدشاربلا ناهبن نب فيس خيشلاو

 .مهريعو

 يضرلا مامإلا دهع يف قاتسرلاب فاقوألا لاومأ نع الوؤسم لمع

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 .م٢٦٩١/_ه ١٣٨٢ ماع ىرول ةيالو ىف ءاضقلا ىلو مث

 .ةريسي ةدم ايضاق صانش ةيالو ىلإ لقن مث

 .م٠ ىلإ ١٩٦٤ ماع نم ايسايس نجسلا لخد مث

 ءاضقلل ديعأف نجسلا نم جرخ سوباق ناطلسلا ةلالج رصع ةيادب يفو

 .راحص مث محصب

 .اهب ايضاق رافظ ىلإ لقن ١٩٧٢ ليربإ ١٩ قفاوملا ١٣٩٢ رفص رهش يفو

 :ةيملعلا هراثآ

 .سيردتلا يف يلمازلا هخيش نع بوني ناك ۔

 .ةبوتكملا ىواتفلا ضعب -

 .ةبوتكم بطخ _

 .ةعونتم ضارغأ يف دئاصقلا ضعب

 باتك ظفحي دئاز خيشلا رأ يلابقملا ملاس نب كرابم نب لاله خيشلا ىور

 ةعبرأ لصت زجرلا رحب نم هقفلا يف ةموظنم وهو 6 يملاسلا مامإلل ماظنلا رهوج

 قفوملا ه٥٩٣١ ةدعقلا يذ نم سماخلا سيمخلا موي ريس ثداح يف يفوت

. م٥٩١ ربمفون ٩



 اج/ نيينامعلا ةاصحقلا مجعم ع .

 ةثعبب ءاتفإلا ةمهمب فلك دقو ،مارحلا هللا تيب جح ىلإ رفسلل زهجتي ناكو

 .كلذ نيب لجألا لاح نكلو ةينامملا جحلا

 تزربأو تقولا كلذ يف ةلوؤسملا ةيموكحلا تاهجلاو فحصلا هتعن دقو

 .ةيعامتجالاو ةيئاضقلا هتناكم

 مالسلا دبع لآ ءاملعو ةمئأ ركذب مالعألا ةفحت دمح نب ةفيلخ نب لالط ،مالسلا دبع لآ ه

٦٥ ۔۔ ٨١.



 ٢١٢.. هه . . يهازلا فرح

 كرابم نب دمحأ نب كرابم نب نارهز خيشلا

 يديعسوبلآ

 (م٥٢٩١/ه٤٥٢١ا :ت)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 دوعسم نب دمحم خيشل ١ مزال دقو ك حنم ةيال و نم نيقيفل ا ةلحمب دلو

 .مولعلا نم ديدعلا هيدي ىلع ملعتو يديعسروبلا

 يصورخلا دشار نب ملاس نيمامإلل ءاضقلا يلو ،ماكحألاب افراع اهيقف ناك

 .حّتَمو مأب ىليلخل لا هلا دبع نب دمحمو

 .ةيمظن ةلئسأ هل

 ٠ ص ديقملا زجوملا ٨“فيس نب دمح ؛يديعسروبلا ١٢٢ ۔ ١٦٤.

 ٠ ص دوعسلا علاطم ٥“ثفيس نب دمح ؛يديعسربلا ٥ _ ٣٢٦.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف ©يدعسلا ٢٥٩/١.



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 777 - . . - ح .:٢١

 يلع نب هتلا دبع نب ملاس نب نارهز خيشلا
 مالسلا دبع لآ

 .هيقف ضاق
 .محص ةيالوب مالسلا دبع لآ ليد ةيرق نم

 ناطلس نب ديعس نب يكرت ناطلسلا دهع يف ةروباخلا ىلع ءاضقلا يلو
 .م١٧٨١/ه٥٠٣١ ماع مكحلا يلوت يذلا

 مالسلا دبع لآ ءاملعو ةمئأ ركذب مالعألا ةفحت دمح نب ةفيلخ نب لالط ماللا دبع لآ ه

 ٦٢. ص

٧٢. ص ةليمجلا يتيالو محص هللا ديع نب ملاس .مالسلا دبع لآ ٠



 ۔ ۔ . ._ ٢١٥. و - . يهازلا فرح

 يشولبلا يلع نب ماس نب نارهز خيشلا

 .هيقف ضاق

 /ه٧٨٢٦١ ۔-٥٨٢١) قاتسرلا يف سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا ىلو

 . )م١٧٨١ _- ٦٨

 .اًضيأ نازع مامإلل ايضاق هدلاو ناك

 ةمكحملاب 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



 ا . . 7 ._ ۔

 !جا نبينامعلا ةاضقلا مجعم .. _۔.... -- . ٢١٦

 يلوعملا يلمازنا دمحم نب نارهز خيشلا

 . هيقف ٦ ض اق

 (م١ا٧٤٨/_ه ٦٢٦٢ :ت م٨٧٧١/ه ٩٦ دلو) نيبملا حتفلا ىف قيزر نبا لاق

 دعاج نب رصان ةمالعلا خيشلا دصقي) دمحم يبأ خيشلا تاباوج نمو»

 يضاقلا خيشلاو يبيهولا دجام نب ديعس ناخيشلا هلأس امل (يصورخلا

 نالف نب نالف رقأ :اهيف بوتكملا ةيصولا يف يلوعملا يلمازلا دمحم نب نارهز

 .هأ .«......... ناخيشلا اهيأ امكباتك ىنلصو :لاقف ،نالفل ىنالفلا هتيبب

 رهظي يذلاو ءاضقلا ىڵلوت نيأو هتافول الو هتدالول اخيرأت ذجن مل :تلق

 .م٦٤٨١/ه٢٦٢١ ماع ىفوتملا يصورخلا دعاج نب رصان خيشلا رصع يف هنأ

٠ ص نيبملا حتفلا دمحم نب ديمح قيزر نبا ١٣٥.



 ۔۔_۔..۔.٧١٢ و - .... ... يهازلا فرح

 يميهشلا دوعسم نب نارهز خيشلا

 .هيقف .ضاق

 م يربع ےس نب نب 2 ۔ م١ا٢٩٨/_ه٩٠٣١) ىربغألا ناخيش نب دمح نرب فيس خيشلا سلاج

 .هنم دافأو (م١٦٩١/_ه٠٨١

 .ت اي رقب ء اضقل ١ ىل و

 .اهملاعمو اهمالعأ تايرق نع ةلاسر ،سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه

١٩/٢. نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٥يدعسلا ٠



 . .۔ . . ٢١٨ <- ٠   اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يصقشقتلا دشار نب دمحأ نب دايز خيشلا

 .هيقف ضاق

 .دايز لآ ةرسأ ءاملع لوأ وهو ،ءالهب نم

 . دايز نب رمع نب هللا لذبع هديفحو كرمعو ديعس هادلو ءاهقفلا نمو

 ءاملع اهنم جرختو ٠ اًّضيأ ءالهبب جرفم لآ ةرسأ ترصاع ةرسألا هذهو

 .نوريثك

 جزفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم ةمالعلا مامإلا مايأ ءاضقلا يلو

 .(م٩٨٤١/_ه٤٨ :يح)

 .ءالهب ةنيدم ءاملع ىف ثحب دشار نب سيمخ ،يودعلا .

 ٣١٩/٦. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ؛ىشاطبلا ه

١٤. ص نامممب مالعألا لسالس ناميلس نب دلاخ ٥ىصورخلا ٠



 .٦١٢`د هه نيسلا فرح

 نب ميمه نب رورس نب دعاس خيشلا

 يبيبشلا ديعس نب دمحم نب رماع نب ملاس

 .هيقف .ضاق

 . 1٩٠) ٤/_ه١٢٣١ ىف ىح) ةعنصملا ةيالوب طرقلا ةقطنم نم

 :خئاشملا نم املع دافأ

 سوماق باتك فلؤم 8(ه٨٧٢٦١ :ت) يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلا 7

 .هباتك ءازجأ نم ريثكلا خسنو هدنع سرد دقف ،أزج نيعست يف ةعيرشلا

 . (_ه٣١ ٠١ :ت) ىبراغلا متلس نب دمحم خيشلا 7

 انبا ناميلسو رصان ناخيشلا هدنع سرد نمممو "ملع سلجم دعاس خيشللو

 .دعاس نب ملاس هنبا اضيأ مهنمو ،نايروكذملا هدومح نب سميوش

 .بيسلاب سيق ني نازع مامإلل ءاضقلا يلو

 طخب يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلل ةعيرشلا سوماق خسن ضعب دجوت
 :اهنم هدي

 همامت ناكو ،يدعسلا دابع نب دشار نب دمح هيقفلا خيشلل هخسن ٤. ج

 ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم نولخ نيرشعو سمخل سيمخلا ةريهظ

 7٦1

 .ه٦٩٦١ لوألا عيبر نم ٢٤ سيمخلا موي هنم ىهتناو ٠١ج

 رفص ٦٢٥ نينثإلا رصع هنم ىهتناو نازع نب سيق ديسلل هخسن ٦٨ ج

._ ٥



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم - ج .

 هنم ىهتناو ٠ يدعسلا حبصم نب ملاس نب رميوع نب دمحأل هخسن ٤ ح

 ._ه٤٢ ىلوألا ىدامج ١ تبسلا موي

 .ارثنو امظن ةيهقفلا ةبوجألا ضعب هنع دجوتو

 بجر ٢ خيراتب ابتك دعاس خيشلل ةمجرت اهيف ةركذم ديعس نب رصان نب ملاس يدعسلا ٠

 .يلإ اهلسرأو م٧٢/٧/٧٠٠٢/ ه ٢٨

٩٥/٧ _ ١١٨. ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا ايلع نب دهف .يدعسلا ه



 . .. ٢٢١ . نيسلا فرح

 نب دمحأ نب رصات نب دمحأ نب ملاس خيشلا ١

 يمايرلا رمع نب فلخ نب دعاج نب دمحم

 (م٩١٩١/ه٧٢٢١ :ت ۔ م٨٦٨١/ه٥٨٢٦١ : و)

 . هيقف ٠ ض اق

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو ارشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 . يرجهلا

 ةنس يف تام نأ ىلإ ايقيرفإ قرشب ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوت

 ملسم وبأ ينالهبلا ملاس نب رصان ةمالعلا خيشلا هاثر دقو م٩١٩١/ه٧٣

 .ةميمح ةقادص امهنيب تناك دقو ، ةليوط ةينون ةديصقب

 ٤١٧ _ ٤٢٢. ص ناويد .ملاس نب رصان ؛ينالهبلا ه

 ٣٤٨. ص رابخألا ةنيهج .يلع نب ديعس ؛يريغملا ه

 ٣٠٧/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

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



 اج / نبينامعلا ةاضقلا مجعم . < ..

 نب دمح نب ديعس نب دمح نب ملاس خيشلا

 يدشاربلا
 (م١٥٩٦١ ريمقوت ١٢٧١١ / ٢٦٢ رفص ٦٢٥٢ ةعمجلا ةليل :ت۔م٨١دهل/ه ١١٠٥ :و)

١. ١- 

 .هيقف لاو ©كلضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 دمحم نب رماع ملعملا دي ىلعاهيف ميركلا نآرقلا مّلعتف اوانس ةدلب يف دلو

 مامإلا مزالو © لباقلا ىلإ لحر مث يدشاربلا دماح نب ناميلس خيشلاو يبيبشلا

 جحلا ىلإ يملاسلا مامإلا راس املف 6كهرحي نم فرتغاو يملاسلا نيدنا رون

 سردف لئامس يف يليلخلا ديعس نب دمحأ ةمالعلا ىلإ ملاس خيشلا لقتنا

 ةعبس م٣١٩١/_ه١٣٣١ ةنس يصورخلا دشار نب رصان خيشلا مزال مث .هدنع

 .يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا نم دافأ هنأ امك .رهشأ

 نب دمحم يضاقلا خيشلا هنبا :مهنم ،ملعلا ةبلط نم ةلمج هيدي ىلع ملعتو

 ،يدشاربلا ديعس نب ملاس يضاقلا خيشلاو ©يدرولا رفينخ نب ىسيعو ملاس

 .يقورحملا فيس نب نافلخ يضاقلا خيشلاو

 جورخ دعبو }وانس ىلع ايلاو م٣١٩١/ه١٣٣١ ةنس ىملاسلا مامإلا هنيع

 نب دمحم مامإلا هنيع ؛ىوزن نم يكلاملا سيمخ نب رماع كلام ىبأ خيشلا

 . اهعباوتو وانس ىلع مث ىوزن ىلع ايضاق يليلخلا هللا دبع

 .رابجنز ىلإ رفاس

 نع ايهان ث فورعملاب ارمآ هرمع ةليط ناكو ةرخآلا ءاملع نم ايقت ايلو ناك

 يوأيو © ريقفلا يساويو ريغصلل تصنيو 6 ريبكلا مظعي ،ةريسلا نسح ركنملا

.هرحب نم اووتريل ملعلا ةبلط هيلإ



 ٢٢٢. ه. . نيسلا فرح

 دجوي إةيبدأ تاحراطمو ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ اهنم راعشألا نم ةلمج هل

 .رفينخ نب ىسيع هذيملت دنع اهرثكأ

 .م١٥٩١/ه١٧٣١ ماع يفوت

 ١٢٧. ص نايعألا ةضهن ٨هللا دبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ٣٢٠/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ١٠٩ -_ ١١١. ص نامجلا دئالق ؤتفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ٢٦٦. ص ةيضفلا دوقعلا \دمح نب ملاس ؛يئثراحلا ه

 ٧٥. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 .يدشاربلا دمح نب ملاس خيشلل ةرصتخم ةمجرت رصان نب نارهز ؛يدشاربلا ه

. (س) فرح ةيناملا ةعوسوملا .



 !ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا

 نب ىسيع نب دمحم نب ناميلس نب هلا دبع
 نب ديعس نب دشار نب ىسيع نب حلاص

 نب نيسح نب دوعسم نب متاغ نب بجر

 يثراحلا رطاخ نب لاوش

 بلطملا دبع نب ثراحلا ىلإ هبسن دوعي
 .يشرقلا يمشاهلا

 دومح نب ملاس خرؤملا ةمالعلا خيشلا لوقي

 نامجبب شيرق ىلإ بستني نممو) :يبايسلا

 نب ىسيع نب رصان نب يلع نب حلاص لآ
 نآلا مهنمو ،ديمح لآ مهمع ءانبأو ديعس نب دشار

 مهتماعز زكرمو ،مهلآو ديمح نب ناميلس دالوأ

 ةدايسلا مهلو ،لباقلا يف ةريخألا نينسلا هذه يف

 .(ةيقرشلا ةيداب نم مهيلإ مضنا نمو ‘دمحيلا نب بعك نب ثراحلا لآ ىلع

  

  
 : هتدالو

 ةنس ةدعقلا يذ نم عبارلا يف يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا دلو

 .نامحمب ةيقرشلا ةقطنملاب ؤبريضملا ةيرق يف ،م٦٣٩١ قفاوملا يرجه ١٣٥١

 :هميلعتو هتأشن

 يناعم لك هنم بستكا يذلا ناميلس نب دمح خيشلا هدلاو فك يف شاع

 دلاولا رخذي ملو ،لمعلاو ملعلا يف ةيلاعلا ةورذلا ىلإ علطتلاو دجملاو ريخلا

ملعلا تح يف ائشان دلولا اذه لعجي نأ هنأش نم ام لك يف ةقاطو اعشؤ



 __ ٢٢٥... ههل:- ٨ ۔۔_۔ ۔۔۔۔.۔۔۔۔ ... ۔ ۔۔۔۔ .. ۔.۔_۔ ...

 هنأ ىلع لدت ايؤر همانم يف ىأر هدلاو نأو اميس ال ،قالخألا مراكمب يلحتلاو
 لكب حارو ،اذهب بألا رشبتساو ،ةلزنمو نأش اذ امملاع نوكي دولومب قزريس
 .ةقيقح ىلإ لامآلا هذه لوحت نأ ىلع لمعي لئاسولا

 :خئاشملا دي ىلع هنر يليلخلا مامإلا دهع يف ىوزن يف سرد امك

 نب ملاسو يديعسوبلا ديلولا نب ديزيو يدنكلا دمحم نب ناميلس نب دوعس
 .مهريغو يقاحسلا دمحأ نب دوعسو يديعسوبلا فيس

 :هيف لوقي اباتك هيلإ لسرأو اقوش هدلاو هيلإ نح ىتح تاونس ثالث ثكمو

 ريخب ماد ،ناميلس نب دمح نب ملاس دهتجملا لماكلا هيزنلا دلولا خيشلا ىلإ»
 كأو كتوخإو كوبأ "هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس ةمالسو ةحصو لاح

 .ةنملا هللو لاح ريخب ةلئاعلا ةفاكو كلمهأر

 هتعاط ىلع كقفويو اعفان املع كمهلي نأ ميحرلا نمحرلا ميركلا هللا لأسأ

 نمم كلعجيو ،هملع نئازخ نم كل فشكيو ،همعن غباوس لمكيو ،هتاضرمو
 .ميحرو ميرك هنإ ،هنسحأ لوقلا نم عا

 يفو كيف هللا كراب كداهتجا ينرسو ،هتمهفو ميركلا كباتك ينلصو

 .ينلصي مل ءاسملا ىلإ وانس قيرط ىلع هلاسرإ تركذ يذلا باتكلاو "كيعس

 .ةجاح هيلع ناك نإ هنع ثحبت نأ جاتحيو هتلسرأ نم دي ىلع يردأ الو

 خيشلا نم هتركذ يذلا باتكلا الو .هلصي مل حلاص دلولا باتك كلذكو
 هذه ىلإ هجوتلا مزَع ىلع هنأ مامإلا نم باتك انلصو هنإ لوقأو فيس نب ردب

 يتقان هديب الوسر كل لسرأ نأ ىل ادب دقو همودقب الهسو الهأ ©رايدلا

 ائيرق نوكت نأ ديعلل كبحأو ،ىوزنب رضاح ريغ مامإلا نوك پانيلإ لوصولل
 .ةرضاح (لبإلا) باكرلاو ،ةيناث عوجرلا تببحأ اذإ لاوط مايألاو

 لا انعمج ،كوجرن هيقفوت نسحو هللا تاكرب ىلع ينإو ،كناعأو هللا كقفو
.يفيسلا خئاشملا ىلعو 'مالسلا كيلعو ءاقللا ىلإو ،لاوحألا ريخ ىلع كب



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ح ٦

 دمح كيبأ نم كلذو . عمجأ انه نمو ٧هل تدرأ نمو ٥“بفيس نب ملاس نب ردبو

 .«مه٣٢٧٣١ ةدعقلا وذ ٢٨ ديب

 ديمح نب رصانو ينامعنلا ديعس نب رصان ناخيشلا اًضيأ هتذتاسأ نمو

 :ةيهقفلا هتبوجأ ضعب يف ريشي امهيلإو يدشارلا

 زثألا لمجم ىف ءاج امع لئاسي زممس ىف تقولاو ءاج دق الئاس ايأ

 زتبنا هنكلو دقع يف ناك دقو يتبحأ دقَق دعب نم يقب ليمز

 زمقلاك ناك مْهُعمَج قذِص ثاوخإو هدعب يناملا زصانلاو انرصانف

 زبغ نم رثإ ىلع بوقعي بوقعيو خماش نێيبلقب مهاركذو اؤلوت

 هلئاسر نمو يملاسلا هللا دبع نب دمح خيشلا هميلعت يف رثألا هل ناك نممو

 يدنع انهو ] بتكلا ىف هدجت نأ ىسع ،ثاريملا ءزج عرشلا نايب براتك» :هل

 ٢ةللا ءاش نإ هلك كبولطم دجت كلوصو دنع لصاحلا .عماج مخض «نئازخلاد

 ريخلا بلاط نيعي هقلاو ،ةروكذملا بتكلا يف هدجن اناسع «جهنملا» كلذكو

 . «قيفوتلا ىلو هللاو ٠ هدارم ىلع هقفويو

 يل لسرت نآ ديرآ» :هخيشل دمح نب ملاس خيشلا لوقي ىرخأ ةلاسر يفو

 .«ءاملا ىلإ نآمضلا ةجاحك قاتشمل هيلإ ينإف جراعملا نم يناثلا ءزجلا

 كيلإ لصاو جاتلا» :الئاق ىملاسلا دمح خيشلا هبطاخي ىرخأ ةلاسر يفو

 ضيرحت ىلإ جاتحت ال تنأو ةقباسلا بتكلا ىلعو ‘ هيلع ظفتحاف كلوسر ديب

 . «كلذ ىلع

 نب نافلخ ةمالعلا خيشلا دنع ةم يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ماقأ امك
 ىلإ هنع لحر املو . اريثك هملع رحب نم فرتغا ؤ لئامسب يبايسلا ليمج

 :اهنمض نمو لئاسرلاب هخيشل هتلصاوم يف رمتسا ةيقرشلا

 ةرضح ٠ ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

كيلع مالس ۔ هافاعو هللا هاقبأ _ يبايسلا ليمج نب نافلخ َلجألا ةمالعلا انخيش



 .۔ . ٢٢٧. : . نيسلا فرخ

 وجرأ ،ةيفاعو ةحص يف لاح لك ىلع هركشأو هللا دمحأ ينإو ،هتاكربو هللا ةمحرو

 ءازيئك كتيفاعو كتبحصب انررسو كباتك انلصو دقف :دعبو لاوحألا ريخ يف كلأ

 .لافقألا كل هللا حتف ،اريثك اهنم اندفتسا ةلئسألا باوجو ،انوصو انوع كانمدعال

 ةدساك ملعلا قوسف بتكلا نع امأ ؤكلذ لثم انقزرو ‘لاكشإلاو زومرلا كل لحو

 نأ ردقأ الو ،وذب نادلب انتدلب نوعجار هيلإ انإو هلل انإ هدحو هلل رمألاو انعم

 نإ كئفرع كلذل ابلاط ثيأر ىتمو .ةدضنم اهلعجنف انل لسرأ خيشلا اهيأ لوفأ

 ةلصخلا هذه لثم يف اميسال ،ملسم لك نوعو كنوع هللاو ،يدوبو ،هللا ءاش

 كلذ ىلع لصحت دقف نفلا اذهب ماملإ هل يذلا ةصاخلا امأ نكلو ردقلا ةليلجلا

 نم ةخسن نيرشعلا زهاني ام اندنع انهو ،ةيدهلاب مهنمو ءارشلاب مهنم .جراخلا نم

 ضرغ وأ ةجاح امهمو ،لاحلاب مزل ام اذه ،«سلاجملا ةجهب»و «ىمعلا ءالج
 .هدالوأو هللادبعو "يضاقلا خألا ىلعو "مالسلا كيلعو املاس مدو ،كلذب انفرش

 .(ةوخإلاو مامعألاو دلاولا نم ،ناسغو .هدالوأو هتوخإو فيسو

 .دمح نب ملاس دبعلا كدلو نم ه٤٨٣١ رفص ١

 :هذيملتل ةمالعلا خيشلا لئاسر نمو

 الف ،انامز ينع تعطقنا كبتك ىرأ ينإ دمح نب ملاس دلولا خيشلا اهيأ)

 ةرثكل الإ كاذ امف 5انامز مكنع يبتك تعطقنا ولف انأ امأو .اذه لثمب ينشحوت
 للع هذهف ادضاعملا دعاسملا مدعو ،لامهإلا ةرثكو ةحصلا ةلقو ،لاغتشالا

 ابلاط ملعللو ائِيَد كنوكل .اريثك كتحأ يننأ ملعاو ناعتسملا هللاو لع تفدارت

 مكلاغشأ بلاغ ملعأو ،هبحأ اريثك انأف كلذك ناك نمو ىابغار ادجم هيفو

 عفتنأو كعفنأل يلإ كعوجر تحأ ينإو ؤتضقنا دق تقولا اذه يف ةيظيقلا

 حرش نأ ملعاو ةريبك ةنم كنم اذه دعأو ملعلا رشن ىلع يندعاستو ،كب

 ىلإ جاتحي كلذو "حيقنتو ضييبت ىلإ جاتحي وهو ،«زجن دق» ءامدلا ةيميم
 كوجرأف ،كلغم الإ نوكي ال دعاسملاو ديشرلا دلولا عم خسنلا يف ةدعاسم

ىلعو .مكيلع ريثكلا يمالسو زق الو رح ال مئالم تقولاو كوجرأ كوجرأ



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم . < ..

 خيشلاو ‘ديمح نب دمح ينبا نيخيشلاو ،حلاصلا خيشلاو "زيزعلا انيخأ كدلاو

 امأ ،هللا دبعو ديشرو فيس دالوألا انه نم ،ةبلطلاو باحصألا ةفاكو .ىنامعنلا

 . (ماتخ مالسلاو هئاضق لحمب وهف يضاقلا دمحم

 :هخيشل دمح نب ملاس خيشلا نم ةلاسر هذهو

 ۔ هافاعو هللا هاقبأ _ ىبايسلا ليمج نب نافلخ دلاولا ةمالعلا يديس ةرضح)

 الو ،ةرسمو ةحص ىف كنأ ىنمتي ةيفاعب كدلو ،هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس
 6ينع كبتك عاطقنا ىلع فقهلتو رسحت يف ينإف دعبو ٨هلل دمحلاو اندنع ملع

 رفغتسأو ‘كنارجه نم هللاب ذوعأو ىنم ردص بنذل كلذ نوكي ال نأ وجرأف

 .(كلذب فرتعم يتنإو ،هدابع قوقحو هقح يف ينم طرف امم هيلإ بوتأو هللا

 :هباجأف

 ناميلس نب دمح نب ملاس دشرألا زيزعلا دلولا لضافلا خيشلا بانج ىلإ)

 كرذدقمو ،اريثك كل بحملا كبحم سهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس ؤيثراحلا

 كنع اديعب ناك نإو .احورو ابل كيلإ بيرقلاو ،ةيالو كنع يضارلاو ،اريدقت
 عاطقنا اهعطقي ال يتلا ةقيثولا ىرلاو ،كلاثمأو كب يدهعلو ؤاًحبشو امسج
 .سارغلا رمثم وهو بولقلا يف ام ىلع لمعلا امنإو ساطرق يف بوتكم

 ينايب عاطقنا يف فقلت الو .ةشحو كلخدت ال .يدل زيزع يدلو تنأ
 6يندبل ضارمألاو ىمحلا ةفلاحمو ،يتبيشو يلاح فعض ملعت كنأل كنع

 الو سانت الو ،نارجه الو ىلت كانه ال جعزنا نإو لابلا ىلع يدنع تنا

 نظت الو ،ێلإ ةبحألا زعأ تنأ يدلو اي "يرذع لبقاف راذع بحملاو ،نايسن

 .امومع عيمجلل حم انأ لب "كلاثمأ اصوصخو ،ملعلا ةبلطب نظ ةاسإ يب

 صخأ كلاثمأ بلطلا يدجم .نيدهتجملا نيلماعلاو اصوصخ ملعلا بالطو

 .(.مالسلاو ملعتل اذه صوصخلا

..ها ٥ لئ امس



 ‘٦٢٦. و نيسلا فرح

 :هل ىرخأ ةلاسر يفو

 نظ ءوسل الو ،كقحب اًئافختسا الو ،ءافج كباوج نع ثكس ام اقباسو)

 "تقولا كلذ يف ينم دهجلا غلبم كلذ نكلو ،هلك كلذ نم هللا ذاعم ،كيف

 نميف ءاج ام تملع دقو فلكتلا يف ريخ الو .اقيقحت ةلأسملا ملعأ ال يننأل

 عم ،كوفع هللا ايف يسفن نم هملعأ ام قوف ف نونظي سانلاو ملع ريغب ىتنأ

 لوقلا نم رسيت ام اذه نآلاو ،رثألا ةعلاطمل اغراف تسل تقولا كلذ ىف ىننأ

 .هاوس ام عدو هقح كل ناب امب ذخف ،ءاملعلا راثآ نم لقن هرثكأو .كتلئسأ يلع

 هاضر هيف ام ىلإ هللا هجو نيغتبملا نيملسملا عيمجو كايإو انيدهي هللاو

 .(هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 :ىرخأ ةلاسر هذهو

 هاقبأ "يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس ضرلا دلولا ةقثلا خيشلا ىلإ)

 هللا دمحأ ،ريخب كبحم ينإ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس .املاس ىفاعم هل

 .هلضفو همعن ىلع

 ميركلا كباتكف :دعب امأ ريخلا الإ ملع نم انه ام .ةيفاو ةيفاعب تلز ال

 مدعب رذعلا مث رذعلاو تركذ ام كبحم مهفو لصو لوألا عيبر ١٦ يف خرؤملا

 كلذ تملع نودمح نب دمحأ خيشلا ةافو نم تركذ ام ...نيعملا ةلقو 5ةبتاكملا

 هيف مكل ،نوعجار هيلإ انإو هلل انإف لضفلا لهأ ةيقب هنأ ثيح ،ازيثك ينءاسو

 انيدهي هللاو ...كلئاسم ةبوجأ كلصاو ،ليمجلا ربصلاب مكيلعو ثءازعلا نسح

 هنإ ،ةيفاعلاو وفعلاب انيلع َنميو ،هناوضرو هتمحر تابجوم ىلإ انقفويو كايإو
 .(يرجه ١٢٨٥ لوألا عبر ٢٥ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ميحر ميرك

 رورسلا ةياغ اهب رسف هذيملت ىلإ هتافلؤم ضعب ذاتسألا لسرأ دقو

 :هلوقب هبطاخو
هلا هاقبأ يبايسلا ليمج نب نافلخ ضرلا ةلامعلا ةمالعلا انخيش ةرضح
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 لاح لك ىلع هركشنو ©هللا دمحن انإو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس 6هافاعو

 :لعب امأ نيرادلا ىف ةمعنلا ماودو ريخلا ديزم كل ىنمتنو وجرن ةيفاعو ةحص ىف

 نيباتكلا عم ميركلا كباتك انلوانت تاقوألا دعسأو تاعاسلا كربأ يفف

 ميركلا هللا ىلع كءازج انضوفو انلعجو لوبقلاب امهانيقلت دقلف ،نيليلجلا

 ةللا كازج ،اسردو ةءارق سلاجملا امهب انيلح دقلو ،هلهأو مالسإلا كمدع ال

 اذه ،نيمآ ةنيمثلا كبتك عيمجبو ،نيملسملا امهب عفنو ،ارجأ كضؤعو 5ازيخ
 ذإ ًةدحاو هعم كسمأ حلاص دلاولا نأ ينغلبو "ناتخسن كلذ نم انلصو دقو

 .كرمأ بسح هلا ءاش نإ ةدحاو هللادبع نب دمحأ خألا غلبتو .جلاعي طقسمب وه

 كيلع مالسلاو ،نايبلا ضرغ وأ ةجاح امهمو ،ناكمإلا عم ةلصاوملا لمألاو اذه

 نم دالوألاو ةوخإلا انه نم هتوخإو فيسو ناسغو ٧هللادبع دلاولاو يضاقلا ىلعو

 .ه٣٢٨٣١ ةدعقلا يذ ٦٤ ةليل يف دمح نب ملاس هدلوو ناميلس نب دمح كيبحم

 :هيلإ لسرأو هخيش هيلإ نح ذيملتلا نم ةبيغلا تلاط اذإو
 ةداع انتدوع دقو ةدملا تلاط دقو كيلإ نوقاتشم انإف انروزت له لوقأو)

 .(اهتعطق كارأف

 يف هداهتجاو هدجل ةزراب ةيملع ةناكم يثراحلا خيشلا بستكا اذكهو
 :لوقي هلاح ناسل نأكو ملعلا ليصحت

 يقاحل كاذ دعب يغبتو امون هتيبتو ىجدلا نارهس تيبأ

 :هتافلؤم

 :يهو ةيبدألاو ةيخيرأتلاو ةيهقفلا تافلؤملا نم ةعومجم ملاس خيشلا كرت

 .ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا ١

.ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا ٢
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 .يثراحلا ناويد ٣

 .ةلخنلا ٤

 .بريضملا ۔ ٥

 .بقاثلا باهشلا ٦

 .ةيقرلا ٧

 .نايدألا نم ةيجانلا حيحص يف ناتفلا زدلا ٨

 .نيرصبتسملا ةضور ۔٩

 :ةيملعلا هتناكم

 الو 6ماعلاو صاخلا ةداهشب ةقومرم ةيملع ةناكم يثراحلا انخيش لان دقل

 :مهنمو هوفصنأ نمتم مهريغو هنارقأو هخياشم هنع هبتك امم كلذ ىلع لدأ

 :يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا

 :هيف لاق

 نب دمح نب ملاس عالطالا عساولا دهتجملا خيشلا حلاصلا باشلا دلولا»

 فيلكتلا ةنؤم انافكو نأشلا اذهل ىدصت دق .ئناممملا يثراحلا ديمح نب ناميلس

 ء«ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا» هامس عماج عساو باتك يف ،فيلأتلا اذهل

 ءيشب َلخم ريغ ،دوصقملاب ايفاو هتدجوف ،هبلاغ ىلع تعلطاف .هيلع ينعلطأ دقو
 .دئاوفلاو دئارفلاو دعاوقلا نم هعمج داري امل اعماج ،دوشنملاو بولطملا نم
 نيطالسو اكولمو امالعأو ةمئأ نيرخأتملاو نيمدقتملا نم بهذملا لاجر رزو

 هيلع ۔ يبنلا باحصأ قح يف مارتحالاو بدألا مزتلا دقو نيطاسأو الاطبأو

 ©فالخلاو نتفلا ركذ يف فاصنإلاو لدعلا قيرط كلس امك ۔ مالسلاو ةالصلا

اذه نإف ةلمجلابو ؤفصنأو ثحبلا عوضوم يف ققحو ؤ©فقوتساو فقو كلانهو
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 .. .۔۔۔۔ ٢٢٢ + ٠  

 يف هللا كراب ،هباهسإ يف هريغ هنع ينغي الو ،هباب يف هريغ نع ينغي فلؤملا
 نيملسملا ةماع نعو انع هللا هازجو ،هداشر ليبس ىلإ هايإو انادهو هداهتجاو هيعس

 .«معنأ ام ىلع هلل دمحلاو ةرخآلاو ايندلا يف اماع امات اريخ

 :ةنطلسلل ماعلا يتفملا ۔ يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس

 :هيف لاق

 اذه قئاقح فشك ..يثراحلا دمح نب ملاس حلاصلا انيخأ ليلجلا ةمالعلا»

 ةغمدأ ىلإ لصي مل ام هايابخ نم زربأو ،كهروتس نمزلا هيلع ىخرأ ام بهذملا

 ءانبأل همدق امعو ؤعساولا هدهج نع هللا هازجف "ةقيقحلا بالط نم ريفغلا مجلا

 ةمأل امئاد ضيقي نأ لوؤسملا هللاو ] ءازج نسحأ قلطنملا يأرلاو رحلا ركفلا

 .«اهميرح نع عفاديو اهنايك نع حفاني نم ۔ ةي دمحم

 :ملاسلا نيدلا رون نب هللادبع نب دمح ةمالعلا خيشلا ١

 :هيف لاق

 وأ الداع امامإ امإ .نيملسملل ةفيلخلا نوكت نأ كيف مشوتأل هللاو ينإو»

 .«كب ىنظ هللا ققح ردقلا ليلج ملعلا يف اخيش

 :يشاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا خيشلا ٢

 :هيف لاق

 دقو ،هتساردو ملعلا رشنب الإ لغتشي ملو "ملعلا ةمدخ يف هتايح ىضمأ»

 مامإلاو حلاص نب ىسيع ةمالعلا خيشلا نع ذخأ .لبإلا دابكأ هبلط يف برض

 وهف ،مهنع ذخأو رئازجلا ءاملعب لصتاو ©نامُغ ءاملع نم ةلمجو يليلخلا

 الإ هل مه ال ،البنو اعروو امملع اهنايعأ نمو نامغ لضافأ لضفأ نم مويلا

.«بفيرشلا ملعلا نيودت الإ هل لغش الو &لضاوفلا ليصحت
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 :رخآ عضوم يف هنع لاقو

 ملعلا رحلا دمح نب ملاسو متأل ١ دي ز وبأو ديبع نباو

 ةدافإلاو ملعلا رشنل اوماق ةداق ءاملع نم مهريغو

 :يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا ٣

 :هيف لاق

 نمل هنإو ،ىقتو الضفو ادهزو املع هلمكأو ،نرقلا اذه لاجر لضفأ نم»

 ءاهداشر ةدمعأ ةماقإ هيف لمأتو اهدامتعا قاروأ ىلع فارشإلا ةنملا هب وجرت

 .«ذاذفألا ةرقابعلا نم هنإو

 ٦ - فورج كريإ روتكدلا :

 . «ةقيرع ةراضحل زمر وهو ،هءوده يف نمكت هتوق

 :بان د ريفلا روتكدلا ۔ ٧

 .«هعم تمت ىتلا ةلباقملا امهدحأ نامممل ىترايز ءانثأ امهل تحترا نيناكم»

 ٨ - نامفوه روسيفوربلا :

 الصاوت لمي هتيفلخو هميلعت مكحب يثراحلا دمح نب ملاس خيشل \«

 نيدلا رون وهو ينيد عجرم رخآ ةسردمل ادادتماو ديلاقتل ةيرارمتساو

 .«تيملاسلا

 :هتاقو

 .م٠٣/٤/٦٠٠٢ قفاوملا ه٢/٤/٧٢٤١ دحألا رهظ هني خيشلا يقوت

 هاثر دقو ،هللا ةئيشمب ةبرقو ارجأ هتجرد عفري ميلأ ضرم نم هتاناعم دعب

 يف خيشلا ةناكمو باصملا مظع كلذ لالخ نم اورهظأ ءابدألا نم ةعومجم

.اهأوبت ىتلا ةيملعلا ةلزنملاو عمتجملا
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 :هناثر يف هتلق اممو

 اح / ريساععلا هاعحملا متم

 «للَجلا باصملا .

 اًضقنا ىتح ملعلا غزض لزلز
 ىدتمما هب يذلا زذبلا لقأو
 ةبقح ثويضملا زولا أَّطناو

 هيذآ يف ملعلا زْخَب فججو
 الف لضفلا بئاَحَس تعشقناو

 اهشاكخأ ثمكخأ ايانملا يذه
 يف هبأناتمَو رخلا دقتفت

 ذلَوَو ذلاو اذ يف رات

 بحاص ىعني راض موي لك يف
 ذق مظعلا يغت نإ اليلق يب فق
 دممَح نبا انملاشس ىعت نيح

 هب َلَح ذَق مالسإلا ةبيش اذ

 هل عارشإ لفم هيف عرش
 مهل ناك فلس نم ةيقب

 ةيضقأ ثممَد نيح عجزقو
 هب ىقلت ال ملعلل هشلجم

 هراهن يف بالطلا هداتري

 اهئانفأ ثتعؤنت لئاسم

 مهيذه يف ىلوألا جهن عبئم
 ثرطغغ ام مهتريس نم شق

 ايغتبُس هرمغ عيمج ىننأ
 

 اهفوفرةؤلمم ةبتكم

 اضزأ خومشلا 7
 ىضزألا قيرطلا هدصق ناك نَم

 اَضْمَو دالبلا يذه يف حش زق

 اَضِيف ذَم نيح ماظطتلا دغ

 اضزَب كاذ دغب شاطعلا ىوزت

 ىضمأ اهارت لب انيف فيّلاك
 ىضقي نيح رفألا يف ىرج ذَق ام
 اضزق كاذب اؤةأ خأ اذك
 اضعب يخأ اي انركا امو

 اضبتلا هنم ىبلق نمع تفقؤأ
 ىضزألا ثراحلا مولغلا خيش

 ىضفآ ايانملل لاشخغ اد

 اَضُحخَم ادايقنا ىلؤملا ةعاط ىف

 اضيأ يلاعملاب ريخ لجس
 اضف لذعب اهصيوع ض

 ىضؤق ةانه ؤأ وغل تيدح
 اًضيأ ارت ليللا ىف كاذك

 اضزَع ثحبل اغتبا اهضرغ
 ىضزث ذإ مهراثآ عئطاوو

اضؤَر اهوممْزأو انألا هنم



 ردسلا فرح

 ثزرط ق ةطوطخم اهب مكف

 اج رم نيثحابلل اذب ثزاص

 هز اثآ ثرطش اهيف : هقفلاف

 هب ىزج ام زيح ير ازج
 ةفع ىف هشابل ىقلا ثوُث

 هناميإ نم هجولا عيضو وهو

 هموق يف بشن فيرش وهو

 الملا نيب اًخماش اماقم اولَح

 اًعئاط ةايحلا ىضق ؤرما باط

 هبوح ديقفلل رفغاف بر اي

 مهلك هيوذ َربَصلا مهلأو

 زنأو تاحلاصلاب انل متخاو

 اهاونأ ثمعمل ىبر ةالص

 هنيدل اورصان نم هبحصو

 هه“ ٢٢٣.

 اضعبلا اهنم لظطخو هريغ نم
 اضێف ذمت ذإ نيسرادلاو

 اضزق مأ اعماج ارثن ناكأ

 ىضزأ هلإال ريخل عاش

 اضزع باطو هيف شنتة ال
 اضثألا لفقي قحلل مزتلم

 ىضرت تاقمركملاب ةرسأ نم
 اضُحخَم مهنم ءانثلا اوبستكاو

 اضقت دهعل ىفغتنا ام هلل

 اضؤر يهلإ اي لعجا هربقو
 اًضَم ذق مهل ذإ نيملسملاو

 اضێف كنم ذشو انبولق

 ىضمت اعمج لآلاو ىفطصملل
 اضيأ ةادهلاو نيعباتلاو

 ءاطعلاب ةلفاح ةيلمعو ةيملع ةايحو ،عمتجملا يف ةرطع ةريس هل تناك

 .ءاضقلا يف عصان لجسو قفدتملا يويحلا

 .اماكحأو اهقف ةعيرشلا ملعب هحلستو ةقومرملا ةيعامتجالا ةناكملا هل هلهأ

 :يصورخلا فلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا لوقي

 رمتساو لباقلا ةيالو يف ءاضقلا كلذ دعب دمح نب ملاس خيشلا ىلوت دقو)»

 ائراق ملعلل ابلاط أشن ،فانئتسالا ةنجل ىف اوضع ناكو "هتايح لوط ءاضقلا ىف

 .ءاضقلا ماهم هيلوت ىلإ ةفاضإ اًسزدمو ابتاكو

 نأ ينغلب اميفو دشرملا وهو حلصملا وهو يضاقلا وه ةيقرشلا يف ناكو

اهدسي ال ةريبك ةملث ةيقرشلا ىف كرت دقو ،نيدشرتسملا ةلئسأ نم أدهي ال هفتاه
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 ةمكحملا يف ةاضقلا رابك دحأ يدشارلا هلل دبع نب دومح خيشل لرمقيو

 نارمأ ءاضقلا كلس دارفأ نيب ملاس خيشلا زيم يذلاا :ثنذ لوح لح يعن

 اعجرم ناكف "ماكحألا لئاسمل هظفحو عساولا هعالطاو همنع ةرازغ .هارأ

 هيعسو ،نيمصاختملا نيب حلصلا أدبمل هبح وه :رخآلا رمألاو ۔كنذ زك يف

 .(يضارتلاو حلاصتلاب ةمصاختملا فارطألا عانقإل

 :مهدحأ لاق دوك ةبقعو ليقث لمح اهنكلو ،ةفيرش ةمهم ءاضقناو

 ةثيلوت ائيش كي مل ءاضقلا تيلو ءاضقلا ثيل

 هئينمت امذيت تنك امو اضقلا ءاضقلل ينزرج دقو

 هلاو انب ءاضقلا يلتباو ءاضقلاب انيلتبا» : ةنر يثراحلا انخيش لوقي
 لك يلو هنإ لاعفألاو لاوقألا يف ديدستلاو ةمتاخلا نسح هللا لأسأ ناعتسملا

 .ريخ

 :لاجملا اذه يف «قح ةملك» ب ةنونعملا هتملك يف لاقو

 َمَّع :: نمحرلا » ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ)

 مَجَتلاَو ::" ِناَبَسَُرَمَمْلََل سمشلا ::": نايلا ُهَمَلَع ::" نسنإلا وَلَع ::: نارمأ
 ::" ناتيملآ ىف اوقلت الآ :" اكيملا مرو اهم ةلا :ة ١ ادج رَجَل
 معنأ ام ىلع هلل دمحلاو !٢-١٠:نمحرلاا 4 ناديملا اوريغ الو طتِقلَي زولا اوميقأ
 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .مالحألاو لوقعلا نم انيلع

 طسقلاب لدعلا اوماقأو مالسإلا ةمدخ يف سيفنلاو سفنلا اولذب نيذلا هبحصو

 .مانالا نيب

 يصاونلاب اذخآ ارابج فخيلو ماكحلا نم مكاح لك هللا قتيلف :دعب اقأ

٥ثقراشملاو براغملا هقرف نم دعترتو قعاوصلا هتفيخ نم قعصت .مادقألاو



 . ٢٢٧ ..وه ريسلا فرح

 ١ ثح هقلخي ملو ` ةج اح ند نوكلا مقي مل هن اف ٠ قئالخل ١ عيمج ىلإ عرضت

 ىده جلث .ةفلحن نه هأدتباف .هريخو هند اىضحد . ةردقلا هدابعل رذق امنإو .ةجاحل

 ند مهنمو .رمأ امب هلل ماقو ركش ند مهنمف ` هفحتو هذذح دل ذحو هفطل هيلإ

 ىلع ابلاغ هاري نأ .مئاق هناطلسبو .ملاع هللاب دابع هللا قتيلف ،ربجتو هللا يسن

 .هقح نم هللا هظفحتسا اميف هل ايصاع هناطلس

 كنإ رذ ابأ اي) :ةرامإلا بلط دقو :نر رذ يبأل لاق ةغلب هللا لوسر نأ انغلب

 ىدأو .اهقحب اهذخأ نم الإ ةمادنو يزخ ةمايقلا موي يهو ،ةنامأ يهو ‘فيعض

 ينإ» :لاقف ٨ؤتبحصلا ضعب ىلع نت هللا لوسر فقوو (اهيف هيلع يذلا

 رمأ نم يدعب نم يلو نمف يدعب نم ةمألا هذه رمأ نولتس مكلعل يردأ ال

 هيلعف في ملف دهاعو لدعي ملف مكحو محري ملف محرتساف ائيش نيملسملا
 ىلع ىلي لاو نم ام) : زي هللا لوسر لاقو ٠ «ةمايقلا موي ىلإ هتنعلو هللا بضغ

 .منهج روسج نم رسج ىلع فقوي ىتح ةمايقلا موي ال ولغم هب يتا الإ ةرشع

 دوسأ تجج ىف رسجلا هب فسخنا الإو اجن الداع ناك نإف ،هافقب ذخآ كلمو

 ًكَنلَعَج اَتإُدرؤاَدَي » :ىلاعت هللا لاقو ،(ابذعم اقيرخ نيعبس هيف يوهي ملظم
 َمونِضَي نلأ إ هل ليم نع كيف ئوَهلآ عيتَت الو يخي رسالا كحات ضرألا ىف هملع ِ 2 مس ز . 2 ر ر ۔ے و رس س عم ح رس إ ,رح م 2 م ۔۔۔ و . حم س مم . 2ِ 7

 وو , ۔ے س

 اَهْئأَي { :ىلاعت لاقو ٢٦] ٠ :ص)] 4 باح و اوس امي اديِدَح باذع مم هلا ليبح نع

 37 ٤ ممم .۔,],مم < م وو < ۔۔ ري۔ ے ہ۔ وي ء۔ِ[2 < ه ل س , ه ۔ ,س ێ 7

 نيمألاو نيدلولا وآ مكيقنآ خلَع ولو همي ءادهش سملي يموق اونوك اوثَماَء ينلا
 <« . , ري ه .۔ < ہر؟م ه ے۔ هر س ۔ .< وح2۔ ,ع ۔ے < 2 .< . 7

 وآ رونت نيو اولدعت نآ رفا اوغيَتَت الك امهب كزآ هلات اريِمَك وآ امنع كي نإ
 ر س ۔ 1

 ١٢٥[. :ءاسنلا ٨ اعَح َتوُلَمَعَت امي تاك هأ لك اوضرع

 صلختست رومأ ةدع هل نيبتت ىثراحلا خيشلل ةيئاضقلا ةريسلل عبتتملاو اذه

 :لاجملا اذه يف هلمع لالخ نم

 .رومألا ىف ةطاسبلاب ذخألاو تايمسرلاو تايلكشلا نع دعبلا ١

 .ايدو اياضقلا لحو حلصلا ىلإ ليملا ٢

.اياضقلا قئاقدو تالكشملا تاصيوع يف ءاضقلا _ ٣
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 .هنطاوم يف مزحلاب ذخألا ٤

 ليوطت ريغ نم لاحلا يضتقي ام بسح ىلع ماكحألا يف بيبستلا ٥

 .لخم راصتخا وأ لمم

 .هتبتكمب دجوت يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا دي طخب ةلاسر ه

 .نامغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ ،دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 .ةوبأل ةونب ىركذ - يثراحلا دمح نب ملاس دمح نب ملاس نب هللا لبع .د ،يثراحلا .

 .۔١٩٦ ص ةينامغلا ةعوسوملا .

.ايضاقو اَييقف يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا دشار نب هللادبع 6يبايسلا ه



 ۔ ۔.. ۔۔. ٢٢٨ هو - . زبسلا فرح

 نب ناميلس نب ملاس نب دومح نب ملاس خيشلا
 يسبحلا دمحأ نب ديمح

 .هيقف ضاق

 نم ةضورلا ةيرقب م٠١٩١/ه٨٦٣١ ماع دلو

 .يبيضملا ةيالوب نأشلا دمس ةباين

 ءاهب ةيعرشلا مولعلا ئدابم ملعتو هتيرقب أشن
 نب دمحم مامإلا ثيح ىوزن ىلإ لحر مث

 ةعيرشلا مولع سردف . هشر يليلخلا هللا دبع

 .كانه ملعلا خويش عمو هدنع ةيبرعلاو

 قرشب اينازنت ىلإ لحر م٢٤٩١/ه١٦٣١ ماع يف

 .نامُغ ىلإ داع م١ا٨٤٩/ه٧٦٣١ ماع يفو ،اهنم جوزتو ةرتف اهب ماقأو "ايقيرفإ

 مامإلا دهع يف م١٥٩١/ه١٧٣١ ماع يف يربع نم فيلسلا ىلع ءاضقلا يلو

 همايق لاحو هللاءاش نإ ةمجرتلا رخآ هل ءاضقلا ةيالو ةقيثو درونسو ثيليلخلا

 .اهب جوزت فيلسلاب

 نم قزل ةيرق ىلإ اهنم لقتناو ءاضقلا كرتو فيلسلا يف اريثك ثبلي مل
 .اهنط وتساف نأشلا دمس ةباين

  

  

 ةدم اهب ماقأو ،ايقيرفإ قرش ىلإ ىرخأ ةرم رفاس م٢٥٩١/_ه٢٧٣١ ماع يف

 .م٤٦٩١/ه٤٨٣١ يف نامُغ ىلإ داعو ،ةراجتلاب اهيف لغتشاو ةليوط

 .روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم بيسلاب ايضاق نيع م٧٦٩١/_ه ٣٨٧ ماع يفو

 ايضاق لقن مث ،م٠٧٩١/ه٠٩٣١ ماع ىلإ محص ىلإ لقن م٨٦٩١/ه٨٨٣١ يف

 .يربع ىلإ لقن ماع دعبو ،لواعملا يداوب
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 .قاتسرلا ىلإ لقن ما٢٧٩/ه٢٩٣١ يف

 .قيوسلا ىلإ لقن م٤٧٩١/ه٤٩٣١ ماع يف

 .ةروباخلاب ايضاق راص ما٦٧٩/ه٦٩٣١ يف

 .م ٩٨ ٠/_ه٠٠٤١ ىلإ اهب يقبو يكزإ ىلإ لقن م٨٧٩١/_ه ٨ يف

 رشوب يتيالو ىلإ مث نيتنس اهب يقبو نسحوب ينب نالعج ىلإ لقن مث
 .بيسلاو

 .م٥٨٩١/_ه٥٠٤١ يف دعاقتلا ىلإ ليحأ

 .م٥٨٩١/ه٦٠٤١ ماع يفوت

 : نكر يليلخلا مامإلا نم هل ءاضقلا ةيالو دهع اذهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :دعبو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هدحو هلل دمحلا

 دومح نب ملاس دلولا تلعج ينإ :هللادبع نب دمحم نيملسملا مامإ لوقيف

 ملاعم سانلل نيبيو إماكحألا لصفيو ماصخلا اهيف رظني ںفيلسلا يف يسبحلا
 فورعملاب رمأيو ،عدبلا وحميو ننسلا مهيف ميقيو ،مارحلاو لالحلاو مالسإلا

 هقح ذخأب ؤفيعضلا ةناعإو ؤتفوهلملا ةثاغإ هيلعو ركنملا نع ىهنيو

 الماع ©باوصلاو لدعلل ايرحتم هلاوحأ لك ىف نوكي نأو ،هملظ نمم هفاصتناو

 امف .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،باقألا يبنلا ةنسبف هيف هدجي مل امف ،باتكلاب
 ءاملعلا رواشيلو باحصألا رثأ حيحصو ىدهلا لهأ عامجإبف امهيف هدجي مل

 .تاقفنلا ءارجإ هل تلعج دقو ،لدعلا ىرحتيو راثآلا علاطيو ،هيلع لكشأ اميف

 نم اهل يلو ال نم جوزي نأ هلو ،ماتيألاو فاقوألاو بايغلل ءالكولا ةماقإو

 اهل ملعي ال ثيحب كلذ ءاوس ،ناطلسلا ىلإ نهجيوزت عجرم يتاللا ءاسنلا

 امايق ،اهلظع هتدارإب اهيلع درمت وأ اةجحلا هلاطت ال ثيح باغ وأ يلو

،ررضلل اعفر اهقيلطت ناطلسلل ءاملعلا ىأر نم ءاسنلا نم قلطي نأو لدعلاب



 ٢٤. ا هه - ٠ 7 { نيسلا فرح

 ردق ىلع تابوقعلا يف رظنلا هل تلعج دقو كلذ يف لدعلا ىرحتي نأ هيلعو

 .هماكحأ ذيفنتو هترصانم يلاولا ىلع امك ©ىلاولا ةحصانم هيلعو ،تايانجلا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ئ هقفويو هددسي نأ لوؤسملا هللاو

 ._ھ ٧١ نابعش رهش نم عبار موي يف ٥هديب دمحم نب نايفس اذه بتكو

 .هديب دمحم نيملسمل ١ م امإ حيحص

 قفاوملا ه٧٣٤١ مرحم ٤ يف يبيبشلا ديعس نب رماع نب حلاص تانايبلا هذهب يندمأ ه

.م٥١٠٢/ ١٠٨
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 سيمخ نب سماش نب دومح نب ملاس خيشلا
 يبايسلا

 (م٢٩٩٦١ ربمسيد ١٢/ه٤١٤١ بج ر ١١ ةعمجلا :ت۔م٨٠٩١/ه٦٢٦٢١ :و)

 .لئامس نم هيقف ضاق

 نب سماش نب دومح نب ملاس خيشلا وه

 ، يبايسلا يلع نب ديبع نب سيمخ نب ميلس
 > نب بيسملا وهو «بتسملا لآ» ةليبق ىلإ ةبسن
 ه٦٢٣١ ماع يف دلو يبلغتلا ةريون نب باهش

 «رشوب» ةيالو نم «الغ» ةيرقب ما٨٠٩ قفاوملا

 ىلع ميركلا نآرقلا أرقو ءاهيف عرعرتو أشنو
 هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لصو املو ،اهيملعم

 يف هيلإ ةلحارلاو حمالسإلا ىلإ ةيناملا ندملا ةقباسلا ،«لئامس» ىلإ لحر

 .مالسلاو ناميإلا ةيطم قوف اهنزام صخش

 ناركن ريغ نم امئاد افولا الإ هلباقي ال لضف كل لئامس

 ناسحإ لك يف ةدئار تنكو هكلاوح يف نامع برد تأضأ

  

 ةبوضغ نب نزاس يباحصلا دالب ،ءابدألاو بدألاو ءاملعلاو ملعلا دالب يه

 دمحم هنباو ،يناجيسلا هللادبع نب حتسملا :ءاملعلا خئاشملاو ،يئاطلا

 ناليغ نب كلملادبع هيخأو دمحم هنباو يميمهلا ناليغ نب مشاهو

 دمحأ هنباو ، يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملاو ،يبعانلا رظنلا نب دمحأو

 ىيحي يبأو “يميلسلا ديبع نباو ،يليلخلا هللادبع نب دمحم يضرلا مامإلاو

 .ةعيرشلا ءاملع نم مهريغو يبايسلا ليمج نب نافلخ
يلوصألا ةمالعلا خيشلا مزالف ،ريهشلا دلبلا اذه يف يبايسلا انخيش رقتسا



 .... ٢٤٢. : . نيسلا فرح

 لوصأو ،نيدلا لوصأ مولع هيدي ىلع سردف يبايسلا ليمج نب نافلخ عرولا

 رخاوأ يف هسفنب انثدح ثيح .ةيداع ريغ هل هتمزالم تناكو ‘ثاريملاو ٨هقفلا

 يعرشلا ءاضقلا دهعمب بالط نحنو يضاملا يرجهلا نرقلا نم تاينيعستلا

 نورشعو تس ليمج نبا خيشلاو انأو ئلع تضم» :لاق ،«‘طقسم» ةمصاعلاب

 نذؤم يتأيو ،ملعلا ليصحت ىلع رهسلاو رثألا ةعلاطم يف اهيضقن ةيلاوتم ةليل
 .«ةرخآلا ءاشع ةالصل ىتأ هنظن نحنو رجفلا

 بلط يف مهدهج ىراصق نولذبيو ،ةكرابملا مهتاقوأ نوضقي اوناك اذكه
 :لوقي مهلاح ناسل ناكو ،ينيدلا ملعلا

 يقاحل كاذ دعب يغبتو امون هتيبتو ىجدلا نارهس تيبأأ

 يضرلا مامإلا ةيملعلا هتيصخش نيوكت يف رثأ مهل ناك نيذلا ءاملعلا نم

 ملاس نب دمحمو ،يدنكلا رصان نب ديعس :خئاشملاو ،يليلخلا هللادبع نب دمحم

 نم ذخأ املو ،يميلسلا ديبع نب دمحو ،يرزعلا رماع نب هللادبعو ،يشيقرلا

 ىلع لايجألا يبريو ملعلا هنم ذخؤي نأل هلهؤت ةلزنم يف راصو ارفاو اظح ملعلا

 ةمهمب موقيل كاذنآ «رشوب» يلاو يليلخلا هللا دبع نب يلع خيشلا هبلط كلذ

 نع مث ،نوريثك هنم دافتساو مايق ريخ اهب ماقف ه٠٥٣١ ماع يف كلذو سيردنلا

 ماع يفو ،تاونس عبس اذه هلمع يف اهب يقبو ه٦٥٣١ ماع ةيالولا هذه يف ايضاق

 مامإلا هنيع ه٠٦٣١ ماع يف يأ ةنس دعبو ،لئامس هنطو ىلإ اهنم جرخ ه٩

 ه٩٦٣١ ماع يف لقن مث ،تاونس عست اهب رمتساو لخنب ايضاقو ايلاو يليلخلا

 مث طقسم يف كلذ دعب ءاضقلا ىلوتو نسح وب ينب نالعجب ايلاوو ايضاق نوكيل
 ةمكحم مث دبدب مث راحص مث ىرخأ ةرم طقسم مث يفاولاو لماكلا مث بيسلا

 ماع يف لقن مث "عقاوم ةدع يف ءاضقلا لمع يف جردت اذكهو حرطم مث طقسم

 .هتمحر ىلإ كن هللا هافوت نأ ىلإ اهب يقبو ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ىلإ م٢٨

 وذ وهف ،ةريخألا تاظحللا يف ىتح هقرافي مل ،هدي يف باتكلاو يفوت دقلو

.نينثا نيرمأ يف كلذ رهظي ةذف ةزيمتم ةيصخش
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 نع لاق كلذ يفو ؤباعصلا ماحتقا ىلع ةأرجلاو ةيصخشلا ةوق :لوألا

 ؛هانبتع بتعل الو 86هانج بنذل هلزعن مل اننإ» :ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا

 .«رومألا تامهم ىف هجويو ،روغثلا هب دست نمم هاندجو اننكلو

 نم كلذ نيبنسو هرصع ءاملع عم ةنراقملاب يملعلا هجاتنإ ةرثك :يناثلا

 .ةيملعلا هتناكم لالخ

 ةيملعلا هتناكم

 ىتح ،فراعملا عونتو ملعلا ليصحت يف ةريبك ةناكم ةمالعلا انخيش أوبت

 .ثحابلل اذالمو لئاسلل 7 راص

 .ةيملعلا هتناكمب نيثحابلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم ريثكلا هل دهش دقو

 خيشلل يمظنلا هباوج يف يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا لوقي

 :دومح نب ملاس

 اهرامغ جل ضاوخلا العلا ىلعأ ىلإ يماسلا ملاسلا مامهلا كاذ

 اهرافسأ نم لقنلاب وأ ثحبلاب اهعمجو مولعلا يف دهجي لازام
 اهراجت ىلع ولعي ادغ ىتح ارجتم يلاعملا الإ يضتري ال

 يف اقباس ةنطلسلا يتفم يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا لوقيو
 :«نامغ لهأ باسنأ ىف نايعألا فاعسإ» باتكل هتمدقم

 ثحابلا ليلجلا ةمالعلا انيخأ ةبغر ميظعلا نأشلا اذهل ميركلا هللا حاتأ ىتح»

 ىلإ هتيانع فرصف ،©يلئامَسلا يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس خيشلا ليبنلا

 ءيشلاب ولو اًماملإ هل نأ ملعي نم لكو خويشلا ةعجارمو ،باسنألا ةعلاطم

 بسن نم هب عمج يذلا “فيلآتلا اذه اربإ هل ىّنَسَت ىتح ،نفلا اذه نم ريسيلا

 .روهظلا ملاع ىلإ رودصلا لئابقلا باسنأ باتك لوأ وهف فيفل لك نامغ لئابق

لذب دقو .ةيناطحقلاو ةيناندعلا نمو ،ةيناممتلا لئابقلا باسنأ حاضيإ يف َلقتسُم
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 نايب عم ضعبب لئابقلا ضعب قاحلإو ؤ©باسنأآلا هذه قيبطت يف هدهجج فلؤملا

 .اهرايخو اهئاملعو ةليبقلا ريهاشم ضعب لضف ركذو اهراثآو لئابقلا رثآم ضعب

 يف نامُغ لهأل اعجرم همجح رغص عم ليلجلا رفسلا اذه نوكي فوسو

 هباتك نم جذومنأك اذه عم وهو ،اهباسحأو ،اهرخافمو اهباسنأو ،اهلئابق ةفرعم

 ازيثك هيلإ لاحأو ءاذه هباتك نم عضاوتم يف هب ةَوَت دقو «ناممع خيراتب ناونعلا

 عجشم ربكأ تنك دقو ،اهلاجر نايعأ مجارتو اهرابخأ ركذو نامع لاوحأ نم

 .«باسنألا ركذب صاخلا ‘باتكلا اذه مامتإ يف هل

 ةنطلسلل ماعلا يتفملا دعاسملا يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا لاقو

 :ملاس خيشلل هتاثرم يف اقباس

 هبساكم يهف نافرعلاو ملعلا امس 3 ىلإ ىقر نم ملاس دومح ليلس
 ةبلاط هنم ينتقي هقف ريرحتل هنامز ىنفأ ملعلا دوط ملعلا يخأ

 ةبلاطم امود كلت رارد مظنو رهاوج رثنو خيرات ريبحتو

 :يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لوقيو

 تامركملا وذ نامزلا اذه ةمالع وهو خرؤم هيقفو

 تاعئارلا نم هزيجارأف دومح نب ملاس بايسلا

 تايفاخلا نيبملا مانألا داشرإب ىمسملا همظن اميس

 ىتحو رشع عبارلا نرقلا يف نامغ لهأ نم رعشلا ضرق نمم :حرشلا يف لاق

 ريسلاو ماكحألاو نايدألا يف زجر ريغو اًرَجر رشع سماخلا نرقلا اذه يف

 نب ملاس ةباشنلا ةمالعلا خيشلا بدألاو ملعلا نم ةفلتخم نونف يفو ،خيراتلاو

 فلألا دعب ةئامثالثو نيرشعو ةتس ماع دلو يلئومسلا يبايسلا سماش نب دومح

 لتمج نب نافلخ ىيحي يبأ ةمالعلا انخيش ىلع هقفتو دهتجاو دجو ملعتي أشنف

 .امهيف هنامز ديحو راص ىتح هتنطفو هئاكذو هظفحب ملعلا بلط يف ىقرتو يبايسلا

 خيشلل ايهقف الاؤس هجو دقف يسرافلا دمحم نب فيس يضاقلا خيشلا امنأ

:هلوق ةيملعلا هتناكمب اديشم هيف ءاج اممو ،ملاس



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم -ح .

 ماقملا كاذ وش نع يمزع لذ ذإ ملاس اي تيتأ يزجعلو

 ماهتفإلا نع اكرد يمهف لك ذإ ملاس اي تيتأ يزجعلو

 يمامزو يدنئاقو يذالمو ينكر مويلا كنأب يملعلو
 يماح رع اذإ ىمحلا تنألو جار رع نإ ىجرملا تنألو

 ماخض تالكشم لاتمحتو ينتهد تالكشم لالح تنألو

 مالظلا راشتنا لبق اغاعشو ارون دقؤزت اشمذق نمم تنأ

 يمامذ ظفحل اًمطع ينرجأو يركف راح امل امشك ينزجأف

 امنيح امظن مالس وبأ يدنكلا ديعس نب ناميلس بيدألا خيشلا هلأس امك

 :هيف ءاج اممو ،لخن ىلع ايضاقو ايلاو ملاس خيشلا ناك

 اهاولب نم سفنلا حيرت اميك هؤانب ديشملا نصحلا ىلإ دصقاو
 اهاحر بطق ءاملعلا ةمالع ىبتجملا يحيرألا ميركلا دجت

 اهالع قفأ قوف ىلجت ردب هنامز نيع ناسنإ ىدهلا سمش
 اهايحأ ةتس نم مكو مكلو اهتامأ هنم ملعلاب ةعدب مك

 هل اوفرتعاو هملع اوربخو ملاس خيشلا اورصاع ءالجأ ءاملع نم ةداهش هذه
 .ةقومرملا ةناكملا هذهب

 :هتافلؤم

 لوصأو هقفو ةديقع ملعلا نم ةفلتخم نونف يف هشر ملاس خيشلا بتك دقل

 ةيملع ةعوسوم ناك قحب وهف ‘كلذ ريغو ةغالبو وحنو بدأو خيرأتو هقف
 نينامثو ةعبس ىلإ نيثحابلا ضعب اهلصوأ دقو ‘كلذ نع عبنت هتافلؤم هذهو
 يف اهئامسأ ضعب ىلع علطا ثيح كلذ نع ديزت هنأ ضعبلا ىأر لب ،افلؤم

 .اهيلإ ريشي وهو خيشلا بتك ايانث

 :ىه اهؤامسأ ةروصحملا تافلؤملاو

 حرش هفلؤم هيف دارأ :(طوطخم) لوصألا سمش حرشب لوهجلا داشرإ ١
.همتي مل هنكلو يملاسلا نيدلا رون مامالل لوصألا سمش
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 .دوقفم :سايقلاو عامجإلا قئاقح نع سابتلالا ةلازإ - ٢

 .دحاو ءزج يف :(عوبطم) ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ ٣

 .دحاو ءزج يف :(عوبطم) نامغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ - ٤

 .دحاو ءزج يف :(عوبطم) جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ ٥

 .ةحفص يتئام نم فلأتي :(طوطخم) ضابأ نبا بهذم يف ضايحلا ىفصأ ٦

 .(طوطخم) ةعمجلا ةالص ماكحأ يف ةعبتملا لوصألا ٧

 ٨ يف هفيلأت نم ىهتنا دقو (طوطخم) فرشلا لوصأ يف فحتلا ىلغأ ٦

 لاوش ١٤٠٤٠ه /١٨ سطسغأ ١٩٨٠م.

 ىلع هيف ةر :(طوطخم) فاعسإلا ىمحم ىلع ةدرلا ىف فاصتنالا ٩

 .ةحفص نيثالث يف عقي .نايعألا فاعسإ هباتك يشحم

 .همتُي مل :سيمخ نب دعاج خيشلا تاباوج بيترت يف سيلجلا سينأ "١
 .دوقفم وهو

 يف عبط :يناملا رحبلا روقص مساوقلا خيرات يف ملاعملا حاضيإ ١
 .ةحفص ٣٤٣ يف عقيو ه٦٧٩١ ةنس قشمد يف ةينواعتلا ةعبطملا

 .دوقفم :رابجلا تاذ ةيؤر يفن يف رانملا حاضيإ ١٢

 .دوقفم :يرابلا ةيؤر يعم ىلع ةرلا يف يراقلا ةيغب ٣

 .دوقفم :ةماسقلا ماكحأ يف ةماعزلا دييأت ١٤

 .دوقفم :لوصألا يناعمب لوقعلا فيقثت ٥

 .دوقفم وهو ،متي مل :نامع لهأ لاصخ ضعبب ناهذألا ريونت ٦

 عست نم فلأتي :(طوطخم) داهتجالا يناعم نم دارملا حيضوت ٧

.ةحفص نبعبسو



 اج / نيينامعلا ةاصضقل
 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ..... . -- .. . ٢٤٨

 سمش ةزوجرأل حرش :(طوطخم) لوصألا سمش ىلع لوصولا ريسيت ١٨
 .نيئزج يف عقيو سمشلا ةعلط نع لقنلا نم هيف رثكأ 6يملاسلا مامإلل لوصألا

 .(عوبطم) ةمّؤَسُملا ليخلا يف ةمظنملا رهاوجلا ٩

 .دوقفم وهو ث ةيتي مظعألا لوسرلا ةريس يف :يدمحملا خيراتلا رهوج ٠

 .دوقفم :نيلسرملا ديس ثيدح نم حيحصلا يف نيملسملا ةجح ٦١

 .دوقفم :ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف ةءاضتسالا نسُح ٢

 يف :(عوبطم) زاجحلاو نميلاب ةيضابإلا خيرات يف زاجملاو ةقيقحلا - ٣
 .دحاو ءزج

 بطقلا مامالل لينلا حرشل رصتخم :لينلا ةصالخ يف ليقلا ةصاصخ ۔ 4

 .دوقفم وهو ،همتي مل هنكلو

 .دوقفم :بهذملا بطخ ٥

 .دوقفم :نامغغ ءاتطأو ةيودألاو بطلا يف ةلاسر ٦

 .( ط وطخم) باسنألا دعاوقب باسحألا ةياعر ا

 .دوقفم :ساي ينب خيرات ةقيقح نع سابتلالا عفر ٢٨

 .دوقفم وهو ممتي مل :لئامس ءارعش ركذ يف لئامخلا رهز - ٩

 يف ةرصتخم ةلاسر :(طوطخم) ةماقملا راد ىلإ يعادلا ةماقتسالا ملس !
 .ةحفص ةرشع ثالث يف عقت ،ديحوتلا

 .هتايح يف ملاس خيشلا ناسل نم ةيخيرات ةملك :(طوطخم) ةيتاذ ةريس - ٣١

 .ةحفص نيرشعو تس يف عقت

 نب لاله ديسلل ةيديعسوبلا ةلودلا خيرات يف ةيورتلا ةديصقلا حرش ۔ ٢

.(عوبطم) يديعسوبلا ردب
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 .دوقفم :ردب ةعقو يف رجفلا ءايض - ٢٢٣

 .نيدلا لوصأ يف :(طوطخم) ىدرلا نم يجنملا ىدهلا ءايض ٣٤

 يف :(عوبطم) يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط ۔ ٥

 .دحاو ءزج

 :(طوطخم) ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك حرش ةقيثولا ىرملا - ٣٦

 لوصأ نێبت ،«ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك» يملاسلا مامإل ١ ةزوجرأل حرش

 لعج دقو ،ائيب ٣٦٠ نم رثكأ يف عقتو .ةيخيراتلا هتأشنو يضابإلا بهذملا

 شقانو ،تايبألا يناعم نايب يف لاطأو تاماقم ىلع هحرش ملاس خيشلا

 مهريغو ةيضابإلا صوصن نم ريثكلا دروأو اهب ةلصتملا لئاسملا نم ديدعلا

 يف هحرش فلأتيو ثيداحألاو تايآلا نم ديدعلاب دهشتساو ،هحرش يف

 ؛عباسلا ماقملا ةياهن دنع لوألا ءزجلا يف فقوت دق لمتكم ريغ وهو ،نيئزج

 :مظانلا لوق عم

 ةريرسلا يف مزحلا لحتسا الو ةريس نع ةريس لبي مل نم

 .ه٥٩٣١ ناضمر ٢٩ ىف ۔ لوألا ءزجلا يأ هفيلآت نم ىهتناو

 .(طوطخم) ديعسوب لآ خيرات يف ديدجلا دقعلا _ ٧

 .ءازجأ ةعبرأ يف عقيو (عوبطم) خيراتلا ربع نامغ ٨

 .ةيوبنلا ةريسلا ىف : (ط وطخم) ىفطصملا ةريس يف افولا ناونع ۔ ٩

 .دحاو ءزج يف : (عوبطم) نامُغ خيرات يف ناونعلا ۔ ٤٠

 ريسفت :(طوطخم) لحنلا ةروس نم لدعلا ةيآ حرش يف لصفلا لوقلا ٤١
 ءامسلا نع غتيَر رشلا ىذ يآَيِإَو . : ِلَدَعلأي م هأر هللا تإ » :ىلاعت هلوقل

٩٠[. :لحنلا] 4 ر مكحتم مُكَْي يغلأ ركيننلاز



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . - ..

 اهفيلأت نم ىهتنا دقو (عوبطم) رفسلا ةالص ماكحأ يف ربتعملا لوقلا ٤٢

 ددعلا انثارت ةلسلس نمض يف تعبطو م٥ سرام ٣/_ه ٥ رفص ٩ ىف

 .رشع عباسلا

 .كولسلا يف باتك ۔ ٤٣

 .( طوطخم) ءاملا ةيميم حرش يف ىمعلا فشك ۔ ٤٤

 .دوقفم :عامجإلا ةقيقح نع عانقلا فشك ۔ ؛٥

 .(طوطخم) بدألا حابصمو بطخلا حاضيإ يف برعلا ناسل ٤٦

 .دوققم :اهحرشر ثيدح ةتام ۔ ٤٧

 :(ط وطخم) داهتجالاو سايقلاو عامجإلا قيقحت ذ داشرلا ملاعم ۔ ٨
 ي
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 ةزوجرأل حرش وهو :(عربطم) راونألا عيلاطم ىلع راربألا دصاقم ۔ ة
 نم ٢٦ يف هفيلآت نم ىهتنا دقو .اياصولا يف يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا

 .م٩٥٩١ رياني ٧/ه٨١٧٣١ ةيناثلا ىدامج

 ةخسن دجوت :(طوطخه) ةمئألا مرح نع ذلا يف ةمهملا دصاقملا ٠

 . ةناتملا : ثكا تلا ةرا ٦ : ةىتكمحب تند

 رصتخي نأ هفلؤد هيف مه : ةعيرشلا س رداق راصتخا ىف ةعيش رلا سردن _ ١

 باتك عيو لوطي رمآلا نأ ىأر امل كلذ نع لدع مث .ةعيرشلا سراق بدك

 .تادوقفملا دااع ند نآلا سردانلا

 ٥٢ _ طوطخم) يملاسلا خيشلا ةايح يف يملاعلا أبنلا (.

 ىلع هيف در :( ط وطخ د ( عماجلا دقتند ىلع ةرلا يف عماللا مجنلا ۔ ٢

مامإلل حيحصلا عماجلا داقتنا يف رطاخ الم ميهاربإ ليلخ خيشلا اهبتك ةلاسر



 ٢٥0١. ه نبسل ا ف رح

 ةمجرت عضوو ،عماجلا لوح هكوكشو هتالؤاست نع باجأف ٨6&بيبح نب عيبرلا

 .دنسملا بترمو عيبرلاو ةديبع يبأو ديز نب رباج ةمئألل باتكلا ةياهن يف
 مرحم نم \١ ةليل يف هفيلأت نم ىهتناو .ةحفص نيرشعو ةئام نم فلأتيو

 .م٧٨٩١ ربمتبس /٥ _ه٨٠٤١ ةنس مارحلا

 .ةحفص ١٦٢٨ يف عقي :(طوطخم) نانجلل رهطملا ناميإلا رون ٥٤

 .ءاضقلا يف هتديصقل حرش : (عوبطم) قورافلا يذمه " ٥

 :راعشألاو ةيمظنلا تافلؤملا :يناثلا مسقلا

 نع ديرت ةليوط ةزوجرأ : (عوبطم) ماكحأل او نايدأل ١ يف مانأل ١ داشرإ ۔ ٦

 بادآلا نم ريثكل ضرعتو ؤ ةعيرشلا عورفو لوصأ نع ثدحت تيب فلأ نيتس

 ىدامج ٢٣ يف رسماخلا ءزجلا مظن نم ىهتنا دقو ننسلا بوغرمو مكحلاو

 ١٩٤٨. ليربإ ٣ قفاوملا ه٧٦٣١ ىلوألا

 ةياغ ةديصق رارغ ىلع يهو "ةديقعلا يف ةيمال ةديصق :مالسإلا لوصأ ٧

 .تايبأ ةثالثو ةئامسمخ يف عقتو ،يملاسلا مامإلل دارملا

 درولا. باتكل مظن :ماسبلا درولا مظن ماكحألا دعاوقب ماكحلا ةناعإ ۔ ٨

 . ينيملا مامإل «ماسبلا

 .يرشخمزلل لصفملا باتك مظن :لصفملا مظن يف لصؤملا نايبلا ۔ ٩

 .دوقفم وهو

 ،ةيبرعلا ملع ىف ةموظنم :(طوطخم) ناسللا حالصإب ناسنإلا لامج ۔ ٦٠

 .ةحفص ةرشع عبرأ يف عقن

 .رظنلا نبا مئاعد رارغ ىلع ةيهقف دئاصق :( ط وطخم) ملكلا رهوج _ \٦

 .ةحفص نيعبسو ةئام يف عقي يرعش ناويد : ( ط وطخم) بدألا حور ۔ ٦٢

.ةموظنم :(طوطخم) برعلا وحن يف بدآلا سمش ۔ ٦٣



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
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 نيثالث نم فلأتي :(عوبطم) جاحلاو رمتعملا لامعأ يف جامتولا ءايضلا ٦٤

 ٦٧٧٩ يف عقت ةموظنم :(طوطخم) رثألاو هقفلا لوصأ يف رمقلا ةعلط ٦٥

 نمض دجوتو ،عيدبلا ملع يف ةديصق :عيدبلا ملع يف عيفرلا شرعلا ٦٦

 .بدألا حور هناويد

 يف ةليوط ةزوجرأ :(عوبطم) ةلصوملا ماكحألا يف ةلصفملا دوقعلا ۔ ٦٧

 ةثالث يف عقتو زجرلا نم تيب فلأ ٣٠ نم فلأتت ،اهعورفو ةعيرشلا لوصأ

 6١٩٧١ ربمفون !٦ _ه١٩٣١ ةنس ناضمر ١٧ يف يبظوبأ يف اهمظن يف أدتبا ءازجأ

 . حرطم يف م ١٩٧٢٣ سطسغأ /٤ _ه ٣٢ بجر ٥ يف اهنم ىهتناو

 :هتيمهأ ىلإ اهونم باتكلا اذه علطم يف لوقي

 رجحلا نم تةق انل ادوقع تسيل رثألاو هقفلا دوقع دوقعلا يذه

 رردلا صلاخ يرابت ىفاوقلا قفو ةمظنم ناميإو نيد دوقع

 رمقلا ايض يكحت تقرشأ اهقفأ ىف { تعمل يتلا رهزلا مجنألا اهنأك

 يف ةيمال ةديصق :(طوطخم) ضلنارفلا ملع ىف ضئافلا ثيغلا - ٦٨

 .اتيب ٥ ىف عقت ثاريملا

 هتبوجأ عومجم :(طوطخم) باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف ٩

 .ةيمظنلا

 .ةدوقفم يهو ،ةيوحن ةموظنم :سقلا ۔ ٠

 .ءالمإلا دعاوق يف ةموظنم :(طوطخم) ملقلا مشر يف مكَحلا لوقلا - ٧١

.(طوطخم) ةيوبنلا حئادملا - ٢



 . ۔۔ ۔۔۔٠ ٢٥٢ ۔و- 7 نيسلا فرح

 ةليوط دئاصق عومجم :(عوبطم) ماكحألاو نايدألا يف مالسإلا ملاعم ٣

 تايبأ ددع لصي نأ نكمي ثيحب ؛ةعيرشلا ماكحأو مارحلاو لالحلا يف

 نوتس يهو ۔ اهلك دئاصقلا عومجم عقيو ،ائيب ٩٧٦ ىلإ انايحأ ةدحاولا ةديصقلا

 .ابيرقت تيب فلأ ٢٠ ىف ۔ ةديصق

 .(طوطخم) نايبلاو يناعملا يف نارقألا مجفم ٤

 ةيمظنلا هتلئسأ عومجم :(طوطخم) باوجلاو لاؤسلا يف باهولا حنم۔ ٥

 .هخايشأ ىلإ

 يف ةرصتخم ةزوجرأ :(طوطخم) رثألاو هقفلا لوصأ يف رطولا ىهتنم۔٦

 .ةحفص نيعبرأو سمخ يف عقت هقفلا لوصأ

 .ةديصق :(طوطخم) ءامدلا ةيميم ٧

 .دوقفم وهو :ةمئألا بطقل صلاخلا بهذلا مظن ٨

 تايدلا يف ةزوجرأ :(عوبطم) ءامدلا ماكحأ يف ءامسلا بهو ٩

 .رشوب يف ايضاق ناك مايأ اهمظن شرورألاو

 .هنيواود نم ءيش يف عمجت مل :ةقرفتم ةيرعش دئاصق ٨٠

 :اهنم ،اناونع اهل فلؤملا عضي مل :ةيملع تاموظنمو دئاصق ۔ ٨١

 .تاداهشلا ةديصق ۔ أ

 .ةعرقلا ةديصق ۔ ب

 اهيف مظن ءارلا ةيفاق ىلع طيسبلا رحب نم ةديصق :ءاضقلا يف ةديصق ۔ ج

 يف يرعشألا ىسوم يبأ هيلاو ىلإ هئف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك
 دعاوق مهأ ىلع تلمتشا ،ائيب نوتسو نانثا ةديصقلا تايبأ ددعو ،ءاضقلا

.نفلا اذه يف ملعلا لهأ نع ءاج امو روكذملا باتكلا يف تدرو يتلا ءاضقلا



 اج / نيينامعلا ةاصضحقل
 ..يجا تيينام ا 4 مجعم _ ۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔ه ``©9<` ٢٥٤ .۔_۔..۔ ۔

 ١! ؛ىروشلا] ه ىش وتك يل» :ىنعم يف ةديصق د
 .ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةيمال _ ه

 .ةمامإلا يف ةيزمه و

 :تاباوجلاو تالسارملاو تامدقملاو ثوحبلا :ثلاثلا مسقلا

 ٨٢ ط وطخم) نرق َلك يف نامغغ ءاملع لوح ثحب (.

 يلاتسلا ديعس نب دمحأ رعاشلا ةمجرت :اهنم مالعألا ضعبل ةمجرتلا - ٣

 .تاحفص تس يف

 ديسلا ناويدل هظيرمقت كلذ نم :امظنو ارثن بتك ةدعل تاظيرقت ۔ ٤

 .روكذملا ناويدلا لوأ دجويو ،يديعسوبلا ردب نب لاله

 نب دمح ديسلا هتاباوج نم ائيش دروأ دقو :(طوطخم) ةددعتم ىواتف ٥

 .لئاسلا داشرإ هباتك يف يديعسوبلا فيس

 تنوكل تعمج ول : ) ط وطخس ( هرصع ء املع عم تالس ارم ۔ ٦

 .ادلجم

 .ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا اهنم :بتك ةدع ىلع تامذقم ٧

 : هتافو

 يف الاثم ناكو ،داجلا لمعلاو ملعلاب ةلفاح ةايح ملاس خيشلا ىضق دقل
 :نكلو © طاشنلاو ةمهلا

 . لومحم ءابدح ةلآ ىلع اموي هتمالس تلاط نإو ىثنأ نبا لك

 نم رشع عباسلا ةعمجلا موي حابص هللا ةمحر ىلإ ملاس خيشلا يفوت دقل
.م١٣/٢١/٣٩٩١ قفاوملا ها٤١٤١ بجر



 «ملعلا ديقف »

 جتنت مويلا اذ يف قئالخلل ام

 ىلإ دست نإ ام ةملث امسلا يفو

 ادغف ارط رمأ له نوكلا اهد اذام

 تدهش دق ملعلا لحف تام دقل معن

 ىدن رحب هقفلا خيش ةغالبلا بر

 ادتبم ماق ام اذإ بيطخلا وه

 افرط انل ايحأ دق خرؤملا وه

 امب نايبلا ذاتسأو بيدألا وه

 تحرب ام ربصلا الول خيشلا اهيأ اي

 انعلضأ نيب ام ىسألاو انتكرت

 اهقنخي لآستلاو لئامس هذه

 انلع هشعن متلمح دق ممكارأ

 لذج يف وهو يتأي سمألاب ناك دق

 هقحليل يرابلا ىللإ ءادنلا ىل

 تعطس نم رايخألا تبنم اي نام

 افرُغ اوقر ىتح هوحن اومميو

 للج هدقف خيشب ءازعلا كل

 ةيلست لسرلا يف مكل هينب اربص

 ةمحرم ضيف اولانت هيلع اولص

 بهشلاو ردبلاو ةيكاب ضرألاو

 بجتحت سمشلا ىتح ةمايقلا موي

 برطضي مويلا هاتأ ذلا ةدش نم

 بتكلاو مالقألا هرثآم هل

 برتقي قبسلل نمل يڵلجملا وه

 بترلا هب ومست انهف لفحم يف
 بقحلا تمض امم رهدلا فلاس نم

 بختني رثنلل وأ مظنلا نم يدبي
 بكسني عمدلا اهنم كدقفل ينيع

 بهتلت نازحألاب رانلا اهنأك

 ؟بجن اي ملعلا نيأ دجولا ةربع نم
 برأ مكيعس يف انل اديور اهم
 بلطلا هتح عادو يف هنأك

 اوههذ دحاو قيرط يف هبحصب

 اوبغر مهالوم ىلإو مهراونأ

 بق العلل اهيف دلخلا ةنج يف

 بلقنم ناوضرلا هل اديمح ىضم

 بجي هبح نم ىفطصملا اميس ال

 اوبحص هل موق عم رهطلا هلآو

۔۔۔۔_۔_ ٢٥0 ٠. ه



 ١ ..... 1 . ._ ۔

 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم ۔۔۔۔ .... ۔..۔۔ ۔۔.ه + ... ___.٢٥٦

 ٧٥/٢ -_ ٩٨. نامعنلا قئاقش ؛ىبيصخلا ه

 نامُغ باتك لوأ يف يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةمجرت ٥©فلخ نب ناميلس ؛يصورخلا .

 ١١٥. ص خيراتلا ربع

 ١٢٣. ۔ ١٢٢ رص نامغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ‘دمح نب ملاس نب هللادبع !يثراحلا ه

 .١؛١ص عيبرلا رهز دمح نب ديعس ؛يثراحلا .

 ٨٦. ۔ ٨٤ ص ديصقلا تيب ناويد ادمحم نب دشرم ؛يبيصخلا ه

 .هراثآو هتايح يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا دشار نب هللادبع "يبايسلا ه

 ٤/٢ _ ١٥. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف \يدعسلا ه

 ١٦. ،ءاطعو ةريس .يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا (انمالعأ نم ةلسلس) ،يفاقثلا يدانلا ه

 ٧٥/٢٣. ،نامعنلا قئاقش يبيصخلا ه

 ٠ سلاجملا ةجهب ©لّيمج نب نافلخ يبايسلا ٢٠٥.

.١ه ص م١١٠٢٦ دومح نب ملاس خيشلا نع يفاقثلا يدانلا اهماقأ ةودن 5انمالعأ نم هسلس ه



 ۔۔.۔۔۔٠ ٢٥٧ .“-709 َ . _ نيسلا فرح

 نب فيس نب دمحم نب نافلخ نب ملاس خيشلا
 يدشارلا دمحم نب ليهس نب ىسيع نب دومح

 .هيقف 0 ض اق

 ١٣٧٧ ةنس لاوش رهش ىف دلو وانس نم

 نم وانس ةدلبب ١٩٥٨ ويام ٥ قفاوملا يرجه

 ةئيب يف شاعو ،نامُغع ةيقرشب ،يبيضملا ةيالو

 .ةميقتسم ةحلاص

 نب ملاس ملعملا دي ىلع ميركلا نآرقلا ملعت

 دنع ةساردلل لقتنا مث لتلا دجسم ىف ميلس

 هدنع سردف 6 ىفاوصلا ديمح نب دومح خيشلا

 ةديقعلا هعم سرد امك ،يملاسلا نيدلارون مامإلل نايبصلا نيقلت باتك نم هقفلا

 يقورحملا دشار نب ملاس نب ىيحي خيشلا نم اضيأ دافأو ،ةيبرعلا ةغللاو

 دعب مث © وانس دهعم يف هميلعت لصاو مث ؤ يقورحملا دشار نب رصان خيشلاو

 6©يرجه ١٣٩٧ ىف كلذو ةمصاعلاب ةاضقلا دادعإ دهعم يف ةساردلل لقتنا كلذ

 يضاقلل ابئان نيع دهعملا يف ةسردلا نم تاونس سمخ دعبو ٥يداليم ٩٧٧

 مث ايضاق قيوسلا ىلإ لقن اهدعبو م٢٦٨٩١/ه٢٠٤١ ماع يف كلذو راحص يف

 ءاربإ مث ٥تاونس ثالث ةدمل ناشلا دمس مث .مدأ مث !ةدحاو ةنس ىبيضملا

 ىلإ ليحأ ىتح اهب يقبو ادمس ىلإ ديعأ مث كرهشأ ةثالثو تاونس ثالث

 6ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاب كلذ دعب لغتشاف ©م٨٩٩١ يرجه ١٤١٨ يف دعاقتلا

 .مهنيب تاذ حالصإو مهداشرإو سانلا حصنو

 .مورلا ةروس ىلإ هيف لصوو ،ميركلا نآرقلا ريسفتب ماق

  

  

  



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -

 ضعب يف هعم تكرتشاو ةاضقلا دادعإ دهعمب ةساردلا يف يل اليمز ناك

 .حرمو هيزنو عرو لجر وهف ،ةيئاضقلا ماكحألا

 .داليملل ٢٠١٦/٥/٢٣ قفاوملا ةرجهلل ١٤٣٧ نابعش ١٦ نينثإلا رجف ليبق يفوت

 .هل رفغو هللا همحر

 ديعس نب هللادبع نب رذنم ثحابلا اهبتك ةلاقم نم هتايح نع تامولعملا ضعب تذخأ ه

 ١٤٣٧ ناضمر ١٤ ىف ةرداصلا نامُغ ةفيحصب (مئاصلا ةضور) قحلم يف ةروشنم يفيسلا

.ةرجهلل



 ۔ ۔۔۔_. ه ٩ ه .-{ .. ۔ _ ۔۔۔۔_ ۔.۔۔ ۔۔۔۔۔ ... ..نيسلا فرح

 ناهبن يبأ نب نافلخ نب سيمخ نب ملاس خيشلا

 (م١٧٨١/ه٨٨٢٦١ :ت)

 .بيبط هيقف ضاق

 .يباوعلا لامعأ نم لاتس ةدلب نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ةيهقفلاو ةيوغللا بتكلا ضعب خسن دقو ،ءايميكلاو تطلاو هقفلا ملعت

 باتكو ،ناهبن يبأ نب رصان خيشلل «راعشأل ١ تحمو راونأل ا كلف» باتك :اهنم

 .اهريغو ،يليلخلا ققحملل «فيرصتلا ديلاقم»و «ةينامحرلا سيماونلا»

 ىضرملا يوادي ايبعش ابيبط ناك امك اعرو ادهاز ملاس خيشلا ناك

 ىلو دقو ةفصو فلأ نم رثكأ ىف عقت ©هدي ظخب تابرجم هلو ۔ باشعألاب

 .راحصب ءاضقلا ةفيظو

 .يباوعلا ةيالو نم لاتس يف م١٧٨١/ه٨٨٦١ ماع يف يفوت

 نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ناهبن نب بوقعي ؛يصورخلا ٠

 ١. ص ( روصعلا ربع يباوعلا خيرات

١٦/٢. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم 6 يلع نب دهف ،يدعسلا .



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يربعلا دشار نب ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا . :

 .قيوسلاب دعس لآ ءارضخ نكسو ءارمحلا نم هلصأ .هيقف ضاق

 خيشل ١ نم د افتس او ٠ يربعل ١ سيمخ نب دجام خيشلا لي ىلع سزد

 سيردتلل قيوسلا ىلإ يتأيل هبلط يذلا وه هنأل يدعسلا يسنت نب دمحم

 .وحنلاو ميركلا نآرقلا ميلعتو

 .ةروباخلا مث قيوسلا ىلع روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم ءاضقلا يلو

 :نيربتعملا ةرصبت يف يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا هنع لاق

 .ىوتفلل لئاسملا هيلإ رصت نمم ناكو

 .ةيهقف ةبوجأ هل
 :هماكحأ نمو

 كلذو ©ررضلا نم اهيف عقو امو يدعسلا دمحم نب دشار دالوأ ليخن انرظن»

 اذه عييضتو بارخلاو صقلا نم هيف حصامو ناكرأ عست نهو ٠ نوميللا رجش صق

 نم ملعيل ،ملعا هللاو ايسيسنرف ةضف اشرق نيثالثو ةسمخ هيف عقو امب هشرإف رجشلا
 ىلإ ريقفلا هدلو هرمأ نع هبتك ،يربعلا دشار نب ملاس ريقحلا نم كلذ ىلع فقي

 .(«ه٧٦٣١ ةنس لوألا عيبر رهش نم ١٧ موي خيراتب كلذو 56هديب هللا دبع هبر

 .م ٥ / _ه ٦٥ م اع يفوت

 ٠ ص نيربتعملا ةرصبت 6يربعلا ديعس نب ميهاربإ ،يربعلا ١٧٧.

ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيراتلا .يلع نب دهف يدعسلا ه ٢١٦/٧ - ٢٣٩.



 ٢٦٠١. نيسلا فرح

 يباضقلا ةعيبر نب ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا

 .ءالهبب اشنو دلو .هيقف ‘لاو ضاق

 .(ما٧٣٧ /ه٠٥١١ :ت) يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا دي ىلع ذملتت

 ٨(ما٣٢٧ ١١٤٠ ١١٤٦ه ١٧٢٧ يناثلا ناطلس نب فيس مامإلل ايلاو لمع

 نيذلا ءاملعلا دحأ وهف ،ةبراعيلا دهع نم ةريخألا ةرتفلا يف يسايس رثأ هل ناكو

 نب ديعس خيشلا نيبو هنيب ىرج ام كلذ نمو ثةمامإللل ةيلاملا ةسايسلا نوررقي
 رصان نب لمحم نيمامإلا بتار لوح تااسارمو تثاشقانم نم يحبصلا ريشب

 .يناثلا ناطلس نب فيسو (م٨٢٧١ - ١١٣٧ _ ١١٤٠ه ١٧٢٤ مكح) يرفاغلا

 ريمح نب برعلب مامالا لزعو مامال ااذه بيصنت يف رود هل ناك امك

 .م ١٧٥٤ _ ٦٧ :ت

 يليعامسإلا ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا هنع ملعلا ذخأ نمم

 .يوربإلا

 : ةيملعل ١ ٥هر ات آ نم

 ةبتك نع ثدحتي وهو 0 (طوطخم) بتاكلا بدأ ىف تاريخلا عماج باتك

 .تاقيثوتلاو كوكصلا

 ._ه٦٧١١ و ٠ ىماع نيب ىفوت

١٦٩٨. ص ةينامملا ةعوسوملا .



 اج / نزببنامملا ةاصنفلا مدمم . > ."٦`

 ھ
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 يمالسلا رورس نب ملاس خيشلا ا )
 = ل

 .هيقف .ضاق

 .قاتسرلاب ةينامرلا ةلحم نم

 .(ه٣٧١ ق) يديعسوبلا سيق نب ميهاربإ ديسلا دهع يف ءاضقلا يلو
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 ٢٣. ص خيرأتلا تاحفص ربع قاتسرلا ،نافلخ نب انهم ؤيصورخلا ه



 ريسلا فرح .. `6٦. ١

 نب حلاص نب ملاس نب ديعس نب ملاس خيشلا
 يدشاربلا ملاس نب دمح نب نسحم نب حيصن

 . هيقف ٦ ض اق

 .يبيضملا ةيالوب وانس نم

 ةراحب م٩ ٢٠/_ه٠٦١ لاوش ينف دلو

 . وانسب دشارب لآ

 نب دمحم دي ىلع ميركلا نآرقلا ملعت

 فنك ىف مث ©، ءادتبا هدلاو فنك ىف أشن

 هلاحرتو هلح يف همزالو ،يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا

 يف هعم ناكو ،ةيعرشلا مولعلا هدنع سردو ۔ هرقسو هرضح يف هدئاق ناكو

 ىلوتساو ،يصورخلا دشار نب ملاس مامإل ا بصن دعب قاتسرلا ىلع ةروثلا

 نب ملاس خيشلا هعم عجرو ٥ىوزن ىلإ عجر مث 5©“_ه١ ٥ ماع مامإلا اهيلع

 غلبو تقولا كلذ يف ايبص ناكو ديعس نب ملاس خيشلا هذيملت هعمو دمح

 .قاتسرلاب ملحلا

 ،ىليلخلا مامإلا دهع يف دمح نب ملاس هخيش ةافو دعب وانسب ءاضقلا ىلو

 .يفوت نأ ىلإ اهب ايضاق رمتساو

 .ملعلا رشنو سيردتلا ىف هتافو لدعب هخيش ةقلح ىلع ظفاح

 ملو ةملكلا عمجب متها ،ديعلا ةالصل دحاو ىلصم ىلع هدالب لهأ عمج

 .طلا ىف لي هلو ©ةءارقلا ريثك ناك لمشلا

  

| 

| 
| 
| 
| | 



 اجا نيينامعلا ةاضفلا مجعم .٢٦ .‘٬

 بازيم يف ىوعد ىلع ةرم تاذ فقو ،للزلا ةيشخ ماكحألا يف ثێرتي

 هادانف ئيشب لوقلا نود اعجار لفق مث ،ركفتيو لمأتي فقوف ،نيفرط نيب ءام
 :هباجأف ،!!ةلهس ةلأسم هذه ؟مكحت ام كلام يضاقلا دلاولا» نيفرطلا دحأ

 نحنو ارهش اهلثم يف ىنأتي بوبحم نب دمحم خيشلا ناك دقو {ةلهس ام هذه

 .«......يواسن ال

 .م٣٨٩١/_ه٤٠٤١ لوألا عيبر ٤ يف يفوت

 ٠ ص دشارب لآ نع ةركذم 6 رصان نب نارهز ،يدشاربلا ٣٩ _ ٣٤.

 ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم .ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه ١١٥.

 ٠ نامعنلا قئاقش 6.ىبيصخلا ٣٤٥/٢٣.

٧٦. نامُغ مالعأ ليلد 6نورخآو يودب ه



 . نيسلا فرح
 ۔۔ ۔۔۔ ۔ ٢٦٥ ٥ هك َ -

 يقيوبلا يلع نب ديعس نب ملاس خيشلا

 | . هيقف ٠ ض اق

 ةيالو يف م٣٣٩١/_ه٢٦٥٣١ ماع ۔ ابيرقت ۔ ذل

 .مصاع وبأ ةيرق/ةعنصملا

  

 ا نآرقلا ةءارق ملعتو ةيالولا هذه يف ىترتو

 .اهيف ميركلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ رفاس مث

 .ةيحابصلا ةرتفلا يف لمعي ناكف لسعلل
 دالبلا ىلإ عجر ماوعأ ةدعب اهدعبو .ةءارقلاو ملعلا بلطل ءاسملا يضقيو

 ىلإ عجر مث ءكانه ملعلا خئاشم دي ىلع ملعلا يقلتل ىوزن ةنيدم ىلإ بهذو
 .ةراجتلا ةسراممل هالب

  

 دشار نب رصان خيشلا وهو ‘تقولا كلذ يف اهيضاق نم دافأ ةعنصملا يفو

 . يرذنملا

 يداليملا نرقلا تاينيعبس يضاملا يرجهلا نرقلا تاينيعست ةيادب يفو

 ناك تقولا سفن يفو ‘ ةبلط فرشم ةفيظو يف 7 نم روخلا عماجب نيع

 .مهنم ديفيل انه ملعلا لهأ خياشم ضعب سلاجي

 يداليملا نرقلا تاينيعبس يضاملا يرجهلا نرقلا تاينيعست رخاوأ يفو

 ةسردم يف ةيمالسإ ةيبرت ملعم نوكيل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىلإ هتامدخ ثلقن
 . ةعنصملا ةيالو يف روس نب بعك



 ١ . . . .__ ۔

 ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم « .٢٦٦

 بئان ةفيظو ىف نيع ىضاملا يداليملا نرقلا نم تانينامثلا ةيادب ىفو

 ةيالو ىلإ هلقنو يضاق ىلإ هتيقرت تممت ماع دعبو ،ءاكرب ةيالو يف يضاق
 .قيوسلا

 :تايالو ةدع يف لمعلا يف لقنتو

 دعاقتلل ليحأ ايصخش هنم بلطبو .لواعملا يداو ‘ةضخَم ،ىؤيل ،تاترف

 .م٧٩٩١/_ه٨١٤١ ماع

 .م٥١٠٢ه سطسغأ ٦ قفاوملا /ه٦٣٤١ لاوش ٢٠ يف يفوت

 ىلإ - هللا امهمحر - يدلاو يقيوبلا ديعس نب ملاس خيشلا بحص :ثلق
 نم لقت ال ةليوط ةدم ذنم ،ةرم نم رثكأ ةرايسلا ىلع مارحلا هللا تيب جح
 هيف تفرع دقو ‘كلذ يل ركذو تاونس ذنم ةعنصملا يف هترز انأو ،ةنس نيعبرأ

 ناك يتلا ضارمألا ىلع ركشلاو ربصلاو ،ةنيكسلاو ءودهلاو ،ةيلاعلا قالخألا

 . هنر ،ةليوط تاونس اهنم يناعي

.يقيوبلا ديعس نب ملاس نب دمح هنبا اهب ينذمأ تامولعم ه



 ۔ ۔ ٢٦٧. هه - ه .... .نيسلا فرح

 عيبر نب دومحم نب ديعس نب ملاس خيشلا
 يتاهلقلا

 (م٤٩٦١/ه٥٠١١ :يح )

 .هيقف ضاق

 تاهلق نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا لوأو رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .روص ةيالوب

 ةنس يف «ديوجتلا يف ةيرزجلا ةديصقلا حرش » هل اخوسنم دجوي

 . م٤٩٦١/ه١ ٠٥

 ٢٢٠/٣ _ ٢٢١. نايعألا فاحتإ ؛ىشاطبلا ه

٠ السعدي©٥© ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٢٨/٢.



 ١ / . نامعل 7 - ۔

 جا نيينامعلا ةاضقلا مجحم چ ٢٦٨

 نب ديعس نب تاكرب نب فسوي نب ديعس نب ملاس خيشلا

 نب ديعس نب فلخ نب ديعس نب دمحم نب دوعسم

 يلدبعلا هنلا دبع يتب نم ديعس نب كرابم نب ناميلس

 (م٢٤٦٩١ ربمسيد ١٠ / ه٦٢١! ةجحلا يذ !١ :ت)

 .هيقف لاو «ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نب لصيف ديسلل ايلاو اهيف راصو ،تايرق نم عرازملا ةدلب يف أشنو دلو
 نب ملاس :نيمامإلل اهيف ايضاقو ايلاو راصف نأشلا دمس ىلإ لقتنا مث ؤيكرت
 .يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار

 لئاسملا ضعب نودو ،ناخيش نباو يملاسلا نيدلا رون مامإلل ةلئسأ لسرأ

 .يدنكلا رصان نب ديعس خيشلل

 تاذ يف رويغلا» و «ةقثلا»ب هتافوب ةيزعتلا ةلاسر يف يليلخلا مامإلا هفصو

 .«دست ال ةملث» :هتافو نع لاقو ،«هللا

 هللا مسب» :هيلإ اههجو ةلاسر يف يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا هيف لاق

 مركملا خألا مخفألا زعألا مركألا خيشلل حلاص نب ىسيع نم ميحرلا نمحرلا

 .«...فسوي نب ديعس نب ملاس

 نع هتديصق يف ةينسلا رهاوجلا ىف يديعسوبلا فيس نب دمح ديلا لاقو

 . :اهئاملعو نأشلا دمس

 نطفلا كاذ اذبحو مامإلا يضاق ملاس مراكملا وذ ديعس ىتفو

 هل مجرتملا نباو يدشارلا ديعس نب ديمح نب ناطلس خيشلا :هتذمالت نم

 .يلدبعلا ديعس نب ملاس نب ىيحي يلاولا خيشلا

.م٣٤٩١ ١٦٢/١٠/ قفاوملا /ه٢٦٣١ ةجحلا وذ ١٦٢/ يف يفوت



 ٢٦٩٦. هيس - نيسلا فرح

 ٠ ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ©ةينسلا رهاوجلا ٥}فيس نب دمح ؛يديعسروبلا ٠٥ ٤اه/١٩٨٥م

 ص ٧٥ (شماه) .

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ، ىلع نب دهف ©يدعسلا ٢٨/٦٢.

نب ملاس يضاقلا ةقثلا خيشلا ةريس نم تاحملو تاعمل دمحم نب دلاخ ©يلدبعلا ٠



 ٢٠ ` ِ ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ١

.-. 
 يميهشلا ناطلس نب ملاس خيشلا » 51

4. 
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 ا۔_ ۔۔ ۔

 .اهملاعمو اهمالعأ تايرق ىف ةلاسر }سماش نب دمحم ،يشاطبلا ه



 .. ٢٧١ هكس َ{ 5 نيسلا فرخ

 ناخيش نب دمح نب فيس نب ملاس خيشلا

 يربغألا

 ١٩ / ه٩٩٢١ نابعش ٢٢ حبص :ت۔م١٩١!٦ ريمسيد ٠٢/ه١٢٢١ مرحم ١٠ :و)

 (م٩٧٩١ وينوي

 عبارلا نرقلا يف شاع .هيقف ،لاو ضاق

 .يكزإ لامعأ نم اميس ةدلب نم ؛يرجهلا رشع

 "ىوزن ىلإ رفاسو حالصو ملع تيب يف أشن
 ،نيرهش يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا مزالن

 .ارفاو اظح ملعلا نم لانف ،هدلاو مزال مل

 ىلع نودفاوتي اوناك ‘نوريثك ذيمالت هل

 هملعب لخبي ملو ،ةفرعملاو ملعلا ليصحتل هلزنم
 .لئاس نع

 يليلخلا مامإلل ىلوتف ،نامغ نم ةددعتم قطانم يف ةيالولاو ءاضقلا ىلوت

 ايضاق نيع م٤٥٩١/ه٣٧٣١ ةنس يليلخلا مامالا يفوت املو ،نييئاطلاو امد ىلع

 مث ،لواعملا يداو مث ،ءاكرب مث روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم روص ىلع

 ناطلسلا ىلوت نيحو تايرق ىلع مث تاونس رشع نم براقي ام ىوزن ىلع
 مث ،يكزإ نم رماوعلا نادلب ىلع ايضاق نيع م٠٧٩١/ه٠٩٣١ ةنس مكحلا سوبا

 مل يتلا دبدب ىلإ مث تاونس ثالث نم برقي ام ةعنصملا ىلع مث 6يربع

 .ةينملا هتفاو ىتح رهشأ ىوس اهب ثكمي

  

  
 اميرك ااعرو ايقت ناكو مئال ةمول هللا ىف هذخأت الو .ردصلا عساو ناك

 .هماكحأ ىف فاصنإلاو قحلل امزالم اعضاوتم اعاجش

 :ةيمظنلا تافلؤملا نم ديدعلا هل

  



 اج / نيينامعلا ةاضفلا مجعم « !.

 بولطملا ةياغ باتكل مظن :(طم) بولطملا ةياغ يف بوبحملا مظنلا ١

 يف اهفيلأت نم ىهتنا دقو ،يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلل بوسنملا رثألا يف
 .م٦٦٩١ ربمتبس ٣٠ /ه٦٨٣١ ىلوألا ىدامج ةرغ

 .ةدمعلا حرش ىلع ةدعلا مظن يف ةدجنلا ٢

 .راثآلا مظن يف راونألا ةعشأ ٣

 لصألا لماشل مظن وهو ،نيئزج يف عقيو :لماشلا مظن يف لمآلا ةيغب ٤
 .ةمئألا بطق مامإلل عرفلاو

 يغبني يتلا ماكحألا يف ةزوجرأ :يلاولاو يضاقلا يتفيظو يف يلآللا ٥

 قباست نم هآر ام وه اهفيلأت ببسو ،ءاضقلا وأ ةيالولل ردصت نم لك اهملعي نأ
 .امهماكحأ مهأل هقف ريغ نم نيروكذملا نيبصنملا يلوت ىلإ هنامز يف سانلا

 يف ةزوجرأ :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف رونألا طارصلا ٦

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 مامإلل نايبصلا نيقلت باتكل مظن :نيقلتلا مظن يف نيمثلا دقعلا ٧
 .بازيم يداو يف فطعلا ةنيدمب ناورإ ةبتكم يف هنم ةخسن دجوت يملاسلا

 .ىتش تاعوضوم يف ةيرعش دئاصقو ،ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ كلذك هلو
 يف نفدو ،م٩٧٩١ وينوي ١١ /ه٩٩٣١ ةنس نابعش نم ٢٣ ةحيبص يف يفوت

 .يكزإ لامعأ نم اميس هتدلب

 ٤٣/٢ _ ٥٠. نامعنلا قئاقش ؛ىبيصخلا ه

 ٧٦. ص نامُع مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ٥

 عباطملا يربغألا دمح نب فيس خيشلا ةريس ©فيس نب فسوي نب فيس ؛يربغاألا ه

 ١. ١٤٦١ه/٢٠٠١م ص١١٦ - ١١٩. ط 6يور .ةيملاعلا

٢٩/٢ _ ٣١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف .يدعسلا .



 ٢٧٢... و نزبسلا فرح

 يشولبلا يلع نب ملاس نب فيس نب ملاس خيشلا

 .هيقف ضاق

 .ءاكرب نم ةنينجلا يف دلو

 مولعلا ئدابمو ميركلا نآرقلا اهيف سردو لواعملا يداوب «يفأ» يف أشنو

 .ةينيدلا

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ةسردمب قحتلاو ىوزن ىلإ لحترا

 . )م٣٥٩١/_ه٢٧٣١ :ت)

 تاونسلا يف ةعنصملا ةيالو نم رسغملا نكس مث ‘ ءاكرب ىلإ داع مث

 مايأ ةعنصملا مث محص مث بيسلا مث تايرقب ايضاق لمع ،هتايح نم ةريخألا

 رخآ يهو ،قيوسلا مث ةروباخلا مث صانش مث .اهب ايلاو ميهاربإ نب دمحأ ديسلا

 .اهب نفدو يفوتو ،ايضاق اهب لمعي ةقطنم

 : هنت يليلخلا مامإلل هثعب يهقف لاؤس اذهو

 ةجحو نيملسملا مامإ مانألا ثوغ وه نم ةرضحل ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا دمحن انإو كيلع مالس . ىليلخل ا ديعس نب هللا دبع نب دمحم نيملاعلا بر

 :دعبو ،رورسلاو ريخلا يلابع وبب اصوصخ ةنطابلا رابخأ ،ءارضلاو ءارسلا ىلع
 نب دلاخ خألا نأ يهو ،كالإ اهل رن ملو انتقرط ةلكشم َلح ىلإ رمألا جاح دقلف

 تابجاولا نم اهيف امب اهيف ةيصو هتايح يف هسفن ىلع بتك يرونملا دشار

 :بتك ةيصولا كلت يفو ،هتوم دعب هلام نم هنع ذقنت تابحتسملاو تابودنملاو

 نم هنع رجتؤي نأب هتوم دعب هلام نم هسفنل يرونملا دشار نب دلاخ ىصوأ»

هيلع هيبن ربق هنعر وزيو مارحلا هللا تيب هنع جحي نم هتوم دعب هلام



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . و ٢.٠

 نوجاحلا هلعفي ام رجتؤملا جاحلا اذه هنع لعفي نأو مالسلاو ةالصلا

 يبأ هيبحاص ىلعو هيلع ملسي نأو ؤ©بحتسمو بودنمو بجاو نم نورئازلاو

 يقبف ،ةميدق ةدم نم ةيصولا هذهو ،«مهيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمعو ركب

 ىلإ هسفنب اهجوتم جرخ يضاملا ماعلابو ،هتايح مايأ يف اهب اتبفتم دلاخ خألا
 كسانم ىضقو .هجح ىدأو ٥جحلا غلب موتحملا هئاضقو هللا قيفوتبف جحلا

 لبقف ،هيبحاصو ةعافشلا اذ ارئاز ةنيدملا ىلإ جرخ مث ،مامتلا ىلع اهلك جحلا

 .ةيالا رخآ ىلإ هلل انإ هللا هافوت تارايسلا يف تاعاس ثالثب ةنيدملا هلوصو

 مزلت ةيصولا هذه ىف ةبوتكملا ةجحلا هذه له كبانجب ثيغتسنو لأسن نآلاف

 زوجي نم طخب ةتباث ةباتكلاو ،هؤايصوأ اننأل روكذملا خألا كلاهلا ةكرت يف
 سفن الإ ،هاياصو نم اهريغ يف الو ةجحلا هذه يف عوجر هنم ملعي ملو اهطخ

 وجرن ،اغلبو اميتي ةكرتلا يف نأل ااتم تراص ةريحلا هذهو ،هب جراخلا هجح

 نم كلذو "مالسلا كيلعو ‘كدوجوب هللا انعتم ڵكشلا ةلازإ كنم مث هللا نم

 موي اريرحت يلابع وبب ةروانملا ديبع نب دشار دالوأ ملاسو نادمح هلل ءارقفلا

 .هديب يشولبلا فيس نب ملاس كيلع ملسملا هبتك ۔ه٦٦٣١ مرحم عساتلا

 : 3 مامإلا هباجأف

 خياشملا ىلإ هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ©هللا ةمحرو مكيلع مالس ةروانملا ديبع نب دشار ىنبا ملاسو نادمح ماشحلا

 مسي مل اذإ :هيف باوجلاو 8هانملع هنع متثحب يذلا ثحبلاو لصو مكباتكو

 هنم عوجر حص الو هنع ةضيرفلا ةجح اقح اهنأ دلاخ اهب ىصوأ يتلا ةجحلا

 كلت لطبي الو ءهاياصو ةلمج نم هلام ىف ةتباث ىهف اهبتك ىتلا ةجحلا يف

 فيس نب مل اس ىلعو مكيلع م السلاو ملعأ هنل هللاو !هسفنب هجح ةجحلا

 نب رصان نب روصنم هبتك يرجه ١٦٣٦٦ مرحملا رهش نم ٢٦ موي ررح ، يشولبلا

 .هديب دمحم

.هديب دمحم نيملسمل ١ م ام ا هبتك رص ان نب روصنم هبتك ام حيحص



 ۔.۔۔ . .۔۔. ٢٧0٥0 يو 3 نيسلا فرح

 اذهواضيأ اهيضاق ايرلا ن نادمح نب ديعس 7 ايفو راحصب ايضاق ناك

 :ةلاسرلا صن

 هيقفلا هيجولا خيشلا ىلإ ديعس نب ميهاربإ نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 هلا ةمحرو كيلع مالس 6محصب يضاقلا يشولبلا فيس نب ملاس خألا

 .لصو ميركلا كباتك :دعب امأ ركشيو هلل كيلإ دمحي كتحم ٬هتاكربو
 ءةرملا هذه لبق يلإ اهب ءاج دق ناكو ينلصو ةلأسملا لماحو ٥كتحم همهنو

 ،هاودج لقتو ،هانع لوطي ءيش يف ةمصاخملا دصق هنم تقشنتسا املف

 نأ هيلع سيلو مكحي نأ يضاقلا ىلع نإ هل تلقو ،هتبواجم نع تعنتما

 تالماعملا رمأ يف كلذ ىنعمو يتفي ال يضاقلا نإ :ليق لب ،يتفي

 لئاس هلأسرولاقأ ،سانلا نيب ةموصخلا باب اهب حتفني يتلا تامصاخملاو

 نأ هيلع لب "ملعلا نم هللا هاتآ ام همتكي نأ هعسي مل نيدلا رمأ نم هعسي الامع

 ةاضقلا كلذ يف ءاوسو ،ءاملعلا ىلع كلذ هللا ذخأ دقو ،همتكي الو هنيب

 مالسلاو ،هانيب امل يضاقلا اهيف يتفي الف لئاسملا هذه لثم امأو مهريغو

 دلولاو نادمح نب ديعس خيشلا انه نمو ©بلاط لجآلا خيشلا ىلعو كيلع

 .«يرجه ١٣٦٠ ريخلا رفص ١١ موي هتررح دمحا نب هللادبع

 .م٠٥٩١/_ه٩٦٣١ ةنس ىلإ ايح ناك هنكل هتافو خيرأت ىلع رثعن مل

 عيبر ٨ ءاثالثلا موي يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس نب ملاس نب رصان خيشلا عم ةلباقم ه
 .م٠٣/٢١/٤١٠٢ /ه٦٣٤١ لوألا

٢٢٢. ۔ ٢٦٢/٧ ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا يلع نب دهف "يدعسلا ه



 !ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ةح ٧٦!

 يكمللا ديعس ني فيس نب ملاس خيشلا .

 .هيقف ضاق

 .م ١٨٥٢ يرجه ١٢٧٠ ماع دلو

 . فيس نب دشار ةمالعلا خيشلا هيخأ دنع سرد

 . ميهاربإ نب ديعس ديسلا دهع يف قاتسرلاب ءاضقلا يلو

 .م٦٤٩١ / يرجه ١٣٦٦ ماع يفوت

٠ .خيرأتلا ربع قاتسرلا نافلخ نب انهم ©يصورخلا ٧٤.



 ٢٧٧. .يو نيسلا فرح

 دشار نب ديعس نب فيس نب ملاس خيشلا

 يديعسوبلا

 :ت) ١٢٤٥ ه/١٩٦٩٢٧م(

 .هيقف ،لاو ضاق

 .نأشلا دمس نم ةعيرشلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .يديعسوبلا سيمخ نب رصان نب ديعس يضاقلا خيشلا ديفح وه

 يف نأشلا دمس ىلع اًيضاقو ايلاو نوكيل يملاسلا نيدلا رون مامإلا هراتخا

 نب ملاس نيمامإلا دهع يف ءاضقلا ةفيظول امزالم يقبو ،م٣١٩١/ه١٣٣١ ةنس

 .ما٧٢٩/ه٥٤٣١ ةنس يفوت ىتح يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار

 ١١٩١. ص ديفملا زجوملا ؤتتفيس نب دمح ؛يديعسروبلا ه

 ٠ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ٣/٢.

نامعب مالعألا لسالس ناميلس نب دلاخ يصورخلا ه ٢١٨١.



 جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . 7 "٧ -1.._ ۔

 يعرفلا ملسم نب فيس نب ملاس خيشلا

 .يبيضملا ةيالوب رضخألا ةدلب نم .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لالخ شاع

 .كنضو ةيدب ىلع سيق نب نازع مامإلل ايضاقو ايلاو ناك

 يعرفلا فيس نب ملاس دهشتساو :نايعألا ةفحت يف يملاسلا نيدلا رون لاق

 :لاقيو ،ايندلا نع اضرعم ادهاز اكسان الضاف ناكو {ةيدب ىلع مامإلل ايلاو ناكو

 .ةداهشلا ينعي ێانئج اذه لثمل :لاقو ودعلا وحن وه مدقت مزهنا شيجلا ىأر امل هنإ

 قوف ةعتمأ هيف لمحت ءاعو) هجزحخ ىف دجو ام هنإ :لاقيو هيلع هللا ةمحر دهشتساف

 .ابتك الإ كرتي ملو ،هب كوستي كاوسمو هب يلصي لاورس الإ هتوم دعب (ةلحارلا
 رضخألا دلب نمو :نامعنلا قئاقش يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لاق

 يضرلا مامإلل الماع ناك "ملسم نب فيس نب ملاس هيقفلا خيشلا عورفلا نم
 اذه ملاس خيشلا ناكو ،اهيلع نازع مامإلا ماق امل كنض ةيالو يف سيق نب نازع

 .رضخألا دلبب لاومألا فرط يف ،هيف دبعتي ادجسم هسفنل هل ىنب دقو 5ادهاز الضاف

 .م١ا٠٧٨/ه٧٨٦١ ماع ىفوت

 ٢٧٩/٢. نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع ؛يملاسلا ه

 ٣١٨/٣. نامعنلا قئاقش ،يبيصخلا ه

 ٥٧٤. ةينسلا رهاوجلا ؤفيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٤٣. نامزلا ةرهوج نيثحابلا نم ةعومجم ه

٣٢/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 ۔۔۔ .۔۔ ۔۔۔ ه ٢٧٩٨ يو -{ زيلا فرخ

 يديعسوبلا فلخ نب هتلا دبع نب ملاس خيشلا

 . هيقف ٦ ض اق

 ىقلت اهبو "مدأ ةدلبب هدلوم ناك يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم

 ةلودلا لئاوأو "ةيبرعيلا ةلودلا رخاوأ رصاع ءاضقلاو سيردتلا ىلوتو ؛ملعلا

 ةنس ىفوتملا ديعس نب دمحأ مامإلا دهع يف مدأ يف ءاضقلا ىلوت ،ةيديعسوبلا

 دعاس نب دوعسم نب رمع خيشلا ملعلا يقلتل فيلسلا نم هيلإ دفو ۔ه٦

 .«ةيفخملا رارسألا فشك» باتك فلؤم يرذنملا

 يف ةزوجرأ هل "ملعلا ةبلط اميس الو سانلا اهب مركي ةيلام ةورث اذ ناك

 .هقفلا يف ةيرثنو ةيمظن ةبوجأ هلو ،اتيب ١٥٦٠ يف عقت إهقفلا

 ٧٧. ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 0.٩٨. ۔ ٩٥ ديفملا زجوملا ؤفيس نب دمح ©يديعسوبلا ه

 ٢٢٦/٢. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

٣٢/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ‘يدعسلا ه



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
». ٢٨٠٠ 

 دمحم نب حلاص نب ميدع نب ملاس خيشلا

 ينالهبلا

 .هيقف ،لاو .ضاق

 لامعأ نم مرحم يداو نم ؤي ,رجهل ١ ۔ہشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 .لئامس

 هنبا هنع ذخأو يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا نع ملعلا ذخأ

 .ملاس نب رصان ملسم وبأ ةمالعلا

 ايضاقو ايلاو ناكف “سيق نب نازع مامإلا ةلود يف لامف رود هل ناك
 . اهتعلق هديب ناكو 6ىوزن ىلع مامإلل

 نب ديعس نب يكرت ناطلسلل ايضاق راص نازع مامإلا ةلود تهتنا املو

 ىلإ لحترا ؛قيض يف نامعب هتماقإ نأ ىأر امل هنإ مث ،يديعسوبلا ناطلس
 نيبرقملا ءاملعلا نم ناكف 3 ديعس نب شغرب ديسلا اهمكاح رصع يف رابجنز

 يبرغ نفدو هتمحر ىلإ هللا هافوت ىتح ؛ كانه ءاضقلا هل ىلوت دقو ،هيلإ

 .ةكلمملا كلتب ةحاور ينب دجسم

 نم ةجرد ىلع ناكو مهلمعو مهملعب اوفرُغ نيذلا ءاملعلا دحأ وه

 نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناكو "مادقإلاو يأرلا ةفاصحو ىقتلاو عرولا

 مامإلا ةلود مايقب اهيف مهنوملعي ڵبرغملا ءاملع ىلإ ةلاسرب اوهجوت

 دجوي ،ةيرثن ةبوجأ هلو ،اغيلب ارعاش ملاس خيشلا عيو 5 ةني سيق نب نازع
 ث يسرافلا رصان نب روصنم خيشلل «راطوألا ةياغ» باتك يف اهنم ضعب

 يفوت يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح خيشلا ديبع يبأل نيرصبملا ةيادهو

.م ١٩٨١/_ه٨٠٣١ م اع



 زيصلا فرح

  

 -> .وح ١\٦ ._

 ٢٥٠/٢. نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع ؛يملاسلا ه

 ٣٦/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

 ٦٢/١. رهوجلا راثن ةمدقم دومح نب مملاس ؛يبايسلا ه

 ١٠/١. رهوجلا راثن ةمدقم دوعس نب دمحأ ؛يبايسلا ه

  



 ا ج/ نيينامعلا ةاصضقلا مجعم -< .

 بيرغ نب دومحم ني يلع نب ملاس خيشلا
 يشولبلا

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 /ه٧٨٢١ _ ١٢٨٥ :مكح) هنزو نازع مامإلا دهع يف ءاضقلا يلو
 ١٦٨ -_ ١٨٧١م) .

 .هقفلا بتكل اًخسان ناك

 :ةيملعلا هراثآ نم

 سوماق نم نيسمخلاو سداسلا ءزجلا لوأ يف تءاج ةيرعش ةديصق -

 :اهعلطم يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلل ةعيرشلا
 ناسللا سرخ بنذم دبعل نانحلا اذاي يديس كنانح

 نانجلا فحفنم بنذلا ليلف بع كنم اوفع جري مل اذإ

 . ةيهقف ت اب ١ وج ۔

 عيبر ٨ ءاثالثلا موي يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس نب ملاس نب رصان خيشلا عم ةلباقم ه

 .م٠٣/٢١/٤١٠٢ ه ٤٦ لوالا

٢١١٧ _ ٣١٥. }ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا .يلع نب دهف "يدعسلا ه



 ۔ ۔۔ ٢٨٢... ه . 7 {{ نيسلا فرح

 رماع نب ديعس نب شيرق نب ملاس خيشلا
 يسم اشلا

 (م٢٥٩٦١/ه١١٧٢١ :ت ۔م٨٦٨١/ه٥٨٢٦١ : و)

 .هيقف ضاق

 .اجنف نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلاو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 اميتي أشنف ،ريغص وهو هوبأ هنع تامو ،م٨٦٨١/ه٥٨٢٦١ ةنس اجنف يف دلو

 نب فيس نب دمحم يضاقلا خيشلا دي ىلع ذملتتو “شيعلا نم كنض يف

 ،نمزلا نم ةرتف يديعسوبلا دوعسم نب دمحم خيشلا مزال امك يسرافلا دمحم

 .وحنلا ملع هيدي ىلع أرقو

 هل ةديدع ةبوجأ هل دروأو ئ يسرافلا روصنم نب روصنم خيشلا هنع ذخأو

 .راطوألا ةياغ هباتك ىف

 ٢٤٧. ص راطوألا ةياغ كروصنم نب روصنم ؛يسرافلا ه

 . (شماه) ٢٧٣ ص ناجرملا دئالق .دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ٠

 ٤٠/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف ٥6يدعسلا ٠

٠ ص روهزلا تاقاب ادمحم نب فيس ،يسرافلا ٢٣.



 ص !:.
 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب لشاه نب دومح نب روسق نب ملاس خيشلا
 يدشارلا دمح

 . هيقف ٠ ض اق

 .ىكزإ ةيالوب «نيتيرقلا» نم

 مجه : ىقلتو اشنو ،هتيرقب ما١١٩ /ه٩٢٦٣١ ماع دلو

 ١ نآرقلل ةءارقو ةباتك نم اهب يلألا هميلعت

 . .هقفلاو ةديقعلا يف ئدابمو ميركلا

 نم دومح نب روسق يضاقلا خيشلا هدلاو

 ,محص مامإلل ءاضقلا يلوو ،يملاسلا نيدلا رون ةذمالت

 خيشلا نأ تلش الو "يصورخلا دشار نب ملاس

 . انيدتو املعت هيبأ نم دافأ روسق نب ملاس

  
 ثدحت دقو 0 ىوزنب يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ةسردم يف سرد امك

 ةلادبع نب دمحم مامإلاب تيقتلا نأ دعب ىوزن تدصق» :هلوقب كلذ نع
 نآرقلا ةوالتل ةقلح يف تنك دقف لئامس ةيالوب «مَرُخَم» يف هار يليلخلا

 ةءارقلا نم انيهتنا نأ دعبو مرحم ةدلب يف دايعألا دحأ حابص يف ميركلا

 .؟ملعتت نأ ديرت الأ ملعت رَوشَق ،؟مّلعتت نأ ديرت الأ ملاس :الئاق مامإلا ينبطاخ

 .«ىوزن يف كرظتنأ :لاقف ملعلا يف يتبغر ايدبم هتبجأف

 ةغللا مولع سردف ،اماع نيرشعو ةسمخ زواجت هرمعو ىوزن ىلإ بهذ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا

 يقوت نأ ىلإ تايالولا نم امهريغو ءالهب مث حّتَم يف ايضاق مامإلا هنيع

.هنر مامإلا



 ۔۔ ٢٨٥. .ي نيسلا درح

 نالعج ىلعو اضيأ ءالهب ىلع روميت نب ديعس ناطلسلا هالو كلذ دعب

 .تايالولا نم امهريغو

 نالعجو قيوسلاو يربع يف ءاضقلا يلو سوباق ناطلسلا ةلالج دهع يفو

 ةمكحملا يفو ارشوبو بيسلاو راحصو يلعوب ينب نالعجو نسحوب ينب

 . م ١٩٩٠ / ه ١٠ ماع دعاقتلل ليحأ نأ ىلإ © طقسمب ةيعرشلا

 .م٣٠٠٢/٨/٥٢ قفاوملا ه ١٤٢٤ ىرخألا ىدامج ٢٧ يف يفوت

.يدشارلا روسق نب ملاس نب رماع هنبا اهدعأ ةرصتخم ةمجرت ه



 ٠ . ١ - .__ ۔

 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم .٦ - ٨

 دمحم نب ديعس ني دجام نب ملاس خيشلا

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نم صورخ ينب يداوب ريجهلا ةدلب يف ىبرتو م٩ ٨٠/_ه ٦ يلاوح دلو

 .اهب أشنو ىباوعلا ةيالو لامعأ

 يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا كنع ءارمحلا ةيالو ىلإ هابص يف لقتنا

 .انطو اهذختاو ؤ٩صورحخ ينب يداوب لاتس ىلإ لقتنا هعوجر دعبو ،ةريسي ةرتفل

 :نييضاقلا نيخيشلا دي ىلع هقفلاو وحنلاو لوصألا مولع سرد دقو

 . يصورخلا دامح نب فيسو يصورخلا دشار نب رصان

 دسأ نب ةعيبر خيشل . غلا : مهنم ٠ ملعل ١ ةبلط نم ةلمج هيدي ىلع ذملتتو

 . يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلاو ،يدنكلا

 دهز وذ وهو "ميركلا نآرقلا نم اريثك ظفح دقو ظفحلاو ةءارقلا ريثك ناك

 .لاتسب افصلا دجاسم ىف ةدابعلل يلتخي ناكو ٥عروو

 مامإلا نمز يف صورخ ينب يداوب ةاكزلل ايباجو كوكصلل ابتاك لمع

 لقنو ،يداولا سفنل ايضاق روكذملا مامإلا هنيع مث ،يليلخلا هللادبع نب دمحم

 بغري مل هنكلو .محص ةيالو يف ءاضقلا يلوتل ةريصق ةرتفل كلذ دعب

 .لاتس ىلإ عجرو هكرتف لمعلا اذه يف رارمتسالا

 /ه٦٦٢١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم ٦٢٥ ةعمجلا موي نم راهنلا فصن يف يفوت

.هتافو دنع اماع نيعبرألا زواجي مل هرمع ؛م٧٤٩١ ويام ٦



 ۔۔۔ ٢٨٧... هو - . . نبسلا فرح

 نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ؛ناهبن نب بوقعي ،يصورخلا ٠

 ٢ -_ ١٢٤. ص ) روصعلا ربع ىباوعلا خيرات

٤٠/٢ _ ٤١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤيلع نب دهف يدعسلا ٠



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . > .

 ةشلا دمحم نب ملاس خيشلا

 (م٠١٧٨١/ه ١٦٨٧ :يف يح)

 .هيقف ا ض اق

 ديسلا دهع يف كلذو ايقيرفإ قرشب (غنوأ جنات) ةدلبب ءاضقلا يلو

 .ديعس نب شغرب

٦٤. رابخألا ةنيهج ىلع نب ديعس ،يريفغملا ه



 ٢٨٨٦. هه نيسلا فرح

 نب سيمخ نب دمحم نب ملاس خيشلا

 يرذنملا سيمخ نب هلا دبع نب ديعس

 (ه٨٨٢١ :يح )

 . هيقف ٦ ض اق

 ةرتف رقتساو ،قاتسرلا ةيالو نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 مامإلا نب دمحم نب لاله ديسلا اهمكاح نمز يف قيوسلا يف هتايح نم
 .ديعس نب دمحا

 ءايلعلا ىلإ هسفنب ءاقترالا يف ادهتجم ،ءاملعلل ابحاصم ،ملعلل ابحم أشن

 هريغو ،يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا :مهيلع سرد نم نيب نم لعلو
 .نامزلا كلذ ءاملع نم

 .اخوسنملا ضعب هدي ظخب خسنو ،ملعلاب نيلغتشملا نم سيمخ هدج ناك

 نب يلع خسانلا هتعن دقو ،هقفلاو ملعلا نم ةجرد ىلع ملاس خيشلا ناك

 ربحلا خيشلا»بو 0 «دجمألا ةقثلا لجألا خيشلا»ب يسيمخلا هدومح نب ملسم

 لمكألا زعألا لجألا خيشلا»ب يكيربلا يلع نب ملاس نب ديعس هتعنو ،خألا

 يمشاهلا حلاص نب دمحم نب هللادبع يضاقلا خيشلا همسوو "«كن هللا يف خالا

 .«ئيكذلا بيبللا يكزلا لماعلا ةقثلا عرولا يضرلا بحملا يفصلا خيشلادب
 .«ملاعلا ةقثلا هيزنلا عرولا خيشلا»ب يرماعلا دشار نب دمح نب ملاس هتعنر

 .اهليصحت يف دهتجاو ،اهيف ارقف هقفلا بتك نم ديدعلا هدي ظخب خسن

 :هخسن اممو

 عرشلا نايب باتك نم (مميتلاو ةبانجلا نم لسغلا يف) عساتلا ءزجلا :الأ

 ؛ها١٧٢ ىلوألا ىدامج ١ه هخسن مامت ناكو ،يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلل

)٤/٩(. مقرب ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجحم م. . ٢٩٠
 .هت -

 .«خحص نإ هتخسن ىلع ضرغ»

 نم هلصأ ،ىنالقبلا ناميلس نب ديعس ...باتكلا اذه» :هلوأ نم فالغلا ىفو

 .«ه٨٧٢٧١ ةنس ةرخآلا ىدامج ٦٤ ؛يرذنملا سيمخ نب دمحم نب ملاس بتك

 نايب باتك نم (رطفلا ةاكزو مايصلا يف) نورشعلاو يداحلا ءزجلا :ايناث

 سيمخلا ىحض هخسن مامت ناكو يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلل عرشلا

 ادمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ه٧٧٢١ ةنس رخآلا عيبر نم تيقب ,لايل عبسل

 )٣/٢١(. مقرب ؛بيسلا

 .«نيتخسن ىلع اًضورعم مت»

 عرشلا نايب باتك نم نيرشعلاو ثلاثلا ءزجلا نم ةريخألا ةقرولا :اقلاث

 ةبتكم }ه٥٥٦١ مرحم ١٤ هخسن مامت ناكو يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلل

 .لباقلا/ بريضملا يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا

 جحلا :هيف ؤ“يصورخلا سيمخ سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلل عومجم : :اهعبار

 نم مرحيو لحي اميفو .تارافكلاو فاكتعالاو .روذنلاو هماسقأو هماكحأو

 ةيشع هخسن مامت ناكو . تاركسملا نم ءيش ميرحتو ،حبذلاو ،ناويحلا

 انديس اهمكاح رصع يف» قيوسلا ردنب يف ه٤٦٢٦١ ةرخآلا ىدامج ٧ سيمخلا

 نب دمحم ديسلا ةبتكم ؟ «يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإل ١ نب دمحم نب لاله

 )٥٩١(. مقرب ؛بيسلا /ادمحأ

 :هل خي اممو

 (ةلافكلاو ةنامضلاو ةلاوحلاو نويدلا يف) نوثالثلاو سماخلا ءزجلا :الأ
 نب ديعس هل هخسن ،يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلل عرشلا نايب باتك نم

 عم هخسن مامت ناكو ٠ يرمعلا يكيربلا دشار نب سيمخ نب يلع نب ملاس

 ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ها٨٨٢ بجر ١٨ دحألا ةيشع هتادايز

)٦/٣٥(. مق رب



 .۔ .... ٢٩٨١. نيسلا فرخ

 ةلاوحلاو نويدلا يف نوثالثلاو سماخلا ءزجلا اذه» :هلوأ ىف ءاجو

 ءارش هانذخأ عرشلا نايب باتك نم ماكحأل ا يف نماثلا وهو . ةلافكلاو نامضلاو

 «...ينالقبلا ناميلس نب ديعس نم

 خيشلل عرشلا نايب باتك نم (دديلا يف) نوسمخلاو ثلاثلا ءزجلا :ايناث
 نب دمحم نب هللادبع هل هخسن ؛يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم

 ةجحلا يذ نم ٣ تبسلا موي هخسن مامت ناكو يمشاهلا دمحم نب حلاص

 )٥٢(. مقرب ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ه٦

 خيشلل عرشلا نايب باتك نم (ضيحلا يف) نوسمخلاو عبارلا ءزجلا :اتلاث

 ناكو ،يرماعلا دشار نب دمح نب ملاس هل هخسن يدنكلا ميهاربإ نب دمحم

 ادمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ه٦٧٢١ ةدعقلا يذ نم ٧ نينثإلا موي هخسن مامت

 )٨/٥٤(. مقرب ؛بيسلا

 هل هخسن ‘يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأل جهملا ةايح حرش :اغبار

 لوألا عيبر نم ٤ راهن هخسن مامت ناكو يسيمخلا هدومح نب ملسم نب يلع

 )١٥٦٠(. مقرب ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ه٠٦

 اهمظان ظخ ةديوست نم ةخوسنم» :اهنأ خسنلا تانايب نمض ءاج دقو

 دق اهدوسم نأ بسحأ ،ةءارقلا ةبعص ةميدق ةعطقنم ةديوست يهو ،اهحراشو

 ردق ام اهنم لقنو ‘كلذ هللا ردقي مل [ه]تعلو ،اهبذهي ىتح هسفنل انايب اهلعج

 اللخو اًفيرحتو اللز دجو نمف يدعسلا سيمخ نب ليمج خيشلا هلقن ىلع
 رفغتسأو قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نم ةيوتلاب هلل نئاد ينإف اروجأم هحلصي

 .«ناصقنلاو ةدايزلا نم هلل

 :اهيلت يتلا ةحفصلا يفو

 ...سيمخ نب دعاج خيشلا فينصت ةديرفلا ةديصقلا هذه»

سيمخ نب دمحم نب ملاس خألا ربحلا خيشلل ةديصقلا هذه باتكلا اذه



 ا ., ,.. ۔-١ ] . ..

 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم 5

 لك ىلع يبر نإ ،اهينابمو اهفورحو اهيناعم عيمج ظفح هقزرا مهللا "يرذنملا
 :رعاشلا لاق امك ريدق ءىش

 ريصن نينمؤملاب شرعلا برو ريدق ءاشي ام ىلع انبر نإ

 .ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو اذه

 .((هديب ىلع هبتك

 :اًضيأ باتكلا نع ةجراخلا تادييقتلا نمض ءاجو

 حلاص هللا هب ىضري لمع الو ةئينه ةايح ال نأ ىفسأاوف»

 ۔.(«ه٣١ ٠٥ ةنس نانس نب نافلخ نب ملاس هدبع نل هللا ىلإ ريقفلا هبتك

 :هتبتكم نمض هكلتما اممو

 نب دمحم خيشلل عرشلا نايب باتك نم (ديحوتلا يف) يناثلا ءزجلا :الوأ

 م امت ن اكو ٠ يحبصل ا دمحم نب ريشب نب ديعس خيشلل خي ٠ ي دنكلا ميهاربإ

 ةبتكم ؛ه٦١١١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ لايل سمخل ءاعبرألا ىحض هخسن

 )٧/٢(. مقرب ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا

 نم ءارش ۔....نب حلاص انأو ىل باتكلا اذه» :هلوأ نم هفالغ يفو

 [هبتكو] ؛يرذنملا دمحم نب ملاس بتك نم هلصأ ،ينالقبلا ناميلس نب ديعس

 .«_ه٨٧٢١ ةنس رخآلا ىدامج

 مرحم ٨ هخسن م امت ن اكو ٦ يرذنمل أ سيمخ نب دمحم نب مولسل اعوقرم

 )٣/٤(. مقرب ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ؛ه١٥٦

 نم ... .ناميلس نب ديعس نم ءارش ... .باتكلا اذه» :هلوأ نم هفالغ ىفو

. «يرذنملا دمحم نب ملاس بتك



 ٠٢٩٢ .بجب نيسلا فرخ

 نب دمحم خيشلل عرشلا نايب باتك نم (ةاكزلا يف) رشع عباسلا ءزجلا :اَلاث

 هيخأل يدعسلا نافلخ نب يفال نب سيمخ نب ليمج هخسن ،يدنكلا ميهاربإ

 ؛ ةعمجلا راهن هخسن مامت ناكو يدعسلا سيمخ نب لشاه نب ملاس نب يلع

 )٧/١٧(. مقر ؛بيسلا/دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم “ه٩٤٢١ ةرخآلا ىدامج

 سيمخ نب دمحم نب ملاس بتك نم هلصأ ...«:هلوأ نم هفالغ يفو

 .«ه٨٧٢١ ةرخآلا ىدامج ٢٤ يرذنملا

 ةبتكم "لوهجمل ةفينح يبأ هقف يف يرودقلا حرش نم يناثلا ءزجلا :اعبار

 )٦١(. مقرب ؛بيسلا / دمحأ نب دمحم ديسلا

 ناهبن يبأ نب سيمخ انأو يل ،موقلا نع هققلا يف باتك» :هلوأ يف ءاج

 ؛شرق نمث الإ شرقب يرذنملا دمحم نب ملاس بتك نم ءارش يصورخلا
 .«يرذنملا حلاص نب يلع دي ىلع ه٨٧٦١ ةنس لوألا عيبر نم ١ [خيرأتب)

 خيشلاب لصتا كلانهو ،ايقيرفإ يترش ىلإ رفاس دق يرذنملا نأ ودبيو
 بتكلا نم ديدعلا فقو يذلا "يولعلا هللادبع نب فلخ نب رصان نب دمحم

 :اهنمو كلذ ديفي ام بتكلا هذه ضعب ىلع يرذنملا بتك دقو ‘برغملا ةيضابإل

 ،ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأل قافنلا لهأ قانعأل قاقدلا :الوأ
 دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ةبتكم ؛اًضيأ هنع ةربابجلا يف ةلأسم اهيلبر

 )٢٨(. مقرب ؛نامُغ ةنطلس/يور ؛يليلخلا

 يولعلا فلخ نب رصان نب دمحم خيشلا هفقوأ باتكلا اذه» :هلوأ يف ءاج

 نييضابإلا قحلا ةلحن لهأ نيملسملا نم ملعلا ةبلط نم هللا ءاش نم هنم ملعتب

 رظن ىلع اوناك ثيح وأ رصم وأ بعصم وأ ةبرج وأ اسوفن يف ةبراغملا نم
 ضرألا هللا ثري نأ ىلإ اًدبؤم اَمقو يخامشلا ناميلس نب مساق نب ديعس خيشلا

 هديب يرذنملا سيمخ نب دمحم نب ملاس هبتك .ةبه الو هيف عيب الف اهيلع نمر
 يف ةبراغملا جاجحلا انباحصأ ضبقيو .ه٣٧٢١ ةنس نابعش رهش ٩ موي ين

.«رصم يف ناميلس نب مساق نب ديعس خيشلا هوضتيقل ةكم



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ٤

 ديعس نب دمحم خيشلل نايبلاو فشكلا باتك نم لوألا ءزجلا :ايناث

 يلمازلا فلخ نب ديعس نب فيس نب يلع نب دمحم نب رقص هخسن ،يتاهلقلا
 هخسن مامت ناكو ؛يولعلا فلخ نب رصان نب دمحم ةقثلا خيشلل يلوعملا
 دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ةبتكم ؛ه٣٢٧٦١ رخآلا عيبر ١٤ تبسلا موي ىحض

 .نامُغ ةنطلس/يور ؛يليلخلا

 فلخ نب رصان نب دمحم خيشلا هفقوأ فيرشلا باتكلا اذه» :هلوأ يف ءاج

 انباحصأ نم ةبرج ةريزج يف فيرشلا ملعلا ملعتي نمل يضابإلا يولعلا
 نب ملاس هبتك .ةمايقلا موي ىلإ اًدبؤم افقو ةلحنلا هذه ىلع مه نيذلا ةبراغملا

 .«ه٣٢٧٢٦١ ةنس نابعش ١٦ موي هديب يرذنملا سيمخ نب دمحم

 ةلاكوب ةيضابإلا نم ملعلا ةبلط ىلع فقو هنأ ديفي ام هرثإ ىلع ءاج مث
 .ها٨٠٣١ ةنس راونألا عيبر رخاوأ خيرأتب ؛ينورابلا ديعس نب ىسيع هبتك سوماجلا

 "يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قاحسإ يبأ مامإلل لاصخلا رصتخم :اقلاث
 حامس نب شابغ نب يلع نب هللا دبع نب رماع نب يلع نب ديعس نب رصان هخسن
 ةبتكم ؛نامغ نم مادو ةدلب يف ه٣٧٢١ مرحم ٢١ هخسن مامت ناكو يدعسلا
 )١١٣(. مقرب ؛يورا/يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس

 :هلوأ يف ءاج

 يولعلا فلخ نب رصان نب دمحم خيشلا هفقوأ فيرشلا باتكلا اذه»

 البلاب نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا نم هللا ءاش نم هنم ملعتي يضابإلا

 .ةمايقلا موي ىلإ ادؤم افقو برغملا لهأ نادلب نم (اذك) اسوفن سورحملا
 .«ه٢٧٢٦٧١ نابعش ١٦ موي هديب يرذنملا سيمخ نب دمحم نب ملاس هبتك

٣٤٣. ۔٧/٦٣٢ ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا يلع نب دهف "يدعسلا ه



 ٢٨٩٥. و نيسلا رح

 ؛دمحم نب ملاس نب دمحم نب ملاس خينتلا

 يكمردلا لوحلا وبآ

 (م٩٠٨١/ه٤٢٢٦١ :ت)

 .هيقف ضاق

 ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىتح رشع ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع

 .يكزإ لامعأ نم نميلا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع

 هدلاو لي ىلع سردو ،حالصلاو ملعلاب تفرع ةحلاص ةرسأ يف شاع

 .ملاس نب دمحم خيشلا

 . ءاكرب يف ءاضقلا ىلوت

 ةعيرشلا ملع يف تايبأو زيجارأ كلذك نيدلجم يف عقي رعش ناويد هل

 :يه

 اميف عقت ،ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ ريسفت يف ةزوجرأ :صاوغلا ةرهوج ۔أ

 . اتيب ٢٢٥ نم برقي

 عفانمو صاوخ يف ةزوجرأ :نآرقلاو هللا ركذ لضف يف ناوخإلا ةفحت ب
 .اتيب )٠ ٧٤) نم برقي اميف عقت ،ميظعلا نآرقلا روسو تايآ نم ةريثك

 ةنس ناضمر رهش نم عب اسلا سيمخلا موي يف اهمظن نم ىهتنا دقو

 .م٠٨٧١ ربمتبس ٦ /ه

 .ةيمظن ةبوجأ ج

 ةنس يف هتافو قيرر نبا ىرحتيو . طقسم لامعأ نم بادس ةدلبب يفوت

.م٩٠٨١/_ ه



 اج/ نيينامعلا ةاضفلا مجعم . ۔. ح .

 .(هلك) ناويد .دمحم نب ملاس ؛يكمردلا ه

 ٧٨٢. ۔ ٧٧٧ ص ةيناطحقلا ةفيحصلا .دمحم نب ديمح ؛قيزر نبا ه

 ١١٦/١ _ ١٢٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ١١٠/٣} ٢٣٢ _ ٢٣٧. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 ٧٧. ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 ٤٣/٢ _ ٤٤. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

١٤٤. ةيضابإلا ءارعش مجعم ........... .



 .. ٢٩٧١. ۔و نبسلا فرح

 يثراحلا ملاس نب يلع نب دمحم نب ملاس خيشلا

 .لباقلا ةيالو نم ؛يرجمهلا رشع عبارلا نرقلا ىف شاع .هيقف ضاق

 .م٣١٩١/_ه ١٣٣١ ماع دلو

 خيشلاو ©يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا همأ لاخ نع ملعلا ذخأ

 .ىفيسلا رصان نب ديعس

 ىلع ارويغ 8هيف ابلص ناكو يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلل ءاضقلا يلو

 حلاص نب ىسيع ريمألا خيشلا بصنملا اذهل هبختنا دقو ،هللا مراحمو نيدلا

 .سوباق ناطلسلا دهع ىلإ هيف لظو ،يثراحلا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 ١ ةيرعش ةيملع تاثحابم .

 .دئاصق ۔ ٢

 دمحم نب فيس خيشلل مانألا داز يف اهنم ضعب دجوي : ةيرثن ةبوجأ - ٣

 .امهريغو ،يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلل لئاسلا داشرإو ،يسرافلا

 :ءاضقلل هتيلوت ىف ىليلخلا هللا ديع نب دمحم مامإل ١ دوهع هذهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نب ملاس دلولا مركألا خيشلا ىلإ هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 انإ ،هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس ئ ىلاعت هللا هملس يثراحلا ىلع نب دمحم

.دعبو مكيلإ هللا دمحن



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجحم ب . ٢٩٨

 كانه نأ انغلبي هنأل يداولا حلاصم ىف «نييئاطلا يداو» دصقت كنم دارملا

 قحلا ةماقإ ىف ةدحاو ادي لاله نب دلاخ دلولاو تنأ اونوكف “فلاختلا ضعب

 هعم كانكرشأ دقو ،مولظملا رصنو فوهلملا ةثاغإو تاوكزلا جارخإو هذافنإو

 مالسلاو مكنيعيو مكددسي هللاو ،كلذ نم هللا كمزلأ ام مزتلاف ارمأ لك يف

 مزاول يف كنع اضوع نوكي يلع كوخأ كانهو {ةفاك خئاشملا ىلعو مكيلع

 .هيلع ملسو ،كبانم ةباينلا يفو ءاضقلا يف هفرعي اميف خايشألا

 ٥©كيلع املسم هديب هللا دبع نب دمح هبتك _ھ ٢٦٧ بجر ٢٠/ ىف هريرحت

 .هديب هللا لذبع نب دمحم نيملسملا م امإ حيحص

 : هشر مامإلا نم هل رخآ دهع اذهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 خيشلل هنم ادهع يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ هلوقي ام اذه

 عجري امو «نسح وب ينب نالعج» ىلع كتيلو دق ينإ يثراحلا دمحم نب ملاس
 .كنو هللا باتك مهيف ميقتو .مهنيد رمأ مهملعت نأ لئابقلاو نادلبلا نم هرمأ اهيلإ
 نع مهاهنتو ©تفورعملاب مهرمأتو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس مهيف ييحتو

 ٠مهئيسم نع زواجتتو ،مهنسحم نم لبقتف "مهلزانم سانلا فرعت نأو ،ركنملا
 .مهداسف نع مهعدرتو داسفلا لهأ دي ىلع ذخأتو

 .ميقتسملا قيرطلا كلست نأو ،ميرحلا نع بذلاو كدالبلا ةيامح كيلعو
 اذإ موصخلا نيب ةاواسملا كيلعو .مصخلا يوذ نيب يضقتو ماكحألا لصفتو

 .كلدع نم فيعض سأيي الو ،كفيح يف فيرش عمطي ال ىتح ‘كورضح

 مل امف © كي هللا باتك يف هدجت امب ءاضق كل ًَع نإ مكحت نأ كيلعو

 يف هدجت مل امو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس يفف هللا باتك يف هدجت

 نع هتفقلت امبو نيملسملا ءاملع نم نيدهتجملا عامجإ يفف هللا لوسر ةنس

باوصو ىراثآلا حيحص نم رايخألا ةرربلا راثآ نم هتذخأو ،رايخألا ءاملعلا



 ٠٢٩٩ وب نيسلا فرح

 علاط ءاملعلا هيف هبتشاوأ كيلع لكشأ امو لدعلا كلذ يف ايرحتم راظنألا

 . ةحيحصلا راثآلا

 ماقم كلذ نإف .مهل ركنتلاو إموصخلاب يّدأتلاو . رجضلاو قلقلاو كايإو

 ديوجتو ،ءاضقلا لصف دنع تتثتلاب كيلعو ركذلا عفريو رجألا هيف هللا مظعي

 نأ ىرت وأ مكحلا كيلع هبتشا نإ موصخلا نيب حلصت نأ كيلع سأب الو !مهفلا

 : ؤ رمع لاق دقو كريخ حلصلا نإف حلصلاب رمأت وأ ،ةفلألاو ةولل تبثأ حلصلا

 .هانعم اذه مالك وأ «ةعيطق تبنم ماكحألا نإف اوحلطصيل موصخلا اوذر

 مزح وأ ،امارح لحأ احلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا نأ ملعاو

 نأ كيلع جرح الف كتيالو لهأ ريغ نم نامصخلا كيلإ عفارت نإو ،الالح

 نم مهل عدرأ هارت امب تايانجلا لهأ ةبوقع كل تلعج دقو 6مهنيب مكحت

 ةزواجم الب نوملسملا اهلعفي يتلا تابوقعلا عاونأ نم هريغو ،ديق وأ برض
 . هللا يفو هلل كنم كلذ نكيلو . طيرفت الو طارفإ الو ح

 نمل ءالكولا ةماقإو تاقفنلا ءارجإو ‘تاعمجلا ةماقإ كل تلعج و

 ىلإ اهجيوزت عجري نم جيوزتو 5 هللا دابعلو هلل داهتجالل او ئ هرمأ كلمي ال

 يف رظنلا كلو "مكاحلل اهقيلطت زاوجب نوملسملا لاق نم قيلطتو ،ناطلسلا
 ثحلاو اهيلإ مهئاعدو تاعامجلا ةماقإب سانلا رشأو ،مهبضنو دجاسملا ةمئأ

 لدعلا ايرحتم حلاصلا فلسلاب ايدتقم كرومأ عيمج يف نكتلو ءاهيلع

 مصاخو سهللا يف داعو ،هللا يف لاوو ،هنع ىهنتو هب رمأت ام لك يف طسقلاو

 حابتست نأو ،هللا مراحم كهتنت نأ نوكي ام ريغأ نكتلو ،هنيدلو هل بقاعو .هيف

 ناوعأو اناوخإ مهذختاو ةناطب كتيالو لهأ نم ءاحلصلا لعجاو ،هتامرح

 هلا اناقو ۔ هللاب ذايعلاو - ءوسلا ةناطب نم نوكي ام رذحأ نكتلو كرومأ ىلع

 .مهتأ وسو مهؤس كايإو

 لهأ ىلع اطتست " الو ، نيكاسملاو ءارقفلا ىلع فطعاو ٠ ءافعضلا محراو

.ادغ لوؤسم كنإف ٠ ةلاطتسالا نم كل عرشلا هلعجي امب الإ كتيالر



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ٢.٠

 يتنامأ يف كتكرشأ ينأل كيلإ يدهعو ‘كل يتيصو هذه نأ ملاس اي ملعاو

 نإف ،اهايإ هللا يناعرتسا يتلا يتيعر ضعب كتيعرتساو ،اهيلع هللا يننمتئا يتلا

 ‘كيف ينظ نسح كلذف هللا تبقارو كيلع بجي امب تمقو يتيصو تظفح تنأ

 لعف لك نم ءيرب انأو ، هب ذخاؤم تنأو ‘كيلع كلذ مثإف الإو ،هللا ىلع كرجأو

 يف هنامضو ،كيلع هتبوقعو ،هنم ءارب نوملسملاو قحلا يف هل لمتحم ال هلعفت

 كلو يل هلأسأ هللاو ؤكلام يف نيملسملا لوق يف ،نامضلا كمزلي ثيح كلام

 هللا ىلصو ©ميظعلا نلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .ديدستلاو دييأتلاو قيفوتلا
 هديب دمحم نب نايفس دبعلا هبتكو "ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر ىلع

 .ه٣٧٣١ ةنس نابعش رهش نم عباس موي يف هللا هزعأ مامإلا نع

 .م ١٩٧٤ / _ه ١٣٩٤ :ت

 ٧/١. نامعنلا قئاقش ‘دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 .؛٢/٥ ةيضابالا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

 ٦٢٥٩. ٢٧٧. ٢٩٩ _ ٣٠١. ص بطرلا ؤلؤللا \دمح نب ديعس ؛يثراحلا ه

 .نيسلا فرح .ةيبرعلا ءارعشل نيطبابلا مجعم .نيطبابلا ه
5١ ١٤٣٢ه/٦٢٠١١م. ١٦٦ - ١٢٧. ط ءاضقلا بدأ دشار نب هللادبع ،يبايسلا ه



 زبسلا فرح

 يمالسلا فيس نب رصات نب ملاس خيشلا

 .هيقف ضاق

 .لخنب ىربكلا ةبعصلا ةلحم نم

 .لخنب اضيأ ءاضقلا ىلوت وهو ،يكرت نب لصيف ناطلسلل ايضاق ناك هدلاو

 .ما _هھ٣١ ٤٢ ماع يفوت

٠ ص يمرضحلا رصان نب رينم ذاتسألاو يدنكلا ناميلس نب دلاخ .د لخن مالعأ !!.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
© ٢٠٦٠ 

 نب رصان نب ملاس خيشلا
 يكلاملا سيمخ نب دوعسم

 ےحجح س .دلاخ ينب يداو ةيالو نم .هيقف ضاق

 ةمالعلا خأ سيمخ نب دوعسم خيشلا هدج
 .يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا

 .م ٧ _/_ه٧٦ ماع دلو

 اهيف سردو دلاخ ينب يداو ةيالو يف اشن
 .ميركلا نآرقلا

 . .77 . هلاخ فنك يف شاعو ةدبل لقتنا مث

 .يكلاملا سيمخ نب رماع نب دوعس خيشلا يضاقلا

 .وحنلاو ثاريملاو هقفلا ملع هيدي ىلع ملعتو هلاحرتو هلح يف هل امزالم ناكو

  

  

 .ةيدب يف ضاق بئان نيع
 .يسرافلا دمحم نب فيس خيشلا وه اهيف ىضاقلا ناك ثيح

 .يبيضملا مث ۔نسح وب ينب نالعج مث كلاخ ينب يداو ىلإ ايضاق لقن مث

 .م ٥٩٩١/_ه ٦ م اع يفوت

 يضاقلا مع نبا وهو يكلاملا رماع نب دومح نب ملاس خيشلا نم هتايح ةمجرت ثذخأ ه
 .نيقباسلا ةالولا دحأو

٠ «ىتايح» ةركذم دمحم نب فيس ىسرافلا ٩٢.



 . ٢٠٢ .يو نبسلا فرح

 نب ناميلس نب شازم نب ناحرس خيشلا

 نب ديعس نب نارمع نب فيس نب دمحم

 نب دمح نب لمرح نب ةحرس نب ناميلس

 يرماعلا ناحرس

 .هيقف ضاق

 .يكزإ ةيالوب نيتيرقلا نم

 .م٦٠٩١/_ه٤٢٣١ ماع دلو

 دي ىلع هميلعت ئدابم ىقلتو هتيرق يف أشن

 ةعيرشلا مولع سردف ىوزن ىلإ لحر مث 6هدلاو
 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ةسردم يف

 اهنم ةعومجم لغتشا .ةيملع ةرسأ نم

 :مهنم ءاضقلاب

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا دهع يف ايضاق ناك لمرح نب ةحرس
 . )م )١٠٥٩ _ ١٠٩٠ه_/١٦٤٩ _ ٦٧٩ يبرعيلا

    

 يف يناثلا فيس نب ناطلس مامإلل ضاق لمرح نب ةحرس نب ناميلس ۔
 .م٨١ يرجهلا !١ نرقلا

 .ما٨ يرجهلا !١ نرقلا يف شاع لمرح نب ةحرس نب ناميلس نب ديعس ۔

 .م١ا٨/ه٦١ ق ةحرس نب ناميلس نب ديعس نب ظفاح

 ناطلسلا لبق نم رماوعلا هتعامج نادلب يف ءاضقلاب ناحرس خيشلا فلك
 .روميت نب ديعس



 اج/ نييناععلا ةاضقلا مجعم « .٢٠٤

 يف مث نسحوب ينب نالعجب سوباق ناطلسلا دهع يف ءاضقلا يلو مث

 .لباقلا

 .م٦٧٩١/ه٦٩٣١ ماع يف ءاضقلا نم هءافعإ بلط ىتح اليوط اهب ثكمي ملو

 .هتعامج يف ةيلوؤسملل غزفتو

 .ه٥١/١١/٥١٤١ه يف يفوت

 .م٥١/٤/٥٩٩١ قفاوملا

 .ه٦١/١١/٦٣٤١ نينثإلا موي ناحرس نب رهاز خيشلا هنبا عم ةلباقم ه

 .ةدحاو ةحفص يف عقت هدلاو ةايحل ةمجرت اهيف ىنم بلطب ةركذم دعأو .م١٣/٨/٥١٠٢ ٠

 ٣/٢٨٥. نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس 6ىشاطبلا ه

.يكزإ ءاملع ىف ةركذم رصان نب ديعس ©يبعانلا ٠



 ۔ ۔...۔. ٢٠٥0 هل نيسلا فرح

 ناحرس نب دمح نيب لمرح نب ةحرس خيشلا

 يرماعلا

 (م١٢٦٦١/ه٧٧٠١ :يح )

 .هيقف ضاق

 .يكزإ لامعأ نم نيتيرقلا ةدلب نم ؛يرجمهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 عيبر ١١ يف ةمامإلا يلو) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ يف ناك

 نب ديعس هديفحو ناميلس هدلوو وه ناكو ٦ )م٢٢/٤/٩٤٦ ۔ ه 4٩ رخآلا

 .ءاضقلا اولوتو هقفلاو ملعلا لهأ نم ناميلس نب ديعس نب ظفاحو ناميلس

 نب فلخ خيشلل اقيدص ناكو طخلا ديج ةباتكلا يف انتفتم اغيلب ناك
 . يرذفاغلا نانس

 .رعش هلو

 ٦٢٤٦٢/٢ _ ٦٤٣. ٢٨٤. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس ؛يشالبلا ه

٠ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف ٥٠/٢.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجحم
 ح .٢٠٦

 ديلولا وبأ ؛نيفَلَح نب ديمح نب دوعس خيشلا
 يبريضملا

 .هيقف 6لاو ضاق

 .لباقلا لامعأ نم بريضملا ةدلب نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 يف هل رقو ،مولعلا هنع ذخأف يملاسلا نيدلا رون مامإلا دي ىلع ذملتت

 ءاريغص هتيب ىف هابر دقو . هتافلؤم نم ةمج ديواست هنع بتكو ‘تاقوألا رثكأ

 . هئانبأ دحأ ةلزنمب وهو أشنف

 هللا دبع نب ديمح لآ خي اشملل بريضمل اب اسردم هخيش هنيع اهدعب

 .اريثك هنم اودافتساف \ثرحلا

 ىلع يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار نب ملاس نامامإلا هالو

 املف "يملاسلا نيدلا رون نب دمحم خيشلا هعم ناكو ،اهلامعأو يبيضملا
 فئاظولل ادّلقتم ديلولا وبأ يقب .م١٢٩١/ه٩٣٣١ ةنس هلمع نم ريخألا ىفعتسا

 ةنس نيثالثو سمخ ةدمل بصنملا اذه ىف لظ دقو ؤ8الفاك ايفاك ناكو هدحو

 .يليلخلا مامإلا دهع يف تادودعم ارهشأ الإ

 ةياردلا يف ةلماك ةيلهأ هل ،ايخس اداوجو ،اليلج ايضاقو ،اليبن اهيقف ناك

 ةيهادو ءارقلا سمشب يليلخلا مامإلا هبقل اذهلو ‘توصلا نسح ناكو {ةفرعملاو

 هصالخإ نم هنقيت امل ؛هءارآ ركشيو ،اريثك هبحي يليلخلا مامإلا ناكو ،ءاملعلا

 ءاسؤرلا نم اريثك نأ عم ،ءاوهألا هتّرفتسا الو عماطملا هلمتست ملف {ةلودلل

 .مهرهتناف كلذ هيلع ضرع

. هتافو ببس كلذ ناكو ةنسب هتوم لبق ضرمب بيصأ



 ۔ . _ ۔.۔.. ٢٠٧ و : نيسلا فرح

 :ةيملع راثآو لامعأ ةدع هل

 . ارثنو امظن ةيملع لئاسمو ةمج لئاسر ۔١

 نيع» هامس باتك يف يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا ةبوجأ بتر ٢

 .(طم) «حلاصلا خيشلا ةبوجأ يف حلاصملا

 لهأ نم مهريغو نيملعتملاو ءاملعلا نم هلأس نمل بطقلا ةبوجأ بتر ٣

 .(طم) «بطقلا ةبوجأ ىف بركلا فشك» هامس باتك ىف نامع

 .ةددعتم زيجارأو ؤ©ىتش نونف يف دئاصق ٤

 ديسلل لئاسلا داشرإ باتك ىف اهنم ضعب دجوي ةددعتم ةبوجأ ه

 . يديعسوبلا فيس نب لمح

 .م٣٥٩١ ربمسيد ١ /ه٣٧٣١ لوألا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا ةليل يف يفوت

 ١٢٧. ٥٠٣ _ ٥٠٤. ٥٠٨. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ٢٦١٧. ص ةيضفلا دوقعلا ادمح نب ملاس ؛يثراحلا ه

 ٢٣٧. ۔ ٢٢٠/٢ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ٧٨. ص نامغغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

٥٠/٢ - ٥٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يلع نب دهف ،يدعىلا ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ح .

 نب رماع نب ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا
 يدتكلا فلخ نب هنلا دبع نب سيمخ نب ةعمج

 يوزنلا

 .ىوزن نم ،هيقف ضاق

 باتك بحاص ةمالعلا خيشلا ىلإ هبسن دوعي
 نينثا يف عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب

 ةمعنلا ةموظنم بحاصو ءازج نيعبسو

 نب دمحم ةنجلا فصو يف ةيريبعلا ةديصقلاو
 نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ

 .يوزنلا يدمسلا يدنكلا دادقملا

 .م٢١٩١/ه١٣٣١ ةنس رفص نم ثلاثلا ةليل يدنكلا دمس ةلحم نم

 ىمعأ ،ليلجلا رتفملاب يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا هفصو

 .ةيلاع قالخأ وذ ةريصبلا حتاف رصبلا

 :هتس ١ رد

 .يدنكلا ميلس نب رهاز نب ناخيش خيشلا دي ىلع ميركلا نآرقلا ملعت

 .لامعألا ةفاك نم هغيرفتب ماق هنأ ىتح هميلعت ىلع صرحلا ديدش هدلاو ناكو

  

  

 .لمعلا وحن هجتاو ميلعتلا كرت ه٥٤٣١ لاوش ٢ خيراتب هدلاو ةافو دعب

 همع ةبحصب لخن ىلإ بهذ ةنس نيرشع يلاوح هرمع غلب املو
 ةيادب يف يدنكلا دجام نب ناميلس نب حلاصو يدنكلا ةعمج نب رصان

امدنعو كيماير لجر دنع اولزنو لتسم يداوب اورم مهتدوع دنعو 8٥فيصلا



 ۔ ٠٢٠١٨١ هك نيسلا فرح

 نيدلا رون مامإلل ماظنلا رهوج باتك مهل جرخأ ةدنك نم مهنأ فرع

 . ةءارقلا اونسحي ملف ©ىملاسلا

 نب دماح خيشلل بهذف ‘ ملعل ا ًبح ىلع هسفن تقات ةنسلا سفن ىفنو

 ىف بارعإلا ةحلم ةسارد ديري هنأب هربخأو ةعمجلا ةالص لعب دججَو نب رصان

 ىف كانه ناكو "هتعامج عم فونت ىلإ ءازعلل بهذ تبسلا موي ىفو وحنلا

 تاصنإب عمتسي دوعس خيشلا ناكو ،ةيريبعلا ةديصقلا أرقي صخش سلجملا

 خيشلا دنع عماجلا ىلإ بهذ دحألا موي يفو ملعلل ابح دادزي وهو ةءارقلا كلن

 خيشلا ىلإ بهذا هل لاق مث وحنلا يف اسرد هاطعأف ‘دججَو نب رصان نب دماح

 ةلمج نمو 6 بهذف ت احيضوتل ١ صعب كيطعيل يش اطبل ١ سم اش نب دمحأ

 . افرح وأ العف وأ امسا هنوك نم جرخي ال دجسملا اذه يف هارت ام لك :هل لاق ام

 :هتذتاسأ

 .ميركلا نآرقلا هدنع ملعت ،يدنكلا ميلس نب رهاز نب ناخيش خيشلا ۔١

 .وحنلا ملع هنع ذخأ كىليكشلا دجو نب رصان نب دماح خيشلا - ٢

 ذخأ يدهفلا فيس نب رهازو ‘يرزعلا رماع نب هللادبع ‘ناخيشلا۔٣

 .هقفلا لوصأو عيدبلاو نايبلا ملع امهنع

 هنع ذخأ يليلخلا ديعس نب هللادبع نب دمحم ةمالعلا نيملسملا مامإ ٤

 .ه٣٧٣٧١ ىف هتافو ىتح مامإلا مزالو . ةيمالسإلا ةعيرشلاو هقفلا مولع

 :هتذمالت

 .هنم نوديفتسيف ملعل ا بالط نم ريثك خيشل ا سلجم ىلع ددرتي

 :هدنع سرد نم جهأ نمو

 وهو 0 حنمب ءاضقلا ىلوت ئ يدنكل ا ن اميلس نب دمحأ نب ىيحي خيشلا

.يدنكلا لمس ةلحم نم دونكلا ةدر دجسم يف ةيساردلا ةقلحلا بحاص



 ا ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 1 س ٢١٠٠

 .يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح يضاقلا خيشلا -

 .يولهبلا يجرفملا رصان نب يلع يضاقلا خيشلا -

 ءاضقلا ىلوت ،يوزنلا يقرلا يديربلا رماع نب دومحم يضاقلا خيشلا -

 .وانسو مدأو لخنو ىوزن اهنم تايالو ةدع يف

 بحاص وهو ،يوزنلا يقزقلا يصارحلا ملاس نب هللادبع نب رصان خيشلا

 .بارعإلا ةحلم حرش

 .يدابعلا يلع نب حلاص نب لاله يضاقلا خيشلا

 .اسردم ناك ،يوزنلا يقزفلا يديدحلا دوعسم نب ملاس -

 .يوزنلا يقزقلا يربعلا فيس نب يلع نب دمحم
 .يدنكلا دعاس نب دعاج نب ةعمج خيشلا .

 .يدنكلا رملا نب ملاس نب مالس روتكدلا

 .مهريغو يوزنلا يقزفلا يربعلا رهاز نب ناميلس نب رهاز

 :هتافلؤم

 ،«داهجلا ةيمال حرش داشرلا ملع ىلع دادسلا قيرط» باتك هتافلؤم نم -

 دجوت يهو .يوانسلا يدشارلا دمح نب ديعس خيشلا اهمظن يتلا ةيماللا هذهو

 .يبالغلا رورس نب تباث خيشلا طخب

 .يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا عم تالسارم -

 .ةعمجلا ةبطخ يف ةلاسر -

 :ةيملعلا هتناكم

 :دوعس خيشلا مهنمض نمو هبالط دقفتي امدنع هنر يليلخلا مامإلا هنع لاق

.«دوعس مهاكذأ»



 ٢١١. .ح زنبسلا فرح

 ةيرق يف اهيلع عزانتم ةيضق يف رظنلل هلسرأف لئامس ىلإ مامإلا بحص دنو

 مايصلا مهيلع قشف هعم نمو وه اراهن جرخف ‘ناضمر رهش يف رباج ينب دنع ةليجل
 كلذب مامإلا ربخأ اوعجر املف ،كرطفيلف رطفي نأ ءاش نم :مهل لاقف رحلا ةدش نم

 :هباجأف ليللا نم راطفإلا ةين اوتّيبت ملو ى ؟ةصخرلا هذه كل نيأ نم ،مامإلا هلأسن

 .ملعلا كنيل :مامإلا هل لاقف 5ا٥٩١ :ةرتبلا ٍةُكْلهَنلاَلإ ركيرنأب اوقلت الو :ىلاعت هلوق نس

 يف دوعس خيشلا شاعو :يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا هنع لاقو

 االوسرو ايلاوو ايضاقو امّلعتم ] هتياعرو يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا فئك

 شيعي نآلا وهو ،هتافو دعب ءاضقلا ىلوت مث ؤتامهملا نم ريثك يف احلصمر

 .ىوزن مالسإل ١ ةضيب ئ هسأر طقسم ىف احلصم ادشرم

 .ةيلاع قالخأ وذ ،ةريصبلا حتاف رصبلا ىمعأ ليلج رسفم وه :اضيأ هنع لاقو

 وه :اقباس يتفملا دعاسم يصورخلا فلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا هنع لاقو

 اياضقلا يف رظنلل دوعس خيشلاو نحن عمتجن انك دقلو يليلخلا مامإلا ةاضق لحأ

 .انُفرغأ وه ،هدلقن ماكحألا يف اننأ الإ طقسمب فانئتسالا ةمكحمب ةفنأتسملا

 لماع ملاع وه :يركسملا يلع نب رباج هيقفلا يضاقلا خيشلا هنع لاقو

 .نئاب هرمأ ريو دقتني ؤفورعم نأش هل هفرعن لاجرلا لوحف نم لحف ناسنإ

 .ىرابي الو ىرادي ال

 :هلامعأ

 نيب (يمسر لكشب ايضاق نيعي نأ لبق) ه٠٦٣١ ماع اهيف مكح ةيضق لرأ
 نب رهاز خيشلا هعم جرخ دقو ،يدزألا مهف نب كلام نب ةميلس ينبو يكزإ لها
 .(امامإ هباختنا لبق) يئانهلا لاله نب يلع نب بلاغ خيشلاو يدهفلا فيس

 ثالث اهب يقبو ،ه١٦٣١ ماع يكزإ ىلع يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا هالو

 اهيضاقو اهيلاو ةافو دعب ه٤٦ ماع اهب ايضاق ءالهب ىلإ مامإلا هلقن مث "تاونس

.تاونس رشع اهب يقبو ،يمايرلا ميلس نب قيزر نب دمحم نب هللادبع ديز يبأ خبشلا



 اج / نيينامعلا ةاضغلا مجحم « .

 ه٨٨٣١ ةنس نم ىدامج رهش يف ةيعرشلا ىوزن ةمكحمب ايضاق نت -

 .م ٩٢ قفاوملا ١٤ ١>_ ماع دعاقتلل ليحأ ىتح اهب لظو

 تاملظتلا ةنجلو فانئتسالا ةمكحمب اياضقلا ضعب يف هب ناعتسي ناكو

 لبق ،ةيعرشلا مكاحملل ايلع ةمكحم ةباثمب ىه ىتلاو ، ىناطلسلا طالبلا ناويدب

 .م١٠٠٢ يف ايلعلا ةمكحملا ءاشنإ

 ةكم نم لبالا ىلع داعو ،ةدج ىلإ ارحب بهذ ،ه٣٥٣١ ماع هسفن نع جح

 .نامغ ىلإ نيرحبلا نم رحبلا ىلع بكر مث ،مامدلا ىلإ
 . _ه٧٥٣١ . ه٥٥٣١ نيترم ارجأتسم جح مث

 زيزع نب دشار يدلاو ناك نيتجحلا نيتاه ىدحإ يف هنإ :تلق

 عماجلا مامأ ىوزن يف ايقالتو ،دلاولا ينربخأ اذكه ،جحلل هتقفرب هنر يبايسلا

 اهقاشمو ةلحرلا اركاذتو امهعم انأو ةعمج موي ناكو ةنس نيثالث نم رثكأ ذنم

 نأ ىتح ،اريثك لطعتتو {ةيلمر لالت يف مهب يشمت ثيح ءاهابكر يتلا ةرايسلاو

 .ةرايسلا نطب نم انيلع نوهأ ةقانلا رهظ :لوقي دلاولا

 روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف يسايسلا نجسلا دوعس خيشلا لخد

 .ديدح نم دق هيلجر يف تاونس عست اهنم ،نيمويو نيرهشو ةنس ةرشع ىدحإ

 هنأ بطرلا ؤلؤللا هباتك ىف ركذ ني ىثراحلا دمح نب ديعس انخيش نأ ىتح

 نيتيبب هربخأ ،نادتقم امهالكو دوعس خيشلا هربخأو اضيأ نجسلا يف ناك

 :امه اًضيأ نجش امل يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا امهلاق

 ينقرافتذيقاي ىتمف اقرتفا ىوس نانثا عمتجا ام

 ينقناعت مالعف مسن نم ينيبو طق كنيب ام

 :هموي ةباحس ىضقي فيك

 لوق نم هل ادبم اذختم ةلي هللا لوسرب ايدتقم رحشلا تقو خيشلا ظقيتسي ةيادب
 ِ مس س م ےم وس

٨٩[. :ءارمالا 4 اًدوُمْحَع اماَقَم كبر َكَعَحَبَب نأ حيسع كل هفات ۔هي ذَحَهَتَف لتلا َنمَو » :كو هلل ك د



 . ٢١٦... و . { نيسلا دره

 ديعس ىنب ةراح دجسم ىف امومأم ،رجفلا ةالص ةيدأتل هئوضو ىلع بهذي مث

 دعبو ميركلا نآرقلا ميلعتو ةءارقل ةقلح ميقي ةالصلا دعبو ،دونكلا ةدر دجسم رأ

 .روضحلا هتبلط ننم بغري نمل ةيناث ميلعت ةقلح خيشلا ميقي نآرقلا ةقلح ءاهتنا

 ذخأيل هعجضم ىلإ دلخي اهدعب ،هلزنمب راطفإلا ةبجو لوانتي بهذي اهدعب
 ابكار 6ىوزنب ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ باهذلل دعتسي مث ٦ ةحارلا نم اطسن

 بهذيف فارصنالا تقو نيحي نأ ىلإ هلمع ىف ىقبيو ىشمي انايحأو ةرايسلا

 .رصعلا ةالص ىلإ مونلا نم اطسق ذخأي مث ،ىدغتيف هلزنم ىلإ

 بالطلا ةماعل ميلعت ةقلح ميقي مث ،دجسملاب رصعلا ةالص ةيدأتل بهذي مث

 .ةعمجلا موي الإ ايموي برغملا ةالص ىلإ

 نم هيلإ نيمداقلا هبالط عم سولجلل هلزنم ىلإ لزني مث برغملا يلصي مث
 .مهب ةصاخ ميلعت ةقلح مهل ميقيل ©ىوزنل ةعباتلا قزف ةيرذ

 ةيملعلا ةقلحلا ميقيل ،هلزنم ىلإ عجري مث ءاشعلا ةالص ةيدأتل بهذي اهدعب

 انايحأ نيتعاس ةدمل رمتست ىتلاو ،هدافحأو هدالوأو هلهأب ةصاخلاو "هلزنمب ةثلاثلا

 ةراجيللو اتلأ اهذوفو ارات ركبلهأو ركشن ارف اوثماء بلا ايأكي » :ىلاعت هلوقبالمع
 همو , ۔ < ٤ سر ے م س . ص . و . ء 724 4

 ٦[. :ميرحتلا) 4 نورمؤي ام َبوَلَحَفيَو مهرم أ ام هلآ َبوُصَتَي ال ذادِش ظالغ ةكيلم اهنلع

 .مونلل خيشلا لخديو ئ هدافحأو هدالوأ هرداغي اهدعب

 هتيمهأل رمألا اذه انركذ امنإو ،لمعلاو ملعلاو ةدابعلاب لفاحلا هموي يهتني اذهبو

 6تقولا ىلع نيصيرح اوناك نيذلا "مهئاملعو مهئابآ لاح فيك فرعتل ،لايجالل

 .ةمايقلا موي دبعلا هنع لأسي ام وهو ،ىرخأو ايند هيف ةدئاف ال اميف هرده مدعر

 :هماكح أ ضعب

 ةسايسلا ىلإ دنتست اهضعب ٧6ىوزن يف اهب مكح يتلا ماكحألا ضعب هذه

:يمالسإلا هقفلا باوبأ نم عساو باب يه يتلا ةيعرشلا



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم < ٢١٤

 امهتنبا جوز امهرهص ىلإ هتجوزو وه بهذي هنأب :الئاق لجر ىعدا ١
 نايتأي امهنإ :لاقف كلذب جوزلا فرتعاف ،امهمرتحي ال رهصلا اذه نأو 5ةرايزلل

 ؟هتجوز هيلع ادسفيل

 هيلع بجي ثيح . م ايأ ةعبرأ نجسلاب تنبلا جوز ىلع تمكح : مكحل ا

 هيلع دسفي ام امهنم ىأر نإو ،ماركإلاو بيحرتلاو مارتحالاب اهيوبأ ةلباقم
 .لكلا عجرم وهف فيرشلا عرشلا امهيلع غلبيلف هتجوز

 ؟هنجسب بآلا بلاطيو ةوسق ةلماعم هلماعي هنأ هوبأ هيلع ىعدا نميف - ٢

 .هيلع ايضار هوبأ يتأي ىتح نجسل اب هيلع تمكح : مكحلا

 نم رمأب ىوزن يف ضيبأل او هوبلك يداو ىرجم يف ءانب ثدحأ نميف ۔ ٣

 ؟ةيدلبلا

 :لاقو (مالسإلا يف رارض الو ررضال) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :مكحلا
 ىرجم ناب نامع لهأ ءاملع دنع ررقتو ،(در وهف انرمأ هيلع سيل ئش لك)
 قيرط امهف ،هيف ئش ىأ ثودح زوجي ال ،قيرطلاك ربتعي ضيبألاو هوبلك يداو

 يف ءانبلا اذه عضي نأ هرمأ ةيدلبلا لهأ ضعب نإ :هيلع ىعدملا لوقو ،ليسلل
 .ثدحأ ام ةلازإ هيلعو ،ائيش ىنغي ال ناكملا اذه

 ؟ةربقملا نم قيرطلا ةعسوت دارأ نميف ٤

 لام نم اهيدلولو اهل ةضورفملا ةقفنلا ةيافك مدع تعدا ةأرما يف ٥
 ررضلل اهتدايزب بلاطتو ،اٍينامغ الاير رشع انثا اهتميق يتلاو \نوجسملا اهجوز

 ؟اهيدلوبو اهب قحاللا

 غلبم اهيدلولو اهل ثضرفف راعسألا تلغو بلقنا دق نمزلا :مكحلا
جاتحت اهنألو ،اليلق هتيأرف لايرلا لوعفم يف ترظن ينأل ،اينامغ الاير نيثالث



 ٠٢١٥... .بج نيسلا فرح

 ةيداصتقا دعت ةقفنلا هذه نأ امك ‘تابلطتم نم هيلع لمتشي امو شاعم ىلإ

 .ةقباسلل ةخسان ةقفنلا هذهو اهجوز لام بسحب

 ةاضقلا ناك اذكهو اج ةرصتخم يهو ٠ ماكحأ نم هلقن رسيت ام اذه :تلق

 كانه نكت ملو "ماكحألا بابسأ ةباتك يف ليوطتلا ىلإ نوليمي ال نوقباسل

 هيلع امك "مالكلا ليوطتو ماكحألا بيبست يف انيعم اجهن مهمزلت تاءارجإ

 .مايالا هذه ىف ةاضقلا نم ربك

 .م١/١١/٣١٠٢ قفاوملا ه٤٣٤١ جحلا ٢٦ سيمخلا ةليل يفوت

 :ةديصقلا هذهب هتيثر دقو

 انرَح ىوزن مالعألا يسن

 ثدقف نامغ ضرأ هبو

 يف ريسفتلا عم ةقفلا عطس

 ثقد ذإ تالظعملا يف غجزش

 ةمئال نم هللا يف فخت مل
 هَرُم غاستسا قحلا فقوم

 هفّلاح نشق قيفوتلا نكل
 هليل ولجيس رونلا ىريو

 ثمكحتسا ام اذإ رمألا ةدش

 يف هللا لهأ دد اذكم

 ىدهلا خيش اي ردقلا ليلج اي

 ابّشلا يضام اي ةدنك ىتن اي

 اطعو اًضيف سفنلا تلذب مك

 انبت ىروأ كل ادف أإ

 امّلُعلا تومب ايندلا ملظ

 انطولا مع كيف رباصمل

 انمزلا رانأ مك ملع خيش

 انب ىحضأو يآلا مكحم

 انلع يضقي لدعلاب ادغو
 انبمَج وأ ادحأ نهاد وأ

 انحم يلايللا هتقاذأ ذإ

 انكمم ابيرق حتفلا ىريس

 انيه ريسع لك ىريو

 انَحإلا يفني ربصلا ليمجف
 انعلا نوقالي قحلا جهنم

 انثلا لان نم ريخلا دوعس اي

 ىتو هنع امو قحلا رصان

 انكمأ ادذُجَم وأشلا تغلبو

 انَرَح ىقلأ كيف اتيعنو

اًنَنشلا ئيضي رونلا مهف



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ص ..٢٦

 نتفلا ىقلأو جوملا مراع اتع نإ ةاجنلا نفش مهو

 انعذم ودغي ءرملاو عقاو اضقلاف اربص مالسإلا ينب اي

 انيب امكح ةلا الإ قبي ملو قلخلا ىلع ثوملا بيك
 اًئَجشلا قاذ لكلاو هشفن ثيرؤ ذإ انخيش اندقف نإ
 انسو املع ةدنك ينب نم ةولس ىقبت نميف انلف

 انتوم اربص لآلا عيمجو هل اذافحأو خيشلا ينب اي

 انَعو ابطخ لج باصم يف اصلاخ ازعلا ينم مكل

 انسح الوبت هاقلي موي ىضترملا ةيقفلا هللا لبقي
 انسحألا تارثلا هيزاجيو هتمحر نم ريخلا لانيف

 ىنتجملا معنو اتمتَخ اضزلاو ىقتلاب ةايح يل زمعاو بر

 هراثآو يدنكلا ناميلس نب درعس يض اقلا خيشلا ٠ متود نب فيس نب هللا دبع 6 يليعشلا ٠

.روشنم ريغ .ةيعرشلا مولعلا ةيلك .م٤١٠٢/_ه٥٣٤١ ماعل جرخت ثحب .ةيلمعلاو ةيملعلا



 3 زبلا فرح

 دمحأ نب دمحم نب ناميلس نب دوعس خيشلا

 يدنكلا

 رشع عبارلا نرقلا يف شاع .هيقف ضاق

 .ىوزن ةيالو نم ؛يرجهلا

 بجر ١٧ ةعمجلا ةليل تارماعلا ىف دلو

 نع ملعلا ذخأو ،م١١٩١ وينوي ١٤ /ه

 خيشلا هدجو .دمحم نب ناميلس خيشلا هدلاو

 ٩ ١ رصان نب ديعس خيشلاو دمحأ نب دمحم

 | - | .هرصع ءاملع نم مهريغو ،يدنكلا

  

 دمح نب ديعس حخيشلا :هنع ذخأو

 دمح نب دومح خيشلاو ئ يئثراحل ادمح نب مل اس خيشلاو . يثراحلا

 .مهريغو ،يثراحلا

 ىلإ عجر مث ،تايرق يف مث رشوب يف . نادلب ةدح يف ءاضقلا تلوت

 مث ،ءاربإ مث قيوسلا يف مث ،ءاكرب يف ءاضقلا ىلوت مث ©ىرخأ ةرم رشوب

 ىف هالوتف .ءاضقلا ىلإ عجر مث ،نيماع ةدمل ءاضقلا كرت مث 6تايرف

 . هتافو تناك اهيفو . بيسلا يف مث ،ةروباخلا

 .مئال ةمول هللا يف ىشخي ال عضاوتلاب ايلحتم ءايندلا يف ادهاز ناك

 .هقفلا ىف ةيمظن ةلئسأ :ةدوجوملا هراثآ نم

 هاثر دقو ةرايس ثداح ببسب ؛م٧٦٩١/_ه ١٣٨٧ ةنس ىف هتافو تناك

 .ةيلاد ةديصقب يميلسلا ديبع نب دمح خيشلا



 اج / نيينامعلا ةاضفل
 جلا نيينامعلا ةضفلا مجعم . ح .٢٨

 ١٦٨. ۔ 0،١٦٦٢/٣ ١٦٦ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛ىبيصخلا ه

 خيشلا ةمج رت :رظني) ةدنك لآ خياشم نع ةركذم }‘ادوعس نب فيس نب ناميلس ؛يدنكلا ٠

 . (يدنكلا ناميلس نب دوعس

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف يدعسلا ٥٦٢/٢.



 ٢١٨٦. هك - نيسلا فرح

 يكلاملا سيمخ نب رماع نب دوعس خينشلا

 37 .هيقف { ض اق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نم َزِع ةدلب يف م٠٠٩١/ه٨١٣١ ماع دلو

 ءاهب رقتساف {ةيدب ىلإ لقتنا مث ،لباقلا لامعأ

  

 | .اهنم برتنملا ةدلب نطوتسار

 كلام يبأ خيشلا هدلاو نع همولع ىقلت

 .هتاقوأ بلغأ ىف همزال دقو ٥سيمخ نب رماع

 .يرجحلا ةعمج نب دمح نب دشار خيشلا لي ىلع ذملتت امك . ىوزن ىلإ هعم لقتنار

 ء

 مهنم "نوريثكلا هيدي ىلع جرختف ،املعم راص ملعلا يف ةجرد لان نأ دعبو

 ديمح نب ملاس نب يلعو “يرجحلا دمحم نب يلع نب دمح دهازلا :خئاشملا

 .يرجحلا ديعس نب دمحم نب دجامو ،يرجحلا

 لبق نم 6ما٦٤٩/ه٥٦٣١ ةنس اهيف ايضاق راص مث ،ةيدب يف فاقوألا ىلوت

 دمح نب دشار يضاقلا ةافو دعب كلذو يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا

 دهع مث "يئانهلا يلع نب بلاغ مامإلا دهع يف اهب ايضاق رمتساو "يرجحلا
 .سوباق ناطلسلا ةلالج دهع يف كلذكو روميت نب ديعس ناطلسلا

 هتايح ىضق ،ايضر انيدو ءايكز الضافو 5اليبن ايضاقو ،اليلج اهيقف ناك
 ءانيزر اروقو ناكو ءاهماطحو ايندلا ةرهز نع ضرعأو هبر ةعاط يف اهلك

 .سانلا دنع ابوبحم ةملكلا عومسم

   



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم - ح .٢

 :ةيملعلا هراثآ مهأ نم

 .يكلاملا رصان نب ملاس ىضاقلا هذيملت اهبتر 6(«ةيرثن ةبوجأ ١

 .دوعس ىضاقلا ةبوجأ ىف دوروملا عبنملا - ٢

 نم ديدعلاو ،ةيبدألا تاحراطملاو ةيرعشلا تالجاسملا نم ريثكلا ٣

 .ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هل نأ امك ،ةيرعشلا دئاصقلا

 :ءاضقلا هتيلوتل يليلخلا مامإلا دهع اذهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 خيشلل يليلخلا هللادبع نب دمحم لدعلا نيملسملا مامإ هب دهع ام اذه

 هيلإ عجري نمو (ةتدب) ىلع ايضاق نوكي نأ يكلاملا سيمخ نب رماع نب دوعس

 مهيبن ةنس مهل ىيحيو ‘كلذ مهملعيو مهنيد ملاعم مهل نبي نأو .مهرمأ

 الإو هيف هدجو امف .هقلا باتكب مهنيب يضقيو ماكحألا مهنيب لصفيو ةفق دمحم

 عامجإبف ةنسلاو باتكلا يف هدجي مل نإو .ةلي هللا لوسر ةنس يف اميف
 .ةماقتسالا لهأ نيملسملا راثآ يفف عامجإلا يف هدجي مل امو نيملسملا

 يف رواشي نأو 6©قحلا ىلإ برقألا وه امب اذخآو ،لدعلا كلذ يف ايزحتم
 .قحلا يف نيبتي ىتح مكحب مكحي الو 5هانع ام

 نمو فاقوألاو دجاسملاو بايغلاو ماتيألل ءالكولا ةماقإ هل زاجأو
 وأ ديقلا وأ سبحلاب تابوقعلا ريدقتو تاقفنلا ءارجإ هل زاجأو هرمأ كلمي ال

 يوذل عمقأو مئارجلا لهأل عدرأ هنأ هاريو هرظن هيضتقي ام ىلع برضلا
 نع عنتما وأ رصملا يف اهل يلو ال نم جيوزت هل زاجأو ،مثآملاو داسفلا
 نم قالطو ،ناطلسلا ىلإ اهجيوزت عجري نم لكو ءاهلظع دارأو اهجيوزت
 وأ ةجحلا هغلبت ال ثيح باغ وأ قالطلا نع عنتماو قافنإلا نع اهجوز زجع

.كلذ نع عنتماو درمت



 ..... ٢٢١. و - _نبسلا فرخ

 ءادراو ةعيرشلا دراوم نمو ءادصاق قحللو ،اظقيتم هرومأ يف نكيلو

 يضقي الو ،ركنتم ريغ موصخللو ،ارظانم حالصلا لهألو ،ارواشم ءاملعللو

 ةريو ،رئاظنلاو لاثمألاو هابشألا فرعيلو همصخ مالك عمسي ىتح عذمل

 جهنيو فلسلا راثآ أطيو عمطلا فلاخيلو عرولا عرذيلو ،اهلوصأ ىلإ عورفلا

 .ميوقلا مهجهنم

 هتيصو ظفحو هيلع امب ماقأ نإف هيف هتظو هيلإ هدهعو هل مامإلا ةيصو هذه

 فلسلا ةريس فلاخو اهنم اضعب وأ ةيصولا عيض نإو ،هلمأو هيف هنظ كلذف هبل
 هددسي نأ هلأسن هللاو ،هب ذخاؤمو هيلع كلذ نإف رايخألا فلخلاو حلاصلا

 ٠ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،راربآلا كلاسم هب كلسيو هقنرير

 دمحم نب نايفس هبتكو "ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ._ه٥٦٣١ مامإلا هديس رمأب

 .م ١٩٨٣ ربمفون /ه ١٤٠٤ رفص رهش يف يفوت

 ٤٦٩. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٢٢٧. ۔ ٢٢١/٣ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٧٨. ص نامُغ مالعأ ليلد نورخآو يردب ه

 ٢٩٤. ص بطرلا ؤلؤللا دمح نب ديعس ،يئثراحلا ه

 .١ا٢ص ةيدب ةيالو نع ةيخيرأت ةحسل 6ملاس نب رصان ،يدمحيلا ه

 .ةيدب ةاضق يف ةركذم ،ردب نب دمحم نب سنوي "يرجحلا ه

 ٥٤. ۔ ٥٣/٢ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف 6يدعللا ه

١٢٠. ص ءاضقلا بدأ دشار نب هللادبع "يبايسلا ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. : .٢

 يدمحيلا ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلا

 . هيقف ٦ ص اق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع لخن ةيالو نم

 (ىراصنلا ءاملع سيبلت فشك ىف ىرايحلا ةلدأ سمش) هامس اباتك فلأ

 ٣٣٥٦. مقر تحت ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب طوطخم

 نب دمحأ نب ديعس يضاقلا خيشلا ينربخأ :نيبملا حتفلا يف قيزر نبا لاق

 لاز الو ،يدمحيلا فيس نب لضف خيشلل امزالم تلز ال :لاق يدمحيلا ديعس

 ديعس نب دمحأ مامإلا نب دمح ديسلل امزالم فيس نب لضف

 انلصوف ءاكرب ىلإ 7 نم دمح عم موي تاذ انيضمذف مق . (م١٩٧١/ه٢٦ ٠٦ :ت)

 ٠ 6نيبملا حتفلا دمحم نب ديمح ©قيزر نبا ٣٦١.

 ٥ كلفلا ملع يف ةلاسر ٠ يكلفلل ١ سيمخ نب مل اس نب سيمخ بيبطل ١ اهصن طبض يمشاهل

ص نامغغ ةركاذ رشن ينابيشلا كرابم نب ناطلس ثحابلا اهجرخأو ١١.



 نيسلا فرح
 ٢٦٢٢. هه ._

    

 ٠ ريمنلا للا دبع نب دمحم يفيسلا © ٥٢٤.



 اج نيينامعلا ةاضقلا مجعم ...... .... -ص .

 رماع نب ناميلس نب دمحأ نب ديعس خيشلا ` 1

 يدنكلا 1 . ٠٩

 .هيقف { ض اق

 نم 6©يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن ةيالو

 خيشل ا دنع سردو ، ادهتجم ادجم أشن

 نب ناميلس خيشلاو يكلاملا سيمخ نب رماع

 خيشلا كنع ةءارقلا مزالو .يدنكلا دمحم

 .يشيقرلا ملاس نب دمحم

 ةيالو يف مث قاتسرلا :اهنم ةددعتم نكامأ يفو ،ةليوط ةرتفل ءاضقلا ىلوت

 يف ءاضقلا ىلوت ةدم دعبو ٥۔ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ةلود يف لخن

 اهيف يقبو ©رافظب ايضاق هلقن مث روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف حرطم ةيالو

 ايضاق هلعجف ،طقسم ىلإ ناطلسلا هداعأ م٧٥٩١/_ه٦٧٣١ ةنس يفو ةديدع نينس

 اميف ايضاق راص كلذ دعب مث ،بناجألا ةبعش ىلوتي ،ةيعرشلا ةمكحملاب
 . هتافو ىلإ بصنملا اذه ىف رمتساو ءاياضقلا رئاس نم هيلع ضرعي

  

  

 ناكو ،ماكحألا يف ابلص ،ايضام ايضاقو ،ايكذ ايعاو اظفاح اهيقف ناك

 ةيخيرأتلا صصقلا نم درسي ناكو .ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا نم ريثكل ايواح
 فئاطللاو تكنلا نم هدنعو ‘بلق رهظ نع اريثك ائيش ةيبرحلا عئاقولاو
 وهو راعشألا نم ريثكلا ظفحي ناكو ردصلا حرشيو بلقلا جهبي ام دئاوفلاو

 فيطل {ءابدألل ةطسابملا ريثك ،بدألاو ملعلا نونف نم ريثك يف صقيو ملكتي
.نايبلا يهاكف ،ءاهبنلا هناوخإل ةحراطملا



 نيسل ا 7 رح <- ٥ ٢ ٢ ٠

 .ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ كلذك هلو ،ةفلتخم تابسانم يف ةريثك راعشأ هل

 فيس نب دمح ديسلل لئاسلا داشرإ باتك يف هتبوجأ نم ضعب دجربر

 نب هللادبع خيشلا نايبلا ريمأ هاثر دقو ،م٣١٦٩١/_ه٣٨٣١ ةنس ىف هتافو تناك

 :اهعلطم ميجلا ةيفاق نم ةديصقب يليلخلا يلع

 اَجْجل تمارتف تبيصأأ اجوع يشمت ضرألا يذهل ام

 اجوعأ ابيضق تنلا اهغاص ةثلاث ىلع يشمت تدغف

 :لاق مث

 ىجدلا قفأ ىلع ردبلاك ران هنافرع يذلا خيشلا اهأ

 ىجس ليللا اذإ رونلا ملاع نم ةدنك اخأ كاندقنام

 اجججد املعو امش ةقمه هوشَح اصخش كنم اندقف لب

 ... ةديصقلا رخآ ىلإ

 ٥٠٩. ص نايعألا ةضهن ؛هللا دبع نب دمحم ؛يملاسلا ه

 ٢٧٤. ۔ ٢٦٣/٢ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ٧٩. ص نامغ مالعأ ليلد ؛نورخآو يودب ه

 .٠١٦۔٢/٩٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا ه

٤٢٨٢. ص م٠٩٩١/_ه٠٤١٤١ 5٢ ط ،ةيرقبعلا يحو ناويد ،يلع نب هللادبع "يليلخلا ه



 ا ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 «چ< ٢٦٦

 رشبملا نب ديعس خيشلا

 (م٩۔٨/ه٢۔ ٢ ق)

 .هيقف ضاق

 ثلاثلا نرقلا لوأو يرجهلا ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا يف شاع

 . يكزإ لامعأ نم ىبدع ةراح نم يرجهلا

 رباج يبا نب ىسوم خيشلا نع لقنو رذنملا نب ريشب خيشلا نع ذخأ

 .هنع اذخأ نمم ناميلسو رشبم هيدلو لعلو "ناميلس نب هللادبع خيشلا هنع ثدحو

 ناليغ نب مشاه :خياشملا مهرهشأ نم ءاملعلا نم ديدعلا رصاع

 6٨بيعش نب مساقلاو دودوم وبأو نامثع نب ناميلسو ،ىلئامسلا ىناجيسلا

 . مهريغو ناميلس نب دمحمو ، دلاخ نب ةملسمو ٥مكحلا نب رذنملاو

 ىلوت دقو ،هللا دبع نب ناسغ مامإلا مهلآسي نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك

 .ةمئألا نم ددعل ءاضقلا

 لئاسمو 6 يلع نب ىسوم يلع يبأ ةمالعلا عم تالسارم :ةيملعلا هراثآ نم

 .رثألا يف

 ١٣٠/١. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ٥٢٥/١. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 .١٨ص نامع مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

١٠١/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه



 ۔۔۔۔۔۔۔.۔۔» ٢٢٧ ه ه. .. _.۔ . ۔۔ ۔۔۔ ...__ ۔ -..

 يناث نب دمحم نب ريشب نب ديعس خيشلا
 يحبصل ١

 (م٧٢٧١/ه٠٥١١ :ت)

 .هيقف 6 ض اق

 رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع يداحلا نرقلا رخآ يف شاع

 .يرجهلا

 ىلإ لقتنا مث اهيف أشنو ءارمحلا ةيالو نم حبص ينب ةيرق يف اريرض دلو

 ةسردم يف ملعت امك ،اهئاملع دي ىلع ملعتق ،ىوزن دممَس نطوتساف 6یرزن

 وذ ١٦ ةعمجلا موي :مكحلا ىلوت) ناطلس نب برعلب مامإلا اهسسأ يتلا 6نيربج

 خيشلا :ملعلا هنع ذخأ نمم ناكو ،اهخياشم نع ذخأف (م٠٨٦١/ه١٩٠١ ةدعقلا

 ،ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمحم خيشلاو ،يرفاغلا نانس نب فلخ

 .مهريغو ،يداملا دمحم نب ناميلس نب رصان خيشلاو

 اعجرم راصو ءاهيف ايضاق نوكيل ،ىوزن ىلإ يحبصلا خيشلا عجر اهدعب
 .ايتفلا ىف هنامز لهأل

 اصيرح ،هرمأ يف امزاح ،اعضاوتم ادهاز ،اعرو ايقت يحبصلا ةمالعلا ناك

 .قحلا جهن ىلع سانلا ةماقتسا ىلع

 لاق هنأ هنع ءاج ام كلذ ىلع لدي اممو ،هيلئاسل هملعب لخبي ال ناك

 نم رثكتسأ ال ينأ هللا مكمحر يناوخإ اوملعاف ؛دعب امأو» :هيلئاس ضعبل

 اراحب يل نولئاسلا ىتأ ولو إموي لك ولو لإ اهنولسرت متنأ يتلا تالازسلا

 الو .رومألا عيمج يف مكل ةحصانملا ىلع انأو ،اهتيتفأل تالاؤسلا نم ةليلج

 نم ةضيرفو ءانيلع ةمزال ايتفلا نحنو ءانل ةركاذملا ةرثك نم ءايحلا مكلخدي

ةلأسم ىتفأ ال فيكف ‘ىحراوج عيمجب نيملسملا عفنأ نأ ةوأ انأو ...انل هل



 اجا نبينامعلا ةاضقلا مجعم ح .

 عم هنكلو ،«خلا ..ررضلا هللا مهافك "مهررضب يناوخإ كرتأو ،اهظفحأ انأو

 :لوقي وهف ،ملع ريغب هللا ىلع لوقلا نم هباوج نوكي نأ نم فاخي ناك كلذ

 نم هيلإ هنع تردص يتلا ةبوجألا نم هريغ يفو باوجلا اذه يف رظني ...»

 هنأو ،لدعلا الإ هنم ذخؤي الو .هرمع ءاضقناو .هتقو رخآ ىلإ باجأ ام لوأ
 ةبناجمو ©قحلا ةفلاخم نم بئات هنأو هلطاب رو كهدساف حالصإب ىصوأ

 .ها «خلا ..قدصلا

 :رثألا بتك يف ةريثك ىواتف كرت

 خيشلل ةعيرشلا سوماقو ،نافلخ نب انهم ديسلل راثآلا بابل باتك :اهنم

 . اهريغو يدعسلا سيمخ نب ليمج

 اهريغو يحبصل ا ريشب نب ديعس خيشل ا ةبوجأ :مس اب ةعومجم هل دجوتو

 سيمخ نب دعاج ناهبن ربأ ةمالعلا اهبؤبو اهبتر دقو ‘تاراهطلا يف

 ٦٦. مقر تحت دجوي 6 ريبك دلجم يف عقتو © (_ه٧٣٢٢ :ت)

 بتر دقو .ماكحأل ١ ىخ ىحبصلا خيشلا تاباوج :ناونعب اًضيأ ةعومجم هلو

 ٣٥٠. مقر تحت دج رتو .اذكهو ، قالطلا مث ،دوقفملا بابب أدبي 6باوبأ يف

 تالاؤس ىلع ةبوجأ يهو : رحبصل ١ خيشل ہشلا ةبوجأ :مساب ىرخأ ةعومجمو

 6(_ه ٦٢١ :يح) يويلحملا ملاس نب سيمح : نب ملاس خيشلا هيلإ اهب هجوت

 .بيترت ريغ نم هقفلا ىف ةفلتخم اماكحأ نمضتتو

 بسح ةبوبمو ةبترم يهو :يحبصلا خيشلا تاباوج نم ةيناثلا ةعطقلا

 ثيراوملا بابب يهتنتو ‘ناويحلاو ضورعلا عيب بابب أدبت ؤباوبألا
 ٢٢٩. ب/٧٩٥١ مقر تحت دجوتو ءاهماكحأو

 نمو ‘هنامز لهأ عجرم ناكو ،ملعلا يف ةيلاع ةجرد يحبصلا خيشلا غلب

 اسرد هسرامو . هتايح مايأ بلاغ ىف هب لغتشاو ©هقفلا ىف عرب ،هناوأ ءاهقف رابك

انه نمو انمز تدتما ةيركف ةسردم بحاص ناكو ءاضقو ءاتفإ }اسيردتو



 ٢٦٢٦. و - . ِ { _ نيسلا فرح

 يبأ خيشلاك :مهدعب ءاج نممو هرصع ءاملع نم ريثكلا هيلع ىنثأ نإ بجع ١

 ةيشلاو .يملاسلا نيدلا رون مامإلاو ،© يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن

 لاس نب سيمخ نب ملاس خيشلا هرصاعم هنع لاقو . يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 هنإ يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس هيقفلا خيشلا نإ لوقأو ...» :يويلحملا

 .لاقملا قداص "فيلكتلاو فيرحتلا نم نومأم ،هايتف يف نيمأ هنإو هنامز خيش

 وهف قدصلا ريغ ىلإ هبسن نمو قسافلا بذاكلا وهف هبذك نمو © لاعفلا نسح

 هب عمس وأ اذه يباتك هغلب نمو هتكئالمو هللا دهشأ ىنإو قفانملا لاضلا اندنع

 نم ةاجنلاو ةنجلا هل هللا لأسأو اذه ديعس خيشلا ةيالوب ىلاعت هلل نئاد ينإ

 نع ىنغتسأ ال ىنإ لوقأو اقلم الو ابذك ال .اقدصو اقح كلذب لوقأ 6رانلا

 ينإو هلاؤس ىلإ جاتحم ينإو ٠ امهريغ الو فنصملا الو عرشلا نايبب هلاؤس

 .ها «خلا ..ي ىنم ههركي امع ةارو ث يتم هتحي ام ىلإ يسفن دار

 نيب هتافو تناكو 6‘نامغ ىلإ مجعلا لوخد مايأ يحبصلا خيشلا يفوت

 ىلإ مهلوخد لبق قو .م ٧٢٣٨ رياربف ٩ /ه ٠ لاوش ١٩ يف يربع ىلإ مهلوخد

 هنطوم نم برقلاب نفدو ۔م ١٧٣٨ سرام ٢٢ /_ه١٠٥١١ ةجحلا يذ نم ١ ىف ىرزن

 ديزت 0 ةينون ةديصقب يرشعلا دشار نب دمحم نب ديعس خيشلا هاثرو .شقلا تخ

 اتيب نيرشعلا ىلع

 ٢٨٨ ٢٩٢. ص ‘ بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش دشار نب سيمخ "يربعلا ه

 ١١٠/٢ 5١٤٦ ١٦٠. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع "يملاسلا ه

 ٤/١. نيمثلا دقعلا ةمدقم ديعس نب ميهاربإ "يربعلا ه

 ٢٥٢. ۔٢/٩٤٢ نايعألا فاحتإ ادومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 .(هلك) هراثآو هتايح يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا ،نافلخ نب سيمخ نب فيس "يسماشلا ه

.٩٦۔٢/٤٦ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه



 < -- ١ ح / 7 امعل ! هاعحمل ا محم

 ةبارع نب حلاص نب يناث نب ديعس خيشلا

 (م٩١/ه٢١ ق :لئاوأ

 هيقف :ضاق

 يداو نم ىدا ةيرق نم ©يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىف شاع

 .نييئاطلا

 .دعس نب لاله يضاقلا هيقفلا رعاشلا هدلو هنع ذخأ نمم

 :ةيملعلا هراثآ مهأ نم

 .يسرافلا ملاس نب ديعس خيشلل «ثيراوملا نئازخ» باتك يف قيلعت ١

 .نافع نب نامثع ةفيلخلا ةيضق ىف ديعس نب لاله رعاشلا هنبا عم ىوتف ۔ ٢

 ،ءارلا ةيفاق ىلع رفاولا رحب نم :ةمكحلا ىف ةيرعش تايبأ ةعومجم ۔ ٣

 .تايبأ ةسمخ اهددعو

 خيشلا هنبا هاثر دقو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىلإ ايح ناك

 .ةديصق نم رثكأب ديعس نب لاله

 ١٤٧ - ١٤٩. ١٩٤- ١٩٧. ص كولسلا رهاوج ناويد 5ةبارع نبا ه

 ٨٧/٣. ٢٥٢ _ ٢٥٥. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس .ىشاطبلا ه

٦٩/٢ -_ ٧٠. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا .



 .٣٣٦ا .. ريسلا فرح

 نب ملاس نب سيمخ نب دمح نب ديعس خيشلا

 يصورخلا رمع نب هلا دبع نب نافلخ

 |     .قيوسلا ةيالوب قياشم ةدلب نم ،هيقف ضاق
 .م ٩٢ /_ه ٣٠ ماع دلو

 هدلاو لي ىلع ملعتو اهب اشنو قياشم ةدلبب

 ةدلبب رقتساو ايقيرفإ قرش ىلإ هدلاو عم رفاس مل
 نب دمحأ خيشلا دي ىلع كانه ملعتو (ينادنك)

 7 ىلإ لحر نامُغ ىلإ عجر املو يمشاهلا لمحم

 ٠.٠١ ضعبو هنت يليلخلا مامإلا دنع سردن ىرز
 .ىوزنب خياشملا

 قاتسرلا ىلإ لقن مث إم١ا٥٢/١/٧٧٩ / ه٦/٢/٧٩٣١ يف قيوسلاب ءاضقلا يلو

 ىلإ لقن م ٩٨٢ ماع يفو ،يباوعلا ةمكحم ىلإ لقن م١٨٩١ يفو ۔.م٩ ماع ي

 ىفو كيربع ىلإ مث ،©بيسلا ةمكحم ىلإ لقن م٨٩١ ٤ ماع يفو .محص ةمكحم

 .م ٩٩٣ /_ه٤٧١ ماع ىف دعاقتلا ىتح اهب ثكمو يميربلا ىلإ لقن م٦٨٩ ماع

 .تاملظتلا ةنجل ىلإو اياضقلا ضعب يف فانئتسالا ىلإ بدتناو

  

 .م٦١/٢١٠٢!٨ قفاوملا ه٤٣٤١ مرحم ٢٤ تبسلا موي رصع يفوت

 سرام ١١ ه٦٣٤١ ىلوألا ىدامج ١٩ ىف نئلإ اهلسرأو دلاخ هنبا اهدعأ ةرصتخم ةمجرت ه

 .مآ ٠١١٥



 اج نيينامعلا ةاضقلا مجعم = .

 نب دمحأ نب نادمح ني ديعس خيشلا

 يمايرلا يبوتلا بيبح نب هنلا دبع

 .هيقف ضاق

 .راحص ناكس نم

 ةرتفل اهب رقتساو زوملا ةكرب ىلإ رضخألا لبجلا نم بيبح هج لزن
 راحص ىلإ لقتنا اهنمو ،اًضيأ اج ةريسي ةرتفل محصب ايضاق نيع مث ،ةريسي

 نيبو هترسأ نيب ةرهاصملاو بسنلا نإ لب ،مهرهاصو ليحلا لآ خياشم مزالو
 .رضاحلا انتقو ىلإ ةمئاق تلازامو ةلصتم نكت مل نإو ترمتسا لحرلا لآ

 ىوزن ىلإ لحر مث يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا دي ىلع ديعس خيشلا سرد

 اهيف سردف راحص ىلإ داع مث .اهئاملعو اهخياشم ىلع سردف ملعلا بلطل

 .يليحرلا دمحم نب فيس نب دمحم خيشلا ىلع

 راحص ةيالوب ةرجحلا ةقطنمب هلزنم يف ماعلا روهش بلغأ يضقي ناك

 ناك تارتفلا ضعب يف هنإ لب - ةمكحملا رقمو راحص ةعلق نع اديعب سيل

 .ةالولا لعفي ناك كلذكو ،راحص ةعلق سفن يف نكسي

 .ةيالولا يف ىفشتسم لوأ نضتحا ،(ةرجحلا ةقطنمب) راحص ةيالوب هلزنمو

 .ةيسنجلا يدنه رخآ بيبط رخآلاو ،ئئاهب ناريإ امهدحأ :نيبيبطل ةيادب حمس ذإ

 وأ ةدايعك لمعيل روكذملا هلزنم نم ائزج امهحنم دقو ءاعوطت سانلا ناجلاعي اناك

 ةنوكملا هتلئاعو وه يقبو ،اًضيأ هيف امهيترسأ عم نانكسي ثيحب ريغص ىفشتسم

 نم رخآ بناج يف هلامعو همدخ ةيقب عم (دمحمو ةفيلخ) هيدلوو هيتجوز نم
 مايق رمتسا سوباق ناطلسلا ةلالج دهع تايادب يفو ©نيرود نم نوكملا لزنملا

.راحص ىفشتسم ءانب لبق لزنملا سفن يف يموكحلا ىفشتسملا



 .. ۔۔.۔ه ٢٢٢ وو - نيسلا فرخ

 يتلاو ..ةبيقولا ةقطنمب (هتعرزم) هلاومأ ىلإ لقتني فيصلا تارتف يف ناكو

 .هدافحأو هيدلو يديأ يف نآلا ىلإ ةيقاب يه

 ةروكذملا عرازملا سفن يف نآلا ىلإ راحص يف ةرسألا ءاقب رمتسا ذإ

 .راحص نم ةبيقولا ةقطنمب

 ةدم اذه هلمع يف يقبو ءاكيرقت م٤٢٩١/_ه٣١ ٤٣ ماع راحصب ءاضقلا ىلو

 . اماع نيسمخ ىلع ديرت

 ديسلاو يديعسوبلا دوعس نب دمح ديسلا مهنيب نم ةالولا نم اددع رصاع

 دومح نب ناطلس ديسلا كلذكو (رامسلا) يديعسوبلا دمح نب لاله

 .نورخآ مهلبقو يديعسوبلا

 .سانلا ىلإ هبتح امم ،اقالخأو ةلادعو املع راحصب اروهشم ناك

 نع (رص اعم) نادمح نب ديعس نب دمحم نب بيبح خيشل ا هديفح لوقي

 زعو شيعلا لبس مهب تقاض نيذلا نم ريثكل ىوأم هتيب ناك» :هل مجرتملا هذج

 .رضاحلا انتقو ىتح كلذ نوركاذتي سانلا لاز الو سبلملاو لكأملا مهيلع

 خيرات ىلع فقأ ملو ٠ اماع نيسمخلا ىلع وبرت ةرتفل راحصب ءاضقلا يلو

 تالسارملا نم ريثكلا عايضو ةرتفلا كلت يف ينس رغصل ارظن اددحم

 .ةرتفلا كلت ىف ةلودلا ىلوؤسم نيبو هنيب ةيمسرلا تابتاكملار

 رردب ةئيلم ةبتكم كرت هنأ - الفط تنك نإو - هتشياعو هركذأ امم نكلو

 مل نإ اهبلغأ لقن ةفرعملا فونص ىتش يف ةيناملا بتكلا نم خسنلا سلئافنر

 ىلع فقأ مل يننكلو ،اهئاشنإ نابإ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ىلإ اهعيمج نكب

 .وه اهفلأ بنك

 ضعب يف لصفلل بدتني وأ بهذي ناك نإو راحصب هلمع ةرتف لك تناك

.ةنطابلا ةقطنم تايالو ضعبب ىرخأو ةرتف نيب اياضقلا



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم >- :.

 عماجب فرعي ناك ام وأ نصحلا عماج يف ةباطخلا ىلوتي ناك هنأ امك

 عماج اهيلع ميقأ يتلا ةعقبلا سفن يف) ةرتفلا كلت يف راحص يف ةيضابإلا

 . ٧٩٨٥) يف راحص ةيالوب سرباق ناطلسلا

 نب كلام يض اقلا نييعت مت ةريخأل ١ هرمع ينيس يف هتحص تلتع ا ١ امدنعو

 لجألا هافاو ىتح هلمع سأر ىلع يقب هنكلو ؛راحص يف هل ابئان يربعلا دمحم

 ها. «راحصب

 ةنس نيثالثو نيتننا ذنم ٠ تاونس عبرأ ةدم راحصب ءاضقلا تيلو :تلق

 هنبا ثفرعو راحص يضاقب انه فرعيو 6}“ليعس خيشلا نع ارطاع ءانث تعمسو

 نمو ؤ© ةليوط ةدم راحص عماجل ابيطخو امامإ لمعو الضاف الجر ادمحم

 ةفاقثلل سوباق ناطلسلا زكرم سيئر (عيبرلا وبأ) دمحم نب بيبح خيشلا هئانبأ

 .مولعلاو

 .م٨٧٩١/_ه٨٩٣١ ماع نادمح نب ديعس خيشلا يفوت

 ٢٢٩ -_ ٢٣٧. نيرظانلا ةجهب ميهربإ نب يلع "ينيعملا ه

 ٢/١٣٨. نامعنلا قئاقش .دشار نب دمحم 6يبيصخلا ه

 ١٦. نايعألا فاعسإ دومح نب ملاس 6يبايسلا ه

 بلغأ لمشتو .لإ اهلسرأو ينم بلطب اهبتك هدج نع تانايب ‘دمحم نب بيبح ،يمايرلا ه

.ةمجرتلا يف ام



 . ٢٢٥... هه .: . نيسلا فر

 يسبحلا نافلخ نب ديمح نب ديعس خيشلا

 ) ١٢ه/١٦٩م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ديسلا مايأ ايقيرفأ يقرش يف ءارضخلا ةريزجلاب كشكش يف ءاضقلا ىلوت

 .(م١ا٦٥٨ ۔٤٠٨١/ه٣٧٦١ _ ١٢١٩ :مكح) ناطلس نب ديعس

 ٠ ص رابخألا ةنيهج .يلع نب ديعس ©يريغملا ٢٤٥.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ،يدعسلا ٧٦/٢.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم :- .

 نب دمحم نب فلخ نب ديعس خيشلا

 نب فلخ نب دمحم نب نافلخ نب ريصت

 يصورخلا كرابم نب دمحم

 ؟وم + .. -١.
 .تفُم }كيقف ضاق

 .لخن ةيالوب م٥٢٩١/_ه٤٤٣

  

 هئَدلاو نيب (لَّخَت) هسأر طقسم يف أشن

 بلقتي ،ةقئاف ةياعرو ،ةمات ةيانع يف نيميركلا

 | : /خيشلا هدج فنك تحت شيعلا دغر يف امهعم

 4 مامإلل فولا قيدصلا ناك يذلا ريصن نب دمحم
 .يصورخلا دشار نب ملاس

 لاثمأك ،نايعألاو ءالضفلاو ءابدألاو ءاملعلل ىقتلم هج سلجم ناكو

 خيشلاو إ(ه٢٦٣١ :ت) يصورخلا ناميلس نب دشار نب رصان خيشلا

 خيشلاو لخن هيلوت دنع (ه٧٨٣١ :ت) يشيقرلا رهاز نب ملاس نب دمحم
 .يدنكلا ديعس نب دمحم خيشلاو ،يمالسلا رصان نب دمحأ نب دمحم
 نب دمحأ نب ديعس خيشلاو ،يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلاو
 يلحتلاو دجملا بلطل هب مامتهالا لعج امم "مهريغو يدنكلا ناميلس

 ةبيطلا ضرألاو ،اهيف أشن يتلا ةبيطلا ةئيبلا هذهل ايزاوم لضفلاو ملعلا ىلب
 .ابيط الإ تبنت ال

 :يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا نايبلا ريمأ لوقي

 بشعت كلتو بشلا تبنت ال ةخبس يذهف ضرألاك سانلاو
 بيصلا اهيف عفني ال كلتو ىدلا وطق هذه تزث تبني

  



 ٢٢٧... نيسلا فرخ

 .يبرعيلا ناميلس نب نافلخ ذاتسألا دي ىلع ميركلا نآرقلا انخيش سرد

 زواجتي ال وهو ميركلا نآرقلا متخو ْ يوزنلا يدنكلا رهاز نب دومح خيشلار

 . هرمع نم ةرشاعلا

 هيلع أرقو ،اضيأ يدنكلا رهاز نب دومح خيشلا دي ىلع وحنلا سرد امك

 .ليقع نبا حرشب كلام نبا ةيفلأ مث ،©يريرحلل بارعإلا ةحلم

 لزنف نيملعتملاو ءاملعلاب كاذنآ ضغت تناك يتلا ،ىوزن ىلإ لحر مث

 بالط اهيلإ دفاوتي يتلا ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم يضرلا مامإلا ةسردمب

 اميس ال ،املعو ةفرعم اهنم دافأو اهسورد رضحف ‘بدحو بوص لك نم ملعلا
 نم دافأ امك هللا همحر ىضترملا مامإلا وه رخازلا اهرحبو رهازلا اهردب نأو

 يديعسوبلا ديعس نب فيس نب ملاس يضاقلا خيشلاك كانه ءاملعلا ضعب

 .(_ه٥٤٣١ :ت)

 نب ديعس يضاقلا خيشلا هليمز ةبحصب ه١٦٣١ ماع لوألا هريسم ناكو

 بلط ىلع ابِكمو ،هتسارد الصاوم لحت ىلإ داع مث يدنكلا ديعس نب دمحم
 ةبحصب ها٣٦٣ ةنس اهيلإ داعف ،هل ابحاصم لظ ىوزن ىلإ نينحلا نأ الإ ،ملعلا

 ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا مزالف ؤفلخ نب ناميلس خيشلا هيخأ
 .يدنكلا ملاس نب ناميلس خيشلاو "يدنكلا

 ناميلس نب دمحأ نب ديعس :خئاشملل امزالم راصو لخت ىلإ داع مث

 نب لمحم خيشلاو يدنكلا دمحأ نب فيس نب ميهاربإ خيشلاو ،يدنكلا

 .يدنكلا ديعس

 يف لحت ءاضقو ةيالو يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةمالعلا ىڵلوت امدنعو

 داشرإ) :هباتك هيلعأرقف \ةصاخ ةمزالم همزال ،ه٩٦٣١ ىلإ ه٠٦ نم ةرتفلا

 اهحرشو (لوقعلا راونأ) ةزوجرأ هيلع أرق امك ،(ماكحألاو نايدألا يف مانألا

.ضئارفلا ملع هنع ذخأو ،يملاسلا نيدلا رون خيشلل



 اج/ نيينامعلا ةلصحقلا مجعم . . -- .

 ةيلخادلا نوؤشلا رظان يديعسوبلا مبهاربإ نب دمحأ ديسلا لبف نم تلط

 راتخاف م٠٦٩١/_ه١٨٣١ ماع ءاضقلا يلوتل روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف

 .يبايسلا ليمج نب نافلخ لوصألا ةمالعلا خيشلا نم ابيرق نوكيل لئامس

 يف هعجاري ناكو ،هبتك بلغأ هيلع أرقو "ريزغلا هملع نم لهنو ؤهل امزالم لظف

 .هراكفأو هئارآب ارينتسم ىواعدلاو اياضقلاو لئاسملا نم ريثكلا

 دجسم ىف رصعلا تقو نيمصاختملا رضحي نايحألا ضعب هنأ ىتح

 ىلإ رمألا جاتحا اذإو ،نيفرطلا مالك عامس دعب فيصحلا هيأرب هنيعيل خيشلا
 ابيرق نوكي ىتح ،كلذ ىلإ هبحصي نأ خيشلا نم بلطيف ىوعدلا عقوم ةنياعم
 قحلا ىلإ لوصولل ايرحتو ةمالسلل ابلط كلذ لك ،هحوضوو رمألا رؤصت نم
 باوصلاو لدعلاو

 ةليسولاو ةيثيغلا ةرطقلا) ةعئارلا هتديصق نافلخ خيشلا مظن امدعبو

 كلسو ،هتاعرضتو هتالاهتبا اهيف عدوأو ىنسحلا هللا ءامسأ اهنمضو .(ةيهلإلا

 نع فقوت ةرخآلا رادلاو هللاب قلعتلا جرادم ىلإ يقرتلاو كولسلا كلسم اهيف

 فلخ نب ديعس خيشلا ىلإ هلاحأ يمظن لاؤس هءاج اذإ ناكف رعشلا مظن

 .هتذمالت زربأ نم قحب راص يذلاو

 افّصلا ةلحم يف نكسي ناكو ،اماع رشع ةعبس ايضاق لئامس يف لظ
 دحأ لئامس راز ابيرقت م٥٧٩١ ه ٥ ماع دودح يفو ،ةربغلا انتلحمل ةرواجملا

 افصلا دجسم يف ةرضاحم يقلي نأ ررقتو رهزألا ءاملع نم نيترصملا خئاشملا

 خيشلا اعد دقو ،ينامعلا جوراصلاب ێنبم نآلا قاب وهو يداولا ىلع لطملا

 نم ناكو كروضحلل سانلا نم ةعومجمب لئامس يلاو يئانهلا رهاز نب دمحم

 ىلع ايشم حيوارتلا ةالص دعب انبهذف ،هللا همحر يدلاو نيوعدملا ةلمج

 ىلإ انعمتساف ناضمر رهش يفو افيص تقولا ناكو ‘بيرق ناكملا نأل ،مادقألا

 ةقطنملاو انيلإ ةبسنلاب رمألا ناكو نيرضاح ىضاقلاو ىلاولا ناكو .ةرضاحملا

ا ........رظنلل تفال ئيش



 ٢٢٣٣٩. و نيسلا فرخ

 راصف ،هسفنب هانب .عماجلا نم بيرق تيب ىلإ ةلحملا هذه نم خيشلا لقتنا

 يف كلذو دهعلا اذه يف ةرم لوأل ةعمجلا ةالص تميقأ امملو عماجلا يف يلصب

 هعمو ءاج عماجلا يف سردن نحنو ىحضلا تقو خيشلا ءاج . م٤٧٩١/ ه

 نم بلطو ‘تاجرد ثالث قوباطلاب ينبف ،هتماقإل ربنملا عقوم هل دذحيل ءانبل

 تنأ :هل لاقو رذتعاف ةعمج لأ يف سانلا مؤي نأ يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا

 .هسفنب ديعس خيشلا ينربخأ اذكه 6مهب ىلصف دالبلا يضاق كتأل سانلاب لص

 ثالث ةدمل اهيف رمتساو ،قاتسرلا ةيالو ىلإ ،م٦٧٩١/_ه٦٩٣١ ماع لقن مث

 .ما٠٨٩/_ه٠٠٤١ ةنس يميربلا ةيالو ىلإ لقن مث 6نينس

 ةمكحم يف ايضاق نوكيل طقسم ىلإ لقن م٢٨٩١/ه٦٠٤١ ماع يفو

 .يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلاك ةاضقلا ءاملعلا نم ةبخن عم فانئتسالا

 .يديعسوبلا هللا دبع نب دمح خيشلا هليمزو

 ردص دقو .ةنطلسلل ماعلا يتفملل ادعاسم هنييعت ممت م١ا٧٨٩/ه٧٤٤١ ماع يفو

 ىرتفلاب سانلا دافأف بصنملا سفن يف ليكو ةجرد ىلإ هتيقرتب يناطلس موسرم
 راثآ تأدبو لاحلا هب فعض ام اذإ ىتح ديدسلا يأرلاو ميلعتلاو داشرإلاو

 وهو "ريزو ةجردب هدعاقت نوكي نأب ةيماس رماوأب مرك همسج يف دت ةخوخيشلا

 دجتف ،ىوتفلاو ءاضقلا يف ،ابوؤد اينضم المع ،هنطول ةليوطلا هتمدخل كلذ قحتسب

 .دفرتسم لئاسو ‘دشرتسم لئاس نيب ،ملعلا بالطو سانلا نم لحن ةيلخك هني

 ةنجل يف اوضع ناك يتفملا دعاسم بصنم اهيف لغش يتلا ةرتفلا هذه يفو

 ماكحألل ايلع ةمكحم ةباثمب يه يتلاو يناطلسلا طالبلا ناويدب تاملظتلا

 .ةيصخش لاوحأ وأ ةيندم اياضقلا فلتخم ىف فانئتسالا ةمكحم نم ةرداصلا

 ةلظم تحت مكاحملا جمد لبق ةنطلسلا يف ةيعرشلا مكاحملا اهرظنت يتلاو

 تنكو ،ديدج ئمسمو ةيمسر ةفصب ايلعلا ةمكحملا تئشنأو م١٠٠ يف ةدحار

 ضعب ةنياعم يف ديعس خيشلا عم تكرتشاو ،ةنجللا كلت ءاضعأ نم ادحار

.كئَضو قاتسرلا يف اياضقلا



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم < :..

 :هتافلؤم

 :يهو بتكلا نم ةعومجم خيشلا فلأ

 (عضولا) باتك هيف مظن ،(عضولا باتك مظن يف عرشلا دعاوق) :باتك ۔١

 .ينوانجلا ايركز يبأ خيشلل

 :ةامسملا جحلا يف هتديصق ىلع حرش وهو ،(كلاسلا ليلد) :باتك ٢

)< 

 اهيلع عضو دقو ،(ةعفشلا ماكحأ يف ةعئّصلا ماكحإ) :ناونعب ةديصق ٣

 .ارصتخم احرش

 عضو دقو ،(نيميلاو نايبلاو رارقالا يف نييبتلا ملاعم) :ناونعب ةديصق ۔ ٤

 .ارصتخم اًحرش اهيلع

 هتلئسأ هيف عمج ©نيئزج يف ،(بدألاو هقفلا يف بختنملا زدلا) :باتك ٥

 .اهريغو هرافسآو هتالحر يف هدئاصق هنمض امك ،ةيمظنلا هتبوجأو

 ضعب ىلع رصتخم حرش وهو ،(ماظنلا رهوج حرشب مانألا فاحتإ) :باتك۔٦

 .ءازجأ ةدع يف وهو .يملاسلا نيدلا رون خيشلل (ماظنلا رهوج) باتك باوبأ

 يف اهردصأو تاحورشو ةمقم اهل عضوو ،يريصوبلا ةدزب سيمخت۔ ٧

 درجم هسيمخت ربتعا هعضاوتلو ،يتوهلا نادمح نب يلع نب هللادبع طخب بيتك
 :لوقي كلذ يفو رهاوجلا يه يريصوبلا ةدرب امنيب ،راجحأ

 كلذ يف تلقف هلصأ نيبو هنيب ترظانو سيمختلا اذه تلمكأ ام دعبو»

 :تايبألا ةثالثلا هذه

 رهاظ نايبلا هيف ىدهلا لوسر حدام ةدزبل يسيمخت نإ الأ

 رهاش عرفلاو لصألا نيب قرفلا اذإ هئمتخ امل لصألاب هترظانو

«رهاوج وهو راجحألا يسيمختف رهاوجو ىرث راجحأ نيب امك



 يسلا فرح

 نيثالثو عبرأ لبق امظن هتلأس اممو

 :لاؤسلا اذه

 اريحت لوهج نم الاؤس كيلإ
 اهئات ةلاهجلا ليل يف طتخت

 ىلإ هب كلساف دشرلا ديري كاتأ
 ابأ اي كناسل يف الإ قحلا امف
 ىدهلا مّلع العلاو يلاعملا ديعس

 نإ ديعلا يف مكلوق ام يدنس ايأ
 الو ايناث هلامعتسا حلصي لهف

 هئاليإ نيب ملعلا لهأ قزَف امو

 لكشمف ق ظفللا يف هب تينع

 هنبا ىلع امكح بأال بجاو لهو

 امزالم ايح بألا ناكأ ءاوس

 ثب نم ريفستب يضاقلا مكحي لهو

 ملو جراخ نم ءاج دق نإ كلذو

 ارصاق مظنلا كي نإ حماسو اذهف

 همالس مث هللا ةالص ريخو

 مهجهن راس نمو باحصأو لآو

 «با وجل »١

 ىرثلا بيط هفرع كسم ةحفنأ
 لئامس نم افصلا ضور نم درولا مأ

 ةباجإ حفنب ابوحصم حتفلا مأ
 هتر تايآل لات ءىرما بلقل

 مقتساف كلاصخ تباط دشار ىتف

 ۔ ۔۔ه ١ ٢٤ - - . _ ۔۔

 .ةنس

 اركعو نج لهجلا هيلع ديلب
 ارتعتم يفتقي ليلد نودب

 ارونأ جلبأ قحلا هيري باوج

 ارذلا يف دجملا ىلإ ىماسلا ندمحم
 اردصت تامركملل فلخ ىتف

 ىرولا دحأ هب رذغ نم ممميت

 ىري المعتسم ءاملا مكحك نوكي

 ىرج دق وه نإ قيلطتلا هقيلعتو

 ازرحم يل ذج ليصفتلابف ئلع
 ارسعم بألا كي نإ نويد ءاضق
 ىرثلا همض دق ناك وأ هضارم أل
 اروهت دالبلا يف هنم مئارج

 ىرت امل حضوأ رادلا قوقح عاري

 ارع هفصو نم رعشلا نزوب الخم

 ىرب نم لضفأ راتخملا دمحأ ىلع
 ارطعم اكسم ناوضرلا مهمعي

 ارطعف حاف َلطلا رثإ رهزلا مأ
 ارشبو يح يمسولا ثتصلا هب
 ارشبم لالجلا يذ نم هب ىڵدت

 ارتحم اضغ ركذلا لوزن مويك

ىرولا يف ةماقتسالا لهأ جهن ىلع



 س ٤٢آ.

 مهتمشو مهاده يف الإ دشرلا امف

 ةمصو سيل مقتسا يلوق يف َكيرئأو
 هقلخ مركأ ن نمحرلا بطاخ دقف

 املسم يح كنم يناتأ رلؤشو
 ةعلط مجنلا لجخي امظن لماكت

 هب اذإ ديعصلا مكح يف لئاست

 هَسيلو زثجش وهف ءانإ يف اذو
 لعاف وضع نم ناب دق نكي مل اذإ

 هقالط وأ هئاليإ نع كلؤسو

 اذإ ثإو مل اذإ مل نإ يف تلكشمت

 قلطم اذ ىف طرشلاب هقلعي

 لكجكشش تێغ افشاك اباوج كاهف

 هنايب تفشك راثآلا ينتدافأ

 عامجلا يف ظقف نوكت اليإ اذإو نإف
 لاط كتإ سزهلل هتلوقك

 امممتم دورخلا سرعلا عماج نإف
 ةفشخ جلوأ ءاف نإ هتكلو

 فسوي نبا اهل اميرحت فعضو

 امك ةلسرم ريفكت همزليو

 هّسمب ثنح دعب نم هريفكتو

 انئاب قلطت جاليإلاب ليق دقو

 هريغو عامجلا يف مل اذإ مل نإو
 يبهذاف كعماجأ مل نإ ئرما لوقك

 تضم دقو رفاسي وأ عماجي مل نإف

 هل اذإ اهيبطاخ نم اءرما راصو

 اج / نيينامعلا ةاضغلا مجعم

 ىرُي مهفالخ يف الإ يغلا امو

 اربحم وأ ايضلا تنك ولو كيلع
 ارم الب ميقتسملا وهو كلذب

 ارونتف هرون نم ىهئلا ايحأف
 ارفسأ ردبلاك ءازوجلاب رخسيو

 ارهطت ارارم رذع وذ مقميت

 اريغتف هتلمعتسا دت ءامك

 ارجؤتل هننكرتاف الإو كاذل

 ىرُث اي قرفلا ام طرشلاب هقلعي
 ارخؤم اقالط مأ اليإ كديفت

 ىرج هطرش ش نإ طو رشملا عقي هب

 ارم الو هيلع شنب الف كيلع
 ارقفوملا ءازجلا اهيلهأ هللا ىزج

 ىريالف هاوس ىف اتقأو

 ارّسيملا عامجلا ثنج دق كانم اذإ

 ىرص دق مزخلاف نمي مل ولو اعامج

 ىرولا اهتعجرل ذهشيلو عزنيو

 ىرت امك عامجلا ءاش نإ مّمتف

 ارفكيلف مهراثآ انه تدافأ

 اررحم هذخ شملا لبق صخرو

 ىرف نكي مل اذإ اجيوزت دتجو

 ارزحت نيينعملا يف هؤاليإف

 اربخم تنأ قلاط رفاسأ مل نإو

 ارتخبت تناب ءاليإلا رهشأ هل

ىرت ةعجر الف الوأ ةعجر اهب



 زبسلا فرح

 اقلعم قالطلا وهف اذ دعب امو

 قلاطف راوجلل ادضق ترس نإك
 اقلاط كلذب تراص تلعف نإف
 اقلطم كزيغ هلمحي ال كئدو

 اهريغل ارزو سفنلا رزت الف
 انلعم ركانملا يتأي ىتف ثتأو

 اهبرغو دالبلا قرش هب درشو

 رهاوج طمس هللادبع كنودو

 مشاغو شامع لك نم اهنسح نصف
 انيبن ةادهلا متخ ىلع لصو
 الماك نيدلا اوغلب بحصو لآو

 ۔... .ه ٤ 64 ٢ ُ ٣

 ارزحف ئطو ريغ يف اذإو نإب

 «ارشوب» ريسلا يف تزواج اذإ كاذك

 اركشاف ةللاو ئعجرلا ىف تعجارو

 ارتنع كنبإ ناك مأ ابأ ناكأ

 ارظسم باتكلا صن هب اناتأ

 ىربنا كر نم رصنلا قلتت اهب

 ارقت ءازج اداسفإ ثاع ىتم

 ارهطأو الغأ ناجرملاو ردلا نم

 ارهظم ملعلا ملس يف اهب ىقرتل

 ارذنمو اريشب يتآلا مساقلا يبأ

 ارشبو مهنع نمحرلا يضر دقل

 ٠ نابعش ١٤٠٤ه۔٥/٢١/ ١٩٨٤

 دعب م!٦١٠ رياني ١ قفاوملا ه٨٣٤١ يناثلا عيبر ٢ نينثإلا رهظ هنر يفوت

 .ةيضرم ةيضار ةحلاص ةميرك ةايح

 هدلب ىلإ هشعن لمحو ةمصاعلا نم ريبكلا يداولاب هتيب يف نكو لتف
 ةبلطلاو ةاعدلاو ةاضقلاو ءاملعلا نم ريفغ عمج هتزانج رضحو ،(لخت)

 يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش مهتمدقم يفو سانلاو نايعألاو

 هعنمي مل يذلا روكشلا روبصلا فولا لجرلا ،هافاعو هاعرو هظفح ةنطلسلا ماع

 انك املو لخن عماج يف ةزانجلا ةالصل سانلا مأو ©روضحلا نم يحصلا هفرظ

 هنأ انربخأو نيحلاصلا دحأ ءاج ةمصاعلا نم ةزانجلا لوصو رظتنن عماجلا يف

 هعمو احابص ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يلاوح هتيب يف مويلا ديعس خيشلل ارئاز ناك

 .هيلع انملسف "ميركلا نآرقلا أرقي هيدي يف فحصملا اندجوو :لاق هئانبأ دحأ

 ءارينم ايهب ههجو انيأرو لجألا ندب سحأ :لاقو ،ةداعلاك انلاوحأ نع انلأسو

:ينبا لاقف "هروزن امدنع هتداعك ايؤر متيأر له :لأس مث ،ةوهقلا هعم انلوانتو



 اجا نببنامعلا ةاضقلا مجعم -ه ..

 ايؤرلاب خيشلا رشبتساف ،كل وعديو كنع لأسي وهو ةت هللا لوسر تيأر معن

 .هدنع نم انجرخو

 ىف ىرشبلا مهل :ىلاعت لاق امك ،نينمؤملل ىرشبلا هذه معن :تلق

 رهظلا ليبق هنإ :ىل ليقف ؟ تناك فيك هتافو نع تلأس دقو 5 اندلا ةَيَحْلا
 .لجألا وندب حأ ديرأ ال :لاقف ،هءادغ هوطعي نأ تيبلا يف هعم نم دارأ

 .ةايحلا قراف هودجوف هيلإ اؤاج ريصق تقو دعبو ،مانيل ريرسلا ىلع هوعضوف

 حلاصلا ءرملا ىقلي اهيف ؤتاظحل نم اهدعسأ امو !ةتيم نم اهفطلأ ام

 دست ال ةملث ءاملعلا توم نإ \ هلضفو هترفغمو هوفعب هنع ضار وهو هتر

 :ميركلا هيبنل لوقي هللاف ،ءامقبلا تاهيه نكلو ميظع صقنو ثريبك غارفو

 .؛ه؛َنوتَيَم مهتو ثَيَم كنإ »

 .هتمحر رقتسم يف هب انعمجو .هلزن مركأو فلخ نب ديعس انخيش هللا محر

 خيشلا بتاكلا بيدألا يلإ لسرأ هتايح نع روطسلا هذه بتكأ انأو

 ثحلا اذه يف ةلاقم ايناملأب جروبمه نم يبايسلا دومح نب ملاس نب دومح

 ةغيلب "ىنبملا ةيوق ةملك اهنأل ‘تبتك امب اهقاحلإو اهنيمضت تيأرف ،لّلجلا
 .ىنعملا

 «يلخنلا رشحملا يف روفظلا باب ىلإ بازيم يداو نم»

 يبايسلا ملاس نب دومح :ملقب

 نارفعز يف اهلك نامع تناك ،ةربقملا يف اهدحو «نوذاش» نكت مل»

 .ناكملا

 همالقأو همئامعو ههايم بكسي يلخنلا رشحملا يف بازيم يداو ناكو

 .«جوراصلا»و «هبك» يجلنفو ةراغلا دفريل هبتكو

ىرذل ئطأطي رمعم يحيو ينورابلاو ينوانجلاب لقثملا ةسوفن لبج ناكو



 ۔۔۔۔۔۔۔ه ٢٤٥0 هلل :- ٥ .۔ _ ۔ . .۔۔۔ .. ۔ . ._.۔۔۔ - نيسلا .

 يلخنلا عيقبلا ىلإ ريستل اهرحب تاجوم جرست ةبزج ةريزج امنيب ةبيشلا لبج
 .شعنلا اهفاتكا ىلعو

 يف ماظعلا هتداقو هتمئأو هئافلخب ماع ةئامعبرأو فلأ يف رئاغلا نمزلا ناكو

 .نوذاش ليدنقو صورخ ينب كسانل عدوملا رشحملا كلذ

 مئامعو موجن نم نيءامس بابع رخمي شعنل ابيهم عيدوتلا دهشم ادب دقل

 جيراعمب عشت هقوف ءامس نيب شعنلا ىداهتف ناكملا عيقب ىلإ هبرد يف وهو

 .مئامعلا بادهأب عطست هتحت ءامسو ،رون نم

 نم ةمض رخآ ليهيو ى حيرضلا يف ةحتف رخآ دصوي يلخنل ١ رشحمل ا امنيبو

 رونب مداقلا اذهل نيزتتو اهجرس لعشتو دّجنت ةنجلا تناك ضرألا نارفعز

 .هتبرض الو هتبس ام اهاتأ نم اهاتأ ول ضرأ نم ث يدمحأ قبعو ينآرق

 وأ هندبب رضح يذلا لئاهلا دشحلا مغرو 5عيدوتلا دهشم ةمظع مغرو

 بازيم نم بئاغلا ةالص يدؤيل تفطصا وأ هتيعدأب عرضت وأ هرعاشمب دشتحا

 ،ناكم لك يف بالطو نيميقم نم نيينامعلا تاعمجتب ارورم .روقظلا باب ىلإ

 رئازب نانجلا يف ءافتحالا دهاشم ةمظع مامأ ركذي داكي ال هنإف كلذ لك مغر

 .هلامعأب اهيلإ عرسي يئانثتسا

 ناهذألا يف تحتفناو الإ يلخنلا عيقبلا نم اعوجر نوعيشملا لفق نأ امو

 ةنجلا باب قلح عرقيس يذلا ىصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا يديس ةريس

 .اماع نيعست ربع ءاحلصلا نم ةبكوكو يليلخلا مامالا اهب حفاص ديب

 ةرخآلا ةرطنق ىلإ ليلق لبق هولزنأ لجر تاراشب نادجولا ىلإ تزفقو

 لازت ال ىتوملا طونَح ىقلتت يهو ههافشو ،هانمي يف لازي ال فحصملا رطعو

 .ةوالتلاب ةبطر

 شاع سانأ تاداهش بولقلا يف مئتلتل ةايحلا ماحز يف نوعتشملا رثعبتيو

هنيتاسب ىلا هرصب دمي وهو نايرلا ىلإ هتلالطإ اوفرشتساف ،هيف اوشاعو مهيف



 اجا نيبنامعلا ةلاضفلا مجعم ِ © ٦:

 لالظلا ىلإو .ةيراجلا هتاقدصب اهديش ىتلا هروصق ىلإو ،ركذناب اهسرغ ىتلا

 يف ةئيضم اهاقبأ يتلا حيباصملا ءازج للذتس يتلا فوطقلاو ،وندتس ىتلا

 .ةمايقلا مويل سانلا اهب يدتهيل ايندلا

 لبق كيلإ ةرظنب رطعتأ نأ نود تلاح ةبرغلاو لوقأ اذام دمحم ابأ اي يدّيس

 .تأر نيع ام ىلإ تنأ رظنت نأ

 قوشب كرشبي نم ءاج كينفج ةضامغإ نم تاعاس لبقو كيعنأ فيكو

 .كيلإ لوسرلا

 .ةيدجبألا لزلزي كليحرو كيلإو كنع بتكأ اذامو

 نوذاش ةيثالث كلام نب تلصلا نصحو ةبيشلا لبجو ةراوثلا تلكش دقل

 .كربق يف مويلا لزتختو نامزلا ربع

 .«م٢ ٠٧ رياني ٢ ىف جروبماه

 .ريبكلا بيدألا اذه نم ةعئار ةملك

 اهئاودو بولقلا تط دمحم انالومو انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 مهل نيعباتلاو ،رايخألا هتباحصو .راهطألا هلآ ىلعو ،اهئافشو نادبألا ةيفاعو

.راهنلاو ليللا ىدم



 زيسلا فرح
 ٢٧. هل

 ىسيع نب سيمخ نب دشار نب ديعس خيشلا

 يديعسوبلا

 (م٩١/ه١١ ق رخآ - :ت)

 . هيقف ٠ ض اق

 "نأشلا دَمس نم ةعيرشلا ةدلب نم يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع
 . يبيضمل ا ةي ال وب

 نأشلا دمَس ىلع يديعسوبلا نازع نب سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا ىلوت

 ديعس نب يكرت ناطلسلا هاقبأ م٧١٧٨١/ه٧٨٢٦١ ةنس مامإلا ةافو دعبو ءاهلوح امو

 .اهب ايضاق

 هتدلب يف زياجلا دجسمو رافجلا دجسم :ةيقابلا ةيرامعملا هراثآ نم

 .ةعيرشلا

 .ةعيرشلا يف نفدو يفوت

 ١١٨١. ص ديفملا زجوملا ؤفيس نب دمح ‘يديعسوبلا ه

 عباطملا "نأشلا دمب فيرعتلا ىف نآمظلا دروم ،ىلع نب رباج نب ناميلس يدشارلا ه

 ٤٤. ص .مقر نودب ©نامغ ةنطلس .ةيملاعلا

!٨٧/٦. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . < .

 يثراحلا يتيغلا ميلس نب دشار نب ديعس خيشلا

 .هيقف «ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .م٢٨٨١/_ه٩٩٦١ ماع رابجنز يف دلو

 سرام ٨ /_ه٤٧٣١ تبج ر ١٤ يف ةينملا هتفاو ىتح ءاضقلا بصنم اهب ىلوتو

 .م٥

 .رابجنز يف ايضاق هوبأ ناك دقو

 تاسيمخت هلو "ءابدألا هناوخإ هيف حراطيو ‘هضرقيو رعشلا بحي ناك

 .ةيمظن ةلئسأو ةيرعش

 ٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ٣٠٦/٢٣ _ ٣٠٧.

 ص نامُغ مالعأ ليلد 6نورخآو يودب ه ٧٩ _ ٨٠.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف "يدعسلا ٨٨/٢.



 .. .. ۔.٨٤٢ ه. . . . ..... ....۔.. ... نيسلا فرح

 نب يدع نب سراق نب ريهز نب ديعس خيشلا
 يسرافلا دمحم نب رصات نب حلاص نب سراق

 .هيقف ضاق

 .م٤٢٦٨١/ابيرقت ه٠٤٦١ ةنس دلو ءاجنف نم

 تاثحابمو ةلئسأ هل ،سراف نب ريهز هيقفلا خيشلا هدلاوف ،ةيملع ةرسأ نم

 دمحم نب ناطلسو يليلخلا نافلخ نب ديعس نيتمالعلا نيخيشلا عم ةيملع

 . ىس اصب شاطبلا

 نب دمحم يضاقلا خيشلا وهو ديعس خيشلا مع نبا اضيأ ةرسألا نمو
 خيشلا هديفحو "سيق نب نازع مامإلا دهع يف ايضاق راص يذلا ؤيسرافلا فيس
 نب دمح يضاقلا خيشلا كلذكو آيسرافلا رصان نب روصنم يضاقلا ةمالعلا

 .ريهز نب ديعس خيشلا دافحأ نم وهو ريهز نب دمحم
 :ةمامإلا ىلوت) يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا دهع يف ءاضقلا يلو
 .(_ه٧٨٢١ _ ٥

.هتايح نع ىسرافلا دمحم نب فيس يضاقلا خيشلا اهبتك ةركذم .



 ا ج / نبين امعلا ةاصضقل ا مجعم
 ح ٢0٠

 دشار نب دمحأ نب دايز نب ديعس خيشلا
 يولهبلا

 (م٦١۔ ١٥ / ه٠١۔٩ )

 .هيقف ضاق

 "يرجهلا رشاعلا نرقلا لوأو عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .الهب ةيالو نم

 .دمحم نب فلخ نب دشار :هذيمالت نم

 .دادم نب هللا ديع نب دمحم :خيشلا ءاملعلا نم رصاع

 يف مكحلل م٢٨٤١!/ه٧٨٨ ةنس باطخلا نب رمع مامإلا دهع يف بص

 مامإلا دهع يف اوعمتجا نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك امك "ناهبن ينب لاومأ

 .رايخلا عيب يف رظنلل م٥ ٣٠/_هھ٩٠٩ ةنس ليعامسإ نب دمحم

 .رثألا بتك يف لئاسم :ةيملعلا هراثآ نم

 ٥٤. ص ةريس هللادبع نب دمحم .دادم نبا ه

 ٣٧١/١، ٣٨٠. نايعألا ةفحت ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ٣١٩/٦. نايعألا فاحتإ ؛دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ٨٠. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

٨٩/٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه



 نيسلا فرح

 نافلخ نب ديعس نب ملاس نب ديعس خيشلا

 (م١ا٦٧٧/ه٠٩١١ :يح )

 .هيقف ضاق

 .لئامس لامعأ نم رورس ةدلب نم 6يرجهلا رشع ىناثلا نرقلا يف شاع

 يلع نب سيمخ خيشلاو . يحبصل ا ريشب نب ديعس خ شلا نع ملعلا ذخأ

 .يلوعملا رماع نب دمحم خيشلاو ١يعورزملا
 يمابرلا رماع خيشلا هذيملت هنع لاق .ثاريملا ملع يف اعراب اهيقف ناك : ن ١ . ُ . , ۔. .

 ل ٨ا "- ٠ ى . . َ ء ء .

 ءاس يبا يضاقلا هخيش نع هذخأ ،ضئارفلا ملع يف اننامز لهأ رصبا ناكو»

 .«ىلوعملا دشار نب رماع نب دمحم

 هلعج ©ضئا رف أ ى . 1
 ضئارفلا لوصأ يف «ثيراوملا نئازخ» باتك :ةيملعلا هرائا نم

 .اباب نيعبرأ نم برقي اميف هفلؤم

 .م٨٢٨١/_ه٦ ٤٣ ةنس لبق تناك اهنأ الإ هتافو خيرات فرعي الو

 ٢٥٦/٣ _ ٢٥٨. نايعألا فاحتإ دومح نب فيس . يشاطبلا .

٢ هيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ٠ ٠٩٠/٢ ةز



 اجا نييناععلا ةاضقل ا مجعم . -و ٢٢

 يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس خيشلا

 .هيقف ضاق

 . بيسلاو ءاكرب يف ءاضقلا يلو

 .(م١ا١٧٨_٨٦٨١/ه٧٨٢١ _ ١٢٨٥ :مكح) نازع مامإلل ايضاق هدلاو ناك

 عيبر ٨ ءاثالثلا موي يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس نب ملاس نب رصان خيشلا عم ةلباقم ه

.م٠٣/٢١/٤١٠٢ ه ٤٦ لوألا



 ٢٥٢.. . .. زريسلا فرح

 يرماعلا ةحرس نب ناميلس نب ديعس خينتلا

 (م٨١/ه١١ )

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 مهنع ذخأ هلعلف ،ءاهقفلا ةاضقلا نم هدجو هوبأ ناك

 .هقفلاو ملعلا لهأ نم ظفاح

 سيمخ نب ملاس خيشلل راصتخالاو دييقتلا باتك اهب ظرق ةديصق هل
 .يويلحملا

 هنبا ناك امك ،ملعلا

 ٠ ص نامجلا دئالق ٨6&فيس نب دمح ؛ يديعسروبلا ١٦٣.

 نايعألا فاحتإ ؛دومح نب فيس ؛ىشاطبلا ه ٦٢٤٣/٢، ٢٨٤.

٩/٢. ةيضابإلا نيملكت لاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف يدعسلا .



 ا جا زنربينامعلا ةاضقلا مجعم ..۔۔ _ .. -- . ٢٣٥٤

 نب ديعس نب ناميلس نب ديعس خيشلا

 نب مثاس نب فيس نب مديوخ نب ملاس
 يبايسلا دشار نب دوعسم

 .هيقف .ضاق

 ماع لئامس ةلافسب هوراف ةيرق يف دلو
 .م ٩٢ / _ه١٥٣١

 ايضاق ناك ذإ هدلاو دي ىلع هميلعت أدب

 ةءارقلاو ميركلا نآرقلا هدنع ملعتف .اهيقنفو

 ينب نالعج ىلإ هدلاو لقتنا املو "ةباتكلاو

 لقتنا مث ملعتلا يف هريغ نمو هنم دادزا نسحوب

 . ءاربإ ىلإ هدلاو عم

 ةماقإ دنع ىوزنب نري يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا عم سرد امك

 .اهب هدلاو

 . لئامسب يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشل - ٹلا عم اًضيأ سردو

 .اهب نكسو اربإ ىلإ وه داع ىوزنب هدلاو يفوت املو

 لمعف قزرلا بلطل رابجنز ىلإ لحر هرمع نم تاينيرشعلا ةياهن ىفو

 مامإلا ةافو ربخ هغلب املو ٠نينس سمخ رابجنزب ثكمو .ميركلا نآرقلل اسزدم

 :اهعلطم ةديصقب هاثرو نامُغ ىلإ داع ىليلخلا هللادبع نب دمحم ىضرلا

 رامغلا اهيف لزي مل ىملشو راهنلا لهج دق سمشلا دقل
 رابغ اهل نابو تقذ دقو انيلع تملظ دق رونلا دقفل

    



 زيسلا فرح

 :لاقو

 يقتررب لداع مامإ

 يفو رنَح ىرولل عاجش

 ۔ ۔۔۔ ۔۔_ ۔ ۔۔ه ٢٥٥ فكق 71

 رانم عرو قداص يقن

 رانو تانج هتفك يفف

 ىولب ايضاق نيع ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج دهع يفو .اربإ ىلإ داع
 ايضاق مث ىوزنب فانئتسالل ايضاق مث تايالو ةدع يف لقنتو \ةضحم مث
 .ايلعلا ةمكحملاب

 .ةفلتخم اضارغأ هيف قرط رعش ناويد هل

 . ةيهقف ةبوجأو ةلئسأ هلو

 :ةيقرشلا ةقطنملا ىلإ دارجلا مجه امدنع اهلاق يتلا ةفيرطلا هدئاصق نمو

 هل تلقف يعرز ىلع دارجلا ءاج

 دقو دوقنلا يعرز ىلع تلذب ينإ

 مهتوق راص اقزر هنم مهلوعأ

 :لاق مث

 ىلع تلزن افيض ىتف اي يل لاقف
 اذإ ميركلا بأي الو مارك متنأ

 .م٨٠٠٢/_ه٩٢٤١ رفص نم ٢٢ موي يفوت

 داسفإب لكأت الو يعرزب اقفر

 يدالوأ فعض محراف ئسفن تمعتأ

 داعوأب تاريخ هنم ضننتقأو

 دازلاب ياوثم اومركاف مكتاحاس

 دافرإب هاقلت ليزنلا ءاج

.هدلاو ةايحل ةرصتخم ةمجرت اهيف ناميلس نب ديعس نب ةعمج هنبا اهدعأ ةركذم ه



 اج / نيينامعلا ةاضفلا مجعم

 نب دوعسم نب دشار نب حلاص نب ديعس خيشلا . 8
 يربعلا دمحم وبآ .دشار نيب دوعسم ني رصات !

 (م٢٩١!٢ ويلوي ١٢٤٠ / ٥ لاوش نم ٩ ةليل :ت۔_م٢٧٨١/ه٩٨٦١ : و)

 . هيقف ٦ ض اق

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو ارشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 . يرجهلا

 ملعلا بسكب الغتشمس اهب آاشنو ،ءارمحلا لامعأ نم مك ةدلب يف دلو

 هنع لاق ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفحف ،ةدابعلاو فيرشلا

 مايأ يف هظفحو ميركلا نآرقلا ملعت» :يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا

 مهملعأو ةوالت هل مهرثكأو ،اندالبي ميركلا نآرقلا ةظفح طبضأ نم ناكو .هابص

 .«ةوالتلا هوجوب

 عماج ىلع هتسارد يف العم ناكو ،هقفو ةغل نم ةعيرشلا مولع ملعت مث

 "يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا دي ىلع هقفلا بتك نم ةلمج أرقو رفعج نبا
 هفلخ يلصيو ،ةالصلا يف ةمامإلا يف هفلختسي دجام خيشلا ناكو چاريثك همزالو

 .لئاسملا قئاقد يف هرظانيو ،نايحألا ضعب يف

 نع نيذخآلا ةمدقم يف راصف :يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا لاق

 ضماوغ يف هثحابي ذإ خيشلا عم رضحن انك دقو هقفلا يف اميس الو خيشلا

 خيشلا نم عمسنو ،اهباقن نع فشكيو ،اهباوص ىلإ يدتهي وهو لئاسملا
 خيشلا ىلع ةءارقلل نيترم حّتَم ىلإ رفاسو ؤهيلع هطبغنام هل ةداهشلاو ءانثلا
 نم ةهرب هدنع ميقي ةرم لك يفو ....... يديعسوبلا دوعسم نب دمحم
.«نامزلا



 ٢٥٧. ےج نيسلا فرح

 ةنس ةمامإلاب يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا عياب نمم ناك
 يذلا شيجلا نمض ناكف هب هترصانم عيطتسي امب هرصان دقو .م٣١٩١/_ه ١٣١

 ىوزن يف ثكم دقو ‘برح ريغب اهوحتتفاف ،«حّنَم» حاتتفا ىلإ مامإلا هلسرا

 ةلصاوم كرتي ملو .ءارمحلا هنطو ىلإ عجر مق {ةعمجلا اهيف سالاب مأ ةدم
 .هترايزو مامإلا

 ؛ما٩١٦/ها٧٢٢١ ةنس قاتسرلا ىلع ءاضقلا دشار نب ملاس مامإلا هالو

 املو ،هنطو ىلإ عجرف مامإلا هافعأف هءافعإ اهدعب بلط مث ،ةرتف اهيف ثكمف

 مامإلا ةعيب اورضح نيذلا ةلمج نم ناك م٢٩١؟٠/ه ٣٣٨ ةنس ملاس مامإلا لتق

 .ىليلخلا هللا دبع نب دمحم

 6هيف عضاوتلا نسحي اميف اعضاوتم "هالوم ةعاط يف ادهتجم شاع
 دنع افاقو ںنيكاسملل امحار ،نيدلل ارصان ناكو ،هينعي ال اميف لخدتي ال

 اطبض ميركلا نآرقلا ظفحل اطباض ناكو ،ىوتفلا يف روهتم ريغ .تاهبشلا

 لهأ ملعأ نم ناكو ،نيئاشعلا نيب اميف ةليل لك هتسارد ىلع بظاو دقو ابيجع

 .هيف تاءارقلا هوجوب هنامز

 يف جرخ ،كلذ هل هللا رذقي ملف ‘تارم ةدع جحلا ىلإ باهذلا لواح دقو

 هتيب نم جرخف ،ما٢٢٩/ه١٤٤٣١ ةنس تناك ىتح ،دنهلاب ئبمم نم عجرف ه٩

 مث ،ىوزن ىلإ ىضمف 6م٢٢٩١ ليربإ ١٢ /ةروكذملا ةنسلا نم نابعش نم ٥ يف

 وهو ريسي لزي مل مث ءاهب ضرمف 6ناتسكابلاب يشتارك ىلإ اهنمو طقسم ىلإ
 يف اهب هحور تضاف ىتح "كلانه ضرملا هدعقأف ةدج ىلإ لصو ىتح ضيرم

 هاثر دقو ،اهيف ربقو ،م٢٢٩١ ويلوي ٥ /ه٠٤٣١ ةنس نم لاوش رهش نم عسات ةليل

 :اهضعب يف لاق دئاصق سمخ نم برقي امب يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا

 داصرملاب نونملا بير نإ داقرلا فيلحاي سفنلا ظقيأ
دادجألا عراصم ركذاو حالصإلاب رمعلا ةقب كرادتو



 اجا نبيناععلا ةاضقلا مجعم < .٢01

 :لاق نأ ىلإ

 يدايألا يذ حلاص لجن ىضترملا ديعس توم لثمب انئزرام

 دالبلا ثيغ دابعلا ثوغ ميتيلا ىو أم ملعلا عماج ملحلا عساو

 داز ريخ نم ةافعلا ينغم لضفلا رحب لظبلا عماق لدعلا لعاف

 نب ميهاربإ خيشلل ةيملعلا راثآلا نمض عوبطم ©نيربتعملا ةرصبت ديعس نب ميهاربإ 6يربعلا ه

 ٢١٥/٤. ديعس

٣٣ _ ٣٤. ص دوعسلا علاطم افيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه



 ۔۔٭ ٢٩ - .۔۔ - 9 . نيس [ فرح

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب ديعس خيشلا

 .هيقف ضاق

 .نييرجهلا رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا يف شاع

 رهش نم نيرشعلاو عباسلا خيرأتب فيرشلا فحصملا هل خي ،ىوزن نم
 ؤيوزنلا يليحصلا دمحم نب ملاس نب ديعس هخسانو }مه٨٧٠١ ماع بجر

 .ىوزنب حؤَر ينب فقو ةبتكمب طوطخملا دجويو

 هخيرأت ىوزنب لاعس ةلحم نم يبوخلا جلف يف مكح ديعس خيشلل دجوي

 تالاؤس ينيسارخلا رماع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا هل دروأ امك ،يرجه "٠
 . «مولعلا هكاوف» هباتك يف

 رشانلا ١٥ / يرجه ١. ١٤٣٦١ ط "ىوزن خيرأت ىن ىولسلا .هللادبع نب دمحم ث يفيسلا . ثانلا . ٠٦

١/٢٦٨. ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ___

 نب دمحأ نب رماع نب هلا دبع نب ديعس خيشلا

 يرزعلا ىسوم

  

 .هيقف .ضاق

 .م٦٤٩١/ه٦٦٣١ يف ايقيرفإ قرشب كشكش يف ايضاق ناك

 - ;۔ ج -= - - ۔ _ ۔ ۔ ۔ ۔۔ء_۔ - - ت , -- = مه 7

 , " 1 : ه.

 .` جنم

 ٣٤٨. رابخالا ةنيهج ،ىلع نب ديعس ،يريغملا ه

  

 



 .٦٢ا ه . . زيسلا فرح

 2 ” خيشلا

 (م٩١/ه٢١ )

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ىف شاع

 يقرش يف ءارضخلا ةريزجلاب كشكش ىف ءاضقلا ىلوت

 .(ما٦٥٨_٤٠٨١/_ه ٩ _ ١٢٧٣ :مكح) ناطلس نب ديعس

 ديسلا م اي أ ايقيرف أ

 ٢٤٥. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس ،يريغملا ه

 ۔٠٨ ص نويديعسوبلا ادمحم نب هللادبع ىسرافلا ه

.٩٥٢ 
٥ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف



 اجا نبيناععلا ةاضقلا مجعم « .

 يولهبلا دايز نب رمع نب ديعس خيشلا

 .هيقف 0 ض اق

 .يرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأو عساتلا نرقلا رخاوأ يف شاع

 .مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب دشار بيبطلا :هذيمالت نم

 ١/٢٧١. نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ٢/١٥٦. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس يشاطبلا ه

 ٨٠. نامع مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

١٩٥. ةيضابإلا مالعأ مجعم ينابيشلا ناطلسورصان حلاص دمحم ه



 ٨٦٦. هه . نيسلا فرح

 مساقلا وبأ .شيرق نب ديعس خيشلا

 (م١١۔٠١/ه٥ ۔ ٤ ق)

 .هيقف ضاق

 ©يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلاو عبارلا نرقلا رخآ يف شاع
 .ىوزن لامعأ نم رقعلا ةدلب نم

 خيشلا هنع ذخأو ،راتخملا نب دمحمو نسحلا يبأ نيخيشلا نع ىور

 .شيرق نب ديعس نب نسحلا هنباو ملسم نب ةملس

 .ءاضقلا ىلوت

 :ةيملعلا هراثآ نم

 . حاضيإلا باتك ١

 .رثألا بتك يف لئاسملا نم ديدعلا ٢

 ١٧٥/٦٢. ؛١/٢٦٠٢ عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ه

 ١٤، ٢٤. ص ةريس ثهللادبع نب دمحم ،دادم نبا ه

 (م٨٨٩١ ماع يمالسإلا هقفلا ةودن نمض) هقفلل نيودتلا ةأشن ،هللا دبع نب كرابم .د "يدشارلا ه

 ١٩٠. ص

٩٩/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه



 اج/ نيينامعلا ةضغلا مجعم
 7 . ٢٦٤

 فيس نب ناميلس نب دجام نب ديعس خيشلا

 يضيسلا

 .هيقف .ضاق

 .ىوزن ةيالو نم رقعلا ةدلب نم ©يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ذخأو ،ىوزن نم رقعلا ةدلب ىف م٠١٩١ ١٩٠٩ /ه٨٢٢٦١ و ٢٧ ىماع نيب دلو

 نب رصان نب دماح خيشلا لي ىلع ةغالبو فرصو وحن نم ةيبرعلا ةغللا مولع

 خيشلا دي ىلع ةديقعلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع ذخأو .يليكشلا دُجَو

 .ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلل نيمزالملا نم ناكو ،يرزعلا رماع نب هللا دبع

 مث ءءارمحلا ىلإ هلقن مت الهب نم تيس دالب يف سيردتلا هالو يذلا وهو

 ةليل ةينملا هتفاو ثيح يكزإ يف اريخأو ،ىوزن مث ءارمحلا يف هل ايضاق راص

 .م٤٦٩١ ربمسيد ٢٣ /ه٤٨٣١ بجر ١٨ نينثإلا

 .اهباسنأب املاعو ‘برعلا راعشأل اظفاح رصبلا ريرض ناك

 تعمجول ،ةيرثنو ةيمظن ةلئسأو ضارغألا فلتخم يف ةنانط دئاصق هل

 ٢٣٨/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 .(اهلك) يفيسلا دجام نب ديعس خيشلل ةمجرت ،هللادبع نب دمحم ،يفيسلا ه

 ٢٨٠/١ ٢٨٢(. مالعألا مسق) ىوزن خيرأت يف ىولسلا ،هللادبع نب دمحم 6يفيسلا ه

١٠٠/٢ ١٠١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه



 -۔۔۔۔ ٢٦٥0. وح ٥ __ ۔۔_۔..۔..۔۔ ۔۔۔۔_۔۔۔...

 يدمحألا دمحم نب ديعس خيشلا | !ا ٨

| 

 .هيقف ؤ ض اق

 ٠ ٠
 ةئاث ٠ ٥ ٠ ء

 ونانو يف هركذ ءاج لصيف نب روميت ناطلسلا نمز رافظ ىف ءاضقلا ىلوت

 .ةرتفلا كلتل دوعت

 .ه٧٣٣١ ةنس ةيخيرات قئاثو ه

.رافظ يف ءاضقلا مالعأ كيعس نب دلاخ يرمعلا ٠



 !ج/ نبينامعلا ةاضقلا مجعم ٍ ه .٦٦

 يش اطبلا دمحم نب ديعس خينتلا

 (م٢١٩١/ه٠٢٢١ :يح)

 . هيقف ٠ ض اق

 لامعأ نم (هحيف :ايلاح) اقيف نم ،يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع
 .لئامس

 وهو تامو ،ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوتو .ايقيرفأ يقرش ىلإ رفاس

 . ءاضقلا يف هلمع يف

 ٠ ص رابخألا ةنيهج 6يريغملا ٢٤٨.

 ٠ نامعنلا قئاقش كشار نب دمحم .ىبيصخلا ١٦١/١ _ ١٦٢۔

١٠٣/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤ يلع نب دهف .يدعسلا .



 ٢٦٧١. هه . ..۔۔...۔ نيسلا فرح

 مساق نب دمحأ نب دمحم نب ديعس خيشلا

 (م٨٦٨١/ه٥٨٢١ لبق :ت)

 .هيقف لاو ضاق

 .قيوسلا ةيالو نم "يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 قبي مل نكلو ثتافلؤم ةدع كرت دقو قيوسلا ىلع ةيالولاو ءاضقلا ىلوت

 خيرأتلاو ءاضقلاو ملعلا يف نأش اهل ناك ةبيط ةيرذ كرت دقو نآلا ءيش اهنم
 .ىسايسلا

- 

 .(ه٧٨٢١ )١٢٨٥- سيق نب نازع مامإلا ةمامإ لبق يفوت

٢/٦٢‘١. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف .يدعسلا ه



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم « .٢٦٨

 يدتكلنا ديعس نب دمحم نب ديعس خيشلا

 .لخن ةيالو نم ،هيقف ضاق

 .م٤٢٩١ ٣٨ _ ١٣٤٠ه / ١٩٦٦٢ يماع نيب دلو

 ةرشع عبس اهيف ثكمو رابجنز ىلإ لحر

 روميت نب ديعس ناطلسلا هلعج هتدوع دعبو ةنس

 .ةروباخلا ىلع ايضاق

  

 ةءارقلاب فوغش هنإ :دمحأ خيشلا هنبا هنع لاق

 : ناكف ،ةءارقلا يف هتاقوأ لك يضمي ةعلاطملاو

 لك دنع فقوتيو عمتسي وهو هل ارقأ تنكو هتمزالو هقفلاو ثاريملا ملع يف ارحبتم

 مث لخن دجاسم دحأ يف سيردتلاب أدبو ءاهضعب لوح هتاظوحلم نؤديو ةلأسم

 ءاسملا يفو ،سرادملا ىدحإ يف ثاريملاو هقفلا يف اسردم لغتشاو رابجنز رفاس

 بتكلا نمو ،يدنيلمب ةحاور ينب دجسم يف تايوتسم ةثالث ىلع ابالط سردي

 يف بارعالا ةحلمو يملاسلا مامالل سمشلا ةعلطو نايبصلا نيقلت :اهيف سد يتلا

 .دجسملا اذه يف امامإ اضيأ ناكو وحنلا

  

 ىدحإب رابجنز يف ينقحلأف ،هفونص ىتشب ملعلا ىلع ينعجشي ناكو
 ناكو ،ةيلحاوسلاو ةيزيلجنالا نيتغللاو ةينيدلا مولعلا اهيف تملعت سرادملا

 ىلإ يدلاو عجر املو “يمتاحلا دمحم نب ديعس ذاتسألا اهيف نيملعملا نيب نم

 يلع نب دمحم نب فيس وهو يلاهألا دحأ حتفو ةروباخلاب ايضاق نيع نام
 نم عيجشتب اهب تقحتلا ةعابطلاو ةيزيلجنألا ةغللا ميلعتل ةسردم يناقعلا

 .ةعابطلا كلذكو ةباتكو ةءارق ةيزيلجنالا ةغللا تنقتأو يدلاو



 ٢٦٨١. هل نريسل

 .ءاكربب ءاضقلا ىلوت امك

 .يورب ةاضقلا دادعإ دهعمب سيردتلل بدتناو

 .ما٦/٦/٠٩٩ / ه٠١٤١ ةدعقلا وذ ١٣ يف يفوت

 ٠ ,يمنل 4 ،يفيسلا ١٠٠/٦. ٣٨٢.

 ص سداسلا ءزجلا ١٠٠ ةروباخلا يف ءاضقلا ىلوتو رابجنز رفاس ديعس نب 1 . . ه ا نأ

.دمحم نب ديعس خيشلا هنبا كلذ نأ حيحصلاو



 ا ج/ نيبن امعل [ ةاضقلا مجعم
 :-ح> ٢٧٠ ۔.۔

 نب دمحم نب سيمخ نب رصان نب ديعس خيشلا
 يضيسلا ةعمج

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نع ملعلا ذخأو م ٩ ٠٠/_هد٨١٣١ ةنس ىوزن ةيالو نم رقعلا ةراح ىف دلو

 خيشلاو ،يرزعلا رماع نب هللا لذدبع خيشلاو 6 يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا

 رثكأ ناك هنكلو ئ ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإل او ،ىليكشلا رصان نب دماح

 لعج اذهلو ةعلاطملاو ثحبلا ريثك ناكو رماع كلام ىبأ خيشلل ةمزالم

 تكرت» :هبتكام ةلمج نمو .هدنع ةنامأ بتكلا ضعب هل ثعبي يليلخلا مامإلا

 ةبلط ىلع فوقوم وهف الإو ةنامأ ىفيسلا رصان نب ديعس دلولا ديب باتكلا اذه

 .((اهديب هللا دبع نب دمحم :يملسمل ١ مامإ هبتك ٠ ملعلا ةبلط نم وهو 8ملعلا

 . ةليوط ةرتفل ىوزن يف يليلخلا مامإلل ءاضقلا ىلوت

 ترج اذإ ناكو ،ملعلا ريزغ انطف دئاوفلاو لئاسملا درا وشل اظفاح ناك

 نم اهتعلاطم ىلع تفقوتو ةلضعملا وأ ةلكشملا لئاسملا ىف تاثحابملا

 .اهنع نيثحابلا فقوأو .ةلأسملا نمضتي يذلا باتكلا راضحإ ىف عرسأ ‘بتكلا

 .هلاوحأو هرومأ يف دج اذ .مالكلا لوضف نع ادعتبم ،اروقو انيزر ناكو

 .مارتحالا ةياغ همرتحيو هلجي يليلخلا مامإلا ناكو هلاعفأو هلاوقأ يف لزاه ريغ

 :ةيملع راثآ ةدع هل

 خيشلا اهنع لاق تيب ةئامعست نم رثكأ غلبت ،ةعفشلا يف ةموظنم ١
.«ةعفشلا يف يفيسلا ديعس خيشلا ةديصق ةاضقلا يفكت» :يثراحلا حلاص نب ىسيع



 ۔ ١ ٢٧ ٥ .كج 3 ٥ . زيسلا فرح

 .تيب يتئام غلبتو ءامدلا ماكحأ ىف ةديصق ۔٢

 .ةيرعش دئاصق ۔ ٣

 هنا هنع ىوري اممو ٧&تعمج ول تادلجم غلبت ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ ۔ ٤

 .دلجم نم رثكأ غلبت يليلخلا مامإلا ىلإ ةيرثن ةلئسأب مدقت
 حيرمت» هامس دقو ،ةبوقعلا نم هيف عرشلا حابأ امو قراسلا ىف مظن _ ٥

 .«برولقلا

 .م ٠ ٩٥٥٤٣ /_ه٤٧٣١ ناضمر ٨ ةليل ىفوت

 ٢٤٣. ۔٢/٨٣٢ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 .١٨ص نامع مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف يدعسلا ١١٠/٢.

 .(اهلك) يفيسلا رصان نب ديعس خيشلل ةمجرت ،هللادبع نب دمحم ؛يفيسلا ه
٢٩٠١ _ ٢٩٤(. مالعألا مسق) ىوزن خيرات يف ىولسلا 0............



 اجا نيينامعلا ةضغلا مجعم . « .

ح . ةيقلا ديعس نب رصان نب ديعس خيشلا
ق
ا
ت
 
 ا

 (م٢٤٩٦١/۔ه١١٦٣١ :ت۔م٢٨٨١/ه٠٠٣٢١ :و)

 حت تنخ

 . هيقف ٠ ض اق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .رابجنز يف أشنو دلو

 :مهنم ،هرصع ءاملع نم ددع نع ملعلا ذخأ

 خيشلاو ،يصورخلا رصان نب فيس خيشلا
 دمحم نب يلع خيشلاو ،يثيغلا ميلس نب دشار

 _- .يرزعلا رماع نب هللادبع خيشلاو "يرذنملا

 نب دمحمو ،ينامعنلا نافلخ نب دمحم :مهنم نوديدعلا هيدي ىلع سردو

 .يمايرلا ناميلس نب دمحأو ،يثيغلا ديعس

 ةمالعلاك :هرصع ءاملعب ةقيثو ةلص ىلع ناكو ،رابجنز يف ءاضقلا ىلوت

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ةمالعلاو ،ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم يبأ
 .امهريغو ،يبازيملا يرئازجلا شيفطأ ميهاربإ

  

  

 : ةيملعل ١ هر اث آ نم

 ديحوتلا رون نتمل حرش وهو :(طم) ديحوتلا رونب ديحوتلا حاضيإ ١
 .يرذنملا دمحم نب يلع خيشلل

 يلع نب ملاس نب يلع اهب هجوت لئاسم اهنم ةبوجأو لئاسم ٢
.هيلإ يليعامسإلا



 . ٢٧٢ -هك&
 زيسلا فرح

 ٣٠٦/٢. ٦١ نامعنلا قئاقش ،دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه
 يجي

 ١١٢ ةن
٠ يدعسلا ٠ يلع نب ٠ : ٢ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم دهف



 ا ح / نيبن اععل ١ ةاضقل \ مجعم
 ص \:.

 نب هتلا دبع نب رصان نب ديعس خيشلا
 يدتكلا دمحم نب دمحأ

 .هيقف ضاق

 .تارماعلا نم يرجهلا رشع عبارلا نرقلاو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع

 نآرقلا ظفحو ،م٢٥٨١/_ه٨٦٢١ ماع ىوزن دمس نم قيوسلا ةلحمب دلو

 .ىوزن رقع خياشم نم مولعلا ئدابم ذخأو نينس رشع نبا وهو ميركلا

 ملع ذخأ ،اهب ماقأو طقسم لزنو ىوزن نم جرخ م٣٦٨١/ه٠٨٢٦١ ماع يفو

 ذخأو ،يسرافلا فسوي نب بيبحو حلاص نب دمحم :نيخيشلا نم ةيبرعلا ةغللا
 خيشلاو ،يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا نم هب قلعتي امو هقفلا مولع

 هبلط لصاوو ©يدنكلا رباص نب دوعسم خيشلاو ،يناويطلا رماع نب ديعس
 .هرصم باطقآو هرصع لضافأ نم ناك ىتح طقسم نم روخلا دجسمب

 .ايلاح طقسم ةظفاحم نم تارماعلا ةدلب يف رقتسا

 نب ناميلس :خياشملا كلذكو ؤهدالوأ مهنم ،نوديدع ذيمالت هنع جرخت
 ؛يدمحيلا رهاز نب لالهو يدنكلا دمحم نب هللا رصنو ©يدنكلا دمحم

 .مهريغو ،نايناويطلا رماع نب حلاص انبا ىسيعو دمحمو

 .بدألاو لضفلاو ملعلاب ترهتشا ،ةبيط ةيرذ كرت

 رابك نم راص ىتح ،ملعلا يف هتايح ىضقو امرتحم ارقوم شاع دقو
 .حصنو داشرإو مكحو ىوتف نيب هملعب نيملسملا عفنف ،ةاضقلاو ءاملعلا

 دشار نب ملاس مامإلاو ۔ه٧٨٢١ :ت سيق نب نازع مامإلا كردأ

ماقو إمهعيابو ۔ه٣٧٣١ :ت يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلاو ،م٨٣٣١ :ت



 . ۔۔۔. ۔ ٢٧٥. هه: . ۔۔۔.۔. ۔۔ ._ ۔۔۔۔ ۔ .. .. زريسلا فرح

 نب روصنم خيشلل راطوألا ةياغ يف اهنم ضعب دجوي ،ةيرثن ةبوجأ هل دجوت
 ديسلل لئاسلا داشرإو نيخيشلا ةبوجأ ىف نينيعلا ةرقو يسرافلا رصان

 خيشلا نم مكح ىلع ملاس مامإلا قلع ءاهريغو "يديعسوبلا فيس نب دمح
 هلا دبع نب رصان نب ديعس لولا ملاعلا انخيش هبتك ام حيحص» :لاقف ديعس

 مامإلا لاقو ٨«هديب يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ هبتك .يدنكلا
 هيلإ الإ جرخم ال يدنكلا رصان نب ديعس ملاعلا خيشلا هركذام» :يليلخلا

 انخيش هبتك ام حيحص» :يدنكلا ناملس نب دمحأ نب ديعس خيشلا هنع لاقو

 اناو يديب هتبتك "يدنكلا هللادبع نب رصان نب ديعس خيشلا بطقلا لدعلا ملاعلا
 .«_ه٨٣٣١ يناثلا عبر ٢ خيراتب يدنكلا ناميلس نب دمحأ نب ديعس دبعلا

 ليربإ ٢٣ /ه٥٥٣١ ةنس نم رفص رهش نم يداح ةليل تارماعلا يف يفوت

 .ةديصق نم رثكأب ناميلس هنبا هاثر دقو (م٦

 ١٠٧. ۔٤٠١ص مازخلا رشن ديعس نب ناميلس .يدنكلا ه
 ٠ ص نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ٤٧٢ ۔ ٤٧٣.

 ٠ نامعنلا قئاقش .دشار نب دمحم ،يبيصخلا ٣٨/١!؛ ١٦٢/٢.

 ٠ ص ةيضفلا دوقعلا ادمح نب ملاس .يثراحلا ٢٦٢٥.

 ١١٢/٢. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف يدعسلا ه

 .١٨ص نامُغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

.( ٢٩٦١١ مالعالا مسق) ىوزن خيرأت يف ىولسلا اللا دبع نب دمحم .يفيسلا .



 اجا نيينامعلا ةاضغلا مجعم
 -ه .٦

 نب ديعس نب رماع نب لشاه ني ديعس خيشلا
 يبعانلا ديع نب فلخ نب دمحم نب ناميلس

 (م١٧٩١ وأ ١٩٧٠ / ه١٩٢١ وأ ١٢٩٠ :ت)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ةفرعملاو ملعلا نم ارفاو اظح لانو ،يكزإ ةيالو نم رازنلا ةدلب يف دلو

 نب دمحم نب هللا دبع خيشل او ؤ يشيق رلا مل اس نب دمحم خيشلا دي ىلع ذملتتو

 .ديز يبأ ،يمايرلا قيزر

 .اهنم اجراخ خيشلا نوكي امدنع ءاضقلا يف يشيقرلا هخيش نع بوني ناك

 نممو ،رازنلا ةدلبب يراوحلا دجسم يف دعاوقلاو هقفلاو وحنلا سيردتب ماق

 دمحم انبا ملاسو نافلخ ناخيشلاو “يرمعلا بيلك نب دمحم خيشلا :هنع ذخأ

 . )م٢ ٨٠٠/_ه٩٢٤١ :تا) يفال نب طيبش نب ساربح بيدألاو ،نايحاورلا

 .يمناغلا رماع نب ديمح خيشلاو

 .يكزإب ةيهقفلا لئاسملا يف اعجرم عي يبعانلا خيشلا ناك

 :اهنم ةديصقب ي رمعل ١ بيلك نب دمحم خيشل ١ هذيملت هاثر

 علقي ال انبرق نع هبانبو عجفي انيف رهدلا اذه لازام

 علطنو مانألا يف يلاعملا جرد اهل ىقرن انل ةدمعأل يهوي

 :لاق نأ ىلإ

 عجضملا بيطي ىتوملا ةريج يف يرظانل تمدع نإ لشاه ليلسأ

اوعرسأف ءانبللو هومته دق هنإ يراوحلا ندجسم كيكبي



 زريسلا فرح
  

.٩٩ 

 ص هراثآو هتايح ۔ يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا .ينسوحلا

٠ 

.١{! 

 ص ضايفلا رحبلا ملاس نب دمحم نب ملاس .يشيقرلا
٠ 

.٢٠ 
 ص .نيلمأتملا ةهزن دمحم نب ىيحي .ينالهبلا

٠ 

 ١١٤٦٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم كيلع نب دهف يدعسلا . .(ةكبشلا ربع ةروشنم) يكزإ ءاملع يف ةلاسر رصان نب ديعس .يبعانلا ه

_ . ۔ ۔۔ ۔۔ه ٢٧٧ .ه َ ٥ ۔



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -- ..٢٧٨

 نب ديعس نب هنلا دبع نب دمحم نب نايفس خيشلا
 يدشارلا نسحلا وبآ :دمحم نب حلاص نب دمحم

 (م٧٥٩١ ربمتبس ١٦ / ه ١٦٢٧٧ رقص ٠! : ت ۔م٢١٩٦١ ريمتيبس ١/ه١٢٢١ ناضمر ٦٩ :و)

 .هيقف ،لاو ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ملعلا يف ةقيرع ةرسأ يف اشنو ،يكزإ لامعأ نم نيتيرقلا ةدلب يف دلو

 ةنس ىوزن ىلإ هلهأ عم رفاسو .ةعباسلا نس يف ميركلا نآرقلا ظفحو لضفلاو

 كلام يبأ خيشلا دي ىلع ذملتتف ،ىوزن عماجب قحتلا كلانهو .م٠٢٩١/ه٨

 نب دماح ذاتسألاو “يرزعلا رماع نب هللا دبع خيشلاو يكلاملا سيمخ نب رماع

 اريثك هنم دافتساف ،يليلخلا هتلا دبع نب دمحم مامإلا مزال امك ،يليكشلا رصان

 .غيلبو ئشنمو بتاك وهف ةاضقلاو ةالولا ىلإ هدوهع نم اريثك هل بتكو

 ،نايفس نب ىيحي هنبا :خئاشملا مهنم نوريثك هيدي ىلع ذملتت دقو

 .مهريغو ،يشاطبلا انهم نب دلاخ يضاقلاو يحاورلا دمحم نب نافلخ بيدألاو

 تايالولا يف هيضقتسي مامإلا ناكو ،يليلخلا مامإلا ةلود ءاضعأ دحأ ناك

 داع املو ،م٥٤٩١/_ه٤٦٣١ ةنس نسح وب ينب نالعج ءاضق هالوف .ةمهملا رابكلا

 يليلخلا مامإلا ةافو دعبو ،ىوزن يف ايضاق هنيع م٠٥٩١/ه٩٦٣١ ةنس ىوزن ىلإ

 راقولاو ةنازرلا مهل نمم ناكو ،لئامس مث ©يربع ىلع ةريصق ةرتف ىلوت

 هسفن دهجأو ،نيملسملا ةمدخ يف هتايح ىضق دقو ،رومألا ماهم يف ةأرجلاو

 .قحلا ليبس يف

 دييقتلا مزالم ،هدئاوف نع بيقنتلا ريثك ملعلا نونف نم ريثكب اعلضتم ناك
 ائيدأ ءاشنإلا نسحو ظخلا ةدوجب نيروهشملا باتكلا دحأ ناكو ،هدراوشل

.مظنلا ديجي نمم وهو ‘برعلا راعشأ ىلعو ةيبرعلا ةغللا ىلع اعلطم



 : زريسلا فرح
 ٢٧٨. ه©ا :

 : ةيملعل ١ هر ات 1 نم

 نم ىهتنا ،ثاريملا يف باتك : (طم) ضئارفلا رف يف ضماوغلا فشك ۔١

 .م٩٤٩١/_ه٨٦٣١ ةنس يف هفيلأت

 طشوت عم هنإف ...» :يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس هنع لاق

 هلئالد حوضوو هظافلأ ةلوهسو ٠ هبيكرت ةلازجو ئ هبولسأ ةسالسب زيمتي متي همجح

 رشيم اذخأملا يوق روغلا ديعب ةداملا مشد باتك وهف ٦ هتلثمأ روهظو

 .ها «كاردإلا

 ةيلكلا دعاوقلا يف باتك :(طم) دئارفلا رحب نم دعاوقلا رهاوج - ٢

 .مالسإلا يف هقفلا اهيلإ عجري يتلا سمخلا
 ةلماش ،ديحوتلا يف ةزكرم ةرصتخم ةلاسر :(طم) مالسإلا يف داقتعالا ۔ ٣

 .ةلدألا ركذ نم ةلقم ةيدقعلا تافالخلا ركذ نع ةدعتبم & هداقتعا مزلي امل

 يوونلا ىلع تاف ام هيف كردتسا :(طم) ةيوبنلا ثيداحألا نم بختنملا ٤
 ةيوفطصملا ملكلا عماوج يف ثيداحأ تمض ىتلا ةيوونلا نيعبرألا يف بجر نباو

 .اثيدح نينامثو ادحاو ةعومجملا ثيداحألا ةليصح ناكف & ةيوبنلا غلاوبلا مكحلاو

 .ها «هلاجر يف نوعطم وأ عوضوم ثيدح اهنيب سيل» :فلؤملا اهنع لوقي

 نيب مكحلاو ،ءاضقلا يف باتك :فاصنإلاو لدعلا ىف فاطلألا فئاطل ٥
 َ .سانلا

 عماج» باتك نم هبابب قلعتي ام هيف صخل :ماكحألا ىف مالكلا بختنم ۔٦

 ماقو ،ايلك ادامتعا هدمتعاف ،ىغئاصلا ىلع نب ةعمج خيشلل «رهاوجلا

 .يفخ ام نييبتو لكشأ ام حيضوتو .ةرابعلا يف بيذهتلاو صيخلتلاب

 ،داهتجالا طورش يف ةزوجرأ :(طم) داهتجالا طورش ىلإ داشرإلا ةياغ ٧

 نم بختنملا هباتكب ةقحلم تعبط دقو طرش لك نع ةرصتخم ةذبن دروأ دقو

.ةيوبنلا ثيداحألا



 اجا نيبنامعلا ةاضقلا مجحم ج ..٢٨

 .ةفلتخم ةيملع لئاسرو ةبوجأ ٨

 . ةيمظن ةبوجأو ةيرعش تاظيرقتو دئاصق ۔ ٩

 هيلع ىنثأ دقو ‘هرصع يف نيزرابلا ءاملعلا نم نايفس خيشلا ناك

 .نيلئاسلا ةلئسأ انايحأ هيلإ ليحي ناك يذلا .يليلخلا مامإلا مهنم "نوريثكلا

 .ما٧٥٩ ربمتبس ١٦ /ه٧٧٣١ ماع رفص رهش نم نيرشعلا يف هتافو تناك

 ٥٠٩ _ ٥١٠. ص نايعألا ةضهن ٨هللادبع نب دمحم 6يملاسلا ه

 ٢٤٣/٢ _ ٢٤٩. نامعنلا قئاقش “يبيصخلا ه

 طقسم ‘ةضهنلا عباطم ۔نييركزالا ملاعم يف .نيلمأتملا ةهزن ادمحم نب ىيحي 6ينالهبلا ه

 .م ٩٢

 .( ققحملا ةمدقم) ةيوبنلا ثيداحألا نم بختنملا ه

 .يكزإ ءاملع يف ةلاسر رصان نب ديعس ©يبعانلا ٠

١٢٠. ۔ ١١٦/٢ ةيضابالا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه



 يسبحلا ديشر نب دمحم نب ناطلس خيشلا
. 
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 (م٠٢/ه١! ق)

 .هيقف 0 ض اق

 ةيالو نم "يرجهلا رشع عبارلا نرقلاو رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف شاع
 .يبيضملا

 ءاضقلا يلو كلذكو وانس يف ءاضقلا يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هالو

 .يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلا ىلإ يمظن لاؤس هل

 ٠ نامعنلا قئاقش ۔ىبيصخلا ٣٢٠/٢٣.

 ٠ .ةرهاقلا رصمب يبرعلا باتكلا راد عباطم نايعألا ةضهن ؤ هللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ٢٣١.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6©ىلع نب دهف يدعسلا ١٦٨/٢.



 .٢٨ - ١ ج / نببن اععلا ةاضنلا مجعم

 . دمحم نب ناطلس نب دمحم نب ناطلس خيشلا

 يش اطيلا .ء

 )حي:٠١!١ه/١٧٨٧م(

 .هيقف .ضاق

 ةدلب نم يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأو رشع يناثلا نرقلا يف شاع
 . نييئاطلاو ءامد يداو نم ىدحا

 نب ناطلس همع نبالو ‘ يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ لوأ أشن

 هلأسي ،يلوعملا رماع نب دمحم خيشلا ىلإ ةلاسر يشاطبلا ناطلس نب كلام

 كلذو سانلا نيب ابتاك ناطلس خيشلا لعجي نأ دمحأ مامإلا بطاخي نأ اهيف

 كلذ دعب ءاضقلا ىلوت دقو يرجهلا رشع ىناثلا نرقلا نم تانينامثلا يف

 .دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلل

 ال إ اهنم قبي ملو ااهلك تبحذ نكلو ] بتكل ١ نم ريثكل ١ مضت ةبتكم هل

 .ريسيلا رزنلا

 !ناطلس نب دمحم هدلول ايصو ناك ثيح ء م٧٨٧١/ه٢٦١ ٠١ ةنس ىلإ ايح ناك

 هدلو نم مه نم الإ هلسن نم قبي ملو ،دالوأ ةعبرأ ناطلس خيشلا كرت دقو

 .سماش

 ٢٧٦. ٥٠٧ _ ٥٠٨. ۔ ٢٧٤/٣ نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،ىشاطبلا ه

 ٨٢. ص نامُغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

۔٢/٨٦١ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ٥.ىلع نب دهف .يدعسلا ٠



 ٢٨. ۔ ...... ... . .تيسح

 كلام نب تلص نب دمحم نب ناطلس خيشلا

 يشاطبلا

 (م٢٦٦٨١/ه٨٧٢١ - :ت۔م٩٨١/ه٢١ ق نم عبارلا دقعلا :و)

 .هيقف ضاق

 يداو لامعأ نم ىدحا ةدلب نم "يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 .نيئاطلا

 لأسي ناكف ،هليصحتو ملعلا بلط يف دهتجاو ؤ©فرشو ملع ةرسأ يف أشن
 نافلخ نب انهم خيشلاو ،‘يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلاك ؛هرصع ءاملع

 نم اريثك دافتسا امك ،طشتلا ملاس نب لمحم نب دامح خيشلاو ، يديعسوبلا

 لك نم ةلئسألاب هيلإ سانلا هجوت ؛ةعيفر ةيملع ةناكم هل تراص نأ دعبو

 .ىبراحملا دشار نب ديعس نب يدعو ،يبراحملا

 بلط دقو ناطلس نب ديعس ديسلا ةبحصب ايقيرفإ يقرشب رابجنز ىلإ رفاس
 .ءاكرب يف ايضاق نوكي نأ هنم

 .هل انطو اهلعجو لئامس ىلع ءاضقلا يلو

 هلو ،ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلاب اعلطضم .ايتفم اهيقف يشاطبلا خيشلا ناك

 . هملعبو هب اوداشأو 6هدهزو هعروو هتقثو هملعل ءاملعلا دنع ةيلاع ةناكم

 يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا مهنم ،بتارملا ىلعأ ىلإ هوعفرو
 . امهريغو ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلاو

:ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا يشاطبلا خيشلا كرت دقو



 !جا ريبنامعلا ةضغلا مجعم ص .:

 ققحملل ناميإلا دعاوق ديهمت يف اهضعب دجوي :ىواتفو ةبرجأ - ١

 نيرصبملا ةيادهو يسرافلا رصان نب روصنم خيشلل راطوألا ةياغو .ييخ

 .يميلسلا ديبع نب دمح خيشلا ديبع يبأل

 ٢ هلالج لج - نمحرلا ةيؤرب لاق نم ىلع درلا يف ةديصق ۔ .

 اليلحت تايبألا يناعم هيف للح :ةقباسلا ةديصقلل رصتخم حرش ۔ ٣

 .ارصتخم

 عقتو ،نونلا ةيفاق ىلع لماكلا رحب نم :يرابلا ديحوت ىف ةينون ةديصق ٤

 .تيب ةئامو نينثا يف

 ٥ اًبيرمقت ةحمرص ةرشع عبس يف عقت :ةعافشلا يف ةلاسر ۔ .

 ةحفص ةرشع ىدحإ يف ةلاسرلا عقتو رئابكلا لهأ دولخ يف ةلاسر ٦

 .ابيرقت

 .عامجإلا ىف ةلاسر ۔ ٧

 ابيرقت تاحفص عبس يف :ءاهقفلا نيب فالتخالا بابسأ يف ةلاسر - ٨

 لكل الاثم ركذو ،ءاهقفلا فالتخا ىلإ يدؤت ىتلا بابسألا ضعب اهيف لوانت

 .كلذ ضرعم يف ةيلوصألا لئاسملا ضعبل ضرعتو ؤ©ببس

 الوأ هب هجوت لاؤس ىلع باوج يهو :ماحرألا يوذ ثاريم يف 7 ٩

 .يكمردلا ملاس نب ديمح خيشلا مث يسرافلا سراف نب ريهز خيشلا

 رهتشا يتلا لئاسرلا رثكأ نم دعتو ،ابيرقت تاحفص رشع يف ةلاسرلا عقت

 .اهيف هتلدأ ةوقب ىليلخلا مامإلا داشأ دقو يشاطبلا خيشلا اهب

 دومح نب فيس خيشلا كلذ ركذ :كلام نبا ةيفلأ ىلع طسوتم حرش ١٠

 .فلتو عاض هنإ لاقيو يشاطبلا

.كلذ ريغو ةماقتسالاو كولسلا يف دئاصق ١١



 ۔ : ٢٨ ٠
 ٠ ه . { نيسلا فرح

 ح و ر يف يميسقلا بلاط يبال ةديصق دجوت امك م٦٨ ٦ /٠ 8هئ َ ه ةخرؤم يهو .هئاث , ٠ ث يس خيشلا ةافول ددحم خيرأت دجوي ال ةنس ىلإ ايح ناك هنإ الإ ىشاطبلا خيشلا ةاف :

 .م١٦٨١ ربمفون ٢٨ /ه٨٧٦١ ىلوألا ىدامج ٥ خيرأتب

 ٢٢٠. ۔٢/٩١٢٦ نايعألا ةفحت كديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه
 .١١٦١۔١/٤٥١ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم .ىبيصخلا .

 ٢٦٢٣. ص ةيضفلا دوقعلا دمح نب ملاس يثراحلا ه
 : نب ديعس ةمالعلا ،هللادبع نب كرابم .د ‘يدشارلا ه يف تاءارق نمض) هركفو ىليلخلا نافلخ . .٢٨ص نام مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

 .٦١؟ ص (يليلخلا ركف

 .باتكلا ةمدقم م" ٢. يشاطبلا ةمالعلا لئاسرو تاباوج دمحم نب دجام .يدنكلا ه .اط ءةيبهذلا عباطملا ،يشاطيلا ةمال .(نيسلا فرح) ءارعشلل نيطبابلا مجعم ه

 . 1 . ١
 ٦٩/٢. ةيضاب

بال نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف .يدعسلا .



 !ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . .ه .٦

 يليعامسالا رصان نب دمحم نب ناطلس خيشلا

 ) :يح ١٢٢٩ ه/١٩١١م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .ءاضقلا نع لزع مث ،ءارضخلا ةريزجلا يف ءاضقلا ىلوت

 .ةيهقف ةبوجأ هل

 ٠ ص رابخألا ةنيهج 6ىلع نب ديعس 6يريغملا ٣٤٨.

 ٠ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم .ىبيصخلا ٣٠٨/٣.

٤/٢ ١٣. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ؤيلع نب دهف .يدعسلا .



 زيسلا فرح
 ٦٢٨٧. هه 3

 عنام نب ةملس خيشلا

 .هيقف ضاق

 نسحم نب ةعامس نب ةلدرخ كلملا دهع يف لئامس ىلع ايضاق ناك
 هيضاق ناكو :نايعألا ةفحت يف يملاسلا نيدلا رون مامإلا لاق ،يناهبنلا
 كلملا يأ) ءاضقلل سلجي نأ دارأ اذإو ةبض ينب نم وه يذلا عنام نب ةملس

 .يركذ ناطيشلا هاسنأ :ةملس لوقيو ،ارهش هرجهي ةراتو كيلإ لسرأ (ةلدرخ

 ٣٥٥/١. نايعألا ةفحت ديمح نب هللا دبع .يملاسلا .

٠ ريمنلا .للا دبع نب دمحم ؤ©يفي ٣٣/٢.



 اج/ نيينامعلا ةاصصقلا مجعم . -

}: . 

 يلاعشلا مساقلا يبآ نب ناميلس خيشلا . ` :

 .هيقف ضاق
 هللادبع نيخيشلا رصاع ،©يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع .ىوزن نم

 خيشلا رصاع امك ‘ىوزن رقع نم امهو ناميلس نب دمحم ينبا ن.-=7

 خيشلا لاق "يبعانلا هتلا دبع نب دادم نب دمحأ خيشلاو يوزنلا فيرش نب دمحم

 :راثآلا بئارغ هباتك يف يصانشلا ينيفيسحلا يبيصخلا يعمس نب سراف

 انأو مساقلا يبأ نب ناميلس خيشلا هرصم هيقفو هرصع يضاق هب هكح دق

 .«ىوزن نم لاعس ةيرقب هعم نح

 / يرجه ١. ١٤٢٦ ط (مالعألا مسق) .ىوزن خيرأت يف ىولتلا ٧هللادبع نب دمحم .يفيس ه
 ٣٠٥/١. ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشانلا ٠٥.

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم راثآلا بئارغ .ليعامسإ نب سراف .يبيصخلا ٠

)٢٦!١١(. مقر ‘بيسلاب يديعسروبلا



 ٢٨٨. هه ه لديب اباب ۔ . .

١ 
 أ 7 . ٠ ٠ ٠ م ٍ

 ناورم وبآ ؛ريشب نب مكحلا نب ناميلس خيشلا |

 (م٤٧٨/ه٠٠٦٢ لبق :ت)

 .هيقف لاو ضاق

 .ىوزن رقع نم ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع

 نعو ،ريشب نب مكحلا نع نمحرلادبع نب ناميلس :خئاشملا نع لقن

 .يلع نب ىسوم يلع يبأ نع ظفحو نامثع نب ناميلسو 6 ناليغ نب مشاه

 نب دمحمو بوبحم نب دمحمو رهزألا نب دمحم :خئاشملا هنع ظفح
 نب دمحم هنع لقنو ى مهجلا نب مشاهو رفعج نب دمحم هلأسي ناكو ،رضنلا

 .بيعش نب دمحم ةياور يفو ليعس

 نب ديعسو ةبقع نب حاضولاو ،مكحلا نب رذنملا هاخأ ءاملعلا نم رصاع

 .مهريغو بوبحم نب دمحمو .ررحم

 هل دقع يذلا رفيج نب انهملا مامإلل راحص ىلع ءاضقلاو ةيالولا ىلوت

 نب كلام نب تلصلا مامإلل مث أ١_ه ٢٦ بجر رهش يف ةعمجلا موي ةمامإلا

 نب دايز ناك دقو ٠ (_ه٧٣٢ رخآلا عيبر ٦ ةمامإل اب عيوب) يصورخلا برعلب

 .راحصب هل الدعم حاضولا

 زبلا لامعأ نإ :لاقو لزعلا هيلع دتشاف ںراحص ةيالو نع لزع هنأ ركذيو
 .رحب يف ةلفتك ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمال ا دنع اهلك

 .ىدنلجلا ينب نم هعم نمو ةريغملا لبق نم ماوت يلاو حاضولا وبأ لتق امدنع

.مئال ةمول هللا يف هذخأت ال اهيزن ،هئاضق يف انطف اميكح ناك



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم سح ..٢٠

 نم ريثك يف هريشتسي يلع نب ىسوم ىلإ امئاد ةلئسأل اب لسري ناكو

 .ةلزانلا لئاسملا

 املف موق نيب مكح يف لخد هنأ ركذي ذإ ؛م٤٧٨/ه٠٦٢ ةنس لبق يفوت

 بوبحم نب دمحم خيشل ا هتوم دعب هيف ىضقف  مهيل إ هملسا ضرم

 .(_ه ٦٠ :ت)

 .رثألا ىف ةبوجأ هل دجوت

 .خلا ١٨١/٨.. ؛١/٤٨١ عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم "يدنكلا ه

 ١٦٢/١. نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع "يملاسلا ه

 ٥٢٣/١ _ ٥٢٤: ٥٢٦ _ ٥٢٧. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ٨٢. ص نامغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

٢!/١٣٨ - ١٣٩. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ،يدعسلا ه



 زيسلا فرح
 . ه ٢٨٩١ هو : - -_ ٠

 نب برعلب نب دمحم نب برعلب نب ناميلس خيشلا
 يبأ نب برعي نب دمحم نب ديزي نب مساقلا يبأ

 يديعسوبلا ديعس يبأ نب نامهد نب ركب
 (م٩١٧٦١ و ١٠٨٥ و١٠٩٠ه / ١٦٧٢٤ :نيب ت)

 .هيقف .ضاق

 ةحاور ينب يداوب ةانجلا ةدلب نم 6ىرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .لئامس ةيالو نم

 خيشلا همعو ،بتكلل اخسانو افراع ناك هوبأف فرشو ملع تيب يف اشن

 .(اتلاح ةميخلا سأر) رافلج ىلع دشرم نب رصان مامإلل ايضاق ناك دمحم نب رصان

 ؛ابد ةنيدم ىلع يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .يتوراقلا يمرضحلا هللادبع نب دشار خيشلا ذئموي اهيلاو ناكو

 «رظاني لطابلاب ءاج نم ىلع درلا ىف رفاسملا داز» باتك :ةيملعلا هراثآ نم

 .(طم)
َ 

 تضم لايل عستل ةعمجلا موي يف راحص عماج يف باتكلا مامت ناك دقو
 لوألا عيبر نم

 لخادلا نامع ىلإ ادصاق ناك اثشيح .م ٦٧٤ ويلوي ٠٨٥ ١ه_/ ١٢٣

 .هللا دبع نب دشار يلاولا ةبحص يف

 ٧٤١. ص نامجلا دئالق فيس نب دمح ،يديعسوبلا ه

 ٠؟١٨-٢/٩٧٢٦ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس .يشاطبلا :

لقلفن ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .ىلع نب دهف .ي ه



 اج / نيبنامعلا ةاضقلا مجعم
` : ٢ ٢٨٩. 

 نب دشار نب عيمج نب دماح نب ناميلس خيشلا
 ديعس نب دمح نب ملاس نب حبصم نب عنام

 يداربلا . 77

 .هيقف ضاق

 .قاتسرلاب ئنه ىنب يداو نم ةباغلا ةدلب ىف م١٨٨١/_ه ٦٩٨ ماع دلو

 ناك ثيح ودبي ام ىلع مولعلا ئدابم هنم ذخأو ،هدلاو لي ىلع أشنو تبش

 .قاتسرلاب اهل اسردم هدلاو

 .ةيعرشلا مولعلا هدنع سردف لباقلاب يملاسلا نيدلا رون مامإلا ىلإ لقتنا
 دشار نب ملاس نيمامإلاو يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس خيشلا هليمز ناكو

 . مهريغو يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا

 .وانسب دشارب لآ ةراحب ةينيدلا مولعلا ئدابمو ميركلا نآرقلا سزد

 ءاربإ ىلإ لقتنا مث اوانس ىلإ داع مث ©يبيضملا ةيالو ىف وحنلا سزد

 .رطانقلا عماج يف سيردتلل

 تايالو ةدع يف ركذلا يفنآ يليلخلاو يصورخلا نيمامإلل ءاضقلا يلو

 :اهنم
 .لواعملا يداوو ءاربإ

 رارقإب ءاربإ ةلافسب نيرخنموبأ جلف نم ءام عبر عيب كص هدي طخب دجوي

 .ه ٠د رخآلا عببر ١٣ خيرأتب ،جلفلا ءاهبج

.م٥٥٩١/ه٥٧٣١ ماع لواعملا يداوب يفوت



 _ ]\٦. .وح >_ نيعلا فرح

 ١!١. ص نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٧٣. نامجلا دئالق ،يبيصخلا .

 .١٢ص دشارب لآ نع ةركذم رصان نب نارهز .يدشاربلا ٠

  



 ا ج/ نيينامعلا ةاضقلا { : : > ٢٩٠

 نافلخ نب ناميلس خيشلا

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 اه٥٣٢١١ _ )١١٣٤ برعلب نب برعي مامالا دهع يف ءاضقلا ىلوت

 .(م١ا١٢٧۔- ٨٩

 ةنس ةفرع موي تام نأ ىلإ ابولصم رصان نب برعلب ناوعأ دي ىلع لتف

 .قاتسرلاب ما١٢٧/ه٤٣١

 ٢٩١. عئاشلا عاعشلا دمحم نب ديمح 5قيزر نبا ه

 ٣٠٤. نيبملا حتفلا 6"قيزر نبا ه

 ٢/١١٨. 5نايعألا ةفحت 6يملاسلا ه

 ٣٧٦. ةمغلا فشك ديعس نب ناحرس ،ينحرسلا ه

٢١. ةيضابإلا مالعأ مجعم 6ىنابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه



 ۔۔ ۔۔م ٢٩٥0 هوو . ۔۔_۔۔

  

 نب ديشر نب ملسم نب دشار نب ناميلس خيشلا "

 يمضهجلا حبصم :. ..
 و) : ١٢٢١ /١٩١٢م ۔١٢٩٨ه/١٩٧٨م(

 .م / _ه ٣١ ماع دلو هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ‘يبيضملا ةيالو نم نأشلا دمس يف دلو

 رفاس مث ،هرغص يف ميركلا نآرقلا ظفح اهبو

 شيعلا فورظل ارظن ةراجتلل ايقيرفأ يقرش ىلإ
 ىلإ عجر مث ،ةرتف كلانه ثكمو ةبعصلا
 اه١00000000٨90 | مولعلا فلتخم ملعتف .ىوزنب قحتلاو ،نامغ

 نب دمحم مامإلاك ؛رابك ءاملع دي ىلع اهيف
 خيشلاو سيليكشلا دجو نب رصان نب دماح ذاتسألاو يليلخلا هللادبع

 .مهريغو ،يرزعلا رماع نب هللادبع

 وحنلاو هقفلا لوصأل اسردم يليلخلا مامإلا هنيع ؛ملعلا يف ةبترم غلب امتلو
 .اربإ ةيالو مث يبيضملا ةيالو مث نأشلا دمسب

 دهع يف مث ،روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف قطانم ةدع يف ءاضقلا ىلوت

 .ديعس نب سوباق ناطلسلا

  

  

 .نأشلا دمسب نفدو .ما٨٧٩/ه٨٩٣١ ةنس يفوت

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 مالسإلا ناكرأ يف رصتخم :(طم) كلاسملا دصقأ ىلإ كلاسلا داشرإ ١

 .مكحلاو بادآلا نم ءيشو ةسمخلا

 



 اج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم ٍ 1 < .٣٨٩٦

 .نيدحلملا ىلع درلا يف نيبملا قحلا ةملك ٢

 .بارعإلا ةحلم ىناعم م بابحالا نيقلت _ ٣

 باتك ىلع ةيشاح عضو نرم ىلع هب در فاعسإلا يشحم يف فاجرأإلا ۔ ٤

 6يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلل نامغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ

 .ريثكلا زمغلاو زمللاو لواطتلا نم اهيف ةيشاحلا كلتو

 .وحنلا يف ةزوجرأ :ةميتبل تيلا ةردلا -

 ةردلا» هتزوجرأل حرش وهو :(طم) ةميتيلا ةردلا ىلع ةميوقلا كلاسملا

 .«ةميتيلا

 .م٨٧٩١ / ه٨٩٣١ ماع يفوت

 ٣٢٠/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا ه

 .( شماه) ٧٥ ص ةينسلا رهاوجلا ؤفيس نب دمح "يديعسوبلا ه

 - ٥٠١ ص نامزلا ةرهوج "نيثحابلا نم ةعومجم ه

 ٥٧. ص نأشلا دحمسب فيرعتلا يف نآمظلا دراوم ؛يلع نب رباج نب ناميلس يدشارلا ه

 .٤١؛١ _ ١٣٩٦/٢ ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم 6يلع نب دهف يدعسلا ه

٢١٢. ص (قرشملا مسق) ٢١١ ةيضابإلا مالعأ مجعم .ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه



 - ۔۔ ٧. ۔.ه. )]) َ ج .۔ ۔۔ ۔ _ ۔۔ ۔۔ ۔_۔ ۔ . ۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔

 نب دمحم نب دوعسم نب ملاس نب ناميلس خيشلا

 يدنكلا ديعس

 .هيقف ؤ ض اق

 نب ديعس نب دمحم ىلإ هبسن عجري .
 نب ناميلس نب دمحم نب ديعس نب دمحا
 مع وه اذه يناثلا ديعس نب دمحمو .هللا دبع

 ريسفت بحاص يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشل

 ميركل ا نآرقلا

 /ه٣٣٣١ ١٣٣٤_ ىتنس نيب دلو ىوزن نم

 .م٥ _ ١٦
      

 رد .نيصلخملا هلهأ نم ملعلا بلط ىلع تشو .ةيملع ةئيب يف أشن

 سيمخ نب رماع خيشلاو ،يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا عم ةيعرشلا مولعلا

 نب دماح ذاتسألا عم وحنلا سردو "يرزعلا رماع نب هللادبع خيشلاو ،يكلاملا

 دشار نب لشاه خيشلا عم سردف رابجنز ىلإ رفاسو يليكشلا دجَو نب رصان
 دجسم يف ةيالعلا يف هسفنب سيردتلاب ماق نامع ىلإ عجر املو .َيركسملا
 .زئانجلا دجسمو حؤَر نب دّلُخَم

 ةيالع يفو» :نامعنلا قئاقش يف ىبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا لاق
 »..... ملاس نب ناميلس لحارلا يضاقلا نيسزدملا ةذتاسألا نم ىوزن

 ةمالعلا خيشلا :مهنم ةاضقو ءاملع كلذ دعب اوراص ،ريبك عمج هعم سرد

 هيقفلا خيشلا يدنكلا دمحأ نب يحي هيقفلا خيشلا يصورخلا فلخ نب ديعس

 .يدشارلا هللا دبع نب دومح



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم < .٢٩٨

 ناميلس خيشلا ةيالو ةصق اذه هللادبع نب دومح خيشلا يل ىور دقو

 يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا رفاس امل هنإ :لاقف لئامس يف ءاضقلل
 لا همحر مامإلا رمأف ضاق نودب لئامس تيقب م٢٥٩١/ه١٧٣١ ماع رابجنز ىلإ

 لثتماف ،اهءاضق ىلوتيل لئامس ىلإ بهذيل يسرافلا رصان نب روصنم خيشلا
 بلطف ©ىوزن نم دعب جرخي مل وهو ،رسكناف (ةقان) هتباد نم طقس مث رمألا
 ةبلط دحأ ديرأ :مامإلل لاقف لئامس ىلإ بهذيل ملاس نب ناميلس خيشلا مامإلا

 ناكو يقورحملا دشار نب رصان خيشلا مامالا بلطف .يل أرقيل ينبحصي ملعلا

 يف ضرم ببسب رصان خيشلا رذتعاف ،ناميلس خيشلا عم بهذيل ةبلطلا دحا

 ،يدشارلا هللادبع نب دومح خيشلا هليمز هل حشرو ،سقنتلا قيض وهو هردص

 بلط نم فقوختف كديري مامإلا نأب هغلبأف بهذف ،يتأي هعد :مامإلا هل لاقف
 بحصو ءمامإلا رمأ لثتما هنم هديري امب هربخأو هيلإ بهذ املف ،هل مامإلا

 .ابيرقت رهشأ ةثالث اهيف ايقبو لئامس ىلإ ناميلس خيشلا

 يليلخلا مامإلا هبلطي ناكو .سيردتلا لصاوف ىوزن هدلب ىلإ عجر مث

 ةعمجلا ةبطخل سانلا عؤيل هنع هبيني هنإ مث اياضقلا ضعب رظنل نايحألا ضعب
 هلو ؤبيطخلاب تفرغ كلذلو .ىوزن جراخ مامإلا نوكي امدنع ،ىوزن يف

 .ليمج توص

 دمحأ نب يحي هيقفلا خيشلا ينربخأ دقو \ه٨٦٣١ ةنس مامإلا نع جح

 انباحصأ دجو ةنسلا هذه يف جح امل ناميلس خيشلا نأ :هللا هظفح يدنكلا

 اوفلتخاو حالصالا بزحو نيظفاحملا بزح :نيبزح نيب نيفلتخم نييبازيملا
 مامإلا نع اجاح ءاج ناميلس خيشلا نأ اوملع املف ،ةفرع موي مهقؤي نميف

 .ةفرع ةبطخ مهب بطخو نوێيبازيملاو نوينامعلا هفلخ ىلصف ،مهقؤيل هومدق

 روميت نب ديعس ناطلسلا رصع يف ملعلا خئاشم عم يسايسلا نجسلا لخد

 /ه٧٧٣١ ١٣٨٩ ةنس نم هلخد ىوزنب بلاغ مامإلا ةلود ءاضقنا دعب

دهزلاب فصتا .َلشأ هنم جرخو ،ةنس ةرشع يتنثا هيف ىضقف ما٧٥٩ ٩-



 .. .. ٢٩٩. و: .... .... ....۔۔... نيسلا فرح

 هاري اميف لماجي الو يرادي ال ،هللا تاذ يف ةريغلا ديدش ناكو ،ةريرسلا قذِصو

 يف ةعاسلا سبل بلاغ مامإلا ىلع ركنأ .لعف نم هبحاصل قيلي الوأ ركنم نم
 بلج هيلع ركنأو .كبيج يف هعض ملقلاو ‘كرجنخ يف اهعض :هل لاقو ،ديلا

 الإ سيل رابخألا عامسل هب ىتأ مامإلاو ٥ىوزن ةعلق يف ( ويدارلا) عايذملا

 .(م٨٨٩١/ه٨٠٤١ :ت) يدنكلا يحي نب ديعس نب ميهاربإ خيشلل ملس اريخأو

 ام عمس سانلا ضعب نإ مث ،مامإلا ىلإ ايموي اهب يتأيو رابخألا هنم عمسي ماقف

 اذه نم عمسي ميهاربإ نإ :اولاقف ،ىقيسوم توص نم اهدعبو ةرشنلا لبق نوكي
 عايذملا ىلع تضق ةلمح هيلع اوُسشف ‘كلذ نع ديعب وهو يناغألا عايذملا

 ٨(دوقفم باتك) نايدألا ةفرعمل نايبصلا داشرإ :هتافلؤم زربأ نم .هريسكتب

 ماع يفوت .يفيسلل ريمنلا باتك يف اهنم ضعب ةندم ةيرعش دئاصقو
 .م٥٧٩١/_ه ٥

 ناطلسو رصان حلاص دمحم .د ٢٢٨/١‘ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا ه

 هيقفلا خيشلا عم ةيصخش ةلباقم ،٢٢٢؟ ص (قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا

 .م١٦/١/٧١٠٢-ه٨٣٤ يناثلا عيبر ٦١ سيمخلا موي يدنكلا ناميلس نب دمحأ نب يحي

 :مهو م٢/١/٧١٠٢ ۔ها٤/٤/٨٢٤١ ءاثالثلا موي نوخزؤملا خئاشملا اهب ينمأ تامولعم

 نب ىفطصمو ،يدنكلا دوعس نب دمحأ نب باطخلاو ،يفيسلا ديعس نب هللادبع نب دمحم

.يدنكلا ردب نب لاله



 ٠٠٠٠ © اها نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يرماعلا لمرح نب ةحرس نب ناميلس خيشلا

 ) :يح ١١٢٣٠ه/١٧١٨م(

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع

 .ناميلس نب ديعس يضاقلا هنبا ملعلا هنع ذخأ نمم لعل

 /اه٣٣٢٧١ _ ١١٦٢٣ :مكح) ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا ىلوت

 . )م ١٧١١ _ ٧٩

 :ةيملعلا هراثآ نم

 خيشلل «راثآل ١ بابل » باتك ىف اهنم ضعب دجوي :رثأل ١ ىف ةبوجأ - ١

 هل عيوب يذلا \ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا حدم يف دئاصق ٢
 كرابملا ناضمر رهش يف كلذو ضرألا ديقب بقلملا هيبأ توم دعب ةمامإلاب

 .ه١٣١١ ماع يفوتو ‘ه٣٢١١ ماع

 ٠ نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ؛ىشاطبلا ٢٨٦٢٣ _ ٢٨٤.

 (قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم 6ينابيشلا ناطلسو رصان لمحم .د ه ٢١٢.

٠ السعدي٥ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف ١٤١/٢.



 زيسلا فرح
 . ۔ . م ٤٠١ هكل:ة ٠ ۔ ۔۔۔۔ ۔ . ..۔۔_۔۔۔_.۔. .. ۔ .

 نب مديوخ نب ملاس نب ديعس نب ناميلس خيشلا
 يبايسلا دشار نب دوعسم نب ملاس نب فيس

 .نييبايسلا يف كلام نب سيمخ دالوأ ةذيخف نم

 .هيقف .ضاق

 .لئامس ةلافس نم هوراف ةيرقب دلو

 .ابيرقت ما٣٨٨/ه١٠٣١ ماع

 سيق نب نازع مامإلا راصنأ نمو هتعامج يف امدقم ملاس نب ديعس هدج ناك

 .ةلودلا ةرصنل مامإلا اهعاب هوراف نم ةريبك رضخأ لام ةعطقب مامإلا ناعأ ثيح

 دي ىلع ةعيرشلا مولعو ةيبرعلا ةغللا معتو هدلاو دي ىلع هميلعت دب
 .٥هرصع خئاشم

 مامإلا هنع مث ‘كلذ ىلإ هتعد فورظل نسحوب ينب نالعج ىلإ لقتنا من
 .ةقطنملا هذهب ايضاق هنر يليلخلا

 .روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم ىول مث صانشب ءاضقلا يلو كلذ دعبو

 مامإلا مزالو اهب نكسو ىوزن ىلإ لحرو ءاضقلا كرت تاونسب هتافو لبقو

 يذلاو ةنس ةرشع اتنثا هرمعو ديعس هنبا هتبحصب ناكو كهنم دافتساو 6 يليلخلا

 .ايضاق كلذ دعب راص

 ماق هنأ هتافو ببس ناكو ةنس ٦٦ هرمعو م٦٤٩٧/ه ٢٦٦ 6يفوت

يتلا ةربقملا نفدو .يليلخلا مامإل هيلع 7 يفوتو و هيلع ايشغم ة



 ا جا نيينامعلا ةاضقلا مجعم , © ..٠٦٢:

 :رورس وبأ هللا دبع نب ديمح يضاقلا هيف لاق

 انيديجملا رب بدأ ىفو اهقف هتضور راعشأ ىف سيمخلا نيأ

 انيهارب ىظحي يك ققحملا وحن ةمركم اهاجزأ دئارف نم مك

 انيف هنب ١ ذهو ديعس ىتف همحري هللاو ايض اق انل اويح

 انيمآ قيفوتلا يظح ضاقب حربي ملو ءاضقلا يف ىلجت ديعس اذه

 . هدج ةايحل ةمجرت اهيف ىبايسلا ناميلس نب ديعس نب ةعمج هديفح اهدعأ ةركذم .

٤٧. ءارعشلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا .



 ۔ .۔.. ٨ : <. ٤٠٢ _ ۔۔۔۔۔_۔.۔ . ۔._۔۔ .۔۔ .. نيسلا فرح

 لالمش نب ناميلس خيشلا

 (م٩/ه٢ ق)

 .هيقف لاو ضاق

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف شاع

 ةرم تاذ امكح هيلع ضقن دقو ،راجه ىلع ءاضقلاو ةيالولا ىلوت

 .مكحلا نب ناميلس ناورم وبأ

 ٥٦٩/٤٨. ؛١٢٢!٢٣ عرشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم ؛يدنكلا ه

١٤٤٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .ىلع نب دهف يدعسلا ٠



 اجا نييناععلا ةاضقلا مجعم « ::.

 نب ناميلس نب هئلا دبع نب ناميلس خيشلا
 يدتكلا دجام ني دمحم نب هتلا دبع

 .ىوزن نم .هيقف ضاق

 هتيبب هب يئاقل يف يدنكلا دمحأ نب ميهاربإ روتكدلا خيشلا هنع تثحب

 .مهدادجأ نم هنإ :لاقف م١١/٠١/٥١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ جحلا ٧ دحألا موي ىوزنب

 مويلا اذه يف يدنكلا ردب نب لاله نب ىفطصم ةباسنلا ثحابلا يل ركذو

 ةعمج نب ناميلس نب دوعس خئاشملا ةلئاع سفن نم ناميلس خيشلا نأ روكذملا

 نب دمحأ انبا امهف نييدنكلا ناميلس نب دمحأ ينبا ميهاربإو ىيحيو يدنكلا

 نب هللادبع نب ناميلس نب هللا دبع نب رماع نب سيمخ نب رماع نب ناميلس
 .دجام نب دمحم

 سيمخ نب فلخ ةقثلا خيشلا يوارلا ثحيو :الئاق ريمنلا بحاص هركذ

 هيقفلا خيشلاو يدنكلا ناميلس نب هللادبع نب ناميلس نيريبكلا نيملاعلا نع

 نيملسملا يضاق ديزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا ناك» :لوقيف ادمحم نب هللادبع

 نكاسلا دمحم نب هقلا دبع هيقفلا خيشلاو يدنكلا ناميلس نب هللادبع نب ناميلس

 ىتح هناكرتي الف رجفلا ةالص دعب نآرقلا ةوالتل ناعمتجي ىوزن نم دمس ةيرق

 اغرفي ىتح ليللا يف ناقرتفي الف ،ملعلا نونف آرقي مث سماخلا ءزجلا نم اغرفي

 .«امهنيب توملا قرف ىتح امهبأد اذه ناكف ‘ىرخألا ةسمخلا نم

 .م١ا٢٣٧/_ه٥٤١١ ماع يناثلا يبرعيلا ناطلس نب فيس ةمامإ علخ رضح

 ٠ ريمنلا ،هللا دبع نب دمحم ،يفيسلا ٢٢٣٠١.

.ىفتاه لاصتا ردب نب ىفطصم .يدنكلا ه



 . ۔__۔۔و ٠٥ ٤ ه , ٠ _. . ۔_۔۔۔_۔_ زيسلا فرح

 نامثع وبا ؛نامثع نب ناميلس خيشلا

 (م٨٠٨/ه٦٩١ :يح)

 .هيقف ضاق

 .ىوزن ةيالو نم رقعلا ةدلب نم ؛يرجهلا يناثلا نرقلا رخآ يف شاع

 خيشلا دي ىلع ذملتتو «ملعلا بلط يف رفاسو ،ادهتجم ادجم أشن

 .رباج يبأ نب ىسوم

 نب دايز حلاص وبأو ،ةبقع نب حاتضولا دايز وبأ خئاشملا ملعلا هنع ذخأو
 .مهريغو ‘دمحم نب يراوحلاو .ةبوشم

 ،ةرزع نب يلعو إميمت نب ةدعسم :مهنم &،ءاملعلا نم ديدعلا رصاع

 .مهريغو ،ناليغ نب مشاهو

 .هتاضقو هتالوو مامإلا ةلئسأ ىلع بيجي ،امزاح املاع نامثع وبأ ناك

 .مئال ةمول هللا يف ىشخي ال قحلا يف اديدش ناكو

 ,ادلجم تناكل تعمج ول يتلا ،رثألا بتك يف ةديدع لئاسم :ةيملعلا هراثآ نم

 : ٨ هللادبع نب ناسغ مامإلا دهع ىلإ تح ناك

 . يلو امك "ىوزن ىلع ءاضقلا هل ىلوتو هل نيدقاعلا سأر

 .يصورخلا بعك نب ثراولا

 :هتاباوج يف يملاسلا نيدلا رون لاق

 7 وبأ حوفسملا ررش نع وفعلاب حرص نمتمو»

 ضاق وهو ،هنع يضرو هنر هللا دبع نب ناسغ مامإلا ريزو وهو 4 هيلع هللا

 .«هدعب نممم ةنسلاب ملعأ ناكو ،هنامز يف

 همحر نامثع نب ناميلس نامثع
رصملا



 ا . امعل 1 - ةل

 !ج / نيينا ة [ مجعم : ح ؤ؛٦٠.

 ١١. ٢٥. ص ةريس ثهللادبع نب دمحم .دادم نبا ه

 0١٢٢/١ ١٢٨ - ١٢٩. نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع ،يملاسلا ه

 ٧٧. ص مايألا ربع ىوزن ‘روصنم نب رصان .يسرافلا ه

 ٥٢٧/١. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

 ٨٤. ص نامغغ مالعأ ليلد ،نورخآو يودب ه

 ١٤٦/٢. ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه

٢١٦. (قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه



 زيسلا فرح
 ۔۔۔۔. .ه ٠٧ ٤ ه. َ ٠٥ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔_۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ . ۔.۔ .. ۔ .. .. - . . ۔ ._

 ديعس نب سيمخ نب يلع نب ناميلس خيشلا

 يعورزملا

 ] _--۔>..۔.۔۔مجحويببسسب . هيقف . ضاق

 سردو ،م٧٦٨١/ه٣٨٢١ ماع اسابمم يف دلو

 عفان نب هللادبع نب يلع خيشلا دي ىلع
 ،يعورزملا مساق نب دمحم خيشلاو .يعورزملا
 خيشلا دي ىلع سردف رابجنز ىلإ جرخ مث
 ك ماع امهجح يف هلباق يذلا ريثكاب هللادبع

 تند - . ‘طيمس نب دمحأ ديسلاو . م٨٨٨١/_ه ٦٩٨

 ىتح اسابمم ىلإ عجرو .اريثك امهنم دافتساو
 ماع اينيك ةاضق يضاق مث م٠١٩١/_ه٨ ماع اسابمم يضاق بصنم دلقت
 ماعلا وهو ما٧٢٩/ه٦٥٢١ ماع ىتح بصنملا اذه يف يقبو .م٢٣٩١/ه١٥٣١

  

| 

| 

| 

| 
 ا

  
 .هيف يفوت يذلا

 ١٦٤. رابخألا ةنيهج ،يريغملا ه

 ١٧٧. ص ثادحأو تايصخش رابجنز ،هللا دبع نب رصان يمايرلا ه

 .٧٧ص ايقيرفإ قرش يف ةيعفاشلا ءاملع ضعب .حلاص نب هللادبع "يسرافلا ه

  



 اج / نيينامعلا هام ِ .. -ح .٨ اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 نب دمحم نب ناميلس نب يلع نب ناميلس خيشلا
 يدنكلا دمحم نب ديعس نب دمحم نب ديعس

 .هيقف ضاق

 دلب يف م١٩١ ٠ قفاوملا ةرجهلل ١٣٢٨ ماع دلو

 رصان نب ديعس خيشلا فنك يف تارماعلا

 .يدنكلا

 خيشل ١ مهنم ملعت نيذل ا ءاملعلا نم

 دمحأ نب ديعس خيشلاو يدنكلا ديعس نب دمحم

 .ىدنكلا

 نب هللادبع هيقفلا خيشلا مهنم ملعلا لهأ نم ةعومجم هيدي ىلع ملعتو
 يضاقلا خيشلاو .يدنكلا انهم نب ناميلس بتاكلا خيشلاو يدنكلا فيس

 . .يدنكلا يلع نب ىسوم

 ةرادإب لمكتو ةاكزلل ايباج يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دهع يف لمع
 .فاقوألا

  

  

 ةدع يف لمعلا اذه يف لقنتو ءاضقلا ىلوت داليملل م٢٥٩١/_ه٢٧٣١ ماع يفو

 :ىه تايالو

 ةرملا نيترم قيوسلاو ٧&بيسلاو روصو ٥ؤيربعو 6يكزإو لخنو !محص

 يف قاتسرلاو ١٦٩٨٣ و ١٩٨٢ راحص اهلبقو ،داليملل ١٩٨٥ و ١٩٨٤ يماع يف ةيناثلا

 .داليملل ١٩٩٢ ىباوعلا اهدعب .ابيرقت ١٩٩١ و ٠ ىماع



 .۔۔.۔ ۔۔۔۔۔ه ٤٠٩ وح ٠ .۔۔۔ .۔۔ . ۔ ..._ نيسلا فرح

 .ةيهقفلا ةبوجألا ضعب كرت امنإو ارادصإ كرتي مل

 !٢٠٠. ربمسيد ١٦ قفاوملا ةرجهلل ٣! ماعل لاوش نم ١١ يف يفوت

.يدنكلا يلع نب ناميلس نب دمحأ نب حلفأ هديفح نم هتمجرت تذخأ ٠



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يديعسوبلا كرابم نب ناميلس خيشلا

 .هيقف ،لاو .ضاق

 نب دمحأ مامإلا كردأ مدأ ةيالو نم يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع
 هلو .هل ايضاقو الاو راصو )م١٨١ ٦٢ -_ ١١٩٨ه_/١٧٨٣ _ ٠ :مكح) ديعس

 اًضيأ هلو «ماكحألاو ىواعدلا يف ماكحلا ةركذت» :اهنم هقفلا يف تافلؤم

 .«ةيهقف ةبوجأ»

 ٣١٦/٣. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6يبيصخلا .

 ٩٩. ص ديقملا زجوملا ،&ففيس نب دمح 6يديعسربلا .

 ٢٩٥/٢. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس 6يشاطبلا ه

٨٤. ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه



 زريسلا فرح
 ۔_..۔ ۔ ۔۔ه ١ ٤١ هك َ ٠ _ ۔۔۔۔۔۔۔ _ _ ۔۔ ۔.۔ ._۔. ۔۔ ۔ . ۔۔

 هنلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ناميلس خيشلا

 يدنكلا

 و) : ١١٩٨ /١٨٨١م۔ت: ١٤ رفص )١٢٢٧ه / ١٩ ربمفوت ١٩١٨م(

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع .هيقف ضاق

 الوأ ملعلا ذخأو ،تارماعلا ةيالو نم طاطح ىداوب رجاحلا ةدلب يف دلو

 .ميركلا نآرقلا ظفحو ،ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم ملعتف هدلاو دي ىلع

 .يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا هلاخ دنع هميلعت لصاو مث

 اريثك ثبل امف ءالجأ خياشم دي ىلع روخلا اج يف ملعلا ىقلت امك

 اودنسأف ةباجنلا هخئاشم هيف سزمفتو هئالمز نيب ةيملع ةناكم هل حبصأ ىتح

 نب ملاس مامإلا ةمامإ ةيادب ىلا دجسملا كلذ يف سيردتلا لامعأ ضعب ه هيلإ

 1908ه ةنس ىوزن يف دشار نب ملاس مامإلاب قحل ةمامإلاب ةقالع

 ربمفون ٧١ اه٧٣٢١ رفص ٤! ةليل يف يفوت نأ ىلإ ىوزن يف ءاضقلا ىلوتف

 .ىوزن نم ةفذحلا ىف نفدو ،نوعاطلا ملأ نم م ٩٨

 .ةبيط ةريسو ةديمح قالخأ اذ ،ارويغ اعرو 6 اكسان ادهاز ناك

 :ةيملعلا راثآلا نرم ديدعلا هل

 .ضئارفلا يف ةزوجرأ :ضئارفلا لوصأ دقع -

 .ضئارفلا لوصأ دقع ىلع ضئافلا رحبلا - ٢

 حرش :(طم) دارملا ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب ٣

 :يملاسلا نيدلا رون اهمظان نم ةراشإب هفل دقو داقتعالا يف يملاسلا

نيدلا رون مامإلا ةديصقل



 اجا نيينامعلا ةاضقلا مجعم .. -- ٤١١

 ٤ يف عقي ‘ةيبرعلا ملع يف :ةيمورجألا نتم ىلع ةينسلا ةفحتلا "١٤

 .ةحفص

 نب يلع خيشلل ديحوتلا رونل حرش :ديحوتلا رون ىلإ ديبعلا داشرإ ٥
 هباتك فيلأت يف يثيغلا رصان نب ديعس خيشلا هيلع دمتعا دقو يرذنملا دمحم

 .ديحوتلا حاضيإ

 .ةيرثنو ةيمظن ةبوجأ ٦

 .ةقرفتم ةيرعش دئاصق ۔ كلذك يدنكلا خيشللو

 نب ىفطصمو يمعاب اب ىسوم نب دمحم :قيقحت ديحوتلا حاضيإ رصان نب ديعس ٠ ىثيفلا ه

 .۔٢/١٨٨ م٦٩٩١/_ه٧٧٤ ٠.١ ط 6ىفيرش دمحم

 ٣٠١. ص نايعألا ةضهن ٨هللا دبع نب دمحم 6يملاسلا ه

 ١٦١١/٣ - ١٦٦. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ١٤٨/٢ _ ١٦٠. ةيضابالا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف "يدعسلا ه

٢١٩. (قرشملا مسق) ةيضابالا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه



 [ زنيسلا فرح

 ___ ٤١٢. هه ._

 " ز
    برعلب نب دمحم نب ناميلس خيشلا - 7

 .هيقف & ض اق

 شاع يذلا هرصعو هتايح نع ائيش رداصملا انل نيبت مل نكلو ‘ىوزن نم

  

 ٥٥/٤. ريمنلا .هللادبع نب دمحم "يفيسلا ه



 !ج نيينامعلا ةاضقلا مجعم . -ح ..

 يميسقلا نيهر نب دمحم نب ناميلس خيشلا

 .هيقف ا ض اق

 مامإلل ءاضقلا يلو ‘يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع ©ىوزن نم

 عرولاو دهزلاب رهش “ىوزنب هنر (ه٨٣٣١ :ت) يصورخلا دشار نب ملاس

 هيقفلا ةقثلا»ب ينامثعلا هللادبع نب رهاز هيقفلا خيشلا هفصو ،ةدابعلا ةرثكو

 .«لدعلا يضرلا

 (ه٦٤٣١ :ت) يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلل يهقف لاؤس هل

 .ميظنلا ردلا هباتك يف دجوي

 .م٥/٩/٧٢٩١ ه٦٤٣١ ماع لوألا عيبر نم سداسلا يف يفوت

 ! يرجه ٧١ ١٤٣٦ ط (مالعألا مسق) 6ىوزن خيرأت يف ىولتلا ،هللادبع نب دمحم يفيسلا ه
٣٤٦٢/١. ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشانلا ٥



 ۔۔۔۔۔۔۔۔ه ٤١٥ هوو - ه .۔.۔۔۔ .. . ۔۔۔۔۔_۔۔۔۔ ۔۔ ۔ نيسلا فرح

 نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس خيشلا

 يرمعملا رماع نب دمحم

 . هيقف ٠ ض اق

 نم اددع هسفنل خسن يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع ،ىوزن نم

 راهن هخسن نم غرفو ،يدنكلا ةمالعلل عرشلا نايب نم ٢٧ ج :اهنم بتكلا

 طوطخملا دجويو ،ه٢٦ ىرخألا ىدامج نم نيقب لايل عبرأل سيمخلا

 )٢٧(. مقرب بيسلاب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب

 / يرجه ١٤٣٦١ ط (مالعألا مسق) 6،ىوزن خيرأت ىف ى ولسل ا ،هللا دبع نب دمحم ث فيسل ا ه

٢٤٦/١. ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشانلا ٥



 ا ج / نيين امعل إ ةاضقلا مجعم

 دمحأ نب دا لم نب دمحم نب ناميلس خيتتلا

 (م١٠٧١ رياربق / ه١١١! ناضمر :يح)

 .هيقف ضاق

 رقع نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا لئاوأو رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .ىوزن

 هديفحو رصان يضاقلاو حلاص هيقفلا هانبا :ملعلا هنع ذخأ نمم لعل

 .رصان نب هللا دبع يضاقلا

 برعلب نيمامإلا هيدلولو كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا ىلوت

 .فيسو

 :ةيملعلا هراثآ مهأ نم

 .رثألا ىف ةريثك ةبوجأ ١

 .اتيب رشع ةسمخ يف عقتو ٠ ءابلا ةيفاق ىلع ليوطلا رحب نم :ةيظعو ةديصق ٢

 صاخشأل او 3 هوحنو زيهجت نم هج اتحي ام نمضتت :هديب اهبتك ةيصو ۔ ٣

 ةليل ةرشع يتنثال نينثإلا راهن اهخيرأتو كبلا لاعفأ نم كلذ ريغو مهل ىصوملا
 .تاحفص ىنامث ىف ةيصولا عقتو ،م١٠٧١ رياربف ٢٠ /ه٦١١١ ناضمر رهش نم تلخ

 ٣٠٠/٢٣ _ ٣٠٩. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس ؛ىشاطبلا ه

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف يدعسلا ١٥٣/٢.

(قرشملا مسق) ةيضابالا مالعأ مجعم ،ينابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه ٢١٩.



 ١٧. هه - ه ......۔...۔۔ ۔.۔_ .۔ زيسلا فرح

 نب يلع نب دمح نب رصان نب ناميلس خيشلا
 يليعشلا دمح نب مالس نب فيصخ نب روصنم

 .ءالهب ةيالوب رومعملا ةيرق نم .هيقف ضاق

 .ما٨١/٩/٠٧٩/_ه٠٩٣١ لاوش ١٨ موي دلو

 ةلضاف ةرسأو ةئيب يف رومعملا ةدلب يف أشن

 دالبلاب اعجرمو اهيقف هدلاو ناك دقف ،ةظفاحم
 نب رهاز خيشل .ش اك هرصم ءاهقفو ءاملع لساري

 .يوزنلا ينامثعلا هللا دبع

  

  
 ملع ةقلح ميقي يذلا هدلاو نع ملعلا ذخأ

 .هلزنم يف

 سير يليعشلا ديعس نب ملاس نب ديعس ملعمل ا دي ىلع سرد امك يردتلا ٠ آ

 .عماجلا دجسملا يف يعرشلا سيردتلا كلذكو ماظنلا

 نبا خيشلا هسردم) ةيماظنلا ةسردملاب قحتلا م٧٧٩١/ه٧٩٣١ ةنس ىفو

 : : لقتنا م .يئادتبالا سداسلا فصلا ىلإ لوآلا فصلا نم هيف سردف رومعملا ةيرقل ةرواجملا يتحلا ةيرق يف ةدوجوملا ؤ (ةكرب
 -ا 7 7 او لوألا نيفصلا كانه لمكأو ،ىوزن عماج دهعم
 -. : و ظعولاو يعرشلا ءاضقلا دهعمب ةساردلل قحتلي

 .ولع ٣ 7 .. اهتسارد هيف لمكأ يذلاو م٥٨٩١/ها٤ ٠٥

 يرولاكبلا» (ايلعلا ةزاجإلا) ةجرد ىلع الصاح م٢٩٩١/ه ٤٢

 .يعرشلا ءاضقلا
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 :ةيئاضقلاو ةيوعدلاو ةيسيردتلا هلامعأ

 يف فضحلا دجسم يف ةيملعلا سوردلا ةماقإو ٥ميركلا نآرقلا سيردت 7

 .اهل يبرغلا بناجلا نم دلبلا فارطأ ىلع عقاو وهو ،رومعملا ةيرق

 البلا يف ماقت يتلا ةيفيصلا زكارملا سرادم ليغشتو نيوكت يف كراش -

 .اهجراخو

 .هدلبل ةرواجملا ةيدابلا طيحم ىف ةيميلعتو ةيوعد تاكراشم هل تناك ۔

 دجسم يف اذكو ٥هدوجو ءانثأ عماجلا دجسملا يف نيلصملا مؤي ناك ۔

 .فضحلا

 .ىوزن ةمكحم ىف ادعاسم ايضاق نيع م٢٩٩١/_ه ٢ ةنس ىف 7

 .لقني ةمكحم يضاقل ابئان نيع م٣٩٩١/_ه١ ٤٣ ةنس يف -

 .يكزإب ايضاق نيع م٨٩٩١/ه٩٠٤١ ةنس يف

 .اهل اسيئرو يبيضملا ةمكحمب ايضاق نيع م١٠٠٢/ه٦٢٤١

 .ةيبلق ةبون رثإ ءاميه ةيالو ىف م٥/٥/٢٠٠٢ قفاوملا /ه٢٢/٢/٣٢٤١ يف يفوت

 مرحم ٢٠ ةعمجلا رصع يليعشلا متود نب فيس نب دمحم ثحابلا ينم بلطب اهبتك ةركذم ٠

.م٠٢/٠١/٦١٠٢ قفاوملا/_ه ٤٣٨



 ٤١١. هي نيسلا فرح

 يدع نب ريمح نب رصان نب ناميلس خيشلا
 يلهذلا

 (م٩٦٩٦١/ه٩٨٢١ :ت ۔ م٨٩٨١/ه٦١٣٢١ : و)

 عبارلا نرقلا يف شاع .هيقف ،لاو ضاق
 .يرجهلا رشع

 يباوعلا ةيالوب حيسلا يوط ةيرق يف دلو
 ةيادب يف اهب ملعتو شاعو ،م٨٩٨١/ه٦١٣١ ةنس

 نب رصان ةمالعلا خيشلا دي ىلع ذملتتو ،هرمع

 .يصورخلا دشار

 يضاقلا خيشلا هدلو هيدي ىلع ذملتتو

 ءاضقلا ىلوت يذلا ىلهذلا ناميلس نب هللادبع

 . .تايالولا نم ددع يف
 نيعبرأ ةبارق هيف زمتساو لصيف نب روميت ناطلسلا نمز ذنم ءاضقلا ىلوت

 ،ءاكرب ةيالو يف ءاضقلا ىلوتف ،روميت نب ديعس ناطلسلا دهع رخاوأ ىلإ ؛ةنس

 ىلع اًيضاقو ايلاو لقن كلذ دعبو ةعنصملا ىلإ مث قيوسلا ىلإ اهنم لقتنا مث
 خياشملا اهيف رصاعو .اهيف ءاضقلا ىلوتيل :17 ىلإ مث ءاهيحاونو بيسلا
 دمحأ نب ديعسو يدنكلا فيس نب ميهاربإو .ىزعلا ديعس نب ميهاربإ

 .لواعملا يداو يف ءاضقلا ىلوت اريخأو ،مهريغو يدنكلا

 .اماع نيعبسلاو ةثلاثلا زهاني رمع نع م٩٦٩١/ه٩٨٣١ ةنس ءاكرب ةيالو يف يفوت

    

 ٢٤٥/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ؛يبيصخلا ه

 ١٥٢٤٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه
 خيرات نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو ىفاقثلا لا يرانلا ؛يصورخلا بوقعي ه

٨. ص (روصعلا ربع يباوعلا
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 & ¡ ديمح نب نيملاس نب رصات نب ناميلس خيشلا > : ء در ١ر۔ا۔.٠ ٠ . . . .

  ` 1يليلخلا
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 .ءالهب نم .هيقف .ضاق

 نب نيملاس نب رصان نب ناميلس نب دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش َدَج وه
 .هاعرو هللا هظفح ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا ديمح

 .م٤٤٨ /اًبيرقت _ه ٦٠ ماع دلو

 .يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا دي ىلع سرد

 الو ،داسفلاو ملظلا لهأ عراقي ،ىلاعت هللا تاذ يف اديدش اعرو ناك

 .هنع هللا مهتبك دقو ۔اميظع اسأب هنم نودجي اوناكو مئال ةمول هللا يف ىشخي

 6هنولجيو هنومرتحي _ مهل هتنداهم مدعو مهيلع هتدش عم اوناك مهنأ ودبيو

 ادب دقو الهبب نوعاطلا عقو امدنعف ،هميظعتو هرابكإ مهسوفن يف رقو دقو

 نولمعي اوناك لبق نمو ،هيلإ نوعرهي اوءاج ،سانلا دصحي ذخأو هنباب
 ءءالبلا مهنع عفري نأ هللا يسع ،ةالصلل مهب جرخي نأ هنوجرتي تائيسلا

 فيك :نانج تابثو شأج ةطابرب _ ابّجعتم مهباجأف ،ءارضلا فشكيو
 ببس وه مكروجو مكملظف ؟هلك ءالبلا ردصم متنأو ءالبلا عفدل مكب جرخأ
 هذهو ؟نوبوتت فيك :مهباجأف ،هللا ىلإ نوعجار ،نوبئات انإ :اولاق ءالبلا

 نم نوذخأي كئلوأ ناك دقو ؟مهلهاوك تلقثأو سانلا تقهرأ مكبئارض

 .اهنم سانلا حاص دقو «ىدؤملا» اهنومسي «اشرق نيسمخ لاومألا باحصأ
 ىلصملا ىلإ جرخو مهباتتساف ؛اهنم سانلا يفعنو اهنع فقوتن اولاقف
 نم رخآ هر خيشلا ناكو ،ءالبلا هللا عفرف ؛عرضتو اعدو سانلاب ىلصو

.نوعاطلا دصح



 زيسلا فرح
 .؛٢ا هه

 نوضريو هل نوملسيو ٧مهنيب رجش اميف هنومكحي الهب لهال اعجرم ناك

 .نيميلا اهادحإ ىلع بجوأف ،ناتليبق هيدل تمصاخت نأ ركذي اممو ،همكحب

 نوسمخلا كئلوأ بيصأ لقو ا اومسقأف ٠ اومسقيل الجر نيسمخ مهنم بلطو

 ةيقبلاو "هتلحار نع طقس نم مهنمو { تام نم مهنمف ١ مهمسق دعب مهعيمج

 .ةفلتخم تاباصإ اوبيصا

 سانلا رشبي ،لؤافتلا ريثك الئافتم ناك دقف ةنو هشاع يذلا ملظلا ليل يفو

 مامإلا ةيلوت نم ناك ام ناكف "بيرق امع حبصلا جالبناو ،ملظلا ليل عاشقناب

 .ابيرقت تاونس ثالثب هتافو دعب يصورخلا دشار نب ملاس
 .اهعيمج تبهذ إةعونتم ابتك يوحت ،ةمخض ةبتكم هل تناك هنأ ركذيو

 خيشلا نع يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا هديفح لقنيو

 خيشلا روزي بهذ ناميلس خيشلا نأ ،دمحأ هيخأو يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 ةقالع هب هطبرت تناكو ؤةأجف «ءارمحلا» ةدلب يف يربعلا سيمخ نب دجام
 ءاج امنأك» :دجام خيشلا لاق .مايأ ةثالثب ةرايزلا كلت دعب يفوتو - ةميمح

 نب دمحأ كلت هترايز يف ناميلس خيشلا يقل نم لوأ ناكو «هسفن ينيريل
 تيبلا اذه برعأ :لاق ؛معن لاق ؟دلو اي ملعتت له هلأسف ،يربعلا ديعس

 :(ض رافلا نبال وهو)

 يأتت مل هنيع ينيع نأ هنأ الول كشلا لاله لثمك

 نب ديمح نب دشار نب ديمح نب شغرب خيشلا دهع يف ءالهبب ءاضقلا يلو

 اهب يقبو اديمح نب رصان هيخأ دهع يف مث يرفاغلا رصان نب دمحم نب رصان

 .يفوت نأ ىلإ ايضاق

 .ها٠٠٣١ ماع يف ايضاق ناك هنأ ةقيثو دجوت

 بطقلا خيشلا عم ةلسارم هل
 نمض يبازيملا فسوي نب لمحم

 ةع ومجم

.هل نييناملا نم لئاسر
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 جاحلا بويأ نب دمحم خيشلا ةنازخ يف ةظوفحم ةلاسر :هتالسارم نمو

 خيرأتب ءالهب خئاشم ضعبو وه اهبتك ،رئازجلاب بازيم يداو نم ةيادرغب ديعس
 يف باتكب مهدييأت بطقلا ىلإ اهيف نوبلطي ،ه٦٠٣١ ماع لاوش نم يناثلا
 ةرلا يف ةلاسر» :فيلأتب مهبلط ىلإ مهباجأف ،نيفلاخملا تاهبش دتفي ديحوتلا
 .«مهوحن احن نمو ةيدجنلاو ةيرفصلاو ةقرازأآلا ىلع

 .م /٠ ٩١ _ه٨٢٣١ ماع يفوت

 رهش لاله عالطتسا ةليل يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش ةحامس عم ةيصخش ةلباقم ه

 .م٨١/٦/٥١٠٢ قفاوملا ه٦٣٤١ ماعل ناضمر

 .نيسلا فرح ةيناملا ةعوسوملا ه

١، ١٤٣٦ه /٢٠١٥م ١٤. ط ثةبيطلا ةملكلا ةيعاد ،كرابم نب ناطلس ،ينابيشلا ه



 ..ؤا٢٢ ه. ة ه. ۔ ۔۔۔۔۔۔۔. ۔ ۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔ ۔۔ نيسلا فرح

 هنلا دبع نب ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا
 يليعامسإلا

 ) :يح ١١٨٦ ه!١٧١٧٢م(

 .اربإ ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع .هيقف ضاق
 نم وه يذلا .يمضهجلا دشار نب ديعس نب دشار خيشلا نع ملعلا ذخأ

 اولزع نيذلا ءاملعلا نم وهو ما٧٥٧ ‘ها١٧١١/مرحم/٨١ يفوتو نأشلا دمس

 ._ه١٦ ماع ةمامإلا نم ىبرعيلا ريمح نب برعلب مامإلا

 .ديج طخ هلو ‘بتكل ا خسنب اممتهم ناميلس خيشل ا ناك

 :ةيملعلا هراثآ مهأ نم

 وهو ةريس نيعبسو تس ىلإ لصت ذإ ،ةيضابإلا ريس ضعب هيف عمج :باتك ١
 .بيسلاب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ةحفص ٦٧٢ يف طوطخم

 .يملاسلا مامإلا ةبتكمب اهنم ةخسن دجوت :ةلاسر - ٢

 نب ملاسو "يمضهجلا ديعس نب دشار نيخيشلا ءاثر ىف ناتديصق ۔ ٣

 رحب نم ىرخألاو ،ميملا ةيفاق ىلع لماكلا رحب نم امهادحإ :يباصقلا دشار
 .نيعلا ةيفاق ىلع ليوطلا

 ٤ امظنو ارثن ةبوجأو ةلئسأ ۔ .

 ١٦٤. ص نامجلا دئالق ؤفيس نب دمح ؛يديعسوبلا ه

 ١٨٥/٢٣ _ 0١٨٦ ٣٠٩-٢١١، ٥٠٧. نايعألا فاحتإ \دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

١٥٥/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف ©يدعسلا ه
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 داًذم نب ناميلس نب رصات نب ناميلس خيشلا

 يبعانلا

 )حن:١١١١ه/١٧١٠٠م(

 .هيقف ضاق

 ةيالو نم ؛يرجهلا رشع يناثلا نرقلا لئاوأو رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .یرزن

 :عرشلا نايب نم ةيلاتلا ءازجألا اهنم هل ةخوسنم بتكلا نم ديدعلا دجوت
 . رشع عساتلاو رشع نماثلاو . رشع عباسلاو رشع سماخلا

 ٣١٢/٢. نايعألا فاحتإ ،دومح نب فيس ؛يشاطبلا ه

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا ١٥٥/٢ _ ١٥٦.

ص نامممب مالعألا لسالس ،ناميلس نب دلاخ "يصورخلا ه ١٠٨.



 ... ٤٢٥... .كص - . ۔.. 9 زريسلا فرح

 نب فلخ نب رمع نب هللادبع نب نانس خيشلا
 يتبسلا ناتس

 .هيقف ضاق

 .دبدب ةيالوب ءاجنف نم

 .ةاضق يناثلاو لوألا هاذجو هوبأ

 ءاهقف نم :نايعألا فاحتإ يف يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا هنع لاق

 يف يمدكلا ديعس يبأل (ربتعملا) باتك هل خوسنم ،ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا

 .م ٣٢٨٧١/_ه٧٩

 ٢١٢. ص نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،يشاطبلا ه

 ٥. اطع ,. _ . .

ص ءاطعو لذب ةريسم يتبسلا نادمح نب فيس خيشلا ؤفيس تنب ةصفح ،ةيتبسلا ه



 ١ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 چچ ٦٦٢٤ه

 دبيحس نب ن اميلس نب لمحا نب فيس خيشلا

 يدتكلا

 (م٩١٩١/ه٥٢٢١ :ت۔م٤٢٨١/ه٠٥٦١ :- و)

 .هيقف ضاق

 نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 .لخن ةيالو نم ؛يرجهلا رشع عبارلا
 ىلع ملعتو ٨“فرشو ملع تيب يف اشنو ،ىوزن ةيالو نم ةدرلا ةلحم يف دلو

 .هدلاو ةافو دعب صورخ نب يداو نم راجهلا ىلإ لقتنا مث هرصع ءاملع دي

 .ناميلس نب سيق همع دنع لخن ىلإ لقتنا مث ،ناميلس نب رصان همع هلفكف

 .فيس نب ميهاربإ خيشلا هيقفلا هنبا هيدي ىلع سردو

 طرتشاو ؛م٦١٩١/ه٢٣٣١ ةنس ىلإ طقسم ىلع ءاضقلا فيس خيشلا يلو

 مامإلل ءاضقلا ىلوت مث ؤكلذ ىلع هقفاوف ءامدلا يف مكحي ال نأ ناطلسلا ىلع

 .م٦١٩١/م٢٦٣٩١ يف اهحتف دعب لخن ىلع دشار نب ملاس

 .اعرو اكسانو ،اهيزن ايضاقو ،اهيقف املاع ناك

 كلذ ناكو ،نيمئان هتجوزو وه ناك ثيح ،هشارف يف يغبلا لهأ هيلع ىضق

 .نيعبسلا زهاني رمع دعب لخن يف هتدلب يف

 ٢٦٦. ص نايعألا ةضهن ،هللادبع نب دمحم ،يملاسلا ه

 ٢٩٧/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ١٦٢ - ١٢. ص باسنألا ركذ يف بابلألا ‘دمحأ نب دومح نب ناميلس يدنكلا ه

 خيشلا ةمجرت :رظني) ةدنك لآ خياشم نع ةركذم ‘دومح نب فيس نب ناميلس "يدنكلا ه
.(يدنكلا دمحأ نب فيس



 ٢٧ ٤ ٥ خ :ا ٠ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ 1 ا ف ح

 هنلا دبع نب رصان نب دمحأ نب فيس خيشلا
 يتبسلا

 ) ١٢ه/١٦٩م(

 .هيقف ضاق

 .رهظي ام ىلع اجنف نم ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 هتلحر يف مهنم دافتسا هلعلف ةفرعملاو ملعلا لهأ نم هدلاوو هدج ناك

 .ةيملعلا

 نب ديعس نب ينيوث ناطلسلا دهع يف نيطالسلا ضعبل ءاضقلا ىلوت
 ناطلس نب ديعس نب يكرت ناطلسلاو ؤ )م٦٦٨١ _ ١٦٧٣ - ١٦٨٢ه_/ ١٨٥٦ ) ناطلس

 سيق نب نازع مامإلل ءاضقلا يلو امك ،(م٨٨٨١ _٧١٧٨١/ه٥٠٣١ )١٢٨٧
 . )م١٧٨١ _ ٨٦٨١/_ه٧٨٦١ _ )١٢٨٥

 ٠ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس ،يشاطبلا ٥٠٧/٣.

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6ىلع نب دهف يدعسلا ١٥٧/٦٢.

ص ،يتبسلا نادمح نب فيس خيشلا ؤفيس تنب ةصفح ؤةيتبسلا ه ١٨١.



 -ح .٤٦٨
 ا ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم

 يلوعملا رصات نب ناتتث نب فيس خيشلا

 (م٩٦١/ه١١ )

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 ديسلا مايأ ايقيرفأ يقرش يف ءارضخلا ةريزجلاب كشكش يف ءاضقلا ىلوت
 .(م٦٥٨١ ۔ ٤٠٨/ه٣٧٦١ ١٢١٩ :مكح) .ناطلس نب ديعس

 ١٣٢. ص كولسلا رهاوج ديعس نب لاله "ةبارع نبا ه

 ٢٤٥. ص رابخألا ةنيهج يلع نب ديعس ،يريغملا ه
 ٨٠. ص نويديعسوبلا دمحم نب هللادبع "يسرافلا ه

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

٨٥. ص نامغغ مالعأ ليلد 6نورخآو يودب ه



 زريسلا فرح
 .. ۔ ۔ ۔ ۔ .۔۔۔٭ ٤٢٨٩ ه 1 -٥ ۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔ ا ۔۔۔س ۔ _ ۔۔ ۔۔

 نب ديعس نب دمحأ نب دامح نب فيس خيشلا
 يصورخلا دعاج ناهبن يبآ

 :و) ١٢٣١٢ه/١٨٩٦م۔ت: ١٢٧٩ ه/١٩٦٠م(

 . هيقف \ ض اق

 ىلع ذملتتو 6ما٦٩٨/_ه٣١٣١ ةنس يباوعلا لامعأ نم ريجهلا ةدلب يف دلو

 .يصورخلا دشار نب رصان خيشلا دي

 دشار نب ملاس مامإلا نب هللادبع خيشلا هنع ملعلا ذخأو هيدي ىلع سردو
 .ةنطلسلا تايالو نم ددع يف ءاضقلا ىلوت يذلا يصورخلا

 مامإل دهع يف قاتسرلا مث يباوعلا يف ءاضقلا فيس خيشلا ىلوت امإلا ف قات :
 عجرم حبصاو 6روميت نب ديعس ناطلسلا دهع ىف ةعنصملا مث ى هزر ىليلخلا
 .ىول ةيالوب ءاهتناو ءاكرب نم ءادتبا ةنطابلا ةقطنمل تقولا سفن يف فانئتسالا

 نب رص خيشلا تاباوج يف دصاقملا كلس» باتك :ةيملعلا هراثآ نم . ان . 7 ٠ ٠.
 .«دشار

 . : نيتسو ةتس زهاني رمع نع ما٠٦٩/_ه٩ ماع يف يفوت هتافو 3 ١ كاماع ٠ ة , .
 : !ةرايز هذه :لوقي ناكو .يباوعلا ةيالوب لاتس ةدلب راز ابيرقت رهشب

 ٧ : اهب - ةنطابلاف يربقل اهنإ :لاقو ازاجحأ لاتس نم لمحو و ،راج ةنطاىلاف ,ح ق 1
 / ن ىوعد ةنياعمل جرخ ه٩٧٣١ ماع لوألا عيبر ٦٨ ءاعبرألا ةحيبص
 مويلا يف يفوتف ،صيعلا يداوب هتلحار قوف نم طقس هتدوع دنعو ث ةعنصملا
.هل ححصي وهو ميركلا نآرقلا هيلع أرقي هنباو يلاتلا



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ِ - .

 ٣٤٥/٢. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ©يبيصخلا ه

 نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ،ناهبن نب بوقعي "يصورخلا ه
 ١٢٧. - ٢١!١٦ص (روصعلا ربع يبارعلا خيرات

 ١٥٨/٦٢ - ١٥٩. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم }يلع نب دهف يدعسلا ه

.دامح نب فيس ةمالعلا خيشلا ةريس ©نافلخ نب انهم ،يصورخلا ه



 .۔.۔۔_..ا٢ا .۔.۔۔_...۔۔۔۔.۔_۔۔.. ... {{ فيسلا فرح

 نب دمحم نب ناخيش نب دمح نب فيس خيشلا
 نب ديعس نب هللادبع نب رماع نب رصان

 يربغألا بهو نب لاله ٠

 يذ نم !٢ نينثإلا موي :ت۔م٩٨١! ويلوي ٢٤ / ه ١٢٠١ ةدعقلا يذ نم ٢٨ :و)

 (م١٦٩١ ويام ٨ / ه٠٨٢١ ةدعقلا

 . هيقف ٠ ل ١ و ؤ ض اق

 نم ؛يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 .يكزإ لامعأ نم اميس ةدلب

 ئدابم سردو ءاميس ةدلب يف أشنو دلو  

 يديأ ىلع نيدلاو هقفلا لوصأو ةيبرعلا ةغللا

 تس نبا وهو نآرقلا ظفحف ،هنامز خويش

 ،يولعلا رصان نب ميلس ملعملا دي ىلع تاونس
 يف رصان نب دماح خيشلا ىلع ىوزنب ذملتت مث

 .يملاسلا نيدلا رون مامإلا دي ىلع ذملتتيل ،لباقلا ىلإ لحترا اهدعب .وحنلا
 .هقرافي داكي ال "هتاقوأ مظعم يف هل ئراقلا ناكف ،هاندأو هنم هبرق يذلا

 دوعسم نب نارهز خيشلاو ،يشاطبلا انهم نب دلاخ خيشلا هنم دافأ نمم

 .يقورحملا فيس نب نافلخ خيشلاو .يميهشلا فيس نب يلع خيشلاو “يميهشلا

 كلام وبأ خيشلا مهنم "هرصع ءاملع عم ثحابتو لصاوتو ةلص ىلع ناك

 خيشلاو ،يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلاو ،يكلاملا سيمخ نب رماع

 .مهريغو ،يبايسلا ليمج نب نافلخ

 دهع يف م٥١٩١/_ه٢٣٢٣١ ةنس نييئاطلا يداوب «امد» ىلع ايلاوو ايضاق راص

 ىلع ايضاق مث إما٩٢٩/ه٨٤٣١ ةنس ءاربإ ىلع ايلاو مث دشار نب ملاس مامإلا

  

 



 اج / نيينامعلا ةضفلا مجعم « :.

 بصنم ىلوت اهدعبو ،يليلخلا مامإلا دهع يف م٣٣٩١/_ه٢٥٣١ ةنس قاتسرلا

 .م٥٣٩١/ه٤٥٣١ ةنس يكزإ يف ايلاوو ايضاق نيع مث "ىوزن يف ءاتفإلاو ءاضقلا

 ةنسلا سفن يفو م٩٣٩١/_ه١٨٥٣١ ةنس طقسم يف ةيعرشلا ةمكحملاب ايضاق مث

 ةنس يفو يدشارلا دماح نب دمحأ خيشلا اهيلاول ابئانو ايضاق ةعنصملا ىلإ لقن

 يف ايضاقو ايلاو مث "طقسم يف ةيعرشلا ةمكحملل اسيئر نيع ما٠٤٩/ه٩

 ةرم طقسم يف ةيعرشلا ةمكحملل اسيئر مث م٦٤٩١/ه٥٦٣١ ةنس دلاخ ينب يداو

 .م١٦٩١!ه٠٨٣١ ةنس لجألا هافاو نأ ىلإ ىوزن يف ءاضقلا ىلوت اهدعب "ىرخأ

 هدهج لذبي ناكو ©سانلا ىلع عفرتلا بحي ال ،اعضاوتم فيس خيشلا ناك

 لهأ ىلع ديدش وهو 6مهداشر هيف امل مهيديأب ذخألاو سانلا حالصإب مايقلل
 .مئال ةمول هللا يف هذخأت ال .لطابلا

 :ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل

 .(طم) ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا نع مامكألا حتف ١

 ىهتنا دقو ؤدحاو دلجم يف اعبط نيئزج يف اباب نيتسو ةئام ىلإ همسق دقو

 .م٥٤٩١ رياني ٨ /ه٤٦٣١ مرحم ٢٣ هفيلأت نم

 رومألا ىلع لمتشت ةزوجرأ :ناميألاو ترافكلا يف نمحرلا حتف ٢

 ۔م٨٩١ ليربإ ١٧ /_ه٦٣٣١ بجر ٦ اهنم ىهتنا ناميألاو تارافكلاب ةقلعتملا

 .م٦١٩١ ويام ١٦٢ /ه٤٣٣١ بجر ٩ :خسنلا ضعب يفو

 رفسلا ةالص يف ةزوجرأ :(طم) رفاسملا ةالص ماكحأ يف رفاسلا ردبلا ٣

 ١٤ يف اهحرش عم اهفيلأت نم ىهتنا دقو ،ابيرقت اتيب نيثالثو ةئام يف اهمظن

 .م٦١٩١ ويلوي ١٦ /ه٤٣٣١ نابعش

 .(طم) ةيرثنلا لئاسملا ىلع ةبوجألا يف ةينسلا ئلآللا دقع ٤

 ىلع لمتشي وهو :(طم) مولعلاو بدألاو هقفلا يف موظنملا ردلا دقع ه

.مظنلاب اهيلع باجأف ،هيلإ تهجو ةيمظن ةيهقف ةلئسأ



 _۔. ۔ ٤٢٢. هه .3 . ۔۔ _ نيسلا قرح

 هذه ضعب دجويو ،ةعومجم ريغ ةيمظن ةبوجأو ةلئسأو ةيرعش دئاصق ۔ ٦

 .يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلل لئاسلا داشرإ باتك ىف ةبوجألا

 .هرصع ءاملعو ماكح عم ةديدع تااسارم - ٧

 .م٣٢٩٧١/ه١٤٣١ ةنس نييئاطلاو امد ىف اهب بطخ .ءالبلا عفر يف ةبطخ ۔ ٨

 ،م١٦٩١ ويام ٨ /ه٠٨٣١ ةنس ةدعقلا يذ نم ٦٢٢ نينثإلا موي حابص يف يفوت

 نم ديدعلا هاثرو .حرطم نم ةّيدابزلا يف نفد دقو ،حرطمب ةمحرلا ىفشتسم يف

 .ءارعشلا

 .٦٢١ص نايعألا ةضهن "هللادبع نب دمحم 6يملاسلا ه

 ٤٣. ۔ ٢٤/٢ نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا ه

 ٥ ص نامغغ مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ،ملاس نب هللادبع ،يثراحلا ٩٧ ٩٩.

 ٨٥. ص نامغغ مالعأ ليلد "نورخآو يودب ه

 .(هلك) يربغألا دمح نب فيس خيشلا ةريس ؤفيس نب فسوي نب فيس ،يربغألا ه

 .(هلك) يربغألا ركف يف تاءارق ،يبدألا ىدتنملا ه

 .٤٦١۔٦/٩٥١ ةيضابإلا نيملكتملا ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف ،يدعسلا ه

 ١١٤. نيلمأتملا ةهزن ىيحي ،ينالهبلا ه

.٧۔٢ مامكألا حتف دمح نب فيس ،يربغألا ه



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ..... ... .. - ..

 نب دمحآ نب ديعس نب نادمح نب فيس خيشلا
 يتبسل ارصات

 .هيقف ضاق

 م اع دلو كدبدب ةيالوب 1 حجنف نم

 نب فلخ هذَجف ةيملع ةرسأ نم ،م٦٢٩١/ه ٣٤٥

 فلخ نب رمع هنباو ايضاق ناك ىتبسلا نانس

 نب نانس هوخأو رمع نب هللا دبع هنباو كلذك

 .ةاضق اوناك رمع نب هللادبع

  

 ه١٦٣١ ماع يفو ،اجنف هدلب يف ملعتو أشن

 ىوزنب هني يليلخلا مامإلا ةسردمب قحتلا

 يف وهو تام نإو ىتح :هل نيطتثملا ىلع ةري ناكو هدلاو نم عيجشتب كلذو
 همأل هيخأ ةقفرب ناكو ملعلل بلاط وهو تام هنأ افرش هيفكيف مامإلا فنك

 دي ىلع وحنلا ىوزنب فيس خيشلا سرد ،يسرافلا ريهز نب دمح يضاقلا

 فيس نب ملاس خيشلا نم ةغالبلا ملعو رصان نب دماح خيشلا وحنلا ذاتسأ

 نم هريغو يسرافلا رصان نب روصنم خيشلا عم هقفلا سرد امك ،يديعسوبلا
 هقفلا سردف طقسمب روخلا عماجب قحتلا ه٦٦٣١ ماع يفو ،ىوزنب ءاملعلا

 .يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا عم اًضيأ

 :هلوقب يميلسلا خيشلا هذاتسأ هفصو

 ارخف اهب متدس قبسلا تابصق مكف ةرسأ ريخ متنأ تبس لآ ايأ

 ارشذلا دجاملا ىتفلا نادمح نب فيسب انل تحمس ذإ مايألا يف كروبف

 :اهنم تايالو ةدع ىف كلذ دعب لقنتو ءاضقلا ىلو ھه ٥ ماع يفو

 



 ٤٥ ٥ ۔2] َ نيسلا فرح

 رافظو ءابو ‘بيسلاو ،حرطمو ةعنصملاو !محصو ،ىولو صانش

 دعاقت ثيح ،يكزإ اهرخآو ،ءارمحلاو .لئامسو ذُبذْبو ،كئَضو ، يميربلاو

 .ةفنأتسملا اياضقلا ضعب رظنل بدني ناكو ،م٤٩٩١ ماع

 ةرهاظلا يف قطانم ةدع يف هعم فانئتسالا لامعأ ىنتعمج دقو اذه

 .م٧١/١/١٠٠٢ ها٢٢٤ لوآلا عيبر ٢٤ دحألا موي يفوت مدنسمو ةنطابلاو

.هلك باتكلا ،يتبسلا نادمح نب فيس خيشلا ٨ثفيس نب ةصفح ث ةيتبسلا ه



 .٤٢٦ اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم { . ۔۔۔.۔۔ .. ۔۔ ۔ ۔ه ح .

 بيبح نب دماح نب دومح نب فيس خيشلا
 يشاطبلا

 .خرؤم هيقف ضاق

 .م٩٢٩١/ه٧٤٣١ ماع ناضمر ٢٧ يف دلو

 ،نييئاطلا يداو ىرق نم (ىدحخا) ةدلبب

 ةغللا مولعو ميركلا نآرقلا ملعتو اهيف أشنو

 نب سينأ ينبا دمحمو يدع دي ىلع ةيبرعلا

 قاحتلالل ىوزن ىلإ لحر مث ،نييشاطبلا سماش
 .يليلخلا مامالا ةسردمب

 يربعلا ديعس نب ميهاربإ خئاشملا :مهنم مهثحابو هرصع ءاملع سلاج

 دومح نب ملاسو يثراحلا يلع نب دمحم نب ملاسو يبايسلا ليمج نب نافلخو

 .ىبايسلا

    
 لصحو “تاونس ثالث اهب ثكمو م١٥٩١/ه١١٧٣١ ماع رابجنز ىلإ لحر

 خيشلا مهنم ملعلا لهأ اهيف سلاجو تاعوبطملا رداونو تاطوطخم ىلع اهنم
 .يثراحلا نودمح نب دمحأ

 ءاربإو كنضو نسح وب ينب نالعج يف م٠٦٩١/ه٠٨٣١ ماع ذنم ايضاق لمع

 .نييئاطلاو امدو رشوبو بيسلاو تايرقو

 تاعوبطملا ةعجارمو تاطوطخملا ةنجلب اوضع م١٨٩١/ها٤ ٠١ يف نيع

 .تاونس تس ةدمل ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب

 ديسلا بتكم ىف ىناطلسلا طالبلا ناويد ىلإ م٠٩٩١/ه ٠ ماع لقن



 . ۔ . . ٤٢٧. ه :- و ..... .۔ ۔....۔ .... زريسلا فرح

 ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحأ نب دمحم

 .ةريهشلا دمحم ديسلا ةبتكم يف اححصمو افلؤمو اثحاب لمعف ةيخيرأتلاو

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .ءازجأ ةثالث يف عوبطم يخيرأت باتك "نايعألا فاحتإ

 .لئاوألا ةفرعم ىلإ لئاسلا داشرإ

 .بلهملا لآو دئاقلا بلهملا خيرأت

 .ديعس نب دمحأ مامالا خيرأت نم ذبن ديعسلا علاطلا

 .ةيخيرأتلا اهرثآمو (بيسلا) امد

 .نانس نب فلخ خيشلا ةمجرتو رعش يف نانسولا ظاقيإ

 .ناطلس خيشلا تاباوج يف نآمظلا درومو نمحرلا حتف

 قفاوملا ‘ها١٢٤ ىلوألا ىدامج ٢٨٢ موي اهيف دلو يتلا هتيرق يف يفوت
 ٩...

٥ ص ةيناملا ةعوسوملا ٩٦.



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 عس ٤٢٨

 نب فيس نب ناهبت نب دشار نب فيس خيشلا
 يلوعملا عقان نب ديعس نب ناميلس

 .هيقف ضاق

 .لواعملا يداوب «ىفأ» ةيرق نم

 .م١١٩٧١ /ه٩٢٣١ ةدعقلا يذ ١٨ يف دلو

 ةيبرت هابرو ،هدلاو فنك يف ملعتو أشن

 عبس هرمعو ميركل ١ نآرقل أ متخف ةحل اص

 سرد امك ،ةيعرشلا مولعلا هعم ملعتو تاونس

 هذخأ مث ، يحاورلا سماش نب دمحم خيشلا عم

 هديمالت صلخا نم ناكف ،ىوزنب ىليلخل ذلا هللا دبع نب دمحم مامإلا عم هدلاو

 قحلا ىلع ةريغ نم هنع فرع امل هل اراشتسم ناكف ،هيلإ مهبرقأو مهبحأو

 يف ةلوص هل نأب مامإلا هفصو ىتح أدبملا ىلع تابثو فقوملا يف ةحارصو

 .باطخلا نب رمع ةلوص لثم قحلا

 هتقطنمب فهك يف دمعتي ن اكو .م ايصل ١ ةرثكو ىوقتل او عرول اب فصتا

 ٦ قحلا ةملك ءالعإ ليبس يف داهجلاو ملعلل تحم وهو © (ةبوعض) فهك ىمسي

 رثكأ امهنيب ةقالعلا هذه ترمتساو ،تاممهملا نم ريثك يف مامإلا لوسر ناكف

 مهل ىصوأ نيذلا نيب نم ناكو هني مامإلا يفوت ىتح ،ةنس نيثالث نم

 .هدعب ةفالخلاب

  
 ةرشع ثالث هنجس ىلإ ىدأ امم ،ىئانهلا يلع نب بلاغ مامإلا رصان

 ناطلسلا دهع يف نجسلا نم جرخو ،روميت نب ديعس ناطلسلا لبق نم ةنس

.سوباق



 . ٤٢٨. .وو ت . زيسلا فرح

 مث ،يباوعلا ىلإ لقن مث ،لواعملا يداوب م١٧٩١/ه ٩١ يف ءاضقلا يلو

 .م٧٨٩٧١/_ها٤١ ٠٨ ىتح لواعملا يداو ىلإ ديعأ

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .ةديقعلا يف حضاولا رونلا باتك

 .ةلوعم ةليبق بسن يف باتك

 .ةعونتم ةيظعو بطخ -

 .مآ ٠٠١ /_ه٢٢٤١ بجر رهش رخاوأ ىف ىفوت

 ٧٨!١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6}ىبيصخلا ه

 .٥٢٢۔-٦٦ ةيضابإلا مالعأ مجعم 6 ىنابيشلا ناطلسو رصان حلاص دمحم د ه

 ٧. يليلخلا مامإلا ةسردم دمحأ نب دمحم 6 ىليلخلا ٥

.فيس نب دمحم خيشلا هنبا نم الماك هبسن تذخأ ٥



 !ج/ نييناعملا ةاضقلا مجعم .. -<::...

 يودعلا دمح نب ملاس نب فيس خيشلا

 .هيقف .ضاق

 .لواعملا يداو نم

 نب دمحم مامإل ا دهع ىف اهب ءاضقلا ىلو مث ©لواعملا يداوب اسردم لمع

 قفاوملا ۔ه٨٣٣١ _ ١٣٢٧٣ نم ةمامإلا ىلو يذللا " هنتَي ىليلخلا هللادبع

 .م٩ _ ٩٥٤

 ؤ‘تاحفص رشع يف عقت لواعملا يداو نايعأو ءاملع يف ةلاسر ،ديعس نب فيس ،يلوعملا ه

.اهنم ةروص ثحابلا ىدل ةروشنم ريغ



 ۔۔۔۔ .ااا .هو .. ... زيسلا فرح

 يبيبشلا ميلس نب دوعس نب فيس خيشلا

 ةيالو نم قزل ةيرق يف دلو .هيقف ضاق

 .م٥٢٩١/_ه٤٤٣١ ماع ةيقرشلا ةقطنملا - يبيضملا

 .اهيف شاعو

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا مولع ئدابم ىقلت
 دي ىلع بريضملا ةدلب يف فيرشلا يوبنلا

 نم ةدافتسالل ىوزن ةيالو ىلإ لحر مث
 نر يليلخلا مامإلا دهع يف كلذو .اهئاملع
 نب دمحمو 6يدنكلا ةعمج نب ناميلس نب دوعس :ةاضقلا خئاشملا لي ىلع ذملتتف

 .مهريغو يثراحلا يلع نب دمحم نب ملاسو يسبحلا ناطلس نب دشار

 .ءاضقلا يف هلمع ةيادب يف كلذو م٧ _٠ _ه ٠

 ةدع ىلإ لقنت اذكهو مدنسم ةظفاحم نم ابد مث راحص ةيالو ىلإ لقن مث

 .م ٠ يف يربع اهرخآو !محصو ،يميربلاو ،قاتسرلاو كلبدب :اهنم تايالو

 قزل عماج يف سيردتلاب ماقو ،وحنلا ميلعتو ةيبرعلا ةغللاب مامتها هل ناكو

 .هتالطع ءانثأ يف

  

  

 .م ٠٨٩١/_ه١٠٤١ ىف يف وت

 ٥٨. ص ةقطنملا ءانبأ نم ةنجل هتدعأ ،نأشلا دمس ركذ ىف نامزلا ةرهوج ه

  



 !ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ا .

 يمادولا يلوعملا ديعس نب فيس خيشلا

 . هيقف ٠ ض اق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ٢٦٢٧. ةيضابإلا مالعأ مجعم ه

 ١/٧٨. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم 6ىبيصخلا ٠

٤٤٥. نيبملا حتفلا دمحم نب ديمح قيزر نبا ه



 ٤٤٢ ٠ > 7 _ ۔۔ نزيسلا ہفرح

 رصان نب يلع نب ناميلس نب فيس خيشلا
 يلهذلا

 (م٨٦٩١ سرام ٤ / ه١٧٨٢١ ةجحلا يذ نم ا :ت۔م٩٩٨١/ه٧١٢١ :و)

 7 | .هيقف لاو ،ضاق

 ". | ١ .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 ` || لامعأ نم حيسلا يوط ةدلب يف دلو
 ١ 2 ١ ٢ دقو ،مركو ملع تيب يف ىبرتو أشنو ،يباوعلا
 ١ ١١٢ ١١ يعرشلا ءاضقلا مولعو نيدلاو هقفلا مولع سرد

 نأ .. الا " .يصورخلا دشا نب ملاس مامإلا دي ىلع
 ايلاو روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يف لمع

 ىلإ كلذ دعب ديعأ مث ،ةعنصملا ةيالو يف ايلاو مث قيوسلا ةيالو يف ايضاقو

 دعب ىرخأ ةرم ديعأ مث ،ةعنصملا ةيالو يف ايلاو مث ءايضاقو ايلاو قيوسلا ةيالو

 ما١٥٩!ه٠٧٢١ نيب ام كلذ ناكو ءايضاقو ايلاو قيوسلا ةيالو ىلإ كلذ

 .هتباصأ ضارمأ ببسب هبصنم نم لاقتسا اهدعب مث م٠٦٩٧١/ه٠٨٣١ و

  

 _ _ه٧٨٣ ماع نم ةجحلا يذ نم عبارلا ةعمجلا موي حابص يف يفوت

 . م٣٢/٨٦٩ ٤/

 م ۔مالم “-۔ہتا١ ءأ
 .عشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا .ناهبن نب بوقعي يصورخلا ه -. 7 . 1

 ١٦٢٨٩. ص (روصعلا ربع يباوعلا خيرات

 ١٦٥/٦. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف .يدعسلا ه

 .نيسلا فرح (نيطبابلا) برعلا ءارعش مجعم ه



 اج / نيينامعلا ةاصضقل
 !ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم .۔..۔۔. .. + :::..

 ل
 يحاورلا دمحم نب زيزعلا دبع نب فيس خيشلا [

& 

  

 (م٢٩٩١ ويلوي ١٦ / ه ١٤١١ ةجحلا يذ نم ١١ :ت)

 .هيقف ضاق

 نرقلا لوأو رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع

 .لواعملا يداو نم ؛يرجمهلا رشع عبارلا

 سماش نب دمحم خيشلا دي ىلع ذملتت

 .يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلاو 6 يحاورلا

 هللا دبع نب دمحم مامإلل ءاضقلا ىلوت

 -ص . ايل لا

 :ةيملعلا هراثآ نم

 دقو ‘‘ثاريملا يف باتك :(طم) ضئارفلا لوصأ يف ضئافلا عبنلا ١

 .م ٩٧ ليربإ ٨ /_ه٦٥ مرحم ٢٦ ىف هفيلأت نم ىهتنا

 .وحنلا يف يواربشلا ةيمالل حرش :(طم) ةيبهولا ةحفنلا ۔ ٢

 يغبني امو ،هيلع ثحلاو ملعلا لضف يف :قالخألاو بيذهتلا يف ةلاسر ٣

 هباتكب ةقحلم تعبط .ابيرقت تاحفص رشع يف عقت ،هيلع نوكي نأ هبلاطل

 .«ضكئافلا عبنلا»

 ٤ ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ ۔ .

   

.ةيعدا _ ٥



 .:.. ےج هجي_ نيسلا فرح

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يلع نب دهف "يدعسلا ٦٥/٢۔١٦٦.

 ٠ نامع ةركاذ يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلل روصملا خيرأتلا كرابم نب ناطلس 5ينابيشلا

 ص٦!٢.

  



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
 ج ؤ٦٤٤.

 نب فيس نب ناميلس نب دمحم ني فيس خيشلا
 يسرافلا ناميلس نب مازح

 پ .هيقف ضاق

 ةدلب يف م ١٩٦٩ /ه٨٤٣١ بجر ٦٢٩ يف دلو

 .ناممب هيلخادلا ةقطنملا دبدب ةيالوب اجنف

 اهب وحنلا سردف .م ٢٦٢ يف ىوزنب هنر يليلخلا

 يف اًضيأ وحنلا سردو رصان نب دماح ذاتسألا دنع

 يف ةبيط دلو ملاس نب ديعس ذاتسألا عم لئامس

 سرد امك ۔_ه٦ ماع لئامس ةيالعب بجر دجسم

 .ه٦٦٣١ ماع يف يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا عم روخلا دجسمب هقفلا

 امزالم يقبو ملعلا بلطل ةيناث ةرم ىوزن ىلإ لحر _ھهھ ٦٧ ماع يفو

 ةيقبو انايحأ مامإلا ىلإ بهذيو يسرافلا رصان نب روصنم ةمالعلا خيشلل
 .ىوزنب ءاملعلا

 2 7 هللا دبع نب دمحم مامإلا ةسردم ىلإ لحر

.. 

 :هلامعأ

 ابتاكو ۔ه٥٧٣١ يف هقفلاو ةديقعلاو ةيبرعلا ةغلل املعم اجنف ةدلبب لمع

 . ةبيغلا هب لطت مل نكلو لمعلل نامغ نم جرخ _هھ٦ ىفو ‘تاقيثوتلاو كوكصلل

 ةظفاحم نم ابدف تايرق ىلإ لقن مث ،دبدبب ايضاق لمع ه١٩٣١ ةنس يفو

 ىلإ ديعأ مث ،ةروباخلاف صانشف ةيدبف نيئاطلاو ءامدف يباوعلاف محصف إمدنسم

 .م ٤ ىف دعاقتلا ىلإ ليحأ ىتح ةيناث ةرم تايرق

.هنم ةدافتسالل ةعيرشلا ملع بالط هيلإ دفي اجنف ةدلب يف يقبو



 ۔۔ ۔۔۔۔۔۔ه ٤٤٧١ هكف 9 ۔۔۔... ..۔ ۔۔۔۔۔۔۔ .۔ . نيسلا فرح

 :هتافلؤم

 .هقفلا يف (ناءزج) ماكحألاو نايدألا يف مانألا داز

 .رعش ناويد -

 دمح نب دمحم خيشلا ةديصقل حرش وهو ،وحنلا يف ةيلمازلا حرش -
 .يلمازلا

 .ثاريملا ملع يف باتك

 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ةديصق ىلع تاقيلعت -

 .(يتايح) هتركذم -

 .(ةيبهولا) ةديقعلا رصتخم ۔

 .روصعلا مهأ يف ءاجنف .روهزلا تاقاب -

 .ةروثأم اڵلاوقأو امكح هيف مظن "مكحلاو ظعاوملا يف ملكلا نساحم

 .ءاضقلا يف ةريثك لئاسم نع يليلخلا مامإلا لأسي يسرافلا خيشلا ناك

 وهو يشاطبلا انهم نب دلاخ خيشلا لاقف ،؟ايضاق نوكت نأ ديرتأ :مامإلا هل لاقف

 ةديبع يبأ ذيملت باوجب اتنُميت ۔؟يلتبا نإ تيأرأ :مامإلا عم اضيأ بلاط

 .تيت إم٠٣/٠١/٦١٠٢ /ه٣٣٤١ ةجحلا ىذ نم ١٤ ىف ىفوت

.هنم ةروص يدل دجوت (روشنم ريغ) يتايح دمحم نب فيس يسرافلا ٠



 ١ رييناععلا ةاعضقل
 ج / نيين ة [ مجعم ح ع٨٤..

 ينارحبلا رفعج نب ىسوم نب فيس خيشلا

 .هيقف .ضاق

 . (م٩١/_ه٣ ق)

 .ةيبرعلا ةغللاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا اهيف ملعتو طقسم يف أشن

 ىلإ ه ٨٩ يف مكح) ناطلس نب ديعس ديسلا نمز راحص يف ءاضقلا ىڵوت

 .(م٦٥٨١ ىلإ ١٨٠٤ قفاوملا ه ٣

 .م٩١٨١/_ه ٢٢٣ ةنس جح

 ةمالعلا مهزربأو اهئاملع نم اديفتسم ارهشأ ثكمو ءاعنص راز ةتدوع يفو
 .(ه٠٥٢١ :ت) يناكوشلا يلع نب دمحم

 .يتكسملا ىسوم نب فيس هامسو «علاطلا ردبلا» يف يناكوشلا هل مجرت
 :هرعش نم ركذو

 ناشلا قلع وأ ادجم موريو ارخفم يغبي ءاعنص ىتأ نم اي

 يناكوشلا دمحم ناوألا بطق اهديمعو اهربح يدان تأيلف

٥٣. ص ةينامغلا ةعوسوملا 7



 زنريسلا فرح
1 _:. 

 ۔۔۔ ٤٤٩٨١... هل ه۔ ۔۔۔۔ ۔ ..

 رصان نب ناميلس نب رصان نب فيس خيشلا

 (م٢٢٦٩١ رياربف ؟٨/ه١٤٢١ بجر ١٦ :ت۔م٥٥٨١/ه١١٧٦١- :و)

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 قيرع ةيرق ىلإ لاتس نم لقتنا مث ،يباوعلا لامعأ نم لاتس ةدلب يف دلو
 .هب تملأ ىتلا فورظلا ضعبل لواعملا يداو نم

 يبأ نب نافلخ نب ىيحي خيشلا نع ةيعرشلا ماكحألاو نيدلا مولع ذخا

 .مهريغو رصان نب دمحم خيشلاو سيمخ نب ملاس خيشلاو ناهبن

 نيطالسلا دهع اهب ايضاق لمعو .م٣٨٨١/_ه٢ ٠٠ ةنس رابجنز ىلإ رفاس مت

 مث ٦ ينيوث نب دمح مث ديعس نب يلع مث ديعس نب ةفيلخ مث ديعس نب شغرب

 .ءاضقلا بصنم نع لزتعا هدهع ىفو 6( ه٠٢٣١ )١٣١٤_ ديعس نب دمح نب دومح

 رصان نب ديعس خيشلا :مهنم ،ءاملعلا نم ديدعلا هيلع ذملتت رابجنز يفو

 ،يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلاو ،يناوربلا يلع نب دمحم خيشلاو .يثيغلا

 . مهريغو

 :ةيملعلا هراثآ نم

 ١ - طم) مالسإلا ناكرأ عماج (:

 لاق يذلا شيفطأ قاحسإ يبأ خيشلا بناج نم تاقيلعتب باتكلا يظح

 ةئشانو بابشلا ديب اروتسد نوكت يتلا ،ةعيرشلا تارصتخم لمجأ نم وهو» :هنع

.ها «نيدلا مولعب ذيمالتلا نوغي نيذلا ةذتاسألل ةسيفن ةركذمو . بالطلا



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم س ؛0..

 .داهجلا بيلاسأ يف داجمألا ةيلح ٢

 .داقتعالا يف ةلاسر :داقتعالا تامهم ۔ ٣

 .نيئزج يف (طم) داقتعالا تامهم حرش يف داشرإلا ٤

 دشار نب ملاس مامإلا ءاثر يف ةيميم ةديصق اهنم :ةيرعش دئاصق ۔ ٥

 .يصورخلا

 نع رابجنز يف م٢٢٦٩١ رياربف ٢٨٢ /ه١٤٣١ ةنس بجر ١؟ دحألا ةليل يف يفوت

 ٤٠٤. ص رابخألا ةنيهج ،يلع نب ديعس "يريغملا ه

 ٧٩١. ص ديفملا زجوملا ؤفيس نب دمح "يديعسوبلا ه
 .داقتعالا تامهم حرش يف داشرإلا ةمدقم ناميلس نب رصان نب فيس ‘يصورخلا ه

 نم حمالم نمض) ءارعشلاو ءاملعلا رهشأو يفاقثلا خيراتلا ،ناهبن نب بوقعي يصورخلا ه

 ١٢٠. ص (روصعلا ربع يباوعلا خيرات

 ١١١. ص ؛ه٦٤٣١ رفصو مرحم خيرأتب ةرداصلا جاهنملا ةفيحص قاحسإ وبأ ه

 ١٦٧/٢- ١٦٨. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا ه

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



 زنزبسلا فرح
 . .. ٤٥١... -هكل.

 نب سيمخ نب دمح نب لاله نب فيس خيشلا
 يقورحملا كرابم نب يلع

 .هيقف لاو ضاق

 .م٩٠٩١/_ه٧ ماع دلو

 هلا دبع نب دمح نب نافلخ خيشلا نم ثاريملاو ةيبرعلا ةغللا ملع ذخا
 . يقورحملا

 هدنع سردف ىليلخلا هللا دبع نب ذمحم مامإلا ثيح ىوزن ىلإ دفو مث

 كلذب ماقف 6مدأ يف ءاضقلاو ةيالولا رمأ مامإلا الو مث كانه ملعلا خئاشمو
 ديدش وهف ،دابعلاو دالبلا حلصأو ،ركنملا نع ىهنو فورعملاب رمأف ْ مايق ريخ

 ةدارإلا يوق راقوو ةبيه وذ ،مئال ةمول هللا يف فاخي ال عدبلل ةمواقملا
 .يأرلا فيصح

 ديدعلا هيدي ىلع جرختو هطاشنو هتمهب رهدزاو ذلبلا اذه يف ملعلا رشن

 .ءاهقفلاو ةاضقلا نم

 كلذ ليبس يف قفنأو ،لاملا تيب نم سرادملاو دجاسملا ةرامعب متها
 .ةريثك الاوما

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .قئاثولاو بتكلا يف ةقرفتم ءارآو ةبوجا ١

.ةيهقفلا ماكحألا ضعب ٢



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ص :.

 ملاعلا خيشلاو» :نامعنلا قئاقش يف يبيصخلا دشار نب لمحم خيشلا لاق

 .«يمةألا لاله نب فيس ىوقتلاو نيدلاب كسمتملا لضافلا

 .م ٠٧٩١/_ه٠ م اع يفوت

 ٦٣٢/١. نايعألا فاعسإ \دومح نب ملاس ،يبايسلا ه

 ٠٧١/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف يدعسلا .

.يبدألا ىدتنملا "خيرأتلا ربع مدأ ةودن ،ملاس نب نافلخ ،يديعسوبلا ه



 زربشلا فرح
 ۔۔.۔۔ ۔۔.ه ٤٥٢ و - ٥ .۔_۔۔۔.۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ .

 مساقلا وبأ يوكزالا ورمع نب قئاش خيشلا

 . هيقف ١ ض اق

 .يكزإ نم

 يف مكحلا ىلع قيدصتلاب اوماق نمم يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع
 .هسفنب هححصو مكحلا ىلع عقو دقو ،ناهبن ينب لاومأ ةيضق

 .١٩ص نامغ مالعأ ليلد نورخآو يودب ه

٢٣٤. ةيضابإلا مالعأ مجعم ،ىنابيشلا ناطلسو حلاص دمحم .د ه



 اج / نيبنامعلا ةاضقلا مجعم < ٤0٥

 يدتكلا ميلس نب رهاز نب ناخيش خيشلا . ¡

 .هيقف ضاق

 .ىرزن نم

 يف دلو ( يدنكل ١ ةعمج نب ن اميلس نب دوعس خيشل ١ هدنع سرد

 .ميركلا نآرقلا (م٣١٩١/ه١

 يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دهع رخآ ىوزن يف ءاضقلا يلو

 .(ه٣٧٣١ :ت)

 .ءالهبو يكزإ ىلع ايلاو لمع

 ١٢١. ص نامع مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ،دمح نب ملاس نب هللادبع ،يثراحلا ه

 ةيملعلا هراثآو يدنكلا ناميلس نب دوعس يضاقلا خيشلا 6ميود نب فيس نب هللادبع "يليعشلا ه

٥٩٠١. ص .مآ ٤١٠/_ه٥٣٤١ ماع ةيعرشلا مولعلا ةيلك ىف (روشنم ريغ) جرخت ثحب ةيلمعلاو



 : ۔يو ٤10٥ ..

 مالسلا دبع نب نسحلا يبأ نبا حلاص خيشلا

 يقاتسرلا

 (م٦١/ه٠١ ق نم يناثلا فصنلا)

 .هيقف ضاق

 .قاتسرلا ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا يف شاع

 هفصو 5ةينيع ةديصقب حاؤللا يصورخلا ناسغ نب ملاس رعاشلا هاثر دقو

 .قالخألاو ةريسلا نسحو ءاضقلا ىف لدعلاو {ةدابعلا ةرثكب اهيف

 ٢/ ١٧٥ _ ١٧٨. حاوللا ناويد 6ىصورخلا ناسغ نب ملاس .حازللا 0

 ٢٠٥. ۔٢/٤٠٦ نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس .يشاطبلا ه

٠٥/٢ ٤. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ٥



 ج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم ح . ٥٦ ٤

 يرمعملا ديعس نب حلاص خينتلا

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .ىوزنب لاعس نم

 /_ه٩٥٠١ _ ١٤ :مكح) يبرعيلا دشار نب رصان مامإلل ايلاو ناك

 .روص مث ءاربإ يف (م٩٤٦١ - ٤

 :هتيلوت يف هل مامإلا دهع اذهو

 نيهاربلاب قحلا باهش حضوأ يذلا هلل دمحلا :ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ججحلاو ةحضاولا تايآلاب ملاظملا ةوعد رمدو ةرينتسملا لئالدلاو ،ةرينملا

 ىلع هدمحأ ةعطاقلا ةنسألاو ةعطاسلا راونألاب هبن ةلود زعأو ةحئاللا ةرهابلا

 همالك يناعم نم هتاهبتشم بئارغ انل نيبو هباتك قفأب اننيد رون ءاضأ ام

 هللا الإ هلإ ال نآ دهشأو ى عكرو دجسو عضخو بانأ نم ركش هركشأو ،هباطخو

 هدبع ادمحم نأ دهشأو ناسللاب ةرركم نانجلاب ةتباث ةداهش هل كيرش ال هدحو

 ايح ناك نم رذنيل) نيشلاو نردلا نم هرهطو نيلقثلا ةفاك ىلإ هلسرأ هلوسرو

 .رايخألا ءايقتألا راربألا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص (نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو

 نب رصان نيملسملا مامإ هيلع لكوتملا هللاب مصتعملا لوقي ام اذهف :دعب امأ

 " ةني يرمعملا ديعس نب حلاص ديعس يبأ يلاولا خيشلا ىلإ كلام نب دشرم

 نيملسملا عيمجو يسفنو كيصوأو ،وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف
 ةدلب ىلع كتيلو دق ينإ ديعس ابأ اي كل لوقأف ،هتعاط ىلع موزللاو هللا ىوقتب
كن هللا نيد رهظت نأ ىلع ىرقلاو نكامألا نم امهيلع لمتشا امو اربإو روص



 ٤٥0٧... هع ة

 ملاظلا نم ذخأت ىتح ةخ دمحم هيبن ةنس ييحتو ىرقلاو نادلبلا هذه يف
 هذهب نم رمأتو هقزرو هبيصن ريقف لكل هللا لام نم يفوتو هقح مومل

 روجفلا نع مهاهنتو ‘ناسحإلاو فورعملاب مهودبو مهرضح نادلبلاو ىرقلا
 يف تقاف رثكأ وأ اهنم لقأ وأ ةرذ لاقثم ادحأ ملظ نم نأ مهملعتو ،ناتهبلاو
 ىلإ سانلا نودوقي ءايبنألا ةثرو هللا مهلعج نيذلا ءالضفلا ةمئألا راثآب هباقع
 .4 :يتنأ مده ةَنأ ىدح يدلا كمأ { تاجردلا لزانم لضفأو تاريخلا
 فلا نيد ىف ةفأر امهب كذخأت الو .هللا يف يداعتو ،هللا يف يلاوت نأو 1٩٠ :ماعنالا

 .4 ريملا لْضتلآ رذنلاو ُهآتَينَم هنزي هلا لضف كلث» .مئال ةمول فخت الو

 ةرامعو }مهنيد حالصإو ‘كتيالو لهأ حالصإ يف دهتجت نأ ىلعو ٤! :ةعسجلاا

 .مهرومأل ةسايسلا نسحو 6مهئيسم نع زواجتلاو مهب ةفأرلاو مهدجاسم

 ةلجعلاو دعس ابأ اي كايإو ؤكلذ نم كعسو ام مهاذأ ىلع كسفن يف ربصلاو

 نم بويع ارتاس .ءاطعلا ىلع اركاش ارباص ،اروقو ارذح نكو ،كرومأ يف
 كيلإ عجر نمل الباق رفغتساو بانأ نمب افوؤر رثع نم ةلز ارفاغ أطخأ

 انيه ،ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ ربكتساو رصأ نم ىلع امدمدم ،رذتعاو

 فلاب الإ كربص امو ربصاو ،ظيلغ الو ظفب ال ةارشلا عيمج نم هتيخآ نمل انيل

 كيصوأو ،نيلفاغلا نم نكت الو كلذ يف دهتجاو ،لكوتلا قح هللا ىلع لكوتو

 نع ملظلا اودريو دالبلا يف اوريسي نأ كناوخإ رايخ نم صتخت نأ ديعس ابأ اي

 داشرلاو حالصلا ىلإ مهوسوسيو ،اداسفلاو ركانملا مهنع اوفرصيو دابعلا

 دسي امب هللا لام نم مهنوساويف مهءارقف اهوطعيو مهئاينغأ نم ةاكزلا اوضبقيو

 ىلإ ثعباو ،نيكاب نينزح كيلإ نوففكتي مهعدت الو إمهتروع رتسيو مهعوج

 رثكملا نم ذخأيل ،َلقملاو رثكملا نع سجتي اعرو انيمأ ةقث ةيرقو ةدلب لك
 ءادأ يف هتقفن نم فصني مل ءاينغألا نم اريثك نأل .لقملا اهنم يساويو هللا ةاكز
 .كيلإ ءيجيل هسفن هلمحت مل ءارقفلا نم اريثكو ،ةاكزلا

نيكسَسْلأو رقملل تَكَدَصلأ اَمَتإ» :هلوقل هباتك يف كي هللا هبجوأ ابجاو نح انلع مهل اف .انول ءاطلا اذه نس ذخألا يف ديعس ايآ اي دهتجا
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 ننآو هل ليي فر مركلاو يباقرلا يفو مهون ٍةَمَلَوُمْلَو اهلع يمكلا
 ةدلب ىلإ ريسملا تدرأ اذإف . غيَح قيلع ةو ةلأ ري ةحير ليسأ
 قح هللا فاخيو كتنامأ ظفحي نم اربإ ةيرق يف كرتاف 5أربإ ةيرق نم روص

 ازوجع الو اعرزم الو ةربغ الو ةدلب زواجت ال تنأو ‘هسفن تاذ نم فوخلا

 هللا لام نم مهتيساوو ،مولظملل ملاظلا نم تذخأو الإ راغب ايودب الو ةنع يف

 نود كتبقر يف وهف امولظم وأ اعوج ادحأ تام نإف ،كلذ نم كعسو ام

 تردق ول ينتأ يتنو مالسإلاب هللا ينعأ ينإف ينود هب ذوخأملا تنأو ك يتبقر

 ةعامج لك تتشأو ملاظ لك رقدأ نأ يتدارإو احالصو الدع ضرألا ألمأ نآ
 ةرثأ ال هنإف كرومألا شحافأ يف ضوخلاو ،روجفلاو ركانملا ىلع اوعمتجا

 رومأ عيمج يف فرصتت نأ كل تلعج دقو .ملسمل فێح الو ملاظل يدنع

 لامو انأف كلذ ريغ ىلإ تفلاخ نإف ،هيف فرصتأ نأ يل زوجي ام نيملسملا

 3هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ،هب نيهرلا تنأو كنم نائيرب نيملسملا

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو دمحم هقلخ ريخ ىلع ةالصلاو هدمح قح هلل دمحلاو

 ١ يلعل ١ ميظعل ( .

 . ىوزن يف هسفن مامإلل ءاضقلا ىلوتو

 .ةيدنهلا ةراقلا لحاوس يف نييلاغتربلا درط يف ةفرشم عقاومو فقاوم هل تناك

 .مولعلا هكاوف باتك ىف ةثوثبملا ةيهقفلا لئاسملا ضعب هل

 ٠ ةفحتلا ديمح نب هللا دبع 6ىملاسلا ٢٩/٢.

 ٠ مولعلا هكاوف رماع نب دمحم نب هللا دبع 6ىنيسارخلا ٢٥٩١.

 ٠ مايالا ربع ىوزن روصنم نب رصان يسرافلا ٦.

٢٤١. ةيضابإلا مالعأ مجعم ، ىنابيشلا ناطلسو رصان دمحم .د ه



.٤٥٨٩ .> 

 نب دمحأ نب دمحم نب ديعس نب حلاص خيشلا
 يليعامسالا دمحأ نب ملاس

 :ت) ١٢٤٥ ه/٧!١٩٦م(

 .هيقف كلاو ضاق

 رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع
 . يرجهلا

 دقف ؤفرشو ملع تيب يف أشنو "قيوسلا ةيالو نم نصحلا ةلح يف دلو

 ءاملع نم هريغ ىلعو هيدي ىلع سردف ،قيوسلا ىلع ايضاقو ايلاو هوبأ ناك
 رصمو ماشلاو قارعلاو زاجحلا دالب ىلإ رفاس ثيح ،نامغ يف هرصع
 عاونأ ىتشب لمحم وهو اهدعب عجرو ،بطقلا مامإلاب ىقتلا كلانهو ،رئازجلاو
 .مولعلاو فراعملا

 نيدلا رون مامإلاو "يرفاغلا نيملاس نب كيرب خيشلا :هيلع ذملتت نممم
 دشار نب رصان خيشلاو ،يصورخلا دشار نب ملاس مامإلاو يملاسلا

 .مهريغو يصورخلا

 ،دمحم نب ديعس خيشلا هدلاو ةافو دعب قيوسلا ىلع ءاضقلاو ةيالولا دلقت

 ايلاو هرقأ يذلا سيق نب نازع مامإلا ةلود مايق يف ركني ال رود هل ناكو

 ديعس نب حلاص :هيلع بوتكم ،هب يضمي متاخ هل ناكو ،قيوسلا ىلع ايضاقو
 .سيق نب نازع مامإلا لماع

 نم يفعأف ،ءاضقلاو ةيالولا نم هءافعإ بلط نازع مامإلا ةلود طوقس دعبو
 اهيف هل ذختيو سقيوسلا قطانم يف كلذ دعب لقنتي حلاص خيشلا راصف .كلذ
 جاتنإب ماق كلانه نمو ،حاتسلا ةقطنم يف هاصع ىقلأ ىتح ؛عرازملاو يضارألا

.نيرحبلا ىلإ رصاعملا يف هرصع دعب هردصي يذلا .ركسلا



 ا ج / نربسبامعلا هاضفلا مدعم . ج :-.

 نيتاسبلا كلانه هل ذختاف ايقيرفإ قرش ىلإ رفاس هتايح رخ" يفو

 يف موتحملا هلجأ هافاو ىتح ؛ايقيرفإ يقرشو نامغ نيب لقتني راصف .يضارأل 5

 ةئام ىلع ديزي هتافو موي هرمع ناكو .م٧٢٩١/_ه ١٣٤٥ ةنس ايقيرفإ يقرش

 .اماع نيرشعو

 تبهذ اهنكلو ٥١ت اطوطخمل ا نم ديدعلا تمض ةميظع ةبتكم كرت دقو

 .مايألا رورمب

 ٠ ص قيوسلا ءاملع ،يلع نب دشار نب حلاص .يرمعملا ٢ ٤.

 ٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ىلع نب دهف .يدعسلا ١٨٣/٢.

ةعنصملاو قيوسلل يملعلاو يسايسلا خيرأتلا .يلع نب دهف يدعسلا ه ٨/٧٦.



 .... ٤٦١. هه ه۔۔....۔ ..۔۔۔۔.۔۔۔.۔۔۔۔.۔. ._ داصلا فرح

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص خيشلا

 يلوعملا

 .هيقف ضاق

 .ىوزن نم نيسارخ ةلحم نم ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع

 .ءاملعلا نم هريغو رمع نب دمحم خيشلا نع ملعلا ذخأو رصبلا فيفك أشن

 :ةيملعلا هراثآ نم

 تحت ثارتلا ةرازو ةبتكم يف عقيو ،عومجم وه ام اهنم ،ةريثك ةبوجأ ١
 رثكأ تناكل تعمج ولو رثالا بتك يف ثوثبم وه ام اهنمو ت (ب/٤١٣) مقر

 دشرم نب رصان مامإلل اباوج اهفلأ :(خم) تاينلاو ظافلألا يف ةلاسر - ٢
 يف عقتو ‘تاعاطلا ضعب ءادأ دنع لاقت ىتلا تاينلا ظافلأ ضعب حضوت يهو

 .ةحفص ١١

 رحب نم :مارحإلا ةريبكت يف ةلالجلا مسا نيكست وأ مض يف ةديصق - ٢٣

 لوقلا ىلإ ليمي خيشلا نأكو ،اتيب نيرشع يف عقتو ،ماللا ةيفاق ىلع طيسبلا

 .هرصع ءاملعو ةمئأ لعفب كلذ ىلع لدتسا دقو نيكستلاب

 .رثألا يف لئاسملا ضعب ىلع تاقيلعت ٤

 ربوتكأ ٢٠ اه٢٧١١ ةنس لوألا عيبر رهش نم ٧ تبسلا موي حابص يف يفوت
.ةديصق نم رثكأب يلوعملا ديعس نب هللا دبع نب دمحم رعاشلا هاثر دقو م ٦٦٢



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجحم
 ج / ييب مب - > ٤٦١٢ ۔

 ٦٧٥. ١٠٨. عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم ،يدنكلا

 0٣٥٩ ٤٤٧ _ ٤٤٩. ۔ ٢٥٧ ص يلوعملا ناويد ،يلوعملا

 ٧٨/١. نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم ،يبيصخلا

 ٣٢٥/٢ _ ٢٣٠. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس 6يشاطبلا

٤/٢ ١٨ _ ١٨٥. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف يدعسلا



 ۔.ؤ٢٦٤ جج

 نب رماع نب ديعس نب رماع نب حلاص خيشلا

 (يناطلا) يتاويطلا فلخ

 (م٠٢/ه١ا ق)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع

 نب ديعس ققحملا خيش وه رماع نب ديعس خيشلا هجف لضفو ملع تيب نم
 لهأ نم دمحمو دمح امهو اذه رماع نب ديعس خيشلا انباو يليلخلا نافلخ

 سزدم دمحمو سيق نب نازع مامإلا ةلود لاجر دحأ وه دمحف 0 اًضيأ ملعلا

 .ةيبرعلاو وحنلا مولع ليلخل دلا هللا دبع نب دمحم مامإلا

 هنبا ملعلا هنع ذخأو طقسم نم رشوب ىلإ لقتنا مث ،لئامس يف أشن

 .حلاص نب ىسيع هيقفلا يضاقلا

 /ه١٣٢٧١۔٥٠٢١) طقسم يف يكرت نب لصيف ناطلسلل ءاضقلا ىلوت

 ١٨٨٨ _ ٩٣ )م .

 .ةددعتم تابسانم ىف ةيرعش دئاصق هل

 .١١٢۔ ٦٢٠٦/٢، ٦١٠ نامعنلا قئاقش .دشار نب دمحم ،يبيصخلا .

 ١٨٦/٢. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف "يدعسلا ه

 ةركاذ ٧ةينورابلا ةلحرلا يف ةيناملا دئاصقلا باتك ةمدقم كرابم نب ناطلس ،ىنابيشلا ه

.٩١ص .م٣١٠٢/_ه ٤٣٤ ط نامع



 | . هامعل . ._ ۔

 ج/ نيينامعلا ةاضقلا مجعم . ص .:٦:

 يرزعلا دوعسم نب هئلا دبع نب حلاص خيشلا

 (م١٧١/ه١١ ق نم يناثلا فصنلا)

 .هيقف .ضاق

 .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا يف شاع

 مامإلل اهيف ءاضقلا ىلوتو ©يربع ةيالو نم فيلسلا ةدلبب أشنو دلو

 اياضقلا يف لصفلل يتغل ١ نصح يف اميقم ناكو . يبرعيل ا فيس نب ن اطلس

 .هرصع ىف ءابدألاو ءاملعلا نم ديدعلل اعجرم ناكو

 نب نامثع خيشلل ةريصبلا باتك اهنم ، هل ةخوسنم بتكلا نم ديدعلا دجوي

 لجأ نم اهل فقوو ٨ملعلا ةبلطل هتبتكم فقو دقو {مصألا هللادبع يبأ

 .هتيرذ دي ىف ادوجوم فقولا اذه لازي امو ،©فيلسلا ةدلبب اليخن اهحالصإ

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يلع نب دهف ،يدعسلا ١٨٦/٦.



 ۔ ۔ ۔۔__۔_ه ٤٦٥ هق : ٥ ۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔ _۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔۔_.۔. ۔۔ ۔ ۔ .۔ ۔ 2

 جزفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص خيشلا

 يولهبلا يدمحيلا

 (م١ا٥/ه٥ ق :رخآ)

 .هيقف ضاق

 .الهب ةيالو نم ؛يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 هدلاو هنع ذخأو دمحأ نب رمع خيشلا هدلاو نع ملعلا ذخأ هنأ دعبي ال

 .رمع نب حلاص انبا ديعسو دمحأ ناخيشلا

 دمحأ نب ناميلس نب دمحم نيخيشلا همع ىنبا :ءاملعلا نم رصاع

 ١ يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا رصاع امك دمحأ نب جرفم نب دمحأو

 .يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلاو

 ةنس لبق ماذجلا ةلعب هتباصإ ةجيتن ؛يرجهلا عساتلا نرقلا رخآ يف يفوت

 ،الهبب هلام يف هلزنم مزلو ،ةلعلا هذه لجأل سانلا لزتعا دقو .م٧١٧٤١/ه٥٨

 .ةركاذملل ملعلا لهأ نم هناوخإ هدصقي ناكو

 ٠ نايعالا فاحتإ دومح نب فيس ،ىشاطبلا ٢٧/٢! _ ٣٠. ٣٣.

. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم 6 ىلع نب دهف يدعسلا ٩١/٢.



 ا ج / زنرببن امعلا ةاضقلا مجعم
 سص> .٤٦٦

 نمحرلا دبع نب رمع نب دمحم نب حلاص خيشلا

 يوزنلا

 (م١ا٥/ه٩ ق)

 .هيقف .ضاق

 .ىوزن ةيالو نم ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع

 .يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا هنع ظفح

 .هقفلا ىف لاوقأ هل

 ٠ نايعألا فاحتإ دومح نب فيس 6ىشاطبلا ٤١٩/٢.

٠ ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .ىلع نب دهف يدعسلا ١٩٤/٢.



 ۔.ؤ١٧٦ هي

 ينابيسلا ركب نب دمحم نب حلاص خيشلا

 . هيقف ٦ ض اق

 .يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا يلو ىوزن نم

٥ ريمنلا ،هللا دبع نب دمحم ©ىفيسلا !/١٦.
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 نسحلا يبأ نب دمحم نب حاضو نب حلاص خيشلا

 يحنملا

 .هيقف ضاق

 .يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع

 .حنم ةيالو نم

 .حالصو ملع ةرسأ يف أشن

 :ةرسألا هذه ءاهقف نمو

 .دمحم نب حاضو هوبأ

 .حاضو نب دمحم هوخأ _

 .حاضو نب نسحلا نب دمحم هديفح _

 .دمحم نب حاضو هديفح دلو

 .امهريغو جزفم نب دمحأ خيشلا نعو هدلاو نع ملعلا حلاص خيشلا ذخأ

 :مهنم نوريثك هيلع ذملتتو

 .يلخنلا ديعس نب يواض نب ناميلس هيقفلا

 نب يناثو ‘دمحأ نب بهوو دمحأ نب دزو خئاشملا لاؤسلاب هيلإ هجوتو
 .يقاتسرلا فلخ

 ىلع ةيبطاشلا نتمل ةزاجإ ىلع لصح دقو ،مرحلا ءاملعب ةقالع هل تناك

.عبسلا تاءارقلاب ميركلا نآرقلا هيلع أرقو "مهدحأ دي



   ۔ ۔ ه ٥ َ: ]- ٤٦٨٩ ۔۔۔۔_۔.۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ .۔۔۔ .. 7 ا قرح

 .هنامز يف ىوتفلا عجرمو ءاملعلا ريهاشم نم ناك

 ٨ملعلا خئاشم نم ةلمج عم هللا لبع نب داذم نب دمحأ ركب وبأ خيشلا هركذ

 .ماكحلا ءاهقفلاب مهتن زو

 :ةيملعلا هراثآ نم

 .هقفلا يف نيئزج يف عقي ةريصبلا وأ ةرصبتلا ١

 ناميإلا قئاقحو لدعلا جاهنمك هقفلا بتك يف ةقرفتم ةريثك ةبوجأ ٢

 .زاجيإلاو

 .ما٠٧٤ / ه٥٧٨ ةرخآلا ىدامج نم ٢ ءاثالثلا موي يفوت

 ١٧/١٦٦. عرشلا نايب ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ه

 .٦٢ص ةيضرملا ةعمللا ‘ديمح نب هللادبع ۔ىملاسلا ه

 ٢/٢٠٦. نايعألا فاحتإ .دومح نب فيس ،ىشاطبلا ه

١٩٨/٢ ١٧٩٦١. ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يلع نب دهف ،يدعسلا ه





 مجعملا يف ة اضقلا ء امسأ ةمتاق

 0 ةمدقملا

 ". دجام يبأب فورعملا لضف نب ىيحي نب ركب يبأ نب ميهاربإ خيشلا - ٢
 نب ملاس نب دشار نب ميهاربإ نب دمحم نب نارهز نب نسحم نب ديعس نب ميهاربإ خيشلا ٢

 نب ىسيع نب رمع نب دشار نب نارمع نب ىسيع نب ميهاربإ نب دشار

 ٢ يربعلا زيزعلا دبع وبأ ؛نارمع
 نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ نب ديعس نب ناميلس نب دمحأ نب فيس نب ميهاربإ خيشلا
 نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم نب هللادبع نب ناميلس نب دمحم نب ديعس
 ٢١ يوزنلا يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع

 ٢٢ ميهاربإ لآ ليقع نب هللادبع نب ميهاربإ خيشلا

 ٤ يلامكلا لامك نب دمحم نب يحي نب ميهاربإ خيشلا

 ٥ فينش نبا خيشلا
 ".. يوزنلا سيمخ نب دمحم نسحلا يبأ نب مالسلا دبع نبا نسحلا وبأ خيشلا

 ٢٧ رامعاب دمحأ نب ىسوم نب ركب وبأ خيشلا

 ٢٨ ناميلس وبأ خيشلا

 ٩ يولهبلا ناسغ يبأ نب دزو نبا ناسغ وبأ خيشلا

 ٣٠ يلامكلا دمحم نب ىيحي نب ميهاربإ نب دمحأ خيشلا

 ٣١ يفارزلا دمحأ نب نسح نب دمحأ خيشلا

 " جزفم نب دمحأ نب رمع نب دشار نب رمع نب دشار نب دمحأ خيشلا

 ٣٢ يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا

 ٥ يسماشلا رماع نب ديعس نب شيرف نب ملاس نب دمحأ خيشلا
 ٣٦ يميرعلا رملا نب ميلس نب دمحأ خيشلا

 ٣٧ دوبعاب بهذلا خيش نب دمحأ خيشلا

 يولهبلا يدمحيلا رمع نب حلاص نب دمحأ خيشلا ٣٨

  

  



 ا ج / زرببن امعلا ةاصضقل ] مجعم
 - ه © ؛٢٦٧.

 ٣٩4 ......... ..... ...... ..... ...... دومحم نب حل اص نب دمحأ خيشل ا _ ٠

 &.. . . . .فاكلا خيش نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ خيشلا ۔ ١

 &.. حلاوصلا لآ حلاص نب هللادبع نب دمحأ خيشلا ۔ ٢

 ٤٢ . يرهاظلا لاله نب دجام نب مناغ نب ىسيع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ خيشلا ۔ ٢٢

 ٤٣ ...... .ديديع نسح نب يولع نب دمحأ خيشل ا _ ٢٤

 &.. ..................... ... دادحلا رمع نب ىلع نب دمحأ خيشلا ۔ ٢٥

 .........٥& ..................... . ...... ىحنملا ركب وبأ ؛رباج ىبأ نب رمع نب دمحأ خيشلا ۔ ٢٦

 ٤٧ ................. .... .. يرافظلا يمرضحاب ضوع نب دمحا خيشلا ۔ ٢٧

 ٨ - يركسملا رصان نب حتف نب دمحأ خيشلا .............. ٤٨

 ٩ نب هللا دبع نب دمحم نب هللادبع نب ملاس نب هللا دبع نب روهشملا دمحم نب دمحأ خيشلا ۔

 &.. .. يلازغلا هلا دبع نب ملاس

 ٠ ركب وبأ ؛دلاخ نب دمحم نب دمحأ خيشلا ۔ 0١

 ٣١ - سابعلا وبأ فالع يبأب فرع ملاس نب دمحم نب دمحأ خيشلا 0٢

 ٢ - يقفالغلا ركب وبأ ؛حلاص نب دمحم نب دمحأ خيشلا 0٢

 ٣ خيشلا لآ زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب دمحأ خيشلا ۔ .................... 00

 ٤ - يراصنألا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحأ خيشلا 0٦

 ٥ يدمحيلا ركب وبأ دمحأ نب جرفم نب دمحأ خيشلا ۔ 0٨

 ٦ سابعلا وبأ يتبسلا جعمض نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ خيشلا ۔ ٦٠

 ٧ - يبعانلا ركب وبأ داذم نب هللدبع نب دام نب دمحأ خيشلا ٦١

 ٨ - يفيسلا سيمخ نب رصان نب دمحأ خيشلا ٦٣

 ٩ - يتبسلا هللا دبع نب رصان نب دمحأ خيشلا ٦٥

 ٤ يديعسوبلا روصنم نب رصان نب دمحأ خيشلا ۔ ٦٦

 ٤١ يوكزإلا يركبلا ةرزع نب يلع نب رهزالا خيشلا ۔ ٦٨
 ٤٢ نب يلع نب سيمخ نب هللادبع نب عورزم نب عفان نب هللادبع نب يلع نب نيمألا خيشلا ۔

 ٧٠ يعورزملا يلع نب هللا دبع

 ٧٢ يرذنملا ملسم نب ديعس نب ملاس نب ردب خيشلا ۔ ٤٣

 ٥ يموزخملا يشرقلا بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلا ٤٤

 ٧٦ يبالغلا دمحأ نب رورس نب تباث خيشلا ۔ ٤٥

 ٦ يرفعجلا خيشلا ۔ ٧٨

 ٤٧ يريغملا يلع وبأ 6‘دوعسم نب يلع نب ديعس نب ةعمج خيشلا ۔ ٧٩

  

  



 مجعملا ۔هفةاضقلا ءامسأ ةمناق

 ۔ ٤٨

 ۔ ٤٩

 ۔ ٥١

 ۔ ٥٢

 ۔ ٥٢٣

 ۔ ٥٤

 ۔ ٥

 ۔ ٦

 ۔ ٥٧

 7-آ

 ۔ ٦٦

 _ ٦٧

 ۔ ٦٨

٦٩ 

 ۔ ٧١

 - ٧٢

 - ٧٣

 ۔ ٧٤

 ٤٧٢ ٠ هما : ه . ۔۔

 . يدعسلا يلع نب دشار نب سيمخ نب نافلخ نب يفال نب سيمخ نب ليمج خيشلا

 ... ...... . . يرماعلا ةحرس نب ناميلس نب ديعس نب لخفاح خ شلا

 .... ... .... ...... ............... يمايرلا يبوتلا بيبح خيشلا

 يديعسوبمأ ديعس نب ملاس نب بيبح خيشلا
 ...... يلوعملا كرابم نب بيبح خيشلا

 يفارزلا نسح نب دمحأ نب نسح خيشلا

 ...... يرزنلا يرقعلا يلع وبأ 6©نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا خيشلا

 ...... يراجهلا يلع وبأ ©رصن نب دمحأ نب نسحلا خيشلا

 ! يوزنلا يرقعلا يلع وبأ شيرق نب ديعس نب نسحلا خيشلا

 يجرزخلا يلع نب دمحم نب نسح خيشلا

 بحلا يبأ نب نيسح خيشلا
 ينيسحلا يناث نب لاوش نب نيسح خيشلا

 بحلا يبأ نب رمع نب نيسح خيشلا
 يرجحلا دوعسم نب متاخ نب دمح خيشلا

 وسبعل ا نافلخ نب دمح خيشل _ ١

 يرميوعلا سيمخ نب دمح خيشلا

 يدشاربلا ديعس نب دمح نب ملاس نب ديعس نب دمح خيشلا
 نب ناميلس نب دمحم نب ملاس نب ناميلس نب دمح خيشل ١

 يدمحيلا دوعسم نب ملاس
 يصورخلا دجام نب ناميلس نب دمح خيشل ١

 يلوعملا ديعس نب ناميلس نب فيس نب دمح خيشلا
 يديعسوبلا ناطلس نب دمحم نب فيس نب دمح ديسلا

 يرجحلا رماع نب دمح خيشلا
 نب ىسيع نب سيمخ نب دشار نب ديعس نب فيس نب دمح نب هللادبع نب دمح خيشلا

 يديعسوبلا دوعسم نب هللا دبع نب دمحأ

 يملاسلا ديمح وبأ ،مولس نب ديمح نب هللا دبع نب دمح خيشلا

 يميلسلا ديبغ وبأ ملسم نب ديبغ نب دمح خيشلا

 ...... يسيمخل ا رميوع نب سيمخ نب رميوع نب سيمخ نب رميوع نب دمح خيشل شلا

 نب سراف نب يدع نب سراف نب ريهز نب ديعس نب ريهز نب دمحم نب دمح خيشلا
 يسرافلا دمحم نب رصان نب حلاص

٣ 

٤ 

١١٦ 

٧٧ 

٩ 

٦٤ 

 لقا

  

  

  

  



 اج / نيينامعلا ةاضقلا مجعم
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 ٥ ةدومح لآ رصان نب دمحم نب دمح خيشلا ۔ ١٢٨

 ٧٦ يبايسلا ملاس نب دومح نب نادمح خيشلا ۔ 1٦٩

 ٧ - يركسملا دومح نب يلع نب رباج نب دومح خيشلا ٣٠
 ٨ - يناديبعلا نينش نب نافلخ نب دومح خيشلا ١٣١

 ٩ يربعلا سيمخ نب ناميلس نب دومح خيشلا ۔ ١٣٢

 ٠ يزرحملا دومح نب فيس نب ناميلس نب دومح خيشلا ٣٣
 ٨١ - يشاطبلا سماش نب دمحم نب سامش نب دمحم نب دومح خيشلا ......... ................. ............ ....٣٤

 ٢ :رورس وبأ» يلئامسلا يعماجلا رورس نب ديمح نب هللادبع نب ديمح خيشلا ...................... ٣٥

 ٣ يرجحلا دوعسم نب متاخ خيشلا ۔ ٩

 ٤ ليعامسإ نب رمع نب ديعس نب دلاخ خيشلا .. ...... &\

 ٥ يدملا دمحم نب دلاخ خيشلا ۔ ١٤١

 ٦ يبقنلا دشار نب دمحم نب نيملاس نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب دلاخ خيشلا ......"

 نب فيس نب رصان نب سماش نب رجنخ نب سماش نب رجنخ نب اتهم نب دلاخ خيشلا - ٧
 ٤ يشاطبلا سراف

 ١٤٧ يبحرلا عنام نب ملاس نب لاله نب دلاخ خيشلا ٨

 ٥٠ يبعانلا دمحم وبأ ؛ناميلس نب رضخلا ۔٩

 ...١٥١ يشيقرلا دمحأ نب هللادبع نب دمحأ نب فلخ خيشلا ۔ ٩٠

 ٥٣\ يتبسلا نانس نب فلخ خيشلا ٩١

 ٥٤ يرفاغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ خيشلا ٢

 ٥٦ يبايسلا ىيحي وبأ ؛ليتهم نب لمرح نب ليمج نب نافلخ خيشلا ٩٣
 ٦٥0 ............................. يديعسوبلا كرابم نب دمحأ نب رصان نب ثراح نب نافلخ خيشلا ۔ ٤

 ١٦٦ يليعامسإلا مكاح نب نافلخ خيشلا ۔ د

 ١٦٧ نافلخ نب ديعس نب نافلخ خيشلا ٦

 ١٦٨ يقورحملا ملسم نب فيس نب نافلخ خيشلا ٧

 ١٧٠ يعورزملا هللا دبع نب نافلخ خيشلا ٩٨

 ...... يصورخلا دعاج ناهبن يبأ نب سيمخ نب نامثع نب نافلخ خيشلا ۔٩4

 ١٧٣ يئاسيعلا محازم نب ميهف نب نافلخ خيشلا ٠-

 نب ناميلس نب سيمخ نب رصان نب نمؤم نب ملاس نب هللادبع نب دمحم نب نافلخ خيشلا ٠١
 ١٧٤ يثراحلا رماع نب سيمخ نب رماع نب ديعس

 ٠٢ - يصورخلا نافلخ نب ىيحي نب دمحم نب نافلخ خيشلا ١٧٨
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- ٧ 

- ١٠٨ 

- ١٢ 

- ١٣ 

 ١٤۔
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 ٦-۔

 ٧ ۔-

- ١١٨ 

- ٨٩ 

- ٠ 

- ٦١ 

- ١٢٢ 

- ٢٢٣ 

- ٦٤ 

_- ١٢٥ 

- ٦ 

- ٢٧ 

- ١٦٨ 

- ٩ 

 .. ٤٧٥. ح .

 1٧٩ يكنضلا يفرجملا سيمخ نب دشيور نب سيمخ خيشلا

 ١٨١ يمايرلا ملاس نب سيمخ خيشلا

 ٨1 يصقشلا دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا
 -.. ..م يديعسوبلا ملاس نب دوعسم نب سيمخ يشلا

 ٨٦ يقورحملا ةعمج نب رمع نب ةعمج نب شيورد خيشلا

 نب ةرمس نب رماع نب يواض نب ديمح نب رماع نب ةعمج نب دمح نب دشار خيشلا
 ٨٩ يرجحلا رماع

 ٩ يليعامسإلا ديعس نب سيمخ نب دشار خيشلا

 ٩ يثراحلا دشار نب بجر نب ديعس نب دشار خيشلا

 نب ديعس نب دمح نب ديعس نب نيوش نب ديعس نب دشار خيشلا
 ٩٥ يعابلا ديبع نب دمحم

 ٩٧ يثيغلا ملاس نب ميلس نب دشار خيشلا

 ٩٨ يكمللا ديعس نب فيس نب دشار خيشلا

 " يبيصخلا ديشرلا وبأ ؛تيخب نب نافلخ نب زيزع نب دشار خيشلا

 ٢٠٢ ديعس نب ناسغ نب دشار خيشلا

 ٢٣ يميهشلا ناحرس نب دشار نب ةعيبر خيشلا

 ٢٠٤ يدنكلا ديعس نب ناميلس نب دجام نب ةعيبر خيشلا

 ٦٠٦ يبيصخلا نافلخ نب زيزع نب دشار نب ديشر خيشلا

 ٢٠٨ يمايرلا يدهفلا دمح نب فيس نب رهاز خيشلا
 ٢٠٩ ينامثعلا هللادبع وبأ ؛ديعس نب هللادبع نب رهاز خيشلا

 نب يلع نب هللادبع نب ملاس نب نارهز نب فيس نب دمحم نب فيس نب دياز خيشلا
 " مالسلا دبع لآ نافلخ نب دمحأ

 ٢٣ يديعسوبلآ كرابم نب دمحأ نب كرابم نب نارهز خيشلا

 " مالسلا دبع لآ يلع نب هللادبع نب ملاس نب نارهز خيشلا

 ٥" يشولبلا يلع نب ملاس نب نارهز خيشلا

 ٦٦ يلوعملا يلمازلا دمحم نب نارهز خيشلا

 ٦١٧ يميهشلا دوعسم نب نارهز خيشلا

 ٢١٨ يصقشلا دشار نب دمحأ نب دايز خيشلا

 ٧٢٧٩ ...................... يبيبشلا ديعس نب دمحم نب رماع نب ملاس نب ميمه نب رورس نب دعاس خيشلا

 . يمايرلا رمع نب فلخ نب دعاج نب دمحم نب دمحأ نب رصان نب دمحأ نب ملاس خيشلا ""

  



 ۔۔۔۔۔۔_. ۔ ۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔_ھ ٤َ اج ع ٠ ٧٦ ۔

 نب ديعس نب دمح نب ملاس نب دمح نب ديعس نب دمح نب ملاس خيشلا ۔-٠

 يدشاربلا مل اس نب دمح

 نب ناميلس نب هللادبع نب ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا - ١

 نب بجر نب ديعس نب دشار نب ىسيع نب حلاص نب ىسيع نب دمحم
 .... يثر احلا رطاخ نب لاوش نب نيسح نب دوعسم نب مناغ

 ١٣٢ - ىسبحلا دمحأ نب ديمح نب ناميلس نب ملاس نب دومح نب ملاس خيشلا ...... ......

 ٣ يبايسلا سيمخ نب سماش نب دومح نب ملاس خيشلا ۔- ............

 دمحم نب ليهس نب ىسيع نب دومح نب فيس نب دمحم نب نافلخ نب ملاس خيشلا - ٤
 يدشارلا

 ١٣٥ يصورخلا دعاج ناهبن يبأ نب نافلخ نب سيمخ نب ملاس خيشلا ۔- !......

 يربعلا دشار نب ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا ۔-٦

 يباَصقلا ةعيبر نب ملاس نب دشار نب ملاس خيشلا - ٧

 يمالسلا رورس نب ملاس خيشلا ۔٨

 نب نسحم نب حيصن نب حلاص نب ملاس نب ديعس نب ملاس خيشلا - ٩
 يدشاربلا ملاس نب دمح

 يقيوبلا يلع نب ديعس نب ملاس خيشلا ٤٠

 يتاهلقلا عيبر نب دومحم نب ديعس نب ملاس خيشلا -

 نب دمحم نب دوعسم نب ديعس نب تاكرب نب فسوي نب ديعس نب ملاس خيشلا ٤٢

 يلدبعلا هللادبع ينب نب ديعس نب كرابم نب ناميلس نب ديعس
 يميهشلا ناطلس نب ملاس خيشلا ١٤٣

 يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس نب ملاس خيشلا ٤٤

 يشولبلا يلع نب ملاس نب فيس نب ملاس خيشلا ٥

 يكمللا ديعس نب فيس نب ملاس خيشلا ٦-

 يديعسوبلا دشار نب ديعس نب فيس نب ملاس خيشلا - ٧

 يعرفلا ملسم نب فيس نب ملاس خيشلا ۔-٨٤

 يديعسوبلا فلخ نب هللادبع نب ملاس خيشلا - ٩

 ينالهبلا دمحم نب حلاص نب ميدع نب ملاس خيشلا ١٥٠

 يشولبلا بيرغ نب دومحم نب يلع نب ملاس خيشلا ١

 يسماشلا رماع نب ديعس نب شيرف نب ملاس خيشلا ١٥٢
 يدشارلا دمح نب لشاه نب دومح نب روسق نب ملاس خيشلا ١٥٣

 ا ج / نيينامعلا ةاضقل ] مجعم
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 ٢٨٦ يصورخلا دمحم نب ديعس نب دجام نب ملاس خيشلا ١٥٤
 ٢٨٨ يصقشلا دمحم نب ملاس خيشلا ١٥

 ٢٨٩ يرذنملا سيمخ نب هللادبع نب ديعس نب سيمخ نب دمحم نب ملاس خيشلا ٦

 "٣ يكمردلا لوحألا وبأ !دمحم نب ملاس نب دمحم نب ملاس خيشلا ١٧

 7 يثراحلا ملاس نب يلع نب دمحم نب ملاس خيشلا ٨

 ٣٠١ يمالسلا فيس نب رصان نب ملاس خيشلا ۔ ٩

 ٣٠٢ يكلاملا سيمخ نب دوعسم نب رصان نب ملاس خيشلا ٦٠-

 نب نارمع نب فيس نب دمحم نب ناميلس نب شازم نب ناحرس خيشلا ٦١
 .......................٣ يرماعلا ناحرس نب دمح نب لمرح نب ةحرس نب ناميلس نب ديعس

 ٣٠٥ يرماعلا ناحرس نب دمح نب لمرح نب ةحرس خيشلا ۔٢٦

 ٣٠٦ يبريضملا ديلولا وبأ ؛نيفيلُخ نب ديمح نب دوعس خيشلا ٦٣

 نب سيمخ نب ةعمج نب رماع نب ةعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلا ٦٤
 ٣٠٨ يوزنلا يدنكلا فلخ نب هللا دبع

 ٧" يدنكلا دمحأ نب دمحم نب ناميلس نب دوعس خيشلا ٥

 ٣ يكلاملا سيمخ نب رماع نب دوعس خيشلا ۔-٦

 ! يدمحيلا ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلا ٦٧

 ٢ يفوعلا رصان نب ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلا ۔-٨٦

 ة يدنكلا رماع نب ناميلس نب دمحأ نب ديعس خيشلا ٩

 ٣٦ رشبملا نب ديعس خيشلا ۔-٠

 ٣٦٧ يحبصلا يناث نب دمحم نب ريشب نب ديعس خيشلا ۔-١

 ٣٣٥٤ ةبارع نب حلاص نب يناث نب ديعس خيشلا ٢

 نب هللادبع نب نافلخ نب ملاس نب سيمخ نب دمح نب ديعس خيشلا - ٣
 ٢٣١ يصورخلا رمع

 ..... يمايرلا يبوتلا بيبح نب هللادبع نب دمحأ نب نادمح نب ديعس خيشلا ٤

 وسبحل ا نافلخ نب ديمح نب ديعس خيشلا ۔ ٧٥ م

 نب دمحم نب فلخ نب لمحم نب نافلخ نب ريصن نب ذمحم نب فلخ نب ديعس خيشل ا ۔٦٧١

 يصورخلا كرابم
 يديعسوبلا ىسيع نب سيمخ نب دشار نب ديعس خيشلا - ٧

 يثراحلا يثيغلا ميلس نب دشار نب ديعس خيشلا - ٨

 نب رصان نب حلاص نب سراف نب يدع نب سراف نب ريهز نب ديعس خيشلا ۔٩
 يسرافل ا دمحم

٣٣٦ 

٣٤٧ 

٣٤٨ 

٤٩ 
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 ..٤٧٨ < ۔۔.۔_۔ ۔_۔. ۔ ه _

 يولهبلا دشار نب دمحأ نب دايز نب ديعس خيشلا

 يسرافلا نافلخ نب ديعس نب ملاس نب ديعس خيشلا
 يشولبلا يلع نب ملاس نب ديعس خيشلا
 يرماعلا ةحرس نب ناميلس نب ديعس خيشلا
 نب ملاس نب فيس نب مديوخ نب ملاس نب ديعس نب ناميلس نب ديعس خيشلا
 يبايسلا دشار نب دوعسم
 يربعلا دمحم وبأ كدشار نب دوعسم نب رصان نب دوعسم نب دشار نب حلاص نب ديعس خيشلا

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب ديعس خيشلا

 يرزعلا ىسوم نب دمحأ نب رماع نب هللادبع نب ديعس خيشلا
 مالسلادبع نب هللا دبع نب ديعس خيشلا

 يولهبلا دايز نب رمع نب ديعس خيشلا
 مساقلا وبأ شيرق نب ديعس خيشلا

 يفيسلا فيس نب ناميلس نب دجام نب ديعس خيشلا
 . يدمحالا دمحم نب ديعس خيشلا

 يشاطبلا دمحم نب ديعس خيشلا
 يليعامسإلا مساق نب دمحأ نب دمحم نب ديعس خيشلا

 يدنكلا ديعس نب دمحم نب ديعس خيشلا

 يفيسلا ةعمج نب دمحم نب سيمخ نب رصان نب ديعس خيشلا

 يثيغلا ديعس نب رصان نب ديعس خيشلا
 يدنكلا دمحم نب دمحأ نب هللادبع نب رصان نب ديعس خيشلا

 نب دمحم نب ناميلس نب ديعس نب رماع نب لشاه نب ديعس خيشلا
 ىبعانلا ديع نب فلخ

٣٥ 

٣٥٢ 

٣٦١ 

٣٦٢ 

٣٦٣ 
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٣٦٦ 

٣٦٧ 

٣٦٨ 
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٣٧٢ 

٣٧٤ 

٣٧٦ 

 نسحلا وبأ ؛دمحم نب حلاص نب دمحم نب ديعس نب هللادبع نب دمحم نب نايفس خيشلا

 يدشارلا

 يسبحلا ديشر نب دمحم نب ناطلس خيشل ١

 يشاطبلا دمحم نب ناطلس نب دمحم نب ناطلس خيشلا

 يشاطبلا كلام نب تلص نب دمحم نب ناطلس خيشلا

 يليعامسإلا رصان نب دمحم نب ناطلس خيشلا

 ١ عنام نب ةملس خيشل .

 يلاعشلا مساقلا يبأ نب ناميلس خيشلا
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 مجعملا يفةاضقلا ءامسأ ةمناق
 ۔.۔ ٠٧٨١ ههلا 3 .٠ .۔ .. ۔ ۔۔۔۔

 ٨٩ ناورم وبأ ؛ريشب نب مكحلا نب ناميلس خيشلا - ٢٠٧

 نب دمحم نب ديزي نب مساقلا يبأ نب برعلب نب دمحم نب برعلب نب ناميلس خيشلا ۔ ٠٨
 ٣٩١ يديعسوبلا ديعس يبأ نب نامهد نب ركب يبأ نب برعي
 نب دمح نب ملاس نب حبصم نب عنام نب دشار نب عيمج نب دماح نب ناميلس خيشلا ۔-٩

 ٩٢ يدشاربلا ديعس

 آ نافلخ نب ناميلس خيشلا ۔ ٠

 ...... يمضهجلا حبصم نب ديشر نب ملسم نب دشار نب ناميلس خيشلا ٨٦٠

 "...... يدنكلا ديعس نب دمحم نب دوعسم نب ملاس نب ناميلس خيشلا ۔ ٢١٢

 .. يرماعلا لمرح نب ةحرس نب ناميلس خيشلا - ٢

 ٤١١ .....يبايسلا دشار نب دوعسم نب ملاس نب فيس نب مديوخ نب ملاس نب ديعس نب ناميلس خيشلا ٨٤

 ٠٢. لالمش نب ناميلس خيشلا ۔ ٥

 ...... يدنكلا دجام نب دمحم نب هللادبع نب ناميلس نب هللادبع نب ناميلس خيشلا ۔ ٦٦

 ٠٥: نامثع وبأ ؛نامثع نب ناميلس خيشلا ۔- ٧

 ٠٧ يعورزملا ديعس نب سيمخ نب يلع نب ناميلس خيشلا - ٨
 نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب ناميلس نب يلع نب ناميلس خيشلا - ٩

 ٤٠٨ يدنكلا دمحم نب ديعس

 11 يديعسوبلا كرابم نب ناميلس خيشلا - ٢٢٠

 31 يدنكلا هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب ناميلس خيشلا - ١

 ٣ , برعلب نب دمحم نب ناميلس خيشلا - ٢

 ٤ يميسقلا نيهر نب دمحم نب ناميلس خيشلا - ٣

 ...... يرمعملا رماع نب دمحم نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس خيشلا - ٤

 ٤١٦ يبعانلا دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا ۔ ٢٢٥

 نب مالس نب فيصخ نب روصنم نب يلع نب دمح نب رصان نب ناميلس خيشلا - ٦
 ؛\٧ ىليعشل ادمح

 ٧ - يلهذلا يدع نب ريمح نب رصان نب ناميلس خيشلا ٩

 ٨ - يليلخلا ديمح نب نيملاس نب رصان نب ناميلس خيشلا 35

 ٩ - يليعامسإلا هللادبع نب ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا ٢٣

 ٠ - يبعانلا دام نب ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا 31

 ١ - يتبسلا نانس نب فلخ نب رمع نب هللادبع نب نانس خيشلا ٥:

 ٢ - يدنكلا ديعس نب ناميلس نب دمحأ نب فيس خيشلا ٤٦

  

  

  

  



 ا ج / نيين امعلا ة اضقل ] مجعم
 .۔۔۔۔ . ه -ح . ٨٠

 ٣ يتبسلا هللا دبع نب رصان نب دمحأ نب فيس خيشلا_ ٢٧

 ٤ يلوعملا رصان نب ناينث نب فيس خيشلا ۔ ٤٢٨
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