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 ةيضاب ال رد اصم مجعم

يئايض ربكأ يلع :فيلأت
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 باتكلا تايوتحم

 فلؤملا ةمدقم

 ىضابإلا بهذملا سيسأت

 يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا

 نامعب ىضابإلا بهذملا راشتنا

 ايقيرفإ يف ةيضابإلا لوخد لوأ

 خيراتلا ربع بازيم يداو يف ةيملعلا ةايحلا

 برغملا يف ةيضابإلا ةمامإلا
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 ترهيتب ةيضابإلا ةفالخلا

 ةسايسلا يف موصأ نم

 ةديقعلا يف مهلوصأ نم

 عيرشتلا يف مهوصأ نم

 ةسمخلا رداصملا يف ةيضابإلا يأر

 ةيعامتجالا تاقالعلا يف مهلوصأ نم

 ةلودلا و دارفألا نيب ةقالعلا :ىلوألا ةرقفلا

 دارفألا نيب ةقالعلا :ةيناثلا ةرقفلا

 ىرخألا بهاذملا و ةيضابإلا نيب ةيفالخلا لئاسملا مهأ

 ةيهلإلا تافصلا.١

 ةيؤرلا ا
 نآرقلا. ٣

 منهج يف دولخلا لئاسم.٤

 ناميإلا هلأسم.٥

 رصاخشإلا ةءارب و صاخشألا هال ٦.

 ...... ةعافشلا ةلأسم ٧.

 دحوملا ىلع ةيضابإلا قلطي.٨

 ةمايقلا موي طارصلا و نازيملا

 ةباحصلا ةلأسم ١٠.

 ةمامإلا ةلأسم.١١

 ةيضابإلا نع تقشنا قرف

 راكنلا.١
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 د ٧ ةينيسحلا. ٢

 ت٨.. ةيكاكسلا. ٣

 ت ........٨ ةيثافنلا. ٤

 ...... ةين رفلا. د

 ................٩ ٥ ةيفنخا.٦

 ...... | لحنلا ر للملا و تالاقملا بتك يف ةيضابالا

 نيقرشتسملا تاسارد يف ةيضابالا

 تاقحلملا

 يداربلل ةيضابإلا بتك يف ةلاسر :لوألا قحلملا
 يملاسلا نيدلا رونل ةيضابإلا بتك ةرثك يف ةلاقم :يناثلا قحلملا

 ...... يثراحلا دمح نب ملاسل ةيضابإلا ءاملع تافلؤم ضعب ركذ يف هيبنت :ثلاثلا قحلملا
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 فلؤملا ةمدقم

 ىلإ ضرعتت ةيمالسإلا بهاذملا و قرفلا نأ دحن نحنو ةليوط ةرتف ذنم

 ةمجاهمب ضعبلا أدب يذلا دحلل ،ةينيد تايصخش دي ىلع ةساردلا و دقنلا

 ديدعلا نأ قح ،هيلإ تلصو تالوقنم ساسأ ىلع قرفلا و بهاذملا ضعب

 و عقاولا ضرأ ىلع اهل ةقيقح ال بهاذملا ضعب لاطت نلا مهتلا نم

 هذه و ،‘يرخألا بهاذملا ىلع دقحلا و ةيهاركلا وه ديحولا اهردصم
 نع ثيدحلل اهفيلأت مت نيلا بتكلا نم ديدعلا يف اهدهاشن ةرملا ةقيقحلا

 ةيمهألا ةميدع ةيملعلا ةيحانلا نم ربتعت نلا بتكلا هذه و لحنلا و للملا

 قلخ ىللإ تدأ - ماع فلأ لبق ىلإ اهضعب فينصت دوعي دإ - اهمدق مغر

 نع تضخمت و نمزلا رم ىلع تمقافت نيملسملا نيب نظلا ءوس نم ةلاح

 ناودعلا و بهنلا و لتقلا و فنعلا سرامت ةيبهذم قرف و تاعامج روهظ

 الاكشأ تذختا نيملسملا نيب تافالخ بوشن نع و يمالسإلا عمتجملا يت

 .لايتغالا و ديدهتلا و ةيركسعلا تاعارصلا لثم ةفلتخم

 ىرخألا قرفلا و بهاذملا تايرظن و ءارآب ةقيقدلا ةفرعملا بايغ عم و

 نع تردص نلا تافلؤملا و بتكلا ضعب ىلإ دنتست ةفرعملا تحبصأ

ىهابتي دق نيفقثملا ضعب نأ ىح ةديدع نورق لبق ةفورعم تايصخش



 ةيضابالا رداصم مجعم ٢

 هنأ هداقتعاب .يمالسإلا خيراتلا و ثارتلا يف ًادنس اهل نأ ىري نولا هثوحبب

 و نيضرغملا ضعب لعج دقو رومألا كلت يف ةضحملا ةقيقحلا ىلإ لصوت
 ممتاءارتفا و مهبيذاكأ رشن يف مهل اكالم ثوحبلا كلت جذسلا نم نورخآ

 حبصأف ،اهنمأ و ةيمالسإلا تاعمتجلا و لودلا ةدحو كلذب نيفدهتسم

 - مهرظن ةهجو نم - ايبهذم مهعم فلتخي يذلا ءيربلا ملسملا لتق
 .هللا ليبس يف اداهج و ةدابع

 داحتاب ةريبك و ةعيرس تاوطخ برغلا هيف مدقتي يذلا تقولا يف و
 اننأ دحب اديدج يملع فاشتكا ىلإ موي لك لصوتي و روطتلا و يقرلا
 و روطتلا و يقرلل ىعسن و ابناج انتافالخ حرطن نأ لدب و نيملسمك
 و ثيداحألا و نآرقلا ميلاعت ساسأ ىلع ةيمالسإلا انتاعمتجمب ضوهنلا

 نم ديدعلا يف ايبهذم اعارص شيعن لازن ال ةفيرشلا ةيوبنلا تاياورلا

 نأ دحن ةيبهذم تاعارص اهيف دهاشن ال يلا قطانملا يف و .ملاعلا قطانم

 لجأ نم ةلئاط ًالاومأ و اغلابم نوقفني نيملسملا ءاملع و ةيمالسإلا لودلا

 ةيمالسإلا بهاذملا و قرفلا ءارآ ضحد و مهدئاقعب ريشبتلا و ةياعدلا

 يلع فرعتلل تقفنأ و تفرص لاومألا هذه نأ ول و اهقيسفت و يرخألا
 و يملع لكشب ىرخألا ةيمالسإلا بهذملا و قرفلا ميلاعت و ءيدابم

 كلتمن اننأل .ايلاح يبرغلا ملاعلا هيلع وه امم لضفأ عقوم يف انكل دياحم

 نييالملا فطع و ةمحر و ةيماس ةيمالسإ ةعيرش و ةيونعم رئاخذ و ازونك
 كلذ ىلإ انفضأ اذإ و ،يبرغلا ملاعلا اهدقتفي ،ةرهاطلا نيملسملا بولق نم

 نم ةناكم لضفأ كش كش ندأ نودب نوكنس انيدل ةرفوتملا ةيداملا رئاخذلا

 .ةيناسنإلا فراعملا و ةيرشبلا ةفرعملا لاحب ف برغلا

 ةيمالسإلا بهاذملا ضعبل ةيعقاو و ةيقيقح ةفرعم دوجو مدع ةلكشم نإ

 ةيدئاقعلا و ةيخيراتلا اهتعيبط ىلإ ساسألاب دوعي ىرخألا بهاذملا لبق نم

 تلمع اممأ وأ ةينطاب دئاقع تاذ نوكت نأ امإ قرفلا هذه و ،ةصاخلا

 ايهنم اهميظنت يف رظنلا ةداعإ دعب تراتخاو ةيرس تاميظنت لكشب



 ٣ فلؤملا ةمدقم

 نم افوخ نيملسملا رئاس نع نيلوزعم اوقب نيذلا اهدارفأل ةصاخ ةديقعو
 نيعأ نع ممتافلؤم و مهبتك هيف اوفخأ يذلا دحلل ،نيرخآلا لبق نم ريفكتلا
 ةئطاخلا ةفرعملا و مهفلا ءوس تالاح تخسرت لكشلا اذم و ،نيدقتنملا

 و لاصتالاب الإ مهدئاقع ةقيقح و هنك ىلع فرعتلا نكمي ال و ،مهنع
 وه اذه و ،فقرفلا و بهاذملا كلت عابتأ عم فصنملا و قيثولا طابترالا

 .حيحص لكشب اهيلع مكحلل ديحولا ليبسلا
 ةحاس جلت ال ةيرسلا امتاميظنت ببسب و ةينطابلا قرفلا و بهاذملا

 ق و .مايألا رورمب اهدض ةهجوملا مهتلا داد زت كلذل ،يدئاقعلا لادجلا

 ضعب نأ تيح ،عقاولا نع ةديعب و اهل ةقيقح ال رومأب مهتت نايحألا ضعب

 و بهاذملا ضعبل تهجو لا ةلطابلا مهتلا ضعب ربتعا نيملسملا ءاملعلا

 اوناك و .ةساردلا و لمأتلا لا جاتحت ال لا ةيخيراتلا تاملسملا نم قرفلا

 نم ققحتلل ةجاح ال ةرتاوتملا مولعلاك اهوربتعا يذلا دحلل اهل نينئمطم

 و ،دحأ امب كشي ال دنهلا مساب ةلود دوجو نأ امك و ،اهمقس وأ اهتحص

 نم ققحتي يك كانه ىلإ صخش بهذي نأ ىلا كلذ ةفرعم جاتحي ال

 ةينطابلا قرفلا و بهاذملا لوح نوثدحتي ءاملعلا ضعب نإف اهدوجو

 .اهقسف و اهرفكب مكحي و يفي مهضعب و مساح لكشب و ةيمزجت

 يف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم هنأ ىرن ةدوجوملا براجتلل رظنلاب و
 و ميوقت متي نأ و ،يدلا مالعإلا و ةياعدلا تايجيتارتسا و تاسايس

 اذإ و دياحم لكشب نيملسملا بهاذم رييغتل تقفنأ تلا تايناكمإلا ةسارد

 يغبني رخآ ابهذم ©بهاذملا دحأ عابتا قنتعا نإو ةردان تالاح يف لصح

 تضرعت نلا حاورألا يه ام و هفلك يذلا نمثلا وه ام فرعن نأ

 و قئاقحلاف ،لاحلا اذه يف تقفنا يلا لاومألا و كلذ ليبس يف رطاخملل

 ذنم هيلع أشن يذلا بهذملا ىلإ ليمي ملسم لك نأ نيبت ةدوجوملا دهاوشلا

 اقلطم ًاقح هسفن ىري ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نم دحاو لك نأ و رغصلا

 نآرقلا هحضو يذلا وه حيحصلا قيرطلا نإ .نيرخآلا ةئطنحت لإ ىعسي و



 ةيضابالا رداصم مجعم ٤

 ةوسألا لعج و مهنيب اميف ةوخألا و ةدوملا ىلإ نيملسملا هيف اعد و ميركلا

 و بيجعلا نم كلذل ،ممنسو هلآو هيلع لا ىلصرمركألا لوس رلا كلذ يف ةودقلا و
 ةريس نأ نيح يف نيملسملا نحن اننيب اميف عراصتن و ىداعتن نأ برغتسملا

 نيب ةعئاش و ةدوجوم هنع ةلوقنملا تاياورلا و مسو هلآو هبلع ةلا ىلصرلوس رلا
 نم تربتعا و رتاوتلا ذح ىلإ امترثك تلصو دق و نيملسملا عيمج

 .تاملسملا

 نيبهذملا عابتأ نيب ةيومدلا تاعارتلا هيف دجنس خيراتلا انحفصت اذإ

 نكمي الأ نكل رخآ بناج نم ةيعفاشلا و ةهج نم يفنحلا و يلبنحلا

 نوكي نأ ةروكذملا بهاذملا نيب ايلاح دوجوملا مهافتلا و مالسلا و قافولل

 .ةيضابإلا و ةعيشلا و ةنسلا نيب مهافتلل ًاجذ ومن

 نع بهاذملا ىلع ةيادبلا يف اوفرعتي نأ نذإ نيملسملا نيركفملا ىلع

 .ةقدب اهتسارد و ةديدجلا اهرداصم و ةيلوألا اهرداصم ىلإ عوجرلا قيرط

 و ديدج يأر ىلإ اولصوت دق روكذملا بهذلا اوركفم نوكي دق هنأل
 كلت ةبسن نإف كلذل .ةيلوألا مهدئاقع عم ضراعتي وه و هيلع اوعمجأ

 هذه يف ثحابلا ىلع و .مهقحب املظ ربتعي ايلاح مهيلإ ةميدقلا دئاقعلا

 و ةيدئاقعلا هجئاتن روصتي ال نأ و ةيبهذملا ةيبصعلا نم درجتي نأ ةلحرملا

 امك ،يقيقحلا مالسإلا عم ةقباطتم و ةيعطق و امي املسم ارومأ هتاجاتنتسا

 بهاذملا رداصم نم عاطتسملا ردق ةدافتسالا ىرخأ ةهج نم هيلع

 و ءاقتلالا طاقن نايبل ىعسي نأ هيلع ةيناثلا ةلحرملا يف و .اهسفن ةروكذملا
 ىلع فرعتلا نأل 5ينيد و ايدئاقع بهاذملا فلتخم نيب ةدوجوملا كارتشالا

 .اهنيب نواعتلا و لماعتلل البقتسم ةيضرألا رفوي نأ نكمي تاكرتشملا هذه

 فلتخم ءاملع نيب يملعلا نواعتلا قاطن عيسوت يغبني ةثلاثلا ةلحرملا يف و

 عم نيملسملا بيرقت و يمالسإلا ملاعلا لكاشم لح لجأ نم بهاذملا

 .يخيرات و قباس مهف ءوس يأ ةلازإ و عفر و مهضعب



 ٥ فلؤملا ةمدقم

 يف نايدألا و قرفلا مسقل اسيئر تنك امدنع و ًاماع رشع ةثالث لبق
 ةيمالسإلا مولعلا ةبلطل تاسارك دادعإب تركف نارهط تاعماج ىدحإ

 تأدب كلذل ةيمالسالا بهاذملا ىلع مهعالطا و مهتفرعم ةدايز لجأ نم

 جارختسا و ةيمالسالا بهاذملا و قرفلاب ةصاخلا رداصملا و بتكلا عمجب

 يف تدهاش دق و ىعوضوم لكشب بهذم لكب ةصاخلا تاحلطصمل

 و لاوقأ نيب ًاديدش ًاداضت اهنع ةباتكلا و تايرظنلا و ءارآلا ةسارد ةلحرم

 عمجلا لعج يذلا دحلل دحاولا بهذملا لوح نيفلؤملا و باتكلا ءارآ

 تقول كلذ ذنم و ،نيضيقنلا نيب عمجلا ي لاحلا وه امك لاحم اهنيب

 ءارآلا ساسأ ىلع ةيمالسإلا بهاذملا نع ثدحتت لا رداصملا عمج تررق

 امك ةقيقحلا ةفرعمل كلذ و طقف اهعابتأ لبق نم حرطت يلا تايرظنلا و

 .انأ اهديرأ امك سيل و مه اهاري

 بهاذملا و قرفلا تارشع رداصم ىلع تفرعت ةيلوألا تاسارد يف و

 كلذ ىف ببسلا و .ادج ًليلق ةيضابإلا نع اهيف ثيدحلا ناك !ةيمالسالا

 سرهف فيلأت تلمكأ امدنع و .بهذملا اذه نع ةدوجوملا رداصملا ةلق وه

 زوردلا :يياثلا دلجلا ةيريصنلا :لوألا دلجملا) ةيمالسإلا قرفلا رداصم

 نم و م ١٩٩١ و ١٩٩٠ يماع توريب يف عبط و (ةيديزيلا :ثلاثلا دلجا
 ةيضابالا لوح يرداصم لامكتسأب ركفأ تأدب .مق يف هتعابط تق ش

 ةهجلا هذه نم و ةيمالسإلا بهاذملا مدقأ نم ربتعي بهذملا اذه نأل

 يلا بهاذملا نم اهريغ و ةيديزلا و ةيريصنلا و ةيليعامسإلاب ساقيال

 رمألا ئداب يف روصتأ تنك و ،ءافلخلا رصع نع ةرخاتم نورق يف تنوكت
 ةلاسر و باتك ةئاملا زواجتتال بهذملا اذه نع ثدحتت لا رداصملا نأ

 رحب يف ىمدق تعضو نينأ تكردأ ‘ثحبلاب تقمعت نأ دعب و ننكل

 نقح وأ درف ةعاطتسا قوفت ايفارغولببلا هذه لثم دادعإ نأ و جاجع

 و نيثحابلا ةجاحب يروعشل و .ةريبك تايناكمإ تاذ ثوحب ةسسؤم

 تلذب ،ايفارغولببلا هذه لثمل رصاعملا انملاع يف يضابإلا بهذملاب نيمتهملا



 ةيضابالا رداصم مجعم ٦٩

 مكيدي نيب يذلا رثألا اذه يف ةيضابالا بتك و تافلؤم عيمجتل يدهج

 .ميظعلا رحبلا كلذ نم ةرطق درحب ناك نإ و

 ةيضابإلا تافلؤملا نأ يه و ةيضقلا هذه ىلإ تافتلالا نم انه دبال و
 بجوتسي ثيحب خيراتلا ىدم ىلع ةمكارتم و ةريثك ةيدئاقعلا و ةيملعلا

 لبج :لثم ،ةفلتخم قطانم ىلإ هدافيإ و نيركفملا نيثحابلا نم قيرف دادعإ
 مايقلا و نامع ةنطلس تابتكم ةصاخ و ،بازيم ،ةبرج كرابحنز ،ةسوفن
 يعاسم نم مغرلا ىلعف .مهسفنأ ةيضابإلا ءاملع ةدعاسمب ةمهملا هذهب
 تاونسلا لالخ يركفلا و يدئاقعلا مهثارت و مهرئاخذ رشن يف ةيضابإلا

 و رئاخذلا كلت نم ادج ليلقلا نأب مزجت ءاعدإلا نكمي هنكل 6ة ريخألا

 تابتكملا ىف يقاب لازي ال اهنم اريبك اددع نأ و اهتعابط تمت ثارتلا

 ىدم كاردإ مدع نإف ديدشلا فسألل و .تاطوطخم لكش ىلع ةيصخشلا

 نكل ،يعم نواعتلا نع بزعي ديدعلا تلعج ايفارغولببلا هذه ةيمهأ
 ىلع ةيصخشلا يتاناكمإ نم ندألا دحلاب ةعومجملا هذه دادعا تعطتسا

 فرعتلا يف ةديدشلا يبغر و رفاولا يح مغر و !اماع رشع ةئالث ىدم
 ةنطلس ةرايزل تقفو نينأ الإ ةيضابإ ةيبلغأ اهنكست نيلا قطانملا ىلع

 هلظ ماد يريخست يلع دمحم خيشلا يذاتسأ د وهجب قطانملا لللت نم نامع

 يذلا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا نامع ةنطلسل ماعلا يفملا ةدعاسم و

 يلع تلصح نامع ىلإ يرفس لالخ و كملعلا و رفاولا ءاكذلاب ف رعي

 يف يدعاس دق و سرهفلا اذه كلذب تلمكا و ةيضابالا رداصملا نم ريثك
 روتكدلا و يميقملا دعسأ ديسلا و يبايسلا دوعس نب دمحأ ديسلا رفسلا اذه

 خيشلا و يدشارلا هللا دبع نب كرابم روتكدلا ةو يلوعملا بلاط نب دايز

 تاطوطخملا ةبتكم ةرايزل تقفو و ينامعنلا نيتسلا نب يلع نب ملاس

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم و ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازوب

 ةعماج دجسم ةبتكم و نوناقلا و ةعيرشلا ةيلك ةبتكم و يديعسوب لآ

 يظح نسح نم و ةنسلا هذه يف ةماعلا الهبلا ةبتكم و سوباق ناطلسلا



 ٧ فلؤملا ةمدقم

 لضافلا ذاتسألا يلع تفرعت دق ةيعرشلا مولعلا دهعمل يترايز لالخ نم
 تنك امدنع و رئازخلاب ةيضابإلا ءاملع نم رصان حلاص دمحم روتكدلا

 ثارتلا ةرازو حانج ترز م ٢٠٠٠ ماع يظوبأ باتك ضرعم يف لوحتأ
 حانحلا لوؤسم اهيف يل حمس لا و نامع ةنطلس يف ةفاقثلا و يموقلا

 ىلع و ،حانخلا اهنمضت نيلا تافلؤملا و ١, بتكلا نع سرهف دادعأب ًام ركتم

 .ينيانتما و ي ركش لك ل لمحأ ىن .نا الإ نآلا همسا ركذتأ ال نأ نم مغ رلا

 ةنوآلا يف نامع ةنطلس يف ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو تماق دق و
 نيب روسجلا دم و ،يضابإلا ثارتلا ءايحإ يف ةمهم تاردابمب ةريخألا
 مهأ نم ربتعت يبأر يف ةوطخلا هذه و ةديدحلا ةراضحلا و مدقلا ثارتلا

 سوباق ناطلسلا ةعماج تماق و .ةيمالسإلا لودلا تاموكح تايلوؤسم

 و ةيضابإلا تاطوطخملا ميظنت ; و ةسرهفب تاطوطخملا ءاملع ةدعاسمم. و

 تاطوطخملا " مانأ نم ديدعلا عمج ىلا ةفاضإ ،اهلوح قيقحتلا

 .اينازنت ،ايناطيرب دنهلا ،ادنلوه ،لاغتربلا :لثم نادلبلا فلتخم يف ةدوجوملا

 رشن نكمم تقو ع رسأب و متي نأ لمأن و ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا و

 .يضابإلا بهذملاب نيمتهملا نيثحابلل ةمهملا رداصملا هذه سرهف

 قيرط يف ةرثؤم ةوطخ باتكلا اذه نوكي نأ وجرأ ماتخلا يف و
 ه ءاملعب لاصتالا لالخ نم لمآ امك .ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا
 .باتكلا اذه صقاون ىلع بلغتلا ىضابإلا بهذملا تايصخش

 ٣. . ٢ ٥ ين ايض ربك أ يلع

 نارهط
 ه ).-





 يضابإلا بهذملا سيسأت

 و ةرجهلل ٢٢ ةنس دلو يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ ةيضابإلا مامإ

 .ةيرجه ٩٣ ةنس هتافو نإ :ليق و لاوقألا حجرأ ىلع ه ٩٦ ةنس يفوت
 مهلاجر دحأ -يميمتلا ضابإ نب هللادبع ىلإ بهذملا اذه عابتأ بسن

 ءارآلا حجرأ ىلع ىفوتملا سعاقم نب ديبع نب ةَّرُم يب نم - نيروهشملا
 نب كلملادبع مايأ رخاوأ ىلإ شاع و ةيواعمل ارصاعم ناك و ه ٨٦ ةنس
 .ناورم

 و "ةنسلا ىلإ ليواقألا برقأ ضابإ نبا لوق" :دربملل ارماكلا يف و
 هللادبع هيلإ هجوف دمحم نب ناورم مايأ يف ج رخ يضابإلا هللادبع نإ"" :لاقي

 ."ةلابتب هلتاقف ةيطع نب دمحم نب

 يميمتلا ضابأ نب هللادبع ىلإ بهذملا اذه عابتأ بسن ":ةيضابإلا لوقي
 كلملادبع دهع يف ةيومألا ةلودلا ةالو ضعب كلذب مهاس ،ةيسايق ريغ ةبسن

 ت رج ىلإ ةليوطلا تاشقانملا و تالسارملا ببسب ،ودبي اميف ناورم نب

 هداعتباب يومألا مكحلا دقن يف ةطشنلا هتكرخحل و كلملادبع و هللادبع نيب
 رومأ لازتعا وأ لادتعالا ىلإ ةلودلا ماكحل هتوعد و ءافلخلا جهنم نع

 ١. لماكلا .دربملا ١٧٩/٢ - ٠ ١٨.
 ٢. ص .لدتعم يمالسا بمذم ةيضابإلا رمعم ييخ يلع ٦ - ١١.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١1

 ةماعلا دنع رهظ ثيحب جراوخلا دض ةبلصتملا ةيلدحلا هفقاومل مغ كسانلا

 ٍ .ميعزلا رهظم

 مهنم اناميإ ةوعدلا لهأ مهسفنأ نومسي اوناك دقف مسفنأ ةيضابإلا امأ

 توم دعب الإ ةيضابإلاب اوفرعي مل و \فقوتت ال ةوعد و ةلاسر مالسالا نأب
 ىلع ترشتنا امدنع كلذ دعب الإ ةيمستلا هذمب اوفرتعي مل و نامزب رباج

 نإ :نولوقي و نيرخآلا دنع عقاولا رمألاب اميلست اهولبقتف .عيمجلا ةنسلأ

 مهتعامج تناك و ةيضابإلا يأ ةيمستلا هذه مهيلع اوض رف مهءادعأ

 .ةماقتسالا لهأ وأ ،ةوعدلا لهأ وأ قحلا لهأ :اهسفن يمست

 ةملك قلطأ مهبلغأف .جراوخلا فيرعت و ديدحت يف نوخرؤملا فلتخا

 مامإلا شيج تلزتعا و نيمكحلا ميكحت تركنا يلا ةفئاطلا ىلع ج راوخلا

 يلع مامإلا اراح مث ميكحتلا ةعدخ دعب مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع

 ةقرفلا وأ ةفئاطلا هذه و ،اهيلع ىضق و دعب نم مالسلا هيلع بلاط يبأ نب
 ةيرورحلا و ناورهنلا لهأ :اهنم ىرخأ ءامسأ ةدعب خيراتلا بتك يف تيمس

 وأ دقتنا نم لك ىلع جراوخلا ةملك نوقلطي نيخرؤملا ضعب و ةمكحملا و
 نأل و كئلوأ و ءالؤه نيب عمجي نم كانه و ةيومألا ةلودلا ىلع جرح
 مهيلع تقلطأ دقف نييومألا ةسايس تدقتنا نيلا فئاوطلا ىدحإ ةيضابإلا

 .ج راوخلا ةملك

 ةملك نأ الإ ج راوخلا دض ماكحلا فقومل اوهتنا دق جراوخلا نأ مغر و

 تقولا تيح خيراتلا كلذ ذنم ةيضابإلا ىلع قلطت ترمتسا جراوخلا

 .نيملسملا ةيقب نع يضابالا ركفلا لزع كلذ ىلع بترت و رضاحلا

 ديدحت يف اوبرطضا ةيضابالا ريغ نم ةيضابإلا ع اوبتك نيذلا و

 لاق نم مهنم و جراوخلا ىلإ ةيضابإلا بسني مهبلغأف ،جراوخلاب مهتقالع
 ق رفلا برقأ لاقف ًاليلق مهفصني نأ لواح مهضعب و ج راوخلا لدعأ مه

 دق مهرثكأ نإف كلذ مغر و ىوقتلاب مهفصو نم مهنم و ةنسلا لهأ ىلإ



 ليلق و ج راوخلا ىلا ةيضابإلا ةبسن يق باكلا و نيخرؤملا ءامدق عم قاسنا

 .ج راوخلا نم اوسيل ةيضابإلا نأب اوحرص نيذلا ادج
 :يلي ام جراوخلل مهتقرافم ىلع ةيضابالا ةلدأ ةلمج نم ركذن

 ىلا ضابإ نب هللادبع ةلاسر نيخرؤملا نم هريغ و يربطلا هركذ ام ١.
 ءاذيا دتشا امدنع كلذ و ،هريغ و يربطلا اهدروا يلأ قرزألا نب عفان

 ضابا نب هللادبع ىلا ةلاسر قرزألا نب عفان لسرا نييومألا ةالو صعب

 .ضابا نب هللادبع هضفر و جورخلل اهيف هوعدي
 اوضفر ممأ ىلع لدي جراوخلا لبق نم ةَدَعقلاب ةيضابإلا ةيمست ٢.

 ىلع ايلا و ناك امدنع هيبا نب دايز دهع ف اذه ناك و مهعم ح و رخلا

 ةيدأ نب سادرم لالب وبآ وه تقولا كلذ يف ةيضابالا ميعز ناك و قارعلا

 ةروثلا نع سادرم عابتا ممكارقا دوعق ج راوخلا ركنأ دقف ،©يميمتلا

 .نيملاظلا ةالولا ةبراحم و

 نامع يف ةيضابإلا مامإ دوعسم نب يدنلجلا نأ ايخيرات تباثلا نم ٣.

 .يجراخلا نابيش لتقب تهتنا نلا و ةيرفصلا نم وه و يجراخلا نابيش براح
 قلعتي اميف اصوصخ و ةعيرشلاب خيراتلا ىدم ىلع ةيضابإلا مارتلا ٤.

 يق الإ ديحوتلا لهأ نم دحأ هجو يف فيسلا اوعفري مل ةيضابإلا نإ .د

 ملعلاب اومتها دقف ةيضابإلا امأ ،ءامدلا ةقارإ ىلا اوحنج دق جراوخلا ٦.

 .القن و انيودت

 اما نيملسملا نم مهريغ نيب و مهنيب ج وازتلا ل و زيجي ةيضابإلا . ٧

 .نيك رشم مهاوس نم نأ نوري مهنأل كلذ نوزيجن الف ج راوخلا
 نم و مهيلإ تالاقملا باتك اهبسني لا لاوقألا نوركني نويضابإلا

 :ىلي ام ةيضابإلا ىلا افوبسني نيلإ ةركنملا تالاقملا ىلع ةلثمألا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٢

 هللا فرع نمف ،هدحو هللا ةفرعم الإ ناميإلا و كرشلا نيب سيل ١.

 نم يرب رفاك وهف ران وا ةنج وأ لوسر نم هاوس امب رفك مث هدحو
 .كرشلا

 ءامسلا نم اباتك هيلع لزتي و مجعلا نم الوسر ثعبيس هللا نإ ٢.

 .ةدحاو ةلمج

 مل نإ و باتكلا لهأ نم ةوبنلاب تسو هلآو هيلع لا ىلصردمحمل دهش نم ٢.
 .نونمؤم كلذب مهف هتعيرشب اولمعي مل و هنيد يف اولخدي

 اذهب لوقي نم ىلع نومكحي و 7 تالاقملا هذه نوضفري ةيضابإلا و

 .ةرورضلاب نيدلا نم ملع امل بيذكت و هللا ىلع در هنأل كرشلاب هلاثمأ و

 جراوخلا ىلإ بسني ام عيمج ىلإ اورظن تالاقملا بانك نأ ودبي و

 ىلع ةلثمألا نم و مهنم مهمأ مهمعز يف مهرابتعاب ةيضابإلا ىلإ هوبسنف
 :يلي ام كلذ

 .عامجإلا نوركني ١.

 .مج رلا نوركني . ٢

 .ربقلا باذع نوركني . ٣

 و ةيلوقلا ةنسلاب تبث هنإ نولوقي امإ و محرلا ن و ركني , و رشنل

 ةريثك ثيداحأ ىلإ ادانتسا نيكلملا لاؤس و ربقلا باذع نوتبثي و ةيلمعلا

 .عوضوملا يف تتبن

 و ك و حالسلا نم . نيملسللا لاومأ ا ةمينغ نولحتسي ةيضابإلا .

 .كلذ ادع ام نومرحي

 .ةينالعلا يف اهولحتسا و رسلا يف مهيفلاخم ءامد اومرح ةيضابإلا ٦.

 اوبات نإف ،ليوأت وأ ليرتت يف مهيفلاخم ةباتتسا بحت :نولوقي ةيضابالا ٣.

 .هلهج عسي ال ام وأ هلهج عسي اميف فالخلا كلذ ناك ءاوس اولتق الإ و



 ٣ ١ ىضابالا بهذملا سيس أت

 نإف ‘بيتتسا مغ دحلا هيلع ميقأ قرس وأ ىنز نم :نولوقي ةيضابإلا ٤.

 .لتق الإ و بات

 احالس ال نيملسملا لاومأ نم ءيش يأ ةمينغ نولحتسي ال ةيضابإلا و
 بكتري هنوري نم نوبيتتسي مه و مالس يف ال و برح يق ال و هريغ ال و
 مهنم ادحاو ناك بات نإف يصاعملا نم رئابك ىلع مدقي وا نيدلا نم اعدب

 ادبأ هلتق مهدنع زوجي ال و ةماعلا ملسملا قوقح هوطعأ هفقوم ىلع رصأ نإ و

 ال مه و دترملا ماكحأ هيلع قبطنت ذئنيحف ،ةدرلا ىلإ ةعدبلا زواجت اذإ لإ
 دق نيملسملا عيمج نأل ،ةينالعلا يف ال و رسلا يف ال مهيفلاخم ءامد نولحتسي
 ديحوتلا ةملكب مهلافطأ و مهؤاسن اوناص و مهلاومأ اوظفح و مهءامد اونقح

 .ديحوتلا نم جورخلاب الإ اهنم ءيش لحي ال و

 مث عطقلا وه و ةقرسلا دح هيلع ميقأ قرس نم نإ نولوقي ةيضابالا و

 انصحم ناك نإف ىنز نم و كلذ دعب ءيش هيلع مه سيلف ،هليبس ىلخأ
 .كلذ ريغ هيلع مهف سيل و هليبس كرت مث دلج نصحم ريغ ناك نإ و مجر

 .نيزلا و ةقرسلا دح و نيفلاخملا مكح يف ةيضابإلا دئاقع يه هذه

 الإ ضابإ نبا ةيجراخ ركذ نإ و خيراتلا نإ ':نيخرؤملا ضعب لاق و
 و مهنع لصفناف اريخأ يأرب مهفلاخ هنأب ركذ يذلا خيراتلا سفن وه هنأ

 .ايجراخ دعي ملف اذإ مهيأر داسف نب

 يدزألا ديز نب رباج ءانعشلا وبأ

 دمحيلا ةليبق نم يرصبلا يفوجلا يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ وه
 بتك ددعتت ل و ةرصبلاب ف وجلا برد إ ةبسن يق وجلا و ةينامعلا

 .ةرجهلل ١٨ - ٢٢ يماع نيب هديدحت نكمي نكل و ،هدلوم خيرات ةريسلا
 وأ حصألا و كهتافو خيرات لوح رداصملا فلتختف هتافول ةبسنلاب امأ

 ١. ص ا اديمع ر ةيضابإلا خيرات ي ةسارد ؤب زع دمحم مهنيز دمحم ٧.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٤

 يوت يذلا عوبسألا سفن يف يتوت هنأ ةاورلا ضعب نع ءاج امك حجرألا
 .ه ٩٣ ماع ريخألا اذه تام دق و ‘كلام نب سنأ هيف

 افورعم و ادوج وم لازيال اهربق و هتنبا مسا وه و ،هتينك ءاثعشلا وبأ و

 - هوبأ ناك و نامعب "يوزن" ةيالو لامعأ نم "قرف" ةدلب يف نآلا ىلإ

 و هدشأ غلب امل و املاع - صاّصجلا ماكحأ يف ةياور رباج هنع ىور يذلا

 و ةسايسلا و بدألا و ملعلا يف ةروهشم اهموي يه و ةرصبلا دصق ىوتسا
 ةدازتسال زاجحلا نيب و اهنيب لقنتي ناك و ملع ةسردم و ماقم راد اهذختا

 .خيش ةاقالمل وأ ةلأسم قيقحتل وأ ةفرعم

 دعب هبابش نم ركبم تقو ىلإ ةيضابإلا ةكرحلاب رباج ةقالع عجرت

 نم عبارلا دقعلا رخاوأ يف ةرصبلل هباحصأ و يميمتلا ةيدأ نب سادرم وخ

 بولسأب و ةيرسلا نم قاطن يف ناك مهعم هطاشن نأ ىلع لوألا نرقلا

 .هيلإ رظنلا تفلي ال
 رباج رهتشا و ةيدو ةقالع ةيدأ نب سادرم لالب يبأ و رباج نيب ناك و

 سادرم لالب وبأ هيف لتق يذلا ماعلا وه و ه ٦١ ماع لبق هعابتأ نيب

 ممقوعد ميظنت و مهرمأ رباج ىلوتي نأ ىلع ةدعقلا قفتا دق و ©يميمتلا

 نم مغرلا ىلع و ،ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا روطتل ىلوألا لحارملا ذنم
 يف كرتشي مل هنإف ركبملا تقولا كلذ ذنم ةدعقلا ةماعزل رباج ءوبت

 مل و يمالسإلا خيراتلا ن .م ةرتفلا كلت يف ترج يي :ولا ةيسايسلا ثادحألا

 هنإ نيح مح وأ ءةدعقلل اميعز و امامإ ناك رباج 5 ة رصبلا ناكس ةّماعل دبي

 لع ا هباحصأ هدعاس و يسايسلا هءامتنا ىفخا هنأل امهب ةقالع ىلع ناك

 ىلإ كلذ يدؤيف ةطلسلا نويع نع هرتس نوبحي اوناك مهنأل كلذ

 لوق وه اذه ،اهدهم ق ممقوعد تومتف ايونعم وأ ايدسج هتيفصت

 .يدزألا ديز نب رباج مهمامإ يف ةيضابإلا
 و «هل ةيلاتلا تارتفلا ىلإ هل مهيلوت و رباج ىلا ةيضابإلا ةبسن دوعت الو

 ،لاجرلا ءاملع ضعب كلذ ىلإ راشأ دق و ءاضيأ هدهع يف تناك امنإ



 ١٥ يضابإلا بهذملا سيسأت

 هنأ دعس نبا ىورو ،ةيضابإلا نع ئربو ةبسنلا هذه ركنأ هنإ ضعبلا لاقو
 ' .ةيضابإلا ىلا هئامتنا مدع نع توملا شارف ىلع وهو نلعأ

 ل هلئاضفب نودّيشي و مهنم ارباج نوربتعي اوناك نيذلا ةيضابإلا نكلو
 ىلإ هتبسن ةحص مدع ىلع لدي وا ممتايرظن فلاخي ًالوق طق اودروي
 ميعن يبأ و "يراخبلاك ةيضابإلا ريغ نم ءامدقلا ضعب لوقي و ةيضابإلا

 سكعلا ىلع امنإ ر ةيضابإلاب هتلص ىلع لدي ام هنم عمسي مل هنإ ناهفصألا

 .سابعلا نب هللادبع باحصأ ن نم و ةنسلا لهأ نم هن وربتعي ام ابلاغ اوناك

 اونثأ و ةقث هودع و لضفلاب ثيدحلا و لاجرلا ءاملع عيمج هركذ دق و
 اولاق و ،(ةثلاثلا ةقبطلا) ظافحلا نم هولعج و هداهتجا و هملع ةجرد ىلع

 بايغ ىق هنوتفتسي اوناك سانلا نأ ملعن و فللا باتكب عيمجلا نم ملعأ هنإ

 ".يرصبلا نسحلا
 ذنم مق وعد ميظنت و مهرمأ رباج ىلوتي نأ ىلع ةدعقلا قفتا دق و

 رباج ءوبت نم مغرلا ىلع و ةرصبلا يف ةوعدلا روطتل ىلوألا لحارملا
 ثادحألا يف كرتشي مل هنإف ركبملا تقولا كلذ ذنم ةدعقلا ةماعرل

 ةماعل دبي مل و يمالسإلا خيراتلا نم ةرتفلا كلت يف ترج يت :ولا ةيسايسلا

 ىلع ناك هنإ نيح وأ ةدعقلل اميعز و امامإ ناك ارباج نأ ة رصبلا ناكس

 و ةيضابإلا ىلإ هئامتنا نوركني ةنسلا ءاملع نأ ىرن كلذل و 3ممي ةق

 نوبحي اوناك ممأل .يسايسلا هءامتنا ىفخا هنأ هباحصأ ىري سكعلا ىلع

 .ايونعم وا ايدسج هتيفصت ىلا كلذ يدؤيف ةطلسلا نويع نع هرتس
 .اهدهم يف مموعد تومتف

 قيفخ .ريبكلا خيراتلا إميهاربإ نب ليعامسإ ‘يراخبلا ؤ٢٨١ - ٧/ ١١ رداص راد ‘ت وريب ىربكلا تاقبطلا ادمحم .دعس نبا ١.

 رديح :ليدعتلاو حرجلا نمحرلادبع متاح يبأ نبا ١)٢(/٢٠٤\ ‘م٢٦٩١/ ه ١٣٨٢ ،نكدلا دابآ رديح }ںاخ ديعملادبع دمحم
 .ه ١٣٩٨ - ١٣٢٦٦ نكدلا دابآ رديح تاقلا باتك دمحم }ناّبح نبا ؛٥٩٤/(١)١ .م٣٠٦١/ ه ١٣٧٢ نكدلا دابآ

 ١٠١/٤.

 ٢ . ا ريبكلا خيراتلا .ليعامسا .يراخبلا ١)٢(؛ .

 ٢. .د توريب 6 يعجنقلا م قيقحت | تاقلا قتيرات 6دمحأ « يلجعلا ١٤ ه ٤ ٨ ص .ما  6٩٣دعس نبا ٧ ٩ ٧ ١ - ١٨٧٢!

 ‘يراخللا ١)٢(٤؛ ٢٠ ،نابح نبا ١٠١/٤ - ١٠٦.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٦

 لا قارعلاب ثيدحلا ةسردم باحصأ ةلمج نم ديز نب رباج ربتعي و

 .ةماع ةفصب ثيدحلا ةياور يف ككشتلا و ةياورلا ةلقب زيمتت

 مهنم راطقألا فلتخم نم ةنسلا لاجر نم ريبك ددع رباج نع ىور

 بارح و ،دوسألا نب جاجحلا و ينايتخسلا ناسيك ةيميت يبأ نب بويأ

 رانيد نب ورمع و ‘بئاسلا نب مامض و ،‘بيبح نب عيبرلا و دايز نب

 .رانيد نب كلام و يكملا

 يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

 فصنلا خياشم نم و ةيضابالا ةمئأ نم و ديز نب رباج ذيمالت نم وه
 م٧٧٧/ ه ١٦٠ تح ايح ناك هنأ ودبي و يناثلا نرقلا نم لوألا
 دقو ١ , ةيضابإلا خياشم نم ةثلاثلا ةقبطلا سأر ىلع ييجردلا هركذيو

 دعب ةيضابإلا يف دهتحب و مامإ ربكأ ربتعي ناكو _ ملسم ةديبع وبا سرد

 .ايلعلا ةيملعلا تاجردلا لان هنإو ديز نب رباج ىلع - ضابإ نبا هللادبع

 ةنس ٤٠ ميلعتلا يف و ةنس ٤٠ ملعتلا يف ثكم ةديبع ابأ نإ لاقي و

 .موقلا ةياده يف هنع بونيل ىصوأ و "ىرحأ
 ىلا اوبهذ (ملعلا ةلمح) ةسمخ اوناك برغملا يف ةديبع يبأ ملع ةثرو نإ

 دعب اوبقلو ،ةديبع يبأ لاثمأ ىلع اوملعتيل ربربلا لئابق نيب نم قرشملا
 . "ل -ل م .: ۔ : ١ ِ ٢

 ريطغم نبا نإ نامت ورتشا لوقي و (ملعلا ةلمح) ب برغملا ىلا مهمد وع

 ةديبع يلا زكرم نم ةسمخلا ءالؤه لبق مدق نوانج لها نم يسوفنلا

 هرابتعاب هتد وع لعب هيلإ رظني ناكو برغملا ف ةس وفن لبج ىلإ ى ئاعدلا

 يضابإ ل اع لوأ لأ ييحردلا ركذي و ىوتفلا و سيردتلل اريبك ا ًاعج رم

 س

 هنأ ركذيف " رمعم امأ "ادعس نب ةملس وه برغملا ىلإ ةرصبلا نم بهذ

 ١ . ؛ةنيطنسقلا ‘يالط ميهاربإ قيقعت } برغلاب خياشملا تامط اديعس نب دمحأ ،يييجردلا ١٣٩٤ ه / ٩٧٤ ١م. ٢٣٨/٢ - ٢٤٦.

 ٢. نامع ‘تاريخلا رطانق ،ىسوم نب ليعامسا ،يياطيحلا ١٤٠٢ ه /١٩٨٣مؤ 0٧/١ ٤٩.
3. , ‘““ . , 0 !, 1928, , 0 , !., , 

1949, .266. 

 ٤. .ةرهاقلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ايبخ يلع "رمعم ١٢٣٨٤ ه /١٩٦٤ م ٢)١(/٢٥ - ٢٦.



 ١٧ يضابإلا بهذملا سيسأت

 و ةيقيرفإ ىلا م٨/ ه ٦ نرقلا علطم يف هجوت هنإ لوقي و غلبم لوأ ناك
 و ناسملت نيب ام يضابإلا بهذملا غيلبتلا نم تاونس ١٠ لالخ رشن

 ةلمح اهنم ناك ةعامج لسرأ امك .ايبيل و سنوت و رئازخلا يف ترس جيلخ
 .ةرصبلا يف ةديبع يبأ ىلع ةساردلل ،ملعلا

 حمس نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ :ملعلا ةلمح نم ةسمخلا مسا و

 نب ليعامسإ و يتاردسلا مصاع و يسرافلا متسر نب نمحرلادبع و يرفاعملا
 ١ .ىلبقلا د واد وبأ و ىسمادغلا رارد

 ناك لب ،ربربلا نم ًاعيمج اونوكي مل ةسمخلا ءالؤه نأ رمعم ركذي و
 ".نميلا نم ايبرع ىلعألادبع باطخلا وبأ وه و مهدحأ

 سيسأت ةديبع وبأ اميس ال و ةرصبلا يف ةيضابإلا خياشم عاطتسا دق و

 نم لك يف ةيضابإلا ةمامإل ضعب نع اهضعب ةلقتسم زكارم ةثالث
 .ةرجهلل يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف نامع و برغملا و تومرضح

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا

 ابأ بحص ،يرصبلا يديهارفلا يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا وه
 مث املع و ملعتف ،ةرصبلا لزن ححناف لضافألا ىلع هدعب ردصت و ةديبع
 ةرصبلا يف هنوك ،ةنطابلا ضرأ نم نافضغ نكس و نامع ىلا لقتنا

 امدعب هدالب ىلإ كلذ لعب عجر ش ملعلا ذخأل اهيلإ لقتنا هنأكف روهشم

 .ابولطم و ابلاط كانه هرمع رثكأ بهذ
 ام رثكأ و هنع لمح ام لق ام :ليق 5 باش عيب رلاو ديز نب رباحج كردأ

 نم هقفلا تذحأ :لوقي عيب رلا ناك و رباج نع مامض نع ملعلا نم لمح

 .مامض و حون يبأ و ةديبع يبأ :ةنالث

 ١. ‘تاريخلا رطانق ١٢١٥/١.

 ٢. ييبجر دلا 6 ١ / ١١.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٨

 ىلع علطي مل يأ ،ليهاجب مهنكل ،رباج نع خايشأ نع يوري ناك
 :مهنم "مك فرع نم تبأر ام" :هلوق هيلع لدي امك ممماسنأ و مهمجارت

 ‘ثرا حلا نب هللادبع ديعس ،ةداتق ،ثراحلا نب سابع ةرق يبأ نب ىيحي

 نب بيبح ،عفان نب ىيحي راوس نب بعك ،ملاس نب يرس ،ىيحي نب ديلولا
 .جيرج نب ديزي نب نابأ ،ديزي نب براحم مره نب ورمع \بيبح يبأ

 وبأ بيبح نب رامع ،نيكسم نب مالس {ةرق يبأ نب ورمع ©ىيي نب مامض
 .ةملس نب دامح ديمحلادبع نب شادخ ،سايلإ رفعج نب ةناوع وبأ ليلخ

 خويش نمف ةرامع نب رباج امأ و يرماعلا ناسح و لضفلا نب مساقلا

 .يرصب ةوعدلا لهأ

 يياوزتلا رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ :نامع لهأ نم عيبرلا نع ملعلا ةلمح

 يسب نم عفان يب نم ناك و ريبكلا خيشلا ىمسي ناك و يوزن رقع نم
 و ينالعجلا رينلا نب رينم و ،دايز ييب دج وه و بلاغ نب يؤل نب ةماس
 يب نم لجر وهو يوكزألا رباج يأ نب ىسوم و ،ماير يب نم لجر وه

 نب ثراولل ةمامإلا دقع يذلا وه و بلاغ نب يؤل نب ةماس ييب نم ةبض
 وه و يحشفلا ىلعملا نب دمحمو ،همأل يلع نب ىسوم دج وه و بعك

 ىلا لقتنا ابوبحم نإ :ليقو يرصبلا يشرقلا ليحرلا نب بوبحمو ،ةدنك نم
 .عيب رلا عم هنامز رخآ ىف نامع

 دق ناكو بويأ نب لئا و بويأ وبأ تومرضح لهأ نم هنع لمح و
 مساقلا نب هللادبع ريغصلا ةديبع وبأ ناك و اهيف نكس و ةرصبلا ىلا لقتنا

 .عيب رلاب ادهع برقأ هنإف ،لئاوب مكيلع :لاق \عيش نع لئس اذإ

 .يناسارخلا هللادبع نب مشاه ناسارخ لهأ نم هنع لمح و
 وأ حيحصلا عماجلا بحاص و ريبك ظفاح و هيقف بيبح نب عيبرلا و

 . ريهشلا ىضابالا دنسملا

 ديمح نب هللادبع خيشلا اعد ًادح عيب رلا دنسم ةيضابالا داقتعا غلب دقو

 هنآ و "ادنس اهلضفأو ةياور ثيدحلا بتك حصأ" هربتعي نأ ىلا يملاسلا



 ١٩ ىضابالا بهذملا سيسأت

 ةعامج ةسائر ليحرلا نب بوبحم ىلوت و ميركلا نآرقلا دعب باتك حصأ

 ' .نايفس يبأ عيبرلا دعب قرشملا يف ةوعدلا لهأ
 ةراضحلا يف - مهانركذ ام ريغ - نوزراب مالعأ ةيضابإلل ناك و

 :لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن ةيمالسإلا

 _ه ١٣٢ ةنس نامغب ةمامإلا سسؤم دوعسم نب يدنلجلا مامإلا ١.
 .ني رشعلا نرقلا قح ترمتسا و ةيسابعلا ةل ودلا مايق عم ةنمازم م / ٩ ٤ ٧

 ةنس برغملا دالب يف ةيمتسرلا ةلودلا سسؤم ،متسر نب نمحرلادبع ٢.

 .م٧٧٧/ ه ١٦٠

 ةغللا مجعم و ض و رعلا ملع عضاو :يديهارفلا ررجحأ نب ليلخلا . ٣

 ."نيعلا باتك" ةيب رعلا

 .بدألا و ةغللا ف لماكلا باتك بحاص بيدألا :دربملا . ٤

 و ةيبرتلا يف ةبارعلا ةقلح ماظن عضاو :يئاطُسرفلا ركب نب دمحم ٥.

 .ميلعتلا
 ه يعوس وملا ف وسليفلا : ييالجر اولا ميهاربإ نب فس وي بوقعي وبا . ٦

 .يفارغجلا ةلاح رلا

 .زرابلا ملكتملا :يفاكلادبع رامع وبأ ٧.

 دعي يذلا عماجلا باتك عضاو :ي ولهبلا ةك رب نب لمحم هللادبع وبأ ٨.

 .يضابإلا هقفلا يق مألا بتكلا نم

 ةريثكلا فيناصتلا بحاص :شّيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق ٩.

 .ةغللاو ةعيرشلا مولع ىتش يت
 .رئازلا بونج يف ةثيدحلا ةضهنلا دئار :ضويب رمع نب ميهاربإ ٠ ١.

 .ةبضابإلا ةدام .يربكلا ةيمالسإلا فراعلا ةرناد :اضيأ عجار ٧٠١ ؤيييجردلا ١.





 نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 قارعلا و ناسارخ و نامع قرشلا دالبب ةيضاب إلا بهذم راشتنا 7

 يضابإلا بهذملا مامإ و برغملاب هراشتنا نم ًادهع مدقأ اهريغ و رصمو

 .نامع نم هسفن لديز نب رباج

 ىدنلجلا انبا رفيج و دبع نامع ىلع و «منسو هلآو هلع للا ىلصرينلا رهظ

 ورمع اهيلإ (متسو هلآو هلع لا ىلصريبلا ثعبف ،نامع ىلع يأ - اهيلع نيكلم
 لصو قح باتكلاب ورمع بهذف امهل اباتك هعم ثعب و صاعلا نب .

 امك ١ عمتجا و باتكلاب يدنلجلا يبا ىلا ثعب و ذئتقو نامع ةبصق راحص

 و اعوط املسأف ٨٤ت رج ةشقانم لعب مالسإلا ىإ امهاعدف ،كلذ دعب

 ل اوملس و اعيمج اوملسأف مالسإلا ىلإ امهموق اوعد و .دايقنا

 هللا ىلصر)ينلا ةافو ربخ هغلب نأ 1 نامعب اميقم ورمع لزي ملف تاقدصلا

 نايعأ هعمو ،يدنلخحلا نب دبع هبحصو ةنيدملا ىلا عجرف كنسو هلآو هيلع

 الازيال و امهموق ىلع ركب وبأ امهّرقأ و ركب يبأ ىلع اومدقف ،نامع

 نب دبع نب دابع امهدعب ىلوف نامثع ةفالخ ىف اتام نأ ىلإ نامع ىكلم
 نمل ال و ناطلس نامع يف هل نكي مل ةيواعم ىلإ كلملا ىضفأ املف ،ادنلجلا
ءاليتسالا يف بغر قارعلا جاجحلا يلو امل هنإف ،كلملادبع مايأ ىلإ هدعب



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٢

 ةدايقب اهيلع ىلوتسا ةياهنلا يف و اهيلإ شويخلا زهجي لزي ملف ،فقارعلا ىلع
 مهيرارذب دابع انبا ديعس و ناميلس نامع اكلم بره و ةوعش نب ةعاحجب

 .جنزلا دالب ىل
 يبأ مايأ ىلإ يومألا ذوفنلا توت لزت ل اهيلع جاجحلا ءاليتسا لعب و

 ىدنلجلل ةمامإلا اودقعف ،مهدالبب نامع لهأ لقتسا ثيح روصنملا رفعج

 نأ ش 6ںه ٤٣ ١ ةنس كللذ و نامعب يضابإ مامإ لوأ وه و دوعسم ن

 ىدنلجلا هاقلتف ،ةمييزخ نب مزاخ ةدايق تحت اشيج زهج روصنملا رفعج ابأ

 و ىدنلخلا لتق و كانه ناشيجلا ىقتلاو ربصلاب ةفورعملا ةميخلا سأ رب

 ىصورجلا ك نب ' ثراولا هناكم اورقأ و لزعف } نافع نب .دش :مامالا

 نب ىسيع ةدايقب اشيج نامع ىلإ ديشرلا نوراه زهجف ه ١٧٧ ةنس

 _ راحص ىلعاب داو _- ىح يداو نامع لها هاقلتف روصنملا رمعج

 و ةنس رشع ىنثا نامعب امامإ ثراول ا يقبف ‘هشيج اومزه و ىسيع اورسأف

 تام نأ ىلإ ا امامإ هللادبع نب ناسغ ددعب نامع لهأ بصن ش .رهشأ ة ةتس

 .مايا

 امامإ ثكم و ه ٢٠٨ ةنس ديمح نب كلملا دبعل ةمامإلا اودقع م

 ةنمس رفيج نب ب انهمل ةمامإلا اودقع : كييوت و اماع رشع ةينامث ةيضابالل

 ارهشأ و ماوعأ رشع هتمامإ تناكف ه ٢٢٣٧٢ ةنس تام و ه ٦

 }ےه ٢٢٣٧ ةنس مويلا كلذ ق يصورخلا كلام ن . ب تلصلل اه ودقع ش

 هتافو لبق و ٥ .امايأ و رهشأ ٧ و اماع ٥ ٣ نامع لع هتمامإ ةدم تناكف

 اخيش راص هنأل « علخلا تأر ةقرف اوقرتفاف هعلخ يف نامع لهأ فلتخا

 لاتقلا امهنيب عقوف ،كلذ رت مل ةقرفو ،ةمامإلا ءابعأب مايقلا نع زجع

 و ةص رفلا هذه رون نب دمحم نيرحبلاب دضتعملا لماع زهتناف فقاقشلا و

 و كلذ هل ببح و ،اهيلع ءاليتسالا و نامع حتف يف هللاب دضتعملا نذأتسا



 ٢٣ نامعب ىضابالا بهذملا راشتنا

 دشي هنأو مامإلل ةعلاخلا ةقرفلا يه و ةيناميلا ةقرفلا نم ماقتنالا يف هبغر

 و ،‘بلط ام ىلا دضتعملا هفعسأف ،علخلا تمرح لا ةيرازنلا ةقرفلا دضع

 لتحاف ةيرازنلا ةقرفلا هيلإ تمضناف ،©فيثك شيج يف نامع ىلإ جرخ

 نب نازع يضابإلا مامإلا لتق و ةيناميلا ةقرفلاب عقوأ و عئاقو دعب ىوزن
 تيقبف دادغب ىلإ هسأرب ثعب و ‘تلصلا توم دعب بصن يذلا ميمت
 .يسابعلا ذوفنلا تحت اماع نيعبرأ نامع

 يش رقلا هللادبع ن ..ب ديعسل ةمامالا اودقعو نامع لهأ يأر عمتجا ش

 _ ه ٢٣٢٨ ةنس ٢ ليعس مامإلا لتق ش مهسفنأ اوررح و ه ٢٣٠٠ ةنس

 .ديلولا نب دشارل ةمامإلا اودقعف .ةيلهأ ةنتف ي

 نطب مه و ،ناهبن يب ةلود نامعب ترهظ ديلولا نب دشار مايأ يف و
 ةيضابإلا ةمامإلا اوطقسأ و رومألا ةمزأ ىلع الؤه بلغف دزألا نم

 ليلخلل ةمامإلا اودقع ثيح ه ٤٤٥ ةنس ىلإ اكلم اهولعج و نامعب
 ه ٥١٢٣ ةنس تامو ديعس نب دشار هدعب نم م يصورخلا ناذاش نب

 لآ ةلود تلوتسا مهمايأ يفو ،نامع ىلع ىرخأ ةرم ناهبن ونب بلغت م
 .لحاوسلا ىلع ناهبن ونب بلغ مغ \نامع لحاوس ىلع هيوب

 ش ©يصورخلا باطخلا نب رمعل ةمامالا اودقع _ه ٨٨٥ ةنس ىق و

 .ةهجب مامإلا و ةهجب يناهبنلا كلملا اذكه لاحلا لظ و ناهبن ونب هيلع بلغ

 يلك نامع لحاوس ىلع لاغتربلا ةلود تلوتسا ماوعألا هذه لالخ يف و

 كلذب متف امل ايب رح اردنب اهتلعج و اممرمع و طقسم ةنيدم تنصح و

 نأ ىلإ اهيلع ةرطيسم تيقبو اهلك ةيلحاسلا ةقطنملا ىلع اهؤاليتسا

 .برعي لآ اهيلع ىلوتسا
 لوأ وه ،يبرعيلا دشرم نب رصانل ةمامإلا اودقع ه ١٠٣٤ ةنس يف و

 نع مهالجأ و ‘برحلا لاغتربلا بشانف \©برعي لآ ةلود نم يضابإ مامإ

 تام و لاغتربلا عم ةندهلا دقع هنإف كاطقسم الإ ةينامعلا لحاوسلا عيمج

 يب رعيلا فيس نب ناطلس همع نبال هدعب مامإلا اودقعف ه ١٠٦٠ ةنس



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٧٤

 مث مفوصح و مهرئاخذ يلع ىلوتسا و يلاغتربلا دئاقلا عم ةندهلا ضقنف

 هيف دعأو ل ايبرح ءانيم اطقسم لعج و مخض لوطسأ انب ي ع رش

 ةينامعلا لحاوسلا نم لاغتربلا درطف ،اهريغو عفادم نم ةيفاكلا تادعملا

 و اميَرخ و ويدلا ىلع ىلوتساف ،دنهلا لحاوس ي لاغتربلا مجاه : .اهلك
 مهالجأ نأ دعب و دنهلا لحاسب ة ةريهشلا ندملا نم اهريغو يبب و ىس

 و ةتب و ةزاف لتحا و ،ةيقرشلا ةيقيرفأ ىلإ هلوطسأ ممتدراطم 9 هج و اهنع

 و ،نارمق ةريزج و بدنملا باب ل قيضم لتحا و ةسابمم رصاح و ،ةولك
 .ه ١٠١٩٠ ةنس ىورتب تام

 و .اماع رشع ةعبرأ ةمامإلا ف ثكم و ،برعلب هدلول ةمامإلا اودقع م
 .ه ١١٠٤ ةنس نيربج رصقب نفدو اعيلخ تام

 يف دازف ،فيس نب ناطلس نب فيس هيخأل هدعب نم ةمامإلا اودقع م
 رغث - ةسابمم ىلع برحلا ران مرضأ و ،هدلاو هأشنأ يذلا لوطسألا ءانب

 ءاجرلا سأر ىلإ اهلك ةيقرشلا ايقيرفا ىلعو اهيلع ىلوتساف - ةيقيرفأب
 نب فيس تام و خيراتلا يي تركذ ةنحاط بورح دعب كلذو ،حلاصلا

 ءءاسحإلا و ضايرلا هتاحوتف نم و ه ١١٢٣ ةنس فقاتس رلاب ناطلس

 نم ريمأ ٣٥ وحنب ىتأ و هسفنب ضايرلا حتف ىلوت هنأ نوخرؤملا ىور
 ناعأ نا :لاق هنأ هنع يوري و نامعب ةمصاع ىوزن ىللا ىراسأ ۔ئن ءارمأ

 يف ةمهلا لذبي يعي ،داز الب بهذي ةكم ىلإ ىوزن نم رفاسملا ّرلعجأل هللا
 ندم نم هل مكف رحبلا نع ثدحف نامع هريمعت امأ ،قيرطلا نارمع

 .اهداش نوصح و اهارجا رامئأ و اهرمع نامعب

 ١١٣١ ةنس مزحلاب هتافو دعبو ‘ناطلس هدلول هدعب ةمامإلا اودقع مث

 نب فيس ريغصلا هنبأل ةمامإلا تدارأ ةقرف :نامع لهأ ةملك تفلتخا ه
 رمتسا و امهنيب لاتقلا عقوف ©برعي همعل ةمامإلا تدارأ ةقرف و ناطلس

 هاش ردان ناطلسلا رصع يق ةصرفلا هذه ناريإ ةلود تزهتنا و فالخلا

 سأر اولرتف 5،ناخ يقت ةدايق تمت ًافلأ نيتس نم افلؤم اشيج لسرأف



 ٢٥ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 و ةقراشلا ف برعي لآ ةالو نيب و مهنيب برحلا نارين تمرطضاف ،ةميخلا

 هذه لالخ يف و ةالولا ديأ نم دالبلا هذه اوعزتناف ،ةميخلا سأر و يبد

 ىلع نامع لهأ عمتجا هتومب و هنأش يف فلتخملا ريغصلا دلولا تام نتفلا

 .ديعس نب دمحأ ديسلا راحص يلاول ةعيبلا
 يضابإ مامإ لوأ وهو روكذملا دمحأ ديسلا اوعياب ه ١١٦١ ةنس يق

 ٢ ديعس ديسلا هدعب نم ىلوتو ه ١١٩٨ ةنس تام و ةلئ اعلا هذه نم

 دمحأ نب ناطلس ديسلا هدعب نم كلم مث ه ١٢٠٣ ةنس تامو دمحأ

 ١٢١٥ ةنس نيرحبلا ىلع ىلوتساف ،ةكلمملا قاطن عيسوت ىلإ هتمه فرصف
 .ه ١٢١٩ ةنس اليتق تامو دارع ةعلقب مويل ا ةفورعملا ةعلقلا امب يبو ه

 ذش اف ه ١٢٢١ ةنس ناطلس نب ديعس ديسلا هدلو هدعب كلم ش

 امهم ايراجت ازكرم اهلعج و نامع لخاد نم اهيلأ لقتنا و ةمصاع طقسم
 ايقي رفا لتحاف ةكلمملا عيسوت ىلا هتمه فرصو ءايبرح ءانيم تناك ام دعب

 .برعي لآ ةالو يديأ نم رابحبز و اهلك ةيقرشلا
 ةكلمم ىلع و دجام ديسلا هدلو رابجنز ةكلمم ىلع فلختسا دق و

 نيرحبلا لهأ عنم يييوث مايأ يف و "يون ديسلا هدلو اهعبتي ام و نامع
 عازتناو دجام ةبراحم ىلا زهج همايأ ىفو هيبأل اهوعفدي اوناك ىلا ةواتألا

 هدصقم نع هتدص و دحلا سأر يق زيلكنالا ةموكح هتضرتعاف اهنم رابحنز

 ةم وكح عفدت ن أ ىلع دجام هيخأ نيبو هنيب اهتطساوب حلصلا عقو و

 راحصب اليتق ييوث تام و لاير فلا نيعبرأ ةنس لك سأر ىلع رابجنز
 ةدم يقب و ملاس هدلو هدعب كلم و ه ١٢٨٢ ةنس ملاس ديسلا هنبا هلتق

 .علخ و فصن و نيتنس

 نب سيق نب نازع نب سيق نبا وه و نازع همع نبال ةمامإلا اودقع و
 .ه ١٢٨٨ ةنس ح رطمبب تام و نامع عيمج ىلع ىلوتسا و ديعس نب دمحأ

 و رافظ ىلع ىلوتسا همايأ يف و ،ديعس نب يكرت ديسلا هدعب كلم و
 ةموكح نع تومرضح رغث الكملا تلصفنا همايأ يف و شهتكلمممب اهقحلأ



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٦

 ةنس تام و ناركم روغث دحأ رابهش ىلع نويناريالا ىلوتسا و طقسم

 .ه ١.٥

 يف ينيعأ - همايأ يفو يكرت نب لصيف ديسلا هدلو هدعب نم كلم من
 مامإلا بصن و ،نامعب ةروثلا تثدح - _ه ١٣٣١ ةنس ةيناثلا يدامج

 دعب ناطلسلا تامو ،نامع ىلع ىلوتسا و يصورخلا دشار نب ملاس
 .ةدعقلا يذ عبار ةليل ةنسلا كلت يف ةرونلا

 يضابإلا مامإلا لتق همايأ يف و لصيف نب روميت ناطلسلا هنبا كلمو
 عيابف ،هيلع مكح ذافنإ دارأ يبارعأ هلتق ه ٣٢٣٨ ١ ةنس دشار نب مل اس

 .هدعب امامإ ىليلخلا هللادبع نب دمحم نوينامعلا

 حلص كانه دقع و "بيسلا رمتؤم" دقعنا ه ١٣٣٩ ةنس لمأ يف و

 يف ناطلسلا لخدت مدع اهمهأ :دونب ىلع يضابإلا مامإلا و ناطلسلا نيب

 .ناطلسلا دالب ةيلخاد ىق مامإلا لخدت مدع و ،مامإلا دالب ةيلخاد

 باتك نم اهانذخأ نامع يف ىضابإلا بهذملا نم ةرصتخم ةذبن هذه
 هيف ينورابلا ناميلس عيبر يبأ خيشلا ةمالعلل .ةيضابإلا خيرات رصتخم
 .ةيضابإلا خيرات يف ةيلاع ءارآو ةيماس تاياغ

 ايقيرفإ يف ةيضابإلا لوخد لوأ

 وه ريبكلا برغملاب يضابإلا بهذملا رشنب ماق و ةوعدلا ثب يذلا نإ
 لهاجلا محتقي اديحو ايقيرفا ىلإ برعلا ةريزج نم قلطنا دعس نب ةملس
 هيلع ضب مل و ةغل الو اسنج هل فرعت ال نيلا تاعمتجملا ىشغيو رافقلاو
 قح و "ةنيطنطسق" اترس و ناسملت نيب ام هتوعد ترشتنا تيح تاونس رشع

 .رئازخلا و سنوت و ايبيل يف سانلا نم ريثكل بهذم يضابإلا بهذملا ناك

 ١. ص !ةعبارلا ةعبطلا ٧د - ٦٦.



 ٢٧ نامعب ىضابالا بهذملا راشتنا

 ىلع مهضعب وأ برغملا ىلا ملعلا ةلرمح لد يذلا وه دعس نب ةملس و

 نوروهشملا ةرشعلا ذخأ املو ةرصبلاب ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ عضوم

 بلغأ ىق و يضابإلا بهذملا نورشني مئاط وأ ىلإ اوعجر ملعلا نم مهتيغب

 و ةيولم يداو و نازف و ةوازفن و غيرا دالب و ديرجاك ةيقيرفالا نادلبلا
 ةسوفن دالب و ساروأ لبج و ناوريقلا و سمادغ و سلبارط و ةساملجس
 .ترهيتو سلبارط و رابحبز و نامع و نميلا يف ةلود مهل و ةبرج و

 .نيحتافلا عم رئازخلا لخد امنإ يضابإلا بهذملا نإ :ليق و

 هل ةيضابإلا ناطيتسا لبق بازيم يداو ناك ا :بازيم يداوب ةيضابالا

 ةسردنملا ىرقلا نونكسي مهقبس نم و نييلصاولا ةلزتعملا ناكسلاب ًالهآ

 ةلزتعملا نم قيرف فطعلاب نكسي ناكو فطعلا يف فوصلا ةنيدم اهنم

 ةربقم و امي روهشم هربق و رابجلادبع نب ناميلس امب مهئاملع رهشأ نمو
 .اذه انموي ىلا اهلاح ىلع ىه و كلذك اهب ةروهشم نييلصاولا

 ةنس قوتملا يفيرلا ركب يبأ نب دمحم مامإلا نأ ريسلا ءاملع ركذ دق و
 يداو ىلإ امم ةيضابإلا لاجرلا نم ادفوم نالجراو نم ءاج ال ه ٤٤4

 بف ،نييلصاولا ناكسلا اهيف دجو و فطعلا ةنيدم هتذمالتب لزن بازيم

 ءاذه انموي ىلإ فطعلا ىف امئاق افورعم لازي ال و ه ٤٦٢٢ ةنس هدجسم

 و يضابإلا بهذملا ىلا ةوعدلا يه و اهلجأ نم ءاج يلا هتمهم هيف رشابف
 .ةبازعلا ريس ىلا

 ذنم يركفلا و يملعلا طاشنلاب هراهدزاو هندمت و هنارمع ءادتبا .7

 دايدزا و ومن يف ةيضابإلل اذالم و ارجهم حبصأ ثيح يرجهلا يناثلا نرقل

 با زيم يداو رواحت تناكو رخآ رطق يف داهطضا وأ فيح مهان املك

 رفوأ و انا رمع ىوقأ امه و نالجراو و غيرأ يداوك نيلهالاب ةفلاح راطقأ

 تناك نلا تاراغلا دص ىلع ايوقي مل امنأ ريغ اددع ربكأ و تاريخ

 ١. رئازخلا ةنيدم نع بازيم دعبي و ةكبشلا ىمست ةيحان يف ىربكلا ءارحصلا لامش يف رئازحلا بونج يف عقي بازيم يداو ٦٠٠

 .ةرارقلا و نايرب ،ةياد رغ ©نقزي نب ‘ةكيلم ،ةرونب 8©بفطعلا يه و ندم عبس نم بازيم يداو نوكتي و ارتموليك



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٨

 اهنشت امهب ةطيحملا لئابقلا و امحل ةرواجملا راطقألا ىلع ةيلاوتملا تاموكحلا

 امحلآم ناكف 3ًالهج و نايغط و ًاملظ ةءولمملا روصعلا كلت ىف امهيلع

 ةعنملا و نمألا نم ًائيش هيف نودجي ثيح بازيم يداو ىلا رجاهملا

 امك نادلا نم اهعبتي ام و ترهيت نم هيلإ نيحزانلا عم ارقم هوذختاف
 راطقألا نم راردم ىب ؛ ةلود ضارقنا دعب ةساملجس نم ريثك هيلإ رجاه

 مهلج و اهريغ و ةسوفن لبج و ةبرج نم و ىصقألا برغملا نم ىرخألا
 ندملا و ىرقلا رارغ ىلع اونب و برعلا نم ريثكلا مهيف و ةيربرب لئابق
 مث ،ةكيلم مث ه ٤٠٦٢ ةنس فطعلا اهمدقأ ةيلاحلا عبسلا ندملا ةسردنملا

 ترمع ةرارقلا امأو ،ةأشنلا ةبراقتم هذهو ةرونب مث ،نقزي ىب مث ،ةيادرغ

 نم زكارملا هذه ق اونوك دق ه ١٠٧٠ ةنس ناي رب و ه ٤٠ ١٠ ةنس

 .افصفص ًاعاق لبق نم تناك امدعب نارمع و ةراضح يداولا

 خئاشملا نم لصو نم لوأ نأ شيفطا خيشلا تاطوطخم ضعب يف دجو
 ةيقاسلا نم هيلإ ًاح زان يناولحلا ىسيعباب خيشلا وه بازيم يداوب ةيضابإلا

 .برغملاب ءارمحلا

 خيراتلا ربع بازيم يداو يف ةيملعلا ةايحلا

 و ةساملجس نم هناطيتسال بازيم يداو ىلإ اولقتنا ان ةيضابإلا 7

 اولقن ةيمالسالا مصاوعلا نم اهريغ و هتاردسو ترهيت و ةبرج و ةسوفن
 .بادآ و نونف و مولع نم ع وبرلا كلت ىلإ امتراضح ملاعم مهعم
 لاجر نم ًادفوم يفيرلا ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ اهيلإ مدق 7

 يضابإلا بهذملا رشنب ماق :بازعلا ريس و ةقلحلا ميظنتل نالجراوب ةيضابإلا

 تناك و يضابإلا بهذملا رشنب ماق ةبازعلا ريس و ةقلحلا ميظنتل نالجراوب

 ةنيدم ىيف رقتساف .غيرأ يداو نم هذيمالتب ءاتشلا و فيصلا ق ناتلحر هل

 - ةقلحلا ماظن نوك و اذه انموي ىلإ دوجوملا هدجسم نب و فطعلا

 .اهريس مظن و بازيم ندم عيمج يف - ةبازعلا



 ٢٩ نامعب ىضابالا بهذملا راشتنا

 به ٤٣٨ ةنس دعسلا هباب خيشلا ةياد رغ ىلع ن ,يدفا ولا ءاملعلا نم

 سنوي نب ميهاربا همسا همحلا و باب خيشلا و دعسلا هباب ةنيدم سسؤم وه
 ةنس سلبارط نم ةنرد نم ىتأ يناولع ىسيع هباب خيشلا و ه ٥٤٢ ةنس

 خيشلا و ‘ىراخبلا رصق نم ىنأ ةباحسوب دمحم اب خيشلاو ه ٤٨ ٥
 رمع خيشلا و ه ٦٩٧ ةنس ةسوفن لبج نم ىتأ دواد جاجحلا وبأ

 يدلا ديعس يمع سلح و ه ٨٥٤ ةنس ةبرج نم ىتأ يلع نب ديعس

 رصانلا نب دمحماب خيشلا و ه ٨٥٥ لاوش ١٣ موي سسأ همسا لمح

 .اهيلع خئاشملا تعباتت ش ه ٧٧٨ هتاردس نم

 مه ٣٩ د ةنس ناميلس نب دمحا ياب خيشلا ةكيلم ىلع نيدفاولا نمو

 نب هللادبع خيشلا و ه ٤٣٧ ةنس ىسيعوأ خيشلا هوخأ و ىسيع خيشلاو

 يدهم وبأ خ شلا و ه ٥٠٦ ةنس ةيلاعلاب رمعما يديس نب دومحم نب ررحأ

 .اهيلع خئاشملا تعباتت ش ه ٥٥١ ةنس ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع

 برغملا يف ةيضابالا ةمامإلا

 ةلالد لدي ام تادنتسملا يف دجوي ال هنأب ينلورابلا عيب رلا وبأ دقتعي

 و طبضلاب يقيرفألا لامشلا ف بهذملا اذه راشتنا خيرات ىلع ةحضاو

 ناك ةيمأ نب كولم رخآ دمحم نب ناورم دهع ىف هنأب مزح نأ انل امنإ

 ثراحلا نأ كلذ ىلع لدي امث و .ارشتنم اي وق سلبارطب ةيضابإلا بهذم

 سلبارط لماع نيب و امهنيب ثدح دق ناك ةيضابإلا يميعز رابخلادبعو

 تناك نيقي رفلا نيب برحلا بوشن ىلا ىأ فالخ ةيمأ نيب لبق نم

 و رهدلا نم انيح اهاكلمو سلبارط هنم اعزتناف لماعلا ىلع اهيف ةرذ رادلا

 رخآلا يف امهنم لك حالس و نيليتق ادجو نأ ىلا لدعب اهاكح

 ناوخأ امه و هيضاق وا هريزو ثراحلا و مامإلا وه رابجلادبع نأ رهاظلاو
 وه امهوأل لتاقلا نأ ىرخأ ةياور يف و ،ةراوه امهتليبق و ةلاخ انبا وأ مأل

 ليقو ه ١٣١ ةنس كلفو يومألا ناوريقلا لماع بيبح نب نمحرلادبع



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٠ ٣

 ىلإ ذوفنلا داع نيح نمزلا نم ريسي ريغ رمألا ثبلي مل مث ه ١٣٦٢ ةنس

 يبأ ءاليتساب كلذ و ،امهنمز يف ناك امم ىوقأ و عسوأ ةروصب ةيضابإلا
 .ميلا حمسلا نب ىلعألادبع باطخلا

 ةنيدم ج راخ ىلعألادبع باطخلا ابأ نويضابإلا عياب ه ١٤٠ ةنس يق

 هلآو هيلع هللا ىلصرهللا لوسر ةنسب و هللا لزنأ ام. مهنيب مكحي نأ ىلع سلبارط

 دتماو ةراتخم ةعئاط دالبلا هل تنادو برح الب ةنيدملا لخد م ث ((ملسو

 تام نازف ىلإ ًابونج و ناوريقلا ىلا ابرغ و ةقرب ىلا اقرش هناطلس
 نمحرلادبع ناوريقلا ىلع هيلإ و رف هتوم رثأ ىلعو ه ١٤٤ ةنس اغرواتب

 نم ةرتف دعب ماركإلا ديزمب هل نوقفاوملا هاقلت ثيح برغملا ىلإ متسر نب
 .ت رهيت ةنيدم اوسسأو ةفالخلاب هوعياب تقولا

 كلمف ،بيبح نب بوقعي متاح ابأ ةيضابإلا تعياب ه ١٥٤ ةنس يق
 لاتق دعب اهكلمف ،ناوريقلا ىلإ هجوت مث 5ارهشا اهيف ثبل و سلبارط
 حمسلا نب زيزعلادبع اهيلع لمعتساو ثعشألا نبا اهنم جرخأو ديدش
 .ممتالمح ةر و ةيسابعلا شويجلا ةهجاومل ةيقرشلا دودحلا ىلا راس اهنمو
 و دم دعب و عقولا ةديدش سيطولا ةيماح بورح نيقيرفلا نيب تناكف

 ةسوفن لابجب مصتعاف 8متاح يبأ ىلع ةرئادلا تراد رف و رك و رزج

 ،نويسابعلا هلجاع هطاشن د رتسي و هاوق عمجتسي نأ لبق و شيخلا لولفم

 هومزهف {ةلكك و ةعلق رهاظ نم ابيرق هشيج اياقب نم ليلقب مهعم محتتقاف
 .افورعم لازي ال يذلا عضوملاب نفد و هولتق نميف لتق و

 وه و دعس نب ةملس برغملاب ةيضابالا ةوعدلا رشن ىلإ نيقباسلا نم

 مولعلا يقلتل قرشملا ىلإ هجوتلاو لاحرلا ةش ىلإ برغملا ربرب قوش يذلا
 هذه ىلع هيلإ لحرف ،ةميرك يلأ نب ملسم ةديبع يبأ يضابإلا مامإلا نم

 يلبقلا دواد وبأو يسمادغلا رارد نب ليعامسإ و يتاردسلا مصاع ةينلا

 اذه يف مهكراشي برغملا ىلا "ملعلا ةلمح" بقل نيلماح اوداع و يوازفنلا

 و مدقت ام وحن ىلع ةمامإلا ىلوت يذلا ىلعألادبع باطخلا وبأ بقللا



 ٣١ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 و باطخلا يبأل الماع مغ ءايضاق راص يذلا ىسرافلا متسر نب نمحرلادبع
 .ت رهيتب ةيضابإلا ةفالخلا سسأ يذلا

 تريهتب ةيضابالا ةفالخلا

 ناوريشونا ىرسك نب ماس نب ماري نب متسر نب نمحرلادبع عمس ام
 إ :لاقيو برغملا ىلإ ناوريقلا نم بره هتوم و باطخلا يبأ راسكناب

 " هنبا الإ هبحصي ل ناوريقلا نم ابر اه جرخ امل نمحرلادبع

 وأ خيشلا تاذ لمح دبعلا و نبالا بوانتي مهقيرط يق اوراسو هل كولممو
 ارماع ناك هنأ رهاظلاو 'ججف ا وس" ىمسي البج اولصو نأ ىلإ هعاتم

 اومصتعاف ،ىقترملا بعص اعينم البج ناك و هنم نيبيرق اوناكو ةيضاب الاب

 شيجب مهءاج و اوعقوت ام ناكف ‘ثعشألا يبأ شيج قوحل نيبقترم هب

 ملف ،نمزلا نم ةدم مهايإ ارصاحم لظ و هبناوج نم لبجلا هب قوط فيثك
 لعفب هلاجر نم تائم دقف نأ دعب نينح يفخب داعف عيش ىلع لصحي
 اوررق نايعألا نم هلوح فتلا نم و نمحرلادبع نأ ش ااهريغو ىمحلا

 ع ومح نيب صا ىقلأ ثيح "رئازخلا" طسوألا برغملا ىلإ ليحرلا

 ةنيدملا سيسأتلا وراتخاف .امهريغ و ةتازم و ةراوه و ةسوفن نم ةيضابإلا

 ."ترهيت" هب اونب ةروكذملا لئابقلا هفارطأ فنتكت ًاعض وم

 و ةفالخلاب متسر نب نمحرلادبع يضابإلا مامإلا عيوب ه ١٦٠ ةنس يق
 دق و عضاوتلا و ايندلا يف دهزلا و لدعلاب نييضابإلا نيب اروهشم ناك

 .ه ١٧١ هنس يقوت

 هدلاو ةافو رثأ ىلع ةيضابإلا ةفالخلا نمحرلادبع نب باهولادبع ىلوت

 نب ديزي نيبو هنيب ثدح فالخ نمو ةقحاسلا ةي رثكألاب وأ عامجإلاب

 ممأل راكنلاب اومس دق و ةيراكنلا ىلإ ةيضابإلا تمسقنا ينرفيلا نيدنف
 و باهولادبع اوديأ نيذلا مه و ةيبهولا ىلإ و - باهولادبع ةمامإ اوركنأ

 .برغملا ةيضابإ روهمج مهو هتمامإ اوبوص



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٢

 نب ثافن رهظأ دقو هدلاو توم دعب ةفالخلاب باهولادبع نب حلفأ عيوب

 امأ ،ذئموي ةيثافنلا بسنت هيلإ و هتوم لبق بات ليق و حلفأ ةفلاخم رصن

 .مهدوجول رثأ الف نآلا

 ءابعأ هولمح دق و ه ٢٤٠ ةنس يف حلفأ نب ركب وبأ ةفالخلا يلو

 ةنس حلفأ دمحم نب ناظقيلاوبأ ةفالخلاب عيوب و هتءافك ةلق عم ةفالخلا

 عيوب ،هيلإ هنم ميلستب ليقو ركب يبأ هيخأ توم دعب ليق ،ابيرقت ه ٤١ ٦٢
 و بارطضالا نم روصتي ام دشأ ىلع لاوحألا تناكو ناظقيلاوبأ

 ىلع مهب لمح مث ،فيثك شيجب هودحجنأف ةسوفن لابجب دجنتساو ىضوفلا
 ىلع ك ش .مهعضخأ نأ ىلإ ةعباتتم تالمح هيخأ ليتق ةفرع نبا عابتأ

 نصحتو ."ترهيت" ةمصاعلا ىلع ىلوتسا يذلا يضابإلا ةلأسم نب دمحم

 نينس عبس ماد راصحو ريبك لاتق دعب الإ اهنم ناظقيلاوبأ هجرخي ملف اهيف
 .متسر ىبل عبات ريغ القتسم اريمأ كلذ لبق ةلأسم نبا ناكو

 و ةسوفن لبج ىلع هيلاو ناظقيلا يبأ دهع يف ةلودلا لاجر مظاعأ نم

 .نولوط نب سابعلا مزه يذلا يسوفنلا سايلا روصنم وبأ هتاقحلم
 هيبأ ةافو موي ه ٢٨١ ةنس ناظقيلا يبأ نب فسوي متاح وبأ ميوب

 ناك يذلا حلفأ نب بوقعي 7 رمألا يف هعزان نم رهشأو عامجإلاب

 قيوشتب ناك اذه همايق و سلبارط يحاون نم - ةناربص - ةغاوزب اميقم

 ضعبب يضابإلا مامإلا مهضري مل نمم "ترهيت" ةمصاعلا ناكس ضعب نم
 بوقعي اومدقتساو برحلا هوزجانو هيلع برحلا اونلعأف “©بصانملا

 ًاس ورض اب رح تناكف ديدج نم لاتقلا مدتحا و بطخلا دتشاف 5دوعياب و

 اهيف بذاجتي نينس عبرأ نم اوحن تماد ،رضلا ,ةريثك عقولا ةديدش

 يضابإلا مامإلا زوف و بوقعي تاوق راحدناب تهتنا اريخأو رصنلا نافرطلا
 .ةغاوز ىللإ همع داع و هقحب

 وبأ هبراحف ةعاطلا نع فلخ نب بيطلا جرخ هتمامإ ةدم يتو
 .سايلا روصنم



 ٣٢٣ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 نب حلفا ىلإ ةسوفن تايالو فسوي متاح وبأ دنسا روصنم يبا ةافو دعب

 ٤ ٢٩ ةنس هولتقف ،هتبارق ضعب هيلع مقن متاح يبأ مايأ رخاوأ يفو سابعلا

 نيتنس نم اوحن يقب و ناظقيلا يبأ نب ناظقيلا هوخأ رمألا ىلوت و ه

 نأ هنأش نم اًمع اديعب لاص وألا عطقم لاوحألا ب رطضم بناوجلا ددهم

 و ب رغملا لود عيمج ىلع يمطافلا هللا ليبع رهظو اهدح ىلإ ةلودلا ديعي

 ' .اضيا مهتضبق ف ةيمتس رلا ةلودلا ط وقس نم م الف كتارامإ

 و ال ماظتنا ال ةعطقم ثداوح تثدح متسر يب كلم ص ارقنا لعب

 يسوفنلا لبجلاب ًاص وصخ ةيضابإلا نأ ىلع ادت لاح لك ىلع اهنكل

 ض ارقنا لعب الاح لقتسا دق لبجلا نأ ىلع لدت لئالدلا و ةي وق تلازام

 .ترهيت نم ةيضابإلا ةمامإلا

 ءايركز ىيحي وبا و لهس لضفلا وبأ و نوميم رمع وبآ ةسوفن ءارما نم

 ينورابلا ىسوم نب نوراه وبا ةينورابلا ةرسالا ءارما ريهاشم نمو
 مدقتملا ءايركز يبأ ريمألا دهع ف ةماعلا ةخيشملا رمألا لوأ هيلإ تدنسأ

 دالبلا رئاس الماش هذوفن ناكو ةرامالا هدعب هيلإ تدنسا ش افنآ هركذ

 اه ريغ و ترس لإو اب ونج ةل : رو 7 سمادغ ىلإ ذئم وي لبجلل ةحب تلا

 عيب رلا وبا هنبا مهنم و .اب رغ (سنوت يحا ون نم) رمد لبج ىلإ و اقرش

 .نوراه نب دواد ناميلس وبأ ينورابلا لآ رهشأ نم و نوراه نب ناميلس
 روصنم وبا مهئا رما نم . و ،ييورابلا ءايركز يلا نبدمحم هللادبعوبا مهسم و

 نب ميه اربإ نب ٢ ٠ ءايركز ىجي وبأ تيبلا اذه ءارمأ مهأ نم و ءايركز يبأ نب

 ونب تعجر همايأ يفو ينورابلا نوراه نب ىسوم نوراه يبأ نب ءايركز
 كلذ لبق اوناك و ةيبهولا بهذم . لابكات و لباب و ةلكك و نرفي

 و نيسحل ( نب لمح أ و حمسلا نب ا فلخ ع اب اتا ى ةيفلخ و ةينيسح و و اتسم

 فطعلا يه و مهل ةنيدم لوأ اوسسأف ‘بازيم ىلا اهدعبو نالجراو و ةتاردس ىلا ةيضابإلا رجاه ةيمتسرلا ةلودلا ضارقنا دعب ١.
 نبا ىسيعو ىن نب ناميلس :مه و ةثالثلا ةيضابإلا ةماعزب ه ٤٧٧ ةنس يف الإ سسؤت ملف ةيادرغ امأ ه ٤٠٢ ةنس كلذو
 .ةعمج وبأ و ناولع



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٤

 ةمامإ اوركنأ مهنأ الإ نويضابإ مه و ،يواتسملا ديزي نب هللادبع

 '.ىمتس رلا باهولادبع

 ةسايسلا يف مهلوصأ نم

 لامعتسا ىلإ نوأجلي ال و ،عانقإلا و ةوعدلا ىلع نودمتعي ةيضابإلا
 يه ةيضابإلا امي ماق فنع ةكرح لوأ و عافدلا تالاح يف الإ ،فنعلا

 ".يدنكلا ىيحي نب هللادبع نميلا يف امب ماق يلا كلت

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ةسايسلا يق مهلوصأ مهأ صخلن نأ انناكمإ يف ل و

 ذخأو لدعلاب مايقلا و يهنلا و رمألا هللا ضرفب ةضيرف ةمامإلا دقع .

 .ودعلا ةدهاحجب و ،اهعضاوم يف اهعضو و اهعضاوم نم وتخ
 وا شيرق ىلع ةروصقم تسيل - ةفالخلا - ةيمالسإلا ةلودلا ةسائر ٢.

 تناك تاءافكلا تواست نإف ةقلطملا ةءافكلا اهيف يعاري امنإ و ؤ©برعلا

 7 ةب ورعلا وا ةيشرقلا

 .لداعلا مامإلا ىلع ج ورخلا لحي ال ٣.

 سيل و ،جراوخلا لوقت امك ابجاو سيل رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا ٤.
 ناسحتسا حّجرتي زئاج وه امنإ و ،اهعم نم و ةرعاشألا لوقت امك اعونمم
 اذإ ملاظلا مكحلا تحت ءاقبلا نسحتسي و ،هحاحب نظلا ىلع بلغ اذإ ج ورخلا

 قحلت ةرضم ىلإ يدؤي نأ فيخ وا جورخلا حاحب مدع نظلا ىلع بلغ
 .مالسإلا دالب نم ناكم يأ يف ءادعألا ىلع ممقوق فعضت وأ نيملسملا

 مهيفلاخم نودصقي ال ةروحجلا ةمئألا ىلع نوملكتي امدنع ةيضابإلاو

 نودصقي امنإو تالاقملا باتكو نيخرؤملا تارابع هب ىحوت امك طقف

 بهذملا عابتأ نم اوناك ءاوس هللا مكح نع اوفرحنا نيذلا روحلا ةمئأ

 .بهذم هل سيل روجلاف ،هريغ عابتأ نم وا يضابإلا

 ١ . ص .ط . .ةيضابإلا خيرات رصتخم ،ييررابلا ناميلس عيبر وبأ ٢١ - ده٥

 ٢. !ةغالبلا جمن حرش .ديدحلا يبأ نبا ١٠٦/٥.



 ٥ ٣ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 .دقعلا و لحلا لهأ ةيبلغأ قافتاب و ىروشلا قيرط نع راتخي مامإلا .ه
 .مهدنع ةلطاب ةيصولاب ةمامإلاف

 ريشتسي نأ هل نسحتسي و ،هتالو تافرصت نع لوئسملا وه مامإلا ٦.

 .مهنع مهلزعو مهيلع لامعلا ةيلوت يي ةقطنم لك لهأ نم دقعلا و لحلا لهأ
 .ناطلس وأ مامإ نود ةيمالسالا ةمألا ىقبت نأ زوجي ال ٧.

 لازتعاب بلوط بجتسي مل نإف لدعلاب لوأ بلاطي رئاحلا مكاحلا ٨.

 ىأ ول و ةوقلاب هلزع و هيلع مايقلا زاج بجتسي مل نإف نيملسملا رومأ
 .ربكأ ةنتف ىلإ يذؤي ال كلذ ناك اذإ هلتق ىلإ كلذ

 هناوعأ و وه مهريغ نم وأ ةيضابالا نم ناك ءاوس رئاحلا ناطلسلا ٩.

 .يغب ركسعم هركسعم و نيملسملا نم 8 ئ
 .ارئاح مشئاطلس ناكول و مالسإ دلب بهذملا يف مهل نيفلاخملا دلب .

 اذ ر الإ اهدودح لخاد ةمئاق ةملسم ةلود ىلع ءادتعالا زوجي ال .

 . ح

 تدعبو اهتعقر تعستا اذإ ةيضابإلا يف تامامإلا ددعتت نأ زوجي .

 دحاو ماظنب اهمكح رسعي ثيحب ودع اهءازجأ نيب عطق وا اهنم دالبلا 7

 .اهيف سانلا حلاصم لطعت و اهاوق تتشت و اهرايممال ًاببس كلذ نوكي وأ
 :يلي امك يه روص عبرأ ةيضابإلا رظن يف رادلا مكحل ٣.

 امدنع كلذ و مالسإ ركسعم ناطلسلا ركسعم و .مالسإ راد رادلا .أ

 .هللا باتكب لمعت ةملسم ةلودلا و ةملسم ةمألا و ًاملسم نطولا نوكي

 هنأ الإ مالسإ ركسعم ناطلسلا ركسعم و ،مالسإ راد رادلا .ب

 و ةملسم ةمألا و ًاملسم نطولا نوكي امدنع كلذ و ملظ و يغب ركسعم
 نم تناك ءاوس مكحلا يف يمالسالا جهنملا جهتنت ال اهنكل ،ةملسم ةلودلا

 .مهيفلاخم نم وا ةيضابإلا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٦

 كلذ و كرش و رفك ركسعم ناطلسلا ركسعم و مالسا راد رادلا .ج
 ةرمعتسم ةلود مكاحلا و ةملسم ةمألا و املسم نطولا نوكي امدنع

 .ةيباتك ريغ وأ ةيباتك ةكرشم
 نوكي امدنع كلذ و رفك ركسعم ناطلسلا ركسعم و رفكراد رادلا .د

 '.ةكرشم ةلود هيف مكحلا ىلوتت و ةكرشم ةمأ هنكست نيكرشملل نطولا

 .نيرجاهم مهسفنأ نومسي ال و نينمؤملا ريمأ مهمامإ نومسي ال ٤.

 ةديقعلا يف مهلوصأ نم

 و ؤالع و لج ئرابلل قلطملا هيرتتلا وه ةيضابإلا ةديقع يف ماعلا لصألا
 ةتباثلا ةيوبنلا ثيداحألا وأ ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نم هيبشتلا مهوأ ام لك

 .هيبشتلا ىلإ يدؤي ال و ماقملا بساني امب هليوأت بجي
 رارقإلا و داقتعالا يه و اهنم دبال ناكرأ ةثالث نم نوكتي ناميإلا ١.

 .لمعلا و
 و امب ةمئاق ال و تاذلا ىلع ةدئاز تسيل ةيتاذ ىلاعت ئرابلا تافص ٢.

 .اهيف ةلاح ال
 .هديعو و هدعو ن قداص ىلاعت و كرابت هللا ٣.

 دبأ رانلا وأ ةنحلا يف دولخلا ٤.

 و هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ يه ديحوتلا ةملك . ٥

 نم مسق يأ راكنإ و قح هب ءاج ام نأ و هلوسر و هدبع ادمحم نأ

 .كرش ةثالثلا يماس

 .كرش ةرورضلاب نيدلا نم مولعم راكنإ .

 .كرش هنم ءيش راكنإ و رتاوتلاب لقن ىلاعت هللا مالك نآرقلا ٧.

 .هلعفل ًاقلاخ ال و هيلع اربجب سيل هلمعل بستكم هرايتخا ىف رح ناسنإلا ٨.

 ١. ص لدتعم يمالسإ بمذم ةيضابإلا إ رمعم ىيخ يلع ٢٤ ۔- ٢٧.



 ٣٧ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 .هدعب ال و هلبق تسيل لعفلا عم ةعاطتسالا ٩.

 هنم انيأر نم :نولوقي ،ناتبجاو يصاعملا نم ةءاربلا و عيطملا ةيالو ١.

 و ارش هنم انيأر نم و ءهانيلوت و اريخ هيف انلق ااريخ هنع انعمس و اريخ

 .هنم انأربت و ش هيف انلق ش هنع انعمس

 اهنإف رئاغصلا امأ ةبوت نودب ةريبك رفغت الف ةرفغملا ساسأ ةبوتلا ١.

 .تانسحلا لعفب و ،رئابكلا بابتجاب رفغت

 مسق كانه سيلو يقش و ديعسوأ ،رفاك و نمؤم :نامسق سانلا ١٢.
 .نيتلرتملا نيب ةلرزتم ال يأ ،ثلان

 و ادبأ دعسي ال ىقش نم و ادبأ ىقشي ال ةرخآلا يف دعس نم ١٣.
 .ادبأ دحاو صخشل ةواقشلا و ةداعسلا عمتجت نل

 يف نيملسملا عم نوقفانملا و ،ناميإلا و كرشلا نيب ةلزنم قافنلا ١٤.

 .نيتلزتملا نيب ةلرتملا يه و ،ةرخآلا يف نيكرشملا عم و ءايندلا ماكحأ

 ال ةمعنلا رفك اي دوصقملاف ،دحوملا ىلع رفكلا ةملك تقلطا اذإ ١٥.

 .كرشلا رفك

 .نابجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ٦.

 ةعافشلا ‘نامسق ىه و ،ةتباث (ملسو هلآ و هيلع لا ىلصرل وسرلا ةعافش ١٧.

 ماقملا ىه و .ةنحلا نينمؤملا لوخدل و باسحلا دبل ةمايقلا موي ىربكلا

 و ىرغصلا ةعافشلاو نسو هلآو هبلع ةل ىلصردمحم انيبن هب صتخي يذلا دومحملا
 .تاجردلا ةدايزب نيفوملا نينمؤملل الإ نوكت ال

 .لقعلا و بتكلا و لس رلاب قلخلا ىلع موقت هللا ةمح ١٨.
 '.ع رشلا هحق ام حيبقلا و عرشلا ه هنسح ام نسحلا . ٩

 :ىلاعت هلوقب نيجتحم اقلطم هللا ةيؤر نوركني ٠.
 ١؛٦ ٢

 ."راصبألا هكردت ال"

 ص يم رمعم ى ١. \ لدتعم السإا بهذم ةيضابإلا } ٢٧ - ٣٠.

 ٢ . . ةيآلا 3 ماعنألا ا ة هروس ٢ ١٠.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٨

 ناسنإلا نم باستكا و هللا قلخ نم ناسنإلا لاعفأ نإ :نولوقي ٢١.

 لصحي امب .لعفلا لبق يه و ضارعألا نم ضرع ةعاطتسالا نأ نوريو
 دبعلل ةبستكم و ،اعادبإ و اثادحإ :ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ و .لعفل

 .نآرقلا قلخب 7 . ٢٢

 .ةيعطق ةلالد و يعطق قيرطب تتبث ام مهدنع ةديقعلا ٢٣.

 عيرشتلا يف مهلوصأ نم

 سايقلا و عامجإلا و ةنسلا و نآرقلا : يه ةيضابإلا دنع عي رشتلا رداصم

 و ناسحتسالا و باحصتسالا لالدتسالا ترت لخدي و لالدتسالا و

 ةملك لالدتسالا و سايقلا و عامجإلا ىلع نوقلطي دق و ،ةلس رملا حلاصملا

 و باتكلا يه عيرشتلا رداصم نع نوثدحتي امدنع نولوقيف "يأرلا"
 :لوصألا لئاسم ضعب يف ةيضابإلا يأر كيلإ و يأرلاو ةنسلا

 هللا هصنو خسني مل اذإ انل عرش انلبق ناك نم عرش :نولوقي مه ١.

 .عيرشتلا ةهج ىلع انيلع مالسلا و ةالصلا هيلع هلوسر وأ ىلاعت و كرابت

 .ةينظ ةّجح ينوكسلا عامجإلا و ةيعطق ةّجح يلوقلا عامجإلا . ٢

 ملعلا ديفي ال و لمعلا ديفي - دحاولا ربخلا - يداحآلا ثيدحلا ٣.

 .دئاقعلا ىف هب جتحي الف

 .مهريغ ىلع ةّجح سيل مهعامجإ وأ ةنيدملا لهأ لمع ٤.

 .هريغ ىلع ةجح سيل يباحصلا بهذم . ٥

 عمجلا نكمي ل و هلمع و (ملسو هلآ و هيلع هللا ىلصرل وس رلا لوق ضراعت اذإ ٦.

 .ةيصوصخلا لمتحي لمعلاو انيلإ هجوم اساسأ هنأل ىوقأ لوقلاف ،امهنيب

 .بجاو وهف هب بجاولا متي ل ام ٧.

 ةيضق اذه يف لخدي و نآرقلا صنب تبث مكح يف سانلل رايخ ال ٨.

 .ميكحتلا



 ٣٩ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 :لاوقأ ةثالث ةباحصلا ةلادع يق مهل ٩.

 نب ديلولاك نآرقلا هقّسف نم الإ لودع مهلك ةباحصلا :لوألا لوقلا
 .بطاح نب ةبلعث و ةبقع

 يف الإ ةلوبقم مهلك مهتياور و لودع مهلك ةباحصلا :ناثلا لوقلا
 .نتفلا يف ضاخ نمم نتفلاب ةقلعتملا ثيداحألا

 .كلذكف ةلادعلاب رهتشا نم سانلا نم مهريغك ةباحصلا :ثلاثلا لوقلا

 .هنع ثحب هلاح ف رعي ن نم و

 ضعب ىق (مّلسو هلآو هيلع هللا ولصرهللا لوسر نع تردص لا لامعألا ١.

 اهيلع مواد هنأ تسني :ي مل وأ اهيلإ دعي ل و اهلعف 4 هأ .ضراع ببسل تادابعلا

 فورظ ينت امي نايتإلا نكمي لاح ةعقاو امموري امنإ و ،ةنس امهوربتعي ال
 نولوقي ال مهف كلذلو كمسو هلآو هيلع للا ىلصرلوس رلاب ءادتقا طقف ةمجباشم

 كيرحت ،ريبكتلا دنع يديألا عفر ةالصلا يف تونقلا :ةيتآلا لئاسملا ةينسب

 ةدايز ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق دعب نيمآ ةملكب رهجلا دهشتلا دنع ةبابسلا

 .رجفلا ناذأ يف "مونلا نم ريخ ةالصلا"
 عئطخم رخآلا و بيصم امهدحأف تايعطقلا يف نادهتحلا فلتخا اذإ ١١.

 نباو برغملا ةيضابإف - ع ورفلا يف يأ - تاينظلا يف افلتخا اذإو مآ
 رخآلا نأ و نارجأ هل بيصم امهدحأ نأ نوري قرشملا ةمئأ نم ةكرب

 بوقعي وبأ و قرشملا ةيضابإ امأ هداهتجا ءازج دحاو رجأ هلو عرطخم

 .بيصم نيدهتجملا الك نأ نوريف برغملا ةمئأ نم ينالجراولا

 :لاثمأ ةماعلا دعاوقلا ىعارت ةيهقفلا تاعيرفتلا يف و

 .نذإ الب ول و ةالصلا هيف زوحت نذإب هيلإ لخد ناكم لك
 .هبصغ تيي نطوي نأ بصاغل حصي ال _

 .رفسلا ةين ىلع ماد ام رصقي رفاسملا _

 نكي مل نإ ادمع اهدسفي اوهس ةالصلا ضقني ال لمع لك __

 .امهحالصإل



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٠

 .هتصاخل فرعت مل نإ عيمجلل نوكت نأ ةربقملا يف لصألا _

 .املع ال المع بح وت نيلدعلا ةداهش _

 .يضاملا يف ال ،لبقتسملا يف عفني نيميلا يف ءانثتسالا _

 .لماكلا قادصلا و ةدعلا بجوت ةولخلا _

 .هيوبأ نم ملسأ نمل عبات دلولا _

 .هنمث لكأ و هعيب مارح هميرحت ىلع عمجب لك
 .اهدصاقم رومألا _

 .كشلاب لوزي ال نيقيلا _

 .ةمذلا ةءارب لصألا _

 .ركنأ نم ىلع نيميلا و ىعدا نم ىلع ةنيبلا _
 .ةرصاق ةجح رارقإلا و ةيدعتم ةجح ةنيبلا _

 .ناعمتجي ال نامضلا و جارخلا و \نامضلاب جارخلا _

 .لازي ررضلا و رارض ال و ررض ال _

 .ةرورضلا ةلرتم لرتت ةجاحلا و ڵتاروظحملا حيبت تارورضلا _

 .حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا عرد _

 . ريسيتلا بلحت ةقشملا _

 .نايعلاب تباثلاك ناهربلاب تباثلا _

 .ب رقألل تعجر نيبتت مل ةيصو لكو ،نامضلا يناني يعرشلا زاوحلا _
 .هثاريم مارحف منغي لام لك و ‘هتمينغ مارحف ثروي لام لك _

 :ثيراوملا يف مهؤارآ ١٦.

 .مألل ةدحلا نم ةناضحلاب ىلوأ بألل دحلا نأ نوري

 .ثاريملا نم ةوخألا عنمي دحلا نأ نوري



 ٤١ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 و هدئاقع يف يمالسإلا نيدلل يساسألا ردصملا نأ ةيضابإلا ىري ١.

 ائيش ركنأ نم نأ و "ركلا نآرقلا" وه امنإ هقالخأ و هتالماعم و هتادابع

 .دترم وا كرشم وهف ًافرح وا ةيآ وأ ةروس :هنم
 ىلع يهو "ةنسلا" وه امنإ يمالسإلا نيدلل يناثلا ردصملا نأ ىري و ١.

 ةركنم و لمعلا بحوي و ملعلا ديفي ةلالدلا يعطق اهنم رئاوتلا تاحرد
 و رتاوتملا نم فعضأ وه ضيفتسملا و ةنسلا نم روهشملا و نآرقلل ركنملاك
 ةينظ مأ ةيعطق هتجح له اوفلتخا و لمعلا بجوي وه و يداحألا نم ىوقأ
 نإو لسرملا و لمعلا بجوي ةلالدلا ينظ ةنسلا نم يداحألاو نيلوق ىلع
 .يعبات وا يباحصل ناك اذإ لمعلا بجوي هنأ الإ يداحألا نم فعضأ ناك

 طورشلا ىوتسا اذإ "عامجالا" وه ثلاثلا ردصملا نأ ىري و ٣.

 عقو هنأ نوريو ةيعطق هتيجح و قسف هنم جورخلا و نييلوصألا دنع ةفرعملا
 و رصع لك يف عقي نأ نكمملا نم هنأو وكسلا و يلوقلا هيمسقب عامجإ
 .هلوصح دعبتسي مهنم و ةربتعملا طورشلاب سانلا ىلإ لقني

 يف ةفورعملا سسألا ىلع "سايقلا" وه عبارلا ردصملا نأ نوري و ٤.
 .لوصألا بتك

 و ةفلتخملا هعاونأب "لالدتسالا" وه سماخلا ردصملا نأ نوري و ٥.

 .اصاخ ًامامتها ةلس رملا حلاصملاب نومتهي

 لاحب يف ميركلا نآرقلا دعب ةلدألا ثيح نم دمتعي يضابإلا هقفلا نإ

 لسرم ىلع و يداحألا ىلع و ضيفتسملا وا روهشملا وا رتأوتملا ىلع ةنسلا

 ثيدحلا بناج حجر سايقلا و ثيدحلا ضراعت اذإ و .نيعباتلا و ةباحصلا

 اذإ يداحألا ثيدحلا دري ال و ةقباسلا ةقبطلل الس رم وأ ًنداحأ ناك ول و

 .ةلس رملا ةحلصملا و باحصتسالا و سايقلاب نولوقي و 6 يعطق ليلد همداص



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٢

 ةيعامتجالا تاقالعلا ف مهلوصأ نم

 :نيترقف يف اهركذ نكمي

 ةلودلا و دارفألا نيب ةقالعلا :ىلوألا ةرقفلا

 نوكي نمل اهتلماعم نإف :يضابإلا بهذملاب ةمزتلم ةلودلا تناك اذإ .أ

 :يلاتلا وحنلا ىلع يرحت اهيفلاخم نم امناطلس تحت

 اهنم اوراص اوباجتسا نإف ،هيف اوفلاخ ام كرت ىلإ نيسحلاب مهوعدت ١.

 ع رشلا مكح مهيلع يرحت نأ ىلإ مهتعد اوعنتما نإ و مهنم تراص و

 اوكرت اوباجتسا نإف ماكحألا بجاول عوضخلا و قوقحلا عفد نم مهدنع

 ةيقبل بجي ام ماكحألا و قوقحلا نم مهل بجو و ؛هيلع مه ام ىلع
 .اهبهذم لهأ نم نينطاوملا

 .مهريغ عسي امك لدعلا اعيمج مهعسي ٦.

 .اههوجو ىلع تاقدصلا و مئانغلا و ءيفلا نم مهقوقح مهل ٣.

 .نيملسملا رئاسل بجي امك مهنع ملظلا عفد ةلودلا ىلع مهل ٤.

 .لهألا و لاملا و سفنلا يف ةيامحلا قح اهيلع مهل ٥.

 .مهريغل امك مهماهس مهلف ،وزغلا يف اهعم اوكرتشا اذإ ٦.

 ممتاءافك بسح ةلودلا يف لامعألا و بصانملا عيمج اولوتي نأ مهل ٧.

 .مهريغ لثم ممتالهؤم و
 يار بسح ىلع بدأ قوقحلا نم هيلع بجو ام مهنم عنتما نم ٨.

 .هعد ري امب عازنلا دنع يضاقلا

 ىلإ كلذ زواحتو اهيلإ اعدو ةنتفلا رهظأ نم نأب ةيضابالا دقتعي ٩.

 .همد كفس لح و هلاتق زاج لمعلا

 مث ةلودلا ناطلسب - ةيضابإلا ةلودلا اوفلاخم يأ - اوفرتعا اذإ ٠.

 در نكي مل ام ‘كلذ ىلع اوكرت ،اهماكحأ اهيف اورجأ و مهدالبب اودرفنا
 .ةمئاق ةنس وا ةمكحم ةيآل



 ٤٣ نامعب ىضابالا بهذملا راشتنا

 يوذ و مهئارقف يف دري و قوقحلا نم بجي ام لك مهنم ذخؤي ١١.
 .مهنم ةحباحللا

 نايصع ةكرحب ةيضابإلا ةلودلا - نيفلاخملا يأ - مهتممتا نإ ١٢.

 مهدنع اركنم كلذ ناك اذإ سانلا نيب اركنم نورهظي .هكرتت ل ١٣

 . ًاضيأ

 نيذلا ةيضابإلا نإف :يضابإلا بهذملا ريغب ةمرتلم ةلودلا تناك اذإ .ب

 ١ :يلاتلا وحنلا ىلع اهعم مهلماعت يرجي امناطلس تحت نونوكي
 اموجه نيكرشملا عيمجل لاتقلاو داهجلا و وزغلا يف اهعم نوكرتشي ١.

 .اعافد و

 .ةيمالسإ ًالود نومجاهملا ناك ولو نطولا نع ع افدلاب اهعم نوموقي ١.
 .ةيضابإلا ةيعرشلا ةمامإلا نكت مل ام

 لاطبإ ىلع ةدعاسم اهيف نكت مل ام لامعألا عيمج اولوتي نأ مه ٣.

 .ةيصعم راهظإ وأ قح

 ىلوتي نأ لغتسي نأ ىشخي ال و ،ةوق هسفن يف مهنم سنأي نمل زوجي ٤.
 باكترا ىلإ رجني ال نأ طرشب رخآ لمع يأ وأ ،ةرادإلاو ءاضقلا لامعأ

 .روظحم
 رومأك قوقح امب قلعتت ال نلا لامعألا عيمج اولوتي نأ مهل .

 .امىكاش ام و ةحصلا و سرادملاو دجاسملا

 نأ هيلعف هللا دودح نم دح ةماقإ هيف لمع يأب مهدحأ فلك اذإ .

 .قح كلذ نأ دكأت اذإ هب موقي

 .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف ةيصعم يف مكاحلا ةعاط زوج ال ٧.

 قوقحلا عيمج مهيلعو مهل بترتت و ،ماكحألا عيمج مهيلع يرست .ه

 تناك ول و ةلودلا بهذم يف امم لومعم ةيهقف لاوقأ ىضتقمب ةرداصلا
 .مهبهذم ةفلاخم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٤

 ال ةلودلا بهذم قفو تردص ماكحأ ىلع قوقح نم بترت ام ٩.
 .ةلودلا تريغت ول و طقسي

 ماكحأ مازتلا و ةلادعلا ىلإ - ةلودلا عم نواعتلا يف - رظنلا ٠.

 .بهذملا ىلإ ال مالسإلا

 ةرئاج ةلودلا نوكت امدنع ةدراو ةقباسلا تازارتحالا و طورشلا رثكأ

 اوفلتخا نإ و - نينطاوملا ىلعف بهذم يأب ةكسمتم ةلداع تناك اذإ امأ

 .زرحت نود قفارملا عيمج يف اهعم اولماعتي نأ - بهذملا يف اهعم

 دارفألا نيب ةقالعلا :ةيناثلا ةرقفلا
 :يلي اميف دارفألا نيب تاقالعلا صخلن نأ عيطتسن

 و ليبسلا ءانبا و نيكاسملاو يماتيلاو ىبرقلا يوذ و نيدلاولا قوقح ١.

 .نيفلاخم وأ اوناك نيقفاوم 5اراجف مأ اوناك راربأ ةبجاو راجلاو بحاصلا

 .نيفلاخم وأ اوناك نيقفاوم امياحصأ ىلإ اهؤادأ بجي ةنامألا .

 .عيمجلل بجاو دهعلاب ءافولا .

 .افلاخم وأ اقفاوم هتراجإ تبجو مي راجتسا نم .

 .ةيامحلا ريفوت و نمألا قح مهيلع هل هفيسب لزتعملا لاتقلا نع فاكلا .

 ىلع ةالصلا و ةالصلا يف ةمامألا و دجاسملا و ثاريملا و حاكنلا ٦.

 هذه رباقملا و حئابذلا و مهنفد و مهنيفكت و مهلسغ و نيملسملا ىتوم

 ىلإ رظن نود ةلبقلا لهأ عيمج اهيف كرتشي قفارم و قوقح اهلك
 .لوصألا ضعب ىف وأ ع ورفلا يف تفلتخا نإ و ،مهبهاذم

 يغبب وأ هللا دودح نم حب ناك ءاوس - نيملسملا نم همد لح نم ٧.

 ال و هلام ةمينغ لحي ال - نيملسملا لود نيب ةنتفب وا ةمئاقلا ةلودلا ىلع

 .هنع ثاريملا عطق ال و هلافطأ لتق و هئاسن يبس

 .موصخلا لايتغا زوجي الو فلاخملاب كتفلا لحي ال ٨.

 .هتءارب ملعي وه و ةلبقلا لهأ نم دحأ فذق دحأل لحي ال ٩.
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 ؛ ٥ نامعب ىضابالا بهذملا راشتنا

 نح هلوسر ةنس و هللا باتك ىلع ةجوزتم ةأرمأ جرف لحي ال ١.
 .ةافولا ةدع وأ قالطلا ةع دتعت مث اهنع ىفوتي وأ اهجوز اهقلطي

 راد ىلإ نيفلاخملا راد نم جورخلا زوجي ال و حتفلا دعب ةرجه ال ١١.
 .ةرجهلا داقتعاب نيقفاوملا

 .هللا نيدا فوم نمؤم لكل قح - هللا يف بحلا يه و - ةيالولا ١٢.

 ك ارإ نمؤم لك ىلع بجاو - هللا يق ضغبلا ىهو - ةءاربلا ١٣.

 .ةيصعملا ىلع رصم و رفاك و كرشم نم هلل ودع
 نيملسملا ةداهشب تبثت نمزلا يف انوقبس نيذلا نم اهلهأل ةيالولا ٤ ١.

 .ةءاربلا كلذك و لودعلا

 .ةبجاو هيلع صوصنملل ةءاربلا و ةيالولا ١. ه

 امنإ و جراوخلا نع لاقي امك ًاك رشم سيل ةريبكلا بكترم ٦.

 هرارصإو هتيصعم لاح يق ةريبكلا بكترمل نكمي ال و قفانم وه نولوقي
 و نيك ر ,شملا ةلماعم هتلماعم زوحت الف ©بتي مل اذإ ةنحلا لخدي نأ اهيلع

 و رصم مادام هلرافغتسالا ادع ام نيملسملا قوقح لك هل ملسم وه امنإ

 .بتي مل
 نم مهل نوملسم مه امنإ و ًارافك اوسيل مهيفلاخم نأب نودقتعي ١٧.

 يضابإلا بهذملا بحاص ىلع ام لثم تابجاولا نم مهيلع و قوقحلا

 لهأ نم يتوملل الإ نوكي ال هنإف رافغتسالا وهو دحاو ءيش يف الإ هسفن
 .ىضابإلا بهذملا

 يرحت ةقفن و ةناضح و قالط و حاكن نم ةيصخشلا لاوحألا ١٨.

 فرعلا تايضتقمو ةفورعملا ةيهقفلا لوصألا بسح مهيفلاخم نيب و مهنيب

 .فرعلا ىلإ هيف عجري اميف
 .اهتلاخ و ةأرملا و اهتمع و ةأرملا نيب عمجلا زوجي ال ٩.
 اذه امهيلع تبث دقو مجرلا امهدح نانصحملا ةينازلا و ييازلا ٠.

 .ةنسلاب مكحل



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٦

 .ديبأتلا ىلع هيلع تم رح ةأرمأب ىلز نم ٢١.

 و ةاصعلا ضغب و مهتعاط لجأ نم .م هللا يق نيملسملا ةبحم نأ نوري ٢٢.

 بجي ةبحملا هذه نأ و ملسم لك ىلع بجاو مهتيصعم لجأ نم نيرفاكلا

 و لامجإلا ىلع نكامألا و ةنمزألا عيمج ين هللا ءايلوأ عيمج ىلإ هجوتت نأ
 أربي نأ بجي امك ساسألا اذه ىلع مهفرعي نمم نيرضاحلا عم لماعتي نأ

 عم لماعتي نأ و ةنكمألا و ةنمزألا عيمج يف ةاصعلا و نيرفاكلا نم

 مل و هنامز يف مهفرع نم امأ ساسألا اذه ىلع مهفرعي نمم نيرضاحلا
 ال مهنع فقي نأ هيلع بجيف ةيصعملا و ةعاطلا نم مهلاوحأ فرعي

 الإ مزلت ال ةءاربلاو ةيالولا نأل نيقيب مهفرعي نيح مهنم أربي ال و مهال وتي

 ..نيقيب الإ لطبت ال و نيلدعلا ةداهش وا ةيصخشلا ةفرعملاك نيقيلاب

 ىرخألا بهاذملا و ةيضابإلا نيب ةيفالخلا لئاسملا مهأ

 :ةيلالا تافصلا .

 دئاز ءيش ىلإ ةجاح ال ،هناذ نيع يه هللا تافص نإ نولوقي ةيضابإلا

 ' ءامدقلا ددعتل ايفن اهنع

 هعمس و هتدارإو هتايح و هتردقو ىلاعت هللا ملع نأ ىلإ ةرعاشألا تبهذ

 يئابجلا مشاه وب وبأ و "ةيدبأ هل توعنو ةيلز أ هل تافص همالك و هرصب و

 ةلزتعملا نم ةعامج و اهيلع تاذلا ملعت نكل ءةمولعمريغ الاوحأ تبنأ

 "تاذلا ىلع ةدئاز تافص ىلاعت هللا وتبثأ

 يه و اهريغ سيل و هتاذ نيع ىلاعت هتافص نأب نويضابإلا دقتعي نكلو
 .هتاذب ةمئاق تسيل و ،همزالت ال و هنع لصفنت ال .اهنيب ةرياغتم ريغ

 لثملا هللو الثم كلذل نوبرضيو .ةئراط تسيل و ةيلزأ هللا تافصف

 ١. ص .ةيضابالا خيرات رصتخي ؛يني ورابلا ناميلس عيب رلا وبأ ٧٣.

 ٢. ص ام٤٩٩١ ةفرعملا راد ؤ\ت وريب ،ناضمر ميهاربإ قيقحت .فرما نيب ىرملا :يدادغبلا دمحم نب رهاط نب رهاقلادبع ٢٩٣.

 ٢. ص ،يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .مق ؛يلمآلا هداز نسح نسح قيقحت .دامتعالا ديربت حرش يف دارملا فشك .يلحلا ةمالعلا ٢٩٦.
 ٤. .تاريخلا رطانق .ناطيحلا ٢٣١/١ - ٢٣٢.



 ٤٧ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 لب ‘ءوضلل لحم و ةارحلل لحم كانه سيل و ءوض و ةرارح رانلاف ىلعألا

 .رانلا نيع ناتفصلا ناتاه و كلذك رانلا تاذ
 ددعت ىلإ ةجاحلا تعد .هتاذ نيع هللا تافص نكت مل اذإ :لوألا ليلدلا

 ' .ءامدقلا

 يأ ضرف نع هللا فصو يق انينغي لماكلا هلإلا دوجو نأ :يناثلا ليلدلا
 ".ةدارإلا و ةردقلا و ملعلاك هتاذب ةمئاقو ةيلزأ ةفص

 ةيضابإ نم نوركفملا امأ ©برغملا ةيضابإ يملكتم يأر وه ليق ام و
 لك يهو ةيتاذلا تافصلا :نيمسق ىلإ ىلاعت هتافص نومسقي مهف ،قرشملا
 و ةردقلا و ملعلاك لحملا فلتخا ول و دوجولا يف اهدض عماحت ال ةفص

 يف اهدض عماحجت نأ زاج ةفص لك يه و ةيلعفلا تافصلا و ؛ةدارإلا

 هذهو رخا ىلع بضغي و ادحأ مح ري نأك لحملا فالتخا دنع دوجول

 اولدتسا و هتاذ ىلع دئاز فصو هل سيل ىلاعت هنأ ىلإ اوبهذ ةيمامإلا و

 تاذلل ةمّوقم نوكت نأ امإف ،هتاذ ىلع ةدئاز ةفص هل تناكول هأب :هيلع
 رقتفملا و اهيلإ هراقتفا مزلي هئألف .الوأ اًمأ لطاب لوألا و اهل هضراع وأ

 تاذلا موقت لقعي ال ةفصلا نألف ًايناث امأ و نكممم سيل بجاولا و نكم
 وا تاذلا امإ اهيف رثؤملاف ،ذئنيح ةنكمم نوكت اهنأل اضيإ لطاب اثلا ر

 وه و ًاعم ًالعاف و ًالباق دحاولا ءيشلا ناكل الإ و لطاب لوألا و

 ةبسن لعافلا ةبسنو ناكمإلا ةبسن لوبقملا ىلإ هتبسن لباقلا ل ٣
 .بوجولا و ناكمإلاب دحاولا ءيشلا باستنا حصي ال و بوجولا

 و ،هنع العفنم هريغب اقلعتم دوجولا بجاو ناكل الإ و لطاب ىناثلا و

 .هريغب قلعتي ال دوجولا بجاو

 ١. ص ينورابلا ٧١.
 ٢. ص . ابهذم ر ةديقع ةيضابإلا \ةميعط رباص ٢ ٩٣. .ةيضابإلا رابك نم امه و يفاكلادبع و يملاسلا نع القن



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٨

 لوقي و .جراخلا يف ال {ةيلوقعملا يف ةدئاز تافصلا نأ انه باوصلا و

 ة ويح ال هسفنل ىح لجو زع هللا نإ :ةيمامإلا رابك نم ىضترملا ديسلا

 تافصلا باحصأ نم ةهبشملا هيلإ بهذ امك عممب ال هسفنل رداق هنإ و

 لهأ رئاس هب قراف و ىئابحلا مشاه وبأ هعدبأ امك تاعدتبملا لاوحألاو

 ةفاك ةيمامإلا بهذم اذهو تافصلا لهأ لاقم نم عنشأ بكتراو ديحوتلا

 نم ةعامج و ةيديزلا روهمج و ةئجرملا رثكأ و هانيمس نم الإ ةلزتعملا و
 ٢ .ةمكحلا و ثيدحلا باحصأ

 :ةيؤرلا ٢.

 قيلي ال ام مزلتست اهنأل ةرخألا و ايندلا يف هللا ةيؤر ةيضابإلا يفني

 ساوحلا .وأ نيعلاب كردي نأ نم ربكأ هللاف "كهريغ و زيحتلا نم هتاذب
 :ىلاعت هلوقل ىرخألا

 ' ."راصبألا كردي وه و راصبألا هكردت ال"
 هلوق ىلع ءانب رخآلا ملاعلا يف ىرث هللا نأب دقتعي نم رفك :نولوقي و

 ٥ . ىلاعت

 ."ةرظان امير ىلإ ةرضان ذئموي هوجو"

 ".ةرظتنم "ةرظان" ةملك نورسفي مهف
 ةمامإلا لهأ - راصبألاب ىلاعت هللا ىلع ةيؤرلا يفن يف لوقلا يأ - وهو

 نم ريثكو ةئجرملا روهمج و كلذ يف ةمامإلا لهأ قفاوت اهرسأب ةلزتعملا و

 و ةهبشملا هيف فلاخيو ثيدحلا باحصأ نم فئاوط و ةيديزلا و ج راوخلا

 ' .تافصلا باحصأ نم ممماوخإ

 -نارهط ،ييازلا يمخن دمحم قيقعت | توقايلا حرش ف توكللا راونا ،يلحلا ةمالعلا فسوي نب نسحروصنم وبأ نيدلا لامج ١.

 ١٠٠ - ١٠١. ص ،نارهط ةعماج

 ،يياخنزلا مالسإلا خيش قيقحت 6 تاراتخملاو بهاذلا يف تالاقملا لنارا ديفملا خيشلاب بقلملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ٢.

 ١٨. ص ،يروادلا ةبتكم مق

 ٧٣. ص ييررابلا ٣.

 ١٠١. ةيآلا !ماعنألا ةروس ٤.
 ٢٢ - ٢٣. ناتيآلا ،ةمايقلا ةروس ٥.

 6. ع , “ م ” , , 1925, . 263 - 264.
 ٨٤ - ٨٧. ص توكلا راونأ .يلحلا ةمالعلا ؛٢ ٢٣ - ٤ ص 6“تالاقلا لئاوا ىضترملا ديسلا ٧.



 ٤٩ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 :نآرقلا ٣.

 ظافلأ ":يياطيحجلا لوقي 'ؤ\ثداح قولخم نآرقلا نإ نولوقي ةيضابإلا

 ىلع لدت اهريغ و لوزنلا و ثودحلا و باهذلا لثم نآرقلا يف هللا اهدروأ
 .هقلخ و هللا مالك ثودح

 و هلعاج و هثدحم و هيحو و همالك قلاخ هللا :ىخامشلا رماع لوقي و

 نم :اولاق ةيضابإلا ضعب نأ دح ىلإ مالكلا اذه ةيمهأ تلصو و كهلزنم

 .ةمعن رفك رفاك هنأ عم. "كانم سيل وهف قولخم ريغ نآرقلا نأب لاق

 ق ًاضيأ يداربلا ثدحتي , ةيضابالا ةديقع يق لوقلا اذه لثم درو و

 ةلدأ در ق يسمادغلا ميهاربإ يضابإلا ملكتملا هفلأ باتك نع رهاوجلا

 نب حلفأل عوضوملا اذه يف ةلاسر كلذك ركذيو نآرقلا مدقب نيدقتعملا
 ؛ .نييمتسرلا مامإ باهولادبع

 قافتالا ررقت دق :(تاداقتعالا ىف ةيرعشألا) ةلبانحلا و ةيفلسلا تلاق و

 نيع هبتكن و هعمسن و هأرقن ام نأ و هللا مالك نيتفدلا نيب ام نأ ىلع
 امل و هللا مالك اهنيعب يه فورحلا و تاملكلا نوكي نأ بجيف هللا مالك
 تاملكلا نوكت نأ بجيف ،فقولخم ريغ هللا مالك نأ ىلع قافتالا ررقت

 '.ةقولخم ريغ ةيلزأ
 :منهج يف دولخلا لئاسم ٤.

 جرخي ال اهيف دلخم نيدحوملا ةاصع نم رانلا لخاد نولوقي ةيضابإلا

 تاكرد رانلا نأب نونمؤي مهو ةنجلا لخاد لتم د ولخلا يق وهف ادبأ اهنم

 يف ىصاعلا دحوملا دولخب نولوقي الف ةيرعشألا امأ ،نيقفانملل اهنم لفسألا

 ٠ .. ".ةنجلا ىلإ اهنم جرخي مث هبنذ ردق ىلع بذع اهلخد نإف 5رانل
 ١. ص ،ييورابلا ٧٣.

 ٦٢. تاريخلا رطانق ٠/١ ٢٣.

 ٢. ص ةميعط رباص ١٠٣.

 ٤. ‘ىربكلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ٢/ ٢٥ - ٢٦.
 . ريغ :ىرخأ ةخسن يف .د

 ٦. ص ٬ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم 5[.م .د] "مويج د رفلا قيقحت مالكلا ملع يف مادقألا ةيا ناتس رهشلا ميركلادبع ٣١٢٣.
 رانلا يف دولخلا نأب - ةرعاشألا يعي - اولاقو :لاق ثيح ٣٢٠٧ ص ٬ةفرعملا راد ©توريب ،قرمنا نيب قرملا "يدادغبلا رهاقلادبع ٧.

 .اهيف رانلا لخد نم لك ديلختب جراوخلاو ةيردقلا لوق فالخ ىلع .ةرفكلل الإ نوكي ال
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 اوفلتخا و عطقني ال دبؤم رفاكلا باذع نأ ىلع ةفاك نوملسملا عمجأ

 تبهذ و كلذك هنأ ىلع ةيديعولاف نيملسملا نم رئابكلا باحصأ ي

 '.عطقنم هباذع نأ ىلإ ةرعاشألا و ةلزتعملا نم ةريثك ةفئاط و ةيمامإلا

 لهج نم راد يهف رانلا امأ و :ةيمامإلا رابك نم "ىضترملا ديسلا لوقي
 دلخي ال هنأ ريغ ىلاعت هللا ةيصعمب هفرع نم ضعب اهلخدي دق و 3هناحبس هللا

 لاقو ،نورفاكلا الإ اهيف دلخي سيلو ميقملا ميعنلا ىلإ اهنم ج رخي لب 5اهيف
 ":ىلاعت

 ."ىلوتو بذك يذلا ىقشألا الإ اهيلصي ال يظلت اران مكترذنأف"
 .اهيف د ولخلا انهيه ىلصلاب دي ري
 :ىلاعت لاقو

 ."اران مهيلصُ فوس انتايآب اورفك نيذلا نإ
 ُ:ىلاعت لاقو

 هب اودتفيل هعم هلثمو اعيمج ضرآلا يف ام مهل نأ ول اورفك نيذلا نإ"

 ."مهنم لبقت ام ةمايقلا موي باذع نم
 لهأ نود رافكلا يف ىه امنإف رانلا يف دولخلا ركذ نمضتت ةيأ لكو

 رهاظلا ربخلا و روطسلملا باتكلا و لوقعلا لئالدب ىلاعت هللاب ةفرعملا

 ديعولا باحصأ نم عدبلا لهأل قباسلا يأرلا و عامجإلا و روهشملا
 مالسإلا ةمأ نم قسافلا يف مهاوعد يلع ةلزتعملا تقفتا و .همالك ىهتنا

 .رفاك ال و نمؤم ال ،قساف هنأ يه و نيتلزتملا نيب ةلزتملاب

 :ناميإلا ةلأسم ٥.

 ".لمع و قيدصت و لوق ناميإلا نولوقي ةيضابإلا

 ١. ص دارملا فشك يلحلا ةمالعلا ٤ ٤١.

 ٢ . تالاقلا لنارا ١ ص ٥ .د

 ٢. تايآلا "ليللا ةروس ١٤ - ١٦.
 . ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٥٦.

 ٣٦. ةيآلا 5ةدئاملا ةروس .
 ٧٢. ص ،ييورابلا .
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 ٥١ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 لوقلاو قيدصتلا وه 'ليق و قيدصت و لوق ناميإلا :نولوقي ةيرعشألا و

 ".اعم ناسللا و بلقلاب قيدصتلا نع ةرابع هنأ ىلإ ةيمامإلا تبهذ
 :صاخشألا ةءارب و صاخشألا ةيالو ٦.

 .(ةلمحلا ةءارب و ةلمحلا ةيالوك) امميوجوب ةيضابالا لوقي

 يتوملا عئاطلا وهو هتيالو تبنت نم نوفلكملا ىلوتي نأ :ةيالولا ةروص و
 هنوؤش يف هنودعاسي و هل نورفغتسي و كلذل هنوبحيف ءهللا هرمأ امب

 نأ :امتروصف ةءاربلا امأ و ‘تالماعملا رئاسو ءارش و ميب نم ةيويندلا

 لزعمب هنأك ريصي ثيحب هنورجهي و هتلماعم نوعطقي و يصاعلا نم اوأربتي

 هيلإ تديعأ هتيصعم نع علقأو بات اذإف ،هللا ىلإ بوتي نأ ىلإ ملاعلا نع
 .هناوخإ رئاس هب لماعي امب لموع و قوقحلا هذه

 ةءارب و صاخشألا ةيالوب نولوقي ال ةرعاشألا و :ينورابلا لاق

 مل نمب اهمكح صاخلا ةلمجلا ةءارب و ةلمجلا ةيالوب نوفتكي و صاخشألا
 ".مهدنع نيدحوملا ةاصع ىلع بحسني ال و مالسإلا نيدب نيدتي

 مالسلا هيلع يبلا باحصأ نم ةرشعلا ةالاومب اولاق ةرعاشألا نكلو

 هيلع يبلا عم 1 ردب دهش نم ك ةالاومم اولاق و ةنجللا لهأ نم مئأب اوعطق و

 ةعيب دهش نم لك كلذك و ادحأ هعم دهش نميف لوقلا كلذك و مالسلا

 ىلع تام نم لك ةالاوم ًاضيأ اولاق و ةنحلا لهأ نم ةيبيدحلاب ناوضرلا

 ةرفكلا نم ةءاربلاب اولاق و ةعدب ىلع هترم لبق نكي مل و مالسإلا نيد

 - مهمكح نإف ،مالسإلا رهاظب اورتتسا و مالسالا ةلود يف اورهظ نيذلا

 : نيدترملا مكح _ مهدنع

 ٢١٠. ص 6 قرفلا نيب قرفلا ؛يدادغبلا .

 ٤٦٢٦. ص .دارملا فشك ؛٩١٧١ ص ‘توكللا راونأ .يلحلا ةمالعلا .
 ٧٢٣ - ٧٤. ص ،يورابلا .

 ٢١٦. ص قرفلا نيب قرفلا اي دادغبلا .
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 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٢

 :ةعافشلا ةلأسم ٧.

 و ءافولا ىلع مهنم تام نم الإ اهلاني ال ةعافشلا نإ نولوقي ةيضابإلا

 مالسلا هيلع ينلا نم ةعافشلا تابثإب اولاق ةرعاشألا و 'حوصنلا ةبوتلا

 .ناميإلا نم ةرذ هبلق يف ناك نملو نيملسملا نم نيبنذملل هتمأ ءاحلص نمو
 ".ةعافشلا نومرحي ةعافشلل نوركنملا و

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبلل ةعافشلا تابثإ ىلإ ةيمامإلا تبهذ و

 هيلع هتعافش نإ :ةلزتعملا ضعب لاقو رئابكلا باحصأ نع باقعلا طاقسإ

 ".عفانملا ةدايز يف لب باقعلا طاقسإ يف تسيل مالسلا

 رفاك امب نونعيو رفاك ةملك يصاعلا دحوملا ىلع ةيضابإلا قلطي ٨.
 قافن و ةمعن رفك مهدنع رفكلاف نيدحوملا ماكحأ هيلع نورجي و ةمعنلا

 ةيمالسإلا ةلملا نم ناسنإلا جرخي يذلا وه و دوحجو كرش رفك رخآلا و
 و ،هيلع رفكلا قالطإ نوعنميو اقسافو ايصاع هتيمستب نوفتكي ةرعاشألا و

 امهنيب فالخلاف هيلع نيدحوملا ماكحأ رحا يف قافتا ىلع نيبهذملا الك

 ".ىرت امك نيعملا ةهج نم هل حور ال ايظفل نوكي نأ برقي
 قسف اذإ نمؤملا و رفكلا هنم حصي ال نمؤملا نأ ىلإ اوبهذ ةيمامإلا و

 فقوتي ام عيمج و هلوسر و ىلاعت هللاب قدصم قسافلا نأل {انمؤم ىمسي
 .انمؤم ناكف ناميإلا وه قيدصتلا و ةيعرشلا ماكحألا هيلع

 :ةمايقلا موي طارصلا و نازيملا ٩.

 راقتفإلا نع يغ هللا و يسحب سيل نازيملا نإ ةيضابإلا روهمج لوقي
 رومأب تسيل لامعألا و فيك ،لامعألل يونعم زييمت وه امنإ و هيلإ
 امنإ و يسحب سيل اضيأ طارصلا و اهعون نم نازيمب نزوت يح ةسوسحم
 هنع داح نم و شاب و زاف هعبتا نمف ،ميوقلا هقيرط و قحلا هللا نيد وه

 .ا٤٧ ص كورابلا ١.
 ٦. ص اقرفلا نيب قرفلا يدادغبلا ٣٠٨.

 ص ،توكتلا راونأ .يلحلا ةمالعلا .ح ١٧٥.
 ٤ . ٹثص ،ييررابلا ٧٤ - ٧٥٠\ 6ص 6 قرفلا نيب قرفلا : عوضوملا اذه ف ةرعاشألا يأر نع رظنا ر ٢١١.

 ٥. ص ،توكللا راونأ .يلحلا ةمالعلا ١٨٠.



 ٢٣ نامعب ىضابالا بهذملا راشتنا

 طارصلا و نازيملا نوكي نأ زيجي نم ةيضابإلا نم و ،‘ىوه و رسخ
١ 

 لابيسح .

 و طارصلا و نازيملا و ربقلا باذع نم تايعمسلا و :ةيمامإلا تلاق و

 .امب قيدصتلا بجيف ءامتوبث ىلع عمسلا لد ةنكمم بتكلا رياطت و باسحلا

 ليف دق و :نازيملا نيعم يف ةرعاشألا نع ًالقز يياتس رهشلا لاق و

 ٣ : هرورش و دابعلا تاريخ هيلع ب وتكم ذغاك امإ مسح هب نوزوملا

 يش لكل نإ :لاقي نأ ىرحألا و ،نازيملا هب حجر تبف ةفخ وأ القن هيف هللا

 ةفخلا و لقنلا لبقي ام نازيمف كيشلا كلذ دوجوب قيال نازيم ل اعلا ق

 ع رذلا تاعورذملا و ليكلا تاليكملا نازيمو .دوهعلا نازيملاو رايعملا

 و لامعألا نازيم و ددعلا تادودعملا و لايمألا و خسارفلا تافاسملاو

 ".همالك ىهتنا دارأ امب ملعأ هللا م ام ًاقيال ل نركي ام لاوقألا

 :ةباحصلا ةلأسم ٠.

 نيدلا رهاظ فلاخي ام ثدحأ نم الإ مهنع نوضري نومدقتملا ةيضابإلا

 نورخأتملاو هنع نوضري مممإف بات اذإ امأ ،بتي مل و كلذ ىلع رصأو

 ۔ىلوأ ضوخلا مدع و فقوتلا نوري مهنم
 مهنإف ااعيمج مهنع نوضري و عيمج ةباحصلا نورذعي ةيرعشألا م

 يعرشلا مامإلل ةوادع دشأ هنأ عم هعابتأ نودقتني ال و ةيواعم نع نوض ري

 و ربانملا ىلع مامإلا متش ةيواعم نس دقف ،مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع

 نب رمع ةفيلخلا مايأ ىلإ ةيمأ ييب يف ةئيسلا ةنسلا هذمي لمعلا رمتسا

 .اهعطق هنإف ،زي زعلادبع
 لئاضف و :اضيا لاق و كلم هلثم هدعب تأي مل ةيواعم و :ةيميت نبا لاق

 ةيميت نبا حدمي اذكه "\ةريثك ناسحإلاو لدعلا و ةريسلا نسح يف ةيواعم

 .بلاط يبأ نب يلع يعرشلا مامإلل ةوادع دشأ ناك وهو ةي هاعم

 ١. ١ ص . رال . ٤ ٧.

 ٦. ص .مالكلا ملع يف مادقألا ةيام إناتس رهشلا عركلا ادبع ٠ ٤٧ .
 ٣. ص ( ؛ىمقتلا اةيميت نب دمحأ ٤.٢ - ٤٠٢٣.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٤

 :ةمامإلا ةلأسم ١.

 يه و ةمامإلا طورش ترفوت نم مامإلا بصن بوج و نوري ةيضابإلا
 مهيفكي ام مهل و ،رثكأ وأ هنم فوختملا مهودع فصن مهددع نوكي نأ

 مل لهأ اه وه نمل ةمامإلا تدقع اذإ و عارك و حالس و لام و ملع نم

 7 ع ورفلاو ٥ لوصألاب ًالاع ًالقاع اغلاب اركذ "نوكي نأ هط رش و اهكرت هل زج

 عاش ب هرحلا ش ة ربخ و يأر اذ هبشلا ةلا زإ 5 ججحلا ةماقا نم نكمتم

 هيضر نمث هريغف الإ و ىلوأ وهف يشرقلا يف طورشلا هذه ترفوت اذإ و
 بصن ل ا ط 5 رشل ١ دذه نزم مهفي ا ه نيملسمل ١ نم دقعل ا و لخ ١ له أ

 ناك ول ه ٥ تبصن مهيلع نعتي لب . اهنم ط رش دنف اذا بحاو ٥ ريع : ريغ مامإلا

 ' .ةلزنملا هذه ن ود

 5 اه راتخملا صخشلا يف ةيع ةبع شلا ةءافكلا وه ىساسألا مهط رش و

 و مكحلا يف راج نإف ف .هراعش لدعلا و قحلا ىلع ماد ام هتعاط بت

 .هنع ح رخلا بج ه لب زاج بتي ل و قحلا فلاح

 ةماقإ لجأل ةمألا ىلع بجاو ضرف ةمامإلا نإ :اولاق ةرعاشألاو

 و مهشويج يزغي و مهروغن طبضي و ءانمألا و ةاضقلا مهل بصني ،مامإا
 دقع قيرط نإ :اولاق و مهملاظ نم مهمولظمل فصتني و مهنيب ءيفلا مسقي

 ةمامإلا طرش نم :اولاق و داهتجالاب رايتخالا ةمألا هذه يف مامإلل ةمامإلا

 ".ةسايسلا و ةلادعلا و ،ملعلا :مامإلا طرش نم :اولاق و شيرق نم بسنلا

 فلتخا ه ىلاعت هلا ىلع بجاو مامإلا بصن نإ :اولاق ةيمامإلا ه

 ه مامإلا بصن بوجو يفن ىلإ ةلزتعملا نم مصألا به بهذف ءانه سانلا

 ثيدحلا باحصأ و نايئابحلاف إ ،اوفلتخا نكل ،“ب وج ولا لإ نوقابلا بهذ

 ي رصبلا نيسحلا وبأ لاق و .القع ال اعريس بجاو هنإ :اولاق ةي رعشألا و

 نا :ةيمامإلا تلاقف ،اوفلتخا م : ,القع بجاو هنإ :ةيمامإلا و نويدادغبلا و ٥

 .فرصت ضعبب شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا بطقلا نع القن ٦ ص ؛يوراب: ١.

 ٢. ص !نورابلا ٧٦ - ٧٧.

 ٢. ص قرفلا نيب قرفلا يدادغبلا ٣٠٨ - ٣٠٩.



 ٥٥ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 نم نويدادغبلاو يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو ىلاعت هللا ىلع بجاو هبصن

 ' .ءالقعلا ىلع بجاو هنإ ةلزتعملا

 ةيضابإلا نع تقشنا قرف

 نيب ىلوألا ةلأسملا يف لوألا فالخلا ثحابلا ددحي نأ ريسعلا نم

 نأ مزجي نأ عيطتسي هنكل و بهذم لك يف كلذ رسعي امك ،ةيضابإلا

 فلوخ دقف ىلوألا هروصع ذنم عقاو يضابإلا بهذملا لخاد فالخلا

 كلامو ةفينحوبأ فلوخ امك .هلوق ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم يف رباج
 .مهاوتف ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم يف ةمئألا نم مهريغ و

 مهأ نأ تالاقملا يف مهبتك و خيراتلا ف ةيضابإلا بتك نم جتنتسي و
 نم ةثالث لاق دقف ،ةديبع يبأ دهع يف ناك ةيضابإلا نيب يدج فالخ

 .مهعانقإ نم نكمتي مل و ردقلاب ناليغو ةزمح وبأ و ةيطع :مه و هئالمز
 اومضناف "مهنيب ةلصلا تعطقنا و مهنم اوئرب و مهنع ةيضابإلا مهدعبأف

 صاخشأ نع ةرابع وه و ايدرف فالخلا اذه ناك و ‘ىرخأ قرف ىلإ

 بهذم ىلإ مهتيعبتب اولقتناف مل رطخ مش ( نيعم بهذم عابتأ نم اوناك

 .ممادقتعم عم مجسني
 ف ورعملا وبأ و حلاص نب لهس :مه هذيمالت نم ةعومحجب هفلاح ش

 دمحم نب رمع جرؤملا وبأ و ،زيزعلادبع نب هللادبع و ©فورعم نب بيعش
 وتلا و مهلاوقأ نع لودعلاب مهعنقي نأ عاطتساف لئاسم يف يسودسلا

 كال صخلم و ءامب اوكسمت و اهيلإ اوداع هتافو دعب مهنكل و كاهنع
 يه لاوقألا

 .زوحت ال روجلا ةمئأ ءارو ةعمجلا ةالص ١.

 .نوك رشم هيبشتلا مهوي امب نولوأتملا ةلبقلا لهأ ٢.

 ١. ص دارملا فشك .ينجلا ةمالعلا ٣٦٢.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٦

 .(ةقساف يأ) ةرفاك كلذب نوكت ال نيلحملا ج راخ امب ثبعي لا ةأرملا ٣.

 :يلي اميف زاجيإب قرفلا هذه نع ةروص يطعن نأ عيطتسن انلعل و
 :راكنلا ١.

 لوصألا يف لاوقألا ضعب امل تذختا مث ضحم يسايس ةقرفلا هذه أشنم

 .ةيمالسإلا قرفلا نم اهريغك ةزيمتم ةقرف تحبصأف ،ع ورفلا و

 ةمامإ ركنأ نيدنف ن ..ب ديزي ةمادق وبأ هل لاقي لجر ةقرفلا هذه ميعز

 امه نيأدبم ىلع ادنتسم عياب امدعب يمتس رلا ,ه ولادبع

 وه نم ةمألا يف و و .لضفأل دوجو عم لوضفملل ةفالخلا زوحت ال .
 .باهولادبع نم ا

 ال صاخ ىروش سلجب هل نوكي نأ باهولادبع ىلع طرتشا ٢.
 ءانبو طرشلا اذه متي مل و ؤهيلإ عوجرلا نود رمألا نم ءيش يف يضقي

 زواحت و فورعملا نب بيعش هيلإ مضنا دق و ،ةلطاب هتمامإف اذه ىلع

 و ،ةرغ نيح ىلع ةمصاعلا ىلع اومجهف ‘فنعلا ةلح رم ىلإ لوقلا ةلح رم

 نبا لتقو مههوج و يف تدمص ةمصاعلا نأ الإ .ابئاغ ةيضابإلا مامإ ناك

 ٢ فاضأ ش ،هتوعد يف رمتسا ثيح ايبيل ىلإ بيعش رف و هسفن نيدنف

 ابأ مهذاتسا هباحصأ و وه اهيف فلاخ نقلا لئاسلل كلت نيقباسلا نيأدبملا

 قرشلا نم ىرخأ ةيصخش مهيلع درو ىتح هتكرح تطشن و ةديبع
 اهفاضأف ،يرازفلا ديزي نب هللادبع وه ىرخألا تالاقملا نم ةعومجب لمحت

 تالاقملا نم مخض ديصر ىلع دمتعي أدبم باحصأ راكنلا حبصأ و مهيلإ

 :يلي ام اهمهأ لعل
 .ًايمتحو ابجاو ارمأ تسيل ةمامالا _

 ني رئاحلا ةمئألا ءارو ةزئاج ريغ ةعمجلا ةالص _
 .كولملا اياطع ذخأ لحن ال _

 .ةقولخم هللا ءامسأ _
 .فوقولا ىلإ ةيالولا نم لاقتنالا نكمي _



 ٥٧ نامعب يضابالا بهذملا راشتنا

 .لفاونلاب هللا رمأي مل
 .ةيقتلا ىلع رمخلا ب رش زوجي _

 ا .احيحص ربقلا باذع سيل _

 يقب و ،امل باهولادبع مامإلا عمق دعب راكنلا ةقرف لصأتست مل و

 نيزرابلا و ةقرفلا هذه ريهاشم نم ناك و لقالا ىلع ن رق ةدمل اهعابتأ

 دح دي زي وبأ و م٩ / ه ٣ نرقلا ءاملع نرم ير ازفلا دي زي نب هللادبع اهيف

 هللادبع ىلع ىنل ورابلا قلطي و "(ةيمطافلا ةل ودلل رصاعم) يني رفيلا داديك ن ِ

 . " .هعابتأ زرم ة واتسملا ربتعي و ي واتسملا ليزي نب هللادبع مسا ليزي ن

 :ةينيسحلا ٢.

 .ثلاثلا نرقلا يف شاع ،يسلبارطالا نيسحلا نب دمحأ دايز وبأ اهميعز

 نب ىسيع اهميعز ةيريمعلا ىمست ىرخا ةقرف تالاقم عم هتالاقم ج زتمت و

 ىلع امهادحإ تبسحف ءاتقرتفا مث ادحاو ناك امهلصأ نأ ودبي ريمع

 ج زتما طاشن ةقرفلا هذه ناك دق و ءةلزتعملا ىلإ ةيناثلا تبسن وم ةيضابإلا

 رشع عضب ةقرفلا هذهل تالاقملا باتك ركذ دق و يركفلا راكنلا طاشنب

 :اهنم تالاقم

 .عامجإلا و ةنسلا درت ١.

 .ربقلا باذع ركنت .

 . ران و ةنج و داعم و باتك و ىبن نم هللا ى وس ركنأ نم ك رشي ال .

 .هل تافصب تسيلو هللا لاعفأ ةوادعلا و ةيال ولا و اضرلا و بحلا .

 .انزلا ةحابإ .

 .اب ف رعي ةمالع هللا لوس رل .
 .لقعلا يف نولضافتي الو ةعاطتسالاو فيلكتلا ىف نولضافتي ءالقعلا ٧.
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 ١. توريب ، ابهدمو ةديمع ةيضابإلا .ةميعط رباص ١٤٠٦ ۔ه / ٩٦ ص ام ٥٢ - ٤ .تاريخلا رطانق ايلاطيحلا ؛د ٥٢٦٣.

 ٢. ص ةميعط ٢ .د

 ٣. ص ،ييورابلا ٤ د .



 ةيضاب ال ا رد اصملا مجعم ٥٨

 '.نوجري و نوفاخي ةنحلا لهأ .ه
 .نوك رشم ةمألا قارفأ نم نوئطخملا نولأتملا ٩.

 ".(صردمحم لهج عسي ١.
 :ةيكاكسلا ٣.

 ضنآرقلا ظفحو بدألا و ملعلا بلط .ناوللا كاكسلا هللادبع اهميعز
 ةينيسحلاك ةرو افرحنم اقيرط كلس هنكل و ملعلا يف ةيلاع ةجرد غلب و

 نآرقلا نم ءيش لك جارختسا بوجوب لاق و سايقلاو عامجإلا و ةنسلا

 .هباتكب لوقعلا ىلوأ اهنع ىغأ دق هنا نأب كلذ ىلع لدتسي ناك و ،طقف

 ".ةنس الو يأر نم سيلف
 ةالصلا نأ و ةعدب ناذألا و ةعدب ةعامج ةالصلا نأ ةيكاكسلا ىرت و

 ةيضابإلا خياشم ناك و ُاهت رابع نم هريسفتو هانعم فرعي امب ةحيحص

 انايحأ و عدبلاو ةبيرغلا ءارالا هذه . بسب مهك رشب نولوقي ام ابلاغ

 ".اليوط ةقرفلا هذه د ري ل و مهقافنب

 :ةينافنلا ٤.

 سرد 7 و املاع ناك ©يئثافنلا ريصن نب ج رف وه ةقرفلا هذه ميعز

 ىلع ةيالولاب سفنلا يمي ناك و ،ترهات يف نييمتسرلا ةمئألا ضعب ىلع
 هئالمز دحأ ىلإ ةيالولا هنع تفرص ةصرفلا هل تحنس امل و ةسوفن لبج

 مامإلا ىلع طخسف ىري اميف - ةءافك و املع و ءاكذ هنم لقأ مه نمم

 هرمأي هيلإ لسرأف ،هبصغأ تيح هتيصخش و هكولس دقتني لعج و حلفأ

 و قرشملا ىلإ لحرف ،باقع هلان الإو هنم ةبوتلا و لوقي امع فكلاب
 .هعماطم نم ائيش ققحي مل و ،ةيسابعلا ةلودلا طالب ىلإ لصو نيح فطلت

 ٦٢ - ٦٢٣. ص ةميعط رباص .

 ٤٤. ص ( لدتعم يم السإا بهذم ةيض ابإلا إ رمعم ىخ يلع .

 . "يبجرلا ١/ ١١٨.
 . ٥ ٤ ص كنآرقلا نم هريسفت فرع امب الإ زوحت ال ةالصلا نأ ىرت ةيكاكسلا نإ :رمعم لوقي .

 ١١٨/١ - ١١٩. "ييجردلا .
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 ٥٩ نامعب يضابإلا بهذملا راشتنا

 اهمهأ لعلف هؤارآ امأ هك ولس و حلفأ مامإلا صخشل هتاداقتنا فك و داعف

 :ىليام

 ١. بألل خألا نم اريملاب قحأ قيقشلا خألا نبا نإ .

 .ةعدب امإ لاقو ةعمجلا ىف ةبطخلا ركنأ ٢.

 :ةيثرفلا ٥.

 عساو ل اع .حلفا نب ب وقعي نب ناميلس وبا وه ةقرفلا هذه ميعز

 و ةفلتخملا ةيضابإلا ءارآ ءاصقتسا ىلإ ناميلسوبا رداب دقو عالطالا

 :ديدجلا همالك نم ناكو ةديدح ءارآ دروأو مهبهاذم

 .ةينرفلاب هعابتأو يثرفلاب فرع كلذلو سحب (ثرفلا) نيج رسلا نإ ١.
 .همحل لوكأملا ناويحلا ثرف انه نيج رسلاب دارملا و

 .نينجلا لكأ ميرحت . ٢

 .حبذملا لسغ دعب ول و قورعلا مد ميرحت ٢.
 .ضئاحلا 5 بنجلا ق رع ةساحن . ٤

 ِ . ١
 .كشلا موي موص مس رخ . ٥

 :ةيفلخلا ٦.

 وبأ هلح ناك ،ي رفاعما باطخلا يلأ نبا حمسلا نب فلح وه اهميعز

 راطقأ ق ةيضابالال مامإ 9 أ وه ي رفاعملا حمسلا نب ىلعألا لدبع باطخلا

 دبعل ايلا و هدلاو ناك ه ةيرجه ٠ ٤ ١ ةنس ةمامإلاب عيوب ىلرعلا برغملا

 نم تاعامج ع رساف 6 ق وتف ايبيل نم يب رغلا حانجلا ىلع يمتس رلا باهولا

 .ةلودل زكرم ىلإ ع وجرلا نود هيبأ ناكم ىلوتي نأ هنم اوبلط و هيلإ سانلا ةل هللا . ١ا ع هب . ع . . . ١ ., ٠١

 هرمأ و ةيالولا هذه ضفر مامإلا ىلإ ربخلا غلب امل و ؤفرصتي ادب و لبقف

 رمأل بجتسي مل و كلذل بضغف هريغ ايلاو نيع و ةيالولا رمأ لازتعاب
 ريبك ددع اذه هيأر ىلع هعبات و رئازحلا نع ايبيل لالقتسا نلعأ و ،مامإلا

 ةي زك رملا ةل ودلا هيلع تبلغت قح ةلي وط ة رتف هتك رح ترمتسا و سانلا نم

 ١. ينييحر دلا 57 ١.٥ - ل٠٨.ل\ ١١٩١؛معمرا ص ٤٦.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٦٠

 زاوجب :مهلوق ادع ام أدبم وأ يأر يأ ةقرفلا هذهل سيل و هرمأ ىهتناف

 '.مكحلا يف رئازحلا نع ايبيل لاصفنا

 لحنلاو للملاو تالاقملا بتك يف ةيضابالا

 و ةفلتخملا ةيمالسإلا قرفلا نع ثدحتت لحنلاو للملا و تالاقملا بتك

 مدختسن نأ بجي و ةيمالسإلا ريغ ىرخألا تانايدلا نع ثيدحلل ضرعتت
 مهزوعي و ةيعوض وملا مهصقنت امياحصأ نأل كديدش رذحب تافلؤملا هذه

 بتكلا هذه اندوزت ال و ممتادقتعمل ةفلاخم قرف نع نوملكتي امدنع دايحلا

 .اهدئاقع و ةيضابإلا خيرات نع ةميق تامولعمب

 ام نيب و بتكلا هذه ق تامولعم ن :رم درو ام نيب ثحابلا نراق اذإ و

 دئاقع و هقف بتك م ةيخيرات تناك اوس ةيضابإلا رداصملا ق درو

 ال ةبي رغ تادقتعم و ار آ ةيضابإلا لإ اوبسن دق نيفلؤملا ءالؤه نأ ظحالي

 ال دحن ال ةيضابإ فق رف نع اوملكت مهنأ امك ،ةقرفلا هذه عابتأ اك قي

 امو اهعونت و اهفالتخا ىلع ةيضابإلا رداصملا يف قالطالا ىلع اركذ

 اذإ ةصاخ و ةيمهأ اذ ربتعي ال ةقرفلا هذهل ةبوسنم ءارآ نم هيلإ اوراشأ

 ةفرعملا و ةقدلا ىلإ رقتفتو ةزّبحتم و ةهوشم تامولعملا هذه نأ انركذت
 .ةقيمعلا

 و ىذألا نم ريثكب ةيضابإلا تباصأ دق بتكلا هذه نإ :لوقلا نكمي و
 ح

 .دوج وم هنكل و نايحألا ضعب ب ىق ادوصقم نوكي ال دق عينشتلا

 عابتأ و ةيضابإلا نبب ب ةوجفلا دايدزا ىلإ تاباتكلا ٥هذه تذأ دق و

 ةركف نيوكتل اهيلع دامتعالا حصي ال و ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا

 . اهئدابم و اهئارآ مهف نع و ةيضابإلا خيرات نع ةحيحص

 ١. ،يبايسلا د وعس نبدمحأ قيقحت 7 يمالسا 7 ةيضابإلا 6 رمعم ىيحت يلع ط٢ ص٦ ٤ - ٤٧! ،يييج ردلا ١ /٧ ٦ - ٨٧؛}

 .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا "رمعم ىين يلع ٢ )١(/٦٧ - ٩٨؛ ص نورابلا 6٤٠ ٥٤.



 ٦١ نامعب ىضابإلا بهذملا راشتنا

 نيقرشتسملا تاسارد يف ةيضابالا

 ةسارد ىلإ نيقابس ةثيدحلا روصعلا يف نوملسملا و برعلا نكي مل
 نم لوأ مه نيقرشتسملا نأ لب ،ةيعوضوم ةيملع ةسارد يضابإلا بهذملا

 هذه ليهست يق اريبك ارود بعل دق رامعتسالا ناك نإ و ةمهملا هذهل ىربنا

 ًإكل ةدئاف نم ولخي ال رامضملا اذه يف هلمع نإف كلذ مغر و ،ةمهملا

 لازت ال لا ةيمالسإلا ةقرفلا هذه دئاقع و خيرات يف ثحاب و بلاط

 ةصاخ و ،يبرعلا برغملا دالب و رابحبز و نامع يف اذه انموي ىلإ ةدوجوم
 يف بازيم يداو ةقطنمو سنوت يف ةبرج ةريزج و ايبيل يف ةسوفن لبج
 رئازخلا بونج

 نع فشكلا ةلواحمب نأشلا اذه يف نيقرشتسملا دوهج تأدب

 يف يح و .ةيملاعلا فحاتملا و بتكلا رود يف ةيضابإلا تاطوطخملا
 ةيفارغ ويلبب مئاوق اوعضو و ،اهيلإ لوصولا اوعاطتسا نلا ةصاخلا تابتكملا

 خيرات لوح تاساردلا ضعبب مايقلا كلذ معبت مغ تاطوطخملا هذهل

 ةرصاعملا ةيضابالا تاعمتجملا ةسارد ىلإ كلذ ىدعت و ءاهدئاقع و ةيضابإلا

 .هوجولا نيش نم
 قرشتسملا وه ةيضابإلا تاطوطخملا و بتكلاب ةمئاق فنص نم لوأ و

 ةيضابالا تافڵؤلمل ىلإ هتمئاق يف راشأ دق و '(]٥ارانص8لن ىكسنليتوم
 باتك هب لخأ اميف ةاقتنملا رهاوجلا :نونعملا هباتك يف يداربلا اهركذ نيلا
 بتكلل فلؤملا اهصصخ ىرخأ ةلاسر ىلع علطي مل هنأ ودبي و ‘تاقبطلا

 ".اهنع عمس وأ اهأرق يلا ةيضابإلا
 ءامسأ يداربلا ةمئاق ىلإ فاضأ دق قرشتسملا اذه نإف لاح ةيأ ىلع و

 و ،اهدوجو نكامأ ركذي مل هنكل و ،هسفنب اهيلع رثع ىرخأ تاطوطخم

 1. لم `“ س م ح `, 14 .. .., 1905, , 4 , . 79

 - 92; ال. `““د ع م ع ع ح ل ح 0 ل ح ز )1510( .

 5 !ع , 14 . . 0, 1905, , 3 , , . 133 - 159.

 ٢. ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :ةلاس رلا ناونع .



 ةيضاب ال ا رد اصلملا مجعم 7

 مايقلل ءاملعلا نم هريغل ازفاح تناك اهنأ مغر ةدئافلا ةليلق هتمئاق نإف اذل
 تامولعم ىطعأ هنآ يف هلمع ةميق نمكت و عوضوملا اذه يف اج لمعب

 لثم اهتّمئأ و ةيضابإلا خياشم نع ملكتت يلا بتكلا تايوتحم نع ةنسح
 ريس و يداربلا رهاوج و يييجردلا تاقبط و ينالجراولا ايركز يبأ ةريس
 ةدافتسالا ةلواحم و بتكلا هذه نع ثحبلل ءاملعلاب ادح امم ىخاّمشلا
 ةصاخ و نيثحابلا مامتها تراثأ دق هتلاقم نإف لاح ةيأ ىلع و ااهنم

 .اهرداصم ىلع و اهيلع فّرعتلا اولواح و ةيضابإلا ةكرحلاب نيقرشتسملا
 ةلاقم رشنب [انط¡صعن يلاطيإلا قرشتسملا ماق ١٩٤٩ ماع يف و

 تاساردلا دهعم يف ةدوجوملا ةيضابإلا تاطوطخملا ةمئاق ىلع توتحا

 نابأ ايبيل نم اهيلع لصح دق دهعملا ناك و 'شيلوبان ةعماج يف ةيقرشلا

 انيبم ًاضيفتسم افصو تاطوطخملا هذه فصو دق و يلاطيإلا لالتحالا
 .ةيضابإلا تاساردلل ةبسنلاب اهتّتمهأ و اماي وتح

 ماق ١٩٥٣ ماع نم لوألا نوناك و ١٩٥١ ماع يناثلا نيرشت يف و

 رئازحلا بونج يف بازيم ةقطنمل ةرايزب ].5حطوعط يزيلخبالا قرشتسملا
 ةصاخ و ةصاخلا تابتكملا يف ةظوفحملا ةيضابإلا تاطوطخملا ىلع علطاو

 .ةمئألا بطقب روهشملا شيفطا فورعملا يضابإلا خيشلا ةبتكم
 ةمئاق اهنمض ةلاقم يف هتلحر جئاتن ١٩٥٦ ماع يف رشن دق و

 و شيفطا خيشلا ةبتكم سراهف يف اهيلع علطا وأ اهآر يلا تاطوطخملاب
 تفل و ،عيضاوملل اقبط هتمئاق بتر دق و ىرخألا ةصاخلا بتكلا ضعب
 ةطوطخم نيسمخو ةئم اهنم ةطوطخم نيئم ىلاوح ىلإ هذه هتلاقم يف رظنلا

 ةيضابإلا خيرات نع ةدّيج تامولعم ىطعت نيلا ةسيفنلا تافلؤملا نم ربتعت
 ةبوجأب قلعتت اهنأل ةيمهأ لقأ ربتعتف ىرخألا تاطوطخملا امأ .اهدئاقع و

 1. .ح ‘` ل ح ئ ن .` ! ن ! ,

.439 - 431 . ,)1949( 3 ... ...4.1.0 
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 يف اورقتسا نيذلا كئلوا ةصاخ و نيرخأتملا ةيضابإلا خويشل يواتف و
 .بازيم يداو

 ناونعب اثحب 1 س كايبوك .ف رشن ١٩٥ ماع يف و

 تاطوطخملا ءامسأب ةمئاق هيف عضو ."اينولوب يف ةيبرعلا تاطوطخملا

 تاغللا دهعم و ةينولوبلا مولعلا ةيميداكأ نم لك يف ةظوفحملا ةيبرعلا

 : ةيفوكارك ةنيدم يث ةدوجوم اهلك و يطولا فحتملا و ةيقرشلا

 ّ 7 ً .اينولوب ئ

 ىق ةدوجوم ةيضابإلاب ةقلعتملا تاطوطخملا لك نأ هتمئاق نم ودبي و

 و ،يبتوعلل برعلا باسنأ ةطوطخم اهمهأ نم و ينولوبلا يطولا فحتلا
 نم ةخسن كلذكو ينالجراولا ايركز يبأل ةمئألا رابخأ و ةريسلا باتك
 تاطوطخم تّمض امك ،ييجردلل تاقبطلا و ،يخاًّمشلل ريسلا باتك

 دئاصق و خيراوت هيف عومحب باتك نع ةرابع ةطوطخم روكذملا فحتملا
 نع تاطوطخم ةسمح اضيأ ةمئاقلا مضت و ةيقيرفا لامش نم ةيضابإل
 لوهحجب هقفلا يق ًايضابإ اباتك ل رئازحلا بونج يف بازيم يف ةيضابإلا خيراوت

 .ناونعلا و فلؤملا
 ث بتكلا نيوانعل ًاقبط هتمئاق بتر دق بتاكلا نأ ركذلاب ريدج و

 دروي مل هنكل و خسنلا خيرات و دجو نإ خسانلا مسا ركذ عم فلؤملا مسا

 .تاطوطخملا هذه فينصت ماقرأ

 يمانلا ليلخ ورمع وه و ةيضابإلا ءاملعلا دحأ ماق ةريخألا ةنوآلا يف و

 ةيضابإلا تابتكملا يف ةدوجوملا تاطوطخملا ضعب اهيف فصو ةلاقم رشنب

 سنوت يف ةبرج ةريزج و ايبيل يف ةسوفن لبج يف ةصاخ و ،ةيقيرفا لامش يف
 ةيضابالا قطانملا هذه راز هنأ بتاكلا ركذ دق و رئازخلا يف بازيم يداو و

 ١٩٦٨. ماع نم لوليا و ناريزح نيب ةعقاولا ةرتفلا يف

 1. [. “ ع ع ح , . , 100, )1956(, . 375 - 398.
 ٧ - ٢٢ ص (م٩٥٩١) لوألا زجلا سماخلا دلجلا .ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلب : رظنا ٢.
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 يف ةدوجوملا تاطوطخملا ةي" ىلإ راشأ ثحاب لوأ يمانلا ربتعي و

 بهذملا ةمئأ ضعب اهفلأ قلا تاطوطخملا ضعب اهنيب نم و ةب رج ة ري زج

 سسؤم مهسأر ىلع و نبي رجهلا يناثلا و لوألا نينرقلا لالخ ىمادقلا

 .ىميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ و لديز نب رباحج بهذملا

 تقولا كلذ تيح تربتعا تاطوطخم نيوانع ىلإ فلؤملا راشأ دق و

 امم.ر و كتمئاق بيترت ف انيعم اجهنم عبتي ل فلؤملا نأ ودبي و ةدوقفم

 .هريدت بسح > باتكلا و "فلولا ةيمهأل ًاقبط اهبتر و اهفص و

 تايوتحم ركذي مغ نمزلا لعفب تبطع نلا وأ ،هنم ةدوقفملا قاروألا ىلإ

 راشأ دق .و امي يهتنت و ةطوطخملا ئدتبت ىلا تار ابعلا دروي و باتك لك

 امل عضوف مقرم ريغ تاطوطخملا نم ريثك نأ ىلإ هثحب شماوه دحأ ق

 .ةعوبطملا بتكلا ىف لاحلا وه امك تاحفصلل اقبط اماقرأ

 يف يمانلا اهتبثأ تو ولا تاطوطخملا هذه ضعب ىلع عالطألا نأ كشال و

 ' .ةيضابإلا ةك رحلا ل وح ةديج تامولعم نع فشكلا ق اريثك ديفي هتلاقم

 :ناونعب ةلاقم يزوف رمع قوراف روتكدلا رشن ١٩٧٤ ماع يف و
 ىلا ةيضابإلا تافلؤملا ضعب ىلإ اهيف . اهيف راشأ نامع خيرات ق ةيفارغويلبب

 ق رخآ اثحب مدق امك ٢ نامعل يلحملا خيراتلاب متهت 5 نوينامع ءاملع اهفلأ

 هسفن ع وضوملا ل وح ةيب رعلا ةري زحلا م خيرات تاساردل ىلوألا ةيملاعلا ةودنلا

 .قباسلا هثحب يف هلاق ام ىلع ةيمهأ اذ اديدج ائيش فضي مل و

 ٧" اموص نوسنكلو يناطيربلا قرشتسملا رشن نامع خيرات لوح و
 ةرتفلا يف نامع خيراتب يعت يلا ةيضابإلا رداصملا ضعبل اهيف ضرع ةلاقم

 ' .يداليملا رشع عبارلا نرقلا ةيامن و عساتلا نرقلا ةيام نيب ةعقاولا

 1. .. . `“ حم 0 ن ح س ط , ..., !. 15,
 آ )1970(.

 .م٧٩١د ،درولا ةل :(نامع خيرات يف ايفارغويلبب) ،يزوف رمع قوراف ٢.
 3. ...!, م - ! ع ح م م 5

 0 0 ) 0 9 م ع 0 14 (, 44 , . 3. م. 137 - 164.
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 و ةيمالسإلا روصعلا يف نامع خيرات رداصم لوح رخآ انح ماق دق و
 تدقع نولا ةيبرعلا ةريزخلا خيرات تاساردل ىلوألا ةيملاعلا ةودنلا يف كلذ

 ١٩٧٧١. ماع ضايرلا يق

 ىلا رداصملا مظعم و ،ريبك نأش تاذ تافاضإب تأي مل هنأ ةقيقحلا و

 ةلوهحب نكت مل و ،ةينمزلا ةيحانلا نم ةرخأتم رداصم اذه هثحب يف اهركذ

 .صاخ لكشب ةينامعلا و ةيضابإلا تاساردلاب نيمتهملا ءاملعلا نم ريثكل

 ةساردل ةمهم ثحابلا اهيلإ راشأ نيلا رداصملا هذه نإف لاح ةيأ ىلع و

 نأل رطقلا كلذ يف ةيضابإلا ةك رحلا خيرات عبطلاب و نامع خيرات

 دق و ،ةقطنملا كلت خيرات نع ثيدحلا دنع امهلصف نكمي ال نيعوضوملا

 نآلا مضت نامع يف يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم نأ ىلإ اذه هثحب يف راشأ

 .طوطخم يفلأ ىلع فيني ام

 ٧ةص عو سا ناف فسوي يناملألا قرشتسملا ماق ١٩٧٤ ماع راذآ يف و
 يق ةصاخلا ةيضابإلا تابتكملا ضعب ةرايزب ،نجنبوت ةعماج ىف ذاتسألا

 عاطتساو ،رئازحلا بونج يف بازيم يداو ةقطنمو سنوت يف ةبرج ةريزج
 وب حلاص يضابإلا خيشلاب انيعتسم كانه تاطوطخملا ضعب ىلع عالطالا

 .بازيم يف ةكيلم ةدلب نم ةرامع

 و ،روكذملا قرشتسملا فرصت تحت ةّصاخلا هتبتكم خيشلا اذه عضو دق و

 ةلاقم هترايز ةجيتن رشن دق و .بازيم يف ىرخأ سراهف و تابتكم ىلإ هدشرأ
 تالاقملا مهأ نم ربتعت و اهآر ىلا تاطوطخملا مهأ اهيف فصو

 ةّمئأ ىلإ ةبوسنم تاطوطخم فصو هنأل ةيضابإلا رداصملا نع ةيفارغويلببلا

 ".لئاوألا ةيضابإلا

 1. .. !, “ ! ع ! ا 0 ©`, ] !

 0 كلح م ح !] , ح 0 . 1977.
 2. . ب , “ م ح ع ن , , ه

 26!1. !!حا! ا!(1976). 25 - 3.



 ماع لان دق راخف ميهاربا همسا و نييضابإلا نيسرادلا دحأ ناكو
 لامشل يمطافلا حتفلا دعب ةيضابإلا تاعامجلا لوح هاروتكدلا ١١

 نم ريثك ىلإ اهيف راشأ دق و ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةيامن يف ةيقيرفا

 ١.٠٠ وحن نم اديفتسم رئازحلا و سنوتو ايبيل يف ةيضابإلا تاطوطخللا
 ايبيل يف ٧و ةبرج ةريزج يف ٥و رئازحلا يف ٨٧ اهنم :ةصاخ و ةماع ةبتكم
 .ييماطلا لآ ةبتكم يه و سنوت يف ةدحاو و

 "تيمس سكر روتكدلا ماق ١٩٧٦ ماع نم لوألا نيرشت يف و

 نامع ةنطلس ةرايزب (ةيناطيرل ةبتكملا) يناطيربلا فحتملا نم ..نط

 تاطوطخملا ضعبب ةمئاق فنص و ،اهيف يمرقلا ثارتلا ريزو نم ةوعدب
 اقفو 7 عيضاوملل اقبط هتمئاق بتر دق و ،ةروكذملا ةرازولا ن ةظوفحملا

 اس رهف عضو كلذ دعب و ،ةيئابفلألا .فورخلا بسح ةبترم نيفلؤملا ءامسأل

 ةمئاقلا يف ةدراولا تاطوطخملا نيوانعل

 1. ن , ع ح ] م ن , ,

 , س ل , 1971, ح | 1971, 7 ع 30, ه ., ع

 م , . , . 27.

 2. .., 7 0 ح ح , ٹ , ““ ! ح

. 



 تاقحلملا

 يداربلل ةيضابإلا بتك ركذ يف ةلاسر :لوألا قحلملا

 يملاسلا نيدلا رونل ةيضابإلا بتك ةرثك يف ةلاقم :يانلا قحلملا

يثراحلل ةيضابإلا ءاملع تافلؤم ضعب ركذ يف هيبنت :ثلاثلا قحلملا





 يداربلل ةيضابإلا بتك يف ةلاسر :لوألا قحلملا

 يداربلا ميهاربإ نب مساقلاوبأ لضفلا يبأل

 ه ٨١٠ يلإوح ىقوتملا

 ءاملع اهبتك لا ةفلؤملا ةيضابإلا بتك ضعبل ةسرهف نع ةرابع وه و
 .خلإ ...بهذملا ةرصن و هقفلاو دئاقعلاو ثادحألا ىف بهذملا

 تافلؤمو برغملاو قرشملا ف تافنصمو تافلؤم ىلع ءوضلا ىقلأ دقف
 اهتميق وا بتكلا ضعب دئاوف ركذ عم .لبجلا لهأ نم ةيضابإلا ءاملع
 هذه يف فلؤملا مزتلاو ،نايحألا ضعب يف ةيملعلا فلؤملا ةميق وا ةيملعلا

 هنم تيأر :لوقي اهضعب باتكلا عم هتصق ركذي ذإ ةيملعلا ةنامألا ةلاس رلا

 ملف :لوقي اهضعبو ،هفلؤم فرعأ مل و هتيأر :لوقي اهضعبو رافسأ ةثالث
 .خلا ...ائيش هئازجأ نم تيأر الو هيلع فقأ

 ثارت عمج يف ةمهم ةعوسوم اهمجح رغص ىلع ةلاسرلاف كلذ عم و
 نبا ركذ امك ةريسي هرزن مهرابخأ نإ ثيح 3مهبتك ركذو ةيضابإلا
ءالؤه نم ءاسؤرلا) :قاحسإ نب دمحم نع ةياور ‘تسرهفلا يف مدنلا
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 دق ًاباتك هل فرعن ال نم لعلو ©بتكلا فنص مهعيمج سيلو اريثك موقلا
 '.(ةظوفحم ةروتسم مهبتك نأل .انيلإ لصي مل و فنص

 نأو باتكلا فيلأت ببس ركذب هتافلؤم ىف هتداعك هتلاسر أدبي وهو

 اذك و ةلاسرلا هذه بتكف هلاؤس ةر عيطتسي ال نم لاؤس كلذ ببس

 قئاقحلا يف) هتلاسر ةيادب يف ،هلوق لثم بتكلا نم اهريغ ةيادب يف لوقي

 بغار ملعلا يف ممم لئاس :اهفيلأت ىلإ هاعد يذلا نأ ركذيف :(اهيلإ جاتحملا
 هب عشقيل ڵ©بغاس ناثرغ قئاش ليصفتلا ف فحلم ليصحتلا يف هيلع حلم

 .بغال ىّيع ناسلو ،‘فندم داؤف نع ىمعلا ميغ
 ةركس ليزيو ،ناريحلا لاضلا نع ةلاهجلا فدس أردي باوجب هباجأف

 ".خلإ ...ناهلولا رصبتسملا نع ةلفغلا

 (ب) ٢١٧٩١ مقر تحت ةيرصملا بتكلا راد يف عقي طوطخملا اذهو
 .ةعومحب عم

 .(تاقرو )٧ ددع يف ةطوطخملا ةلاسرلا لصأ عقيو

 يد ١ ربل ١ مس اقلا وب أ

 ءاملع نم ل اع (لضفلا وبأ) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ وه

 رئازلا يف ةيضابإلا ءاملع نم وهو ه ٨١٠ يلاوح ايح ناك ةيضابإلا
 يلا هرابخأ ةلقل كشلا و ادج ليلقب هدعب وأ ماعلا اذه يف يفوت هنإ :لاقيو

 .انيديأ نيب
 :اهنم انيلإ تلصو نيلا ةيملعلا راثآلا نم هل و

 يجردلل تامبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا ١.

 هنم دجوتو ةقرو ١٢٢ يف (ح) ٨٤٥٦ مقرب بتكلا راد يف (طوطخت)

 .سوب اق ناطلسلا ةعماج دجسم ةبتكمب ةحخسن

 ١. ةنس نانبل - توريب - رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ميدنلا نبا إ تسرهفلا ١٢٣٩٨ ص م٨٧٩١ - ه ٢٥٨.

 ٢. ص اهيلإ ج اتحما قنامتحلا يق ةلاسر ٢٢ رصمعم. ةيردحلاب ةين ورابلا ةعبطملاب تعبط ةعومحب نمض .



 تاقحلملا ٧١

 ةعومج نمض ةرهاقلا يف تعبط .اهيلإ جاتحملا قئاقحلا يف ةلاسر :هلو ٢.

 راصتخا يف ةلاسر ىلع لمتشي عومجب اذه :ناونع تحت ةيضاب/ لئاسر

 امو ةقرف لك نايب يف ةلاسرو ،اهيلإ جاتحملا قئاقحلا يف ةلاسرو ،©ضكئارفلا

 ريغل انبسن نم ىلع درلاو انداقتعا نايب يف ةلاسرو ،قحلا نع هب تغاز

 يف ةعومجبا عقتو .رصمب ةيردجلاب ةينورابلا ةعبطملا عبط ،كلذ ريغو قحلا

 ٣٣ - ٥١. ص نم ةساس رلا عق عقتو ةحفص ٢ ١ ١

 اهنم طوطخم (ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر) ةلاسرل هذهو ٢.
 .(ب )٢١٧٩١ مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب

 :هلوقب ةلاسرلا هذه تأدب دقو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 فّنصملا ةمألقم

 مالس نيعمجأ هلآو دمحم هيبن ىلع ةالصلاو ،نيملاعلا بر هللدمحلا

 ةبلطلا نم مكيلاوح نمبو مكيديأ نيب نمي مكلمشي يخأ اي مكيلع
 :دعب و .هتاكربو هللا ةمحرو ناوخإلاو

 نيفلؤملا ءامسأ يف الو فيلآتلا ةيمست يف كدارم هنع مهفأ مل لوسرلا نإف

 ءامسأب ملعأو فيلاتلل ينيم م ىعوأ تنأو رزنلا هفتلا الإ كلذ نم غلبي مل و

 ريغ ،ةبتر عفرأو اردق ىلعأو ةرجه مدقاو .ابلط مودأو اثحب ةشأو ،نيفلؤملا
 بلاجك) تنك ولو ابيحأ نأ ئلع بجوأ لاؤسلاب يايإ كءاضتقا نأ

 ءاخإلا دقع هضرفو .ةيهلإلا ةبارقلا هتبجوأ قحل ءاضق 5(رجه ىلإ رمتلا
 .هيلإ ءاعدلا حلاصو كنم ةكربلا لينل ءاجرو

 .قيفر هيعاد ةباجإب هنإف قيفوتلاو ةيادهلا هلأسأ

 ةقراشملا انباحصأ فيلآت

 : كل ذ نمو
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 .(هفلؤم ف رعأ ل و هتيأر) نافع نب نامثع ثادحأ ةفص باتك ١.

 هراثآ رثكأ .مهلتقو رهنلا لهأ رابخأو ،نيفص رابخأ هيف باتكو ٢.

 .(هفلؤم فرعأ مل و هتيأر) "يرازفلا ديزي نب هللادبع نع
 ناورم نب كلملادبع ىلإ هب بتك "كضابإ نب هللادبع "باتكو ٢.

 تاداقتعالا نييبتو درلاو ضقنلا ىلع لمتشي 3هيلإ هباتك نع اباوج

 .نآرقلا ياب جاجتحالاو

 .جاجتحالاو ضقنلاو دئاقعلا يف ،يلالهلا ةئيطحلا نب ملاس باتكو ٤.

 و ،ةئجرملا و ،ةكاكشلا ىلع هيف ملكت ،ةيطع نب بيبش باتك و .
 باتكلا ق همالك نكل ى رفص ابيبش نأ انم وق راثآ نم ,فرعأ ء

 .مالسلا دبع ىلإ هب بتك "،قفاوم مالك
 وه و هتمملا و هيلع تفقو ،رابجلادبع نبال ضئارفلا "هباتك و ٦.

 . .(عيب رلا ثيدح

 'ءامض باتك وه و "قحلا ةفرعم يف قلخلا ىلع ةجحلا "باتك و ٧.

 .مامض نع عيبرلا نع ،ةرفص نب كلملادبع ةوفص يبأ ةياور
 هخايشأ نع مثيهلا نبا وأ مثيهلا ةياور ع ورفلا يف رخآ باتك و

 .عيب رلا نع

 .دئاقعلاو مالكلاو هقفلاو رابخألا :ىلع لمتشي "،نايفس يبأ باتكو ٩.

 ١. ةعاطتسالا باتك .ةلزتعملا ىلع باتك .ديحوتلا باتك :بتكلا نم هلو إمهيملكتمو جراوخلا رباكأ نم يضابإلا ديزي نب هللادبع .

 .(٢د ٩ ص , تسرهفل»

 نانس عم كباتك ييءاج) :ةمدقملاو ةلمسبلا دعب اهيف لوقي ناورم نب كلملادبع ىلا ضابإ نب هللادبع امهب ثعب ةلاسر باتكلا اذه ٢.
 يف رصمب عوبطملا رهاوجلا :هباتك يف يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ اهدروأ ةحفص ةرشع ىدحإ ين ةلاسرلا عقتو .(خحلإ ...مصاع نب

 تاحفصلا )١٥٦ - ١٦٧(.

 نوخرؤملا برطضا مهتبسن هيلإ و ،ةيضابإلا سأر :صسعاقم نب ديبع نب ةرم ييب نم يميمتلا يرملا يسعاقملا ضابإ نب هللادبع وه ٢.

 .ءارآلا ححرا ىلع ه ٨٦ ةنس ىفوت .ناورم نب هللادبع مايأ ,رخاوأ ىلا شاعو ةيواعمل ارصاعم ناكو .هتافو خيرأت و هتريس يف

 راد يف باتكلا اذه نم ةصقان ةخسن دجوت !اهيلع د رلاو لئاسم ضعب لوانتي وهف ،ةيضابإلل ةيوقلا ديناسألا نم باتكلا اذه ربتعي ٤.
 .رئازحلاب ةيدمحألا ةبتكملا يف ةلماك ةخسن كانه :ليقو ةيرصملا بتكلا

 .ةرصبلا لهأ نم ةرجهلل ةيناثلا ةئاملا نايعأ نم يضابإ .ثيدحلاب ملاع ،يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا :وه .د
 .سنوتب ةيدمحألا ةبتكملا ف ةخسن دجوت ٦.

 نع ثيدحلا ةاور دحأ نامعب دزألا سمش نم !نامع نم هلصأو ةرصبلاب دلو ©&بذنلا نم .ينامعلا يبدنلا بئاسلا نب مامض : وه ٧.

 .ديزي نب رباج ءاثعشلا يا
 .ه ١٧٠ ماع يف بيبح نب عيبرلا توم دعب ةيضابإلا سأرت .شيرق نم ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ :وه ٨.



 تاقحلملا ٧٣

 ةوعدلا لهأ بتك ةساردب مكيلع) :هنع هللا يضر ۔'حلفأ مامإلا لاق و

 نب هللادبع مامإلا ىلإ هب بتك يذلا هدهع و نايفس يبأ باتك اميس ال و

 ".(يدنكلا ىيع
 و ةديبع يبأ ذيمالت نع اهعامس ديق لا مناغ يبأ "ةنودم و ٠.

 ":ىلع اهنم تفقو بتك ةدع ىلع لمتشت
 .مايصلا باتك .أ

 .تاداهشلا باتك .ب

 .ماكحألاو ةيضقألا باتك .ج

 .حاكنلا باتك .د

 .لوألا قالطلا باتك (فه)
 .ييياثلا قالطلا باتك (و)

 .دودحلاو ةبرشألا باتك (ز)

 .ةطلتخم ماكحألاو ع ويبلا باتك (ح)
 .ةالصلا باتك (ط)

 .ةطلتخم ماكحألاو ع ويبلا باتك (ح)
 .ةالصلا باتك (ط)

 .اياصولا باتك (ي)
 .ايادملاو تابلا باتك (كر)

 ".لج رلا باتك (ل)

 هيبأ ةافو دعب عيوب ا رئازخلاب ت رها يف ةيضابإلا نم نييمتسرلا ةمئألا ثلاث متسر نب نمحرلادبع نب باهولادبع نب حلفأ :وه ١.

 .( د ٢ مالعألا :رظنأ) .ه ٤ ٦٢٥ ةنس تام .ةمكح ر ظعاومو حئاصنو ةبوجأو لئاسرو تافلؤم هل .ه ١٩٠ ةنس
 ايضاق ناك ؛نميلا لهأ نم يضابإ مامإ ء(قحلا بلاطب) بقلملا نيي وبا يمرضحلا يدنكلا دوسألا ورمع نب ىخ نب هللادبع :وه ٢.
 ة زىح وبأ هعبت و 6درمأ مظع و بورح لدعب ةكم و ءاعنص ىلع ل وتساو ةفالخلاب هل عيوبو ,6 ادمحم نب ناورم ةعاط علخو توم رضخ

 لامعأ نم ىرقلا يداو 8 ةزمح ىب أب كفكللمادبع ىقتلاف ‘يدعسلا دمح نب للنملادبع ةدايقب اشيج ناورم امهلإ هجوف فوع ن 7 راتخملا

 , ه ١٣٠ ةنس قحلا بلاط لتقف ،التتقاف ءاعنص نم ةبرقم ىلع ايقتلاف قحلا بلاط هيلإ لبقأف ،نميلا وخ افحاز رمتساو هلتقف ةنيدملا

 .ماشلاب ناورم ىلا هسأر لسرأ
 .ةيرصملا بتكلا راد يف ةدوجوم خسن ةدع كانه :مانغ يأ ةنودم ٢.

 أر وعأ ناكو ديز نب رباج نع بهذملا ذخأ ةيضابإلا ءاملع نم هيقف "يرصبلا ,ءالولاب يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ :وه ٤.

 ٢٢١/٧ - ٢٢٢(. مالعألا ٢٢/٦. ناريلا ناسل ١ ٦. يملاسلل حيحصلا عماجلا ةيشاح :رظنا) .ه ٢٤ د ةنس ينوت .(فافقلا) :هل لاقي م
 .لايروكسألا يف ةردان ةخسن كانه .د

 .لصألا ي اذكه ٦.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٧٤

 .(اهتلمج نم هنكلو هرأ مل) تاكزلا باتك (م)
 .ةنودملا ءازجأ اهلك هذه

 .(هتدح ريبك) دابع نبا باتكو . ١١

 .(هتدح ىلع درفم) مناغ نبال ىوتفلا فالتخا ١ باتكو ١٢.

 يف هئازجأ نم دحاو ءزج ىلع تعقو "بوبحم نب دمحم باتكو ١٣.
 مساق نبا ركب يبأ حلاص يبأ خيشلا نع كلذ ركذأ اع زح د وعبس هتلمج و

 سارتلا
 نيرفس يف نوكي ٠يوكزألا رفعج نب دمحم رباج رفعج هل هماجو . ٦٤

 .ع ورفلا يف نيريبك
 ةقثلا كلذب ينربخأ معنلا عوبس وهو "نسحلا يبأ خيشلا رصتخمو ١٥.

 ".دمحأ نب عيبر انمع ظفاحلا

 اذه يل هركذو هيلع فقأ مل) "ةنسحلا يلأ خيشلا عماجو ٦.

 لصو لا بتكلا ةلمج نم نسحلا يبأ خيشلا عماج :لاقف .(اضيأ "خيشلا

 .ةريزحجا ىلإ نامع نم يسناربلا ايركز نب ىسيع ىسوموبأ خيشلا ام
 نبا دمحم نب للادبعدمحم يبأل .هلهأ و ملعلا حدم اباتكو ٧.

 .(ريبك رفس) ،هعماج وهو '"ةكرب
 .هيلع تفقو ظاضيأ هل دييقتلا باتكو ١٨.

 .صن وتب ةينطولا ةبتكملا ك هل ةخسن دجوت : ىوتفلا فالتخا باتك . ١

 ٢. ريشب و هللادبع هانباو ةيضابإلا جهنم نم اوحض وا أ نيذلا ءاملعلا نم وهو هللادبع يبأب ةقراشملا دنع فورعملا بوبحم نب دمحم .

 ةرك ذيمالت هلو يضابإلا بهدملا حباشم دحأ اينيساربلا مساق نب ركب وبأ حلاص وبأ خيشلا ٢.

 قيقحتب نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ة ةرازو هتعلط دقو لامعب روهشملا : رمثعج نبا ع هماج باتك دصقي هلعلو لصألا ف اذكه ٤.

 .(! ...ةالصلاو ةراهطلا : تفلا باوبأ ىلع ءازجأ ةثالث يف رماع معنملادبع

 .ةيضابإلا ءاملع 77 .م وهو .امصأ ناك و يو وك ز لا رفعج نب دمحم رباج وبأ :وه .د

 ٦. . رفعج نبا مم اج ىلع ىشحُم درو :نسحلا يل أ خيشلا رصتخم .

 .يياورتلا نسحلا رب دمحم نسحلا وبأ : وه ٧.

 .روهشملا ع عماجلا بحاص دمحأ نب دمحأ رب عيبر و .ه ٨.

 ٩. "واوزنلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبا : مه .

 .دمحأ نب عيبر هب دصقي ٠.
 ةيناثلا ةعبطلا ‘ارتلا ةراز م ةعبط - نامعب غ وبحم وهم لامعب روهشم ( ةكرب نزبا عماجب ىمسللا وه وم 0 هلهاو ملعلا ح ۔- دم بانك . ١ ١

 يب مرابلا ىجن نب ىسيع هيلع قلعو هققح نيئزج يف ما٤٧٩٦ ۔ ه ١٣٤

 ةكرب نباب ريهشلا ره و 6اهننم ح رصلاب هماتم ناك وم . يس اهأ نم ناك .ينامعلا يولهبلا ةكرب ن ., دمحم ى ب هللادبع دمخ وبأ . ٢ ١

 .ةك رب ربا همان 7 وهشملا ع هماجلا بحاص وه وم 6رو كذلا ه هدجن رهش :قالطإلا دنع



 تاقحلملا ٧٥

 .لصألا مئاعدلا باتكو ٩.

 نيعبسو سمح ةنس هللا اهفرش - ةكمب نيينامعلا انباحصأ ضعب ىل ركذ
 :هذه 'انتئام نم

 ذئنيح ىقبيف ٢١ نامعب باتكلا اذه يف مهدنع ةتبثملا دئاقلا ةدع نإ

 .ُهَمج انيديأ ىف ام ةلمج نم

 تفقو يواهنبلا دمحم نب يلع نيسحلا دمحم يبأ خيشلا ريسو ٢٠.

 ركذو ةرلاو ضقنلا يف اهلك برغملا لهأ ىلإ وه ام ،اهنم ثالث ىلع
 .مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا ةمئأ ةيمستو دئاقعلا

 ".يوكذألا ركب يبأل صيصختلا باتكو ٢١.

 .يمرضحلاب فورعملا وهو ججحلاو لئالدلا باتك و ٢٢.

 ةريبكلا ةخسنلا نم برغملا لصو هنأ نوركذي ءايضلا باتكو ٢٣.

 رفس لك ماخض رافسأ ةثالث هنم تيأرو ،اءزج نوعبرأو فين ةماتلا

 .ع ويبلاو ضيحلاو ،قالطلاو ةالصلاو ،ديحوتلا :يه ءازجأ ىلع لمتشي
 ".ةوعدلا لهأل هتيأر فينصت فرشأ نم وهو كلذ ريغو ماكحألاو

 قشرأ ام هبحاص رد هللو ءايضلا باتك نع رصتخم رونلا باتكو ٤.

 نم ةرابعلا هذه جرختسا فيك و ءايضلا نع رونلاب هتيمست يق هتراشإ
 :ىلاعت هلوق

 [...لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وهأ
 رثؤملا يبأل مارحلا و لالحلا يف ةيآ ةئامسمخلا ريسفت باتكو ٥.

 ٹ .نبا تلصلا

 وا ،نيريبك نيرفس يف ،فاّصو نب دمحمل ةباصإلاو لحلا باتكو ٦.
 .راغص ةعبرأ يف

 .ةرجهلا نم ةنماثلا ةئاملا يأ :هذه انتنام .

 .يوكذألا رباج يبأ نب ىسوم وبأ وه :يوكذألا ركب وبأ .

 .ةيضابإلا ةوعدلا لهأ دصقي .
 . د ةيالا كصن وي ةروس .

۔
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 مح



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٧٦

 ةزمح يبأ بطخ نم اهعم امو 'ىيي نب هللادبع مامإلا هريسو ٧.
 .هفلأ نم يردأ ال و "فوع نب راتخملا

 هن وكلميو مكدنع هنوركذي ،ىيحي نب هللادبع مامإلا راعشأ باتكو ٨.

 .هيلع فقأ مل انأ امأو ،ةماميلا يف

 فشكب) ،فرعي باتك مهدنع رصعلا لهأ فيلأت نم نوركذيو ٩.
 .هقف ىلع هلثم "ةوعدلا لهأل ري مل هنإ :لاقي 6(ةمألا فالتخا يف ةمغلا
 ملف لباق نم هب ىنأف كهخاستنا ىلع ةكم ق انباحصأ ضعب تفلك تنكو

 هدرف اهدجن ملف هترجأ لمحتملا بلطف ءيشب مامتها هل نم كانه فداصي

 .هللاب الإ ةوق الف كانه نم

 .ائيش اهنم رأ مل و ينامعلا ديعس يبأل تاعطقملا نوركذيو ٠.
 ىلع فارشألا باتك ءازجأ نم ءزج ىلع ةبرج يف تفقوو ١. ٣٢.

 رذنملا نبا ركب يبأل يذلا فورعملا "فارشإلاب وه سيلو ‘فالخلا لئاسم
 ".هفلؤم فرعأ مل و ينامعلا ديعس يبأ نع باتكلا اذه يف ام رثكأ تيأرف

 نع هباتك يف ديعس خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا ركذيو ٣٣.

 خيشلا ىلع أرقأ تنك :لاق ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا

 :فلقألا ةحيبذ هدنع ةركاذملا هيف تعقو ام لوأف هسلاحب رضحأو ديعس

 .ائيش كلذ ىلع ىلع دزي ل و نالوق ةلأسملا يف :لاقف ؟ال م لكؤت له

 فيناصت ىلع ًالمتشم ةسوفن يف ناويدلا ناكو :سابعلا وبأ لاق

 ناذآ نيب اميف الإ امون اهيف قذأ ل رهشأ ةعبرأ ةساردلا تمزالف بهذملا

 بتك نرم كانه اميف كلذ ءانثأ ق ت رظنف © رجفلا ع ولط ىلإ حبصلا

 وبأ هدلوو نامعب ةيضابإلا ءاهقف نم ناكو ريرض ناكو يولهبلا يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ :وهو لصألا يف اذكه ١.
 .بشعلا ةعقو ي لتق . رنؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم

 .قحلا بلاطب بقلملا ىبن وبأ يمرضحلا يدنحلا يدنكلا دوسألا نب رمع نب ىيش نب هللادبع ٢.

 .يدنكلا ى 7 هللادبع يبأ ةمامإل وعدي ناك فوع نب راتخملا ةزمح وبأ ٢.

 .ةيضابإلا ةوعدلا يأ :ةوعدلا لهأل ري م ٤.

 .ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن دج وت :تاعطقلا باتك ٥.

 .يروباسينلا رذنملا نب ركب وبأ ظفاحلل وهو ،فف ورعملا فارشإلا باتك ٦.

  



 تاقحلملا ٧٧

 ءزج فلأ نوثالثو ةثالث نم وحن اذإف قرشملا نم تلصو ييلا بهذملا
 .ملعأ هللاو ،ذئنيح هتأرقف ةدئاف اهرثكأ ت رّيختف

 اهنمف لبجلا لهأ انباحصأ فيلآت امأو

 .حتف نب سورمع صفح يبأ خيشلا باتك ٣٤.

 .لبجلا لهأل اهلك رافسأ ةعبرأ ىلع انأ تفقو ،طقللا بتكو ٣٥.

 ةعبس ىلع لمتشي ،يييوانحلا ىيحي ايركز يبأ خيشلا باتكو ٦.
 ءزجو .اياصولا ءزجو ،قالطلاو حاكنلا ءزجو كمايصلا ءزج :ءازجأ
 .نهرلا ءزجو ،ةعفشلا ءزجو ،تاراجإلا ءزج و ،ماكحألا

 .عضولا باتك وهو :عمللا باتكو ٧.

 ىلع ةرلا يف ريغص رتفد يسيمادغلا ميهاربإ يبأ عضو نم باتكو ٨.

 .نآرقلا قلخب لوقي ال نم

 هتياور رثكأ مالكلا ملع يف ةبرج يف هيلع تفقو رخآ باتكو ٩.

 .هفلا نم يردأ الو "نوراه نب دواد نع

 نيرخأتملا فيلآت نمو

 عبارلاو رافسأ ةثالث يف ،رماع انمع ذاتسألاو خيشلل حاضيإلا ٤٠.

 هتيانع فرص نيح هرطاخ رذك نم بيسح هللاو همامت لبق ديلا هنع عجر

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ،هنع

 .ىسوم نب ليعامسإ خيشلل ،دعاوقلا باتك و . ٤١
 حصي ال امو حصي امو ديحوتلا يف ةينونلا ةديصقلا ح رش باتك و ٤٦.

 .رافسأ ةثالث يف
 .هل دصارملا باتكو ٤٢.

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف تام .ةيضابإلا ءاملع دنع ةقث وهو .نوراه نب دواد ١.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٧٨

 .رصن يبأ خيشلا دئاصقو ٤٤.
 . هل لش رتسم ١ ةل اس رو . ٥ ٤

 برغملا له أ فيلآت

 :ةمئألا تاباوج - برغملا لهأ فيلآت امأو

 ٤٦. .باهولادبع مامإلا باوج '

 .هباوج و "حلفأ مامإلا لزاونو ٤٧.

 ال نم ىلع درلا يف نيملسملا ىلإ هتلاسرو حلفأ نب دمحم باوجو ٤٨.
 .نآرقلا قلخب لوقي

 .نيرفس يف نوكي "يراوهلا مكحم نب دوه يذلا "نآرقلا ريسفت باتكو ٤٩.
 دري مل و هنوركذي نآرقلا ريسفت يف "نمحرلادبع مامإلا باتكو ٠٠.

 ناميلس ىقل يتاوللا "يمصاعلا دمحم نب هللادبع دمحم يبأ خيشلا نع ركذ
 قوس يف أرق هنأ هربخأف دامح ةعلق نم مدق دقو "ؤيسوفنلا رادم نبا
 هيلع يداني نمحرلادبع مامإلا فيلأت نم "نآرقلا ريسفت ي ًاباتك ةعلقلا
 نع لأسي لعج اهلصو املف املف / ،هنيح نم خيشلا كلذ هيلإ رفاسف ( .عيبلل

 ع ورفلا ملع ىعدي 'اًايراكن الجر ىقلف ريسلا يف فلكتو قفرب باتكلا
 .كمودق لبق عيب دقف هتاوف نع ًاسفن بط :هل لاقف

 يسراف رئازخلا ترهات يف ةيضابإلا نم ،نييمتس رلا ةمئألا يناث متسر نب نمحرلادبع نب باهولادبع مامإلا وه :باهولادبع مامإلا ١.
 ةيضابإلا رمأ نم هل عمتجاو ه ١٧١ ةنس رهشب هدعب اهيلوف ‘ىروش هوبأ اهلعجو 6هيبأ ةايح يف ةمامإلل احشرم ناك لصألا
 .هتافو خيرات ق فلتخاو نوت نأ ىلا رمتس او .هلبق يضابإ ميع ل هلثم عمتجي م ام مهريغو

 .نييمتسرلا ةمئألا : :متسر نب حلفأ مامإلا ٢.
 .سنوتب ةينطولا بتكلا راد يف ةيطخ ةخسن هنم دجوت :يراوهلا دمحم نب دوهل إنآرملا ريسفت ٢.
 .ةيسابعلا ةلودلل يدصتلاو ةيضابإلا دئاقعلا تيبثت يف رود هل :يراوهلا مكحم نب دوه ٤.

 - ٢٦٩٦/٥ نادلبلا مجعم) .لايمأ ةنالن وحن ةيلاع \برغملا يف لابج ي يهو ةسوفن ةنيدم ىلا ةبسن :يسوفنلا رادم نب ناميلس ٥.

 ٢٩٧(.
 نع ىكحي ام نيصحتلا يف هبست تسوب رقات ىمسي لبج ةمق ق ىلع ةميظع ةعلق اهل ،نارقأو مكأ نيب ب ةيطسوتم ةنيدم :دامح ةعلق ٦.

 يف اهثدحأ نم لوأ وهو ،يربربلا يجاهنصلا دامح نب يريز نب نيكلب بقلملا فسوي نب دامح يب كلم ةدعاق تناكو ،ةيكاطنأ ةعلف
 ٣٩٠/٤(. نادلبلا مجعم) .ه ٢٧٠ ةنس دودح

 .نادرو نبا اهركذ هنم ةخسن دجوت .نآرقلا ريسفت يف باتك ٧.

 .متسر نب نحرلادبع ٨.
 .روباسين ىرق نم (ركن) ةيرق ىلا بوسنم : :ايراكن ٩. ٥.

 .هتافلؤم يف هل باتكلا اذه ةديبع وبأ ركذ :ليفنز نب ديعس خيشلا ١.



 تاقحلملا ٧٩

 .ري مل و رصن وبأ يبأ نب دعس باتك نوكركذيو .ه ١

 .هيلع تفقو رصتخم مالكلا يف ىلغي زرخ يبأ خيشلا باتكو ٠٦.

 .امهلوأ شرتفا دقو رتافدلا يف ليفنز نب ديعس خيشلا باتكو ٠٣.

 :نيدلجب يف "يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا باتكو ٠٤.

 مل و يياثلا ىلع تفقو ،هقفلا لوصأ يفو ،مالكلا ملع يف :يناثلاو ،لوألا

 .لوألا ىلع فقأ

 يف فسوي يبأ نب دواد ناميلس يبأ خيشلا ىلإ بوسنملا باتكلاو ٥.

 هوخسنو هضييبت كرت لب :ليقو ،هدعب هذيمالت هفلأ امنإ هنإ :ليق عورفلا
٢ 

 .هدعب

 لوصأ يف أيلوتململا دواد نب ىسيع نب نيروغيت خيشلا باتكو ٦.
 .هيلع تفقو نيدلا

 لئاسم يق يتازملا ايركز نب ىسوم نارمع يبأ خيشلا باتك و ٠٧.

 .هيلع تفقو رتفد ع ورفلا
 ىثا ىلع لمتشملا راغلا لهأو وه هفلأ يذلا ريبكلا هباتك امأو ٥٨.

 يلأ خيشلا نإ .ائيش هئازجأ نم تيأر الو هيلع فقأ ملف اءزج رشع

 نع ربعملا لأسف امهب ءاضتسي احابصم تراص هدي نأ مانملا يف ىأر نارمع

 خياشملا ضعب عم كلذ دعب عمتجاف .ملعلا نيب ب ايحي لجر اذه :لاقف كلذ

 .مام ردس نب رباجو ،اذه نارمع وبأ :ةعبس عباس وهو جام راغ يف

 رمع وبأو ،نويتازم ةعبرألا ءالؤه نياوت ريحم وبأو حلصم نب بابكبو

 نب دمحم هللادبع وبأو ،يسوفنلا ييرحجلا نب ىه ايركز وبأو ،يليهنلا
 نارمع وبأ ةخسن ىلوتف باتكلا اذه هقفلا ف فّنصف .ةيارملا حونام

 لضف هيف هل سيلو باتكلا هيلإ بسنف طخلا ةدوج نم ح ز مود

 دلخم نب ديزيل ابحاصم ناكو اريقف ناكو 8ةماحلاب هنكسم ناك : رئازحلا ق ةيضابإلا مالعأ نم فاتلز نب ىلغي زرخ يبأ خيشلا وه ١.

 .ملعلا بلط يف اك رتشاو نانيابس و امهو
 .(ه ٤٧١ ةنس ينوت) .ةرشاعلا ةقبطلا يف ينيجردلا هفنص “يتازملا فلخي نب ناميلس نب عيبرلا وبأ خيشلا ٢.

 ٢. ريسلا باتك ين يخامشلا هركذ .

 .سنوتب ةينطولا ةبتكملا يف هنم ةخسن دجوت :يلوتململا دواد نب ىسيع نب نيروغيت خيشلا باتك ٤.



 ةيضابالا رد اصملا مجعم ٨٠6

 ىا يف هولعجو ،نانفلا لضف يف مهفي دحأك وهف الإو ،نانبلا لضف ىوس
 .فينصتلا اذه ىلع هيف مهعامتجا لجا نم ملعلا اذه ىلإ هبوسنو اءزج رشع

 ىلع لمتشي اندنع مويلا هيلع دمتعملا وه و ١ خايشألا ناويد و ٩.

 .نيرشع و ةسمخ رخآ قيرط نمو اءزج نيرشع و ةعبرا
 و ،ىازحجأ ةنالث تاولصلا باتك و "ءازجأ ةثالث ماكحألا باتك :ىه و

 ءازجألا امأ و كثناءزج ع ويبلا باتك ي و ناءزج ةاكزلا باتك

 باتك و .زج مايصلا باتك و ؤزج تاراهطلا باتك :يهف [ىرخألا]

 ةقفن باتك و زج يراوعلاو ضارقلا و تاراجالا باتك و زج نهرلا
 صاصقلا و تايألا باتك و اءزج تانامضلا باتك و ؤزج ءايلوألا

 قوقح .باتك و ؤزج قالطلا باتك و &ءزج حاكنلا باتك و &}ىزحج

 ق نآلا دوجوملا وه اذه ءزج سافنلا 5 ضيحلا باتك و ؤزج نيدلاولا

 ليلق وه و ضئارفلا و ثيراوملا باتك نورشعلا و عبارلا و ةازغلا يديأ

 هنا تعمس و ملعا هللا و هتبثي نزم باسح ىلع :نورشعلا و سماخلا و

 . ٥آر نزم تيأر ال 5 ،هتيأر ال و ©كسانملا لئاسم

 ،نيضرألا لوصأ يف دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا باتك و ٦٠.

 .هئازحجا نم ةدع ىلع تفقو ،اءزج نيرشعو ةسمخ ىلع ) امتشي

 وبأ وه هعماج و ىازجأ ةنالث ق هل دابعلا لاعفأ نيبت باتكو ٦١.

 .ةلهم
 .خيشلا اذهل 5ةئالث هئازجأ نم تيأر "ءامدلا يف ةريسلا باتكو ٦٢.

 .اضيأ هل زئانجلا باتكو ٦٢٣.

 .حاولألا يف ةضيبم هكرت يذلا باتكلاو ٦٤.

 .ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن دجوت ١.

 .سنوتب ةينطولا ةبتكملا يف هنم ةخسن دج وت :ماكحألا باتك ٢.
 .سنوتب ةيدمحألا ةبتكملا يف ةيطخ ةخسن دجوت ءءامدلا يف ةريسلا باتك ٢.



 تاقحلملا ٨١

 فيلأتلا [نم] وهو هفلأ نم يردأ ال .لصألا تالاهلا باتكو ٦٥.

 تالاهلا باتك يف هداز لئالدلا باب نإ :نولوقي ةازعلا تعمسو ةميدقلا

 .ملعأ هللاو ،يتازملا لاله نب ميهاربإ ريصبلا ليعامسإ وبأ

 ييالجرارلا ركب يبأ نبا ] { خيشلل ةمئألارابخأ ف ةريسلا باتكو . ٦٧

 .نارفس امهو

 .مالكلا ملع ين هيواتفو هتبوجأو غيرأ دالب يف [ ] ٨.

 بوقعي يبأ نب يفاكلادبع رامع يبأ خيشلل ،زجوملا باتكو ٩.
 ,{ .يالجرولا [نع] يقؤاشلا

 .اضيأ هل ةلاهجلا حرشو ٠.

 .هل ضئارفلا باتكو ٧١.

 .هيلع فقأ مل و هفيلأت نم ع ورفلا يف اباتك نوركذيو ٧٢.
 ىرتف عفنلل ىخس يذلا رخازلا رحبلا فيلاتو - ٣ ٧٤ ٧٠٥. ٢٦

 تاباوج و ناهربلا و ليلدلاو ثفاصنإلاو لدعلا : رخا وم ف كللفلا

 .ةدع هلئاسرو

 ةياور (صرهللا لوسر ثيدح ق حيحصلا ق بيترتلا باتكو . ٧٧

١ 

 .دنسملا وهو بيبح نب عيب رلا
 هذه انتئام نم نيتسو تس ةنس غيرأ دالب صعب ق تدجوو .. ٨ ٧

 .هطخب هنأ بسحأ نارمع لآو ةرقبلا ةروس و ةحتافلا ريسفت يف رفس

 ال و ههقف ف ال و هفي رصت ال و هتغل ق ال و هبارعإ ق هنم غلبأ رأ ل و لمحملا

 : لاعت هل وق لثم ،نيدلا دعاوق ف فالتخا ق

 يف الو ةمامإلا يف '.ةيآلا [...نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا اذإو]

 :ةينامث يف نآرقلا ريسفت عمجأ نأ ترزحو نآرقلا مولع نم كلذ ريغ

  



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٨٢

 ىح هنع لفاغتلا بهذملا اذه لهأ ثحب فعض نمو ‘باتكلا اذه ،اهدحأ
 .ةدحاو ةخسن مهدنع هنم دجوت مل و بهذو سردنا

 .هفلأ نم ردأ مل ةوعدلا لهأ تاياكح يف تاقلعملا باتكو ٩.

 يف لئاسم ىلع لمتشي ،ناطيشلا باتكب فرعي رخآ باتكو ٠.
 تيأر ،ةجامسو ةعنش هيف ام هيفو كورتم وه ام اهيف تاطقتلملا عورف

 ال مإ اذهو ،ةلأسم هنم يفي نم ىلع نورجحيو هتءارق نع نوهني انخويش
 .غيرأ دالب يف انهه اندنع روهشم وهو هب هذبن نم يردأ

 عورفلا يف حلاص يبأ نب نالساو دمحم يبأ خيشلا باتكو ٨١.

 .(هيلع تفق و)
 .نوفلخ نبا تاباوج و [ةلئسأ يف باتك] ٨٢.

 باوبأ ةرشع يف [عقت] لئاسم هيفو [لبجلا] لهأ ىلإ ةلاسرو ٣.
 '.[دلحجب ي عقن]

 ناميلس نب ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلل "،تاقبطلا باتكو ٨٤.

 .مهلك ءاهقف خياشم نوروكذملا ءالؤهو يييجردلا فلخي نب يلع نب
 ميهاربإ نب فسوي نب ميهاربإ نب ىيحي لهس يبأ خيشلا ةديقعو ٥.

 .ريسلا ملعو ديحوتلا ملع يف
 ناميلس عيبرلا يبأ خيشلل ريخلا يف بيغرتلاو لئاضفلا باتكو ٦.

 .فلخي نبا

 خيشلا هنودو هب تفأ امم لزاونو تاطقتلم لئاسم يف باتكو ٧.
 .انخويش خويش دحأ وهو يتارزلا نامثع

 دجو ام ىهتنا .انباحصأ فيلآت نم هيلع تفقو وأ هب تعمس ام اذه

 .ًاضايب هتكرت ام هنم رش رتقا دقو - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا طخ

 ١. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ١٢٤.
 ٢. .سنوتب ةينطولا ةبتكملاب ةيطخ ةخسن اهنم دجوت

 ٢. ةنس رئازجلاب ةنيطنطسق يف عبط دقو } برغلاب خياشملا تاقبط باتك وه ١٢٣٩٤ .يالط ميهاربإ قيقحتب .م٤٧٩١ - ه



 ةيضابإلا بتك ةرثك يف ةلاقم :يناثلا قحلملا

 بهذملا يف نعطي نيفلاخملا ضعب نإ غلب دقو :يملاسلا نيدلارون لاق

 ركذ كل تمدق .هعاب روصقو هعالطا ةلقل كلذو همعز يف بتكلا ةلقب

 مهنع ذخأو ةباحصلا كردأ دق هنإو لامحأ ةسمخ هناو ديز نب رباج ناويد

 ثالثو ةئام ةنس يف وا ةرجهلا نم نيعستو تس ةنس يف تام دقو مولعلا

 يضر باهولادبع مامإلا لسرأو يدوعسملا بهذلا جورم يف امك نينس
 امب هل اورتشي نأ ةرصبلاب هناوخا ىلإ قرشملا ىلإ نم رانيد فلأ هنع هللا

 نيعبرا رقو هيف هل اوخسنف ًاساطرق امب اورتشا فلألا مهلصو املف بتكلا

 ليقو راهنلا تاقوا ضعبو ًاليل امتعارقل دجو رمشت هتغلب املف ابتك المج
 ام عيمج تدجو ذإ هللادمحلا لاقف اهمتخف ليوارسلا ىلإ هبايث د رجي ناك

 تبجأل امهنع تلئس ولو نيتلئسم الإ اهنم دفتسأ مل و يدنع ًاظوفحم اهيف

 ركب نب دمحم نب دمحا خيشلا لاقو بتكلا يف امسر امك اسايق امهيف

 لاق فلقألا ةلئسم تزاجف نودعس خيشلا ىلع أ رقأ تنك مهنع هللا يضر

 ناويد ةسوفن لبجب ناكو ناويدلا ىلإ تلخدو اهبسني مل و نالوق اهيف

 ناذأ نيب ام يف الإ مانأ ال رهشأ ةعبرأ اهتسردف ةريثك فيلآت ىلع لمتشا

 ١. .نامع ةنطلس !ةيضابإلا ةعشا نزم ةيضرلا ةعمللا  8١٩٨٢ص ١٧ - ٣١.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٨٤

 انباحصأ نم ةقراشملا فيلأت نم اهيف ام تلمأتو رجفلا ةالص لإ رحسلا

 املو هتأ رقف ةدئاف اهرثكأ تريختف ء زج فلأ نينالثو ةثالث وحن يه اذاف

 هتنودم هعمو باهولادبع مامإلا ىلع يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ دفو

 ةسوفن لبج ىلع زاحبو ةديبع يبأ ةذمالت نع اهاور نلا هقفلا يف ةروهشملا

 رشب عجر امف ملعلا ءايحا ق اص رح لقتنيف سمشلا هك ردت قح عضرولملا

 ترهيتب عقو ام عقو املو اءزج رشع ىنثا يف وهو اهخسن لمكتسا دقو الإ
 كلذو برغملا يف ةيضابإلا امب عفتنت سورمع ةخسن تيقب اهبتك تقرحأو

 ة۔ايبع يبأ ةذمالت نع تذحأ ةنودملا هذهف هتين نسحو سورمع ةك ربب

 لمجب نم ةذبن هذهف روصنملا رفعج + يبأ ةل ود يف نوت دق ناك ةديبع وب أو

 ليبس ال امم كلذف اباتك اباتك اهليصفت امأ و بهذملا بتك نايب يف لوقلا

 هركذ ينرضحي امث ضعب كل ركذأس و اهبلاغ ىلع نامزلا ءاليتسال هيلإ

 حصأ اندنع وه و دنسملاب ف ه عملا بيبح نب عيب رلا باتك كلذ نمف

 نع ةديبع يبأ نع ثيداحألا دنىم هيف نأل ىلاعت هللا باتك دعب بتكلا

 هللا ىلص هللا لوسر ن ٠ ةباحصلا ن . م هريغ وا سابع ن 1 نع ديز نب رباج

 ب وقعي وب أ خيشلا هبتر يت راخبل ١ حيحص نم ادنسم ىلعأ وه و ملس و هيلع

 هنزم د ايفاك اح رش ةتس وبا أ خيشلا هح رش و ابا وبأ ميه اربإ نب فس وي

 مامض باتك و مهعورف بلاغ اونب هيلع و هقفلا دعا وق باحصألا دمتسا

 كلملادبع ة هرفص وب أ مامض نع هظفح و . رباج نع أيداحألا هيف عفر

 نب دمحم باتك و ليح رلا نب بوبحم نايفس يبأ باتك و ةرفص نب

 ه 7 اءزج هزم تيأر :يداربلا لاق اءزج نوعبس هنأ نوركذي بوبحم

 انخيش تعمس ليحرلا نب بوبحم نب ذدمح نب ريشب فيلأت ةن ا زخلا باتك

 لوصألا ف ناتسبلا باتكو ارفس نيعبس ف هنا ركذي دوعسم نب دمح

 ريشبل كلذ ريغ و ل اعلا ثودح و ديحوتلا ف فض رلا باتكو اضيا ريشبل

 مكحم مكحم نيد وه خيشلل نآرقلا ريسفت ريسفت و اضيأ ريشبل ةب راحملا باتك و اضيأ

 



 تاقحلملا ٨٥

 نب فسوي بوقعي يبأل ريبكلا ريسفتلا و نيريبك نيرفس يف يراوهلا
 هنم تيأر بيجع باتك وه و يداربلا مساقلا وبأ لاق ينيالج راولا ميهاربإ

 ا ال و هنم مخضأ ارفس طق تيأر ال و رأ ل اريبك ارفس غيرأ دالب ى

 و ةرقبلا و ةحتافلا ريسفت هيف ةقر و ةئامعبس زواجي هنأ تررح و هنزم

 5 ال و رأ ملف هلثم رافسأ ةينامث يف نآرقلا رسف هنأ ترزح و نارمع

 ةا رق وا نيبم مكح وأ با رعا وأ ةغل ق رودصلل ىفشأ ال و هنم غلبأ

 لوقي ةيآ ركذ اذإف مولعلا عيمج يف وأ خوسنم وأ خسان وأ ةذاش وأ ةرهاظ

 ةغللا لوقي ش هيصقتسي و ةيالا بارعأ ركذي ام لوأف حلأ ىلاعت هلوق

 فورعملا بيبح _۔ هيبرلا باتك نم ةياورلا قوسيف ملس و هللا ىلص هلا

 باتك ر فثيداخا رك ذي و رباج نع ةديبع وبأ دنسلا هيف د رسي ش دنسملاب

 وه و اضيا نيالجراولا بوقعي يبأل هقفلا لوصأ يف فاصنالا و لدعلا

 باتك و لاقنا هيف عبشأ و لاجملا هيف عس وا مخض دلجب ق ءازجأ ةثالث

 اضيأ ءازجأ ةئ٦: وهو اضيأ بوقعي يبأل نيدلا لوصأ يف ناهربلا و ليلدلا

 نب هللادبع نب ۔ابعس لداعلا مامإلا باتكو دحاو دلجب يف لعجب هنأ ريغ

 ميها ربا يبأل ءايضلا باتك و نيعمجأ مهنع هللا ىضر ب وبحم نب لمحم

 هيف عمجأ للحج نيرشع و ةحب رأ ف ىت ا يراحصلا ملسم نب ةملس

 يدنكلا ىسوم نب دذدمححم فيلأت ةيافكلا باتك و هعورف و ع رشلا لوصأ

 دمحم . ظعاوملاو دهزلا ق رياصبلا ءالج باتك و ادلحب نيسمخ و دحأ ىف

 و ًادلحب نيعسب و ةنالث ق هنا لاقي و ادلج نيعبس و نينثا ق "ناميلس

 8 وه و ٥لذعب نم ءاملعلا صعب هلدبأف ةاكزلا ق دلحب 7 بهذ هنأ

 قافآلا هعفن مع ةك ربلا رهاظ باتكل هزا و هع و رف و ع رشلا لوصأل ع عماج

 يه و ةمعنلاب ةفورعملا ةديصقلا اضرا هفلؤمل و قافولا لهأ دمتسا هنم و

 رخأ لئاسر ًاضيا هل و ادج ةليرط يه و هعورف و عرشلا لوصأ يف زجر



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٨٦

 ةعامج اهحرشب نيتعا ةنحلا فصو ي ةيريبعلاب ةد ه عملا ةديصقلا هل و

 اهرثكأ و ح ورشلا طسبأ هحرش ٩ هتايحب هللا انعتم بطقلا انماما مهرخآ

 دحأ يف يدنكلا ىسوم نب هللا۔ابع نب دمحأ فيلأت فنصملا باتك و اقيقحت

 و عرشلا نايب بحاص و ةيافكلا بحاص نا لاقي و ًادلح نيعبرأ و

 تدجو و مهدعب نم ءاج نم ضعب لاق مع ييب اوناك فنصملا بحاص

 بحاص لبق ةيافكلا بحاصو ةيافكلا بحاص لبق ع رشلا نايب فلؤم نا

 دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم ع رشلا نايب فلؤم و لاق فنصملا
 ىسوم نب دمحم ةيافكلا فلؤم و يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللادبع نب

 فلؤم و يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللادبع نب دمحم نب ناميلس نب

 نب هللادبع نب دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب هللادبع نب دمحا فنصللا
 ةءاربلاو ةيالولا ف صيصختلا باتكو يوزتلا يدمسلا يدنكلا دادقملا

 بحاص هللادبع نب دمحأ ركب يبأل وهو كلذ ىف ةدراولا تايالا صيصختو

 لوصأ ىف هفلأ اضيا فنصملا بحاصل رصتقملا يرهوخحلا باتك و فنصملا

 درفلا رهوجلا ةمسق يف مالكلا هفيلأت يف ببسلا نأل كلذب هامس مالكلا

 ةيقاتسر و ةيناوازن ىلإ نامع لهأ قارتفا يف هفنص اضيا هل ءادتهالا باتكو

 عورف و ةركتبم دعاوق ىلع هبكر و نيقيرفلا نيب جاجتحالا هيف /
 ضئارفلا يف ليهستلا باتك و لادجلا هيف لاطأو لاجملا هيف عسوأ و

 درلا ىف هفلأ اضيأ هل ةرربلا ةريس باتكو ريغص مجح يف وه و ًاضيأ 1

 يف ركذيو وحنلا يف هفلأ اضيأ هل ريسيتلا باتكو مهتريس يف نعط نم ىلع
 هفلأ اذ يف يردن ال و هيلع فقن ل و ةريخذلا باتك هل نأ هتافلؤم ضعب

 لهأ نم انباحصأل هفلأ هنأ ركذيو ةبيرغ يناعم هيلإ ليحي هنأ ريغ

 يوزتلا يرقعلا مصألا هللادبع يبأ نبا نامثعل جاتلا باتك و تومرضح

 باتك و مالكلا ملع يف رونلا باتك اضيأ هل و ادلج نيسمخو دحأ يف

 هل نا و ماكحألا ي اباتك هل نا تدجوو ًاضيأ هل نايدألا ىف ةريصبلا

 نم اهذقنم و ةمألا يتفمل ةماقتسالا باتك و لوصألا ق راونألا باتك



 تاقحلملا ٨٧

 ىلع درلا يف هفلأ هنع هللا ىضر ىمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ ةملظلا
 مامإلا نامز يف نيجراخلا ضعب ىلع مكحلا يف فلسلا ةريس فلاخ نم

 راص و دوصقملا نع جرخ تيح لوقلا هيف عسوأ و كلام نب تلصلا
 كرد نع رصتقت ريغ و راكفألا هيف راتحت نيدلا لوصأ ق القتسم اباتك

 قبطأ دق و ةماقتسالا لهأب ةصاخ ةمعن و ةماع ةك رب راصف راظنألا ههنك

 كلذ تحت هنأ لوط نم هيف ام عم هيلع ءانثلا ىلع اثيدحو ًاميدق خياشملا
 كرحت املك هلاح ىلع هوقبأف دئارف فرح لك تحت و دئاوف لوطلا

 ىلع ةمعن و هفلؤمل ةمارك وهف رظنلا دعب هتمه هب تدعق راصتخالل كرحتم
 عماج هب بقعت و راثآلا هيف ربتعا ًاضيأ ديعس يبأل ربتعملا باتك و هعابتأ

 نادلح مويلا هنم دوجوملاو تالكشملا حضوأ و تالمجملا لصفف رفعج نب

 ًادحا و ادلج هلعجي نم مهنم و تاراهطلا ىق رخآلا و لوصألا يت امهدحأ

 عماجلا باتك و كلذ ةحصب ملعأ هللا و ءازجا ةعست ىق هنا لاقي و امخض

 تادايز باتك و ارابك نيدلج ىف وه و اضيا ديعس يبأ تاباوج نم ديفملا

 ركب يبأل فارشألا باتك بقعت هنا كلذ و ًاضيا ديعس يبأل فارشألا

 و ةئامثالث ةنس يف ىفوتملا يروباسينلا رذنملا نباب روهشملا ميهاربإ نب دمحم
 ةلئسم لك يف ديعس وبأ هبقعت و ةمألا بهاذم هيف عمج ةنس رشع ةعبس
 نبا عماجب روهشملا عماخجلا باتك و دعبو برق و فعض و ححصف اهركذ

 تاديز هيف و تادلب ثالث يف يوكزألا رفعج نب دمحم رباج يبأل رفعج
 مكح يف ممتادايز اولعج حبسملا نباك ءاملعلا نم هريغ و يراوحلا يبأ

 عماحلا باتك و ةماعلا و ةصاخلا عفان كرابم باتك وه و يشاوحلا

 عضو يميلسلا يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ عماجب فورعملا

 كلذ دعب اهركذ مم هقفلا لوصأ يف باوبأب ردص و اهتلدأب لئاسملا هيف

 باتك و ًاضيأ دمحم يبأل رفعج نب عماخل ح رشلا باتك و ع ورفلا باوبأ

 نم لاوقأ ةنزاوم ي هفلأ اضيأ ل ةنزاوملا باتك و اضيأ دمحم يبأل دييقتلا

 فراعتلا باتك و ادتبملا باتك ًاضيا هل و ممألا نم لض نم لاوقأب هفلاخ



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٨٨

 بتكلا نم ةرفص يبأ عماج باتك و لئاسر ًاضيا هل و ديلقالا باتك و

 و اضيا هدحن ل كلذك رغصألا باتك و هنم ةخسنب ظ ل ًادج ةميدقلا

 ق هنأ تدح و ىجنملا ىسوم نب داجنل ةلدالا قئاقح و ةلكألا باتك

 و هقفلا لوصأ نيب هيف عمج دحاو ازج الإ هنم دجأ ل و ءازجأ ةسمح

 داشرالا باتك ًاضيا هل و مالكلا ملع ثحابم هيف ققح و نيدلا لوصأ

 يف داح ةريسب ةفورعملا ةريسلا هل و ةلاوحلا باتك اضيأ هل و لوصألا ىف

 ةودق و رصم يضاق يلع نب ىسوم ىلع يبأ عماج و نيفلاخملا ىلع درلا
 ثالث وهو شيرق نب ديعس يضاقلل حاضيإلا باتك و مهنيد يف نيملسملا
 يف يراجهلا ديعس نب ىن ايركز يبأل اضيا حاضيإلا باتكو تادلجب
 و هنم دلجب ىلع تفق و نيدلج يف هنظأ اهيلإ جاتحي ام و ءاضقلا ماكحأ

 عبرأ يف يبرغملا يخامشلا ىلع نب رماع نكاس يبأل اضيا حاضيإلا باتك

 هيلع و لوصألا ىلإ ع ورفلا هيف در نسحلا ةياغ يف باتك وه و تادلجب
 ةفورعملا ةديقعلا اضيأ هل و نيرخأتملا نم هريغ و ةتس يبأ نع يشاوح

 ىمس و ابتك هيلع داز و ميهاربإ نب زيزعلادبع خيشلا هرصتخا و تانايدلاب
 ىسوم نب ليعامسا خيشلل مالسإلا دعاوق باتك و لينلا باتك عيمجلا
 راصتخا و يشاوح هيلع نيرخأتملل و اضيا نسحلا ةياغ يف وه و يناطيجلا
 هل و تادلحب ثالث ىف ةرخالا 4 فصو يف رطانقلا باتك اضيا هل و

 تادلب ثالث يف نيدلا لوصأ يف حون نب حتف رصن يبأ ةينون حرش اضيأ
 هل و نيققحملا ضعبل ةيشاح هيلع و و روهشل ضئارفلا باتك اضيأ هل و
 يف يبرغملا ركب نب دمحم نب دمحأل ةلئسم يبأ باتك و جحلا كسانم ًاضيا

 ناميلس نب دمحم هللادبع ابأ نأل كلذب هامسأ ارصتخم ماكحألاو نايدألا

 يف ىأرف ع ورفلا يف ارصتخم ًافيلأت عضي نأ ناليدبأ نم هيلإ بتك يسوفنلا
 ق وهو مع عماخلا هيمسي دمحم وب أ و زةلعسم ابأ ركذأ هل لاق ًالئاق نأ همانم

 ةمسقلا ناتك ًاضيأ هل و ءازجأ ةتس يف نيضرألا لوصأ ًاضيأ هل و نيئزج

 و هنع تام حاولألا باتك اضيأ هل و هل و ءازجأ ةثالث دابعلا لاعفأ نييبت و



 تاقحلملا ٨٩

 مساقلا وبأ لاق ءامدلا ةريس ًاضيأ هل و ولج ىمسي دلب يف ةحاولا يف هكرت

 ضعبل و اءزج نيرشع و ةسمخ ين افينصت هرمع رخآ يف فنص نمحرلادبع
 دمحأ ركب يبأل مالسالا مئاعد باتك و يشاوح ةلئسم يبأ ىلع نيرخأتملا

 رظنلا نباب ريهشلا ناميلس نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب
 يف لاوط دئاصق مئاعدلا و لئامس لهأ نم وه و رظنلا نب هتليبق ىلإ بسن

 و ةعونتم يناوق ىلع ةليوط ةديصق هنم باب لك يف هقفلا و نيدلا لوصأ
 يف ةديصق و ماكحألا يف دئاصق عبرأ هنم بهذ هنا دجوي و ةددعتم رحبأ

 نب دمحم مهنم لاجر هحرش دق و ةءاربلا و ةيالولا ف ةديصق و ةالصلا

 هللادبع نب دمحأو ةباصإلاو لحلا هامس نيريبك نيدلحجب يف يورتلا فاصو

 مئاعد ىلع مالظلا حابصم هامس اضيا نيدلب يف يوكزالا يشيقرلا

 ىلع مئاحلا هافش هامس همتي مل و يداربلا ميهاربا مساقلا وبأ و مالسإلا

 مك هقح يف لاقي يذلا رهابلا ردبلا و رخازلا رحبلا هلوانت مغ مئاعدلا ضعب

 شيفطا فسوي نب دمحم ةمألا ملاعو ةمئألا بطق رخآلل لوألا كرت
 نم ةروهشملا ةيماللا اضيا رظنلا نبالو ًايفاش ايفاك احرش هحرشف يبرغملا

 اهلعجو دلج يف اهودرفأو يداربلا الإ باتكلا اهحرش دق و زجرلا رحب
 يناعملاو بدألا ثوحب اهيف ىصقتسا تادلجم عبرأ يف يبرغملا بطقلا

 تافلؤم اضيا رظنلا نبال و هريغ هب تأي مل امب ىتأ و ريسلا و قطنملاو
 نب ةلدرخ رابحلا نأل اننامز يف ءيش اهنم دجوي مل هتمجرت يف ةروكذم
 ىرق باتك بتكلا نم هنع اوركذ اممو هبتك ةنازخ قرحأ هلتق امل ةعامس

 الإ قرحلا دعب دجوي مل تادلحجب عبرأ يف رثألا نم فلتخملا عمجب يف رصبلا

 ق نامع لهأ ريس يف نامجلا كلس باتكو مخض وهو هنم دحاو دلج

 يق ديمصتلا باتك و سيرارك ةعست الإ قرحلا دحب هنم دج روي مل نيدلحجب

 حاضولا نب ب حلاصل ةريصبلا باتك و ناعتسملا هللا و اضيا نيدلج يف ديلقتلا

 اضيأ هلو ريبك دلجب ماكحألا و نايدألا يف يراوحلا يبأ عماج و نيدلحب يت

 نم هنع هولأس امل تاباوج نمضتت تومرضح لهأ ىلإ ةليوط ةريس



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٩4

 يقاتس رلا يلع نب ديعس نب سيمخل جهنملا باتكو اهريغ و نامع ثادحأ

 فيلأت بوبحملا ةاجانم يف بولقلا مهارم باتك و ادلج نيرشع و دحأ يف

 دمحأ فيلأت راجيإلا باتك و ظعاوملا و دهزلا يف ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم

 و نيدلج يف ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ عماج و يياجيسلا ليلخ نب
 تفق و ودعلا طابر يف ركسعملا يف ءايشالا نع ام عمج خايشألا باتك

 مامإلا نياهر يف فيلأت نياهرلا باتك و ماكحألا دلج ىلع هنم

 ةمجرت يف ركذي نيدلج يف ع اضرلا ماكحأ ق عاقرلا باتك و اهماكحأو

 و ثادحألا باتكو دمحأ نب هللادبع ةاضقلا يضاق هدح هنا رظنلا نبا

 ثادحألا هيف ركذ يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا يبأ فيلأت تافصلا

 و ناهربلا و نايبلا باتك اضيأ هل و كلام نب تلصلا مايأ يف ةعقاولا

 ءايضلا بحاص ميهاربا نب ملسم نب ةملس ردا يبأ فيلأت ةمامإلا باتك

 نب دمحأ نب دمحم فيلأت ةعيرشلا حاتفم باتك و باسنالا باتك ًاضيأ هلو

 ديعس نب دمحم فيلأت نايبلا و فشكلا باتك و يججشلا دمحا نب ميهاربا

 فلأ مخض دلجب يف هلعجي نم مهنم و نيدلحجب يف يدزألا ينامعلا يتاهلقلا

 يبأ عماج و ةمألا قرف يف يناثلا و ريسلا و ديحوتلا يف هنم لوألا دلجملا
 نيدلج يف هلعجي نم مهنم و مخض دلجب يف ييايسبلا دمحم نب يلع نسحلا

 و ةنسلاو باتكلا نم اهليلدب ةلئسملا نرق يف دمحم يبأ كلاسم هيف كلس

 و ييايسبلا رصتخم روهشملا رصتخملا اضيأ هل و ماكحألا و نايدألا ىف وه

 و قرفلا ضعب اهيف ركذ ينايسبلا ةريسب ةروهشملا ةريبكلا ةريسلا ًاضيأ هل
 رصتخم باتك و ةديدع ريس اهريغ هل و ةمامإلا مكح و نيفلتخملا ماكحأ

 نب سيق نب ميهاربإ قاحسا يبأ يراشلا دهاجملا دهازلا مامإلل لاصخلا

 هلاثم ىلع قبسي مل بيرغ عضو ىلع هعضو ينادمهلا يمرضحلا ناميلس

 طبض و دعاوقلا دعق و لاصخ يف باوبألا و باوبأ يف ةعيرشلا رصح
 و ةالصلا باتك و هعضو ىلع هلاح جهشي رشتنم روهشم وه و طباوضلا
 و بدألا ةرهز اضيأ هل و يقاتس رلا يلبولا يدقعملا يلع نب رمعل ةلصلا



 تاقحلملا ٩١

 يبرغملا يخامشلا ديعس نب دمحأل هقفلا لوصأ ق لدعلا رصتخم باتك

 حرش و اضيا ارصتخم ًاح رش هحرش و فاصنالا و لدعلا هيف رصتخا

 ةيب رغملا ريسلا باتك اضيأ هل و تادلجم ىف وه و لاطأف ح رشلا بطقلا

 مهرابخأ ضعب هيف ركذ و برغملا و قارعلا لهأ نم بهذملا ءاملع هفلأ

 و ةسدنهلا و قطنملا ملع يف نيرحبلا جرم حرش اضيأ هل و ممتامارك و
 يف يفاكلادبع رامع يبأل زجوملا باتكو بوقعي نبال نتملا و باسحلا
 اضيأ هلو رفس تالاهخجلا حرش ًاضيا هلو نيفلاخملا ىلع درلاو نيدلا لوصأ
 لبج لهأ انباحصأ فيلأت نم ايتفلا فالتخا باتكو ضئارفلا باتك

 هيلإ ثعب اس ورمع نا رغلا ريسلا يفو حتف نب سورمع باتك ةسوفن
 لوصألا ق باتك هل فلؤي نا نازف لهأ نم نيملكتملا خايشألا ضعب

 هآر املف ةلاسر هيلإ بتكو يسورمعلاب فورعملا باتكلا هيلإ بتكف
 يسوفنلا لاق مالكلا لوصأب نيفورعملا نيباتكلا عضو يذلا وهو ينازفلا

 رافسأ ةعبرأ ق ةعب رأ ىلع تفقو يداربلا لاق طقللا باتكو م ىوقأ

 باتكو ًاضيا يداربلا هركذ نيرفس يف يوانحلا باتكو لبحلا لهأل اهلك
 همسا ىفخا هنأل هفلؤم ىردي ال ليقو يوانحلا ىيي هفلؤم نا لاقي عضولا
 دازو بطقلا ةيشاح عم هرصتخاو ةتس وبأ هيلع ىشخو هرجا مظعيل

 نب حلفأ نب دمحم هنباو حلفا هنباو باهولادبع ةمئألا تاباوج و امهيلع

 رفس فسوي نب دواد ناميلس يبأ خيشلا باتكو مات رفس باهولادبع

 باتكو نادلحجب مالكلا يف فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا باتكو

 يف ركب يبأ نب ىيحي ايركز يبأ خيشلا باتكو مالكلا يف رزخ يبأ خيشلا
 خايشألا باتكو نادلج امهو خياشملا باتكب فورعملا وهو ريسلا

 باتكو ر ابك ةثالث وا راغص رافسأ ةتس يق خايشألا ناويدب فورعملا

 خيشلا باتكو يشاوح نيرخأتملا ضعبل هيلعو نامثع يبأل تالاؤسلا
 هلو مالكلا ق تالاهجلا باتك اضيا هلو مالكلا يف ىسيع نب نيروغبت

 يف تاقلعملاب فورعملا باتكلاو هقفلا لوصا ىق نايبلاو ةلدألا باتك اضيأ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٩٢

 يبأ خيشلا تاباوج و هفلؤم ملعأ مل يداربلا لاق ةوعدلا لهأ رابخأ

 باتك و ةسوفن لبج لهأ ىلإ هتلاسر و نوفلخ نب فسوي بوقعي
 ىجي ايركز يبأل كسانملا باتكو يييجردلا ديعس نب دمحأل تاقبطلا

 امضعب تكرت دقو بتكلا ءامسأ نم هركذ ينرضح ام رثكا اذهف ينالدبالا
 يبأك نيرخأتملا فيلأت نم ائيش ركذأ مل و للملا و ةمآسلا فوخل رضح

 ةلودلا لبق هبحاص نإف جهنملا الإ ةبراعيلا ةلود ءاملع نم هلبق نم و ناهبن

 رصان مامإلل ربكألا يضاقلا وه و هنامز يف اهلوأ ناك امنإ و ةروكذملا

 ال و قرشملا لهأ نم ال ةلودلا هذه دعب نيذلا ءاملعلا ركذأ مل كلذكو

 ةميدقلا بتكلا ضعبل حورشلا ضعب نم هيلإ ترشأ ام الإ برغملا لهأ نم

 ةرخأتملا بتكلا نم تكرت ام يف نإ و حاضيإلا راصتخاك كلذ ون وا

 لوصألا و ثيدحلا و ريسفتلا بتك نم راكفألا ربخيو لوقعلا لهذي ئيشل
 ركذأ مل امنإ و ةريثكلا نونفلا نم كلذ ريغ و بدألا و هقفلا و مالكلا و

 .كلذ نم ائيش
 لوقن نأ (نعاطلل) هل انباوج ناكل ءيش تافلؤملا نم انل نكي ل ول و

 تايآ وه لب ىلاعت هللا لاق رودصلا يف ملعلا امنإ و رتافدلا يف ملعلا سيل

 .مهرتافد يف لقي مل و ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب
 :لئاقلا رد هلاو

 عفني ال بتكلل كعمجف " و ًاظف اح نكت ل اذإ

 عدوتسم تيبلا يف كملعو سلحب يف لهجلاب قطنتأ

 رخآ لاقو

 ق ودنص نطب ال هل اعو نطب عبتي تمي ام ثيح ىعم ىملع

 قوسلا يف ملعلا ناك قوسلا يف تنك وأ يعم هيف ملعلا ناك تيبلا ف تنك نإ



 تافلؤم ضعب ركذ يف هيبنت :ثلاثلا قحلملا

 ةيضابالا ءاملع

 نب باهولادبع مامإلا لسرأ ريسلا باتك يف لاق ':يثراحلا ملاس لاق
 دحاو و ةيام ماع يت هل عيوب يذلا برغملا مامإ متسر نب نمحرلادبع
 امب بلطي ةرصبلاب ةيضابإلا ءاملع ىلإ رانيد فلأ لسرأ ةرجهلل نيعبس و

 الح نيعبرأ رق و هيف هل اوخسنف .ًاساطرق فلألا كلذب هل اورتشاف ابتك

 سماخلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نمركب نبدمحم نبدمحأ خيشلا لاقو ابتك
 رهشأ ةتس تيقبف {ةلئسم علاطأ ةسوفن لبجب ناويدلا تلخد :لاق رئازجلاب

 :لاق رجفلا ةالص ىلإ رحسلا ناذأ نيب اميف الإ مانأ الو علاطأو أرقأ

 ةيامتالن نم وحن ىه اذإف ،ةقراشملا انباحصأ فيلات نم اهيف ام تلمأتو

 نب فلخ خيشلل ناكو .هتأرقف {ةدئاف اهرثكأ تريختف ءزج فلأ نيثالثو

 يوتحت ةبتكم يبرعيلا ناطلس نب فيس مامإلا ةاضق دحأ يرفاغلا نانس

 :دشنأو ةطوطخم اهلكو باتك فالآ ةعستو ةيامتالثو نيعبس ىلع

 ١. ؛نامع ةنطلس }ةيضابإلا لوصا يف ةيضفلا دوقعلا ؛ينراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس ١٩٨٢! ص ٢٧٥ - ٢٨٢.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٩٤

 سفنلا ىهتشت ام لك نم امب نانج اهنأك رف لك يف بتك انل
 سفنلاىرج ثيح مهفلاو ىجلا يكذ م اع لك نمو يم اهبح ىرج

 سنألا يهو يل لخلا معنف اهاوس اسناؤم الخ تشع ام يغتبا الف

 سنإ الو نج مايألا رباغ ىلع اهلثمب زوفي نأ ىجرأ تسلو

 يف اريخأ ةمئألا بطق اهبتر ولا يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم و ،نونظلا
 ءاملع نم بيبح نب عيب رلا ةذمالت نم ةعبس نع ةذوخأم نيطس وتم نيدلجج

 .هللا ءاش نإ لبقملا ماعلا يف يدي ىلع اهعبط متي نأ ىسع يناثلا نرقلا

 ةتس وبأ ةمالعلا هح رش ءازجأ ةعبرأ ق هتاقحلم و بيبح نب عيب رلا دنسم و

 عم ةدمعلا وهو ثيدحلا ق وهو يملاسلا ةمالعلا هنم ني أزج حرشو يب رجلا

 ثيدحلا ق ة رفص يبأ ةياور نم بياسلا نب مامض باتكو ،©بهذملا لهأ

 ؤبوبحم نبدمحم هنبا باتكو كليحر رلا نب بوبحم نايفس يبأ باتكو اضيأ

 نيعبس يف لمح نب ريشب هنبال ةنازخلا باتك و . اع زج نوعبس هنإ :لاقي

 .ةب راحم باتكو ديحوتلا ي فض رلا باتك و ٠ .ناتسبلا باتك هلو ارفس

 ثلانلا نرقلا ءاملع نم يراوهلا مكحم نب د وه خيشلل نآرقلا ريسفتو

 ريسفتلاو كلذل هأيه دقو هعبط رئازجلاب نودع خيشلا نب جاحلب لواحب

 نرقلا ىف ق ريازحللا ءاملع نم ميهاربإ نب فس وي بوقعي يبأ خيشلل ريبكلا

 هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا باتك هلو ،تادلحب ةينامث يف سماخلا

 باتكو ءازجأ ةنالث ق وهو نيدلا لوصأ ق ناهربلاو ليلدلا باتكو

 ىسوم نب دمحل ةيافكلا باتكو اع زج نيرشعو ةعبرأ ق يراحصلا ملسم

 همع نبالو رياصبلا ءالج باتك هلو اع زج نيسمحو دحاو ق يدنكلا

 نينثا ق هيلع دمتعملاو نيينامعلا ءاملع نب لوادتملا - ع رشلا نايب باتك



 تاقحلملا ٥ ٩

 باتكو ةزوجرأ ةمعنلاو ةنحلا فصو يف ةيريبعلا ةديصقك ةديدع تافلؤم

 ةينامت ماع يقوت ع رشلا نايب بحاص مهلبقف .مع ءانبأ مهلك ءالؤهو اع زج

 ماع يفوت فنصملا بحاص هيلي و ةيافكلا بحاص هيلي و كةيامسممح دعب

 ق ليهستل اك ت افلؤم فنصملا بح اصل و ةيامسممح دعب نيسمخح و ةعبس

 .مالكلا لوصأ ق يرهوخجلاو ،ةءاربلاو ةيال ولا ق صيصختلا و ©ضيارفلا

 باتك هل و وحنلا ف ريسيتلا باتكو ةرربلا ة ريس باتكو ءادتهالا باتكو

 هتمجرت ركذ مصألا هللادبع نب نامثع هللادبع ىأل جاتلا باتكو ةريخذلا

 يف رونلا باتك هلو اءزج نيسمخو دحاو يف وهو ةيهقفلا ةعوسوملا يت
 لوصألا ق راونألا باتكو ماكحألا باتكو ة ريصبلا باتكو مالكلا

 هل و عبارلا نرقلا ءاملع نم يمدكلا ديعس يلا مامالل ةماقتسالا باتكو

 نيدلحجب ق هتابا وج نم ديفملا عماجلا باتكو ءازجأ ةعست ق ربتعملا باتك

 رفعج نب عماجب روهشملا عماجلاو فارشألا تادايز باتك هلو نيمخض
 ةمخض ت ادلح ةنالث ق ءاملعلا نزم ةلرح نع ةددعتد يش اوح هيلعو

 ةنزاوملا باتكو دييقتلا باتك فلؤمللو ةك رب نب لمحم يلا عماج باتكو

 ة رفص يلأ عماج باتك و ديلقإلا باتك و ف راعتلا باتك و أدتبملا باتكو

 هلو ءازجأ ةرسح ق يحنملا ىس وم نب داجنل ةلدألا قناقح و ةلكألا باتكو

 ىسوم يلع يبأ عماجو ةريسلا باتك هلو ةلاوحلا باتك و داشرإلا باتك

 شي رق نب ليعس ىضاقلل حاضيإلا باتكو ثلانلا ن رقلا ءاملع نم ىلع نب

 يف يراجملا ديعس نب ىيحي ايركز يبأل حاضيإلا باتكو تادلجب ةثالث يق

 يلع نب رماع نكاس نبأل حاضيإلا باتكو نيدلج يف ءاضقلا - ماكحأ

 ةديفم يشاوح هيلعو نيترم عبط ءازجأ ةعبرأ يف يسوفنلا يخامشلا

 هيلع دازو ييمنلا زي زعلادبع ةمالعلا حاضيإلا رصتخا و هل ةديقعلا باتكو

 لينلا هممسا و تادلح ة رشع ق فس وي نب لمح بطقلا عيمجلا ح رش و ٥ ريغ

 هيلع و يس وفنلا يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلل مالسإلا دعاوق باتكو



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٠٦

 هلو ءازجأ ةثالث يف يلازغلل ءايحإلا ةقيرط ىلع رطانقلا باتك هلو يشاوح

 باتك هلو تادلجب ثالث يف نيدلا لوصأ يف حون نب حتف ةديصق حرش
 نم ركب نب دمحم نب دمحأل ةلئسم يبأ باتكو كسانملا باتكو ضيارفلا

 و ةمسقلا باتك هلو نيضرألا لوصأ باتك هلو نيأزج ىف ريازحلا ءاملع

 يف ءامدلا باتك هلو حاولألا باتك هلو ءازجأ ةثالث يف دابعلا لاعفأ نييبت
 رظنلا نب دمحأ ةمالعلل مالسإلا مياعد باتكو اءزج نيرشعو ةسمخ

 فاصو نبال اهنم ةديدع حورش هيلعو سداسلا نرقلا ءاملع نم نيامعلا

 هللادبع نب دمحأ هحرشو ةباصإلاو لحلا هامس نيريبك نيدلحب يف يوزلا
 مساقلاوبأ و مالسإلا مياعد ىلع مالظلا حابصم هامس يوكزألا يشيقرلا

 مئاعدلا : ضعب ىلع متاحلا ءافش هامس رهاوجلا باتك بحاص يداربلا

 عمجب يف رصبلا ىرق باتك رظنلا نبالو فسوي نب دمحم بطقلا هحرش
 لهأ ريس يف نامجلا كلس باتك هلو تادلحب ةعبرأ يف رثألا نم فلتخللا

 ةريصبلا باتك و نيدلج يف ديلقتلا يف ديمضتلا باتكو نيدلج يف نامع

 ةريس هلو نايدألا يف يراوحلا يبأ عماجو نيدلحب يف حاضو لب ح

 نب سيمح خيشلل نيبلاطلا جهنم باتكو تومرضح ءاملع ىلإ ةليوط
 باتكو اءزج نيرشعو دحاو يف ةبراعيلا ةلود سسؤم يصقشلا ديعس
 باتكو ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم فيلأت بوبحملا ةاجانم يف بولقلا مهارم
 يف ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ عماجو يياجيسلا ليلخ نب دمحأل زاجنإلا

 مامإلا نامز امد يف مهطابر يث ءاملعلا هعمج خايشألا باتكو نيدلحب
 دحل نيدلحب يف عاضرلا ماكحأ يف غ اقرلا باتكو نياهرلا باتك و ناسغ

 ثادحألا باتكو دمحأ نب هللادبع - ةاضقلا يضاق رظنلا نبا خيشلا

 ةملسل ةمألا باتك و ناهربلاو نايبلا باتك هلو رثوملا يبأ خيشلل تافصلاو

 حاتفم باتكو باسنألا باتك هلو ءايضلا باتك بحاص ملسم نب

 باتكو يبججشلا دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم فيلأت ةعيرشلا

 يأ عماجو نيدلحب يف يناهلقلا ديعس نب دمحم فيلأت نايبلاو فشكلا



 تاقحلملا ٩٧

 لوصألا يف دمحم يبأ عماج ةقيرط ىلع نيدلب يف ينايسبلا نسحلا
 اهريغ ريس هلو ةفورعملا ةريبكلا ةريسلا هلو رصتخملا باتك هلو دعاوقلاو

 ةالصلا باتكو يمرضحلا سيق نب ميهاربإ مامإلل لاصخلا رصتخم باتكو
 باتكو بدألا ةرهز هلو يقاتسرلا يلبولا يدعقملا يلع نب ورمعل ةلصلاو

 ح رش و يخامشلا ديعس نب دمحأ خيشلل هحرش و فاصنإلاو لدعلا رصتخم

 خيشلل ريسلا باتك و تادلحجب ةثالث يف فسوي نب دمحم بطقلا عيمجلا

 باسحخا و ةسدنهلاو قطنملا ملع يف ني رحبلا ج رم ح رش هلو روكذملا دمحأ

 ح رش هلو نيفلاخملا ىلع درلاو نيدلا لوصأ ىت رامع يبأل زجوملا باتك و

 باتك و ايتفلا فالتخا باتكو ضيارفلا باتك اضيأ هلو دلحب تالاهجلا

 . د يوانحلا باتكو رافسا ةعبرا يف مالكلا لوصأ يف حتف نب سورمع

 ةتس وبأ هيلع ىشحو نيترم عبط ينوانخلا ىجيل عضولا باتكو ني رفس
 د واد ناميلس يلأ خيشلا باتك و فسوي نب طقتلا هيلع دازو هرصتخاو

 يف نيدلحب يف فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا باتكو رفس فسري نب
 يبأ خيشلا باتكو نيدلا لوصأ يف رزخ يبأ خيشلا باتكو نيدلا لوصأ

 رافسأ ةتس يف ناويدلاب فورعملا خايشألا باتكو نادلحجب ريسلا يف ايركز
 نب نيروغبت خيشلا باتك و يشاوح هيلعو نامثع يبأل تالاؤسلا باتكو

 نايبلا و ةلدألا باتك اضيأ هلو تالاهلا باتك اضيأ هل ه مالكلا يف ىسيع

 ةوعدلا لهأ رابخأ يف تاقلعملاب فورعملا باتكلاو هقفلا لوصأ ي

 ةسوفن لبج لهأ ةلاسرو نوفلخ نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا تاباوج و
 اي ركز يبأل كسانملا باتك و ييجردلا ديعس نب دمحأل تاقبطلا باتكو

 يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلل تاريخلا ليالد باتكو ينالدبألا ىع
 تادلح عبرأ يف بابللا باتكو نيمخض نيدلحب يف هل نايبتلا باتك و عبط

 رون ادبذهو اهيلع داز يلا ةزوجألا هلو يغياصلا ديعس نب ملاس خيشلل

 هئازجأ ضعب ضعب ميب و اع زج رشع ةسمخ ىف رهاوخلا باتك هلو يملاسلا ن ريدلا

 .ينامع لاير ةيامعبرأو نيثالث نع ابي رق



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٨

 يصورخلا سيمح نب دعاج خيشلل قافناا لهأ قانعأل قاقدلا باتكو

 ةددعتم بتك رصان هدلولو ةح ورشم دياصقو لياسرو ةديدع تافلؤم هلو

 يف وه يذلا يدعسلا سيمح نب ليمج خيشلل ةعيرشلا سوماق اهنمضت
 خيشلا عماجو ناديبع نبا خيشلا عماجو روهشمو فورعم اءزج نيعست
 نب ديعس خيشلل ديهمتلاو هتبتر دق مخض دلجب ي يحبصل ا ريشب نب ديعس

 هلو يفيسلا سيمخ نب دمحم خيشلا هبتر ءا زجأ ةنالث ىف يليلخلا نافلخ

 فرصلا ملع ق ديلاقألا باتكو نيدلا لوصا ق لوصألا يس رك باتك

 نب ىسوم خيشلل ةمخض ءازجأ ةعبس ف نيازخلا باتكو ادح مخض

 نونكم هامس ادج ةمخض تادلحب ةثالث يف هرصتخاو ي رشبلا ىسيع

 ةديدع. تافلؤم فس وي نب دمح بطقلا خيشللو نداعملا نويعو نيازخلا

 ةعطق ةرشع ثالث يف لوألا نيترم نآرقلا ريسفت اهمهأ هتمجرت ىف ةروكذم

 نيترم عبط ءازجأ ة رشع ق لينلا ح رش هلو ءازجأ ةتس ق يناثلاو ةمخض

 جراعم اهمهأ هتمجرت يف ةروكذم ةديدع تافلؤم كلذك يملاسلا خيشللو

 لوصأ ف ةجهبلاو هقفلا لوصا ق سمشلا ةعلط و ءازجأ ةينامت ق لامآلا

 يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلل رردلا كلسو لوقعلا راونأ قراشم و نيدلا

 ق يشاطبلا سماش نب دمح خيشلل بهذلا لسالس و سلاجملا ةجمك هلو

 يف لومأملا ةياغ هلو ريازلاو جاحلا ماكحأ يف رياحلا داشرإ هلو ءازجأ ٠4

 خيشلل يدشارلا خيشلا ةيمال حرشو ءازجأ ةعبرأ يف لوصألاو ع ورفلا
 خيشلل ماكحألاو نايدألا يف مارملا ةياغو ءامدلا يف يشيقرلا ملاس نب دمحم

 ماكحأ ق قيقحتلا ةياغ هلو تادلحب ةعبرأ ق ىكلاملا سيمح نب رماع

 نب روصنم خيشللو بوسنملا رثأ ي بولطملا ةياغ هلو قيرغتلاو راصتنالا
 نب ل اس خيشلل كلذكو تافلؤم ىليلخلا مامإلا ةاضق دحأ ىسرافلا رصان

 يلع نب حلاص خيشلا تاباوج ي حلاصملا نيعو تافلؤم يبايسلا د ومح

 هللادبع نب لمح ليلخ يبأ مامإلا تاباوج نم ليلجلا حتفلاو يثراحلا



 تاقحلملا ٩٩

 حلاص نبا ىسيع خيشلل لئاسملا بيترت يف لياسولا ةصالخو يليلخلا
 : يثراحلا

 :يرشخمزللو

 قانع بيطو ةيناغ لصو نم 3 يل ذلأ مولعلا حيقنتل يرهس
 اس ةمادم رم ىهشأو ىلعأ . ةصيوع زخ ارط يلياو
 قاشعلاو ءاك ودلا نم ىلحأ اهقاروأ ىلع يمالقأ ريرصو

 قاروأ ىلع لمرلا يقلأل يرقن اهفدل ةاتفلا رقن نم ذلأو
 ع

 يقاحل كاذ دعب ىغبتو امون هتيبتو ىجدلا نارهس تيبأ
 : هريغلو

 سيلحخلا نود يأرلاب اودبتساو انيلع اوهات كولملا انبحص نإ

 سولفلا باسح ىلإ انرصو رجتلا ىلإ اندع راجتلا انبحص وإ
 سورطلا هوجو هب الفمن و ربخلا لمعتسن ت ريبلا انمزلف

 :هريغلو
 دوسألا حارقلا ءام نم ذلأو د رخلا قانع نم ىلحأ نآيش

 دجسعلاب ازرطم ريرحلا للح مهيلع كولملا بتر نم لجأو
 دجسملا لظ دربو ةايحلا لوط اهميدن نوكأ نأ رتافدلا دوس



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يارَرحم نم ةيبدأ رانآ ©

 )١٢١٩ يركيلاب ريهشلا يكب "يسيع نب رمع نب نمحرلا دبع :فلؤمل
 .(ع٦٨٩١۔-١٠٩١/ه٦.٤١-

 طخب ةمئاق يف تركذ يوبنلا دلوملا نع هترضاحم ىلع صخألاب لمشت

 سرهفر قحلم يف ةمئاقلا هذه تعبط دق و ،يدألا ينارت ركذ :امماونع هدي

 .(يركبلا ةبتكم تاطوطخم

 ةيفاشلا ةلاسرلا رخآ ©

 .ل وهحجب :فلؤملا

 .نجسي ينيب زايتم ميهاربإ ةبتكم هنم ةخسن ص ٢٨١ . ط وطخش

 ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ ©

 .نتنيو رصان نب ىفطصم :فلؤملا
 مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج نيدلا لوصأ دهعم ريتسجام ةلاسر

 .م٩١ ٦ ٩ ،ةنيطنسق ،ةيمالسإلا

 .(ريتسجاملا ةلاسر راطإ يف) ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج هتعبط

 يبهذم يخيرات ثحب :ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف ديرجلاب ةيضابإلا ©
 .هيجاب حلاص :فلؤملا

 .يباشلا ىلع فارشإب

 ،م٦٧٩١/ه٦٩٣١ 8©لط رشنلاو ةعابطلل ةمالس وب راد كسنوت

 .يملعلا ثحبلل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل ةسارد .طئارخ ص ٢٢٣

 ٢٢٣٩-٢٢٧٧. :فاشك ،٧٣٢-۔٢٣٢ ص ةيفارغويلبب

 .سنوت بونج ،ديرحجلا ةقطنم يف ةيضابإلا خيرات ىلع همالك ثحابلا زكر



 ١٠١١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةيسايسلا يحاونلا نم ةقطنملا كلت يف ةك رحلا خيرات نع ثيدحلا يف به سأ

 ضعب يطعي و .برغملا خيرات يف كلذ رثأ و ةيركفلا و ةيداصتقإلا و
 . يل رغلا نادوسلا دالبب ةيضابإلا ةقالع نع ةديفملا تامولعملا

 نرقلا يف برغملا ةيضابإ يف ةيسايسلا و ةيركفلا امتارينأت و ةرصبلا ةيضابإ ©

 يرجملا يناثلا

 .دمحم دبع يداوس :فلؤملا

 ٦٢٠٩-٢٢٧٢. ص 0٨ 8١٩٨٢ ددعلا ةرصبلا ةيبرت :ف ترشن ةلاقم

 ثيدحلاو ميدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نبب ةيضابإلا ©

 . رمعم ىت ىلع :فلؤملا

 :٢ط ك8م٦٨٩١ :١ط ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةراز ٥ طقسم

 .٢ج ١٤

 .ةيبرعلا ةعبطملا ؤثارتلا ةيعمج رشن 3ةيدارغ

 .ص ١ ١٩٧٢ ٥٤٢ ط ‘ءاثعشلا يبأ ةبتكم ،©بيسلا _

 .م٦٨٩١ ،©١ط ،عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ةمالسوب راد ؛سنوت

 .ص ١. ١٣٩٦ه/١٩٧٦م، ٤٩٤ ط برعلا لجس عباطم .نامع _

 .م٦٧٩١/ه ١٣٩٦ .ةبهو ةبتكم ،ةرهاقلا _

 لاوقأ كلذكو نيثدحمو ىمادق نم تالاقملا باحصأ تاياور هيف جلاع

 .اهدينفت لواح و نيقرشتسملا ضعب

 اركفو اخيرات ةيضابإلا ه
 . رصان دمحم

 .ةرارقلا ،ٹارتلا ةيعمج ةبتكم ص ١٧٨ تاقلح ثااث



 ةضابالا رداصملا مجعم ٢ ٠ ١

 مهخيرانو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا ©
 . رمعم ىجي يلع :فلؤملا

 .ماجح وب رصان دمحم روتكدلا :ميدقت و دادعإ

 .م٨٩١ ٥ 5ةيب رعلا ةعبطملا ةيادرغ

 ركف ةديقع ةيضابالا ©

 .حلصملا ركب وبأ نمحرلادبع :فلؤملا

 بهاذملا و ةديقعلا نيدلا لوصأ دوعس نب دمحم ةعماج ريتسجام ةلاسر

 .ه١ ٤٠٦٢ ةرصاعملا

 ابهذم و ةديقع ةيضابالا ©

 .ةميعط رباص :فلؤملا

 .ص ٦ ١م، ١٧٥ .ليجلا راد توريب

 برغملا دالب يف مالسإلا رشن و نامع ةيضابإ ©

 .فشاك ليعامسإ ةديس : فلؤملا

 ٢٢٣٥-٦٢١٧. ص م١ ٢٣ ٨٠ جم { ةينامعلا تاساردلا ةودن :ف ترشن ةلاقم

 برغملا دالب يف ةيضابإلا ه
 .قازرلادبع ليعامسا دومحم :فلؤملا

 ١. ط ةديدحلا حاجنلا ةعبطم ءاضيبلا رادلا

 رئازجلا يف ةيضابإ ©
 . رمعم ىجي يلع :فلؤملا



 ١٠٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 بكوم يف ةيضابإلا ةلسلس .ص ٦٣٢ ،م٩٧٩١ ثةبهو ةبتكم ،ةرهاقلا

 ٠٩ ٦-٦١٠. ص ٬ةيفارجويلبب ٤ ؛خيراتلا

 نييرجهلا عبارلا و ثلاثلا نينرقلا يف جيلخلا يف ةيضابإلا ©

 .ليهسلا رباحلادبع فيان :فلؤملا

 .م٩٩١ ٤ نطولا راد عباطم تيوكلا _

 .ص٨٨٢٦ ٦ ط 8١٩٩٨ ،ةماقتسإلا ةبتكم طقسم _

 ايقيرفإ لامش يف ةيضابالا ©

 .ىسيع نب ميها ربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ ةرارقلا طوطخم

 لوألا اهرصع يف ةّيساّبعلا ةلودلا عم اهتقالع و نامع يف ةيضابإلا ه
 .ىليقعلا ديشر دمحم :فلؤملا

 .ص ١© ١٩٨٤م، ٤٥ ط ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘طقسم

 لودلا مايق يف اهرنأ و يسايسلا ركفلا يف ةيضابإلا ©

 .كيربلا دش رملا رصان

 ١٠٢٣-6١٤٨ ص نم ةعبارلا ةنسلا 3١١٣ ددع . داهتجإلا ةلبج يف لاقم

 .م١٩٩١ ‘توربيب رشنلا و ةمجرتلا و ثاحبألل داهتجالاراد

 ديرد نبا بتك يف ةيضابإلا ©
 .ينابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا

 ٣ لوالا عيبر يف هبتك ،هدي طخب تاقبط ٤٦٢٦٢ ١ه/مايو ٢٠٠١م.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٠٤

 يلرتعملا ظحاجلا بتك يف ةيضابإلا ©

 . ينابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا

 .م١٠٠٢ ليربا/ه ١٤٦٢٢ مارحلا مرحم يف هبتك تاحفص ٦ .هدي طخب

 "ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحا" يسدقملا باتك يف ةيضابإلا ©

 .ييابيشلا رماع دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا

 /ه١ ٤٢٢ رفص ىف هبتك تاحفص ٥ ثيدح ليمج طخ !هدي طخب
 .م ١ ٢٠٠ ويام

 اثيدح و اميدق مالسالا ءاملع ةآرم يف ةيضابالا ©

 .تشوعأ ديعس نب ريكب :فلؤملا

 .ص٧٢١ ،‘م٥٠٠١/ه١ ٤١٥ رئازجلا ةيادرغ) ،ةيبرعلا ةعبطملا

 ةرصبلا و نامع ةيضاباب مهتقالع و برغملا و رصم يف ةيضابإلا ©
 .ميلحلادبع دمحم بجر :فلؤملا

 .ص٠٥٢٦ ،١ط ،م٠٩٩١/_ه١ ٤٠١ مولعلا ةبتكم طقسم

 .ص ٠ ١٩٩م، ٢٥٠ عادبإ ،يرماضلا ةبتكم نامع

 لاله ينب ةرجه ىلإ ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ذنم طسوألا برغملا يف ةيضابالا ©

 )٢٩٦ . ٤٤٢ه ٠٢( برغملا دالب ىلإ

 .يد وهزم دوعسم :فلؤملا

 ثارتلا ةيعمج رشن ،خيراتلا مسق ،ةرهاقلا ةعماج .ريتسجام ةلاسر

 .م٨٨٩١/ه٩٠٤١ ،٦٩٩١/_ه١ ٤١٧ ‘ةيدارغ ،ةرارقلا

 يبرعلا برغملا يف ةيضابإلا ©
 .نيسح سايلا دمحأ : فلؤملا



 ١٠١٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .موط رخلا ةعماج ةيبرتلا ةيلك نم

 .ص 0١ ١٤٦٢٢ ه/١٩٩٢م، ٧٢ ط ،يرماضلا ةبتكم ‘بيسلا

 و جراوخلا و ةيضابالا و نيملسملا و ربربلا نيب عارصلا نع هيف ثدحتي
 ةيمتسرلا ةلودلا تاقالع و ةلودلا مايق لحارم و برغملا يف ةيضابإلا
 .ةبازعلا ماظن و ةلودلا طوقس دعب ةيضابإلا و ةيمتسرلا ةرسألا و ةيجراخلا

 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ©
 .(م٠٨٩١/ه١٠٤١) رمعم ىحي ىلع :فلؤملا
 رصم ؛يبرعلا باتكلا راد عباطم رصم ،ةيضابإلا ةأشن :ىلوألا ةقلحلا

 .ايبيل يف ةيضابإلا :ةيناثلا ةقلحلا اضيأ و م٤٦٩١/_ه٤٨٣١ ،ةبهو ةبتكم

 مسقلا ص٠٢٢٦:لوألا مسقلا ١٩٦ ٤/ه٤٨٣١ ،ةبهو ةبتكم 0١ ط
 ه٦٨٣١ توريب ،سنوت يف ةيضابإلا :ةثلاثلا ةقلحلا ص ٠ ٦٢ ٦٢ :يانلا

 .ص٢٣٢٦ ،م٦٧٩١/ه٩٩٣١ ءرئازخحلاب ةيضابإلا :ةعبارلا ةقلحلا ص ٦٠

 .م١ ٩٨٦ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةيدارغ {ةكبوأ رمع دمحأ هححصو

 خياشملا و ةمئالا لامعأ و ةايح نم مجعم نع ةرابع همظعم يف باتكلا و

 لامش يف ةصاخ و روصعلا فلتخم يف ةيضابإلا نم نيزرابلا لاجرلا و
 ةلوهأملا ةيفارغحلا عقاوملا ضعب نع ةعيرس تاحمل ىلإ ةفاضإلاب ،ةيقيرفا

 .ةقطنملا كلت يف نييضابإلا ناكسلاب

 يواتف و ةبوجأ نمض جراوخ اوسيل ةيضابإلا ©
 .(م١٨٩١/ه١ )٤٠١ ضويب ميهاربإ :فلؤملا

 .م١٧٩١/ه٠٩٣١ ،ةوعدلا راد رشن ،ايبيل تولان

 جراوخلا نم اوسيل ةيضابإلا ©
 .يالط لمح نب ميهاربإ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٠٦

 )٢٨- فطعلا ةنيدم سيسأتل ةيفلألا ىركذلا ةبسانمب ةرضاحم

 رئازحلا ،يسنرفلا صنلا ةاذاحمب ةيبرعلاب عبط ،(م١٣/٢١/٦٩٩١

 ٠ ١٨م.

 لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا ©

 .رمعم ىيحي يلع :فلؤمل
 م١٠٠٢/ه١٢٦٤١ ،‘ط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 ٣0ط .ةيمالسإلا نوؤشلا و فاقوألا و لدعلا ةرازو ‘طقسم .ص٦ ١

 .ص٦ ١ .ما ٩٨٨

 تالاقملا باحصأ و نيخرؤملا دنع ثحبلا ةيجهنم و ةيضابإلا ©
 .يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع :فلؤملا

 ناميلس نب رصان و يبايسلا دوعس نب دمحأ و يليلخلا دمح نب دمحا :مبدقت

 .ىعباسلا

 .ص ٢٣٣٠ ،ةضهنلا عباطم طقسم

 ةجمدملا صارقألا و تينرتنالا يف نويبازيملا و ةيضابإلا ©

 .نوقرم

 جراوخلا ةحيصن يف جهانملا ةنابإ ©

 قاحسا نب مالسلا دبع ىحي يبأ نب دمحأ نب رفعج نيدلا سمش :فلؤملا

 .(_ه٣٢٧٥.ت) ىياميلا يولهبلا ىميمتلا

 .ةيديزلا ءاهقف نم ضاق
 .ب ٢٥٤٩٩ مقر ،ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم



 ١٠٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ٥/١. !ةيرصملا بتكلا راد ؛٢/١٢١ يلكرزلا :رداصمل

 رافح ريكب نب ميهاربإ ©
 .ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .ق٦ ،م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ !ةرارقلا سارك

 ةديدجلا ةضهنلا و نامع لاطبأ ©

 .(ه ١٤ فق) يج رلا عنام نب . اس نب لاله نب دلاخ :فلؤملا

 ةفلتخم نطولا و نيدلا تامدخ تيأر املف :هلوأ ص ٢٨ طوطخم

 ركذ و اهومكح نيذلا نيطالسلا ركذ و نامع عقوم فصو ،...كلاسملا

 .اهريغ و يملاسلا نيدلارون لاثمأ نم ةهملا تايصخشلا ضعب

 ٤ ١٨٦. مقر ،ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم يف دجوي هنم هخسن

 ةيلوصألا هؤارآ و ةكرب نبا ©

 .يدعسلا يلع نب رباج :فلؤملا

 .م ٤ ١٩٩ نامع ةيندرالا ةعماجلا ريتسجام ةلاسر

 شيفمطا ميهاربإ قاحسإ وبأ ٥

 .ىلماكلا هللادبع سار وبأ :فَؤملا

 .م٦٩١ ٥ ‘ةنيطنسق

 ركب نب دمحم هللا دبع وبأ ©

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٠٨

 ههقف و ةميرك يبأ نب ؛ ملسم ةديبع وبأ ٥

 .يدشارلا كرابم :فلؤملا

 .ما ٥ عيزوتلا و رشنلل يرماضلا ةعبطم نامع ةنطلس

 ياكلا دبع رامع وبأ ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤمل
 .)م ١٨٨٨-١٩٧٣

 نامع ناسح :يحاورلا ملسم وبأ ٥

 . رصان حلاص نبدمحم :فلؤملا

 .ص٤١٢٦ ،م٥٩٩١/ه١ ٤١٦ طقسم ةبتكم نامع ةنطلس

 يلازغلا دماح يبأب ةنراقم يلوصألا هركفو نالجراولا بوقعي وبأ ©

 .وجاب حلاص نب ىفطصم :فلؤمل
 .ص ١. ١٩٩٥م . ٥٥ ط ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم _

 8رداقلادبع ريمألا ةعماج ءهقفلا لوصأ صصخت !ريتسجام ثحب _

 .ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج ةبتكم إم٢٩٩١/ه١ ٤١٦ .ةنيطنسق

 ييالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .)م ١٨٨٨-١٩٧٣

 يالجراولا فسوي بوقعي وبأ ©
 . تشوعأ ريكب :فلؤملا

 .ةيبرعلا ةعبطملا ،ةيدارغ



 ١٠٠٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةملكلا داهج و ناظقيلا وبأ ٥

 .رصان دمحم :فلؤملا

 .م٠٨٩١ "عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةطرشلا رئازجلا

 رئازجلا يف يفحصلا لاضنلا ديمع ناظقيلا وبأ ©

 .دمحأ ةديلحج وب :فلؤملا

 ليربإ/_ه ٤١٨ ١ ةجحلا وذ ٠٥ ددعلا شيجلا ةلحم يف ترشن ةلاقم

 .١٤۔-٩٣ ص م ٩٧

 هتالسارم لالخ نم ناظقيلا وبأ ©

 ٍ .راخف رمع نب ومح

 طخب ةطوطخم ةيمتسرلا لبالبلا طيشنت ،ناظقيلا يبأ ناجرهم يف ةرضاحم

 .فلؤملا ةزوحب ةخسن اهنم ،م٠٢/٨/٩٧٩١ خيراتب ‘فلؤملا دي

 نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ©

 .يشاطبلا دمح نب فيس :فلؤملا

 .م٢٩٩١/ه١ ٤١٣ ا ط نامع ةنطلس يف عبط

 ةيدارغ لهأ تاقافتإ ©

 .ه ١١-١٣ نرقلا) ةيدارغ نايعأ
 ىلوألا ىدامج يق خسن نمحرلا دبع فسوي نب رمع طخب سارك طوطخم

 .خسانلا ةبتكمب ةخسن &ه١ ٣٥٨

 ه١ ٩٦٣ /ه٢٨٣١ .لالهلا ةيؤرب قلعتي ديعس ىنع سلجم قافتإ ©

 .ديعس يمع سلجب



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١١6٠

 .ص ٧ نجسي يبب يركزوا ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةخسن اهنم

 .ه٨٢٩١ - ه١ ٤.٠٥ بازيم ةماعلا سلاجلا تايقافتإ ©
 .ةرامعب ىسيع :فلؤملا

 .م ٠ ٩٩ ١ .ةنتاب باهشلا راد \ بازيم فيش را نم ةلسلس

 نآرقلا زاجعإ يف ضويب خيشلا تاباجإ ©

 .(م١٨٩١/ه١ )٤٠١ ضويب مهاربإ :فلؤملا
 .ةعبارلا ةقلحلا ص ٤٧ . [ .ت .د ) ةيدادغب ةيرجه ةعبط

 يضابإلا بهذملا يف داهتجالا ©

 .جاحلاب دمحم :فلؤملا

 . رئازلاب ثعبلاراد ةعبط ةرضاحم

 نوفلخ نبا ةبوجأ ه

 .(م٢١/ه٦ قر يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ :فَؤملا
 و ةعابطلل حتفلا راد ،ت وريب ،يمانلا ةفيلخ ورمع.د :قيلعت و قيقحت

 .ةحقنم ةعبط .ص٨٢١ ،م٤٧٩١/ه٩٣١ ١© ٤ ط !رشنلا
 سداسلا نرقلا ةمئأ دحأو ةيربربلا ةتازم ةليبق ءاملع رهشأ نم فلؤملاو

 ةيندمل ةرواحملا يرقلا يدحإ سوطاماب نيت يف شاع و أشن ،يرجهلا
 .يضابإلا هقفلا يف .رئازحلا بونج نالجراو

 ناهنب يبأ ةبوجأ ه

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبنوبأ :فلؤملا

 



 ١١١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 تفنص دقو ،ةفاقثلا و يموقلا ثارثلا ةرازوب دجوت و ءازجأ ةعبس يف وهو

 :يلاتلاك

 و صاخ ب ١٠٦ ،ماع ١١٩١ مقر تحت ...ءوضولا و تاراهطلا .ا

 ٢٢٥ دلحجلا اذه قاروأ ددع و يرخأ ماقرأ تحت يرخأ خسن هنم دج وت

 خسن هنم دجوت و ،يثيغلا دمحم نب ديعس نب ملاس خسانلا طخب ةقرو

 .ةرازولا ةبتكمب ةددعتم

 ١١٩٥ مقر تحت ...اههبشأ ام و تارافكلا و روذنلا و فاكتعالا .ب

 ركذ نودب ةقرو ٢٤١ ءزحلا اذه قاروأ ددعو صاخ ب ١٠٦ و ماع

 .اضيأ ةمقرم يرخأ ةخسن هنم دجوت و خسانلا

 .هقاروأ ددع و صاخ ب ١٠٧7 ،ماع ١١٩٦ مقر تحت ...ثاريملا .ج

 .خسانلل ركذ هيف دجويالو ةقرو ٢١٢

 ١٠٦ ،ماع ١١٩٤ مقر تحت ...اهريغ و ةبراضملا و نهرلا و حاكنلا .د
 ؛هتياش نم صقان ءزحلا اذه و تاقرو ١١٠©] هقاروأ ددعو صاخ ب

 .خسانلا فرعن مل كلذلو

 ددع و .صاخ ب ١٠٤ ،ماع ١١٩٣ مقر تحت ...هماكحأو قالطلا .ه
 .خسانلا فرعن مل و تاقرو ٢٠٨ هقاروأ

 ددع و صاخ ب ١٠١ !ماع ١١٩٠ مقر تحت وه و ...ماكحألا .و
 .يحاورلا دمحأ نب ديعس نب ملاس خسانلا طخب ةقرو ٢٢٤ هقاروأ

 اذه و صاخ ب ١٠٣ ،ماع ١١٩٦١ مقر تحت ...ةقرفتم لئاسم .ز

 .خسانلا فرعن مل اذهلو ؛هرخآ و هلوأ نم صقان ءزجلا

 يقاوصلا دومح خيشلا ةبتكمب ناهنب يبأ ةبوجا :ناونع تحت ةخسن هنم دجوي

 نب دمحأ خيشلا ةبتكمب هنم ةخسن و يملاسلا خيشلا ةبتكمب يرخأ ةخسن و

 هدلو و ناهنب ييأ ةبوجأ { اياصولا ي ناهنب يأ ةبوجأ :ناونع تحت و يليلخلا دمح
 ةبوجا :ناونعب و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمم. ةيهمف ةبوجأ و رصان

 .نامع ةنطلس يف اهلك يملاسلا خيشلا ةبتكم لئاسم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١١٢

 ةللادبع يبأ هيخأ و ييورابلا روصنم يبأ ريمألا ىلإ ةبوجأ ©
 .(م ١ ١ /ه ٥ ق) ييورابلا ايركز يبأ يباه نب د واد ناميلس وبأ :فلؤملا

 . ييورابلا ةلئاع نم

 ديز نب رباج مامإلا ةبوجأ ه
 .يدزألا ديز نب رباج :فلؤمل
 .نامع يف عبط

 يملاسلا ةبوجأ ٥

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلارون :فلؤملا

 .نامع ةنطلس - يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةطوطخم

 ةيهقف ةلئسأ نع ةديدس ةبوجأ

 .(م١٦٧١/ه٥٧١١ .تر دواد جاحلا نب ىسوم نب سب :فلؤمل
 .نالجراو يف ةيضابإلا ءاهقف نم هيقف

 يدنكلا دجأ نب ديعس ةبوجأ ٥

 .يدنكلا دمحأ نب ديعس :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يف يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب ةط وطخم

 يكلاملا خيشلا ةبوجأ ٥

 .يكلاملا سيمح نب رماع :فلؤملا
 .نامع ةنطلس يف يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةط وطخم

 يحلصملا لشاه خيشلا ةبوجأ ه

 .(ه١ ٤ .ق) يحلصملا دمحم نب لشاه : فلؤملا



 ١١٢ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .نامع ةنطلس - يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم يف ةطوطخم

 نارف ءاملع ةبوجأ ه

 .فلخ نب راهقلا دبعو ينويدملا تف نب وانج :نافلؤملا
 .يالط دمحم ميهاربإو يمانلا ةفيلخ ورمع :قيقحت

 .م١٩٩١ ‘فثعبلا راد ،ةنيطنسق

 ةيملع ةبوجأ
 .(م٦٣٨١/_ه٢٥٢١.ت) نوع نب ومح نب فسوي بوقعيوبأ :فلؤملا
 ىلع ةديدس ةيملع ةبوجأ ضعب ىلع هل تعقو :ناظقيلا وبأ خيشلا لاق

 .ةرارقلا ةبلط ضعب نم ةديدع ةلئسأ

 ٨١/١} ١٠٠. (خم) ءريسلا قحلم ،ناظقيلا وبأ :هنع عجار

 ةيناوخإ لئاسر و ةيملع ةبوجأ ه
 .(م٧٥٩١۔-٣٦٨١/ه٦٧٣١-٠٨٢١) ىسوم و اباب دمحاب نب ومح :فلؤملا

 .هدهع يف بازيم يداو و ةيدارغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم

 ةيهقف ةبوجأ ©
 يف (م٥١٨١/ه١٣٢٦١ لبق يحر نسيوزغتلا ديعس دلاو ركب :فلؤملا
 خيراتب تخسن اهنم ةطوطخم ةخسن نجسي نبب ردي لآ ةبتكم

 .م٥١٨١/ه١ ٢٢٣١
 ١٥٦. مقر ةقاطب ردي لآ سرهف ١، ج تاطوطخملا ليلد ،©فا رتلا ةيعمج

 ةي ٠. ةبوجأ ٥

 .ت) ييالجراولا يناردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبا :فلؤملا

 .(م٥٧١١/_ه ٠ ٥٧



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١١٤

 .امخض ادلحم تن كل تعمج ول ةطوطخم

 ةيهقف ةبوجأ ه
 نيدلا ردب دحاولا دبع نب نامثع يبأ ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م٥١ ٢ ٢/_ه٩ ٨٢ت) يخامشلا

 حلاص نب مساقلاوبأ خيشلا اهنع هلأس سبحلا ةلأسم يف باوج اهنم

 .يتريمدنتلا

 .ةط وطخم
 ،برغلا سلبارط لامعأ نم ةسوفن لبج نرفي ةدلب نم املاع فلؤملا ناك

 ابلاط ،شنوت يف رمد لبجب ،تلالتو نيواطت ىلإ هتسارد روط يف لوحت
 خيشلا و ،يتريمدنتلا حون نب حلاص فيفع وبأ :هخناشم نم و ملعلل
 يضابإ هيقف نع كلذك لقن و ،رماع نب ىيحي ءايركزوبأ و ،يرومديبلا
 .يلئامسلا هللا دبع نب دمحم وه ينامع

 نب ءايركز ىيحي يبأ خيشلا ىوس ذيمالتلا نم هل فرعي الو فيلأتلاب رهتشا

 ييلا بتكلا اهيف سردي ةقلح هل نوكت نا دعبتسي الو يراوهلا ميهاربإ
 و امهريغ و نيرحبلا جرم و فاصنإلا و لدعلا :لثم ،اهحورش انل كرت
 و ةديقعلا يف ررقملا تناك قلا ،عيمج نب ورمع صفح يبأ ةديقع ةصاخ

 .ةيضابإلا دنع مالكلا ملع

 ةيهقف ةبوجأ ©

 .(م٨١/ه٦١ :فق لوألا فصنلا) يوداخلا ىسيع نب حلاص :فلؤملا

 .سنوتب ةبرج ءاملع نم

 هقفلا نم ةبوجأ ٥

 .(م ٠ ١ ه__/٦ ١ :ق لبق) يسوفنلا ييوانجلا ةمالس :فلؤملا



 ١١٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نم ملعلا ىقلت ةب رحج ءاملع :رمىض لعي هنأ الا ةس وفنب نوانجا نم وه

 .تيراعت نب سنوي خيشلا
 .ةط وطخ

 يليلخلا ققحملا ةبوجأ ه

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 ةبتكم | . يديعسرلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف اهنم خسن دجوي

 ةرازو ابتكم ر يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم و ناوصلا درمح خيشل

 طقسمب ثا رتلا

 ماكحألا و هقفلا يف ةبوجأ ©

 .(م٨٨٦١/ه١ ٩٩٠تر يتاليحلا دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 ةموحب دلو ،ملعلا يث ةقيرع ةرسأ نم و ،سنوتب ةبرج يف نيخرؤملا نم
 ؛ةريزحلاب بيبزلا يداو ةسردم يف نوكت و ةريبعح
 لضفلا يبأ نع ذخأ ام رثكأ و هرصع ءاملع نم ةعامج نع ملعلا ذخأ

 .يسنويلا ييايغدصلا ديعس نب مساق

 .بازيم يداو و ةبرج تابتكم ضعب يف ةدوجوم ةطوطخم

 يايغدصلا يسنويلا مساق ةبوجأ ©

 /__ه١ ٠٢٤. تا) ييايغدصلا يسنويلا ديعس نب مساق لضفلا وبأ :فلؤملا

 .(م٦ ٢٤

 ريهشلا ةتس ىبأ نب رمع نب دمحم خيشلا لاثمأ ءاملعلا ضعب امي باجأ

 .ىشحاب

 همل .ي رجهلا رشع يداحلا نرقلا ف ةب رج خياشم و ءاملع نم فلؤملا و

 .(ةمالعلا اعلا خيشلا) :ب ةبرج ءاملع



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١١٦

 لعج امن اهيلاهأ نيب حالصإلل ىعس و ةبرج دجاسم ضعب 7

 .م ٢ ٠ ٦ ١ /_ه ٠ ١ ٠ ١ ةنس اموي نيرشع و ةعبرأ ةدمل هنجسي اهمكاح

 .ىعصملا دمحم نب زيزعلا دبع و ،تاليحلا دمحأ نب ناميلس هذيمالت نيب نم

 نامع لهأل ةبوجأ ه

 .(م١٩١ ٤_ه٢٣٣١ ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحم :فلؤملا

 .ةطوطخم

 ةيرثنلا ةبوجألا ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبع :فوملا
 .(م٦٨٩٦١-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 ١-٢. ينامعلا نافلخ خيشلل ،ةيمظنلا ةبوجألا و ةلنسألا باتك رثن وهو

 ةمئاقلا هذه تعبط دق و يبدألا يثارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف ركذ

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخ سرهف قحلم يت

 يواتفلا و دودرلا و ةبوجألا ©
 .(ع٤١٩١/ه٢٣٣١ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحم :فلؤملا
 فسوي نب رمع خيشلا اهضعب عمج ،لئاه ددع يواتفلا و ةب وجألا نم هل

 اعجرم دعت و تابتكملا نيب اقرفتم و اطوطخم اهبلغأ لازي ال و يجسيلا

 :يلي ام اهنم هرصع لزاون ف ةصاخ .اماه ايهقف

 .ةطوطخم ،نامع لهأل ةبوجأ _

 .ع وبطم ،ةراروز لها باوج _
 .ط وطخم ،يليلحلا هللا دبع نب دمحم ىلإ باوج _

 .ع وبطم ةكم خياشم باوج _



 ١١٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يو اتف و ةر !وجا أ ٥

 .(عم٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيحي ىلع :فلؤملا
 ايبيلب ت ول ان ةنيدم دل و

 .ةعوبطم ةلاسر

 مالكلا ملع يف يواتف و ةبوجأ ٥

 .الجراولا ييسارهيلا ديعس نب ركب يبأ نب ىيحي :فلؤملا

 ةسارد و جيرخت :جراوخلا ف ةدراولا ثيداحألا ٥

 .يعباسلا رصان :فلؤملا

 ..// ێ[1 :هنم عجار

 تافصلاو ثادحألا ©

 . يصورخلا سيمخ نب تلصلا : فلؤملا

 .كلام نب تلصلا مايأ يف ةعقاولا ثادحألا هيف ركذ

 .ص 0١ ٩٩٦ ١م‘ ٧٩ ط ؛ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 :قيقحت ١©8 ٧٩\ ج ،تابأوخلا و ريسلا نامع ءاملع و ةمئأ :يف عوبطم و

 }نامع ةنطلس ةفاقنلا و ىبوقلا ثارتلا ةرازو ٧٨فشاك ليعامسا ةديس

 .م ٩٨٩١/ه ١٤١٠ ط

 ماكحألا ه

 .(م١١/ه٦قر ينوانجلا ريخلا نب ىيحي ءايركز وبأ :فلؤملا

 يجعصملا بوقعي يبأ خيشلل و بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمب طوطخم
 .عبطلا تحت وه و مورك دمحأ و نيزاب رمع ناثحابلا هققح ءهيلع ةيشاح

 .نوانجأ ةيرق نم كايبيلب ةسوفن لبجب مالعألا ءاملعلا نم فلؤملا و



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١١٨

 ةزاجإلا نم اصاخ اعون ربتعت ييلا نيدلا بسن ةلسلس يف ةقلح وه و
 . .ةيضابإلا ءاملع ىدل
 ذإ ،خياشملا نم هريغ و ،نوراه يبأ نب ناميلس عيبرلا يبأ نع ملعلا ذخأ

 .اهيقف املاع اخيش راصف ،ةنس نيثالثو نيتنثا ملعتلا يف ثكم

 وبأ و ك يتازملا فلخي نب ناميلس عيب رلا وبأ :مهنم ريثك رشب هنع ذخأ

 .نوراه نب دواد ناميلس وبأ و ةريسلا بحاص ركب يبأ نب ىيحي ءايركز

 ماكحألا ٥

 .مصألا هللا دبع نب نامثع هللا دبع وبأ :فلؤملا
 .٧٧٢ص !ةيضفلا دوقعلا :يف ينراحلا اهركذ

 ءامدلا ماكحأ ٥

 نب لمح نب دمحأ سابعلا يبأ .خيشلل ةريسلا يمسي و ڵ‘تادلحم ةثالث ف

 .رئازجلاب اطوطخم دجوي هلعلو ركب

 ةاكزلا ماكحأ ه

 .يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا
 ب ١٩ ماع ١١٩٨ مقر توت ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتك ح ط وطخ

 .ييادغلا يلع نب دمحم خسانلا طخب تاقرو ٢٠٤ هقاروأ ددع و صاخ

 ناويحلا ةاكز ماكحأ ه

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤمل
 .نامع ةنطلس - لمح أ نب لمحم ديسل ١ ةبتكم ط وطخم

 مالس ال ١ ف رفسل ١ م اكحأ ه

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه١ )١٣٣٧-٠ ٤٠ رمعم ىجي يلع :فؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم
 ١١١

 .ةعوبطم ةلاسر

 اههبشأ ام و سرادملا و دجاسملا ماكحأ ٥
 .يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا

 خسن ةدع هنم دج وت و يناثلا وه و باطتسلا باتك نم ء زج هز أ ركذ لق و

 و ماع ه ١٢١٠٤ مقر تحت ‘طقسم يق ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازوب
 .ةقرو ٣٣١ يلع يوتحت و صاخ ب ١١١

 نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ٥

 . (يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع) ريغصلا نا :فلؤمل

 يمالسإلا برغلا راد ‘توريب ،زاحب ميها رب ,او رصان دمحم :ق _

 . ص ٦ ١م. ١٥٩

 .سراهف ىلع لمتشي ١-٣٤ 0١ ٨٢ص :ةيفارج ويلبب
 رشن «رئازخلا نييمتسرلا ةمنألا خيرات ناونع تحت اضيأ عبط و

 .م٩١ ٠٦ ،يكسنليتوم

 ةعابطلل رمنلا راد ،ةرهاقلا نسح ىلع نسح ضرع و ةسارد

 .ص ٣٢٢٦ يما ٩٨٤

 ةلسلس شةليمحلا تاعوبطملا ،رئازحلا ميهاربإ زاحب و رصان دمحم قيقحت _

 .م٦٨٩١ ،انثارت

 خيرات نع انيلإ لصو لماك فلؤم مدقأ ريغصلا نبا باتك ربتعي و

 يف دمتعا دقو ،ةيمتسرلا ةلودلا خيرات ةصاخ ةيقيرفأ لامش يف ةيضابإلا

 نع اهوثرو ييلا ممتامولعم هيلإ اولقن ةيضابإلا نم ةاور ىلع هتامولعم
 ريغصلا نبا ثدحت دق و .اهيف اوكرتشا وأ ثداوحلا اورصاع نمم مهفالسأ

 ملكت امك ،نييمتس رلا ةمئألا خيراتو ت رهات ةنيدم سيسأت نع باهساب

 دعتو .ةفلتخم قرف ىلإ ةيقيرفأ لامش يف ةيضابإلا ةكرحلا ماسقنا نع



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٠ ١

 ءامسأ ركذي الو .انيلإ لصو ام لضفأو مدقأ عيضاوملا هذه لوح هتامولعم

 يضابإ وه و "ريشب نب دمحأ" ىعدي صخش مهركذ نمم و اردان الا هتاور
 فيلأت نم هدي يف عقو باتك نع هتامولعم ضعب لقن دق و ترهات يف شاع
 (م٢٨ ٤/ه٢٦ ٨٠تر "متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع" يمتس رلا مامإلا
 .ةسوفن لبج ةيضابإ ىلع تلكشأ لئاسم ىلع هيف باجأ
 ةيضابإلا ناك و كلبحلا ةسوفن لئاسم دعب اميف باتكلا يمس دق و

 دحأ نم "ريغصلا" نبا هيلع لصح دق و .ةيورو قمعب هنوسرديو هنوناروتي
 .." :ريغصلا نبا لوقي كلذب و .هنم دافتسا و ةيمتسرلا ةلئاعلا دارفأ

 .هنولوادتي امولعم مهدنع اروهشم ةيضابإلا يديأ يف باتكلا اذه ناك

 ."هيلع تفقو و هتسردف نييمتس رلا ضعب نع هتذخأف

 تناكو ..." :ةيلاتلا ةرابعلا يف هجهنم و هبولسأ ريغصلا نبا حرش دق و

 مت نإ و ،‘هجو ىلع الا اهركذ نكمي ال اهوكح صصق (ةيضابإلا) مهل
 اذإ اهنم صقنأ ال و اهيف ديزأ الو اهيناعم ىلع اهفرحأ ال و اهيف قدصلا
 قالخأ نم ال و \تاؤرملا يوذ ميش نم سيل هيف ةدايزلاو ربخلا يف صقنلا
 مهبهاذملو نيهراك مهريسل و نيضغبم موقلل انك نإ و .تانايدلا يوذ

 نمم انسلف هولو اميف مهلدعو انب لصتا ام ىلع مهريس انركذ نإ و نحنف
 هالاو نمم ممتعارب نم هملعن امل مهريس نسح ال و مهلاعفأ ةوالط هبجعت
 ."هالوم يلعف هالوم تنك نم":لاقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 و هلضفب فرتعا و ،‘هسفنل هطتخا يذلا جهنملا اذهب ريغصلا نبا ديقت دق و

 نع ممتامولعمل ايساسأ اردصم هوربتعا و مهسفنأ ةيضابإلا وخرؤم هملع
 .ةيمتسرلا ةلودلا

 يف يضابإلا ميظنتلا نيب ةقالعلا لوح ةديج تامولعم يطعي ريغصلا نبا
 ةيرسلا تالاسارملا نع ثدحتي و .ةيقيرفأ لامش ىف هعابتأ نيب و ةرصبلا

 .ةيقيرفأ لامش ق مئاوخأل ةرصبلا ةيضابإ اهلسري ناك لا ةيداملا تانوعملا و



 ١٢١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ضرع و ةسارد ريغصلا نبال نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ©

 .نسح يلع :رسح :فلؤملا

 .ص ٢٣٢٦ ما ٩٨٤ ةعابطلل رمنلا راد رصم

 فيرصتلا و وحنلا و بدألا و ةغللا يف لماكلا باتك نم جراوخلا رابخأ ©
 . دربملا سابعلا وبأ : فلؤملا

 .ص٥٧١ ،[م٩٧٩١] ركفلا راد ،(قشمد)

 رابخأ و نبفص رابخأ هيف باتك مهلتق و رهنلا لهأ رابخأ و نيفص رابخأ ه

 مهلتق و رهنلا لهأ

 .م٨٢٧١ ماع تح روصعلا مدقأ نم نامع رابخأ

 .رظن هيف و يوكزألا ديعس نب ناحرس ىلإ بوسنم
 ج وديه ةيناملألا ةثحابلا هتققح دق و م٤٧٩١ لاغنبلاب ةيريبسالا ةيعمجلا

 هتلعج و ةمغلا فشك باتك نم عبارلا لصفلا م ٩٣٨ ١ ةنس نيالك

 .هاروتكدلل ةلاسر

 العلا بأ رابخاب الملا رابخإ ©
 .ءالعلا وبأ ىسيع :فلؤملا

 .رمع رصان ةزوحب ةخسن هنم ط وطخ

 راثآلا و رابخألا ©

 .يورتلا يرقعلا يديعس وب لآ دشار نب هللا دبع نب ملاس :فلؤملا

 . يببيلصلا يلعدمحم :قيقحت

 .نآ ءزج م ٥٨٩/_ه ٤٠٥ ١ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٢٢

 ةبرج عئاقو رابخأ ©
 ٦ ١ ٩. ةنس ق ةب رج ة ري زج يلع يحيسملا موجهلا فصو يه و

 .لوهحجب فلؤمل همف عضوملا ين ةديصق

 . لوهجب فلؤمل برغملا نع ةيضابا ةديصق

 .لوهحب فلؤمل هتاردس ر هلغر ر خيرات
 .خيرات نودب ةثيدح ةخسن ،لوهحب فلؤمل باريم خيرات

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف ةطوطخم ةخسن

 ةدقعلا وذ .لوألا زجلا سماخلا دلجملا . ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم :ردصملا

 .١٢ص ه ١٣٧٨

 ظعاوم و رابخأ ©
 .ي رفاغلا دشار نب دمحم نب دادم : فلؤملا

 ١١٢١ خسن .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ةزوحب ١٧ مقر ةطوطخم
 .ص ٧١٢ ه

 و ظعاوملا يف اهنم باوبأ ةينامث يف عقي و ةفلتخم رابخأو راعشأ نمضتي
 .يراوجلا رابخأ يف ريخألا و داهزلا رابخأ

 نايبصلا ميلعت يف نايدألا راصتخا ©

 .يرذنملا دمحم نب يلع :فلؤملا

 .نامع ةنطلس ق ةفاقنلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ةزوح ط وطخ

 ناميلس دلولا ميلعتل نايدألا راصتخا ه

 .يرذنملا لمح نب يلع :فلؤملا

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب ط وطخم

 . نايبصلا ميلعت ي نايدألا راصتخا هسفن نوكي نأ لمتحملا نم



 ١٢٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 راثآلا ياعم نم راصتخالا ©
 .يوك زالا رماع نب هللادبع نب ديعس :فلؤملا

 يف يرخأ ةخسن و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف نم ةخسن
 .طقسمم. ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم

 ايتفلا فالتخا ه

 .ةسوفن لبج لهأ فيلأت نم
 ٢٨. ص ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :ي يملاسلا نيدلا رون هركذ

 :لاق و يياسارخلا مناغ يبأ ىلإ يدشارلا هللادبع نب كرابم روتكدلا هبسن دقو
 ١٢٧. ص .ةقف نيودتلا ةأشن :هنع عجار .ثحبلاب لصحي هلعل و هيلع رثعن مل و

 صالخلا و ملعلا رون صالخالا ©
 يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان :فلؤملا
 .نامع ةنطلس - يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ناتخسن هنم

 ةلجاجدلا قالخأ ه
 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .ص ١٦ ،يرماضلا ةبتكم ،نامع ةنطلس - بيسلا

 .دهزلا يعم يف بيتك

 تايناوخإلا ٥

 - )١٢١٩ يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(عم٦٨٩١ - ١٠٩١/ها١ ٤٠٦

 تعبط دق و يبدألا ىنارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ ةسارك

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم يف ةمئاقلا هذه



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٦٤

 ريرحتلا و ضفرلا باحر يف يرئازجلا بدالا ه
 .ناميلس رون :فلؤملا

 .م ١٩٨١ ،نييالملل ملعلا راد ‘توريب

 لالقتسالا ىلإ م٩١ ٤٥ نم رئازجلا يف لاضنلا بدأ ©

 .تاكرب ةسينأ رارد :فلؤملا

 .باتكلل ةينطولا ةسسؤملا

 ةيضابالا ىلإ بسنام ضحد يف ةيضرملا ةلدالا ©

 .يدمحيلا د ومح نب لاله نب ردب : فلؤملا

 .ص ١١٢١ تانايب نودب

 نايبلا و ةلدألا ©

 :ق لوألا فصنلا) يطوشلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت :فلؤملا
 .(م٢١/ه٦

 ناميلس عيبرلا يبأ نع هملع ذخأ و ،ولجآ نكس ىمغيرأب ةطوشلم نم ملاع

 .ينللا هللا دبع دمحم يبأ نع و ،(م٨٧٠١/ه١٧٤.تر يتازملا فلخي نب

 ةملاعلا هدي ىلع تجّرخت نمم و . .يلنسْينيت يف ميلعتلل ةقلح هذختا راغ هل

 و ،اردق سانلا مظعأ" :يخاّمشلا هنع لاق امك ناك و ذاعم تنب ةشئاع

 ."المع مهدشأ

 ةروصم ةخسن هنم و ط وطخ 773 لوصأ ق نايبلا و ةلد ألا باتكو

 . رئازجلا ةرارقلا ، وجاب ىفطصم ذاتسألا ةبتكمب

 ةيدنهلا ةراقلا يف ةينامعلا راودأل ©

 .يرولاخلا دمحم نب داوج :فلؤملا



 ١٢٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .[.ت.د)] ۔ ٩٩٦ مقر ،©بيسلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ،(نوقرم)

 .نامع ةنطلس

 دامعلا تاذ مرإ ةعاذإ ©

 مجحلا ،نافلم مساوملا و سارعألا طشنت تناك ةيسايس ةيبدأ ةعاذإ

 .ط وطخ ريبكلا

 يغياصلا ةزوجرأ = ةزوجرألا

 .يغياصلا ديعس نب مل اس :فلؤملا

 .يملاسلا نيدلا رون امبذه و اهيلع داز

 ثارتلا ةرازو ةبتكم يرخأ ةخسن و يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةخسن اهنم

 .ةينامعلا

 ةيضابإلا خياشم تاقبط يف ةزوجرألا ©
 نب (لوألا) دمحأ نب دمحم نب (يياثلا) دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 /ه٨٨٠١ :يف يحر) يبرحلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس يبأ نب مساقلا يبأ
 .(م١ ٦٧٧

 :اهعلطم ،اتيب٠٢١ يق
 ريغصلا و ريبكلاب فيطللا وه ريدقلا هلل دمحلا دعب لوقأ

 ىلع م٥٨٨١/_ه٣٠٣١ ةنس يف ةع هيساب قرشتسملا علطا دقو
 .هفيلأت نم اهلعلو ناميلس عيب رلا يبأ فيلأت نم ةينيد راعشأ

 ىلع هدلبب ذملتت سنوتب ةبرج ةريزج نم ةتس يبأ ةلئاع نم فلؤملا و
 نم و يبرحلا تيراعت نب ىحي نب ديعس نب سنوي ةاجنلا يبأ خيشلا
 .يوداخلا ىيحي نب ديعس خيشلا هتذمالت



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٢٦

 ضنارفلا ملع يف ةزوجرأ ه
 . ىشبحلا شباغ نب هللادبع : فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 .يولهبلا ديعس نب رمع :فلؤملا

 .طقسم 5ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ق ةط وطخم

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 جوربلا لزانم و كلفلا يف ةزوجرأ ه
 زيزعلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .(م٨٠٨١-٨١٧١/ه١ ١١٢٣-٢٢٢٣ .) نيمثلا

 . ةطوطخم

 أشن و دلو ،بازيمب نجسي ينب نم ،ةيضابإلا مالعأ مظعأ نم ملع فلؤمل
 امب هدلاو كالمأ ريديل نالجرا و ىلإ رفاس مث ،هتدلبب نآرقلا ظفح و كام
 يلضفألا حلاص نب ىيحي ءايركز يبأ خيشلا مودقبو ،نيئالثلا نس ىتح
 همزال و ،ملعلا ليبس يف ةركلا دواع بازيم ىلإ (م٧٨٧١/ه٢٠٢١.ت)ر

 .اهريغ و قطنملا و ةعيرشلا و ةيبرعلا ةغللا مولع يف غبن نأ ىلإ هتاقلح يت
 ىذأ كلذ لجأ نم ىقالف عمتجا يف حالصإلا ةكرعم هخيش عم ضاخ
 .بازيم يداوب ةيرييغتلا ةيحالصإلا ةكرحلل ةيادب دهعلا كلذ ناكف ،اريثك
 .ميهاربإ ضويب خشيلا دهع دعب ام ىلإ تذتما لا و

 



 ١٢٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 مزالف ،ةبازعلا ةخيشم ةمهم هيلإ تدنسأ م٦٨٧١/ه١٠٢١ ةنس يف و

 مث ،نمزلا نم احدر ةينيدلا ماهملا و يحالصإلا و يعامتجالا لمعلا
 سمح هراد مزل و) ©فيلأتلا و ىوتفلا و سيردتلاب لغتشيل سانلا لزتعا
 .(رمأ ةمألا بزح اذإ الا اهنم ج رخي ال ةنس ةرشع

 وّمح نب فسوي خيشلاو ،نامحيب نب ميهاربإ ملاعلا هيدي ىلع جرخن نمم و
 بع وتسا فيلأتلا نا ريغ نيدلا بسن ةلسلس هيلع ترم دق و ،نودع نب
 يف بتكلا تاهمأ نم ريثكب ةيمالسإلا ةبتكملا كلذب يرثأف هلاغشنا مظعم

 .نونفلا فلتخم

 ةمعنلا باتك < ةمعنلا ةزوجرأ ٥

 داشرلا لبس ىلإ داشرالا ©

 .هقفلا و ةديقعلا باوبأل واح باتك _ ودبي اميف - وه و

 ماكحألا و نايدألا يف مانألا داشرإ ©

 .يبايسلا سماش دومح نب ل اس :فلؤملا

 .م٩٨٩١/_ه١ ٤٠٩ ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،(ةنطلسلا) نامع
 . .ص ٦ ٤٥

 .تادلحب ةسمخ يف زجرلا رحب نم وه و يضابإلا هقفلا يف رعشلاب هبتك

 رئازلا و جاحلا ماكحأ يف رئاحلا داشرإ ©

 .(ه٢٦٣١ ٠ ةنس دلو) يشاطبلا سماش نب دمحم :فلؤملا

 .م٥٨٩١/ه١ ٤.٠٥ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٩

 .هافسملا ةدلب يف يضابإلا هقفلا يف ه ١٣٨٨ ةنس هفلأ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٢٨

 نيرئاحلا داشرإ ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 يف باتكلاب يملعلا هراوشم أدب ،بازيمب ةرارقلا يف مالعألا ءاملعلا نم

 ميهاربإ جاحلا دنع هرهظتسا و نآرقلا ظفح ثيح ءةرارقلاب هسأر طقسم

 خيشلا 5 6ىيحي نب رمع جاحلا خيشلا يدهعم ق سرد ش .يساك نب

 شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا دهعم ىلإ لقتنا يكيربالا ميهاربإ جاحلا

 .هتذمالت زربأ نم ناك و م٧٠٩١/ه٥٢٣١ ةنس بازيمب نجسي ىب يف
 ميهاربإ قاحسإ يبأ خيشلا :نم لك دهعملا اذهب ةساردلا يف هقفار و

 نب ميهاربإ خيشلا و ،ييللا يس وفنلا ينورابلا ناميلس خيشلا و كشيفطا

 .ريثك مهريغ و رافح ريكب
 ةثعبلا يف تليق يلا مهتلاو ليواقألا ضعب ىلع درلا يف وه باتكلا و

 .اهسأري ناك لاو سنوت ىلإ ةيبازيملا ةيملعلا

 لئاوألا ةفرعم ىلإ لئاسلا داشرا ©

 .يشاطبلا دومح نب فيس :فلؤملا

 .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .يصورخلا فلخ نب ناميلس نم ةمدقملا و ص ٤٥

 . ه١ ٤٠٧ ةنس هبتك

 .يبدأ و يخيرات و يملع باتك وه و

 لئاسملا ةبوجأ نم لئاسلا داشرإ ©

 .ينامعلا يدزألا يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح هللادبعوبأ :فلؤملا
 يف ڵص٠٧٢٦ ،م٢٩٩١/ه١ ١، ٤١٢١ ط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس



 ١٢٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 هتوالت يف لوقلا و ميركلا نآرقلا تايآ ضعب ريسفت و ديحوتلا يف و ملعلا
 و فثاريملا ىلإ تاراهطلا نم هقفلا باوبأ و ءاعدلا و نآرقلا دوجس و

 .لسوتلا
 .ه ١٤١١ خيراتب هبارع يب يلع نب هللادبع نب دمحم هققح دق

 يرابلا ةيؤر يفن يف يراسلا داشرإ ٥

 .يدشارلا هللادبع نب دومح :فلؤملا

 .م٤٩٩١/ها٥١٤١ اط ،يرماضلا ةبتكم ،نامع ةنطلس - بيسلا
 ٩. ٢ص

 لوصألا يف داشرالا ©

 .يجنملا ىسوم نب داحن :فلؤملا

 . ٢ ٤ص ةيضرملا ةعمللا :ف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 ةيهقفلا ضرألا ©

 .يدنكلا ميهاربإ نب دمحم :فلؤملا

 .نامع ةنطلس ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 ضابإ لآ يقحم نع ضارتعالا ةلازإ ٥

 .(_ه٢٣٣١۔-٦٣٢١) شيفطا فسوي نب دمحم :فلؤملا

 .ص ٥٦ .م ١٩٨٦ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع

 . ها٤١٣١ ،ةيرجح ةعبط _

 ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاعولا ةلازإ ٥

 .يلئامسلا يبايسلا سماش نب نب دومح نب ل اس :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٣٠

 .فشاك ليعامسا ةديس :قيقحت

 لجس عباطم ص ١٢٢٣ ،م٩٧٩١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 .ةرهاقلا ؤ‘©ب رعلا

 .يضابإلا بهذملا ةمئأ هيف ١-١٢ 6١©، ٥٠ص :ةيفارغويلبب

 قرزألا ©

 .بطلا ق .م ٤٠٦ ١ ه/٨٦ ٩ ٢0ط ءففاقنلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو "77

 ةيئارلا ةموظنملا يلع ةيضايرلا راهزألا ©

 ٧٨١١.ت) نيتالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع صفحوبأ :فَؤملا
 .(م٣٧٧١/ه
 يبأ نع ةيادبلا يف ملعلا ذخأ .بسني اهيلإ و ،تالت هموح يف هبرج يف دلو

 سرد و ،ةرهاقلاب رقتسا ثيح رصم ىلإ لقتنا مث ،يتاليحلا ناميلس عيبرلا
 ةيعرطت اسورد يقلي ناك امك نولوط نبا عماجب ةيضابالا ةسردملا يق

 .فيرشلا رهزألا عماجلاب

 :هذيمالت نم و .لوقنملا و لوقعملا يملع نم نونفلا عيمج يف ةيآ ناك
 لوغلا دمحأ نب ناضمر و ،يبجعصملا يكيلملا دمحم نب فسوي نب يلع

 .يلضفألا حلاص نب ييحي ءايركز يبأ و ،يبرجلا
 غلبي نأ .هتافلؤم نم دبدعلا يف هنم يكتشا ام اريثك يذلا هرقف هعنمي مل

 .ملعلا نم ةيلاع ةجرد

 ةيضابإلا كولمو ةّمئأ يف ةيضايرلا راهزألا ©
 - _ه٧٨٢١) يسلبارطلا يسوفنلا ينورابلا هللا دبع نب ناميلس :فلؤملا

 .ةيضابإلا ءاملع نم (ها١ ٩



 ١٣١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ص ٣١١ ،[.ت.د] ،ةينورابلا راهزألا ةعبطم ،ةرهاقلا _

 .ص١١٣٢ ،\١ط ،م٦٨٩١ عاديإ ،ةمالس وب راد سنوت _

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم ،ييلصلا يلع دمحم قيقحت _

 .ص ٢٨٨ ما ٩٨٧

 وه و عبط يذلا يناثلأ زجلا الإ قبي ملو لوألا ءزجلا قرتحا ،ناءازج
 .هنامز يق عيدب ةيمتسرلا ةلودلا خيرات يف باتك

 يف ةزرابلا نيينورابلا ةلئاع نم ايبيلب هسوفن لبج يف وداجب فلؤملا دلو
 .سنوتب ةبرج و ...ايبيلب سلبارط يف مكحلا و ةسايسلا و ملعلا
 . ت) ينل ورابلا هللادبع خيشلا هيبأ نع مولعلا ءيدابم ذأ

 عماج ىلإ لقتنا م١ا٧٨٨/ه٥٠٣١ ةنس يف و ،(م٤١٩١/ها٧٣٣١
 سرد ثيح رهم ىلإ لقتنا م٢٩٨١ ه١ ٢٣١٠ ماع يق ش سنوتب ةن وتي زلا

 ةنس هوبأ هلسرأف هنطوم ىلإ داعف تاونس ثالث ةدم فيرشلا رهزألاب

 ةيعرشلا مولعلا ف صصختيل رئازجلاب بازيم ىلإ م ٥٩٨١/ه ٣
 باوبأ يف ةصاخ اسورد هل ذختاف نجسي ةدلبب شيفطا خيشلا دهعم يف

 ليزن شيفطا ميهاربإ قاحسإ يباب كانه ىقتلا و ‘نونف ةدع نم ىربك

 خيشلا دهعم يف اوذملتت مهتثالث و ميهاربإ ناظقيلا يبأ خيشلابو ،رهم
 .شيفطا فسوي نب دمحما

 .م٦٠٩١ /ه٤٦٣١ ةنس يف ارصم يف ىمالسالا دسألا ةديرب هسيسأت "

 .طقف دادعأ ةنالث الإ اهنم ردصي مل و ةينورابلا ةعبطملا يف اهعبطي ناكو
 /_ه١ ٣٣١ ماع ةيبيللا ةيضقلل ةصصخم لوبمطساب نورابلا ةديرج هؤاشنا

 .م ١٣

 هنف ،ناظقيلا يبأ دئارج يف ةصاخ و ،ةيرئازج و ةيرصم دئارج يف هرشن "

 .ةفلتخم تالاقم اهيف

 ه ‘م٦٠٩١/_ه٤٢٣١ ةنس ةرهاقلاب ةينورابلا راهزألا ةعبطمل هسيسأت "

 . ةيضايرلا راهزألا باتك اهنيب نم يضابإلا ثارتلا نم اماه اءزج عبط اهيف



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٢ ١

 .فيلآتلا و دئاصقلا و تالاقملا ريرحت ىلع اموادم ابوتك ناك امومع و

 يابمب ىلإ هجوت مث ،ةدم هب رقتسا و ايرالملا ىمح جلاع قارعلا يف و
 ةينملا نكل و ،ةاوادملل ةنس نيعبسلا و نيتنثالا نبا وه و دنهلاب "مصاةر"

 .اهيف نفدف ، م٩١ ٤٠ يام ١/ه٩٥٣١ لوألا عيبر ٢٤ موي ي هتفاو

 لطاهلا ملعلاب لطابلا قاهزإ ©

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ها١ ٣١٧ ( ميدق عبط

 نب ىسيع نب نمحرلا دبع نب 4 اص نب ىسيع نب فسوي نب دمحما :وه

 .شيفطا يصفحلا ريكب نب زيزعلا دبع نب دمحم نب ليعامسا

 .ةثيدحلا روصعلا يف يمالسإلا برغملاب يضابإ ملاع رهشأ
 و ادمحم اب لآ ةريشع نم نجسي نب نم ءاملعلاب ةريهش ةلئاع نم :هبسن

 سنوتب ةكلاملا ةيصفحلا ةلئاعلا نم ،يتاتنهلا صفح نب رمع ىلإ هبسن ىهتني

 خيشلا يهني هبتك ضعب يف و (م٤٧٥١-٩٢٢١/ه )٦٦٢٥-٩٨٣ نيب
 .باطخلا نب رمع صفح يب ا ىلإ هبسن شيفط ١

 نب فسوي نب نودع نب ديعس جاحلا تنب تمس ةمام ةديسلا : ىهف همأ اما

 .نجسي يبب ردي لآ ةريشع نم ردي نب ىسوم نب رمع نب مساق
 :ةيملعلا هتأشن و هدلوم

 ةعبارلا يف و ىلوألا هتلوفط امب شاع و ،هدلاو اهيلإ لقتنا امل ةيدارغب دلو

 رداوب هيف تمسوت .هتدلا و ةلافك تحت اميتي هكرتو ،هدلاو يفوت هرمع نم

 وه و هظفح و همتخف ،نآرقلا ظفحل نيبرملا دحا ىلإ هب تدهعف ،غ وبنلا

 سوردلا قلح 5 ءاملعلا رود ىلإ ع راس 5 ملعلا لاح هل حتفف }نامت نبا

 .نتني و فسوي نب ديعس خيشلا نع قطنملا ئدابم



 ١٣٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 و ميهاربإ هيخأ عم حون ناميلس نب رمع خيشلا ةقلح رضحي ناك و
 .نييجسيلا ذيمالتلا راد يف ىسيع نب ناميلس جاحلا خيشلا ةقلح

 .ةيدارغ دجسم يف سنوي نب اباب خيشلا سورد رضحي ناك امك
 ىلع صرحلا هبأد لعج و ،هنطوم جراخ ةساردلل رفاسي مل ،ايماصع أشن
 نادلبلا لك نم اهئارتشا و اهبلط يف دهتجي ءاهخاسنتسا و بتكلا ءانتقا

 .لاصتإلا ةبوعص و ديلا تاذ ةلق مغر

 فورظ ىلإ رظنلاب اهرصع ةديرف ربتعت اةينغ ةبتكم هيدل تعمجتنف
 ىلع هدعاس امم و .نارمعلا و مولعلا زكارم نع هدعب و كاهبحاص
 نيدلا ءايض خيشلا ةنازخ اهنم ،ءاملعلا نئازخ ضعبل هؤانتقا :ليصحتلا

 نع اهتثرو ةيرث ةبتكم كلمت امنا ملع ةأرما ج وزت دق و ،يييمثلا زيزعلا دبع
 .اهيبأ

 غلب امل و ،فيلأتلاو سيردتلل سلج نقيح 3ةرشع ةسداسلا غلبي داك ام و

 يف قلطملا داهتجإلا ةجرد غلب مث ،©بازيم يداو ملاع حبصا نيرشعلا

 .عرفلا و لصألا لماش :هباتك ىف هسفنب كلذ ركذي امك .هتلوهك

 اوثبنا ءاملع هيف ج رخت نجسي يبب سيردتلل ادهعم بطقلا أشنأ :هدهعم

 .يمالسالا ملاعلا و برغملا راطقأ يف

 .نيقلتلا يف زيكرتلاو ،تقولا لالغتسا ىلع دمتعي سيردتلا يف جهنم هل
 موي الإ ،لاوزلا ىلل ىحضلا نم ،عوبسألا مايأ ةليط هسورد رمتست
 .رصعلا دعب ءاسملا يف اسورد ديزي ش ةعمجلا

 صصخي ناك هنأل ؛نيقوفتملا و ءابجنلا و ءابرغلا الإ ليللا يف سردي الو
 سردي ؛هيلع ةلطاهتملا تاءاتفتسإل و لئاسرلا نع ةباجإلا و فيلأتلل ليللا
 .دحاولا مويلا يف افلتخم اسرد رشع دحأ انايحأ

 :مهرهشأ نم ‘تارشعلا هذيمالت ددع غلب و

 :با زيم نم

 .ققحملا مل اعلا ةرهاقلا ليزن :قاحسإ وبأ ، شيفطا ميهاربإ ١.



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٣٤

 .يكيربالا ميهاربإ .

 .رئازحلا يف ةيبرعلا ةفاحصلا دئار ناظقيلا وبأ ىسيع نب ميهاربإ .

 .ىسوم نب حلاص نب ةرامعا .
 .دوعسم جاحلا نب ركباب .

 .فسوي نب ديعس نب دواد .

 .يلعل رمع نب حلاص .

 .يلكب ومح نب رمع ..

 .يكيلملا وريو ىيحي نب رمع .
 .وسيردا نبا ناميلس نب دمحم ١٠.

 ١١. مغادلا ميهاربا نب رصانلا , .

 .نوبدح فسوي ١١٢.
 .ينورابلا اشاب ناميلس ركذيف :ايبيل نم امأ

;4; 

 عس

 مح

٥0 
.٤4

 
>
 

<
 

 ۔ھ

 .تي راعت نب ديعس خرؤملا :سنوت نم و
 .يعافرلا دمحا :ةرونملا ةنيدملا نم و

 .ةخيشملا غلب نمم ريثك مهريغ و
 :هفيلآت

 و امك ،ةيمالسإلا ةبتكملا امم ىغأ لا هفيلآت شيفطا خيشلا راثآ مهأ نم و

 و باتك نيب ام ؛فلؤم ةئامثالثلا غلبت امنأ :لاق و مهضعب اهدع دقف ،اعون

 .ةلاسر
 اماع نيعستو ةتس رمع دقف ،ليلحلا ثارتلا اذه كرتيل ،رمعلا هل عستا و

 هذيملت هفصو رفس ال و رضح يف اهكرتي ال ةباتكلا ىلع اصيرح ناك و

 فلأف ،"بتك فيلأت وأ ملع سيردت يف الإ فرعي ال" هنأب ناظقيلا وبأ

 ةنيفسلا يف و ،زاجحلا و نايرب و ،نالجراو و ،ةرارقلا و نجسي ييب يت
 .جحلا ادصاق

 .لوقعملا و لوقنملا يف ةفرعملا ع ورف هفيلات تلمش و



 ١٣٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 تادابعلا عيمجل تاعاطلا ساسأ ©

 .شيفطا فسوي نب دمحم :فلؤملا

 . ع وبطم

 ةلئسأ ©

 )١٠٤٥- يبرحلا يسيديلا نايب نب ملاس نب يلع نسحلا وبأ :فلؤمل

 .(ع٨٠٧١۔٥٣٦١/_ه ١٦٠

 .ةب رج ءاملع نم

 ةيهقف ةلئسأ ©

 .(م٦١/ه٠١:ق لبق) يسوفنلا ينوانجلا ةمالس :فلؤمل
 نم ملعلا ىقلت ،ةبرج ءاملع نمض دعي هنا الإ ةس وفنب نوانجإ نم وه

 .تيراعت نب سنوي خيشلا
 يح) يتريمدنتلا بوقعي فسري يلأ خيشلل اههجو ةيهقف ةلئسأ كرت
 .ةطوطخم ،اهنع باجأف ،(م٠١٥١/ه٦

 اهتبوجأ و يرظنملا ديعس نب ملاس نم ةلئسأ ©

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 ةبوجأ و ةلئسأ ٥

 .ىليلخلا نافلح نب ليعس نب دمحأ :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يق ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ةطوطخم

 ةبوجأ و ةلئسأ ©

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٦ ١

 . نامع ةنطلس ق ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ةط وطخ

 ةبوجأ و ةلنسأ ©

 .ينراخحلا حلاص نب يسيع :فلؤملا
 .نامع ةنطلس - ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن

 ةيمظنلا ةبوجألا و ةلئسألا ©

 .ييامعلا نافلخ خيشلا :فلؤملا

 نييلوصألا دنع ءانثتسالا ©

 .ينان لآ ديعس نب مل اس هب ميلس :فلؤملا

 .ص ٨٦ ثةينيدلا نوؤشلا و فاقوألا ةرازو نامع ةنطلس

 ةعاطتسالا ©

 .يضابإلا دي زي نب هللا لبع :فلؤملا

 . ٩ ٥ ٢ ص ) تسرهفلا : يق يف مدنلا نبا هركذ

 ةعاطتسالا ©

 نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب يفاكلا دبع رامع وبأ :فلؤملا
 .(م٤١٧١١/ه٧٥ . :لبق .ت) ييالجراولا يتوانتلا دمحم نب فسوي

 .ط وطخم

 ةناغتسالا ©

 . : ليعس ةديصق



 ١٣٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةماقتسالا ©

 .يمدكلا ديعس نب لمحم ليعس وبأ :فلؤملا

 يف فلسلا ةريس فلاخ نم ىلع درلا يف هفلأ :ىملاسلا نيدلا رون لاق

 هيف عسوا و كلام نب تلصلا مامإلا نامز يق نيجراخلا ضعب ىلع مكحلا

 راتحت نيدلا لوصا ف القتسم اباتك راص و دوصقملا نع ج رخ قح لوقلا

 ةمعن و ةماع ةك رب راصف راظنألا ههنك كرد نع رصتقت و راكفألا هيف

 عم هيلع ءانثلا ىلع اثيدح و اميدق خياشملا قبطا دقو ةماقتسالا لهاب ةصاخ

 فرح لك تحت و دئاوف لوطلا كلذ تحت هنا ريغ لوط نم هيف ام

 هتمه هب تدعق راصتخالل كرحتم كرحت املك هلاح ىلع هوقبأف دئارف

 .هعابتا ىلع ةمعنو هف م ةمارك وهف رظنلا دعب

 ةيضفلا دوقعلا ؛٢ ٢ ٦٢-٢ ص “ىملاسلل ةيضابإلا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا : رظنا

 ةرازو نامع ةنطلس ف عبط ٢٧٧. ص .يثراحلل { ةيضابإلا لوصأ ي

 .تادلحب ثالث يف م٥٨٩/_ه ١٤٠٥ !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا

 ةينارونلا رارسألا ©

 .(ه٣٢٢١-٣٣١١) نيمثلا يعصملا ميهاربا نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤمل

 .بازيم يداوب نقزي ييب نم رئازحلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 ىلإ داشرإلا و حالصإلا كلسم كلس و بازيم يداوب ةماعلا ةسايرلا ىلوت

 .يثوت نا
 .دئاقعلا يف ،يئاشولملا حون هب حتفل ةيئارلا ةموظنملا حرش ي وهو
 ه٦٠٣١ ،ةيمحملا رصم نولاطب ةينورابلا ةعبطملاب ةيرجح ةعبط ع وبطم

 .ص ٤٦٠

 نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا ؛٢٩ ص ينيدملا قيفوت دمحأل ،رنارجلا :رداصملا
 ةيرهزألا ؛١ ٧٥٧ سيكرس ؛١ ٤٠/٤ ةيروميتلا ؛٩ ٢ ص شيفطا ميهاربإل

 ٣٠٩٧.



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٣٨

 ناطلسلا ةعماخجل ةعباتلا عماحلا ةبتكم يق هنم ةروصم ةطوطخم ةخسن تيأر
 وه ام :ةياهنلا و فوصوملا هتاذل دوجولا بجاولا هللدمحلا :اهلوأ سوباق

 .باوصلل قفوملا هللا و هيلع عمجب وه ام و فلاخم وه ام و انل قفاوم

 يو ١ رل ا داعسا ©

 .يفسويلا ملاس نب سيمح نب نادمح :فلؤملا

 ٣٣. ددعلا ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،طقسم

 نامع لهأ ةريسب نايعألا فاعسا ©

 .يبايسلا ملاس :فلؤملا
 .م ٥ ١٩٦ ٤ت وريب

 فاصنالا و فاعسالا ٥

 .نامع ةنطلس - يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ىف خسن ثالن

 نيدلا عيارش و مالسإلا ءدب = ةيضابإ رظن ةهجو نم هخيرات و مالسالا ©

 .يضابإلا مالس نبا باول :فلؤملا
 .بوقعي نب ملاسو زترافش ق.د :قيقحت
 .ص٢٨١ ،م٥٨٩١/_ها١ 8١ ٤.٠٥ .ط .أرقإ راد

 .نيدلا عيارش و مالسإلا ءدب : رظنا ؤفرحم ناونع وه و

 ةيناسنالا ميقل او مالس ال ا ©

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠.٤١-٧٢٣١) رمعم ىيي يلع :فلؤملا



 ١٣٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 بازيم يداو يف دجاسملا ماظن و مالسإلا ©

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ىسيع نب ميهاربا :فلؤملا

 .(ع٣٧٩١۔-٨٨٨١

 .ص ٤ ١ ،دمحم يمع اباب ةبتكمب لصألا قبط ةروص طوطخم

 ءامسألا ©

 .ييالجراولا ميهاريإ نب فسوي بوقعي وبا :فلؤملا

 نجسي نب ردي لآ ةبتكمب لصألا .تاقرو ٨ مم .٢٠× ١٦٥ ط وطخ

 .ةيدارغ ‘فثارتلا ةيعمج ةبتكم :روصم

 فالخلا لئاسم ىلع فارشألا ©

 فارشألا باتك ءازجأ نم ءزج ىلع ةبرج يف تفقو و" :يداربلا لاق

 نب ركب يبأل يذلا فورعملا فارشإلاب وه سيل و ،فالخلا لئاسم ىلع
 فرعا مل و ييامعلا ديعس يبأ نع باتكلا اذه يف ام رثكأ تيأرف رذنملا
 ."هفلؤم

 .يدا ربلل ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر : رظنا

 نبامعلا رعشلا نم تاقارشإ ©

 ٤ ١[. ددع] !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ىجي نب هللا دبع مامإلا راعشأ ٥

 . "هيلع فقأ ل أ امأ و ةماميلا ق هن وكلمبو مكدنع هنوركذي" :يداربلا لاق

 .يداربلل ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر : ردصملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٠ ١

 رونلا ةروس نم رونلا ةعشأ ©

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربا :فلؤملا
 .(م ٨٨٨ ١-۔ ٩٧٢٣ ١

 .ط وطخ

 رصعلا ةروس ىلع ةعوضوملا رهزلا مامكأ و ردلا فادصا

 .نيزرابلا نجسي يب ءاملع نم .(م ١٢٣٢ ه__/٧ ١ ٨ ١ .ت) ييجسيلا

 .ط وطخم

 جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ ©
 .يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس :فلؤملا

 .فشاك ليعامسإ ةديس :قيقحت

 .ص٤٥١ م 0١ ١٩٧٩ ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم _

 .ص ١٥٤ ،١ط م ١٩٧٩ برعلا لجس عباطم ةرهاقلا _

 رغصألا ه

 ."هدحن مل" :هنع لاقو ٢٤ ص "ةيضرلا ةعمللا :يي يملاسلا نيدلا رون هركذ

 نيضرألا لوصأ ه

 .يبرغملا ركب نب دمحم نب دمحأ :فلؤملا

 دق و ةيضابإلا يدل ليخنلا ةحاو و نيتاسبلا داصتقا يف ءازجأ ةتس ىف

 لوصا باتك و "ةرامعلا رصتخم هامسأ باتك ىف شيفطا خيشلا هرصتخا

 .ةطوطخم لازت ام نيضرالا

 .نامع ةنطلس ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم ةزوحب ةخسن هنم



 ١٤١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةيضابالا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا ٥

 .تافيلخ دمحم ضوع :فلؤملا

 ؛انثا رت ةلسلس) ص٥ه ٤ © ٢ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع

 .ص ٥٤ م 3٤ ... ٢ ط م ٩١٨٨ ١ 3}٣ط ؛( ٢٧

 ةيكلاملا و ةيضابإلا نيب قافولا تايلك و عمجلا لرصأ ه

 .جاحلاب خيشلا دمحم :فلؤملا

 .ثعبلا ةعبطم ،ةنيطنسق 0 رئازجلا

 تانايدلا لوصأ ه

 .ةيضابإلا مالعأ نم يخامشلا رماع :فلؤملا

 ._ ها١ا ٣٠٤ ةرهاقلا

 نيروغبت ةديقع = نيدلا لوصأ ©

 .(م٢١/ه٦ق) يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت :فلؤمل
 .يمانلا ةفيلخ ورمع.د :قيقحت

 نمض هققح دق و ٧٦\ امتاحفص ددع ،يريبعحلا تاح رف.د ةبتكم نوقرم

 .يضابإلا ركفلا روطت نع هتحورطأ دادعإ

 ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ٥

 .(م ٦٩٨/ه٣٨٢ .ت) يسوفنلا حتف نب سورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .هريغ و يفيرش دمحم نب ىفطصم ةعجارم ،مورك ومح نب دمحأ :قيقحت
 ٢٠٣ ،م٩٩٩١/ه٠٢٦٤١0١ط !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .يضابإلا هقفلا يف .ص



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٢ ١

 ٢١٠×٠ ٦١ امترطسم !ةربكم ةروصم ةصقان ؤبتاحفص١ ٠ ةطوطخم هنم

 .سن وت ةب رج كناشحلا ،ةين ورابلا حضاو يب رغم طح ارطس ٧ ٢ مم

 هقفلا لوصأ ٥

 -٤٢٩١/_ه٧١٤١-٥٤٣١) راشق رمع نب نودع نب جاحلاب :فلؤملا

 .(م١ ٩٦

 .لاحلا ةطسوتم ةظفاحم ةرسأ ناضحأ يف أشن ،ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم
 خياشم دي ىلع ،ةرونبب ريبكلا دجسملا يف هرهظتسا و منركلا نآرقلا ظفحف

 ةبيه ىسيع نب ميهاربا جاحلا ،ولولوفاب رومعب نب فسوي جاحلا :مهنم

 ميهاربإ خيشلا دنع هتسارد لصاو د .ةمصاعلا ىلإ رفاس م ٩٢٣١ ١ ةنس فو

 "ةنيرزوب" "ريلال" ع راش ةيحانب ةيضابإلا ةسردملا ق زايتم ح ونب نب

 .ايلاح

 ريغ ةمصاعلا رئازحلاب هدلاو ناكد يف ةراجتلاب لغتشا م٧٣٩١ ةنس يفو

 ةساردلا ىلإ هتداعأ مولعلا و فراعملا نم ةدازتسالا ىلإ ةقاوتلا هتدارا نأ

 ايلعلا هتاسارد لمكيل نجسي يبب يرباحلا دهعملاب قحتلاف م٩١ ٤٦ ماع

 و ،ونابب فسوي نب دمحم خيشلا و رافح ,يكب نب ميهاربإ خيشلا دي ىلع

 .امه ريغ
 هيلإ تدنسا و ةرونب دجسم ةبا زعلا يف اوضع ريتخا م ٤٧ ١٩ ةنس ق

 لإ ةالصلا ةماما ةمهمل حش ر م ٩ ١ د ٣ ماع ق و .داشرإلاو ظع ولا ةمهم

 نم نيتنس لبق و دجسملا فاق وا ةيلوؤسم هيلإ تدنسأ ش 17 نيح

 ٠ ةقلحلل اسيئر نع هتافو

 بابشلا ةيعمج ءاشنإ يف هتكراشم يعامتجإلا لاحلا يف هتاطاشن نمو

 هتسائر ش "يداب لآ" هت ريشع ةرادإ ف هتمهاسم و .م ٠ ٩٥ ١ ةنس ةيريخلا

 .ةريشعلا سلجب



 ٤٢٣ ١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 :يف كلذ لثمتي و ،يوب رتلا لاحلا وه هطاشن تالاحب زربأ لعل و

 ةي وب رتلا جماربلا فيلاتب نىعت نقرلا ‘فراعملا ديحوت ةنجلل هتسائر ١.

 .م١ ١ ٥ ٩ ةنس كلذ و “©بازيم يداوب ة رحلا سرادملل

 ٢. ةنس ريبكلا دجسملا و تابثلا ةسردم عيس وت ىلع هفارشإ ١٩٦٢م.

 .م ٠ ٧ ٩ ١ ةنس تابثلا ةسردمل هترادإ . ٢٣

 نم ةلث عم 3ةيدارغب ليعس يمع دهعم سيسأت ف م ٩٧٢٣ ١ ةنس هتكراشم . ٤

 .يضابإلا خيراتلا و ةيمالسإلا ةعيرشلا سيردتب لفكت دق و ©بازيم ىرق نايعأ

 و ؤكديعس يمع لهعمم. صصختلا مسق ءاشنإ ق مهاس م ١٩٨٨ ةنس ق

 .ىمالسإلا هقفلا يف هب ارضاحم اذاتسأ لمع

 يف ميركلا نآرقلل هريسفت يف لثمتي ،هب مهاس يملع لمع زربأ لعل و
 ةبسانمب ميركت لفح هل ميقأ دق و (م٦٩٩١ ىلإ م٦٥٩١ ةنس نم \دجسلملا
 .م٩٩١ ناوج ٢٠ موي همتخ

 /ه١ ٤١٧ ىلوألا يدامج ٢٤ نينثإلا ءاسم "نيفك رتوب" ةثداح يف تام

 .م٦٩٩١ ربوتكأ ٧

 مالعإلا و ةغللا يف ةيضابإلا يلع ءاوضأ ه

 . رمعم ييحي يلع :فلؤملا

 .ةماقتسالا ةبتكم نامع ةنطلس

 نآرقلا لاثمأ ضعب ىلع ءاوضأ ©

 /_ه٣٩٣١-٣١. )٦ ناظقيلا وبأ يدمح ىسيع نب ميهاربإ :ىڵؤملا

 .(م٣٢٧٩١ ۔-٨٨٨١

 .ع وبطم

 روجفلا ةلازإ و روجألا ةلاطإ ©
 .(م١ ١٤ /ه٢٣٣١ .ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا



 .ةعوبطم .نيزاب رمع :قيقحت

 نآرقلا ف ءانفلا و نيوكتلا راوطأ ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 . ط وطخ

 مالسالا ف داقتعالا ©

 .دمح نب نايفس نسحلا وبأ :فلؤملا

 طيسبت : م٩٩١ ١ /ه١١٤١ .ةيناثلا ةعبطلا 8،(طقسم نامع ةنطلس)

 .ص ٥٥ اي رخأ تانايب هودب ،هديقعلا

 مئاعدلا لكشم بارعإ ©

 .(م٢٦٢٥١/ه٨٢٩) يخامشلا دمحأ :فلؤملا
 ددع ،ةينورابلا ةبتكملاب طوطخم ،م٣٨٤١/_ه ٨٨٨ هفيلأت نم غرف

 ةنس خسن مم ٥ ٢ ١ا×٠. ٨ ارطس ٢١ ةحفص لكب و © ٢٠٠ هتاحفص

 .م٨٧٦١ / ها٩٠١

 عيركلا نآرقلا بارعإ ©

 نيدلا ردب دحاولا دبع نب نامثع يبأ ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م٢٢٥١/ه٨٢٩ .ت) يخامشلا

 ةيجررخلا ةموظنملا بارعإ ©

 /ه ١٨٧ ١ .تا) يتالتلا يب رحلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م ١٧٧٧٧



 ٤٥ ١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .طوطخم .وحنلا يق

 رئازجلا يف حالصإلا مالعأ ه
 .زوبد يلع دمحم :فلؤملا
 .م ٩٨٠ ١ ؤ م ١٩٧٤ نيب ©ثعبلا راد 5 ةنيل . .

 داهجلا و عافدلا يف داشرلا مالعأ ه

 .يدشارلا دمح نب ديعس :فلؤملا

 :اهعلطم
 الغ و العلا جمس نم داح نم باقر الصف دق قحلا فويسب نمل ادمح

 الع و اطس اوقاف نم بحصلاو لآلاو هنعبم فيسلاب نمل ةالصلا من

 خيشلا مهلوأ و ةيضابالا ءاملع نم ةثالث ةديصقلا هذه حرشب ىتعا دق و

 ماكحأ يف داشرلا مالعا حرش دادسلا قيرط هامس باتك يف يملاسلا نيدلارون

 رهاز نب ملاس نب دمحم خيشلا يناثلا و هتبتكمم اطوطخم دجوي و داهجلاو

 نب دوعس خيشلا ثلاثلا و داقولا رونلاب ح رشلا اذه يمس دق و يشيقرلا
 .ي وزتلا يدنكلا ناميلس

 روتكدلل .يدشارلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا :باتك يف ةعوبطم ةديصقلاو

 اهح رش نمض ًاضيأ تعبط و ٧٥ - ٨٧ ص ،يدشارلا هللا۔ابع نب كرابم

 .ىضيقرلا ملاس نب دمحم خيشلل ا 'داقولا رولا' يمسملا

 ايبيل مالعأ ه

 .يوازلا رهاط دمحأ :فلؤملا

 .م١٦٩١/ه١٨٣١ ،١ط يناجرفلا ةبتكم رشن سلبارط



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٤٦

 ةرونلا يف يلامعأ ه

 .م٩٩٨١/_ه ١٤٠١ - ه٢١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإ :فَؤملا
 .(م ١٩٨١

 ١٩٩٠. ،ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج هترشن و رصان دمحم روتكدلا عبطلل هدعأ

 ال و ةصاخلا هتاركذم نيودت ىلع اصيرح ضويب رمع نب ميهاربا ناك
 .ةطوطخم ةماهلا تاركذملا هذه لازت

 ركنملا نع يهنلا و فورعملاب رمألا يف ركذملا فيسلاب فوهلملا ةناغإ ©

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 و ةبسحلا و ركنملا نع يهنلا و فورعملاب رمألا ةيضرف :يلع هيف ملكت
 .امهطورش و بستحملا
 يف ةخسن و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ىف خسن ثالث هنم

 و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف يرخأ ةخسن و يملاسلا خيشلا ةبتكم

 .طقسمم. ةفاقثلا

 ةيضابالا ذاذفأ ©

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .)م ١٨٨٨-١٩٧٣

 .ةط وطخ

 فرصلا ملع يل ديلاقألا ©

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلّؤملا
 .اذج مخض

 ٢٨١. ص .ةيضفلا دوقعلا :يف يثراحلا هركذ



 ٤٧ ١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ىولحلا نم ةهلآ وأ ةنالنلا ميناقألا ©

 .(م٠٨٩٦١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيحي يلع :فلؤملا

 هريغو جحلا عوضوم يف ةطوطخم ةيضقأ ه
 .ةرافوب ميهاربإ نب دمحم

 اهنم نجسي ييب ةمكح نم تردص 8١٩٢٧ خيراتب همتخ اهيلع

 .ص ١٨ نجسي يبب يركزوا ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةروصم ةخسن

 ديلقالا ©

 رمقلا ةروس نم رامقأ ٥

 /ه )٦ ١٢٣٠-١٣٩٣ ناظقيلا وبأ يدمح ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-٩٧٢٣ ١

 .ةطوطخم

 ةايحلاو نيدلا نوؤش يف ةيمكح لاوقأ

 نب فسوي نب ليعامسأ نب فسوي بوقعي يبأ نب يفاكلا دبع رامع يبأل
 .(م٤٧١١/ه ٥٧٠ :لبق .ت) ييالجراولا يتوانثلا دمحم
 سداسلا ن رقلا _ نالجراوب يملعلا راهدزإلا رصع ءاملع نرم ريهش ل اع

 .(_ه٦ )٥٥٠-٠٠ ةرشع ةيناثلا ةقبطلا يف نىيجردلا هفنص

 ىلع هنطوم يف ذملتت و ،\بسني اهيلإ و نالجاو ىرق نم توانت ةيرقب دلو
 وبأ و إا(هه٥د ١ ٧ ( ءايركز يبأ نب ىجن ايركز وبأ :مهنم ءالجأ خياشم

 .ىتازملا تامزيلا ليعامسإ نب بويأ ناميلس



 ةيض اب ال ١ ر د اصمل ١ مجعم

 .ت) ينيالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ذملتتلا يف هقافر نم و

 يبأ قيفر ناك و "لوقعملا و لوقنملا مولع يف فيلأتلا بحاص (_ه٥ ٧٠

 سنوت ىلإ لحترا ،نالجراوب هتسارد متأ نأ دعب .جحلا ىلإ هتلحر يف رامع
 لهألا لغاوش نع داعتبالا ةلحرلا هذه نم هتياغ و .هفزاعم لامكتسال
 ق رخبتلا و .حيصفلا يبرعلا ناسللا ىلع بردتلا و .ليصحتلل غرفتلاو

 ءايحإل ىدصت نالجراو ىلإ داع امل .اددع نينس امي ثكمف ؛هم ولع

 ةصاخبو ،برغملاب ةيضابإلا نطاوم فلتخم نم ةبلطلا هدصقف بهذملا

 نب دمحم نب نايملس و ىيحي نب ليعامسإ ىيحي وبأ :هذيمالت نمو ،ةبرج
 امامتها فيلأتلا بناج رامع وبأ ىلوأ و .رموي نب ناميلس و ،فقاحسإ

 .اميق ايركف اثا رت كرتف }كاصاخ

 لازي ال هربقو نالجراو يحاوض نم "ليدنماب" لبج ىلعأ ق نفد و يفوت

 .ماع لك نالجراو لهآ هروزي ادوجوم

 ةلدألا قئاقحو ةلكألا ه

 .يجنملا ىسرم نب داحن :فلؤملا

 الإ هنم دجا مل و ءازجا ةسمخ يف هنا تدجو :هنع يملاسلا نيدلارون لاق

 ثحابم هيف ققح و نيدلا لوصأ و هقفلا لوصأ نبب هيف عمج ادحاو اء زج

 .مالكلا ملع

 ٤ ٢. ص ،يملاسلل ، ةيضرملا ةعمللا : رظنا

 ةيرعش ةحفن يف ةيبرعلا نسلألا ©

 .يبغلا مليوس نب نوهرم نب مولس نب كرابم :فلؤملا
 .ص ٧٢ ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٢٨٤ مقر ةطوطخم

 رامعأ نايب ش اهلاج رب نامع راختفا و ةغللا نازوأ ق دئاصق نمضتي

 هيلع ينلا حدم و ةنحلا فصو ش ديوجتلا ماكحأ ىلإ ق رطت ش ،ءايبنألا

 .مالسلاو ةالصلا



 ١٤٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يقتلملا ةكيا ىلإ ©

 .يلئامسلا ييامصلا يعماجلا هللادبع نب ديمح رورس وبا :فلؤملا

 ؟راثآلا نئازخ يف ًانونكم "راثآلا نئازخ" لظي يتم ىلإ ه
 .ييابيشلا رماع نب دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا
 مارحلا مرحم يف هبتك تاحفص ٢[8 ٤ ؛طوطخملا انثارت] طوطخم

 دحأ ي ,شبلا يسيع نب يسوم خيشلل راثآلا نئازخ باتك و ١٤٢٢٣.

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع

 ؟هلهأ يلع هب ًانونضم "ةلهأ ريغ يلع نونضملا" لظي يتم ىلإ ©

 .ينابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا
 تاحفص ٥ م ٢٠٠١ ليربإ ١٤٦٢٢ م/٥ ٢ ريخلا رفص ةرغ يف هبتك

 .هدي طخب ط وطخم

 ديعس نب ملاس يلع يبأ خيشلا تافلؤم نم 'ةلهأريغ يلع نونضلا' باتكو

 دحأو نامعب رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع رابك نم ىحنملا ىغياصلا ىلع نب

 .ةيدعاجل ةسردملا مالعأ زربأ

 ةيلالد ةسارد ءايركز يدفم رئازجلا ةذايلإ ©

 .نيدلا رون نشول :فلؤملا
 .وبراب لاشيم فارشإ تحت رئازلا ةعماج ةغللا دهعم ريتسجام ةلاسر

 .ص ٤١١ ١ه/٠ ١٩٩مء ٣٧٠

 ةينامعلا يلامألا ٥

 .يعب رلا ميهاربإ نب يسيع : فلؤملا



 ةيض اب ال ١ ر د اصمل ١ مجعم ٠ ٥ ١

 .نسح يداه :قيقحت

 .م٤٩٩١/ه ١٤٠٣ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 رئازجلا يف يمالسالا هداهج و ضويب ميهاربإ مامالا ٥

 . تش وعأ ليعس نب ريكب : فلؤملا

 .م ١٩٨٧ ثةيبرعلا ةعبطملا ةرارقلا

 يهقفلا هرود و (٢٧٩/ه ٦٢ .تر يولهبلا يميلسلا ةك رب نبا مامإلا ©

 ةنراقم ةسارد :عماجلا هباتك لالخ نم ةيضابالا ةسردملا ف

 .يدوعسملا دمح نب سيمخ نب نارهز : فلؤملا

 ةيندرالا ةكلمملاب تيبلا لآ ةعماجب هلوصأ و هقفلا ىف ريتشجاملا ةلاسر

 ىهقفلا هرود و ةك رب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبا مامالا" ناونع تلمح

 ."ةنراقم ةسارد :عماجلا هباتك لالخ نم ةيضابالا ةسردملا ىف

 /ه١٢٤١ ،١ط .ةينيدلا نوؤشلا و فاقوألا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٥١٢ م ٠ ٠٠

 شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ مامالا ©

 .ىسيع نب ميهاربا ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .تاقرو ٤٠٦ ١ه/١٩٨٦م، ١٠ ةرارقلا طوطخم

 هراثآ و هتايح يمدكلا ديعسوبأ مامإلا ٥

 .يصقشلا رساي نب فيس نب لاله :فلؤملا

 ةيعرشلا مولعلا دهعم ةينيدلا نوؤشلا و فاقوالا ةرازو نامع ةنطلس

 .ص٤٤١ م٢.٠٠٢۔-١/ه ٣/٢٢ ١٤٢



 ١٥١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يسوفنلا يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللادبعوبأ مامالا ه
 .يسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ : فلؤملا

 .ةقرو ٤٠٦ ١ه/١٩٨٦م، ٦٩ ،ةرارقلا طوطخم

 (ه١ ٤٥ -؛٥٤ر ههقف و يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا

 .يدشارلا دماح نب هللا دبع نب كرابم :فلؤملا

 .يليلخلا لح نب لجأ خيشل . ١ و يصورخلا دمح نب فلح نب ليعس :ميدقت

 .ص٨٩٦ ،م٢٩٩١/ه١ ٤١٣ افولا عبلاطم نامع ةنطلس

 ياكلا دبع رامع وبأ مامإلا ٥

 .ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا
 .ص٤٣٢ ،م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ ةرارقلا طوطخم

 ينيدلا يعامتجإلا حلصملا شيفطا مامإلا ©

 .ىسيع نب ديعس جاحلا

 .ص ٤٠١ ١ه ٢٣٥ ةدعقلا وذ ،ىقاقثلا ناجرهملا ةرضاحم _

 .ةرارقلا ثارتلا ةعيمج ةبتكم &ٹثحب _

 ديز نب رباج مامإلا ©
 .يريبعحلا يلع نب تاحرف :فَؤملا
 نم تاحفن ةلسلس) ص ٤ ١٩٩م، ١٤٤ ،[ةنيدحلا ناولألا ةعبطم] ،نامع
 ٢(. ؛ريسلا

 ةوعدلا يف هرانآ و نيامعلا ديز نب رباج مامإلا ©

 .يقاوصلا دمحأ نب حلاص :فلؤملا

 



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢ ١٥

 .م٧٩٩١/ه ١٤١٧ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 /ه١٠٤١ ؛م٣٨٩١/ها٣٠٤١ ةنس اضيأ عبط ؛ص٢٩٢ 3٣ ط

 .مالسإلا يف اهتناكم و نامع : ةمدقملا م١٨٩١

 .هتايح و هتأشن ‘لديز نب رباحج :لوألا بابلا

 .يضابإلا بهذملل ميعزك ديز نب رباج : يناثلا بابلا

 .هرداصم و يضابإلا بهذملا لوصأ :ثلاثلا بابلا

 هدنسم و هتناكم بيبح نب عيبر مامالا ٥

 .يبونقلا كوربم نب ديعس :فلؤملا
 ../ :ناونعب تن رتنالا يف عبط

 ٥ سيق نب نارع مامإلا ١٨٦٨-١٨٧١ه

 .ىلديبع دمحأ :فلؤملا

 ط !ةثادحلا راد ،ت وريب ٢ ٤ ٩٨ ١ م ١٨١ .ص

 شيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق مامالا ©

 .راخف رمع نب ومح
 خيراتب فلؤملا لي طخ ةط وطخم نجسي نب بطقلا ناج رهم ف ةرضاحم

 .فلؤملا ةزوحب ةخسن هنم ‘م١٨٩١ ربمتبس

 نييلاغتربلا نم نامع ريرحت و يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ©
 .يديبع دمحأ :فلؤملا
 0٢٦ ددعلا 0٢٣ ةنسلا ،توريب ملاعلا و برعلا خيرات :يف ترشن ةلاقم

 ٦٢-٦٦. ص 8١٩٨٠ ،لوألا نوناك



 ١٥٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 و ةلزتعملا ءارآب كلذ ةنراقم عم تايهلألا يف هؤارآ و يملاسلا نيدلا رون مامإلا ©

 فلسلا و ةرعاشألا

 .يمشاهلا فيس نب كرابم .د :فلؤملا

 .ص ٢٥٠ م ٣٩٩١/ه ١٤١٣ ةعوبطم ريغ

 ةمامالا ©

 .ءايضلا بحاص ميهاربإ نب ملسم نب ةملس رذنملا وبأ :فلؤملا

 ٢٧. ص ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرلا ةعمللا :يف ىملاسلا اهركذ

 ةمامالا ©

 .(ه١ ٤٥ .ت) يضابإلا قاحسإ نب ميهاربإ :فلؤمل

 .م٢٨٩١/ه١ ٤٠٦ ركفلا راد ؤتوريب ١/١© ،نيفراعلا ةيده : رظنا

 نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا ©

 .يزوف قوراف رمع :فلؤملا

 .م٧٩٩١/_ه١ ٤١٧ ،(ع)تيبلا لآ ةعماج رشن ندرألا ،قرفملا

 يبرعلا برغملا جراوخ نع ةتباثلا عافدلا ةمامإ ©

 .٤٢١۔-٥٩ ص 8(م١٨٩١ لوليأ) ، ٤ ددعلا ملعلاو ةيبرتلا :يف ترشن ةلاقم

 يمظعلا ةمامالا ٥

 .يصقشلا ليعس نب سيمح : فلؤملا

 .نيبلاطلا جهنم باتك بحاص وهو



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤ ١

 ةعامجلا و ةنسلا لهأ عم ةنراقم قيبطتلا و ةيرظنلا نيب ةيضابإلا دنع ةمامإلا ©

 .(م٦٩٩١۔-٣٥٩١/_ه٧١٤١-٣٧٣١) يلع و جاحلاب نب ريكب :فلؤملا
 . ريتسجاملا ةلاسر .ةرارقلاب دلو ةيضابإلا نم

 ركنملا نع يهنلا و فورعملاب رمألا ©
 .(٠٨٩١-٩١٩١/ه١ )١٣٣٧-٠ ٤٠ رمعم ىيحي يلع :فلؤملا
 .ط وطخم

 ناك وأ نوكي نأ زاج اميف ناكمالا ه

 .شيفطا فس وي نب دمحا :فلؤملا

 .ها & رئا زجلا ةي رجح ةعبط

 لئاوألا و رخاوألا ريخ لئاضف يف لئاسولا مأ ©

 .يماي رلا لمحم نب رصان نب يلع :فلؤملا

 خسن ٬ةينامعلا ثارتلا ةرازو ‘تاطوطخملا ةبتكمب ٢٩٠٢ مقر طوطخم
 .ه٣٨٣١ يربعلا رماع نب دمحم نب هللادبع
 مدب اكبلا عمد يلقم ترطمأف ملعلا و ءاروزلاب مسبت قرب :هلوأ

 يف و مالسلا و ةالصلا هيلع يبلا حدم يف هريغ و يمايرلل دئاصق نمضتي
 . ةيهقف لئاسم ىلإ ةفاضإلاب 5 داهجلا يلع ضيرحتلا و ءاثرلا

 للش ممألا ف ةيمألا ٥

 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .ص ٢٤ ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس _ بيسلا

 ةباتكلا و كوكصلا يف ةبانإلا ©

 . رضنلا ييب نم رضخلا نب دمحأ نب ملاس :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥ ٥ ١

 .نامع يحاون نم "امد" يضاق ناك .ءاملعلا نم ،©يضابإ هيقف

 و دمحم نب شبنخ مامإلا مايأ بيسلاب ةاضقلا يضاق ناك و تادلحجب عبرأ

 .هنم ءيش يلع رثعن ل و شبنخ نب دمح هنبا

 نجسي اي تنأ ©

 .ىلباطنك هللادبع :فلؤملا

 .اتيب ٦٤ 6 يقرشم ،©فلؤمملا طخب نجسي ءاملع يف هديصق

 برعلا باسنأ ©

 .(م١١/ه٥ ق.ت) يتوعلا يراحصلا ملسم نب ةملسم :فلؤملا

 يطولا فحتملا يف ىرخأ و ؛خيرات ٢٣٦١ مقر ،ةيرصملا بتكلاراد
 .ه٣٥٢١ خسن ،ةيفوكاركب

 راحص ةنيدم يف شاع و دلو دق و .ةينامعلا دزالا ةليبق ىلإ يبوعلا يمتني
 مسإب ةفورعملا ةنيدملا ءايحأ دحأ نكسي ناك و .مالا ينامعلا ءانيملا كلذ

 هنكلو فلؤملا ةايح نع ةيفاك تامولعم كلمن ال و .هيلإ بسنف بتوع

 ىلع لدي و .يداليملا رشع يداجلا۔- يرجهلا سماخلا نرقلا يف ايح ناك

 كلت يف اوشاع نيذلا نيزرابلا ةيضابالا صاخشالا ضعبل هتمجرت كلذ
 قوت يذلا روهشملا يضابإلا مل اعلا ڵيويسبلا سحلا وبأ مهنيب نم و ةرتفلا
 برعلا باسنأ باتك ربتعي و .يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا عبرلا يت
 نم تذختا نيلا كلت ةصاخبو ةيبرعلا لئابتلا باسنأ نع رداصملا مهأ نم

 فلؤملا ىطعأ دق و .اهل انطوم ةيبرعلا ةريزجلا نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا
 نع ثيدحلا يف بهسأ و .ةيبونجلا ةيبرعلاو ةيناطحقلا لئابقلل ةصاخ ةيمهأ
 و ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن يف اهرود ىلإ راشأ و .اهيلإ ىمتني تلا دزالا ةليبق

 ئدابملا و راكفألا برست نع ةنسح تامولعم ىطعأ و نامع يف اهروطت

 رشن يف ريبك رود مهل ناك نيذلا ءامسأب اندوز و ةقطنملا كلت ىلإ ةيضابإلا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ١٥٦

 نم هدعب ءاج نم تامولعملا هذه هنع لقن دقو كانه ىضابإلا بهذملا

 نب ملاسو يملاسلا و قيزر نبا ليلسو يوكزالا لثم نيينامعلا باتكلا
 تامولعمب اندمي يبوعلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مهريغ و يثراحلا دمح

 يضابا ةقالعو تومرضح و نميلا يف ةيضابإلا ةكرحلا روطت نع ةقرفتم
 تامولعم - انايحا - يطعي هنا الإ ،نيتقطنملا نيتاه يف ممئاوخاب نامع
 .ثداوحلا يف اوك رتشا نيذلا صاخشألا نع ةصاخ و ةئطاخ

 توح ىلهاجلا رصعلا ذنم ينامعلا خيراتلل ماه ردصم اذه يبوعلا باتك و

 نم هدروي اميف ةيساسألا هتميق نمكت و .يرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم

 روطت و نامع خيرات يف اهرود و امتاعمحت و لئابقلا رارقتسا نع تامولعم
 ضعب لوح ةديرف ةدام انايحأ دروي و .رطقلا كلذ يف ةيضابإلا ةمامإلا

 .ه٧٧١ ماع تسسأ نلا ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا لوح ةصاخب و تاعوضوملا

 لوقعلا راونأ ©

 .ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 ةساير هيلإ تهتنا ،ةيضابإلا نايعأ نم ،هيقف خرؤم .(م٤١٦١/ه٢٣٣١

 .اريرض ناك و نامع يق هتافو و هدلوم \درصع يث مهدنع ملعلا

 .نيدلا لوصأ يق

 لوصألا يف راونألا ©
 .يوزتلا يرقعلا مصألا هللادبع يبلا نبا نامثع :فلؤملا

 دوقعلا يثراحلا ؛٢٢ ص ةيضرملا ةعمللا :يف ىماسلا نيدلا رون هركذ

 .مصألا هللادبع نب نامثع ٢٧٧: ص .ةيضقلا

 .يريبعحلا تاحرف :فلؤملا



 ٥٧ ١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م٨٩٩١/ه١ 0١ ٤١٩ ط ةضهنلا عباطم ،نامع ةنطلس
 .ص ٢٣٨٥ ٬ةايحلا و ناسنالا :ثلاثلا زجلا

 برغملاب ةيضابإلا لئارأ ©

 . زن رف زترافش
 .م٢٦٨٩١ نوب ،(ةيناملألا ةغللاب) مالسإلا رشن يف ةيمالسإ ةقرف ةمهاسم

 لطبلا دمحم يبأ ةريسب لط نم ةرطق لوأ ه

 .يبرعيلا رصان نب فيس :فلؤمل
 .ه ١٣٧٢٣ ،يبرعيلا رصان نيب فيس خسن

 هب يلسي امم لوقعملا و لوقنملا نم هب تررح ناويد اذهف :هلوأ ص ١١
 .لوقعلا
 قرش ىلإ هرافسأ يف هل لصح ام و يبرعيلا رصان نب فيس ةلحر نمضتي

 .نامع ركذ يف ةمدقمب هأدب دق و ايقيرفأ

 ٢٤٧٢٣. مقر ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو طوطخم

 ءاملع و ةمئأ و مالسلا و ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس نم بختنملا و ءادتهالا ©

 نامع

 . يياوزتلا يدنكلا ىسوم نب هللا لبع نب دمحا ركب وبا :فلؤملا

 .يرجهلا سداسلا وأ سماخلا نرقلا يف ايح ناك

 و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ‘©فشاك ليعامسا ةديس :حرش و قيقحت

 .قحلمو فاشك ىلع لمتشي .ص٧٧٢ ،م٥٨٩١/ه ٤٠٦ ١ .ةفاقثلا

 جاجتحالا هيف لاطأ و ةيقاتسر و ةيناوزن ىلإ نامع لهأ قارتفا ف هفنص

 لاحلا هيف عسوأ و ةربتعم ع ورف و ةركتبم دعاوق ىلع هبكر و نيقيرفلا نيب
 .لادحلا هيف لاطأ و



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٥٨

 ةايحلا هذه يف لمعلاب ايلعلا ينادهأ ©

 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 قبط ةروص ،م٠١٦٩١/ه٩٧٣١ بجر يف هفيلأت نم ىهتنا طوطخم

 .ص ٢٧ دمحم ىمع اباب ةبتكم لصألا

 راجيإلا ©
 .ياجيسلا ليلخ نب دمحأ :فڵؤملا
 درو ٢٧. ص ،ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :ف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 .زاجيالا :ناونعب ٢٧٩ ص ةيضفلا دوفعلا :يف

 حاضيإلا ©

 .شيرق نب ديعس يضاقلا :فلؤمل
 .تادلحجب ثالث وه و

 ٤ ٢. ص ،ةيضرما ةعمللا يملاسلا نيدلا رون هركذ

 حاضيالا ©

 .ىخامشلا رماع :فلؤملا

 بيسح هللاو همامت لبق ديلا هنع عجر عبارلاو رافسأ ةثالث يف :يداربلا لاق
 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف هنع هتيانع فرص تيح هرطاخ ردك نم

 .يداربلل { ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :ردصملا

 ناويحلا نم مرحي و لحي اميف نايبلا حاضيإ ©
 (ه ٧٣٢١.ت) يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا

 لمح و .ييي رغلا حبصم نب ديعس :نيوخألا قيقحتب دحاو دلحج ف ع وبطم

 . يحيبصل سيمح نب



 ١٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .يدعسلا طخ ةقرو ١٣٩ ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا

 نايبصلا حاكن يف نايبلا حاضيإ ©

 .ىملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلارون :فلؤملا

 نب ديعس خيشلا ةبتكم و اوصلا د ومح خيشلا ةبتكم يف ةددعتم خسن هنم

 خيشلا ةبتكم و يصورخلا دشار نب رصان خيشلا ةبتكم و يصورخلا فلخ
 ةبتكم و يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم و يملاسلا نيدلارون

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا

 ديحوتلا رونب ديحوتلا حاضيإ ©
 .يثيغلا رصان نب ديعس :فلؤملا

 .يفيرش دمحم نب ىفطصم و يمع اباب ىسوم نبا دمحم :قيقحت

 .م٦٩٩١/ه١ ٤١٧ ©اط يعرشلا ءاضقلا دهعم رشن ،نامع ةنطلس

 .ص٦٧٠١۔-٥ ٢: ٥٥ دلجب ص ١: ٥٥٤ دلجب

 ماكحألا يف حاضيإلا ©

 .يراجملا ديعس نب ييحي ايركز وبأ :فلؤمل
 .اهيلإ جاتحي ام و ءاضقلا ماكحأ يت

 /ه ١٤٠٤ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس يف عوبطم

 .ءازجا ٤ م ١٩٨٤

 قرشملا دالب يف قطنملا حاضيإ ©

 .شيفطا فس وي نب لمحم :فلؤمل

 .ط وطخ



 ةيضابالا رداصملا مجعم 4 ٦ ١

 كولملا كلم ترضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ ©

 .(ه ٢٦٢١۔-٢٩١١) يصورخا كرابم نب سيمخ نب دعاج نب رصان :فلؤملا

 .ه ١٢٤٣ يصورخلا ناهبن يبأ نب ؛ رصان نمحرلادبع خسن

 .مس ٣٢×٢١ ارطس ٢٧ ص ٢٣
 . رمحأ و دوسأ دادم ىخسن طخ

 و سنإلا و نجلا قلخ و ةداعسلا ضحمل ةكئالملا قلخ هللا نأ ملعأ :هلوأ

 . .ةدابعلا و ءالتبالل نيطايشلا

 كولملا كلم ترضح ىلإ كولسلا مظن حاضيإ باتك رخآ اذه و :ةرخآ
 .ملس و هلآ و دمحم يلع مهللا يلص و ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقال و لوح الو

 رمع خيشلل كولملا كلم ترضح ىلإ كولسلا مظن ةديصقل احرش نمضتي

 يوتحت ءازجأ ةثالث ىلإ مسقم وه و ،ديحوتلا و فوصتلا يف ضرافلا نب
 .اباب ٢٧ ىلع

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب بدأ ٨ ماع ٤٥٦ ١ مقر

 نانس نب فلخ خيشلا ةمجرت و رعش يف نانسولا ظاقيإ ©

 .يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا :فلؤملا

 .( ه ١١.ق) ي رفاغلا نانس نب فلخ خيشلا دئاصق نم اريبك اددع عمج

 قالخألا ي ةيئابلا ©

 .(م٣١/ه ٧.ق لوألا فصنلا) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ : فلؤملا

 ىجي يلا هلاح نع ملعلا ذحأ كايبيلب ةسوفن لبجب تياشوملت ةيرق مالعأ نم

 .ادهاز املكتم ارعاش اظعاو املاع ناك ميهاربإ نب ءايركز

 هفرعأ امك دمحأ جاحلا يمع اباب ©

 .ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا



 ١٦١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .تاقرو ٦ م ٤٠١٦ ١ ه/٨٦ ٩ ١ ةرارقلا ط وطخم

 ةنتفلا يف باب ©

 فس وي نب ركب يبأ ب ركب نب دمحم نب درحأ سابعلاوبأ : فلؤملا

 . فلؤملا اذه ناونع فرعن ال .(م١١١١ /_ه٥ . ٤ .ت) يسوفنلا يئاطس رفلا

 .ط وطخ

 بدألا تاقاب ©

 .نامع يف ةيوناثلا و ةيدادعإلا سرادملاب هنم سردي ع وبطم رعش ناويد

 ىبامعلا رعشلا نم ةقاب ©

 . ٥ ٢ ددعلا ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘اطقسم

 نامع خيرات ف ايفارغويلبب ٥

 .رمع قوراف :فلؤملا

 .(م )٤ ١٩٧١ ٤ددع !دادغب دروملا ةلجم :ف ترشن ةلاقم

 ةيضابالا لوح ثحب ©

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيجن يلع :فلؤملا
 .ةيبرعلا ةراضحلا ةعوسوم ىلإ همدق

 نالجراو خيرات لوح ثحب ©
 /__ه١ & ١ ١٢٣٤-١٦١٦ ) لقعم وب دمحأ نب د واد نب رمع :فلؤملا

 .(م ١٢٢٣-١٩٩٦



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢ ٦ ١

 غلب امل ،ةريقف ةلئاع ناضحأ يف امب دلو ،نالجراو مالعأ نم خرؤم هيقف

 جاحلا نب ناميلس جاحلا همع دنع باتكلا هدلاو هلخدأ هرمع نم ةسماخلا

 مازعأ حلاص نب ميهاربا جاحلا خيشلا ىلإ لقتنا مث لقعم وب رمع
 نآرقلا ظفح امهب و ،بازيمب نجسي ييب ىلإ اهدعب رفاس و ؛(م٥٦٩١.ت)ر
 دهعم ىلإ لقتنا مغ ؛ةثلثمب - ةّمقشلا ىسيع جاحلا خيشلا دنع هرهظتساو

 ةغللا مولع يف هتسارد هيف لمكيل ةرارقلاب دوعسم جاحلا نب رمع جاحلا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا
 فسوي خيشلا و رافح ريكب نب ميهاربإ خيشلا دنع ايلعلا هتاسارد لصاوو

 .نجسي يبب يرباخجلا دهعملا يف يلع ومح ريكب نب
 فسويا نب دمحم خيشلا و رافح ميهاربإ هخيش هراتخا م٩١ ٤٥ ةنس يت و
 دهعملا ذيمالت نم ىرغصلا ةقبطلا سيردت يف امهل ادعاسم نوكيل وناباب

 .يرباجلا

 نولهس نبا ةسردمب سيردتلا يف عرشف نم٩١ ٤٨ ماع نالجراو ىلإ عجر
 يف اوضع ريتخا دحاو ماع دعب و ؛فقافولا ةسردمب كلذ دعب تفرع نلا

 ءايتفمو ةقلحلا سيئر نوكيل حشر مث ؛دجسملاب ادشرم و ةبارعلا ةقلح

 .نالجراول الثمم \ديعس يمع سلجب يف ازراب اوضعو

 ةديقعلا و هقفلا نونف فلتخم يف نيثحابلل ادصقم تراص .ةيرث ةبتكم عمج
 ىلع هتايح دعب اهفقوأ و .يضابإلا ثارتلاب قلعتي ام ةصاخبو ،خيراتلا و

 .ملعلا ةبلط
 .عباطملا ىلإ اهقيرط فرعت مل امنأ ريغ بتكلا تاهمأ نم ديدعلا ققح
 ِ :اهنم ركذن

 ومح خيشلا ةخسن نم هححص و ‘هققح :شيفطا بطقلل 3ربسمنتلا ريسيت

 .رافح ميهاربإ هخيش ىلع هضرع مث «ىسومو اباب
 ريغ ،هقيقحت دعب هعبط ىلع مزع دمحأ سابعلا يبأ خيشلل { هلاسم يا باتك

 .كلذب حمست ل فورظلا نأ



 ١٦٢٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .شيفطا بطقلا اهبتر ىلا ،قالتلا ردبلا طقل باتك ةسرهف

 . تانايدلا ىلع يعصملاو يشكي ودسلا يشاوح عم تانايدلا نتم ةسرهف

 خيرات ليصافت بعوتسا ةينيدلا تابسانملا يف تارضاحملا نم ديدعلا ىقلأ

 ىق ةيعماجلا تاحورطألا باحصأ و نيسرادلل اعجرم ناكف ،نالجراو

 .ةصاخب خيراتلا

 و لدعلا باتك ياعم رارسأ قئاقح نع فاشكتسالا و قداصلا ثحبلا

 فاصنالا

 :يف يح) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلاوبأ لضفلاوبأ :فلؤملا
 .(ع١ ٧٠٤/ه١٨ ٠
 .نيالجراولا بوقعي يبأل فاصنإلا و لدعلا باتك و

 .ةياوحلا لبجب ايلاح فورعملا يسنوتلا بونجلا يف رمد لبحب فلؤملا دلو
 نع ملعلا ىقلت ثيح ةبرج ةريزج ىلإ لقتنا مث ،هسأر طقسم يف سرد
 بيبزلا يداو ةسردمب ،يبرحجلا يغاوزلا يسوم نب شيعي :لاثمأ اهخويش

 ىلع ذملتت و ةسوفن لبجب نرفي ىلإ كلذ دعب لقتنا و ؛ةريبعج ةموحب

 .(م٠٩٣١/ه٢٩٧.ت) يخاّمشلا يلع نب رماع نكاس يبأ خيشلا
 .اهيقف املاع و اخيش حبصأف

 ىلوتف ،ملعلا رشن يف أدب ثيح ةبرج ىلإ اهنم و كرّمد ىلإ عجر مش
 .ةبارعلا ةقلح ةسائر ىلوت امك ؛اهب ملعت قلا ةسردملاب سيردتلا

 فاصنالا و لدعلا قئاقح نع فشكلا و قداصلا ثحبنا ©

 .يداربلا مساقلاوبأ :فلؤملا

 .همامتإ لبق هللا هافوت

 . ييالجراولل فاصنالا ر لدعلا باتكل ح رش وه و



 ةيضابالا ردانصملا مجعم ١٦٤

 نوفلخ نب فسوي بوقعي يبأ ةبوجأ لوح ميق ثحب ه

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه١ )١٣٣٧-٤٠٠ رمعم ىيي يلع :فلؤملا

 رهابلا ردبلا و رخازلا رحبلا ©
 . يبرغملا شيفطا فسوي نب دمحم : فلؤملا

 .ايفاش ايفاك احرش هحرش ،رظنلا نبإل مالسإلا مئاعد حرش يت
 . ٦٢ص ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا هركذ

 ضئارفلا رهاوجل يواحلا ضئافلا رحبلا ©

 . يشبحلا شباغ نب هللادبع : فلؤملا

 .نامع ةنطلس ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ضئارفلا لوصأ يلع ضئافلا رحبلا ©

 .يدنكلا دمحأ نب دمحم نب ناميلس :فلَؤملا

 .ةينامعلا ثرتلا ةرازو ةبتكمب ط وطخم

 ةايحلا و نيدلا يف تارضاحم و ثوحب ©

 /__ه ١ ٧١٤۔-٥٤٣١) رانشق ،رمع نب نودع نب جاحلاب :فلؤملا

 .(م ١١٦٤-١٩٩٦

 .ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم

 نيدلا عئارش و مالسإلا ءدب ©

 . يتاوللا مالس نب باول :فلؤملا

 .بوقعي نب ل اسو زترافش .ف :قيقحت



 ١٦٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 عبط و م٥٨٩١/ه١ ٤٠٥ ةعابطلا و عيزوتلا و رشنلل ارقا راد ڵتوريب

 . ةيضابإ رظن ةهجو نم هخيرات و مالسإلا :ناونعب
 وه "مالس نبا باتك" :ييابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس ثحابلا لاق

 ٢٨ ٩ ت) يخامشلا ردبلا اهيلع دمتعا نيلا ةمهملا ةيخيراتلا رداصملا دحأ

 تافطتقم مدق دق و .ةيملعلا هتدام اهنم يقتساو ا ريسلا هباتك ى يف (ه

 ،برغملاب لئاوألا ةيضابإلا ةمئألا خيران لوانتي اهلج ،هفّصم ىف هنم ةرفاو

 .كلانه ةيضابإلا ءاملع زربأ و

 يضابإلا خيراتلا يف بيقنتلاب نينتعملا نيثحابلا هابتنا تلش تافطتقملا هذه

 و (ه٣٢ ق) مالس نبا ةيمهأ ىلإ - نيرصاعملا نم - راشأ نم لوأ لعل و

 شويذات يد وهيلا يدنلوبلا قرشتسملا :يضابإلا خيراتلا نيودت يق هتيقبسأ

 رظنا) "يخامشلا ريس يف دهاوشلا كلت الإ فرعي مل يذلا" يكستفيل

 ناك دق و (م١٦٩١ روشنملا ةيلامشلا ةيقيرفإ يف نويضابإلا نوخرول :هباتك
 7 س ري

 ٤ ١٩٦ ةنس طوطخم فاشتكا خ ن تح تادوقفملا نم لعي مالس نبا باتك

 مت دق و إهصن َلُج يلع - لقألا يلع - وأ باتكلا صن يلع يوتحي م
 راطإ ىف يبز بوقعي نب ملاس خيشلا [يضابإلا] ملاعلادي يلع . فاشكلا

 ملاو ةَموُح يف روطعبلا ةبتكم يف كلذ و يضابإلا ثارتلا نع عسوملا هثحب

 .(مالس نبا يلع زتراقش ةمدقم) سنوتب ةبرج ةريزج يف ةعقاولا
 ةفيلخ ورمع خيشلا ماق ١٩٦٨ ماع نم ربمتبس ىلإ وينوي نم ةرتفلا يف و
 ةسوفن لبج تلمش ةيقيرفإ لامشب ةيضابإلا رايدلا ىلإ ةيملع ةلحرب يمانلا
 هنمض يذلا هلاقم اهرثإ يلع بتك ،بازيم يداو و ةبرج ةريزج و
 ةلجمب م١ ٩٧٠ ةنس هّرَشَت و ،اهفشتكا نيلا ةيضابإلا تاطوطخملل افصو
 نمض نم مالس نبا باتك ناك و .ةيزيلحبإلا ةغللاب هيّساسلا تاساردلا

 هتميق يلع هبن و كهلاقم يف ازجوم امصو اهل ملق يلا تاطوطخملا

 امإ يأ ريظنلا ةميدع ةفشتكملا ةخسنلا نوك ىلإ هابتنالا تفل و .ةيخيراتلا

 .باتكلا اذل ةطوطخملا ةديحولا ةخسنلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٦٦٦

 خيشلا دهم و ‘باتكلا جارخإل يعسلا يف كلذ دعب دوهخجلا ترفاضت و

 ماق و {هب ةقلعتملا تاقيقحتلا ضعب يف كراش امك ،هرشنل بوقعي نب مل اس

 ةسارد مدق و ،هيلع قيلعتلا و هصن جارخإب زترافش رنرف يناملأل قرشتسملا
 عبط مت اريخأ و .ةحفص نيسمخلا يلع ديزي ام يف هفلؤم و صنلل ةلماش

 ةلسلس نمض نيدلا عنارش و مالسإلا ءدب ناونعب اًححصم و ًاققحم باتكلا

 ٣٣( ءزج) ةيناملألا نيقرشتسملا ةيعمج نع ةرداصلا ةيمالسإلا تارشنلا
 .م ٤٠٥ ١ ه__/٥ ١٩٨ ةنس توريبب رداصراد عباطم يلع

 ناونعب اهسفن ةنسلا يف باتكلل يرخأ ةعبط ردصت نأ بيرغلا نم و
 راد لبق نم كلذ و ةيضابإ رظن ةهجو نم هخيرات و مالسإلا وه ؛في زم فيخس

 .ةينانبللا أرقا

 ةبتكمب باتكلا نم ةدوجوملا ةخسنلا حفصتأ انأ و - يرظن تفل دق و
 يلع نامقل رمع انخيش هبتك يذلا قيلعتلا - ةيعرشلا مولعلا دهعم

 باتكلا ترشنف تأرحت أرقا راد نأ يلع هيف ةبن دق و ،يلخادلا فالغلا

 اهاقلأ ىلا هترضاحم يف هتعمس ش كنارنع ت ريغ و نيققحملا نذإ نودب

 زترافش يناملألا نأ ركذي "ةيضابإلا تاطوطخملا نع ثحبلا" لوح دهعملاب

 و ‘بوقعي نب ملاس خيشلا ملع نود باتكلا رشن و ناونعلا ريغ يذلاوه

 .يقيقحلا هناونع يلع رداص رادب هعبط داعأ ةبرج لهأ همال نأ دعب

 - هللا هظفح - نامقل رمع خيشلا ىلإ تلسرأ و ،رمألا تلكشتساف
 نم لصألا قبط ةخسنب يلع مركت نأ ناكف ةيضقلا هذه نع هنم رسفتسأ

 .اهيف هسفن ءيربي يرومرملا رصان خيشلا ىلإ زترافش يناملألا اهبتك ةلاس ر
 .باتكلا رشان ىلع موللا يقلي و

 نم رابخألا ءاصقتسا و ةلاسرلا لالخ نم و :نامقل رمع خيشلا لوقي

 عضي نأ لواحي يناملألاف رابخألا يف اًبراضت كانه نأ نوملعتس خياشملا
 ام و ةخسنلا هنع ذخأ و ايناملأ يف هراز نم يلع ةيلوؤسملا و تاعبتلا لك

 ريغ و ملاس خيشلا نذإ نودب هعبط و ع راسدق هنأ :ةلاس رلا هذه لبق هتعمس



 ٦٧ ١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 بسح - يناملألا لعل و ،نآلا دح ىلإ ةقيقحلا ءاصقتسا لواحأ مل و 3همس
 كلذ مسا وه و هركذي مل ًادحاو ًائيش ائيش نأ عم هولفغتسا دق - هتلاس ر

 ةقلحلا طبضت يح (أرقا راد يلع فرشملا) هرشنب رداب يذلا لجرلا
 راد ةخسن دامتعا وه انديفي يذلاو .رمألا يف ققحي نأ دارأ نمل ةريخألا

 .اريثك ديفيال رمألا يف قيقحتلا و رداص

 مرتحملا يرومرملا دمحم نب رصان لضافلا خيشلا ةمالع

 ةدئاز قاوشا و ةبيط ةيحت
 لامكا ربخ متملع دق مكنا بوقعي نب ملاس خيشلا نم تعمس دق دعب و

 .ابيرقت ةنس فصن ذنم مالس نبا باتك عبط

 انأدب امل هيلإ انفدهأ ام تسيل اهومتيأر يلا ةعبطلا ناف ديدشلا يفسألف

 :انم حيرصت نود اهرشن مت ةعبط يه لب \طوطخملا صنلا قيقحتب
 فورعملا يتاوللا مالس نبا باتك رشن ليصافت ضعب نع مكربخن نا دون
 بوقعي نب ملاس ملاعلا خيشلا و انأ انكرتشا .نيدلا عئارش و مالسالا ءدبب

 ةيضابإلل ةيخيراتلا تافنصملا مدقأ ربتعي يذلا باتكلا اذه قيقحت يف يبرجلا

 نأ ىري باهولا دبع يسح نسح موحرملا نا ركذلاب ريدحلا و .ةيبرغملا
 نيخرؤملا مدقأ وه (م٧٨٨/ه٣٧٢٦ ماع دعب يقوتملا) مالس نبا

 نييقي رفالا
 ءزج) ةيمالسإلا تارشنلا ةلسلس نمض اححصم و اققحم باتكلا عبط م

 و .م ٤.٠٥ ١ ه_/٩٨٥ ١ ةنس توريبب رداص راد عباطم يلع ٣٢)

 .باتكلا ناونعل ةروص ةلاس رلا هذه عم قفرنس
 ةنسلا يف رشن رخآ باتك ناونعل ةروص ةلاسرلا هذه يف اضيأ نودحت و

 راد لبق نم كلذ و ةيضابا رظن ةهجر نم هخيرات و مالسالا ناونع تحت اهسفن
 نم دبال هنأ وه حيضوتلا اذه ةباتك ىلا يعفد يذلا و .ةينانبللا أ رقا

 اهححصي مل ءاطخأب ةولمم ةصقان ةعبط يهف .ةعبطلا هذه نم مك ريذحت



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٦٨

 نيققحملا يشاوح نم اريبك اددع طقسأ دق ةعبطلا رشان نأب ملعلا عم .دحأ
 تمت هذه ةعبطلا و أرقا راد مسا ءارو همسا يفخأ و ءامسألا سرهف لمهأ و

 .اهتفرعم نود و نيققحملا نم حيرصت نودب
 ناك امنيح نيتنس لبق يلع حرتقا دق وهف روكذملا رشانلاب قلعتي ام امأ

 مايأ و ةينانبللا دالبلل ينويهصلا لالتحالا مايأ كلذ و - نوب يف ادوجوم

 يف باتكلا عبطل هتايناكمإ يف وه رظني نأ - ةيبرغلا توريبل ودعلا راصح
 مل ىلا ،ةمدقملا و يشاوحلا عم ققحملا صنلا نم ةخسن هل تيطعأف .توريب

 و باتكلا نومضم يلع علطي يكل ،كاذتقو ةيئاهنلا اهتغيص يف نكت
 و ‘باتكلا رشن ةيفيك نع ينربخيل انكمم هرشن ىأر ول كلذ دعب يب لصتي
 .انلبق نم ححصملا صنلا لاسرإل ادعوم هل ددحأ كلذ يلع ءانب

 يلئاسر يلع اباوج يل لسري مل و ائيش هنع عمسأ مل نوب يف انئاقتلا ذنم و

 لاصتالا لواحي مل و تارم ةدع ايناملأ راز هنأ بيرغلا نم و .هل اهتثعب لا

 مل هنأ وأ باتكلا عبطب همامتها لاز هنأ روصتأ نأ يعيبطلا نم ناكف .يب

 .هزاجنإل ةليسولا دجي
 ىلإ انلسرأ و ءيطاخلا هناونعب باتكلا رشنب انئجوف روهش ةدع لبق و

 مل هنأ الا }نيققحملا نم نذإ نود باتكلا رشن يلع جاجتحا لئاسر رشانلا

 نيتخسن لاسرإب يفتكا و }ةدحاو ةملكب ول و انيلع د ري . و انلئاس رل هب أي

 .اهئازجأ عيمج يف ةصقانلا ةعبطلا هذه نم

 هذه ءارش نم ةيراجتلا تابتكملا باحصأ و نيمتهملا اورذحت نأ وجرن و

 هناونعب ع وبطملا باتكلا ىلإ مهراظنأ تفل وجرن امك ةئطاخلا ةعبطلا
 و ةيئاهنلا اهتغيص يف ةمدقملا عم نيدلا عنارش ر مالسالا ءدب حيحصلا

 رداص راد ةعبط نأب ملعلا عم ماعلا ءامسألا سرهف عم و ةلماكلا يشاوحلا
 باتكلا بحاصل قيلي اميلس ايملع اقيقحت تققح و نيققحملا ةقفاومب تمت

 .يمالسإلا برغملا يخرؤم مدقأ وه يذلا



 ١٦٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نم ةيده بيرقلا تقولا يف مالس نبا باتك نم ةخسن مكل ثعبن فوس

 يف باتكلا عايض فاخأ ينأل اهلوصو نع ينوربخت نأ وجرأ .نيققحملا
 .ديربلا

 .مارتحالا قئاف و ةبيطلا يتايحت نم ديزم عم و

 سترافش زرف .د .مالسلا و

 لئاوأ" يف يثحب نم ةخسن لصفنم يديرب فرظ يف مكلصتس :ةظحالم

 ."برغملاب ةيضابإلا

 . ١-٤ ص ،ينيابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس ملقب مالس نبا باتك : رظنا

 دارملا ةياغ ىلع دادمالا ةيادب ©

 . يدنكلا هللادبع نب دمحأ نب لمح نب ناميلس : فلؤملا

 . يملاسلا نيدلا رونل دامتعالا ملع ي دارملا ةياغ ةديصقل حرش وه و

 .م٦٨٩١/ه 0١ ١٤٠٦ ط ,ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 اهطورش و اهعاونأ و اهموهفم ةعدبلا ©
 .(ع١٨٩١-٩٩٨١/ه١٠٤١-٣١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(فقفصم) ةايحلا دهعمب جرختلا ثوحب راطإ يف ميهاربإ حاورلوب بلاطلا ريرحت
 رهظتساف ،ةينآرقلا ةسردملا لخد ،ةرارقلا ةنيدمب - ضويب - فلؤملا دلو

 :نآرقلا ظافح ةقلح ىلإ كلذب مضناو ،غ ولبلا نس لبق ميركلا نآرقلا

 و يكيربلا ميهاربإ جاحلا :هخياشم نع ةيبرعلاو هقفلا ئدابم ذخأ ،ناورإ

 و يفوت ،ةنس ٨٣ زهاني رمع يف ىيحي نب رمع خيشلا و ،هللا دبع العلا وبأ
 .دشاح بكوم يق هنامثج عيش

 دوهيلاو ىراصنلا ىلع درلا يف دوهجلا لذب ©

 .ىملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٧٠

 © ىراصنلا سابل ىراصنلا سرادم نم ريذحتلا ،ةمدقم 8ميدقت :هتايوتحم

 دالب ىراصنلا لخد يذلا ببسلا ىحللا قلح .ةيبنجألا ةغللا ملعت

 عاطتسي امب ودعلل دادعتسالا و ،رزاوتلا و رصانتلا ىلع ثحلا يف ،مالسإلا

 و ىراصنلا تاعوبطم نم ريذحتلا يف ءهلئاوغ ىلع هيبنتلا و ةوقلا نم

 .لافطألا بيذهتل قيرطلا يف اهوحن

 ../ :هنع عجار

 ةايحلا روذب ٥

 . ناضمر د ومح :فلؤملا

 . رئازحلاب ةيرجح ةعبط

 هراثآ و هتايح يداربلا ©

 .يلادعلا ملاس :فلؤملا
 لوصأ و ةعيرشلل ةينوتيزلا ةيلكلاب تشقون .ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر

 مجحلا نم ،ص ٤٩٠ ،يباشلا يلع ذاتسألا فارشإب م٣٨٩١ ،نيدلا

 .ارطس ٣١ ،مم٥٣١×٠٦٢ ةينوتيزلا ةيلكلا ةبتكمب ةنوقرم ،ريبكلا

 يضابإلا بهذملا كولس يف يميهاربلا ©

 ۔٢٩٢ :نيب يح) يتاردسلا حوناب نب ميهاربإ نب ناميلس :فلؤمل
 .(م١٢٠١-٥٠.٩/_ه ٤١٦

 رمع كرئازحجلاب نالجرا و يرق يدحإ ةتاردسب نيرومغملا مالعألا نم
 .ًاليوط
 خيرات يف اباتك فلأ هنإ (].[عاطنعالعن×) ريتيل قرشتسملا هنع لاق
 بمذملا كولس ي يميهاربلا :ناونع تحت تادلح ةسمخ ق ىضابإلا بهذملا

 .يضابإلا



 ١٧١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 :هباتك ىق ويتيل دنع الا روكذملا امباتكل ال و ةيصخشلا هذهل اركذ دحن مل و

 ينربخأ امنيح" :ةنابصعوب ثحابلا لوقي اذه يف و ،ةيوارحص ةنيدم ةلقرو
 و ،اروكشم ماملا طوطخملا اذه ىلإ هنت و يدوهزم دوعسم ذاتسألا

 يف هناونع تدصق ءويتيل قرشتسملا ةافوب بويأ دمحم ديعس جاحلا ينيربخأ

 هنكل و ،فزري ايح هسفن قرشتسملا تدجوف هتكرت دجأ ىلع اسنرف

 يف كلذ ناك و ءيشب رفظأ ملف هتيؤر نود تلاح للعب للعت و ىراوت
 ٨٩/٣/٣١ ٨٥١٩".

 ١٢٣٣-١٢٣٤. (نوقرم) .نالجراوب ةراضحلا ملاعم :ةنابصعوب :ردصملا

 ةفسالفلا يعبتم تاهيومتل ةفصاقلا نيهاربلا ©

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا
 .(م ١٩٩٢٨

 نم ةسماخلا يف يردحلا ضرمم هللا هالتبا ،بازيمب نجسي ينيب ءاملع نم

 .ىمعلاب بيصأف هرمع
 ميهاربإ نب حلاص جاحلا خيشلا يناثلا هدج نع ىقلت ذإ هترسأ هب تمتها

 دنع سرد مغ ‘تاونس عست نبا وه و نآرقلا ظفح و ،مولعلا ئدابم يلعل

 ةعيرشلا و ةيوغللا مولعلا نتنيو نودع نب فسوي ينبا رمع و ديعس :هيلاخ
 و ،‘وسيردا نب ناميلس نب دمحما خيشلا نع كلذك ذخأو قطنملا و

 خيشلا دهعمب هملعت راوشم متخ مث خيشلا ةافو ىلإ ابلاط هدنع ثكم

 .رابزا ىسيع نب دمحم جاحلا خيشلاب ارورم شيفطا

 ناكو اهريغو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف ابتك شيفطا بطقلا دنع سرد

 عمتجاف نيترم - هتلع ىلع - سنوت ىلإ رفاس "ملعلا نم ةدازتسالا مئاد

 رهزألا عماج يف اسورد رضح امك ،ةنوتيزلا يف مهسورد رضح و اهئاملعب
 لك يف ناك و ،نيترم جحو ،جحلا ىلإ هقيرط يف امب هرورم دنع ةرهاقلاب



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٧٢

 يف هاضمأ ًالماك ًاماع ةيناثلا ةجحلا يف ماقأ ،زاجحلا ءاملعب عمتجي ةرم
 .ءاملعلا ةسلاحب و ةءارقلا

 يحب رادب كلذ ناكو ،ةركبم نس يف وه و هيجوتلاو ميلعتلل سلج
 هدهعم يف هفلخ رابزا هخيش يفوت املو .م٠٩٨١/ه٨٠٣١ ماع "تاعوبلا
 .هليحر دعب ناديملا يف بطقلا فلخ و .بطقلا دهعم ىلإ هباهذ لبق

 راد يف سيردتلا ىلوت امك ،م٩٨٨١/ه٧٠٣١ ماع هل ادهعم ًاشنأ

 .نجسي ىب دجسم "ناوريا" ذيمالتلا

 مظن و م٧١٩١/ه٦٣٣١ ماع نجسي نبب ةبارعلا ةخيشم هيلإ تدنسأ
 .نجسي ييب دجسم فاقوأ حلاصم فلتخم

 دجسملل ةعبات ةيماظن ةسردم لوأ أشنأ م٧٢٩١/ه٦٤٣١ ماع يف و

 .ةيرداجلا ةسردملا سيسأت لبف

 ةمئاق لازت ال يلا - هتبنكمي دجوي ذإ 5اهفيلأتو بتكلا عمحم امتهم ناك

 .طوطخم م خ وبطم نيب باتك يفلأ وحن - مويلا ىلإ

 ىلخ برجلا ىلع درلا يف يلجلا ناهربلا ©
 .(م ٣٣٢ ١ه/ ١4! .ت) شيفطا ىسبع نب فسوي نب دمحما :فنؤملا

 . ط وطخ

 لوصألا يف ناتسبلا ©

 .ليحرلا نب بربخ نب دمحم نب دمحم نب ريشب :فلؤمل
 ؛ ١ ٩ص ،ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :هباتك يف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 . ٦٧٢ص ةيضفلا دوقعلا .يثراحلا

 همدقت و مالسإلا رئاشب ©

 .اشاب ينورابلا هللا دبع نب ناميلس نب ميهاربا :فلؤملا



 ١٧٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 . رصاعملا خيراتلا ق ايبيل مالعأ و ءاملع نم

 .ع وبطم

 ةريصبلا ©

 .حاض رولا نب حلاص :فلؤملا

 .نيدلج يف

 . ٦٢ص ةيضرلا ةعمللا :يف ىملاسلا اهركذ

 نايدألا يف ةريصبلا ©

 /_ه٦ ٢٣١ .ت) مصألا دمحأ نب هللاديبع ىأ نب نامثع دمحموبا :فلؤملا

 .(م٢٢ ٤

 .هقفلا ماكحأ يف وه و نامعب ةيضابإلا ءاهقف نم ضاق
 يف تسفو الاب عبط و ص٢٦ ٤٤ يبحل ١ يب ابلا يسيع ةعبطم . رصم يف عبط

 ٤ ٥٨٢/٣٣٤ عاديالا مقر ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس
 .ص٢٦ ٤٤ ،[.ت .د)

 سراوب هللا دبع خيشلل فيرعت ةقاطب ©

 .سراوب لمح نب ىفطصم :فلؤملا

 .ةرارقلا ثارتلا ةيعمج ةزوحب ةروصم ةخسن هنم ص٦ ةط وطخ

 ميهاربإ نب رمع قاود موحرملا نع ةزجوم فيرعت ةقاطب ©
 .قاود ناميلس :فلؤملا

 .فلؤملا دي طخب ص ١ ةط وطخ

 ميهاربإ نب هللا دبع العلا وبأ ىماصعلا لطبلا ٥

 . رمع رصان :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٧٤

 .ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج ةزوحب ةحخسن ص ٤ ‘هدي طخب ط وطخ

 ةيضابالا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ©

 .يريبعحلا تاحرف :فلؤملا

 ص ٩٢٦ (ةثيدحلا ناولألا ةعبطم) م٩٨٩١ عاديإ ،[.ن.د] ،[.م.د])

 .طئارخ

 .تافاشك ىلع لمتشي \٢٣٨۔-٥١٧٧ص :ةيفارج ويلبب

 .ةيبرعلا ةعبطملا ةيادرغ _

 .م٧٨٩١/ه١ ٤٠٨ ثارتلا ةيعمج ةرارقلا ،رئازحلا

 بالطلا ةيغب ©

 .يعماجلا هللادبع نب ديمح رورس وبأ :فلؤملا
 .م٧٩٩١/ه١ ٤١٨ عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل نيمألا راد [نامع]

 .ص ٢٣٢٤

 .يرماضلا ةبتكم .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ازجر ةيضابإلا دنع ةسمخلا مالسإلا ناكرأ يف

 . ٤ ١ ص ،بدألا راطا يف هقفلا :هنع عجار © بلاطلا ةيغب :ليق و

 ةديعسلا دالبلا ©

 .ساموت مارت رب :فلؤملا

 .هللادبع نيمأ دمحم :ةمجرت

 .م١٨٩١/ه ١٤٠١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةنتف نم تعقو ام دييقت :هلعل ؤ بازيم يداو ةرامعو ةيادرغ دالب ©

 . نودع نب ومح نب فس وي هلعل ،لوهحب : فلؤملا



 ١٧٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ةياد رغ ص٦ ٠ طوطخم

 لمجلا و تادرفملا ف لمألا غولب ٥

 /ه٢٦٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ :فَؤملا

 .(م٤١٩١

 .ةيضابإلا نايعأ نم ءهيقف خرؤم

 ش ےها٣.د٥ ةنس اهفلأ بارعالا يق لمجلا ماكحأ ق ةم وظنم }ط وطخ

 .ه ١٣١٥ ةنس اهحقن

 نالجراو يف بالج ونب ©
 .يبعصملا ىيحي نب مساقلا وبآ :فلؤملا

 .عيب رلا وبأ ناميلس لقعم وب ةسارد و دادعا ط وطخم

 ] ١ مقر ةلقرو خيرات لوح تاظحاام و ةققمحح صوصن ةلسلس

 .م٥٩٩١/ه١ ٤١٦

 نامع ف يدنلجلا اونب ©

 .يسم .جح انوسنكلو :فلؤملا

 ص ٨٦٢ ١٩م، ٥‘٤ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع

 نامع يف ناهبن ونب ©

 .يثراحلا ناميلس نب دمح نب ل اس :فلؤملا

 .نامعب عبط

 لوقعلا ر اونأ ةجمب =راونألا ةجمب ©
 م/_ه ٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .(م ١٩٩١٤



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٧٦

 يف مهدنع ملعلا ةساير هيلإ تهتنا ،ةيضابإلا نايعأ نم ءهيقف خرؤم

 .اريرض ناك و نامع يف هتافو و هدلوم هرصع

 ."لوقعلا راونأ" اهامس نيدلا لوصأ يف هل ةزوجرأ حرش وه و
 .ةعوسوملا ةعطبم رصمب عبط _

 .ص١٧١ ،م١٩٩١/ه ١٤١١ ،٢٦ط !ةماقتسالا ةبتكم طقسم _

 ظعاوملا و مكحلا و مولعلا نم ةريثك نونف ىلع ةلمتشملا سلاجلا ذجمب ©

 نامع ىف بيسملا لآ ةليبق نم يبايسلا ليمج نب نافلخ ييحيوبأ :فلؤملا

 .(_ه ١٣٠٨ ماع دلو)

 .م٩٨٩١/ه٩٠٤١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

5 

 ىعم ام" :ناونعب لصف هيف ،ةيداقتعالا لئاسملا و مكحلا يف رعشلاب هبتك

 ةعفد ةكئالملا قلخ له" :ناونعب ثحب و "هيف يفاحلا و نآرقلا يف يلاغلا

 ىلع تابجاولا لوأ يف لصفو ةلضافملا ف ثحب و "ائيشف ائيش وأ ةدحاو

 .فلكملا

 لوصأ يف لوصألا لوصف و رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس :هراثآ نم
 دنع ةجحلا و ءاهقفلا دنع عجرملا يه نيلا ةماهلا ددعاوق و هقفلا

 قح مل اعم ع يرخألا ةيميملا و ةيماللا ةديصقلا اضيا هلو ةيضابإلاءاملع

 و ًامكح و ابدأ و اهقف ًالفاح اناويد لكشت ةيمظن ةب وجأ هل و مالعأ قحلا

 .دشارم

 رابجنز ماكح نويديعسوبلا ٥

 .ىسرافلا حلاص هللادبع :فلؤملا

 . ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو 7



 ١٧٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ينركلا سلجم ءاضعأ عامتجا نايب ©

 .ينثركلا سلجب

 نييلوصألا دنع لعفلاب نايبلا ©

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص ٤٨ م ٢٠٠ ./ه ١٤٢١ اط [طقسم)

 خيراوتلا نايب ©

 .لوهجب :فلؤملا

 دهعم يث طوطخم ،فرشتسم طخب ةخسن ،بازيم ييب خيرات نم مسق وهو
 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا
 ه٨٧٣١ ةدعقلا وذ ١. ج ٥8جم ،ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلج :ردصملا

 .١٢ص

 ةقيقحلا نايب ©

 /_ه٣٩٣١-٢٠٣١) دمحما جاحلا ميهاربإ نب ىسيع نب رمع :فلؤملا
 .(م ١٨٨٤-١٩٧٣

 .م١٣٩١ ةنس كشارحلاب ع وبطم

 ثيح كاي لوألا هملعت ىقلت ،بازيمب فطعلا ةنيدم ديلاوم نم فلؤملا و
 .ةيبهذملا ئدابملا ذخأ و ميركلا نآرقلا ظفح

 عرشلا نايب ه

 .ه ٥٠٨ ناضمر ١٢ يف يفوتملا يدنكلا ميهاربإ نب دمحم :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٧٨

 و ،م٤٨٩١/ه٤٠٤١ هةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس
 م٨٨٩١/ه١ ٤٠٨ ماع ًاضيأ عبط و ،ةعيرشلا باوبأ عيمج يلع يوتحي
 .اءزج ٧١ ىلاوح اهنم ردص دق و

 و ةثالث يف هنإ :لاقي و ادلج نيعبس و نينثا يف :هنع ىملاسلا نيدلا رون لاق

 هدعب نم ءاملعلا ضعب هلدبأف ةاكزلا يف دلج هنم بهذ هنإ و ادلج نيعبس

 هعفن مع ةكربلا رهاظ باتكل هنأ و هعورف و عرشلا لوصأل عماج وه و
 .قافولا لهأ دمتسا هنم و قافآلا

 .١٢۔-٠٢ص يملاسلل { ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا : رظنا

 خيراوتلا ضعب يف نايب ©

 /ه٢٥٢١-٨٥١١) نودع نب ومح نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٦٣٨١۔-٧١ ٤٥

 .ط وطخ
 ةثيدحلا ةيملعلا ةضهنلا لاجر لئاوأ و نجسي يب ءاملع نم فلؤملا و
 .نجسي يبب رمعاو مساق ةلئاعل هبسنب يهتني ‘بازيمت

 يبأ هخيش نع ملعلا ذخأ و .م٥٤٧١/ه٨٥١١ ةنس رخوأ يف دلو

 .ييمثلا زيزعلا دبع خيشلا نع و ،يلضفألا حلاص نب ىيحي ءايركز
 و ظعولا و سيردتلل نجسي ييب دجسمب نسأ امل يييمثلا خيشلا هفلختسا

 .ءاتفإلا
 عبرأ ةرهاقلاب ماقأ عجر املو (م١٩٧١/ه٥٠٢١ ةنس جحلا ىلإ رفاس

 و ةوعدلاب لغتشيل هنطو ىلإ داعو ،رهزألا ءاملع لحاطف يقلف ‘تاونس
 ةسائر ىلوت .م٣١٨١/ه٩٢٢١ ماع نايرب ىلإ رفاس هنأ ركذ و .فيلأتلا

 وه و ةنيدملا يضاق ناكو دجسملا فاقوأ مظنف نجسي ىب ةبارع سلجب

 ءاملع ىدل ةصاخ ةزاجإ ربتعت لا نيدلا بسن ةلسلس يف ةقلح

 .ةيضابإلا



 ١٧٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 جاحلب :هذيمالت رهشأ نم و ؛يمثلا زيزعلا دبع خيشلا هذاتسأل ليلا باتك سرد

 .نتنيو فسوي نب ديعس جاحلا و ىيحي نب ناميلس و ،يرارقلا يساك نب
 ذإ ،امب اًمتهم شيفطا بطقلا ناك و هملع ةعس ىلع دهشت تافلؤم كرت

 .هيلإ هبتك ضعب تلقتنا و همأ مع نبا وه

 ناهربلا و نايبلا ©

 .يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ :فلؤمل
 . ٧٢ص .ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :يف يملاسلا هركذ

 بدألا و هقفلا نب ه

 .ص٧٩١ ،م٨٨٩١/ه١ ٤٠٨ ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم
 .ازجر ةيضابإلا دنع بدألا و هقفلا يت

 جاتلا ©

 .ت) مصألا دمحأ نب هللا دبع ىأ نب نامثع هللادبع وبا :فلؤملا

 .(ع٤٣٢١/ه١٣٦
 .نامعب ةيضابإلا ءاهقف نم ضاق

 تاطوطخملا ةبتكم يف دحاو ءزج هنم دجوي و اءزج نيسمخو دحاو يق
 .هءازجأ ةيقب فرعنال و نورشعلا و سداسلا وه و ةينامعلا ثارتلا ةرازوب

 رصتخملا جانلا = مولعملا جاهنملا ررد نم موظنملا جاتلا = جاهنملا ىلع جاتلا ©

 جاهنملا
 ييمثلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع :فلؤملا
 .(م٨٠٨١-٨١٧١/ه١ )٠ ١١٢٣-٢٢٢٣ نيدلا ءايضب بقلملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٨٠

 .هقفلا يف اءزج نيرشع و ةتس ي

 ىفطصم و يمع اباب دمحم نيثحابلا دادعإ و طبض نامع ةنطلس يف عبط

 .يفيرش

 .م٠٠٠٢/ه ١٤٦٢١ ،يلوألا ةعبطلا
 مولعملا ج اهنملا ررد نم م وظنملا جاتلا :ناونعب فلؤملا طخ ط وطخم هنزم و

 .نجسي يبب ،ةماقتسالا ةبتكم يق

 . يملاسلا خيشلا ةبتكمب جاهنملا رصتخم ج اتلا :ناونعب ط وطخم هنم و

 ج اهملا ىلع جاتلا = مولعملا جاهنملا ررد نم موظنملا جات ©

 نبيمتسرلا ةمنأ رابخأ = نبيمتسرلا ةمئألا خيرات ٥

 ةبرج و نارهو ىلع ىراصنلا ءاليتسا خيرات ©

 .ينورابلا ىسوم نب ءايركز نب دمحم :فلؤملا
 :لصألا ،ةقروا١١ مم ٠.٠٦١×٢.د٥ حضاو طح 6 يب رغم لماك ط وطخ

 .نجسي يب زايتم ةبتكم

 نامع لهأ خيرات ©

 .فلؤملا لوهجب
 .روشاع حاتفلا دبع ديعس هرشن

 .ص 08١ ١٨٨ ط م ٩٧٩ ١ .ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازو }نامع

 ةيسايس و ةيداصتقا و ةيعامتجا ةسارد بازم ينب خيرات ٥

 .ريكب نب فسوي ديعس جاحلا :فلؤملا

 .م٢٩٩١ ٬ةيبرعلا ةعبطملا ةيادرغ رئازحلا



 ١٨١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نايربب يسردملا ميلعتلا خيرات ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(ع٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤٠٦

 ةمئاقلا هذه تعبط دق و يبدألا ينارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف ركذ

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم يف

 ةبرج ةريزج خيرات ©
 .(م٨٨٩١-٣٠٩١/ه٨٠٤١-١٢٣١) بوقعي نب ملاس :فلؤمل

 . م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ رشنلل يوجلا راد سنوت

 ذخأ و م٣٢٢٩١ ةنس يسابلا عماجب قحتلا مث ةراجتلاب هتايح فلؤملا أدب
 .ةنوتيزلا عماجب هملعت لصاو مث ‘قوزرم نب رمع خيشلا ىلع مولعلا ئدابم
 و "عماجلا رتافد يف الجسم نكي مل ذإ ‘تاقلحلا نم هل بيطي امب لصتاف

 .يرجاملا خيشلا و ،ييوغزلا دمحم خيشلا :كاذنآ هتذتاسأ زربأ نم

 نب دمحم ةمالعلا سنوتب ةيضابإلا خيش ىلع ةصاخ اسورد ىقلتي ناكو
 .ييمنلا حلاص

 ؛عيوطتلا ةجرد ىلإ لصوف ١٩٢٩-١٩٣٣ تاونس ثالث سنوت يف يقب
 .م٨٣٩١-٣٣٩١ تاونس سمخ اماضحأ يف يقبو ،رهزألا ىلإ لقتنا مث

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ خشيلا قلح و عماجلا قلح نيب لقنتي

 يف هتقو مظعم يضقي و ،نولوطب سوماحجلا ةلاكو نكسي ناكو
 نم صوصن ةدع خسن امك ءارفاو ابيصن امماطوطخم نم خسنف ؛خاسنتسالا

 .ليثم اهل لق ةيرث ةبتكم كلذ دعب عمجف ،ةرهاقلاب ةينطولا ةبتكملا
 و ظعولا و سيردتلا ىلع فكعف ،ةحالفلاب لغتشا ةبرج ىلإ هعوجرب و
 قالملا عماج و ،‘قوسلا ةموحب خيشلا عماج :اهنم دجاسم ةدعب داشرإلا

 .نزيغب نيكالت عماج و ،نايغدصب دواد يب عماجو ،غلاوب



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٨٢

 تارم ةدع دده تيح ركنملا نع يهنلا و ف ورعملاب رمألا ق ةدشلاب ف رع

 ريس يف ةصاخب و ،خيراتلا يف اققحم ناك .ركنملا باحصأ نم لتقلاب

 .هتامولعم نم نوديفتسي و هنوريشتسي ةلبق نوثحابلا هذختاف ةيضابإلا

 نب قداصلا و ،ةجوق مساق و ،يريبعجلا تاحرف :هذيمالت زربأ نمو
 .ينورابلا فسوي و ،قوزرم
 .ةبرجب ةبارعلا ةقلح ءاضعأ نم وضع رخآ ربتعي

 برغلا سلبارط يف برحلا خيرات ©
 /_ه٩٥٣١-٧٨٢١)(اشاب) ينورابلا ىيحي نب هللادبع نب ناميلس :فلؤملا

 .(م ١٨٧٠-١٩٤٠

 ةداملا رضحي ناك دق .نيينورابلا ةلئاع نم ايبيلب ةسوفن لبج يف وداجب دلو

 .همتي مل هنأ ريغ باتكلا اذه ةيملعلا

 نايربب ةيحالصإلا ةكرحلا خيرات ه

 .(م٧٦٩١/ه٧٨٣١.ت) نيسح رصانلا نب ناميلس :فلؤملا

 يف ةيحالصإلا ةضهنلا راصنأ نم و ،با زيم نايرب ةدلب تالاجر نم
 .بونخلا و لامشلا
 . ه٦٤٣١ رفص ٢ يف تسسأت يلا نايربب حتفلا ةيعمج ةسائر لوأ ىلوت

 .اطوطخم لازي ال هباتك و

 نرق فصن يف ةيحالصإلا ةكرحلا خيرات ه
 .يلكب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا

 يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةايح خيرات ©
 .لوهجب :فلؤملا



 ١٨٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 سماش نب دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا ةمجرت هذهف :هلوأ ص ٤ ١
 تاطوطخملا ةبتكم يف طوطخم ...ملاس روكذملا خيشلا وه هبسن يبايسلا

 ١٨٧٤. مقر ،ةينامعلا ثارتلا ةرازوب

 جليخلا خي رات ٥

 .نوسليو تدلونرآ :فلؤمل
 .م٨٨٩١/ه١ ٤٠٩ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ىصقألا برغملاب مالسإلا لود خيرات ٥

 .ي وي زبل ةلا هللا دبع زب دىحأ نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 . ٤١٣ طابرلا ةيكلملا ةبتكملاب طوطخم

 ةيضاملا مايألا يف ةيضابإلا لاجر خيرات ©

 .(ه١ ١٠٤/ه٦٠٣٢١) زايتم ح ونب نب ميهاربإ :فلؤملا

 .ط وطخ

 هترسأ و جاحلب خيشل شلا خيرات ٥

 ١٩٣١.ت) تراسواتب فورعملا \نالهج ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 . ( ح ١ ٩ ٧ ١ /ه

 ديلع رثعي مل ط رطخم

 ةيبرعلا رئازجلا فحص خيرات ©

 /ه )١٣٠٦-١٣٩٣ ناظقيلاوبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربا :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 .ط وطخم

 



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٨٤

 ةينطو دئارج ينامث ردصأ ءةيرئازحلا ةفاحصلا خيش ناظقيلاوبأ ربتعي

 م٨٣٩١-٦٢٩١/ه٧٥٣١-۔-٥٤٣١ نيب اميف ةيبرعلا ةغللاب ةيمالسإ

 يداو :يلاوتلا ىلع يه و ىرخألا ولت ةدحاو يسنرفلا رامعتسالا اهطقسأ

 هلف ،ناقرفلا ،ةمألا ساربنلا ناتسبلا ،رونلا ؤبرغملا ؤبازيم ،‘بازيم

 .ةيبرعلا ةفاحصلا لاحب يف ةديدع براحت

 . ط وطخ

 رافظ خيرات ©

 .ل وهحج :فلؤملا

 ريقف اي لاق و ديلا يتآ و دسفن :ب أدبي و صقان :هلوأ اطوطخم ص٦٥
 ..كيلع اقح يل راص د دق
 نب دمحم ناطلسلا ةريس كلذك و ةديدقلا ةديصق مغ رافظ خيرات نمضتي

 .لحكألاب بقلملا نيوجنملا دمحأ

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو - تاطوطخملا ةبتكمب ١٩٣٥ مقر

 نامع خيرات ©

 .سبيليف لدنو :فلؤملا

 .م٩٨٩١/ه ١٤٠٩ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةمألا رابخألا عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات ٥

 .(م٨١/ه٢٦١ ق) يوكزألا ديعس نب ناحرس :فلؤمل

 ميدقتلا يف ضرع 8،طيسب يلوأ قيقحت ،يسيقلا بيسح ديحلا دبع هققح

 ٤©، 0٣٢٢٣ باوبألا نم مسق وه و عوبطملا مسقلا و باتكلا باوبأ عيمج

 اهنم و نييديعسوبلا نع لوهجب خرؤم لصف ةفاضإ عم ٦. ٢٧. ٢٨



 ١٨٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةرازو رشن ١٩٨٠ ،©ب رعلا لجس عباطم ،نامع ١©، ط سوباق ناطلسلا

 .ةيزيجلنإلا ىلإ مجرت مسقلا اذه و ص٦١ ٤ ،نامعب يموقلا ثارتل
 ..., ! 0 0 س 01 [ 1728.[.

 .م٦٧٩١ ةنس يبظوبأ يف عبطو

 ايبيل يف يبرعلا حتفلا خيرات ©

 .ي وازلا رىجحأ رهاطلا :فلؤملا

 .م ١٩٦٣ ةرهاقلا

 يضابإلا بهذملا خيرات ٥

 .جاحلاب راشق :فلؤملا

 .ص٦٦ ،م٩٩١ ٠ ،©٢ط ،يرماضلا ةبتكم ،(نامع) بيسلا

 .ةيضابإلا خيرات يت ةئيضملا ةعمللا :فالغلا ناونع

 ةيضابالا ةبراغملا خيرات ©

 .يوسلا يغراملا :فلؤملا
 .ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةبوتكم ةخسن

 ريبكلا برغملا خيرات ©
 .زوبد يلع دمحم :فلؤملا

 .تادلحب ٩٦٣ ١م، ٣ ثةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ،رئازجلا

 و ةيضابإلا يخرؤم نم هريغ نع فلتخت اديدج ابولسأ هفيلأت يف عبتا
 برغملا دالب يف ةيمالسإلا لودلا افنصم ةيرصع اظافلأ لمعتسا و اهيركفم
 يف هباتك يف ضافأ دق و ةيكلم و ةيروهمج ىلإ ةيمالسإلا روصعلا يت

 



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٨٦

 ةيمتس رلا ةلودلا خيرات ةصاخ و ةيقي رفأ لامش يف ةيضابإلا نع ثيدحلا

 .نامتكلا ةلحرم يف اهخياشم و ةيضابإلا ةمئأ ىلإ راشأ امك .ةيضابإلا

 بلهملا لآ و دئاقلا بلهملا م خيرات ٥

 .يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس :فلؤملا

 .م ١٩٨٨ ةنس طقسم

 بازيم يداو خيرات ٥

 .ييازيملا شيفطا فسوي نب دمحأ خيشلا :فلؤم

 .ص ١٣١ يبرغم طح :

 .دحأ اوفك هل نكي مل و دلوي مل و دلي مل دمصلا هللا دحا هللاوه لق :اهلوأ

 باتكلا يهتنا .ميلع ملع يذ لك قوفو ميظع لمعلاو ملعلا يف :اهرخآ
 .يفطصا نيذلا هدابع يلع مالس و يبسح و هللدمحلا ،باهولا كلملا نوعب

 .ها ٢٩٩ ةنس مارحلا مرحم نم ٢٨ ي هخسن مت

 .طقسمب سوباق ناطلسلا ةعماخل ةعباتلا عماجلا ةبتكم يف ةروصم ةطوطخم

 بازيم يداو خيرات ٥

 .(ه٤١. ١۔-١ )٢ ٣٠ زايتم ح ونب نب ميهاربإ :فلؤملا

 .نجسي يب زايتم ةلئاع ةبتكم ص ٩ ١ . ٠،يب رغم فلؤملا طخب ط وطخ

 بهذملا يف فيلأت ه

 .(ع٦١/ه ٠١ق لبق) فسوي نب حون يبأ نب ايركز وبأ :فلؤملا
 .يضابإ ملاع ،غيرأ مالعأ نم

 ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات ٥



 ١٨٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةرشع ةيناثلا ةنسلا ، ةيعامتجالا مولعلل ةيسنوتلا ةلجما :ف ترشن ةلاقم

 .(م٥٧٩١)

 ةرصبتلا ©

 .(ه ٥٧٨.ت) يجنملا حاضو نب حلاص :فلؤملا

 اذه دجوي و نيرخأتملا بتك يف ةثوثبم ةديدع ةبوجأ هلو "نيئزج يت
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف باتكلا

 نايدألا و ماكحألا يف نايبتلا ©

 .يقورحملا ةعمج نب شيورد :فلؤملا
 ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم يف دجوي طوطخم .نيمخض نيدلب يف
 يف عجارملا عفنأ نم و ةيضابإلا ةيهقفلا بتكلا سئافن نم دعي و ةينامعلا

 دجوي و .يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلل ايلاو هفلؤم ناك و لاحلا اذه

 رخآ ط وطخ و يديعس وبلا دمحأ نب لمحم ديسلا ةبتكم ق ط وطخ هنم

 .ءارمحلا فقو ةبتكمب

 دابعلا لاعفأ نييبت ©

 فس وي نب ركب يبأ نب ركب نب لمح نب لرىجحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م١١١١/ه٥ ٠ ٤.ت) يسوفنلا يئاطس رفلا

 ةبلطلا ضيرحت ©

 .(م٣١/ه.٧ق لوألا فصنلا) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا

 .ح ورش اهيلع و ةعوبطم ءةيئاح ةديصق



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٨٨

 اهيناعم و ةيعرشلا لوصألا عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا ه
 يسباقلا يطفنلا يتازملا يتالسولا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤمل
 . )م ٤٧١ ه__/٧٩ ٠ ١ .تا

 "ةوعدلا لهأ فيناصت فرشأ نم هنإ" :لاق و يداربلا هركذ طوطخم

 نكلو {ةيعماج ةلاسرل هريضحت راطإ يف ،يسلدنالا دومحم ثحابلا هققح
 يمع خيشلا ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم و ،شقاني نأ لبق ةينملا هتلجاع

 /_ه٤٨٨ يف ةخرؤم ديعس يمع خيشلا طخب إةيادرغب ديعس (يمار
 .لماك \ةحفص ٤٩ ١م. ١٢٨

 ةحفص لكب ،طسوتملا مجحلا ص٠١١ ءةبرجب ةينورابلاب رخآ طوطخو

 .م٣٥٨١/ه٩٦١٢٦١ خيراتب خسن مم ١٧٥×١١٥ ارطس ٦٤

 نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ©

 يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ نيدلارون :فلؤمل
 .(_ ه٢٣٣١.ت)

 .ي رئازلا شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ :حيحصت

 .دلجب يف ناءزج 0١٩٦١ يبرعلا باتكلا راد عباطم ،ةرهاقلا

 .ج٢ ته ١٣٥ . ،©بابشلا ةعبطم ،ةرهاقلا _

 .م٧٩١ ٤ ةسماخلا ةعبطلا تيوكلا _

 .[.ت.د] ،ةيبهذلا عباطملا ،نامع ةنطلس ،يور

 يف اهركذي لا ةميدقلا رداصملا نم ريثك ىلع اذه هباتك يف ىملاسلا دمتعي

 يبأ و رثؤملا يبأ ةريس و يبتوعلل برعلا باسنأ باتك لنم هباتك ايانث

 لثم ةيضابإ ريغ ىرخأ رداصم ىلإ ةفاضإلاب ليحرلا نب بوبحم نايفس
 قرشتسملا ركذي و .اهريغ و نودلخ نبا و ريثألا نبا و يدوعسملا

 لا رداصملا ىف درو امم نايعألا ةفحت يف ءاج امل هتلباقم دعب - نوسنكلو

 باتكلا اذه ربتعي هتاسابتقا ىف اقيقد و انيمأ ناك ىملاسلا نأ - اهنع لقن



 ١٨٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 امتاقالع و يلحملا نامع خيرات يف ثحبلا ديري نم لكل ةماهلا عجارملا نم

 رهاظملا دحأ لكشت نيلا ةيضابإلا ةمامإلا روطت ىلإ ةفاضإلاب ،امماريجب

 انموي تيح و يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب ذنم رطقلا كلذ خيرات يف ةيساسألا

 بهذملا راشتنا نع ةرصتخم تامولعم ءاطعا يف باتكلا ديفيو اذه

 و راكفألا لقن يف اومهاس نيذلا ملعلا ةلمح ءامسأ و نامع يف يضابإلا

 .نامع ىلإ ةرصبلا نم ةيضابإلا ئدابملا

 بابلألا يلوأ رذع يف بابلألا ةفحت ه
 /ه ٧٨١١.ت) يكيلملا يعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤمل

 .(م١ ٧٧٢٣

 .وريو لآ ةلئاع نم ‘بازيمبب ةكيلم ةدلبب دلو

 .امب رقتسا و م٢٩٦١/ه٣٠١١ ةنس هدلاو عم ةبرج ىلإ رفاس مث

 ،يوداخلا ديعس نبأ ىيحي خيشلا :مهنم كةريزحلا خياشم نع ملعلا ذخأ

 و يشكيودسلا يلع نب رمع خيشلا و "ينورابلا دمحم نب ناميلس خيشلاو
 جرع و ملعلا نم ديزتسيل سنوت ىلإ رفاس م١٠٧١/ه١١١١ ةنس يق

 .ةبرج ىلإ داع مث ،رهزألاب اسورد رضح ثيح رصم ىلإ اهدعب
 هل و ،اهيف مكحلا سلجب سيئر و ،اهئاملع ريبك و ،ةريزحلا نيفم راص و
 ال و ريبكلا عماجلل ةمزالم رثكأ ناك هنكلو ءاهدجاسمب سيردتلل سلاج

 ىيحي نب ديعس هخيش ةقفر اهنم جورخلا ىلإ هترطضا ةريزجلاب ةنتف تعقو
 .ةبرج ىلإ عجر مث ؛نينس عبس امب ثكم ةسوفن لبجب وداج ىلإ

 .مهميعز و يمالسإلا برغملا ةيضابإ لثمم ةيكرتلا ةلودلا رظن يف ناك و
 .ةديفم فيلأت فنص .ءايميكلا و طخلا و كلفلا ملعب ةديج ةفرعم هل

 نم نوريثك ذيمالت هيدي ىلع جرخت .ةطوطخم اهلك ةديدع يشاوحو
 حلاص نبا ىيحي ءايركز وبا خيشلا :مهرهشأ نم .ةيكلاملا و ةيضابإلا

 و ،ييورابلا مساق نب ىسيع و ،يخامشلا دمحم نب ناميلس و ،يلضفألا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٩٠

 نسحلا وبأ و دمحم هللا دبع وبأ :هدالوأ نم و .يروطغبلا دمحأ نب رمع

 .مهريغ و ،ييهم جاحلا و ،يلع
 نرقب ةنس يبأ يشحملا ةافو دعب ه١٧٨١١ رفص نم دحألا ةوحض يفوت

 .نمزلا نم
 .ةس يبأ دعب يناثلا يشحملا اع هيشاوح ةرثكل و

 بلطلا لصأ يف بحلا ةفحت ه

 .شيفطلا فس وي نب دمحم :فلؤملا

 .بطلا يف .م٥٨٩١/ه١ ٤٠٥ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 مأوتلا و ةفحتلا ©

 (ع١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ضئارفلا ملع ي
 .م ٠٥١ ٤ ١ه__/٩٨٥ ١ ءةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس

 .يرارقلا هباب نب ركب يبأ نب دمحم ديسلا نيباتكلا نيذه عبطب متها .ص ٢٠٦

 ةءاربلا و ةيالولا يف صيصختلا ه
 .(_ه٧٥٥.ت) يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ :فلؤملا

 .كلذ يف ةدراولا تايآلا ريسفت ي

 دوقعلا ،ينثراحلا ؛٢ ١ ص ةيضرلا ةعمللا :هباتك يف ىملاسلا نيدلا رون هركذ

 . . ٢٧٧ ص .ةيضفلا

 دجسملا نيشدت ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ؤىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل

 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 



 ١٩١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يث تركذ ،م٠٦٩١ ةنس نايرب دجسم دي دحت ةبسانمب تليق ةبهسم ةبطخ

 ةمناقلا دذه تعبط دق و .يد ألا ىنارت ركذ :اا ونع هدي طخب ةمئاق

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم
: 

 نامزلا ثداوح نامأ و نايسنلا ةركذت ©

 .(م٩٤٣١/_ه٠٥٧.تر يلاطيحلا ىسوم نب ليعامسا رهاط وبأ :فلؤملا
 نع ةرابع يه و ناطيج ةنيدمب أشنو ةسوفن لبجب دلو ،ةيضابإلا ءاملع نم
 ةيخيرأتلا تامولعملا نم ريثكلا لمحت امهمأ ريغ ةيبدألا و ةيداملا هتيصو

 .ةيفارغجلا و

 قحلم يف تعبط دق و فطعلاب ناورإ ةبتكمب ةديحو ةطوطخم ةخسن اهنم
 ٣١٦-٤ ٣٢. ص ٬ناورإ ةبتكم ليلد

 يرجهلا سداسلا نرقلا يف برغملا ةيضابإل يدقعلا ثارتلا ©

 .رئازجلا ،نيدلا لوصأل يلاعلا دهعملاب يلصف ثحب ،ايفارغويلبيب ةلواحم

 .ص٩٣٢ 6\٤٩٩١/ها٤١٤١

 رصاعملا يراضحلا ءانبلا يف هرود و ثارتلا ©

 .رمع نب ىيحي ىقتلم تاسارد
 ،م٨٧٩١ ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ةعبطم ،ةيفاقثلا ةايحلا تاروشنم ،سنوت

 .ص ٢٩٨

 (ةيمالسإلا ةيبرتلا يف ةينارت ةسارد) ةيضابالا دنع ةيبرتلا ©

 .ربنق دومح :فلؤملا

 .ص٣٢٦٣٢ م٥٨٩١/_ه ١٤٠٧ ءةفاقثلاراد \ةحودلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٩٢

 بيدجلا بلقلا بيصخت و بيدألا ةفحت بيترت ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب ۔امحما :فلؤملا

 .ينالتلا ناضمر نب ورمعل باتك بيترت وه و ،طوطخم

 بيترتلا بيترت ©
 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.تر شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 فس وي بوقعي يبأ بيترت دعب بيبج نب عيب رلا دنسم بيترت ةداعا وه و

 .ه٦٢٣١ رئازلا ميدق عبط ،ينالجراولا

 دئارفلا بيترت ©

 -٣٦٨١/_ه٦٧٣١۔-٠٨٢١) ىسوم و اباب ،دمحاب نب ومح :فلؤملا

 .(م٧٥٩١

 .هدهع يث بازيم يداو و ةيادرغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم
 .شيفطا خيشلا ةبوجأل بيترت وه باتكلا اذه و

 ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل دابعلا لاعفأ نييبت باتك بيترت ©
 .(م١٧١/ه١١) ييايغدصلا رباص نب راغمأ :فلؤملا
 .ةب رج ءاملع نم

 نالتلا ناضمر نب ورمع خيشلل طقللا باتك بيترت ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ط وطخم

 لوهجم فلؤمل \تاقلعملا باتك بيترت ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤمل
 .ط وطخ



 ١٩٢٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 خايشألا ناويد نم اياصولا باتك بيترت ©

 .(م٧١/ه١١ق لوألا فصنلا) ييايغدصلا رباص نب راغما :فلؤملا

 زيزع يبأ طقل بينرت ©
 .ييمثلا ميهاربإ جاحلا نب زيزعلا دبع :فلؤملا
 .ط وطخم

 زيزع يبأل ،طقللا باتك لئاسم بيترت ©

 /__ه١ ٢٥٢.ت) نودع نب ومح نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٦٣٨١

 .ط وطخ

 بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت ©
 /ه ٠ ٥٧ .ت) ييالج رارلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م١١ ٧٥

 .تارم ةدع عبط ،‘فيدحلا يف ةيضابإلا دمتعم

 ةسوفن لزاون بيترت ©
 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) .شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 ةماقتسالا ةبتكمب هنم ةخسن و ٧٦ همقر ،يلعل حلاص جاحلا ةبتكمب طوطخم

 ٠ ب - اد

 .ةيضابإلا ةمئأ ضعبل لئاسر و ةبوجأ ةعومحب وه و

 ح اص نب يلع نسحل ١ يب أ همجرت ٥

 .رمع رصان :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٩٤

 . ةرارقلا ،فارتلا ةيعمج ةزوحب ةخسن اهنم &ص٣٢ ةط وطخ

 عرشلا نايب باتك لالخ نم بيبح نيب عيبرلا ورمع يبأ مامإلا ةمجرت ©
 . ينابيشلا رماع نب دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا

 .تاحفص ٢٠٠١ ٤ ليربإ/ه ١٤٢٢ مارحلا مرحم يف اهبتك

 حلاص يديلب ةمجرت ©

 .حلاص نب بيحن يديلب :فلؤملا
 .ةرارقلا ،تارتلا ةيعمج ةبتكم ةطوطخم

 م٣٦٩١ ةنس نايرب يف اهبتك يلكب نمحرلا دبع خيشلا فيلأت ةمجرت ©

 .هدي طخب ،ناظقيلا يب أ خيشل ا ىلإ ةلاسر يه و

 يلكب دوعسم جاحلا خيشلا ةمجرت ©

 .يلكب جاحلا نب دمحأ :فلؤملا

 .ةرارقلا ،فتارتلا ةيعمج ةزوحب ص ١ ،فلؤملا دي طخب ةط وطخ

 يديعسوبلا دوعسم نب دمحم خيشلا ةمجرت ©
 . ينابيشلا رماع نب لرح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا

 ٣ ،م٢٠٠٢ سرام/ه٣٢٦٤١ مارحلا مرحم يف اهبتك .ةبتاكلا ةلآلا يلع
 .تاحفص

 بجر ف هاركذ ةبسانم شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ةمجرت ٥

 م٣٩٩١/ه١ ٤١٣

 .ص ٤ نجسي نبب ةيبطقلا ةيفاقثلا ةيعمجلا



 ٥ ١٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يلع ومح ريكب نب فسوي خيشلا ةمجرت ©
 .دمحأ مورك :فلؤملا

 .ص ٢٦ ةط وطخم

 دمحم جاحلا ونابب خيشلا ةليضف ةمجرت ©

 .ص٣٢ 8،م٧٩٩١/ه١ ٤١٨ ثةينآرقلا ةيرباجلا ةسردملا

 يحاوللا ةمجرت ©

 .نامثع هب نافلخ نب انهم :فلؤملا

 ه٤٠٤١ خسن ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ٢٦٦٢ مقر ةطوطخم

 فورعملا ىحاوللا ناويد بحاصل ةمجرت نمضتي .ص٢٦ ٢ ،فلؤملا دي طخ

 .يصورخلا يحاوللا دشار نب ناسغ نب ملاس خيشلا وه و ةزمح يبأب

 نومياب دالوأ دمحم نب ريكب ذاتسألا موحرملا ةمجرت ©

 .خيرات نود رئازحلا ،ناولألا ةينقت عبط ،هتروصب ةقفرم

 دلاولا ةمجرت ©

 .ي رهطم ناميلس جاجحلا نب دمح ج احلا :فلؤملا

 .ص ٢ كهدي طخب ةط وطخم

 بغارلا بيهرت و بهارلا بيغرت ©
 -۔٣١٦٨١ /_ه٦٧٣١-٠٨١٢١) ىسوم و اباب { دمحاب نب ومح :فلؤملا

 )م ٧ ٥ ٩ ١

 .هدهع يف بازيم يداو و هيدارغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم
 .ةحفص ٢٣٠٠ يف طوطخ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٩٦

 ضئارفلا يف ليهستلا ©

 .(_ه٧٥٥.تر) يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ :فلؤملا

 .ريغص مجح يف وه و
 { ةيضفلا دوقعلا كينراحلا ؛٢٢ص ةيضرملا ةعمللا :هباتك ق يملاسلا هركذ

 . ٧٧٢ص

 ةرطفلا ءادنل ةباجتسا ةأرملل مالسإلا تاعيرشت ©

 .ىليلخلا ناميلس نب دمح نب دمحأ :فلؤملا

 ءم٣٩٩١/ه٣١٤١ ،اط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا
 . ٢] مالسإلل حيحص مهفل تارضاحم ةلسلس ] ص ٦

 يلاتسلا ةبوت ريطشت ©

 .ينيورابلا :فلؤملا
 .ص ٧ ه ١٣٦٥ ‘يليكشلا ديعس نب دمحم خسن

 ةايحلا يف يبوت يسفن اي تابث و قدصب لق :هلوأ

 ةيادلا قيرط كولس و ةنسحلا ةظعوملا و ةبوتلل ركذ اهيف ةديصق نمضتي

 .ينورابلا اهرطش و اهسمخ و يلاتسلا مظن نم
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ؤتاط وطخملا ةبتكم ٢٧٧٨\ مقر طوطخم

 ديلقتلا يف ديمصتلا ©

 نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ ركب وبأ :فلؤملا

 .رظنلا نباب ريهشلا ناميلس
 ًاضيأ رظنلا نبال" :هنع 7 ٢٦ ص ةيضرملا ةعمللا :يف ىملاسلا هركذ

 رابحلا نأل .اننامز يف ءيش اهنم دجوي ل هتمجرت يق ةروكذم تافلؤم

 ."هبتك ةنازح قرحأ هلتق امل ةعامس نب ةلد رح



 ١٩٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 فينصت ه

 ِ .يبرغملا ركب نب دمحم نب دمحأ :فلؤملا
 و ةسمخ يف افينصت هرمع رخآ يف فنص نمحرلا دبع مساقلا وبأ لاق

 .اءزج نيرشع
 . ٥٢ص ةيضرملا ةعمللا :يف ىملاسلا هركذ

 نيرحبلا جرم ىلع نيجوملا مظاعت ه
 )١١٣٣- نييمثلا يعصملا ميهاربإ نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض :فلؤمل

 .(م٨٠٨١-٠٢٧١/ه١ ٢٢٢٣

 ىلوت بازيم يداوب ،نقزي ييب نم كرئازخلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 ىلإ داشرإلا و حالصإلا كلسم كلس و ‘بازيم يداوب ةماعلا ةسايرلا

 .يفوت نا
 .قطنملا و مالكلا ف

 .طوطخم ،ييالجرولا بوقعي يبأل نيرحبلا جرم و

 يروباسينلا فارشألا ىلع ديعس يبأ تاقيلعت ©
 .ىمدكلا ليعس نب دمحم :فلؤملا

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةتبكم و يملاسلا خيشلا ةبتكمب طوطخم

 نبئدتبملا و ةماعلا ملس ىلع تاقيلعت ©

 .(_ه٩٥٢١-٧٨٢١) (اشاب) ينورابلا ىجي نب هللا دبع نب ناميلس :فلؤملا

 .نيينورابلا ةلئاع نم ايبيلب ةسوفن لبج ي وداجب دلو

 ييوانجلا ءايركز يبأل موصلا باتك ىلع قيلعت ©
 .(م٠٨٩١۔-٩١٩١/ه١ )١٣٣٧-٠ ٤٠ رمعم ىيحي يلع :فلؤملا

 ع وبطم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ١٩١٨

 يوانجلا ايركز يبأل حاكنلا باتك يلع قيلعت ©
 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ييحي يلع :فلؤملا
 .ع وبطم

 ةيآ ةئامسمخلا ريسفت = ماكحالا تايآ ريسفت ©

 زاغلأ ريسفت ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ع وبطم

 لرألا ءزجلا ريسفت ©

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 .راصقلا روسلا و ةحتافلا ريسفت ق

 .ط وطخ

 ماكحألا تايآ ريسفت = مارحلا و لالحلا ين ةيآ ةئامسمخلا ريسفت ©

 .يولهبلا يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأل
 و ةياغلا رتكو ةياردلا :ناونعب يراوحلا يبأل ريسفتلا اذه نوكي نا لمتحي و

 نآرقلا باحر يف = ريسفت ©

 .(م١٨٩١-٩٩٨١/ه١٠٤١-٣١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا
 دق و \ةحفص١ ٦٢٤٩٧ يف ةررحم ةعاس ١٥٠٠ ىلاوح يف لجسم ريسفت

 ىسيع ذاتسألا ريرحت ،نآرمتلا باحر يئ :ناونعب اهنم ةسمخلا ءازجألا تعبط



 ١٩٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 رصان خيشلا زاحنإ كسوردلا هذهل رصتخم ردص امك جاحلب خيشلا

 .يومرملا

 سي ةروس ربسفت ©
 -٤٢٩١/_ه٧١٤١-٥٤٣١) راشق رمع نب نودع نب جاحلاب :فڵؤملا
 .(م٦١

 .ةعيرشلا ةبلط جارخإ .ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم

 يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ريسفت ©

 يف و ريسفتلا مولع تامدقم يق 9 وأل ا :نآزج اعوبطم هنم ردص دق و

 و ،ةرقبلا ةروس نم تايآ ضعب ريسفت يف يناثلا و ،ةحتافلا ةروس ريسفت

 نيب هيف عمج دق و سيفن ريسفت وه و .اءزج نيتسب هئازجأ ددع ردقي
 .نيرسفملا لاوقأ نيب عمج و ريسافتلا تاتش

 ريبكلا ريسفتلا = ميركلا نآرقلا ريسفت ©
 .(_ه٠٧٥-٥ )٠ ٠ ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا
 بيجع باتك وهو يداربلا مساقلا وبأ لاق" :هنع يملاسلا نيدلا رون لاق

 هنم مخضأ ارفس طق تيأر ال و 5 ل اريبك ارفس غيرأ دالب يف هنم تيأر

 ةرقبلا و ةحتافلا ريسفت هيف ةقرو ةئامعبس زواجي هنا تْرَرَح و هنم ربكأ ال و
 ال و رأ ملف ،هلثم رافسأ ةينامث يف نآرقلا رسف هنأ ترزح و نارمع لآ و

 وأ نيبم مكح وأ بارعإ وأ ةغل يف رودصلل ىفشأ ال و هنم غلبأ تيأر
 ركذ اذإف ،مولعلا عيعمج يف وأ خوسنم وأ خسان وأ ةذاش وأ ةرهاظ ةءارق

 لوقي مث هيصقتسي و ةيآلا بارعإ ركذي ام لوأف خلا يلاعت هلوق لوقي ةيآ

 ثيدح نم حيحصلا مغ ةملكلا نم لعفلا فيراصت عيمج يصقتسيف ،ةغللا

 نب عيبرلا باتك نم ةياورلا قوسيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ةيضابالا رداصملا مجعم .. ٢

 ركذي و رباج نع ةديبع وبأ دنسلا هيف د رسي ش دنسملاب فورعملا بيبح

 كلعاج ينإ :هلوق يف مامإلا ف يذلا فالتخالا ىصقتسا دقل و ثيدحلا

 ."امامإ سانلل

 يف ةزراب تامصب كرت برغملاب ةيضابإلا ءاملع رهشأ نم فلؤملا و
 نم ،ةتاردسب دلو .امومع ةيمالسإلا ةبتكملا و اصوصخ يضابإلا ثارتلا

 هلعج دقف ديدحتلاب هداليم ةنس رداصملا ركذت ال و ؛نالجراو ىرق

 )م٣٠٢١۔-٥١١ ٥/_ه٠.٠.٦-٠٥٥) ةرشع ةيناثلا ةقبطلا نمض نيجردلا

 )٥٠٠- ةقبطلا يف ينورابلا هلعج امنيب .هتافو ةرتفل ارابتعا كلذ و

 نوك حج ري قيقحتلا و .هدلوم رابتعاب (م٥٥١١-١١ . ٦/_ه٥د٥ .

 .م٦٠١١/ه٥ ٠٠ ةنس هداليم

 نم و ،نالجرا و ءاملع ىلع مولعلا ئدابم ذخأ و ،ةتاردس هنطوم يق أشن

 و 6(م٩٢١١/ه٤٢٦٥.تر) ليعامسا نبا بويأ ناميلس وبأ :امب هخويش

 اضيأ ذملتت هنأ عجارملا ضعب ركذت و ؛ءايركز يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ
 تاياورلا هحجرت يذلا و ،ييالجراولا ينوانتلا يئاكلا دبع رامع يبأ ىلع

 .اخيش ال ةساردلا ىف هل اقيفر ناك هنأ

 .يئغرملا فوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع ابأ خيشلا بوقعي وبأ رصاع دق و

 نم ،نامثع و رمعوبأ و ،رامعوبأ و ،©بوقعي وبأ :ةنالثلا ءالؤه ربتعي و
 ىلع مالكلا ملع يف اوزرب و ،ةماه ابتك اوفلخ نيذلا ةيضابإلا ءاملع رهشأ
 .صوصخلا
 ذشف ،ةدازتسالا ىلإ هسفن تقات هنطو ةفاقث بوقعي وبأ بعوتسا امل

 .هنطو ىلإ داع مش كاددع نينس ةبط رقب ماقأ و سلدنألا دالب ىلإ لاج رلا

 هجوتف ،ديدج نم لاحرتلا ىلإ ةعلطلا هسفن هتعفد تيح اليوط رقتسي مل و

 طخ نم بيرق ىلإ لصو تح ايقيرفإ لهاب لخد و ،نادوسلا دالب ىلإ
 هذه فاشتكا ىلإ نيقباسلا نم وهو ‘هسفنب كلذ يكحي امك ءاوتسالا



 ٢٠١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .اهلهأ و قطانملا كلت ىلع ةيملعلا هتاظحالم نود دقف ،ةلوهجلا قطانملا

 . ةيراحت ةيملع ةلح رلا هذه تناكو

 .قرشملا مصاوع راز و ،جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ كلذ دعب لحر مث

 افك اع نينس عبس هرادب ثكم .اهئاملع و ةيملعلا اهزكارم نم دافتساو

 ضعب نييجردلا ىأر و ‘بتكلل اديلحتو ،اخسنو افيلأت ةباتكلا ىلع

 .هدي طخب اهلك ةديدع خسن ىف هتافلؤم

 ع اض ام اهنم و مايالا هتظفح ام اهنم مولعلا فلتخم ف ةيملع اراثآ كرت

 .نام زلا ثداوح عم

 .حون نب بويا
 .ةتاردس هرسأ ر طقسم نفد و م ٠ ٧ ٥ھه__/٥ ٧ ١ ١ ةنس ق هتافو تناك و

 زيزعلا هللا باتك ريسفت ©

 .يراوهلا مكحم نب د وه : فلؤملا

 .ج 8١ ٩٩٠ ١م، ٤ ط يمالسإلا برغلا راد ،ت وريب

 زيزعلا هللا باتك ريسفت ©

 -٦١.:مكح) ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع :فلؤملا
 .(م٨٨٧۔-٧٧٧/_ه١٧١

 دق و ترهيتب ه١٦١ ماع بصنملا برغملاب ةيضابإلا مالعأ ربكأ نم ملع
 ب ةفورعملا نييمتسرلا ةبتكم تقرحأ امدنع بتكلا نم دقف ام عم دقف

 . انلصي ل . ) ةم وصعمل ( ١



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢.٢

 ميركلا نآرقلا ريسفت = ميركلا نآرقلل رسيملا ريسفتلا ©
 .يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس :فلؤملا

 .يفيرش دمحم نب ىفطصم :قيقحت

 .١ط ج ١٩٩٨ ٢٣ ،[.ن.د] ،[.م.د

 داعملا راد ىلإ تاذلا ناميه ريسفت ©

 .يبهولا شيفطا فس وي نب دمح : فلؤملا

 .ه١ ٣٠٦ ،ةيناطلسلا ةعبطملا رابحنز

 ةيضابالا ءاملع دنع هجهانم و ريسفتلا ©

 .جاحلب يفي رش

 م١٨٩١ توأ ةمصاعلا رئازلا ءيمالسإلا ركفلا ىقتلم يف تيقلأ ةرضاحم

 .(ةعوبطم)

 باريم يداوب لويسلا هايم ميساقت نع باوجلا ليصفت ©

 .ناميلس جاحلا ةمقي رم وب :فلؤملا

 . ليسن اتسل اب 0 ر ًوصم

 رماع نب ىسوم طقل بيترتب رماغلا هيقفت ©
 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 . ه٩١٣١ ،ةيرجح ةعبط

 سيلبا سيلفت ©

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو يف ةقر و ٣٢ ١اهت ١٣٦ خسنلا ةنس ط وطخ



 ٢٠٢٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ريراقت ©
 نم 6( ه٤٠٤١-٠٣٣١) جاجحلا ةباب نب دمحأ نب ميهاربإ :فلؤملا
 .نيرصاعملا ةيادرغ ةنيدم مالعأ

 الفاح الجس ربتعت ةركسب يف هطاشن لوح ةديدع سيرارك يف اهنود
 .نرق عبر يف رحلا ميلعتلا ةريسمل
 ١٣٩. ص ،جاجحلا ميهاربإ خيشلل سنألا ماغنأ بابش : ردصملا

 ريراقتلا ©

 )١٢٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلل
 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 .يبدألا ينارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ 0١٤0٦٢٤٣ تاساركلا

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخت سرهف قحلم ىف ةمئاقلا هذه تعبط دقو

 ةسردملا ريراقت ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 ىنارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ 0١٤٢٤٣٤٤ ،تاساركلا
 ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم يف ةماهلا ةمئاقلا هذه تعبط دقو ،يبدألا

 .يركبلا

 ةيهقفلا ديلاقتلا ©

 )١٢١٩- يركبلاب ريهشلا يكب ںىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(_ها١ ٤٠٦

 هذه تعبط دقو 1 ينارت ركذ :اههاونع هدي طخب ةمئاق ق ت ركذ

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهق قحلم ىنف ةمئاقلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٠٤

 نتنيو ديعس جاحلا يضاقلا ءاثر ف "يذتحي ريخلا ف لاثم" ةديصق ميدقت ٥

 راهز ميهاربإ جاحلاو
 .زايتم ميها ربإ ةبتكم .ص٥

 نايبلا و يياعملا ملع يف ناهذألا بيرقت ه

 .يواجنفلا يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم :فلؤملا

 . ه٦٩٣١ ةنس ةيناثلا يدامج نم ٢٧ يف يقوت٤\نامع يف اجنف ةدلب نم

 ةيادرغب ملعلا رود و رضاحلا نأشب ةيادرغ ةقحلم مكاح ناطبقلل ريرقت ©

 .لوهحب :فلؤملا

 يركزوأ ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةخسن اهنم م٥٢٩١ ربمتبس ٢٠ خيراتب
 .ص ٦ ،نجسي يبب

 يعصملل اهتمتنو يشكيودسلل تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقتلا ٥

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ةط وطخم

 دييقتلا ©

 .(م ٢ ١ /_ه٦ ق) ييايس ولا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 يبأ و ،ياكلا دبع رامع يبأ و ،ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ و "ليعامسإ

 .خيراوتلا و ريسلا ق خياشملا ال ؤه نع ة ريثك تاياور هل

 اباتك كرت و ،نامثع ورمع يبأل "تالاسلا' باتك ىلمأ يذلا وه و

 .ةي ربربلا ةغللاب وه و .خايشألا راعشأ ف " دييقتلا ب ف رعي



 ٢٠٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 دييقتلا ©

 .يميلسلا يولهبلا ةك رب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ : فلؤملا
 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب طوطخم

 يوانجلا ةمالس اهعمج ةيخيرات تادييقت ©

 .تيراعت نب ديعس :فلؤملا

 .ةبرجب بوقعي نب مل اس خيشلا ةبتكمب ط وطخ

 ةيضابإلا ءاملع ضعب مجارت نع تادييقت ©

 .(م٨٨٩١-٣٠٩١/ه٨٠٤١-١٢٣١) بوقعي نب ملاس :فلؤملا
 .طوطخ

 ةبرجب ةيملعلا سرادملا نع تادييقت ©
 .(م٨٨٩١۔-٩١ ٠ ٣/_ه٨٠٤١-١٢٣١) بوقعي نب ملاس :فلؤملا

 .ط وطخ

 جراوخ اوسيل مهنأ ىلع ليلدلا و ةيضابإلا ةأشن نع تادييقت ©

 .(م٨٨٩١۔-٣٠٩١/ه٨٠٤١-١٢٣١) بوقعي نب ملاس :فلؤملا
 .طوطخم

 ةنتف نم تعق و ام دييقت ©

 /ه ١ ٢٥٢.ت) نودع نب ومح نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م ١٨٣٦

 .ثارتلا ةيعمج ةبتكم ص ٠ ٥ ،يبرغم لماك ،ارطس٢٣ طوطخم



 بازم دالب لئاسم دييقت ©

 .ليعامسإ جاحلا ،يرونلا ىسيع ةباب نب بويأ :فلؤملا

 .لاوهرإ > ط وطخم

 ٤٩ ١. ص ،8ناورإ سرهف ،“تاطوطحلا ليلد ،}فتارتلا ةيعمج

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلل !دابعلا لاعفأ باتك ىلع ةيشاح ةلمكت ©

 يعصملا دمحم خيشلا اهأدب يتلا و ركب

 يخامشلا رمع نب دمحم نب ناميلس عيبرلا يبأ نب مساق لضفلاوبأ :فلؤمل
 .(م٨٤٨١/ه٥٦٢١.ت)ر

 خويش او هدلاو نع ىقلت ملعلا يف ةقيرعلا نييخامشلا ةلئاع نم وه و
 و ماكحألا و ضئارفلا و لوصألا و قطنملا ملع يف قوفت تيح هنامز
 .طخلا ملع و كلفلا

 لينلا باتك هب لخأ ام ليمكت ٥

 )١١٣٣- ييمثلا يبعصملا ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤمل
 .(م٨٠٨١-٠٢٧١/_ه٢٢٦١

 ىلوت .بازيم يداوب ،نقزي ييب نم كرئازحلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 نأ ىلإ داشرإلا و حالصإلا كلسم كلسو بازيم يداوب ةماعلا ةسايرلا

 .يفوت
 .ع وبطم

 ةيربلا قلاخ ديحوت ةتكن يف ةيبهولا دئاقع صيخلت ©
 يتيمثلا زيزعلادبع نب ةللادبع نب دمحم ىبأ نب نامحيب نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م٧١٨١/ه٢٣٢١.تر) ييجسيلا

 .ط وطخم



 ٢٠٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .لي وجتل ١ ف ط وطخ

 ناسنالا مرليام نايبصلا | نيقلت ا ٥

 .ي ىدمحيلا رهاز نب لاله م غيشلل ‘ تاينلا ةلاسر : :هيلي

 . يليلخل ا نافلخ نب ديعس خيشلل ءاقستسالا و نيديعلل بطخ _

 .ةباجتسم ةيعدأ _

 هنم خسن ثالث لدج وي .ص ٥ ١ ٠٨ ٢٦ ط ةماقتسالا ةبتكم ‘اطقسم يور

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب يرخأ ةخسن و يملاسلا خيشلا ةبتكم ىف

 . يديعس وبلا

 نايدألا و ماكحألا لئاسم دراوش دييقت و ناميإلا دعاوق ديهمت ©

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس دمحموبأ :فلؤملا

 .يفيسلا سيمح سيمح نب دمحم خيشلا هبتر ءازجأ ةنالث ى

 اع زح رشع ةثالث ىف ،ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،‘نامع ةنطلس

 .عفان و عماج باتك وه و .م٧٨٩١/ه١ ٤٠٧

 رابجنز ناطلس ةلحر يف راكفألا و راصبألا هيزت ©
 .ديعس نب رهاز :فلؤملا
 .هدبع ميهاربإ .د :ةعجارم

 .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 لجو زع ىلوملل قلطملا هيزنلا ©
 .(م٩٦٦١/ه٠٨٠١ يف يح) بويأ وادمحاب :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٧٠٨

 .فطعلا ءاملع نم

 .ةيؤرلا يفن ىلع ةيعطقلا ججحلاب هيف للد

 لوصألا دعاوق ملع يف لوقعلا ريونت ©
 .يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ممئادلب و مهئانك و مهنامسأ ةفرعم و ءاملعلا خيراوت ©
 .لوهجج :فلؤملا

 . ه٣٧٢١ يروهجلا دمحأ نب دشار نب دمحم نب فيس نب ديعس خسن
 هبجحتال و راطقألا هيوحتال و هفيكتال يذلا هللدمحلا :هلوأ ص٩

 .مهئاملع نم ملاع لك ةايحل ةمجرت وةيضابإلا خيرات نمضيت ...راتسألا
 ةخسن و ١٢٨٩ مقر ءةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم طوطخم

 ٤ ٢٤٦٢. مقرب يرخا

 ديحوتلا ©

 .يضابإلا ديزي نب هللادبع :فلؤملا

 ٢٥. ٩ص .ميدنلا نبال تسرهفلا : رظنا

 ريبكلا ديحوتلا ©

 .(م٧٦٧-٨١٧/ه٠٥١-٠.٠١) يرصملا ةمقلع نب ىسيع :فلؤملا
 .ةيضابإلا ةاعد نم ةيعاد و برغملا خياشم نم

 .ةثدحم هتافص و ةقولخم هللا ءامسأ نأب لاق نم هيف ضراع

 ج راوخلا نم ةيضابإلا ةناكم حيضرت ه

 .ماجح وب رصان دمحم :فلؤملا



 ٢٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 م ١٤١٤ ه_۔/٣ ٩ 83ذلح ي رماضلا ةبتكم نامع ةنطلس 8بيسلا

 ترج نلا ثادحألا عم سساعتلا يف ةيضابإلا جهنم هيف فلؤملا نيب .ص٨
 .ج راوخلا و ةيضابإلا نيب ةقالعلا نع هيف ثدحت و نيعباتلا و ةباحصلا دهع يق

 ريسيتلا ©

 .يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ :فلؤملا
 .وحنلا ىف هفلأ

 { ةيضفلا دوقعلا يثراحلا ؛٢٢ص ةيضرملا ةعمللا : يملاسلا نيدلارون هركذ

 ٢٧٧. ص

 ريسفتلا ربسيت ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 ىازجأ ةتس ىلع يوتحي ته٥٢٣١ !ةيرجح ةعبط كرئازحلا :١ط _

 ؛هلوأ نم صقان ص ١٠٩٨ :٤ج ؛ص ٣٢: ٩١٩ ج ؛٢ج ؛ص٩٧٨ :١ج

 .صا٤٢٧ :٦ج ؛ص٤٢٦ :٥ج

 يلح يب ابلا ىسيع عب اطم .ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت :ناونعب \_٢؟ط _

 ١٩٨٢- ةنس نم ‘نامعب ثارتلا ةرازو رشن ،ةرهاقلا 3هؤاكرشو

 .اغزج ١٥ يف م ٧

 .يالط ميهاربإ قيقحتب هعبط داعي
 زحنأ دق و 8ئملعلا هجضن لعب هبتك ذإ .اهمهأ و هريسافت رخآ وهو

 بطقلا لذنع ريسفتلا جهنم لوح ريتسجاملا ةلاسر ىج نيدرتوب :ثحابلا

 يدابملا يلع تابنلا ©

 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢١٠

 .ص ٩ ©يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 ةيكلفلا دصارملا باسح و ةيرصبلا ةيؤرلا نبب لالهلا توبن ©

 .ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا
 . رصان دمحم روتكدلا هل مدق و هعجار ليعامسإ رمع : ري رخت

 .م٢٩٩١/ه١ ٤١٣ ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ،نامع ةنطلس

 هتربس و لوسرلا حدم ف دئاصق ثالن ©

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١۔-٧٨٢١) يلعل دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م٨٢٩١

 .با زيمم. نجسي يب ءاملع نم

 . رصانلا رصانب ديسلا اهعبط ةعوبطم

 ءانثلا سيمخت طومس = فراعملا تارمث ©

 .يامعلا يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ :فلؤمل
 .يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ةيميل سيمخت لمعلا اذه و

 ايندلا هعادو لبق يأ ه٩٣٣١ مرحم ٢٨ موي اهتباتك نم يهتنا دق

 . ه٩٣٣١ رفص رهش نم يناثلا يف هتافو تناك و مايأ ةثالنب

 هفرعأ امك ينيمنلا ©

 .ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلاوبأ :فلؤملا
 .ط وطخ ص ٠ ٢٦

 هللا ةملك ءالعال ديري يبأ ةروث ©

 . فسوي نب د واد نب ناميلس :فلؤملا



 ٢١١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م١٨٩١/ه١ ٤٠٢ ،©١ط ،رشنلا و ةعابطلل ثعبلا راد رئازحجلا ةنيطنسق

 .ص ٥ . ١

 ملعلا لجأ نم ةايح :ديز نب رباج ه
 .شيورد لدرحأ :فلؤملا

 ص ٩٨٨ ١م ٦٢٢٣٩ بابشلا و ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو ‘نامع ‘طقسم

 .[انمالعأ نم ةلسلس]

 ةكرب نبا عماج = دمحم يبأ عماج = عماجلا ٥

 .(م٠١/ه٤ق) ينامعلا ةكرب نبا دمحم نب ةللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 ١ ط م ١ ٣٩ ١ه__/٩٧١ ١ 6يي ورابلا ىجي ىسيع هيلع قلع و هققح _

 .يضابالا هقفلا ق : ٢ج ص ٤٠ ٦ 0اج

 .ةفاقثلا و ىموقلا ثارثلا ةرازو طقسم ،بويأ نمحرلادبع قيقحت

 . .ج ٢ م 3١ ٩٧٢٣ ١ ط

 دعب ركذ مث هقفلا لوصأ يف باوبأب ردص و اهتلدأب لئاسملا هيف عضو

 .عورفلا باوبأ كلذ
 .ًادوقفم اثلاث ا زج هل نإ :لاقي و

 رفعج نبا عماج = عماجلا ©
 .يوكزالا رفعج نب دمحم :فلؤملا

 . رماع معنملادبع :قيقحت

 .ج ٢ ؛م١٨٩١ ،١ط .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،طقسم

 مممادايز اولعج حبسملا نباك ءاملعلا نزم هريغ و يراوجلا يلا تادايز هيف و

 .ةماعلا و ةصاخلا عفان كرابم باتك وه و يشاوحلا مكح يف



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢١٢

 عماجلا ٥

 هيقف ييالجر اولا ييجاتريلا فس وي يبأ سايلإ نب د واد ناميلس وبأ : فلؤملا

 .ةرارطنقب يضابا

 .هقفلا ع ورف ق بازيم يداو تابتكم ق خسن ضعب هنم دج وي

 ناطحق نبا عماج ٥

 .يراجملا ناطحق نب دلاح :فلؤملا

 ..نامع ةنطلس ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ط وطخ

 ريسلا عماج = هلعل \يويسبلا نسحلا يبأ عماج ©

 .يويسبلا ىلع دمحم نب ىلع نسحلا وبا :فلؤملا
 .دمحم نسحلا وبأ :قيقحت
 يف م٤٨٩٦١/ه٤٠٤١ ١،8ط .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ج ٤ يضابإلا هقفلا

 هيف كلس ،نيدلج يف هلعجي نم مهنم و مخض دلج يق" :يملاسلا لاق

 يف وهو ةنسلا و باتكلا نم اهليلدب ةلأسملا نرق يف دمحم يبأ كلسم

 ٢٧-٢٨. ،ةيضرلا ةعمللا 3"ماكحألا و نايدألا

 و لوصألا يف عفنلا ميظع هباتك و ،ةكرب نبا ع ملعلا ذخأ فلؤملا و

 ةرازو هتعبط و رصتخملا هامسأ باتك يف هفلؤم هرصتخا دق و ع ورفلا
 .مصأ ناك اهفلؤم نإ :لاقي و اضيأ ثارتلا

 يراوحلا يبأ عماج ٥

 .يراوحلا نب دمحم :فلؤملا

 .تادلحب ٥هإم٦٨٩٦١/ه١ ٤٠٦ ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ٢١٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةرفص يبأ عماج ٥

 عماج باتك و . لاقو ٢ ٤ُص ئ ةيضرملا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 ."هنم ةخسنب رفظن مل ادج ةميدقلا بتكلا نم ةرفص يبأ

 يلع نب ىسوم يلع يبأ عماج ه
 .رصملا يضاق يلع نب .ىسوم يلع وبأ :فلؤملا
 وه له فرعأ الو يرجهلا ثلاثلا نارقلا يف نييضابإلا ءاملعلا رابك نم
 ؟ال م دوجوم

 ةلأسم يبأ باتك = ةلأسم يبأ عماج ©

 فسوي نب ركب يبأ نب ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤمل
 .(م١١١١/ه٥ ٠ ٤.ت) يسوفنلا يئاطسرفلا

 .ع وبطم

 رقصلا نب نازع ةيواعم يأ عماج ©
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لالخ قرشملا ةيضابإ تافنصم مهأ نم وه و

 ماكحألا عماج ه

 .يوكذألا رفعج نب دمحم :فلؤمل
 وأ رفعج نبا عماج باتك وه هلعل و ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 .هسفن فلوملل عماجلا باتك

 نايدألا عماج ه

 .يوكزألا رفعج نبدمحم :فلؤملا
 . رفعج نبال عماجلا باتك وه هلعل و ةينامعلا فا رتلا ةرازو ةبتكم ط وطخحم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢١٤

 مالسإلا ناكرأ عماج ٥

 .يصورخلا ناميلس نب رصان نب فيس :فلؤملا

 .م٧٨٩١/ه١ ٤٠٧ ،إط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘طقسم

 .ص ١٥٢٣

 .يضاب الا همتفلا ي

 نايبتلا عماج ٥

 .يقورحملا ةعمج نب شيورد :فلؤملا
 و ءارمحلا فقو ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 .يملاسلا خيشلا ةبتكم و ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم

 رهاوجلا عماج ٥

 .يغئاصلا يلع نب ةعمج :فلؤملا

 .ج٧ ،م٧٨٩١/ه١ ١ ٤٠٧ ط ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ةفلتخملا هقفلا باوبأ ىلع يوتحي و

 شرو فرح عماج ه
 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ديوجتلا ق .ع وبطم

 ءامدلا عماج ٥

 .يوكزألا رفعج نب دمحم :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 يويسبلا نسحلا يبأ ةريس = يويسبلل ريسلا عماج ©



 ٢١٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ه

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .م٤٨٩١/_ه١ ٤ ٤٠ ،ةيقرشلا ةعبطملا ةيرجح ةعبط نع روصم _

 .ةفاقثلا و يموفلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ءاطع رداقلا دبع دمحم هققح _

 .ص ٤.٤ ١ه/١٩٨٤م ٤٣٦

 ناديبع نبا خيشل شلا عماج ٥

 . ١ ٢٨ ص .“ ةيضفلا دونعلا :يف ىثراحلا هركذ

 . ناديبع نبا ةبوجا = هلعل و

 نسحلا يبأ خيشلا عماج ©

 .ياورتلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ :فلؤمل
 نب عيبر هب دصقي) خيشلا اذه يل هركذو هيلع فقأ مل" :يداربلا لاق

 اب لص و ولا بتكلا ةلمج نم نسحلا يبأ خيشلا عماج :لاقف اضيأ (دمحأ

 ."ةريزحجلا ىلإ نامع نم يسناربلا ايركز نب ىسيع ىسوم وبأ خيشلا

 بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ©

 .(م٦٨٧/ه ٧ ١ . ىلاوح) بيبح نب عيب رلا :فلؤملا

 فسوي بوقعي يبأ خيشلا بيترت ىلع شيفطا ميهاربإ قاحسأ وبأ هققح
 . ييالج اولا ميها ربا نب

 دحاو دلحب ها٩٤٣١ 3،إط ءاهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ةرهاقلا

 :٤ج ص٤٣٢ :٣ج ،صا٨٧ :٢ج ‘ص٠٨ :١ج ءازجأ ٤ ىلع يوتخن
 .ص ٠ ٤

 يور ص 3١٩٩٥ ٣٩٢١ 8©لط .ةماقتسالا ةبتكم نامع ةنطلس
 . ه١ ٣٨٨ ط نع روصم



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢١٦

 .جم ١ يف ج ٤ يما 8١ ٩٨٠ ط ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ةرهاقلا _

 .م٥٨٩١ ،تسفوألاب ةيبرعلا ةعبطملا ةيادرغ _
 لهأ نم ةرجهلل ةيناثلا ةئاملا نايعأ نم ،يضابإ ثيدحلاب ملاع وه فلؤملاو

 هيلع ةبشاح عم مسالا اذه ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي هامس ،ةرصبلا
 .ةعبرأ نم ،ناءزج ،ىملاسلا ديمح نب هللا دبعل

 . ١ /٣ كيملاسلل .حيحصلا عماجلا ةيشاح ؛ ٤٣ ١ كيلك رزلا : رظنا

 ريغصلا عماجلا ©

 .شيفطا فسوي نب دمحم :فّؤملا
 .ءازجأ ٤٠٦ ١ه/١٩٨٦م ٣ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .فيس ييب فقو ةبتكمب طوطخم هنم و

 و ماكحألا لئاسم دراوش دييقت و ناميإلا ديهمت باتكلل ريغصلا عماجلا ه
 نايدألا

 .يفيسلا سيمخ هب دمحم خيشلا هبتر

 يراوحلا نب لضفلا عماج ©

 .يراوحلا نب لضفلا :فلؤملا
 .ءازجأ ٤٠٦ ١ه_/١٩٨٥م ٣ ,ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ريبكلا عماجلا ©

 .يحبصلا ريشب نب ديعس ةمالعلا تاباوج نم

 يف م٦٨٩٦١/ه١ ٤٠٧ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ةيضابإلا دنع دئاقعلا و هقفلا يف ،تادلحب ٣



 ٢١٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 و ماكحألا لئاسم دراوش دييقت و ناميالا دعاوق ديهمت باتكلل ريبكلا عماجلا ©

 نايدألا

 .نافلخ نب ديعس س خيشلا تاباوج نم

 .يفيسلا سيمح نب دمحم خيشلا هبتر

 نيرصبملل زربأ و امترط جسن ةبوجأب باتكلا اذه لئاسم ضعب هليذ دق و
 هلعل و .مامإ و سبل نم يليلخلا هممجبأ امل ًاجيض وت ناهبن وبأ ديسلا اهت رغ

 .هسفن فلؤملل ناميإلا دعاوق ديهمت باتك وه

 ديعس يبأ ةبوجأ نم ديفملا عماجلا ©

 .يمدكلا ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحم ديعس وبأ :فلؤملا

 ف ام ٥ . ٤ ١ه_/٩٨٥ ١ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 يف ءاج ام يلع اباوج و اقيلعت ربتعي و .تادلحب ةعبرأ يضابإلا هقفلا

 دحت و الإ ةثيدحلا و ةميدقلا ةيضابإلا بتك نم اباتك دجنال و رمنعج نبا عماج

 .ديعس يبأ نع القن اهيف

 ةيشاحلا و عضولا عماج ©

 .(م١٩١ ٤ /ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 . يشحملا ةتس يبأ رمع نب دمحل هتيشاح و ينيوانجلا ءايركز يبأل عضولا

 .ع وبطم

 برغملا دالب ىلإ لاله ينب ةرجه ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم ةسوفن لبج ©

 .(م٣٥٠١۔-٢٤٦/ه٢٤٤۔-١٢٦)
 .يدوهزم دوعسم :فلؤملا

 .خيراتلا مسق ،ةيعامتجالا مولعلا دهعمب ،ةلودلا هاروتكد لينل مدقم ثحب
 .م٦٩٩١/ه١ ٤١٦ راخف ميهاربإ :فارشإ {ةنتاب ةعماج



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢١٨

 رئازجلا ©

 . يدملا قيفوت رمحأ : فلؤملا

 .ص ١٩٨٤ ط٢. ٠٨ (٤ .باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،رئازجلا

 رضاحلا و يضاملا نيب رئازجلا ©

 .هيردنا يشون و هيردنا ياينرب
 .حبار يلوبنطسا ةمج رت

 .م٤٨٩١ ثةيعماخلا تاعوبطملا ناويد ،رئازحجلا

 ةرئاخلا رئازجلا ٥

 .ييالترولا ليضفلا :فلؤملا

 .م٩١ ٢ ىدهلا راد ،رئازحلا ةليلم نيع

 ييامنعلا دهعلا ةيادب ىلإ حتفلا نم يمالسإلا دهعلا خيراتلا ي رئازجلا ©

 .نورخآو ىسوم لابقل

 .م١ا ٩٨٤ ، رئا زجلا

 ييامثعلا دهعلا يف ةبراغملا تالحر لالخ نم رئازجلا ©

 .يسيمحلب يالوم :فلؤملا

 .م١ ٩ .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ، رئازجلا

 ةالصلا زج ©

 يراوهلا ميهاربإ ىبأ نب ىسيع خيشلا نب رديي ليعامسا ميهاربإ وبأ :فلؤملا
 .(م١ ( 4 ٥ ٤ ٠ ٠ ٥ه_/٥٨ ٠ ١ - ٦ ٠ ١

 .ةيضابإلا ءاهقف نم غيرأ ىرق ىدحإ تيدجيت نم يبازع



 ٢١٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ىضابإلا هقفلا تاهمأ نم وه و ةبازعلا ناويد باتك نم ءزج وه اذه و

 ظعاوملا و دهزلا يف رياصبلا ءالج ©

 .يدنكلا ىسوم نب دمحم :فلؤملا
 ةيضفلا دومعلا ؛٢ ٠ ص ةيضرملا ةعمللا :هباتك ىق يملاسلا نيدلا رون هركذ

 ٢٧٧. ص ،يتراحللا

 ةيضابإلا تامامإلا ةأشن و ةرصبلاب نيملسملا ةعامج

 .زويدات يكستيفيل :فلؤملا

 .شيفطا فسوي ةمجرت

 ٥ ١٩٨م.

 نامع لهأ ةريس يف نامجلا ©

 نب ناميلس نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ :فلؤملا

 ،يملاسلا نيدلارون مامالل نانملا ضيف يلع نايبلا ضور :هنع عجار

 . ٧٢ص

 اهسيئر دقفت ةيادرغب حالصإل ١ ةيعمج ٥

 .د واد جاح راحن :فلؤملا

 تافلملا نم ٦٢١٠ مقر ةقيثولا وه و م٩٨٩١ 3"بعشلاا ةديرجب لاقم
 . ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمجل ةيفحصلا

 ةينطولا ةكرحلا روطت يف اهرود و نيملسملا ءاملعلا ةيعمج ©

 .ميركلا دبع فاصفصلا وبأ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم . ٢٢

 .م١٨٩١/ه١ ٤٠١ ثعبلا راد ،رئازجلا ةنيطنسق

 يركبلا بطخ ةرهمج ه
 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل

 .(ها١ ٤٠٦

 هدي طخب ةمئاق يف تركذ ،سارعألاب ةصاخ ٢٤٣٤٤}١5 تاساركلا
 سرهف قحلم يف ةمئاقلا هذه تعبط دقو 8"يبدألا ينارت ركذ" :اهناونع

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم

 يركبلا لئاسر ةرهمج ه

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ںىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(ع٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤٠٦

 هذه تعبط دق و ،يدألا ينارت ركذ :امماونع هدي طخن ةمئاق يف تركذ
 . يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم ىف ةماهلا ةمئاقلا

 ةنجلا فصو ى ةنجلا ه

 .(ع١٩١ ٤/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .م٣٨٩١/_ه ١٤٠٣ ،١ط هةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ص ١٤٠٩ ه/١٩٨٩م، ٣٢٠ \٢ط م٥٨٩١ .ط
 .ه ٤٥ ١٢٣ !ةيفلسلا ةعبطملا ةرهاقلا _

 رابجنز خيرات يف رابخألا ةنيهج ©

 . رصاع معنملا لبع :قيقحت

 .م٢٩٩١/ه١ ٤١٦١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ٢٢١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 تاباوج ه

 .لوهحب : فلؤمل

 ٦٠. مقر حالصإلا ةبتكمب ط وطخ

 ناديبع نبا تاباوج ©

 هتاباوج دجوت و دحاو دلحب يق ةينامعلا ثارتلا ةرازو يف دجوت ةطوطخم

 .اهريغ و نئارخلا و بابللاك ني رخأتملا بتك يف ةتوثبم اضيأ

 ديعس يبأ تاباوج ©

 ةرازو ةبتكم و ءارمحلا فقو ةبتكم و يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةطوطخم

 .ةينامعلا ثارتلا

 ناهبن يبأ تاباوج ه

 . ( ه )٧ ١٢٤ يصورخلا سيمح نب لدعاح : فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 جرفم نب دمحأ تاباوج ©

 .يولهبلا ج رفم نب دمحأ :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 خايشألا تاباوج ©

 .خايشألا نم ةعومحجل

 .فيس يب فقو ةبتكم ةط وطخم



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٢٢

 حلفأ مامإلا تاباوج ه

 .باهولا دبع نب حلفأ :فلؤملا

 نمض ريغ ال تاقرو عبرأ يف وه و ةيادرغ حالصإلا .ةيعمج ةبتكمب طوطخم
 ال و خسانلا مسال دوج و ال ٠ ٦ مقر لمحت تاطوطخملا نم ةعومحجب

 و" ةرابعب يهتني و ةلمسبلاب أدىي ثيح لماك هزأ ودبي و خسنلا خيراتل

 .ىرخأ ةخسن.٤٩.٠ مقر لضف لآ ةبتكم ي رظنا "مالسلا

 ديز نب رباج مامإلا تاباوج ©
 .(م١١٧/ه٣٩) ديز نب رباج :فلؤمل

 ٦٣-٨٠ ص نم عومجب نمض ،ةبرج ،ناشحلا {ةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم
 .مم٠٢١×٠٧١ ،ارطس ٦٢٤ ةحفص لكب

 .ايناملا يف نجنبوت ةعماج يف ةيقرشلا تاساردلا دهعم يف ةروصم
 نمضتت و هعابتأ ضعب ىلإ رباج نم ةلاسر ١٨ ىلع رباج ةبوجأ يوتحت
 .ةيهقفلا و ةيميظنتلا يحاونلا يف ةيضابإلا ةوعدلا رومأ نم ريثك يف هءارآ

 يملاسلا تاباوج = يملاسلا مامإلا تاباوج ©

 .(ه٢٣٣١/_ه٦٨٢١) يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلارون :فلؤمل
 .يملاسلا نمحرلادبع و هجوخ نيدلازع :قيقحت

 .تادلحب عبس ي

 مامالا ةبتكم ،يملاسلا دمحم نب هللادبع ،برتنملا ،ةيدب ،نامع ةنطلس

 . [ةضهنلا عباطم] ،يملاسلا

 يلمازلا تاباوج ه

 .يلمازلا ليعس نب حلاص :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يق ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم



 ٢٢٢٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يملاسلا مامإلا تاباوج = يملاسلا تاباوج ©

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 دشار نب رصان خيشلا و فاوصلا دومح خيشلا ةبتكم يف تاطوطخم اهنم
 رصان نب ملاس نب يلع خيشلا ةبتكم و يملاسلا شلا ه ةبتكم كم ر يصورخلا
 ررحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم و ةينامعلا ثارتلا ةرا زو ةبتكم و يرجحلا

 .يديعس وبلا

 يدنكلا ديعس نب دمجأ نب ديعس تاباوج ©

 . يملاسلا خيشلا ةبتكمب ط وطخ

 ريشب نب ديعس تاباوج ٥

 .يحبصلا ريشب ريشب نب ليعس :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 حاضو نب حلاص تاباوج ©
 .يحنملا حاضو نب حلاص :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 ةسوفن لبج لهأ ىلإ هتلاسر و نوفلخ نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا تاباوج ٥

 .نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا
 ٠ ٣. ص ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :يي ىملاسلا نيدلا رون اهركذ

 ىليلخجلا خيشلا تاباوج ه

 رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ىليلخلا درجحأ نب نافلح نب ليعس :فلؤملا

 . يرجهلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٦٢٤

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةطوطخم دجوت و

 يكلاملا سيمخ نب رماع تاباوج ©

 .يكلاملا سيمح نب رماع :فوملا

 يمايرلا ناميلس نب رماع تاباوج ©

 .يماي رلا ناميلس نب رماع :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 باهولا دبع نب حلفأ نب دمحم هنبا و حلفأ هنباو باهولا دبع تاباوج ©

 مات رفس

 . ٩٢ص ةيضابإلا ةعشا نم ةيضزملا ةعمللا :يف ىملاسلا اهركذ

 بطقلا تاباوج ©

 .شيفطأ فسوي نب دمحم :فلؤملا
 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةطوطخم اهنم

 خياشملا تاباوج ©

 .(ه٧١٩.تر دادم نب هللادبع نبدمحم :فلؤملا
 .نامع ةنطلس يق ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم

 رصن نب ثافن هب بيج أ ب اوج ه

 . )م .٣ ١ ٣ه__/ ٥ ٢ ٩ تل) يروطغبلا نسحلا نب تاردس مساقلا وبا : فلؤملا

 .دلاخ لآ ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم



 ٢٦٢٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نب نابأ نع ملعلا ذخأ ،ةسوفن لبجب "يريت" وأ "يريم" لهأ نم فلؤملا و

 .يوغيولا ميس و

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم ىلإ باوج ©

 .(م٤١٩١ /ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ع وبطم

 ةراوز لهأ باوج ه
 .(م٤١٩١ / ه٢٣٣١. ت) شيفطا نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ع وبطم

 نمحرلا ةيؤر لئاسم يف ناريحلا لئاسلا باوج ©

 .(ه٦٨٢١.ت) يرذنملا ىلع نب دمحم :فلؤملا

 .(ےه٧٨٢١.تر يليلخلا نافلخ نب ديعسل لثامم باوج هيليو
 /_۔ه٧١٤١ اط داشرإلا و ظعولا و يعرشلا ءاضقلا دهعم طقسم

 .صا٠٦١ ما ٩٧

 .نمحرلا ةيؤر يف نيضابإلا ةديقع ين

 نم رئازجلاب ةيضابإلا ةايح نع .رمعم ىجي يلع خيشلا ةلئسأ نع باوجلا ©

 ركب نب دمحم دهع
 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل

 .(م١٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 ةمئاقلا هذه تعبط دق و يبدألا ينارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف ركذ

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم ي



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٢٦

 هريغل لئاسرلا نم ةعومجم عم .ةنوزم لهأ ىلع باوج ©

 .ةينورابلا ةعبطملا رصم

 نالجراو ماكح دحأ هفلأ باتك ىلع بارج ه

 يبعصملا يوادرغلا مساقلا يبأ نب ىن نب مساقلا يبأ نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١/ه٩٢١١.تر) جاحلاو وّمحب ريهشلا

 .ةيادرغ دجسم بارحم يف باوحلا اذه عضو

 .ط وطخ
 ىيحي نب مساقلا يبأ خيشلا هدلاو نع ملعلا ذخأ ةيادرغ نم فلؤملا

 ةباّزعلا سلب يف طرخنا .نيدلا تبسن ةلسلس يف ناتقلح امهو ،ىجصللا

 دلقت اهدعب و ،ةيادرغب قيتعلا دجسملا يف ةمامإلا ةمهمب فلك مش ءاوضع

 .ديعس يمع سلجب ةخيشمل حشر اريخأ و ،ةقلحلا ةخيشم ةفيظو
 .مهراصعأ يف ةيملعلا ةكرحلا اوداق ءاملع اهيف جرخت ملع ةقلح هل تناك

 نب سب خيشلا :مهنيب نم ركذنو .يضابإلا ريغ مهيف و يضابإلا مهيف

 حلاص نب ةكاب و ،يكيلملا دوعسم جاحلا نب رومعب و ،ييالجراولا ىسوم

 .مهريغ و ..ي مافطعلا

 يف و ،ةسيفنلا تاطوطخملا خسنب - فيلأتلا ىلإ ةفاضإ - امتهم ناكو
 تازجنملا نم هب فرع امم و هدي طخب تاخوسنم بازيم تابتكم ضعب

 ريثكلا و ،ةيادرغ نيتاسبب هايملا ميساقت ماظنل هؤاشنإ يعامتجالا لاحلا يف

 .هريبدتب ديش ...ذفانم و يقاوس نم نآلا ىلإ يقب امم

 روُمعب هذيملت هاثر و {ةيادرغب حلاص اباب خيشلا ةربقم يف نفد «هتافو دعب و

 .دوعسم جاحلا نب



 ٢٢٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 سبحلا لوح يهقف باوج ه
 ١١٠٢٣- :نيب ًيح) يميجألا يوداجلا ىيي نب ديعس نامثع وبأ :فلؤملا

 .(م٤٣٧١-٢٩٦١/_ه١١ ٤٧
 .ط وطخم

 عيبرلا يبأ نع ملعلا ذخا ،سنوتب ةبرج ةريزج خياشم نم فلؤملا و
 و يبعصملا فسوي بوقعي وبأ خيشلا : هذيمالت نم و ةتس يبأ نب ناميلس

 . ينورابلا ىسيع نب ديعس

 نآرقلا قلخ ةيضق ف باوج ه

 /_ه١٧٩.ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤمل
 .(م١ ٥٦٤

 ليان دالوأ با رعأ شرع نم هلصأ ؤ©بازيمم. ةكيلم ةدلب مالعأ نم ملع

 راصف ىضابإلا بهذملا ىلإ لوحت مث كىكلاملا بهذملا ىلع اشن ،رئازحلاب

 خيش نع ملعلا ذخأ ،ةيضابإلا دنع نيدلا بسن ةلسلس يف ةقلح وه و

 .يبرحلا ديعس يمع خيشلا :بازيمب هنامز

 ينل ورابلا ءاي ركز نب لمحح خيشلا :مهنم خياشم و ةمأ هنع ذخأ و

 زي زعلا لبع نب دمححاب و يب رجلا ينالتلا ميهاربإ نب د واد و ىس وفنلا

 .ودود نب ويح و ،يلع نب ديعس و ،حلفأ نب ءايركز وبآ و & يجسيلا
 يذلا وه هخيش نوكي نأ دعبتسيال و ،ةكيلم ةدلب يف فاطملا هب رقتسا

 ليعس يمع خيشلا اهال وت لا ةمهملا يه و ا ملعلل ءايحا اهيلإ ههج و

 ىف ةكيلم ةخيشم ىلوت دق ناك و ةماعب بازيمب و ةصاخب ةيادرغب يبرجلا
 نيب روهشم دهشم يف موي لك ناعمتجي امهمأ امهمبأد ناكف هذاتسأ دهع

 نونف ناركاذتي "نياًجذأ" مساب مويلا ىلإ فرعي ةيادرغ و ةكيلم يتدلب
 .ملعلا



 "يضابإلا رداصملا مجعم ٢٢٨

 يشلا ةربقم" مويلا ىلإ همساب ةفورعملا ةربقملا ف - هتضور تذحمنا يفوت ام
 .عبسلا روصقلل يممس رلا مهسلحجب داقعنا دنع ةبارعلل ارقم 1 . يديس

 هتافو دعب & ودود نب ويح خيشلا هذيمالت دحأ ةكيلم ةدلب ةخيش ق هفلح

 .م٤٦٥١/ه١٧٩

 سبجلا ةلأسم ف باوج ه

 .يخاّمشلا دحاولا دبع نب دعس نب دمحأ سابعلا وبأ : فلؤملا

 .تاقر و ٢ ط وطخم

 كرشلا لهأ و باتكلا لهأ للم يف باوج
 .شيفطا فسوي نب دمحم :فلؤملا

 .ةيرجح ةعبط

 (ع ورفلاو لوصألا 1 ةلئسأ ىلع) نامع لهأل باوج ه

 .(م ١١٦٤

 .نجسي يبب ةماقتسالا ةبتكمب يدهم ي/لناسر }يردهم وبأ :هنع عجار

 فالخلا لهأ ضعبل باوج ه

 :يف يح) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ :فلؤملا

 .(م٧.٠٤١/ه١٨ ٠
 . طوطخم

 رئازجلا ةنيدم يف نينعاطلا ضعبل باوج ٥

 .يبعصملا مساقلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ مساقلا وبأ جاحلا و ومح :فلؤملا



 ٢٢٩ ' ةيضابإلا رداصملا مجعم

 تاقرو ٠ +تاقرو ٨ مم ٤٥ ٢!×٠. ١٨٧ حضاو يب رغم لماك ط وطخم

 .ثارتلا .ةيعمج ةبتكم !ةيادرغ

 ةكم ءاملعل باوج ه

 .شيفطا فس وي نب دمحم :فلؤملا

 .ةيرجح ةعبط

 قلخب لوقي ال نم ىلع درلا يف } نيملسملا ىلإ هتلاسر و حلفأ نب دمحم باوج ©
 نآرقل ١

 . ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :ف يداربلا هركذ

 ةكم خياشم باوج ه

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ع وبطم

 و ناذألا يف ريبكتلا ريركت .ةالصلا يف ةلمسبلا مكح :عيضاوم باوج ©
 ةيؤرلا ،نآرقلا قلخ ،©برغملا يف ةنسلا يتعكرب ةردابملا .ةماقإلا

 .(م٩٨٥١/ه٧٩٩) ىسوفنلا ينورابلا ءايركز نب دمحم :فلؤملا
 \مم٠٣١×٥٨١ ارطس ٣٩ تاقرو ٥ ثىءانعب ءورقم قيقد طخ طوطخم

 .تاحفص ٩

 دمحم هبتك م ٩٦٦ ه__/٩ ٥ ىلوألا يدامج لئاوأ ةعمحلا :فيلأتلا ت

 .ةعلقلاب نرفي ةريزج يف ينورابلا ءايركز نب

 رهاوجلا ٥

 .يغياصلا ديعس نب ل اس :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم . ٢٣

 لاير ةئامعب رأ و نيثالث نع ابيرق هءازجأ ضعب عيب و اع زج رشع ةسخح ف

 . ييامع

 ٢٨. ١ص ةيضفلا دوقعلا :ف ىثراحلا اهفرع اذكه

 رانآلا رهاوج ه

 .يغياصلا يلع نب ةعمج :فلؤملا

 .فيس ييب فقو ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 نأ نكمي و رهاوجلا :ناونعب يغياصلا ديعس نب ملاس ىلإ يثراحلا هبسن دق و
 .نيفلتخم نيفلؤمل نيباتك نوكي

 رانآلا رهاوج ه

 .ناديبع نب هللادبع نب دمحم :فلؤملا

 ٤.٠٥ ١اه_/١٩٨٥م،5 ٢٠ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 ِ .يضابإلا هقفلا يف .ادلحجب

 ناطلس مامإلل ايضاق ناك و .ةيملع ةدئافوذ و عجارملا تاهمأ نم وه و
 .ناطلس نب برعلب هنبال هدعب نم و فيس نب

 .ناديبع نب هللادبع نب ةعمج نب دمحم وه فلؤملا مسا :اولاق و

 خايشألا رهاوج ه

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ليزنتلا نايب نم راونأ .ريسفتلا رهاوج ©

 .ىليلخلا دمح نب دمحأ :فلؤملا



 ٢٣٦ ةيضابالا رداصملا مجعم

 /ه ٤ ٤٠ ١ ثةثيدحلا ناولألا ةعبطم ،ةماقتسالا ةبتكم نامع ةنطلس يور

 .ص ٢٢٦ ما ٩٨٤

 كولهملا قشاعلا نزح ةيلست و كولملا حيادم يف كولسلا رهارج ©

 .(ه١ ٢٣ فق) ةبارع نب حلاص نب ياث نب ديعس نب لاله :فلؤملا

 .م ١٩٨٤ ةنس ناويدلا اذه رشنب ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو تماق

 دحأ مامإلا نبا ناطلس ديسلا نبا ديعس ناطلسلا حيادم يف دئاصق نمضتي
 .هلهأ و يديعسوبلا ديعس نب
 .ص ١٣٠ !ةينامعلا ثارتلا ةرازو يف ١٣٣٩ مقرب طوطخم هنم

 ةبوجأ و ةلئسأ نم ةيمظنلا لئاسملا يف ةينسلا رهاوجلا ©

 ةنس دلو) يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا ةبوجأ و ةلئسأ نم
 .(_ه١ ٢٣٤١

 ه٥٨٦١/__ه١ ٤٠٥ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ةيضابإلا دئاقعلا يف رعشلاب هبتك “صا٨٧٦

 نيمثلا دقعلا رهاوج ©

 .يصورخلا سيمح نب دعاج :فلؤملا

 .فيس يب فقو ةبتكم و يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ةبتكم ط وطخ

 ىنيجردلل تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا ©

 .يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ : فلؤملا

 دجوتو ةقرو ١٢٢ يف (ح) ٨٤٥٦ مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم
 .سوباق ناطلسلا ةعماج دجسم ةبتكمب ةخسن هنم

 .م٥٨٨١/_ه٦١٠٣١ :ةيرجح ةعبط 5ةرهاقلا _



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٣٢

 . ه١ ٣٠٦١ ةيرجه ةعبط ،رئازحخلا ةنيطنسق _

 ىلع ةيلوألا همولع ىقلت ثيح سنوت بونج يف رمد ةنيدم يف يداربلا أشن
 ءاج هنأ هبسن نم ودبي يذلا ،يبرحلا شيعي ءاقبلا يبأ يضابإلا خيشلا يدي

 لبج ىلإ كلذ دعب يداربلا لحترا و .ةيسنوتلا ةبرج ةريزج نم كانه ىل
 .ت) يخامشلا رماع نكاس يبأ خيشلا نع ملعلا ذخأ و هسفون

 ةبرج ةريزج يق ماقملا هل باط مث .نرفي ةنيدم يف (م٠٩٣١/ه ٢

 يف هتارضاحم و هسورد يقلي ناك و .اهيف نيزرابلا ءاملعلا نم حبصأ ثيح
 مضي و .كانه رهاوجلا هباتك فلأ و .ةبرج يف بيبزلا يداو عماج

 ةيوبنلا ةثعبلا نم ءادتبا مالسإلا ردص خيرات نع ةريزغ تامولعم باتكلا

 اقبط ةرتفلا هذه ثداوح رسف و ةيومألا ةلودلا نم ىلوألا مايألا نيح و

 نب نامثع دهع نع ثيدحلا يف بهسأ دق و .ممتادقتعم و ةيضابإلا ءارآل

 ثحابلا عيطتسي كلذب و لئاوألا ةمكحملا روهظ و ةنتفلا بابسأ و نافع

 برحلا و ةنتفلا يف ةيضابإلا يأر لوح ةديفم تامولعم ىلع لصحي نأ
 نم ىلوألا دوقعلا لالخ ةيمالسإلا ةفالخلا تزه نقلا ىلوألا ةيلهألا
 و ةيجراخلا ةكرحلا روهظ يف ةيضابإلا ةياورلا نع كلذك و .اهخيرات
 يلا لئاسرلا يداربلا انل ظفحي و .يرجهلا لوألا نرقلا لالخ اهروطت

 ييلا و ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا ىلإ ضابا نب هللادبع اهثعب
 ةرتفلا كلت يف ةيضابإلا ةقرفلا ئدابم ضعب نع ةحضاؤ ةركف انيطعت

 ةمئألا و خياشملا ضعب نع هباتك ةيقب يف ملكت دق و .اهخيرات نم ةركبلل
 لئاسملا ضعبب هباتك متخي و .هتاقبط يف ييجردلا مهلفغأ نيذلا ةيضابإلا

 و .ةيضابإلا دنع ةقلحلا ميظنت نع ةديج تامولعم يطعي هنأ امك ةيدئاقعلا

 نم برغملا و قرشملا لهأ فيلآت ضعب ءامسآ فلؤملا تبثي باتكلا ةيامن ىف

 .اهنع عمس وأ اهآر وأ اهأرق نلا ةيضابإلا



 ٢٣٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يرهوجلا باتكلا = رصتقلملا رهوجلا ٥

 نينرقلا ءاملع نم يناوزتلا يدنكلا يسوم نب هللادبع نب دمحأ :فلؤملا

 .نييرجهلا سداسلا و سماخلا

 .فشاك ليعامسا ةديس :قيقحت

 /ه٦٠.٤١ 8١٩٨٣ ،إط .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم
 .ص٦٦١ م ١٨٥

 .يمالسإلا نيدلا و يضابالا بهذملا نع فلؤملا ملكتي

 ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج ه

 .(ع١٩١ ٤/ه٢٦٣٣١) يملاسلا ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 دلحج .م١ ٧٤ & رصنلا ةعبطم رصم ( ،شيفطا ميه اربإ قاحسإ 5 : قيقحت

 ٣ج 0٢٦٣ ىلإ ١٦٠ ص نم ٢ج ٩ ١٥“} ىلإ ١ ص نم ١ج ىازجأ ٤ هب

 .ص٦ ؛ د باتكلا تاحفص ددع \۔٢٨٢۔-ا١ا٦ نم ج ٨٤ ١ لإ ١ نم

 . يس رخا فيس فيس نب ناطلس نب ديمح دمحم يبأ ةقفن ىلع اضيأ عبط و

 زينعت :اضيأ و ص٦٤٦ م٤٨٩١/_ه ١٤٠٥ نامع ةنطلس طقس

 عباطملا ،نامع ةنطلس ،ي ور ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ و شيفطا ميهاربا
 .م٣٩٩١/ه١ 0١٦٢ ٤١٣ ط .ةيبهذلا

 ةديرفلا ةرهوجلا ©

 .يحنملا يغياصلا يلع نب ديعس نب ملاس يلع يبأ ىلإ ةبوسنم
 عيدبلا هللدمحلا :اهلوأ ميركلا نآرقلا نم روس ريسفت يف ةموظنم يه و

 ةخسن نامع ةنطنس يف ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو كلتمت ...قلاخلا

 .ةحفص ١٧٢ يف ه٠١٢١ ةنس اهفلؤم طخب تبتك ،اهنم ةطوطخم

 رصتقملا يرهاوجلا باتك = مالكلا لوصأ يف يرهوجلا ©



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٣٤

 دمجأ سابعلا يأل ةلأسم يبأ ةيشاح ©

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحأ :فلؤملا

 .ةط وطخم

 حيحصلا عماجلا ىلع بيترتلا ةيشاح ©

 . ةتس يبأ نب ورمع نب دمح :فلؤملا

 .ج ٥ ام ٤ ١٩٩ ©. ط ثعبلا راد ةنيطنسق _

 م٨٩١ ٢,/__ه١ ٤٠٦٢ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس _

 .ءا زج أ ٨

 يديهارفلا بيبح نبا عيبرلل حيحصلا عماجلا ةيشاح ©

 /_ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤمل

 .(م٤١٩١

 6هرصع يف مهدنع ملعلا ةساير هيلا تهتنا ةيضابإلا نايعأ نم هيقف خرؤم
 وه و هنم يياثلا و لوألا ءزحلا عبط اري رض ناك و نامع يف هتافو و هدلوم

 .ءازجا ةعبرا ي

 نامثع ورمع يبأل تالاؤسلا ةيشاح ©

 .(م٩١ ١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحأ :فلؤملا

 .ةط وطخم

 حاضيإلا يلع يشكيودسلا ديعس نب هللادبع خيشلا ةيشاح ه

 .يرجهلا رشع يداحلا ن رقلا يف شاع دق فلؤملا و هعم تعبط دق و



 ٢٣٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يطوشلملا ىسيع نب نيروغبتل ،نيدلا لوصأ ىلع ةيشاح ه
 /ه١٧٨١١.تر) ىيكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤمل

 .(م ١٧٧٣

 .وريو لآ ةلئاع نم ،بازيمب ةكيلم ةدلبب دلو
 .مما٠٦١×١١ ٥ أأ رطس ٢١ ؤ}رص٢١د٥ 6يريبعحلا تاحرف ةبتكمبب ةطوطخم

 .(م٦٩٨١/ه١٣٢١ )٤ يتالتلا ىجن نب يهم خسن

 ركب نب دمحم نب دمجأ سابعلا يأل دابعلا لاعفأ نييبت ىلع ةيشاح ©

 يلأ نب مساقلا يلأ نب دمحأ نب لمح نب رمع نب لمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 .(م٧٧٦١/ه١ ٨٨٠.ت) ىشحماب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس

 .ةط وطخ

 بيترتلا ىلع ةيشاح ©

 .(م٩٧٦١/ه٨٨٠١) ةتس يبأ نبارمع نب دمحم يشحملا :فلؤملا

 عماجلا" نيالجر اولا ب ومقعي يلأ بيت رتب 6]‘&بيبح نب عيب رلا لنسم وه و

 . 'حيحصلا

 .ىضابألا هقفلا يف ،تادلحب ٨ ،ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ص ١: ٤٠٢ ١ه/١٩٨٢م، ٢٣٨ ج

 ج ٢: ٤.٠٢ ١اه/١٩٨٢م، ٦٢٥١ص.

 .ص ٣: ٢٩٧ ج

 ج ٤: ٣. 11

 .ص ٥: ٤٠٢٣ ١ه/١٩٨٣م ٢٢٦ ج
 .ص ٦: ٤٠٣ ١اه/١٩٨٣م ٢٢٦ ج

 ج ٧: ٤٠٤ ها /١٩٨٤م، ٣٢٩ص.

 ج ٨: ٤٠٤ ١اه/١٩٨٤م، ١٥٨ص.



 ليوأتلا بابسأ و ليزنتلا راونأ ريسفت ىلع ةيشاح ©

 يمثلا زيزعلا دبع نب هللادبع نب دمحم يبأ نب نامحيب نب ميهاربا :فلؤملا
 .(م٧١٨١/ه ٢٣٢١.ت) يجسيلا
 .ةماقتسالا ةبتكمب ةخسن اهنم ةطوطخم

 نيلالجلا ربسفت ىلع ةيشاح

 /ه٧٨١١.ت) يكيلملا يعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م ١٧٧٣
 .وريو لآ ةلئاع نم ‘©بازيمب ةيكلم ةدلبب دلو

 ١٦2٥× ١٥ ارطس ٢١ ةحفص لكب ،نادلحب ،ةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم

 .[.ت.د] ،مم

 ينيمثلارزيزعلا دبعل لينلا باتك هب لخأ امل ليمكتلا ىلع ةيشاح ©
 .(ه١ )٠٨ ١٣٢٣-٣٧٢٣ رافح يرارقلا ركب يبأ ن ميهاربإ :فلؤملا

 يراوهلا مكحم نب دوعل زيزعلا هللا باتك ريسفت ءزج يلع ةيشاح ©

 نب مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبعوبأ :فلؤملا

 -٤١١٦١/_ها٨٨.١-٦.١ )٢ يشملاب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس
 .(م١ ٦٧٧

 .ةط وطخم ،ة رقبلا ةروس اهيف لمكي ل

 ىلإ بسنت كاهب رعرت و دلو ،ةبرج ةريزج ءاملع رهشأ نم يشحملا و
 ىلإ اهدادجأ دحأ لقتنا مغ ،ةبرجب ةلالق برغ لامش "نييبصقلا" ةموح

 يبصقلا" :_ب هل مج رتملا ف رع كلذل و 5ةزيزحلاب "رشكيودس" ةموح

 . "ىشكيودسلا

 هدلاو هلس رأ كلمح نب دمحأ خيشلا همع نع و ،هدلاو نع ملعلا ذحأ

 و نامث ةدم امب رقتسا (م١٣٦١/ه ١٠٤٠ ةنس رهزالا عماج يف سرديل



 ٢٣٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 اسردم مث !ةرهاقلاب ةيضابالا ةسردملاب املعم مغ املعتم ةنس نيرشع

 .رهزألا عماجب

 دعب ةقلحلا ةسائر هيلإ تلآ و حم٨٥٦١/ه٨٦٠١ ةنس ةرهاقلا نم داع

 القنتم ةيميلعتلا هتلاسر لصاوف ،ىشكيودسلا ديعس نب هللادبع هخيش ةافو

 .ممقاعزانم يت يلاهرألا نبب مكحلا ىلوت امك ،ةزيزجلا دجاسم نيب

 بتكلا تاهما ىلع ةديدع شاوح هل و مولعلا فلتخم يف ةيملع اراثآ كرت

 ديدعلا هل و يشحماب رهتشا كلذل و ةيشاح نيرشع اهددع غلب ةيضابإلا

 ماكحأ هيف لجس رتفد هل و ،ةيملع دئاوف اهيف ،ةيهقفلا ةبوجالا نم
 .ةيضقألا و لزاونلا
 نم و ؛نايب نب ملاس نب يلع وه و هتذمالت زربأ دحأ هتافلؤم عمج دق و
 .يس وفنلا يوداجلا يسيع نب دمحأ اضيأ هتذمالت

 نفد و 6هرمع نم نيتسلا و سماخلا يف إم٩٧٦١/ه٨٨٠١ يف ينوت
 .ةتس ييأ لآ ةربقمب

 نافلخ نبا باوج يلع ةيشاح ٥

 .(م ٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحأ :فلؤملا
 .ةط وطخ

 عماوللا رردلا ىلع ةيشاح ©

 .(ه٣٧٣١-٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا

 .ديوجتلا ف

 يفوسلا نامثع ورمع يبال تالاؤسلا ىلع ةيشاح ©

 -٠١٧٨١/ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل ،دواد نبرمع نب حلاص :فلؤمل

 .(م١ ٩٨



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٣٨

 .ةديقعلا ى

 . ةطولخم

 تالاهجلا حرش ىلع ةبشاح

 /_ه١ ٨٧ ١ .تا) يكيلملا يجعصللا دمحم نب فسوي ب وقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٣٧٧١

 .وريو لآ ةلئاع نم بازيم ةكيلم ةدلبب دلو

 .مالكلا ملع و ديحوتلا يف ،يفاكلادبع رامع يبال تالاهجلا حرش ر

 ةرظانملا بادآ يف ةيدضعلا ةلاسرلا ح رش ىلع ةيشاح ©

 /ه٧٨١١.ت) يتالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع صفحوبأ :فلؤملا
 .(م١ ٧٧٢

 .ةط وطخم

 يخامشلا دمحأ سابعلا يبأ خيشلل .ةديقعلا حرش ىلع ةيشاح ©

 ةتس يلأ مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمح نبرمع نب دمح هللادبع وبأ :فلؤملا

 -٤١٦١/ه٨٨٠١-٢٢٠١) يشحملاب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا

 .(م ٦٧٧ ١

 .ةط وطخ

 فاصنألا و لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ه

 .(م٧٧٦١/ه٨٨٠١.ت) يشحماب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا

 .ةط وطخم اهمتي ل هنكل و }كقفلا لوصأ ف



 ٢٣٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يخامشلا دمجأ سابعلا يبأل .فاصنألا و لدعلا رصتنم حرش يلع ةيشاح ٥

 /__ه ١١٨٧ .ت) يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٢

 .اهمتي ل هقفلا لوصأ ف

 ةينونلا حرش يلع ةيشاح ه

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحملا :فلؤملا
 .ةط وطخم

 ةينرنلا ىلع ياريزلا حرش ىلع ةيشاح ©
 /ه٧٨١١ .ت) ىكيلملا يجعصللا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 . (م ١٧٧٧١٩٢٣

 .ديحوتلا ق

 ماكحألا باتك ىلع ةيشاح ©

 /_ه٧٨١١.ت) ىكيلملا ىعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلَؤملا
 . .(م١ ٧٧٢٣

 .ين وانجلا ريخلا نب ىيحي ءايركز يبأل ماكحالا باتك و

 ييوانجلا ىجب خيشلل . ماكحالا باتك ىلع ةيشاح ©

 يلأ نب مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 .(م٧٧٦١/ه١ ٨٨٠.ت) يشحماب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس
 .ةط وطخم

 حاضيالا باتك يلع ةيشاح ©

 .يشكيودسلا ةتس يبأ نب رمع نب دمحم :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٤4

 ءزحلا ةيشاح يه ةخسنلا و يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب ةطوطخم

 .حاضيالا نم ثلانلا

 رماع خيشلل حاضيألا باتك ىلع ةيشاح ٥

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١۔-٧٨٢١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا
 .(م١ ٩٩٨

 .هقفلا يف

 .ةط وطخ

 يخامشلا رماع خيشلل حاضيإلا باتك ىلع ةيشاح ©

 يشكيودسلا كلملادبع نب دمحأ نب دعيس نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .(م ١ ٨٥٦/__ه١ . ٨٦٠.ت)

 يف يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب .ةطوطخم ،ةالصلا عوضوم يف

 .نامع ةنطلس

 ةبازعلا سلحب ةماعز امب يلوت 0 ةبرج ةريزجب ةيضابإلا ءاملع نم فلؤملا و
 ايتفم راصف ،نيسيوزغتلا ديعس خيشلا ةافو دعب م٥٢٦١/_ه٠٣١ ٤ ةنس
 ءاهقفلا هيلإ عمتجي ناك و نيكال دجسم يف نيمصاختملا نيب لصفي ،سانلل

 ةتسوبأ رمع نب دمحم خيشلا :هتذمالت زربأ نم و ملعلا ذخال ةبلطلا و

 .ىشحماب ريهشلا

 ةبلطلزمر ددعب نم تذختا يلا ءاضيبلا ةيقاطلا سبل نم لوا وه :ليق و
 يوت ،رئازحجلاب بازيم يداو ىلإ مث ،ايبيلب ةسوفن لبج ىلإ تلقتن او ملعلا
 .امب نفد و م٨٥٦١/ه٨٦٠١ ةنس ةمركملا ةكمب

 ٥ عويبلا ب باتك ىلع ة ةيشاح {

 ا رهشلا . يصقلا ر٢٢ ١٠.٢-۔١٠٨٨ : ١ ٦-

 .(م ١٦٧٧



 ٢٤١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .يخامشلا يلع نب رماع خيشلل ع ويبلا باتك و

 رماع خيشلل حاضيإلا باتك نم اءزج ع ويبلا باتك نأ نظأ .ةط وطخم

 .ىخامشلا

 يخامشلا رماع خيشلل ، حاضيالا باتك نم ع ويبلا باتك ىلع ةيشاح ©

 .(م ١٧

 .ةطوطخم

 ةموح نم ءةبرحج خياشم نم ،ينياريولا رمع مساب فلؤملا رهتشا

 نب دمحم خيشلا نع ملعلا ذأ و ،ةسوفن لبج ق سرد .شكيودس

 ضفح يبأ دي ىلع جرخت دق و ،نيدلا ةبسن بحاص "ينورابلا ءايركز
 .يبعصملا فس وي بوقعي وبأ مهنم ،ءاملعلا نم ددحع

 (م٠٩٣١/ه ٢٩٧ر يخامشلا رماعل تانايدلا باتك ىلع ةيشاح ©

 .(م٨٥٦١/ه٨٦٠١) ىشكيودسلا هللادبع :فلؤملا

 .ارطس ٤ ٢ اهنم لكب ةحفص ٩“٤ هب ةب رج .ةين ورابلا ةبتكملاب ةطوطخم

 .م٩٩٧١/_ه٣١٢١ ينورابلا ديعس خسن مم ا٥٠١× ٠

 (م٠٩٣١/ه ٢٩٧ر يخامشلا رماعل تانايدلا باتك ىلع ةيشاح ©

 .(م٤٧٧١/ه٨٨١١) يبعصملا فسوي :فلؤملا

 خسن ،مم٠٢١×٠٧١ ،ارطس ٢٥ ص ٦٢٧ ةبرج ءةينورابلاب ةطوطخم

 .م ١١٢٣ ه_/٩ ١٧٩ ينورابلا ىسيع نب ديعس

 تانايدلا باتك ىلع ةيشاح

 .( ه٣٧٣١-٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربا :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٤٢

 تالاؤسلا باتك ىلع ةيشاح ©

 يخامشلا رمع نب دمحم نب ناميلس عيبرلا يبأ نب مساق لضفلاوبأ :فلؤمل

 .(م٨٤٨١/ه٥٦٢٦١.ت)ر
 .ةط وطخم .كفيلأت لوأ يه و

 خ ويش و هدلاو نع ىقلت .ملعلا ف ةقيرعلا نييخامشلا ةلئاع نم فلؤملا و

 و ماكحألا و ضئارفلا و لوصألا و قطنملا ملع ق قوفت ىح كنامز

 .طخلا ملع و كلفلا
 .تافلؤملا صعب ىلع تاقيلعت و ح ورش و رعشلا ف تافلؤم ةدع هل

 ٥ تالاؤسلا باتك ىلع ةي ةيشاح ,

. .(٨ ٨ 

 و خيراتلا و كلفلاب ماملإ عم ديحوتلا و ضئارفلا و ماكحألا يف هيقف

 .يخامشلا ناميلس خيشلا نع ملعلا ذخأ ءايميكلا

 تالاسلا باتك ىلع هتيشاح لمكي مل .

 تالاهج حرش باتك ىلع . هيشاح ٥

 ٢ ١٠٢٦-١٠٨٨ 7: ١٦١ ز يشحا ريهشلا كو صقلا ة ةتس

 .(م٧٧٦١_

 .مالكلا ملع ق يئاكلا دبع رامع يلال نتملا و

 .ةط وطخ

 ةيئارلا حرش ىلع ةيشاح ©

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا يسيع نب فسوي نب دمحأ :فوملا
 .ةطوطخم



 31 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يلاطيجلل .ضئارفلا باتك يلع ةيشاح

 .(م٣٧٧١/ه١٧٨١١.تر) يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي :فلؤملا
 . وري و لآ ةلئاع نم ٤كبازيمم. ةكيلم ةدلبب ذلو

 يلاطيجلل مالسالا دعاوق باتك ىلع ةيشاح ©

 .(م )٠٨٨ ١ ه_/٦٧٩ ١ ةتس يلا نبارمع نب دمحم يشحا :فلؤملا

 ٢٧٦ هب ةبرج ،قالملا عماج ةبتكمب ةطوطخم ص ١٠٠ لوصألا مسق
 م ٥٧. ١ه_/٤٧ ١٦ اهفيلات نم ع رف ‘مم٠١١١×٠٦١ ارطس ٢٢٣ ةقرو

 .م٧٩٦١/ه٩٠١١ دواد نب رمع نب دمحأ خسن
 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب يرخأ ةطوطخم و

 رامع يبأل .زجوملا باتك ىلع ةيشاح ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحأ :فلؤملا
 .ةطوطخم

 يفاكلا دبع رامع يبأل زجوملا باتك ىلع ةيشاح ©

 .( ه٣٧٣١۔-٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا

 ييوانجلا ىجي خيشلل .حاكنلا باتك ىلع ةيشاح ©

 نب مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحم ةللادبع وبأ :فلؤملا
 .(م٧٧٦١/ه١ ٨٨٠.ت) يشحملاب ريهشلا يشكي ودسلا يبصقلا ةتس
 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب ةطوطخم

 ينوانجلا ءايركز يبأ خيشلل .حاكنلا باتك يلع ةيشاح ه
 .(م ١ ه_/٧ ١ ١.ق) يشكيودسلا ناريو نب يلع نب رمع صفحوبأ : فلؤملا

 .ةط وطخم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٤٤

 هقفلا و لوصألا يف عضولا باتك ىلع ةيشاح ©

 يبأ نب مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 .(م٧٧٦١/ه١ ٨٨٠.ت) يشحملاب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس

 .مخض رفس ي ينوانجلا ءايركز يبأ خيشلل عضولا باتك و
 ةبتكمب ةطوطخم اهنم و .ص٦ ٥ ١٣٠هت‘ ٦٢ .ةينورابلا ةعبلطملا هرهاقلا

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا

 عيب رلا دنسم ىلع ةيشاح ©

 -٠.١٧٨١/ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا
 .ةطوطخم ثيدحلا يف .(م١ ٩٢٨

 ثيدحلا يف بيبح نب عيبرلا دنسم باتك ىلع ةيشاح ©
 يبأ نب مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا
 -٤١٦١/ه٨٨٠١-٢٢٠١) يشملاب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس

 .(م١ ٦٧٧

 ،تارم ةدع عبط ،ييالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ بيترتب
 .يالط ميهاربإ خيشلا اهقيقحتب يتعا \تادلحجب ةسمخ يف ةعبط اهرخآ

 ليلحتلا و ةنراقلا جهنم اهيف كلس دقف .ةتس يبأ بتك لجأ نم ةيشاحلا و

 . مالسلا هيلع لوس رلا ثبداحأ حرش يف

 رطانقلا ةيشاح ©

 .(م٩١ ٣٣٢ ١ه_/ ١٨٤ .ت) شيفطا يسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ةط وطخ



 ٢٤٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ماشه نبال رطقلا حرش ىلع رطقلا ةيشاح ©

 يشكيودسلا كلملادبع نب دمحأ نب ديعس نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .)ما ٨٥٦/_ه١ ٨٦٠.ت)

 .امب نفد و ةمركملا ةكمب يفوت و ةبرج ةريزجب ةيضابإلا ءاملع نم
 .ةط وطخ

 رماع نب يسوم خيشلا طقل ةيشاح ه

 .شيفطأ فس وي نب لمح : فلؤملا

 مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا

 .(عم٩١٩١ -٠٧٨١/ه٨٣٣١-٧٨٢١) رماع ميهاربإ نب ناميلس :فلؤملا
 ةداعسوب ىف دلو ،بازيمبب ةكيلم نم هلصأ ،رعشلا و بدألا لاجر نم
 .ةيمالسإلا و ةيسنرفلا سرادملا يف ملعت و رئازحلاب

 ةعئازلا ةئفلا عدبل ةغمادلا ججحلا ٥

 ىسوم و اباب يوادلا دمحأ نب حلاص نب دمحاب نب دمحم :فلؤمل
 .(ع٤٧٩١۔-٥٩٨١/ه٤٩٣١-٣١٣١)
 .با زيمم. ةيادرغ ءاملع نم

 ةعمجلا ةالص ف ةعنقملا ججحلا ٥

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب طوطخم

 يلاعت هللا ةيؤر يفن يف ةعنقملا ججحلا ©

 : ل نس . ليلخلا ناميلس :ب دمح ,ب دمحأ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٤٢٦

 /ه١5١ ٢٢٤ط عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ةينامعلا رادلا ةرهاقلا

 .ص ٥ ٥ .م ٢ ٠ . ٢

 .ةمايقلا موي ةيؤرلا ةلأسمب دقتعي نم يلع درلا يف

 كسانملا و جحل ا ©

 .(م٩٤٣١/_ه٠٥٧.تر يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاطوبأ :فلؤملا
 .ناطيج ةنيدمب أشن و ةسوفن لبجب دلو ةيضابإلا ءاملع نم

 .ع وبطم

 قحلا ةفرعم يف قلخلا ىلع ةجحلا ه
 كلملادبع ةوفص يبأ ةياور ،ييامعلا يبدنلا بئاسلا نب مامض باتك وه و

 .مامض نع يديهارفلا رمع نب بيبح نب عيبرلا نع ةرفص نب
 . ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر يداربلا :ردصملا

 نامع يف عقاولا ثدحلا يف لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا ©

 .رابكلا ةيضابإلا نيفلؤملا نم يويسبلا :فلؤملا

 ةعبط ع وبطملا يويسبلا رصتخم اضيأ كانه و رابحنز يف ةخسن هنم دجوت

 .ه١ا ٠٤ ماع رابحنز ف ةي رجح

 ديلقت الب يحوتلا يف ةجحملا نايب ف ةجحلا ه

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 همزاول ؤ جحلا ٥

 .يصورخلا سيمخ نب دعاحج :فلؤملا



 ٢٤٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .نامع ةنطلس يف يقاوصلا دومح خيشلا ةبتكمب طوطخم

 مامإلا خيشلا ثيدح ه

 .ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .شابعك ديعس دمحم خيشلا :ريرحت

 .نيأزج يف {ةيبرعلا ةعبطملا ،ةيادرغ

 يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا ©

 .مشاه بلاط يدهم :فلؤملا
 . م ٩٧٧ ١ دادغب 3 ريتسجاملا ةلاسر _

 .ص٢ 8١ ٩٨١ ١م ٥١ ط ةعابطلل يب رعلا داحتالا راد ةرهاقلا

 ةنيدملا و ةكم يف ةماقتسالا و ةوعدلا لهأ ةكرح ه

 .تش وعأ ريكب :فلؤملا
 .م٩٩١ ٢ ،ةيبرعلا ةعبطملا {ةيادرغ ى رئازجلا

 ٥ ةيرئارجللا ةينطولا ةكرحلا ١٩٠٠-٩٣٠١ ١

 .مساقلا وبأ هللا لعس :فلؤملا

 "عيزوتلا و رشنلل ةينطولا ةك رشلا ،رئازخلا ١٩٨٢٣م، ٢٤ ٦٢ص.

 يرئازجلا بعشلا بزح ه

 .ظ وفحم شادق و دمحم شنامق

 .م ١٩٨٥ ص ءةيعماحلا تاعوبطملا ناويد ،رئازجلا

 ضئارفلا مسق و باسحلا ©

 .(م٩٤٣١/_ه٧ ٥ ٠.تر) يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاطوبأ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٤٨

 .ناطيج ةنيدم أشن و ةسوفن لبجب دلو ةيضابإلا ءاملع نم

 .ط وطخم

 يبرعلا برغملا دالب يف ةيبهذملا ةبسحلا ©
 .لابقل يسوم :فلؤملا

 .م١ ٩٧١ & رئازحلا

 ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح ©

 /_ه٠٠.٤١. ةجحلاوذ 5ةودنلا يف تمدق نيلا تاساردلا و ثوحبلا

 .تادلحب ١ . م ٠ ٩٨ ١

 رنابب خيشلا ميركت لفح ه
 .فيقثتلا ةيعمج و نجسي ب دجسم

 .ص٧٢ ،م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦

 ترارقالا و اياصولا يف ناميإلا قئاقح ©

 .يوزنلا دمحم نب حلاص :فلؤملا
 ثارتلا ةرازو ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 .ةينامعلا

 يلع نب حلاص خيشلا ةريس نم يلجلا قحلا ٥

 )١٢٨٦- يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع نيدلارون :فلؤملا

 .(_ها١ ٣٣٢

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ١٨٥٩\ مقر طوطخم

 ...يلع نب حلاص يلولا انخيش ةريس يف يلجلا قحلا نيبت ةلاسر هذهف :هلوأ



 ٢٤٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .فاوصلا دومح خيشلا ةبتكمب يرخأ ةخسن

 غمادلا قحلا ©

 .ىليلخلا دمح نب دمحأ :فلؤملا

 .ص٩٣٢٦ ١© 8١٩٨٨ ط ةضهنلا عباطم طقسم
 . ص٩٣٢ 5١٩٩٢ ،٦ط ،يرماضلا ةبتكم طقسم _

 رئابكلا لهأ دولخ يف "نآرقلا قلخ يف ،هللا ةيؤر يف :ةيضابإلا دئاقعلا يف
 .رانلا يق

 نافرعلا بحاص ىلع درلا يف نيبملا قحلا ©

 .ىملاسلا هللادبع نب دمحم :فلؤملا
 . ٥ ١ ددعلا ز ٢ ط ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘كطقسم

 جاوزألا قوقح ه

 )١٣٣ ١- نيمثلا يجعصللا ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .(ع٨٠٨١۔-٠٢٧١/ه١ ٢٢٢٣

 ةسايرلا يلوت .بازيم يداوب نقزي يب نم رئازخلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 .يفوت نأ ىلإ داشرإلا و حالصإلا كلسم كلس و بازيم يداوب ةماعلا

 لاومألا يف قوقحلا ©

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيحي يلع :فلؤملا
 .ط وطخم

 مالسالا يف ةلدابتملا قوقحلا ه

 -٧٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١) موشرأ حلاص نب دمحم نب ريكب :فلؤملا

 .(م١ا٧



 ةيضابإلا رداصملا مجعم .٢٥

 .بازيم يث نايرب نم يضابإ
 .م١إ\ ٩ ٩ . ،ناولألا ةينقت ةعبطم ،رئازخلا

 زاجحلا و نميلاب ةيضابإلا خيرات يف زاجملا و ةقيقحلا ©
 .يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس :فلؤمل
 .ص٤٥١ ،م٠٨٩١/ه١ ٤٠٠ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو نامع _

 .برعلا لجس ةعبطم {ةرهاقلا _

 ميركلا نآرقلا يف زاجملا و ةقيقحلا ©

 .يدشي ورلا ملاس نب ىلع نب هللادبع :فلؤملا

 . رصان دمحم :ميدقت

 ه ١٤١٤ ،١ط داشرإلا و ظعولا و يعرشلا ءاضقلا دهعم طقسم

 .ص ١١٨

 بونلا لابسإ يف مالسإلا مكح ه
 .ىليلخلا دمح نب دمحأ :فلؤملا

 .تانايب ن ودب

 طوعسلا و ناخدلا مكح ه

 .(ع٤١٩١/ه٢٣٣١.تر شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 راطإ يف ،جاحلاب خيشلا ىيحي نب ريكب ذاتسألا هسرد و هققح عوبطم
 . رئازلاب نيدلا لوصأ دهعمب ريتسجاحجلا ةلاسر

 نيدلا لامك نامثعل ةمكحلا سأر حرش يف ةمكحلا ٥

 يرماعلا يخامشلا دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق :فلؤملا

 .(م٦١٩١/ه٤٣٣١.تر ينرفيلا يبرغملا



 ٢٥١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 بحاصف ،رصمب لزنا .يكرتل دهعلا رخاوأ يف ةسوفن لب نرفي نم

 .رصم سنوت ةلودل اماع لص بصن .ةيركفلا هنك رح ن ق هدبع دمحح لناس

 يياثلا نرقلا يف نامع يف ةيضابإلا ةموكحلا ٥

 .شيفطا ميهاربإ قاحسا وبأ :فلؤملا

 رص .ته١ ٣٤٣ بجر 0٧ ج 0١ جم :اقلا 8 ءارهرلا :نف ترشن ةلاقم

 .٢٦٤۔- ٤٥٧

 يمالسإلا برغملا خيرات نم تاقلح ه

 /ه٢١٤١-٣٢٣١) فسوي نبا ديعساب نب دواد نب ناميلس :فلؤملا
 .(٢٩٩١۔-٩١ ٥.

 .ةيخيراتلا ثوحبلاب مامتها هل 0 بازيم فطعلا ءاملع نم

 .م ٢ ٩٩ ١ ةنس .ع وبطم

 يدجسلملا عمتجا ءانب يف اهرود و ةبازعلا ةقلح ©

 . رصان دمحم :فلؤملا

 .ص ٥٥ م ١ ٩٨٩/_ه١٤١. ي رماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 .رئازحلا بونج بازيم يداوب ةينيدلا سلاجملل ةيليلحت ةيفصو ةسارد

 تالاكنملا لح ٥

 .يماي رلا لديز يبأب كملا قيرز نب دمح نب هللادبع :فلؤملا

 . ةفاقخلا و يموقلا ثارتلا ة ةرا رزو ‘اطقسم

 ةباصإلا و لحلا ©
 .ي وزنلا فاص و نب دمحم : فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٥٦

 خيشلا ةبتكمب ط وطخم نيريبك نيدلج ق رظنلا نبال مالسإلا ماعد حرش ف

 .يديعس وبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم و يملاسلا

 ةيناولحلا ©

 .(ه٦.ق) يتاهلقلا يريمحلا يذألا ديعس نبدمحم :فلؤمل
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ته٤٤٦١ خسن ٦٠ 7 مقر ةطوطخم

 رخفلا يف اراعشأ نمضتي

 ينارق فانكاب مهيعارم يح و ناولح نطب نم يحلا راد يحالأ :هلوأ
 ةثلاث ةخسن و ٢١٢٢ مقر تحت اهسفن ةبتكملاب يرخأ ةخسن دجوي و

 ٣٣٩٥. مقرب

 داهجلا بيلاسأ يف داجمألا ةيلح ه

 .يصورخلا رصان نب فيس :فلؤملا

 .يصورخلا دشار نب رصان خيشلا ةبتكمب طوطخم

 /ه ٥٧٠ لبق) يفاكلادبع رامع يبال تالاهلا حرش ىلع شاوح ه

 ( م ٢١/ه٦ ق ر يطوشلملا ىسيع نب نيروغبتل تالاهلا و (م٤١١
 نب ديز وبأ و (م١ ٧/__ه ١ ١ .ق) ةتس يبأ نبا دمحأ نب ناميلس عيب رلا وبأ

 ٍ .نايب نب يلع (عمج) ،(م٩٧٦١/_ه )١١٠٠ ةتس وبأ دمحأ

 ارطس ٢٥ ص ٧٧١ هب طسوتم مجحلا يبرغم طخ ١: ةخسنلا

 يلع نب ديعس خيشلل ييورابلا هللادبع نب ديعس :خسانلا مم٠٢١×٠٨١

 .م٣٤٨١/ه١ ٢٥٩ ،يريخلا يبرحلا تيراعت نب
 :خسانلا مم٥١١×٩١ ٠ رطس ٢٨ ص ٦٢٣ حضوأ اهطخ ٢: ةخسنلا

 .م٩٩٧١/ه٣١٢١ ،ينورابلا ىسيع نب ديعس



 ٢٥٢ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ص .ةديقعلل يراضحلا دعبلا ةيضابإلا باتك يف يريبعحلا تاحرف اهركذ

 ٦٨٠-٦٧٩.

 ةلاوحلا ©

 .يحنملا ىسوم نب داحن :فلؤملا

 ٤ ٢. ص ،يملاسلل ،ةيضرما ةعمللا :يف باتكلا اذه ركذ

 نامع يف ةيضابإلا ج راوخلا ىدل ةمامإلا ةعيبط لوح ©

 .يزوف رمع قوراف :فلؤملا

 .م٧١٦١؛٨ لوألا نوناك 0،٤ ددعلا ٤، ةنسلا .ةيبرع قافآ :يف ترشن ةلاقم

 .٧٦-۔-١٦ ص

 بح صصق ىلع تميق أ ةيرئازج ندم ةيرف ل وح ه

 .يلباطنك هللادبع :فلؤملا
 .م٩١ ٠ ٩ ،فثارتلا ةعيمج ،ةرارقلا ،ىمع اباب ىسوم دمحم :قيقحت

 ييالجرولا نياردسلا ميهاربإ نب فسوي برقعي مامإلا ةايح ©
 .ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلاوبأ :فلؤملا

 .ةقرو ١٦،م٦٨٩١/ها١ ٤٠٦ .ةرارقلا طوطخم

 نييسلبارطلا نيدهاجملا ميعز نورابلا اشاب ناميلس ةايح ©
 ِ.(م٢٥٩١/ه٢٦٧٣١.ت) ينورابلا ىيحي نب ديعس مساقلاوبأ :فلؤملا
 .ايسايس و املاع يركلا نآرقلل اظفاح ناك .ايبيلب نييسوفنلا نيفقثملا نم
 بتاكلا هنأب ناظقيلاوبأ هفصو ملعلا بالط نم ليلق ريغ ددع هيلع ج رخت

 ناميلس ينورابلا راثآ و لئاسر رشن و عبط يف لضفلا هل ؤبيدألا ةثاحبلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٥٤

 يكلملا ماظنلا هضفر ةيسايسلا هفقاوم نم و رصم سيردتلاب لغتشا اشاب

 يفوتف ريلحنإلا هنجس كلذل و يروهمجلا ماظنلاب هتادانم و ،ايبيلب

 .م٢٥٩١/ه٢٧٣١ ةنس يلاوح نجسلاب

 ميهاربإ ناظقيلا يبأ خيشلا ةايح ©

 .ماجح وب رصان دمحم

 ءامدقلا بابش فارشإ ،يناثلا يقاقثلا عوبسألا ةبسانمب مدقم ثحب

 .م ١٩٨

 ىجي نب رمع جاحلا و ىكيربالا نبخيشلا ةايح ه

 .ةرارقلا ،فثارتلا ةيعمج ةبتكم ةروصم ةعوبطم

 جهملا ةايح ه

 .يصورخلا سيمح نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤمل
 ةبتكمب حرشلا دجوي و هسفن فلؤملا اهحرش ،ديحوتلا و دهزلا يف ةديصق
 ٤٥٦0٧٣٧٦ ٧٧0١ ٣ ١٩٤٦١٣٧٥0١. ماقرأب ةينامعلا ثارتلا ةرازو

 . ١٨٣٧٨١٣٥.

 م ١٩٣٠ ةنس لبق ةيداصتقالا بازيم ةايح ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا
 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 هذه تعبط دق و ،يدألا يثارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخ سرهف ىتحلم يف ةمئاقلا



 ٢٥٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 (مّتسو هلآ و هيلع للا ىلصر يبنلا ةايح ©

 .(م٩١٩١ -٠٧٨١/ه٨٣٣١-٧٨١٢١) رمعاب «ميهاريإ نب ناميلس :فلؤمل
 ةداعسوب يف دل و ،بازيمم. ةكيلم نم هلصأ رعشلا و بدألا لاجر نم

 . رئازلاب

 يلع نب رماع خيشلل .حاضيإلا باتك ىلع ةيشاح يه و :حالفلا يلع يح ه
 يخامشلا
 .(م١٩١ ٤/ه ٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ط وطخ

 رارسألا نداعم و رانآلا نئازخ ©

 رشع ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع دحأ يرشبلا ىسيع نب يسوم :فلؤملا

 .يرجهلا

 .ةمخض ءازجأ ةعبس يف

 ٢٨. ١ص ةيضفلا دوقعلا :يف ىنراحلا اهركذ
 يف هسفنب امهفصو دق و نداعملا نويع و نئازخلا نونكم باتك اضيأ هل و

 - اذه و عطق عبس - راثآلا نئازخ يأ - كلذف :لاقف نونكملا ةمدقم

 لصألا يلع ايوتحا دق ،عرشلا يف امهالك و "ثالث - ننارخلا نونكم يا
 رك اذو ليسي داو كاذ رصتخم اذ و بعوتسم كاذ لب ع رفلا و هنم

 .رثالا ليبسلس نايرجي
 ثارتلا ةرازو هتعابطب تماق دق و ،لوادتم عوبطم نئازخلا نونكم و

 -٢٨٩١/ه٤.٠٤١-٣.٠٤١ ةنس نامع ةنطلسب ةفاقثلا و يموقلا

 .اءزج ٤ ١ ةعابطلا دعب هؤازجأ تغلب و م ٣

 لازي الو ،نونكملا هباتك هفلؤم هنم بختنا يذلا لصألا وهف نئازخلا امأ

 يملاسلا ةبتكمب ظوفحم هتاطوطخم لج و ءراثآلا نئازخ نيهر راثآلا نئارخ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٥٦

 تادلحب ةرشع يف هنأ يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا ركذي و ،ةيدب يف
 مهنع انغلبت ل ءاهقفل ئ ة ريثك لئاسم و ىش ةب وج اب لفاح وه و ةمخض

 تاقيلعتلا و تاقيقحتلا ضعب نم ولخي ال هنأ امك ،ةريسي رابخأ الإ

 و هتعلاطمبب يملاسلا نيدلا رون مامإلا ءانتعا :هتازيمم مهأ نم نأ ىلع ،هفلؤمل

 ام يف ةيلج اهراثآ تدب هلبق نم ةقئاف ةيانع يقل هنأ حضاو و هحيحصت

 ةيهقف تاقيقحت و ،ةميق تاقيلعت و تابيوصت نم هيشاوح هب تزرط

 ل ةيانع نم هب يظح ام ردقب باتكلا اذه نأ الإ هريغ و يملاسلا مامإلل

 ةلاحإلا درجمب ول و مامتهالا نم يشب هيلع يملاسلا رونلا تاقيلعت ظعت

 يذ لك ىلع هتناكم ىفخ ال اهلثم 5 .هراثآ ةمئاق نمض اهجاردإ وأ اهيلإ

 ىلإ يعست ةثيثح يطخ ةحتاف زجوملا فيرعتلا اذه نوكي نأ ىسع و ‘بل

 ِ .رونلا ىلإ باتكلا جارخإ

 . ٤ ص .رانلا نئازخ يف انونكم راثآلا نئازخ لظي يتم ىلإ : رظنا

 ةنازخلا ©

 .ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ريشب :فلؤملا
 ق هنأ ركذي د وعسم نبدمحم انخيش تعمسا :ىملاسلا نيدلا رون لاق

 ."ارفس نيعبس

 .دوقفم روه و

 ؛١ ٩ ص ،يملاسلا نيدلا رونل ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :رداصملا

 ٢٧٦. .رص يتر احلل ةيضفلا دومعلا

 رايخلا تاعويب يف رايخألا ةنازخ ©

 عج رم وهف ط وطخ وه و هماكحأ و رايخلا عيب ط و رش ثحيبي باتكلاو

 .لاحلا اذه يف ماه



 ٢٥٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يصورخلا دشار نب رصان خيشلا ةبتكم ف باتكلا نم ةددعتم خسن دحج وي
 . ةينامعلا ثارتلا ةرازو ؤ ىليلخلا لرح نب لىجأ 7 “ثلا ة تك و

 رهاوجلا ةنازخ ٥

 .يميلسلا ديبع نب دمح :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب ط وطخ

 دابعلا ةنازخ ©

 .دادم نب لرىجحأ :فلؤملا
ِّ 

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب اط وطخ دجوي و هقفلا يق

 ليان دالوأ ةصقار ءارضخ ه

 -٠٧٨١/_ه٨٣٣١-٧٨٢١) رمعاب 5ميهاربإ نب ناميلس :فلؤملا
 .(م٩١

 ةداعسوب يف دلو ،بازيمب ةكيلم نم هلصأ رعشلا و بدالأ لاجر نم
 . رئا زحللاب

 م٥٤٩١/ه ١٣٦٤ ةنس يف بازيمب ىجي يلع خيشلا لالقتسا رثنأ باطخ ه

 .راخف رمع نب ومح
 .ص ٦ هدي طخب طوطخم

 ةورعوب ميهاربإ نب هباب خيشلا ةزانج ف هاقلأ باطخ ٥

 .راخف رمع نب ومح

 ،فارتلا ةيعمج ةزوحب ةقيثو ف ةكب وأ دمحأ هصيخلتب ماق و ط وطخحم

 .ص ٢٦ ،ةرارقلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٥٨

 ةيسنرفلا تاطلسلا مامأ باطخ ©

 .(م١ا٨٨٩-٣٠٩١/ه٨٠٤١-١٢٦٣١) بوقعي نب ملاس :بيطخلا
 مث نودع نب ومح نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا نع هتدلبب ملعلا ذخأ

 ىلإ و .ةيلقعلا مولعلا ذخأيل سنوت ةنيدم ىلإ لقتنا نم لئاوأ نم ناك
 .ةيلقنلا مولعلا نم لهنيل ةبرج

 يلاوح - ميلعتلا يف اهاضق ماوعأ ةثالث نم رثكأ دعب - بازيم ىلإ عجر
 ناك و داشرإلا و ظع ولا و سيردتلا ىلوتف .م١ ٠ ٨٧ /ه ٢٨٧ ١ ةنس

 هيف ج رخت ادهعم هرادب حتف ذإ ،ةقطنملاب ةثيدحلا ةيملعلا ةضهنلا شعنأ نم

 نب رمع ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا هتخأ نبا :مهنم ركذن رابك ذيمالت

 .لماك وب يديلب هللا دبع .يلكب ومح

 و ،ع رشلا ةماعلا اهيف فلاخ ةيهقف لئاسم ف بطقلل اديؤم ناك دق و

 و ،مهاوتف نع اعفادم ،يثركلا سلجب يف يرونلا ىسيع نب بويأ امهعم
 عم بازيم ةرونب ةدلب ىلإ هيفن اوررقي نأ مهريغ و هيوذب ىدأ ام وه

 .نينس عبس ةدمل هتلئاع رئاس و 3هئانبأ

 دهع يف مهيلإ عجري نيذلا نم و ،هتقو يف نيكنحملا نييسايسلا نم ناك
 .تارارقلا و فقوملا ذاخنال يسنرفلا رامعتسالا

 مامأ هاقلأ ةيسنرفلا ةغللاب م٧٤٩١ يام ١٩ ب خروم باطخ دجوي

 .نييبازيملا اهيف الثمم ةيسنرفلا تاطلسلا

 يقب دق و ،ةيبعشلا لاثمألا يرب ترج ةميكح الاوقأ همالك نم كرت

 .سانلا ةنسلأ يلع اهنم ريثكلا

 باريمل ييورابلا ناميلس ميعزلا ةرايز و بطقلا ةافو لوح ناباطخ ه

 .ديعساو يركز :فلؤمل
 ةخسن اهنم ،[م٤١٩١ليربا/ه٢٣٣١ ةيناثلا يدامج] ،هدي طخب طوطخم

 .ص ٤ نجسي ينبب يركزوأ ميهاربإ ةبتكمب



 ٢٥٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ركباب حلاص جاحلا خيشلل يشلل عادو باطخ ه

 . ر اخف رمع نب لمح

 .ص ٢٣ هدي طخب لط وطخ .م ١ ٤ ٩ ١ ةنس جحل ( ىلإ ٥ رفس لبق

 بطخ ه

 ١٧١۔-٦١. :مكح) ىرسك نب مارم نب متسر نب نمحرلادبع :فلؤملا
 .(م٨٨٧۔-٧٧٧/_ه

 .ةيضابإلا مالعأ نم

 ةعمج بطخ ٥

 هبتك .(_ه١ ٤٠ ٤۔٠٣٣١) جاجحلا هباب نب دمحأ نب ميهاربإ :فلؤملا

 .م٠٨٩١-١٧٩١ لماك دقع ىدم ىاع اهاقلأ هدي طخب

 نيديعلا اتبطخ ه

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ةطوطخم

 نيديعلا اتبطخ ه

 نامثع نب ناميلس نب ردي نب ىج يلع نب ليعس حلاص وبا :فلؤملا

 .(م٢٩٤١/ه٨٩٨.تر) "ديعس يمع" ب ريهشلا يريخلا يبرحلا

 يبأ نع ملعلا ذخأ و أشن امم و سنوتب ةبرج ةريزجب ميجأ ةيرق ييأ دلو
 نب ركب يبأ و كيب رجلا ييايغدصلا تيراعت نب ىجي نب ديعس نب ةاجنلا

 .يي ورابلا ىسيع
 نب يلع خيشلا ةعامج مدقم ىلإ هلهأ ثعب ؤ،‘بازيم يداوب لهجلا ىشفت 1

 نيدلا و ملعلا ىيحيل هتذمالت دحأ لاسرإ هنم نوبلطي ادفو ةديمح



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٦٠

 هنبا حجنف ،هتذمالت و ةينامثلا هءانبأ ربتخا و ‘كلذ ىلإ ممماجأف ،يداولاب

 ىلإ مدقف ةنس ةرشع ينامث كاذنآ هرمع ناك و ةرادجب رايتخالا يف ديعس

 جاحلب خيشلا :امه نيرخآ نيملاع عم 3م١ ٤ ٨٥ه/ ٤٥٠ ةنس بازيم

 يذلا نامحد خيشلا و نجسي ييب بيصن نم ناك يذلا ديعس نب دمحم

 لوأ نم ردابف .ةيادرغ ظح نم ناكف وه امأ و ةرونب بيصن نم ناك

 و بازيم يداو ييحأف "نيدلا و يملعلا و يعامتجالا حالصإلا ىلإ موي
 .ةينيد ةيملع ةضُه نوك

 :يلي ام هتازجنم نم

 ءاملع و خياشم عهجي م١ ٤٥٠ /_ه ٨٥٥ ةنس ىوتفلل سلجب سيسأت _

 رسلجا لازي ال و ،دعب اميف همساب يمس دق و ،©بازيم يداو روصق لك
 نرقلا لئاوأ يف نالجراو خياشم هيلإ فيضأ دق و .مويلا ىلإ هرودب امئاق

 .م ٠ ٢ /_ه ٤ ١

 ىرق نيب وأ ،ةدحاولا ةدلبلا رئاشع نيب ءاوس ،نيبلا تاذ حالصإ _

 .ماعلا يضاقلا رودب ماق و ،©بازيم يداو

 و ةيعرشلا نونفلا فلتخم اهيف سرد .ةيادرغ ىف ذيمالتلا راد ءاشنإ

 مهنم و هئانبأ لاثمأ رابكلا ءاملعلا نم ةبخن هيدي يلع جرخت و ةيوغللا

 يلاهأ نم بلطب ،ةخيشملا يف هل ةفيلخ هنيع يذلا ديعس نب حلاص مهرغصأ
 ناك يذلا يكيلملا ليعامسإ نب ىسيع يدهم يبأ خيشلا لاثمأ و .ةيادرغ

 ةاجنلا يبأ نع ديعس يمع خيشلا نع :نيدلا بسن ةلسلس يف هفيدر

 .ديعس نب سنوي
 ذيمالتلا رادل اهسبح و ةسيفنلا بتكلا نم ريثك خاسنتسا و عمج _

 دادعإ راطإ يف و روهش ةعضب ذنم اهنم ىقبت ام فشتكا دق و ءةيادرغب

 لماش سرهف زجنأ ،بازيم يداو تاطوطخم ليلدل ثارتلا ةيعمج

 و ‘هتدفح دحأ ةزوحب نآلا ةدوجوملا ديعس يمع خيشلا ةبتكم تاطوطخم

 ،ةسوفن لبج نم نَحرَجإب م٩٧٤١/ه٤٨٨ب هتاخوسنم نم ريثك امهب



 ٢٦١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نبال بيبللا ينغم و ،يتازملا فلخي نب ناميلسل ةنوزخملا فحتلا لثم
 .ناونع ةئاملا ىلع اهددع فيني يرخأ ةسيفن تاطوطخم و .. .ماشه

 نم ةعبتم ةداع ناكف ءةبازعلل ىمسرلا ءادرلا سبل نم لوأ هنأ ىلإ ريشن

 .بازيم يداو روصق بلغأ ين مويلا ىلإ هدعب
 .ةيلبقلا ةهجلا نم قيتعلا ةيادرغ دجسم عيسوت داز يذلا وه ه

 ةبازع عمتجي اهتضور يف و ؛ همساب ةفورعملا ةربقملا يف نفد و ةيادرغب يتوت
 نم سانلل دجي اميف تارارقلا ذاختا و ةشقانمل نالجراو و ةعبسلا روصقلا

 .ةيسايس و ةيداصتقا و ةيفاقثو ةيعامتجا و ةينيد رومأ

 همساب ةيعرشلا مولعلل دهعم ةيادرغب ءىشنأ م٣٧٩١/_ه٣٩٣١ ةنس يف و
 ةحعي رشلا مولع يف ةيملعلا تاءافكلا دادعأل كيعس يمع دهعم وه و

 .ةيمالسإلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا لوح تاصالخ ه

 /_ه١ )١٣٢٣-٥ ٤٠ يلماكلاب ريهشلا ساروب دمحم نب ةللادبع :فلؤملا

 .(م ١٩٠٤-١٩٨٤

 .م٦٧٩١/ه٦٩٣١ .ةملاق
 .ةعوبطم

 ال .لاحلا ةطسوتم ةرسأ ناضحأ يف أشن نجسي ينب ديلاوم نم فلؤملا و
 و ميركلا نآرقلا ملعتيل بيتاتكلا ىلإ هدلاو هذخأ هرمع نم ةسماخلا غلب

 يف و دمحم جاحلا نب ومح جاحلا ةبغزلا خيشلا لوالا هملعم ناكف .ةباتكلا
 _ يرئازخلا قرشلا ىف - ةملاق ةنيدم ىلإ هدلاو هب رفاس ةعباسلا نس

 ةيملاعلا ب رحلا ةيا لبق و ةيممس رلا نودلخ نبا ةسردم و باتكلا هلخدأف

 متخ كشو ىلع ناك و 5هدلاو عم بازيم ىلإ عجر مم ٨ يلوألا
 نأ هدلاو ىلع ح رتقاف كشيفطا ميه اربإ قاحسإ ابأ خيشلا مزالف ؛ناآرقلا

 ىلا ةثعبلا نمض ناك و سنوتب " .سنوتب ةيبازيملا ةثعبلا ىلإ هلس ري



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢ ٢٦

 لخد هلوصو روف و نيمثلا دمحم خيشلا و قاحسإ وبأ خيشلا اهسأري
 و ،يداريملا يلذاشلا خيشلا كاذنآ اهريدم ناك و ،ةرحلا مالسلا ةسردم

 دعب و ،وشانم داتسألا فارشإ تحت ىرخأ ةينآرق ةسردم ىلإ لقتنا اهنم
 نم و ةيسنرفلا و ةيبرعلا نيتغللا يف ةيئادتبالا ةداهشلا زرحأ تاونس ثالث

 ةداهش لصح و تاونس عبرأ هيف ىضقف .ةنوتيزلا عماجب قحتلا م

 .اسردم لغتشي نأ هل لوخت ىلا ،عيوطتلا

 دمحم خيشلا ةرادإ تحت ةملاقب ةماقتسالا ةيعمج تحتف م ١٩٢٩ ربوتكأ يف
 أشنأ نجسي يب يف و امب سيردتلل يلماكلا بدتناف ،ةرح ةسردم ىييمنلا

 مل .هلطع لالخ اهيف لمعي ،ءايضلا يبأ ةسردم اهامس ةينآرق ةيفيص ةسردم

 .فيلأتلاو ثحبلا ىلإ هادعت لب يوب رتلا لاحلا يلع هلمع رصتقي

 رثألا بتك نم صلختسملا رانآلا ةصالخ ه

 .دشار نب هللادبع نب ملاس :فلزلملا

 ةيضابإلا خيرات ةصالخ ©

 /ه٣١ة٣-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 .ةط وطخ

 ليج يف بازيمب حالصإلا ربس ةصالخ ه
 )١٣١٩- يركيبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل

 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ ها ٤٠٦
 :اكاونع هدي طخب ةمئاق ق ت ركذ ٦٩. 6٧ ك ٨١ ٢. ٣. ٤. تاساركلا

 ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم يف ةمئاقلا هذه تعبط دق و . يدألا ينارت ركذ

 . يركبلا



 ٢٦٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 لمألا غولب حرش ف لمعلا ةصالخ ه

 .يفسويلا ل اس نب سيمح نب نادمح :فلؤملا

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ ،١ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 قالخلا ةعاط ءىدابم ىلإ يقارملا ةصالخ ه

 -۔٠٧٨١/ه٧٤٣١۔-٧٨٢١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .با زيمم نجسي يب ءاملع نم .(م١ ٩٨

 .ع وبطم تادابعلا هقف و ةديقعلا ف نيئدتبملا ةبلطلل هعض و

 لئاسملا بيترت يف لئاسولا ةصالخ ه
 .يثراحلا رصان نب يلع نبا حلاص نب ىسيع :فلؤمل
 .يخونتلا نيدلا زع :قيقح

 ص ٥ ١ ٥ :لوالا ء زجلا 6نيئ زج ق .ها ٣٢٥٦ ةيمومعلا ةعبطملا قشمد

 .ةيضابإلا دنع ع ورفلا و لوصألا يف .ص٦ ٢٣ :يناثلا ءزجلا

 نايبلا و فشكلا باتك نم يلع و نامثع ةفالخ ©

 .يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم ديعس وبأ :فلؤملا

 ةيلك شةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح يف ترشن كليلخلا دبع نب دمحم قيقحت
 ةيمسرلا ةعبطملا 3٧١ ١٩٧٤ ددعلا ثةيناسنإلا مولعلا و بادألا

 ٢٣٨. ىلإ ١٧٩ ص نم ةيسنوتلا ةيروهمجلل

 هلئابق و هنادلب جيلخلا ©

 . زليام.ب.س :فلؤملا

 .هللادبع نيمأ دمحم :ةمجرت

 .م٠٩٩١/ه١ ٤١٠ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٦٤

 لمألا مويل لمعلا يعاد ٥

 /ه٢٣٣١۔-٧٣٢١) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحأ :فلؤملا

 .(م ١٨٦١-١٩١٤
 و اباب ومح خيشلا ةبتكم يف ىرخأ و بطقلا ةبتكمب هنم ةخسن ،طوطخم

 ىلإ يهتنا و ةمتاخلا نم هأدب 3همتي مل ريسفت هنإ :لبق و ،ةيادرغب ىسوم

 ىفطصم ذاتسألا هححص .ريبك دلحم يف اطوطخم لازي ال و نمحرلا ةروس
 و 6 يفي رش ىفطصم و يمع اباب دمحم ناثحابلا هففص و هطبض و 5 وجاب

 .عبطلا رظتني وه

 ةيضابالا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ©
 .تش وعأ ديعس نب ريكب :فلؤملا

 .ص٠٦١ ،م٢٨٩١/ه١ ٤٠٦ رئازجلا ةنيطنسق ١: ط

 .[.ن.د) ،[.ت.د] طقسم :٢ط

 .ص٦١ ٠ ،م٠٨٩١ ثةيملاعلا عباطملا ڵيور :٣ط

 .ص٠٦١ ،م٨٨٩١ ةيملاعلا عباطملا ايور : ٤ط

 .ةيمالسإلا سرادملاب هتنراقم و هرداصم و ىضابإلا ركفلل ةيليلحت ةسارد

 .م ١ ٩٧ ١ .جدربمك ةعماجب هاروتكد

 دمحم ديدح نبا يزوف } رصان دمح ةعجارم هط :رسح ذاتسألا ةمج رت

 .م٧٩٩١/ه١ ٤١١٧ ةرارقلا \ثارتلا ةيعمج ©ىمع اباب

 و ةءاربلا و ةيالولا ماظن :ىلوألا ةلاقملا ةيضابإلا دئاقعلا و مظنلا يف تاسارد ©

 فوقولا

 .تافيلخ دمحن ضوع :فلؤملا



 ٥ ٢٦ ةيضابالا رداصملا مجعم

 و \٣٢٢٢۔-١٠٢ص م ١٧©{8 ٩٨١ ١ ددعلا 6 يبرعلا خروملا : يق ت رشن ةلاقم

 ،لوالا نوناك-رايأ ،٦۔-٥ ددعلا ،ندرألا ةغللا عمجم ةلجم :يف اضيأ

 .٦٦١۔-٤٤١ ص (م ٩

 ةيضابإلا بتك يف ةلاسر عم امقديقع و ةيضابالا خيرات يف ةسارد ©

 .( ه ٨١٠ وحن) يداربلا ميهاربإ نب مساقلاوبأ لضفلاوبأ :فلؤملا
 اضوع باوتلادبع دمحأ 6©برغ دمحم مهنيز دمحم :قيقحت و ةسارد

 .تافاشك يلع لمتشي .ص ٤ ١٩٩م، ٩٥ عادبإ ،ةليضفلاراد ،ةرهاقلا

 ٨٩-١ ٩. ص :ةيفا رجويلبب

 ىضابالا ركفلا يف ةسارد ©

 .ص٦٣١ ،م٢٩٩١ ،٢ط ءةماقتسالا ةبتكم طقسم

 (ديلبلا) رافظ ةنيدمل ةسارد ©

 .اتسوك ولواب :فلؤملا
 .م٤٨٩١/ه١ ٤٠٥ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةيآ ةئامسمخ ريسفت يف ةيفاكلا غولب و ةياغلا ىهتنم يف ةيانغلا زنك و ةياردلا ©

 ميركلا نآرقلا ريسفت نم
 ثلاثلا نرقلا يف شاع) يضابإلا ييامعلا يراوحلا نب دمحم :فلؤملا

 .(يرجها
 ءةضهنلا عباطم 8،طقسم ،نمحرلادبع يتانز دمحم دمحم :قيقحت _

 .ج٢ ،١ط ع ١



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٦٦٦

 ةظقيلا راد ٨ت وريب كيثراحلا ليمح نب ناميلس نب .دمح نب ل اس :قيقحت --

 .(ةروصم ةطوطخم) ص٦٩٢٦ ١ ط .م ١٩١٧ ٤/_ها٤٩٣١ ،ةيبرعلا

 .ص٠٢٩٣ ،م٩٩١ ٤ © ط !ةتؤم ةعماج كركلا ،ناجوع ديلو قيقحت _

 فنصملا باتك نم رصتخملا نيمثلا ردلا ©

 .يمرضحلا ريشب نب هللادبع :فلؤملا
 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 ةيجحلا كسانملا يف ةيهبلا رردلا ©

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ط وطخ

 ةرخآلا مولع يف ةرخافلا رردلا ©

 .يقورحملا رمع نب ةعمج نب شيورد :فلؤمل
 .ابيرقت ةحفص ةئامعبرأ يف اطوطخم لازيال

 يق لنالدلا باتك ةمدقم يف يقورحملا دشار نب ناطلس نب هللادبع هركذ

 . ٥ ص «لاناسولا و مزاوللا

 بدألا و هقفلا ف بختنملا ردلا ٥

 .يصورخلا فلح نب ليعس :فلؤملا

 .م١٨٩١/ه١ ٤٠٦ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 اقترالا ملس و يقتلملا رردلا ©

 .يوكزألا يمايرلا ناميلس نب رماع :فلؤملا



 ٢٦٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .م ٢ ٦ ٩ ١ يديعس وبلا

 .ثيراوملا ق

 فاريملا يف ةروننملا رردلا ©

 .ي ولهبلا لمحم نب ل اس نب دذدمحح : فلؤملا

 .نامع ةنطلس يق ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ةروصقملا حرش يف ةروننملا رردلا ©

 .يواجنفلا يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم :فلولا
 .يقورحملا دشار نب ناطلس نب هللادبع نم ةمدقمل
 .ص٧٧٢ ٠/٥٥ ٩ :عاديالا مقر ‘نامع ةعبطم ةكرش ،مرقلا

 نم ٢٧ يف يفوت و نامع يف اجنف ةدلبب ه٣١٣١ ةنس فلؤملا دلو

 . ه١ ٣٩٦ ةنس ةيناثلا يدامج

 .يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يبأ ةروصقمل حرش وه و

 :اهنم ،يرخأ تافلؤم روصنم خيشلل و
 .دئاصقلا و ماكحألا و نايدألا يف مظن ،راهزألا ضاير

 .اعرش و امظن ةيبرعلا ملع يف ةيهبلا ةردلا _

 ِ .نايبلا و يناعملا ملع يف ناهذألا بيرقت _

 .ارثن و امظن يوتفلا ماكحأ يف يوصقلا ةياغلا _

 .راثآلا ناعم يف راطوألا ةياغ _

 يف داهتجالا ةياغ ةديصق اهنم ه - دئارخلا روخ ىلع دئارفلا طومس _

 .دابعلاريخ حدم

 .نآرقلا قلخ توبث يف نمحرلا ةياده _

 .نآرقلا قلخ توبث يف نمحرلا ةنم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٦٨

 .حئاوجلا ماكحا يف حئاصنلا _

 نب ديمح ةمالعلا هفلأ مظن ح رش - ديحوتلا ةف رعم ف دينصنلا ردلا _

 موسرلا و راصمألا نساحم ركذ يف موظنملا ردلا ه
 .يديعس وبلا فيس نب دمحأ نب دومح ديسلا :فلؤملا

 .ه٤٦١١ يييسحلا ملاس نب ميلس ن رب ناميلس نب دشار خسن 3اسابمث

 فيس نب دمحأ نب دومح يلاعت هللا ىلإ ريقفلا لوقيف :لوآ ص ١٠٦
 ثارتلا ةراز و _ تاطوطخملا ةبتكمب هنم ةخسن دجوي .. .يديعس وبلا

 دمحأ نب دومح ديسلا رافسأ] باتك وه هلعل و ٢٣٩٣ مقر .ةينامعلا

 اهسفن تاطوطخملا ةبتكم يف ٢٥٨٧ مقر ،[يديعس وبلا

 ديحوتلا ةفرعم يف ديضنلا ردلا ©

 ي واجنفلا يس رافلا لمح نب رصان نب روصنم : فلؤملا

 .يميلسلا ديبع نب ديمح هفلأ مظن ح رش

 يبا هبوجا نم ر ظانملاب كلام يبأ ةبوجأ . ذلا ,دلا ©

 .يكل 1 ١ سيمح ن :رب رم اع :مظن

 .ص ٠٨ ٦٢ م ٠٢ ٤ ١ ه_/٢ ٨ ١ ءةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ة هرا زو ‘كطقسم

 احرش و امظن ةيبرعلا ملع ف ةيهبلا ةردلا ©

 . ه٦٩٣١ ةنس ةيناثلا يدامج نم ٢٧ يف يفوت ‘نامع يف اجنف ةدلب نم

 م٤٦٩١/ه٤٨٣١ تيقلأ ةبرج خيرات نع سورد ©

 .(م٨٨٩١-٣٠٩١/ه٨٠٤١-١٢٣١) بوقعي نب ملاس :فلؤملا



 ٢٦٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 . رئازحلا ةيادرغ ثارتلا ةيعمج ةبتكم سارك

 داقولا ردلا ©

 . رهاتلا دامح نب ركب :فلؤملا

 .شواش ناضمر نب دمحم حرش و عمج و ميدقت
 .م٩١ ٦٦ ث ةيولعلا ةعبطملا ،رئازحلا مناغتسم

 مناعدلا = مالسالا مئاعد ه

 نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ ركبوبأ :فلؤمل
 .(م١١/ه٦.ق) رظنلا نباب ريهشلا ناميلس

 يف لارط دئاصق مئاعدلا و لئامس لهأ نم وه و رظنلا ييب ةليبق ىلإ بسن
 و ةعونتم يارق ىلع ةليوط ةديصق هنم باب لك يف هقفلا و نيدلا لوصأ
 يف ةديصق و ماكحألا يف دئاصق عبرأ هنم بهذ هنأ دجوي و ةددعتم رحبأ

 .ةءاربلا و ةيالولا يف ةديصق و ةالصلا

 ثارتلا ةرازو رشن عط ٢٥-٢٦، ص ةيضرملا ةعمللا :يف يماسلا هركذ
 .(نامع ةنطلس) طقسم يف مناعدلا باتك :ناونعب ةفاقثلا و يموقلا

 و ديحوتلا يف ةينونلا ةموظنملا هيلي و ص٤١٢ ،م٠٨٩١/ه١ ٠.٠
 رصن يبأ خيشلا ةمالعلل اهمالك و اهماكحأ و ةالصلا يف ةيئارلا ةموظنملا

 .يئاشولملا حون نب حتف
 رماع معنملادبع :قيقحت ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 .نيئزج يف ،ييامعلا ةيقفلا فاصو نب دمحم ح رش

 "مالسلا" ب ىمسملا ءاعدلا ©

 نامثع نب ناميلس نرب ردي نب حي ٠ يلع نب ديعس حلاص وبأ :فلؤملا

 .(م٢٩٤١/ه٨٩٨.تر "ديعس يمع" ب ريهشلا يريخلا يبرجلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم .٠ ٢٧

 .ع وبطم "مالسلا"

 ركفلا و ةوعدلا يف :نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا ©

 قاحسإ وبأ ،شيفطا فسوي نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ :فلؤملا

 .( ه٥٨٣١-٥٠٣١ر

 .بازيم نجسي ينيب نم ملاع
 .م ٣ ٩٢ ١ ةرهاقلا

 يرجفلا رشع عبارلا نرقلا يف نامع يف ةيمالسإلا ةوعدلا ©
 .يحاورلا دمحم ملاس :فلَؤملا
 ىغلا دبع دمحم .د فارشإ {ةيمالسإلا ةفاقثلا و ةوعدلا يف ريتسجام ةلاسر

 لوصأ ةيلك ،رهزألا ةعماج "يويتشلا نمحرلادبع بجر دمحم .د و ةماش
 ،ص١٨٦ ،م٢٨٩١/ه١ ٤٠٢ ،ةيمالسإلا ةفاقثلا و ةوعدلا مسق ؤنيدلا

 .نوقرم

 ةدعقلا يذ ١٥ يف رمع جاحلا لقعموب خيشلا نيبأت لفح روضحل ةوعد ه

 خيشلل ةرصتخم ةمجرتب ةقفرم ه١ ٦

 .ص ٤ ء(ةبازعلا ةقلح) نالجراوب قافولا ةيعمج :دادعإ

 بازيم ةوعد

 .يب نرب كلام لاقم

 .م٨٦٩١يم 0٢٧٤ ٦٢٠-٢٢ ددعلا .ةيقرفإلا ةرونلا ةلبس : يف

 ةقحلا ةيبهولا ةيضابإلا نع لطابلا هبش عفد ه

 .(م٣٧٩١/ه٣٩٣١) ميهاربإ ناظقيلاوبأ :فلؤملا



 ٢٧١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ريبكلا مجحلا نم ص٨٣٢ هب م٦٦٩١/ه٦٨٣١ كةرارقلاب طوطخم لاقم

 :ةلئسأ ٣ ىلع هيف دري ،ارطس ٨
 نيحافسلا ةلتقلا نم ةيبهولا ةيضابالا له. ٦ ؟ج راوخلا نم ةيضابإلا له. ١

 يف جراوخلا سوؤر مه نم.٣ ؟مهيلع نيدتعملا نم و ديحوتلا لهأ ءامدل
 ؟دهعلا كلذ
 .دمحم ىمعاباب ةبتكمب لصألا قبط ةروص

 قافنلا لهأ قانعأل قاقدلا ©

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبنوبأ :فلؤملا

 و .مهعم نواعتلا و ةربابحلا لاومأ ماكحأ و ةيعرشلا ةسايسلا يف وه و

 مقر اهنم ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب خسن ةدع هنم دجوت

 طخ نم ةحفص نێئام يلع يوتحت و صاخ ب٠١١ و ماع ٣
 ةبتكمب يرخأ خسن هنم دجوت و يرذنملا نانس نب سماش نب ملاس خسانلا
 .يرخأ ماقرأ تحت تاطوطخملا

 خيشلا ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكعم. يرخأ خسن هنم و

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم و يملاسلا

 لئاسولا و مزاوللا يف لئالدلا ©
 .(م٧١/ه١١.ق) يقورحملا رمع نب ةعمج نب شيورد :فلؤملا
 ثارتلا ةرازو ،نامع ،نوراه يداملا دمحم و رماع معنملادبع :قيقحت

 .ص ٤٦٨ هب و ،م٠٨٩١ ،٢ط ٬ةفاقثلا و يموقلا

 ٤6ط "يرماضلا ةبتكم ،نامع يقورحملا دشار نب ناطلس نب هللادبع :قيقحت
 .يضابإلا هقفلا يف ،اباب نيتس و ةتس يف .ص٣١٣ م٣٩٩١/_ها١ ١٤

 يمرضحلاب فورعملا وه و ججحلا و لئالدلا ©
 . ةيضابالا بتك ضعب ركذ يق ةلاسر :يف يداربلا هركذ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٧٢

 ماكحألا و نايدألا ةعماج ناريحلا ةلالد ه
 دحأ وه و ىحنملا يغياصلا يلع نب ديعس نب ملاس يلعوبأ خيشلا :فلؤملا
 ةيدعاحجلا ةسردملا مالعأ زربأ دحأو .نامعب رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع رابك

 قيقحتلا داع اهروهظ عم و ،نرقلا كلذ ةيادب يف رهظت اهملاعم تأدب ىلا

 و اهدعاوق عضاو و اهمامإ ناك و ،يقرشملا يضابإلا هقفلا ىلإ ديدجتلا و

 يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبنابأ سيئرلا خيشلا اهمئاعد يسرم

 ناك امك هب قيثو لاصتا يلع يغئاصلا خيشلا ناك يذلا (ه٣٢٢١ا٧)

 نب انهم ريهز يبأ ديسلا خيشلا هنيرقب ةيوق ةقالع و نيتم لاصتا يلع اضيأ
 يف ناهبن وبأ ةمالعلا لاق يذلا (ه١ )٠ ٢٥ يديعسوبلا دمحم نب نافلخ

 .نافلخ نب انهم دنع هوسمتلاف نامع نم ملعلا مدع اذإ :هقح

 ةعمج خيشلا اهنم جرخ نم رهشأ نم ناك ةيملع ةرسأ ليلس ملاس خيشلاو
 .(ه٧٠٢١) يوزتلا يحنملا يغياصلا ملاس نب يلع نب
 وأ تيب فالآ ةرشع وحن غلبت ناريحلا ةلالد ةامسملا ةيهقفلا ةزوجرألا و

 ال و ةيعرشلا فراعملل بهذملا هقف يف ةزوجرأ عمجأ يه و زواجتت
 تناكف ١/٢( رهاوجلا راش) هقفلا ةرهمج يلع ءاوتحالا يف يلعملا حدقلا

 ،تايبالا ةورث و نونفلا ةرثك يف ةموظنم اهعراضت مل ذا ،اممياب يف ةديحولا
 اليلعت و اقيقحت و احوضو اهزبف ماظنلا رهوجب يملاسلا نيدلارون ءاج يح
 و ءايشأ ضعب اهنم فذحف .هل الصا اهلعج و (قيلعت - ةمدقملا رهاوجلا
 حلصأو ،امكحم ايوق هؤانب ناك ام اهنم يقبأو ؤىرخأ ءايشأ اهيلع داز
 .اهريغ نود يملاسلا مامإلا امب ىع امل اهايازم الولو ،اهيف للخلا نم هآرام

 دجوت ةطوطخم لازتال ةزوجرألاو .ترهتشاو ترهظامل امب هتيانع الولو

 ةخسن و ةحفص ٩٠٠ ف ب ٢٣ مقر تحت ثارتلا ةرازوب اهنم ةخسن

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم و يملاسلا خيشلا ةبتكم ةظوفحم ىرخأ

 خيشلا لاق \ةحفص ٥٨٧ يف ٢٠١٩‘، مقر تحت بيسلاب يديعس ربلا
 :اهتمتاخ يف يغياصلا



 ٢٧٧٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 اهمظن و اهمقر نم اهما
 اهملع نم دفتساف انالثلا موي

 موصلا رهش وهف ناضمر نم

 موي لكب ضرف همايص
 اهمقر مت هنم ينان موي ي
 اهمظن هيف متدق اهدعب نم

 ماوعألا نم رشعلا عباس ق

 مالسإلا ةرجه نم نئم و
 يضمدق اذه لبق ماع فلأ و

 ىضقنا دعلاو راتخملا ةرجه نم

 ناضمر ٦٢ ءاثالثلا :خيراتب اهفينصت نم غرف هنأ هنم دافتسيام وه و
 اهبحاص و ةزوجرألا حدم يف ةدايز ةخسنلا هذه يف اهيلتو ها ١٧

 يف لوقي ،يديعسوبمأ زيزع نبا دمحم نب زيزع خيشلا خسانلا مظن نم
 :اهعلطم
 ةزوجرألا هذه تمت تمت

 ةزومرم تتأ ع رشلا بتك نم
 ملاس هيقفلا خيشلا اهمظان

 ل اعلا يغياصلا ديعس نبا

 ةروثنم هرعش ين امب ينأ

 ةروصحم هب تسمأ رتفد يف

 مالسإلا ةعيرش نع كيبنت
 مالقألاب بوتكملا اهيعمج

 دعب ايوب يذلا وه ةعيرشلا سوماق بحاص يدعسلا خيشلا نأ ىلإ ريشي مث
 :ةلوصفم ريغ ةعباتتم امتايبأ تناك نأ

 هيقفلا ليمج اهفص



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٧٤

 هيبن اهل وه و ابوب

 يف ال نبا يدعسلا سيمح نبا
 فالسالا عباتلا ييطابلا

 ةدوجوم ةنال اميا وبأ

 ةدودعم تتأ نيتس دعب نم

 موي اهخسن متأ هنأ ركذ مث ،اتيب ١٢٠٣٥ اهدجوف امتايبأ ددع ىصحأ و

 .يكرت ناطلسلا رصع يف ه٠٣١ ٤ ةنس نابعش رهش نم ٤ ٦ ءاعبرألا

 و ةزوجرألا باوبأ ددع اهيف مظن ىرخأ ةدايز كلذ دعب فاضأ و

 .باب لك تايوتحم

 عم و ،نامعب نيش تابتكم يف ةعزوتم .ةديدع ةطوطخم خسن ةزوجرأللو
 تاعوسوملا يف ةروثنم اهنم ةريثك تافطتقم نأ الإ ةطوطخم لازت ال اهوك

 ٠/١ ١ ٨٥‘ ٢٥٧ ٣٦٢؛ ٦٣/٢. :الثم رظنا) ةعيرشلا سوماقك }ةيهقفلا

 ٣ ٨٨ ٩٢. ١٩. ١٤٥؛ ٣٤/٣ ٣. ٣٣٨. ٣٤٧؛ ٣١٦١/٦.

 ٩ ٣٣٣. ٣٧٣. ٣٧٦؛ ٥٧/١٠. ١٩١؛ ٨/١١‘ ١٧. ٢٦٤\

 ٤١٤٦ ٨.٠ ١١٣٩٣. ١١٦ ٧٣٦. ٤٢ا\ ١٥٨. ١٦٦. ١٧٤.

 ٨٢. ١٨٩. ٢٢٤. ٢٣١. ٥٧. ٢٦٤. ٢٦٨؛ ٥٤/١٢١؛ ٩/١٣.

 و ٩٧... ٢٤١؛ ٠٢/١٦. ٤٥٠؛ ٩٧/١٧. ٤.٠٩؛ ٥٠٢٩/١٩١.

 5،٤٨/١٠ ٥٢. ؛٨/٢٨٢ ؛٤/٦٥ ؛٢/٤٦ :ًالثم رظنا) نئازخلا نونكم

 ١-٣. ص ؛هله/يلع هب نونضم هلهأ ر يغ يلع هب نونضما لظي يتم ىلإ :رظنا ٤ ٥(.

 نامع مالعأ ليلد ه

 .نورخآ و يودب دمحم ديعسلا : فلؤملا

 .م١٩٩١/ه١ ٤١٢١ ‘١ط توريب ،نانبل ةبتكم .ةيملاعلا عباطملا طقسم



 ٢٧٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 بازيم يداو تاطوطخم ليلد ©

 ديعس يمع ،يركبلا ردي لآ :تابتكم سرهف ٧ مقر ىلإ ١ مقر نم
 .م ١٩٩٧ و م ١٩٩٦٢ نيب ثارتلا ةيعمج دادعإ لضفأ لآ ،ناورإ ،رابزا

 . وسيردا نبا

 ١ رقل ١ زح ا ة ر ١ رئ .

 كسانملا ماكحأ يف كلاسملا ماكحأ ح رش كلاسملا ليلد ©
 .ىصورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس :فلؤملا
 .ص٧ ٥ !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو نامع

 لوألا عيب ر .رونألا رهشلا نم رشع سداسلا .ةعمجلا ةليل هديوست ممتدق و

 .ه١ ٤٠١ ماع

 .هسفن فلؤملل حرشلا و مظنلا و
 . كلاسلا ليلد :ناونعب ءاج و

 بهذملا قيقحتل ليلدلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ناهربلا و ليلدلا ه
 قداصلا ناهربلاب قحلا

 نالجراولا يياردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلَؤملا
 .(م ٧ ٥ه__/٧٥ ١ ١ ٠..تا)

 ةنس رصمب نولوطب ةنئاكلا ةينورابلا ةعبطملا ةيرجح ةعبط :١ط __

 باتك ،قطنملا ف ١١١ ىلإ ٨٥ نم صا١١١ :٢ج اج ها١ ٦.

 ٥ ٢٥ :٣٢ج 5مكحلا و نياعملا رحب ر ملكلا ين ظافلألا رحب ،قطنملا يف نيرحبلا جرم

 .لناسرلا باتك ص

 :٢ج ؤ}ص ٨٥ :١ج ءةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘نامع ٢: ط _

 .م١ا٧٩٩/ه٧١٤١ ص ٢٣٢٩ :٣ج ص ١٤٨



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٧٦

 و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم ،ينراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس قيقحت
 يف م ٤١٧ ١ه_/٩٧ ٩ :اضيأو ؛ ؛جم ٢ يث ج 0١ ١٩٨٢٣ ٣ ط ءةفاقثلا

 .ص١١١+صا١ا ٠٢ يناثلا و لوألا ء زجلا ١. جم

 ©. 6504 مقر ةيناطيربلا بتكلا رادب طوطخم _
 لازيال و ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر يف ديعسوب حلاص ثحابلا قيقحت _

 .ان وق رم

 ةداهش دادعإل ىلوألا ةعبطلا نم لوألا ءزجلا حلصم يداهلا قيقحت
 ،م١ ٦٨٣ سنوتب بادآلا ةيلكب ةيبرعلا مسقب يملعلا ثحبلا يف ةءافكلا

 نيدلا لوصأ يف" ٢: ٠ص !ةيضرلا ةعمللا :ف يملاسلا نيدلارون لاق نوقرم

 ."دحاو دلجب يف لعجن هنأ ريغ ءازجأ ةثالث وه و

 و خيرات و مالك نم مولعلا فلتخمل ةرغصم ةعوسوم ةقيقحلا يف هنكل

 سانلا فالتخا يف :ةفلتخم باوبأ يف مولع و تايضاير و قطنم و ةفسلف
 لهأ داقتعا يف ،راكنلا و ةهبشملا و ةقراملا و ةئجرملا و ةيردقلا يف ،ةمألا ىف

 ركذ "رئامضلا تاداقتعا و ناميإلا يف فالتخالا ركذ يرابلا يف قحلا

 .ةرشعلا ةمئألا لئاسم

 ةيصولا ليلد ©

 /ه٥٠.٤١-٣٢٣١) يلماكلاب ريهشلا ساروب دمحم نب هللادبع :فلؤملا

 .نجسي نب ديلاوم نم )م ١٩٠٤-٩٨٤٤ ١

 4 وبطم

 ايقيرفأ برغب مالسإلا رشن يف نييضابإلا رود ©
 . رصان دمحم :فلؤملا

 ،م٩٩١ ٠ ©١ط ثعيزوتلا و رشنلل يرماضلا ةبتكم ،©بيسلا نامع ةنطلس

 ٦ .؟ .
 \اب



 ٢٧٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ىلام ةكلم مالسإ ف ةيضابالا ءاهقف رود ©

 . نيسح سايلإ رحأ : فلؤملا

 . يل ايسل ا د وعس نب درح 1 خيشل ١ ملقب ميدقت

 .م٣٩٩١/_ه٤١٤١ ط يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 ص ٠ . ٥

 (م٩٠٩-٧٧٧/ه٦٩٢-٠٦١ر ةيمتسرلا ةلودلا ©

 .( رصاعم) ريكب ميهاربإ زاحب :فلؤملا
 ىف ريتسجام ةلاسر كةيركفلا ةايحلا و ةيداصتقالا عاضوألا يف ةسارد ] : ه ةلاس . ة لا ة ه ة :ةقالا ءاض وألا نف ة

 ربمف ون /_ها٤.٠٤١ مرحم دادغب ةعماجب بادالا ةيلك يمالسإلا خيراتلا

 .ص ٠ ٤٧ امب يريبعحلا تاحرف .د ةبتكمب هنوقرم ١٣

 .م٥٨٩١ ©١ط ںرئازخلاب كيموفال ةعبطم يف عبط

 ترمهات باحصأ نييمتسرلا ةلود ©
 .يناوطتلا تيوات نب دمحم :فلؤملا

 ٩٥٩ ١©6 ديردم ف . ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص : يف ت رشن ةلاقم

 .٨٦٢١۔-٥.٠١هرص ١-٢\ ددع ٥ ةعومحجب

 يمالسالا برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا ©

 (٦٩٢۔- ه )٠ ١٦ سلدنألا و برغملاب ةيجراخلا اهتقالع و امتراضح

 .ي ري رحلا يسيع دمحم .د :فيلأت

 .ص ٦٩ .ع وبطم

 ه٧٦٩)-۔-٥٧١ نم نامع يف دمحيلا ةلود ©

 .يصورخلا فلخ نب ناميلس :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٧٨

 .٣٣٣۔-٣٢٩٢ص ‘م١ ٩٨٠ { ةينامعلا تاساردلا ةردي : قف ت رشن ةلاقم

 فبرفا قرش و نامع يف ةبراعيلا ةلود ©
 .راسيلا ىلع ةشئاع :فلؤملا
 ص ٦٢٢٣٢ ما ٥ سدقلا راد ڵتوريب 0.١ ط .داقعلا حالص :ميدقت _

 ٢٣. ٠-٥١٢ص :ةيفارج ويلبب

 .ص ٢٩ 6(يظ وبأ) .م٩٩١ ٢ ء[.ن.د)] .[.م.د] .٢ط _

 ناويد ©

 -م٨٨١؛/ه١ ٤.ق تانيتسلا-٨٩٢١) ديعلب ،ىسيع نب رمع :فلؤملا
 .(م٠٢ ق تانيعبرألا

 .نوحلملا رعشلا ي
 مث ميركلا نآرقلا متخ نأ ىلإ ءاهيف هملعت أدب و نايرب ةدلبب فلؤملا دلو
 رضحف ،نيرشعلا نرقلا نم لوألا دقعلا لالخ نجسي ىب ةدلب ىلإ لحترا

 الحم ذختا و ةساردلا نع عطقنا مغ ڵشيفطا فسوي نب دمحما خيشلا سورد

 .فافقلا ةعانصل ةمصاعلا رئازجلا يف

 ناويد ©

 .يديعسوبلا ردب نب لاله :فَؤملا
 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس ،ييلصلا يلع دمحم :قيقحت

 ةيبدأ و ةيهقف و ةيداقتعا ةفلتخم اياضق يف .ص ٤.٥ ١ه_/٥ ١٩٨م۔ ٣٣٣

 .ةيخيرات و

 ناويدلا ٥

 .يرشغلاب فورعملا يصورخلا دشار نب دمحم نب ديعس :فلؤملا



 ٢٧٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نا وي دلا ©

 . )م ٢ ١ /۔_ه٦ .ق لبق) ينتيوانتلا ي وازفنلا يلع نب ليعامسإ رهاط وبأ :فلؤملا

 .ينوانت روابميت يف ةيضابإلا ءاملع نم

 قيزر نبا ناويد ©

 .قيزر نب دمح نب ديمح :فلؤملا

 .هجافخ معنملادبع دمحم :قيقحت

 .م٣٩٩١/_ه١ ٤ ٤٠ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةارزو طقسم

 ناخيش نبا ناويد ©

 يملاسلا نافلخ نب عنام نب فلح نب ناخيش نب دمح ريذن وبأ :فلؤملا

 ةرازو ؤ‘تاطوطخنا ةبتكمب ١٣٩٢\ مقر طوطخم .(ه )٤ ١٦١٨-١٣٤٦

 ةبتكمب 0١٣٩٢ مقر طوطخم طقسم - ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا

 .ص ٠ ٢٣ طقسم - ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘ تاطوطخملا

 احدام و مزحلا حتف يف يملاسلا ناخيش نب دمحم حيصفلا خيشلا لاق :هلوأ

 . . يصورخلا دشار هب ل اس نيملسملا مامإ

 يسأتلا حتف اق رارشألابو ظعو يأ نيدم لهأ يف مكل :ةرخآ

 يفوصلا يبأ ناويد ©

 . نيامعلا ملسم نب ديعس :فلؤملا

 .راصن نيسح :قيقحت

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٨٠

 ناظقيلا يبأ ناويد ©

 /_ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح ،يسيع نب ميهاربإ :ىلوملا
 .)م ١٨٨٨-١٩٧٣

 ةيعمج رشن و رصان دمحم روتكدلا قيقحتب ةيناثلا ،نيترم عبط ،نيأزج يف
 ،يرماضلا ةبتكم ،نامع ةنطلس - بيسلا يف اضيأ عبطو .ةرارقلا ،ارتلا

 .م١٩٩١/ه١١٤١

 ةبازعلا ناويد = خايشألا ناويد ©

 و ةسمخ هنإ :لاقي و يداربلا لوقي امك اءزج نورشع و هعبرأ وه و
 .هنامز يف ةبرج يف مهدنع دمتعملا هنإ :يداربلا لاق و ،نورشع

 يف نآزج و ،مايصلا يف ءزج و ،ةالصلا يف ةثالث :ءازجألا ليصفت و
 يف ءزج و ،تاراهطلا يف ءزج و ،جحلا كسانم يف ءزج و ءةاكزلا
 قالطلا يف ءزج و حاكنلا يف ءزج وءنيدلاولا قوقح يف ءزج و ضيحلا
 يف ءزج و ،نهرلا يف ءزج و ،عويبلا يف نآزج و ءايلوألا ةقفن يف ءزج و
 يف ءزج و تانامضلا يث ءزج و ،بارقلا و ةيراعلا يف ءزج و ،تاراجيإلا
 ةخسن هنم .صاصقلا و تايدلا يف ءزج و ماكحألا يف ةثالث و ، ثيراوملا

 نجسي ييب لضف لآ ةبتكمب طوطخم و يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةطوطخم
 (يبرغم طخ) حخايشألا ناويد :ناونعب رخآ طوطخم و رئازخلا ةيادرغ

 . فيس نب فقو ةبتكمب

 يركبلا ناريد ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(م٦٨٩١-١٠٩١/ها٦.٤

 ةمئاقلا هذه تعبط دق و يدألا ينارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق ىف ركذ

 ."يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف" قحلم ىق ةماهلا



 ٢٨١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يونتلا ناويد ©
 .(ےه٦٢١ ٤.تر يقونتلا ناهبنلا دمحم نب رصان نب ىلع :فلؤملا
 ١© ط .ةيخيراتلا ه ةينيدلا ن هؤشلل صاخلا راشتسملا بتكم طقسم

 .ص١٧١ ،م٢٠٠٢/ه١ا ٤٢٣
 رفظلاب ف ورعملا كلفلا بلاط اي :ةيادبلا

 رضحلا و نيدابلا عم لوس لك يت
 هربق ةقيدح انعمادم تقس و :ةياهنلا

 امسلا بر امسلا ميد نم هاقس و

 ديز نب رباج ناويد ©
 .ديز نب رباج :فلؤملا

 ديز نب رباج نإ و لامحأ ةسمخ ناويدلا نإ"" :هنع يملاسلا نيدلا رون لاق

 نيعست و تس ةنس يف تامدق و مولعلا مهنع ذخأ و ةباحصلا كردأ دق

 يدوعسملا بهذلا جرورم يف امك نينس ثالث و ةئام ةنس يف وأ ةرجهلا نم

 ىلإ قرشملا ىلإ رانيد فلأ هنع هللا يضر باهولا دبع مامإلا لسرأ و

 امب اورتشا فلألا مهلصو املف & بتكلا امب هل اورتشي نأ ةرصبلاب هناوخإ

 ًاظ وفحم اهيف ام عيمج تدجو ذإ هللادمحلا لاقف ...هيف هل اوخسنف .اساط رق

 امهيف تبجأل امهنع تلئس ول و نيتلئسم الإ اهنم دفتسا و يدنع

 هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق و بتكلا يف امسر امك سايق

 اهيف لاق ‘فلقألا ةلسم تزاجف ،نودعس خيشلا يلع أرقأ تنك مهنع

 لمتشا ناويد ةسوفن لبجب ناك و ناويدلا ىلإ تلخد و اهبسني مل و نالوق
 رحسلا ناذأ نيب ام يف الإ مانأ ال رهشأ ةعبرأ اهتسردف ةريثك فيلآت ىلع

 اذإف انباحصأ نم ةقراشملا فيلأت نم اهيف ام تلمأت و رجفلا ةالص ىلإ

 ."ؤزج فلأ نيثالث و ةثالث وحن يه

 .٨١۔-١ ٧ ص ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا نيدلا رون



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٨٢

 كولملا حيادم يف كولسلا رهاوج ناويد ٥

 .ييامعلا ةبارع نب ديعس نب لاله :فلؤملا
 .م٤٨٩١/ه١ ٤ ٤٠ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 يسبحلا ناويد ٥

 يناثلا نرقلا ءاملع نم يسبحلا دمحأ نب ةعمج نب سيمخ نب دشار :فلؤملا

 مامإلا اهسسأ يلا نيربج ةعماج نم اوجرخت نيذلا نم و يرجهلا رشع
 .ناطلس نب ب رعلب

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘طقسم ،يسيع ميظعلادبع :قيقحت

 .م٩٨٩١/ه١ ٤٠٤

 يليلخل ا نا ويد ©

 .(_ه٧٨٢١۔-٦٢٢١) يليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 ...تنكس و لاقملا اهزربأ ناعم ءارقفلا ضعبل ضرع دقف :هلوأ

 يل كلملا و اهلك كلامملا يلف ةرظنب هنم يلع نمي سيلو :ةرخآ

 ثارتلا ةرازو ‘تاطوطحخملا ةبتكمب 0٧٣٤٣ ٢٤٤٤ :نيمقرب ناتخسن

 .ةينامعلا

 يملاسلا نيدلا رون ناويد = يملاسلا ناويد ٥

 .(ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .ص ٦٦ ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ١٣٩٢\ مقر طوطخم

 يلاتسلا ناويد ©

 .يصورخلا ديعس نب دمحأ :فلؤملا

 .يقونتلا نيدلازع :قيلعت



 ٢٨٢٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م٢٩٩١/ه١ ٤١٦ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 يديعسوبلا ردب نب لاله ديسلا ناويد ©
 .يديعسوبلا ردب نب لاله :فلؤملا
 .يبيلصلا يلعدمحم : قيقحت

 .م٩٨٩١/ه١ 5٦ ٤٠٩ ط !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 داقنلا فيسلا ناويد ©

 وحن ت) يمرضحلا ينادمهلا ناميلس نب سيق نب ميهاربإ دمحم وبأ :مظن
 /_ه٩٠٤١ ،٦ط ءةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم .(ه٥٤

 .م١ ٩٨

 ناذاش نب ليلخلاب ناعتسا و تومرضح يق دلو ،ةيضابإلا ةمئأ نم فلؤملا
 مساب تومرضح يلوتساف "لام و دنجب هناعأف ۔نامعب يضابإلا مامإلا -

 دلق مث ديعس نب دشار مامإلا هرقأ و اهيلع الماع ليلخلا هماقأ و ليلخلا

 ناك و ه ٤٥٠ ةنس دعب هيبأ ةايح يق هتوعد رهظأ .كلذ دعب ةمامإلا رمأ

 رعش ناويد ©

 ييالجراولا يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(_ه٧٥ ٠.تا)

 اود ليعامسإ نب بويأ هخيش ءانر يف ةديصق الإ هنم قبي مل و عاض
 . هتايط يف ييجردلا

 رعش لاويد ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) يسوفنلا ينورابلا ىيحي نب هللادبع :فلؤملا



 ةيضابإلا رداستملا مجعم ٢٨٤

 برغلا سلبارط ةيال و ق " واباك" لهأ نم ةيضابإلا ءاملع نم لضاف

 .ةسوفن لبج ىرق نم "وطاسف" ىلإ اهنم لقتنا

 رعش ناويد ©

 )١٢٨٧- يسلبارطلا ينورابلا ىجن نب هللادبع نب اشاب ناميلس :فلَومل

 .ةيضابإلا ءاملع نم ناك .(_ه١ ٣٩
 .تاعوبطلا مجعم ؛١/٣٢٤١ .ةيقرشلا مالعأا ؛٣/٠٣١ .يلكرزلا :رظنا
 . ١ ٥ ٥ص

 رعش ناويد ©

 . )م ٥٠٦١٤ ١ / .. تا) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ : فلؤملا

 رعش ناويد ©

 /ه٧.ق لوألا فسصنلا) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا

 .(م ٢ ١

 .ةديقعلا و قالخألا ق

 ىبيعشلا ناويد ©

 , ٢ ٢ ددعلا ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو }‘اطقسم

 يدابعلا خيشلا ناويد ©

 نب دمحا نب فلخ نب دمحم نب يلع نب دوعسم نب يلع نب رم اع :فل ؤمل ١

 . ابهذم يضابإلا و ابسن يدابعلا نب دمحم نب دابع نب ىلع

 بغري ةمالسلل ةيادهلا لبس بلطي و تاحلاصلا ىعاري نم اي :ةيادبلا



 ٢٨٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 امستبم احضاو ءوهف كيهان اهمثلم ادب نإ ارون كيفكي :ةياهنلا

 \هها١ا ١٣٤٢٣ يناثلا عيبر رهش نم سيمخلا و عبار م وي ق ةديصقلا تش

 .ص ٠ ٢٣٦٨

 . طقسم سوباق ناطلسلا ةعماحل ةعباتلا عماجلا ة تك ٥ ق ةروصم ة ن .

 نالهبلا ملسم يبأ ةمالعلا خيشلا ناويد ©

 .(ه١ )١٢٨٤/ ٣٣٩ يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا
 .(م٢٩٩١/_ها١ )٤١٦ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةروصم ةخسن تيأر 5ملسم يا ناويد و يحاورلا ناويد :ناونعب ف رعي و

 .طقسم - سوباق ناطلسلا ةعماجب دجسملا ةبتكم ىق هنم

 راغلا ناويد ٥

 :مه و ةبرجب جامحب راغ يق خ ايشألا نم ةعبس فيلأت نم

 يليمنلا و رمعوبأ . ١

 ىسوم نارمعوبأ ٦.
 مامردس نب رباج . ٣

 حلصم نب بابك ٤.

 يتازملا ريبجوبأ ٥.

 ج ونام نب هللادبع دمحم وبا ٦.

 زانرج نب ىيحي ايركزوبا ٧.
 ةيهقفلا تاعوسوملا مدقا نم وه و اء زج رشع نا ق باتكلا عقي و

 .اطوطخم لازيالو ةيضابإلا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٨٦

 يرفاغلا ناويد ©

 نرقلا ءاملع نم يرفاغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ :فلؤمل
 .رشع يناثلا نرقلا لئاوأ و رشع يداحلا

 ق خيشلا اذه دئاصق نم اريبك اددع عمج يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا

 ،نانس نب فلخ خيشلا ةمجرت و رعش يف نانسولا ظاقيإ :هامسأ باتك

 .نامع ةنطلس يف ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ةزوحب هنم ةخسن

 ٢١٨٧. مقرب

 يرشفلا ناويد ه

 .يصورخلا دمحم نب ديعس :فلؤملا
 .يجافخلا معنملا دبع دمحم :قيقحت

 .ةفاقثلا و يموقلا فارتلا ةرازو طقسم

 ٥ رمشلا ف ناويد ا ,

 ,. لا ةين رابلا 7 نم .نورابلا اشا الس لا مع

 نرفي ءاضق ىلوت ©يرجهلا سماخلا نرقلا ذنم ايبيلب ةسوفن لبجب ترقتسا

 .ةقطنملا سفنب وداج ش

 اعدبم ابيدأ ناك دقف امظن و ةءارق رعشلا و بدألا نع ةماهم هلغشت ل

 .رعشلا يت اناويد ك رت

 "نورابلا ناميلس :ناظقيلاوبأ :ردصملا ٤٦٢/١-٤٣ .

 رعشلا ف ںاويد ٥

 /ه .١٨٧ ١ تا) يتالتلا يبرجلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٢٣



 ٢٨٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يرواذيكلا ناويد ©

 .لاوش نب نيسح نب ىسوم :فلؤملا

 .(م٨٩١ ٥/_ه١ )٥ ٤٠ !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 حاوللا ناويد ٥

 .يصورخلا ناسغ نب ل اس :فلؤملا

 .يبيلصلا يلعدمحم :قيقحت

 .(م٩٨٩١/_ه١ )٤٠٩ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا حدم ناويد ©

 اذه ر ءانثلا ف رسالا رثكا دقو :لوقي ثيح دئاصقلا ضعب هنزم ظفحأو

 تغلب ةنانط دئاصق يلع اي وتحم الفاح انا ويد هحدم ق هنم تيأر و مامإلا

 عيدبلا عاون 1 يلع تاهيبنت اهشما وه يلع و اميظع اغلبم ةغالبلا نونف نم

 مايأ هتيأ ر امإ و نافز ذنم هرا لف ناويدلا اذه يع باغ دق و تايبألا ق

 .ةريسي اتايبأ دئاصقلا صعب لئاوأ نزم ظفحأو رغصلا

 ةيضابالا ءاملع يلع ضورعملا ناويدلا ©

 وأ رباج مامإلا ىلإ اهرثكأ بسن لاوقأ و تاياور و بتك ةعومحب وه و
 و ةنيدملا و ةفوكلا يف نيمدقتملا ةيضابإلا ءاملع ىلإ وأ ،هذيمالت دحأ
 :ناويدلا اذه مضي امه ريغ

 .دودحلا نم نيعنتمملا باتك

 .سانلا يلي نم و لامعلا باتك

 .ةفوكلا لهأ ىلإ ةبوسنم ءارآ ةعومحجب وه و نامبألا تارافك باتك

 .تايدلا باتك



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٨٨

 .اهوصأ نينفت و ةمسقلا باتك

 .ع ويبلا باتك

 .ةنيدملا لهأ ىلإ ةبوسنم ءارآ ةعومحب وه و تاراجإلا و لعحلا باتك

 يلوعملا ناويد ٥

 .يلوعملا مل اس نب هللادبع نب دمحم :فلؤملا

 .(م٢٩٩١/ه٢٦١٤.١) !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 درو و يجنملا ناويد :ناونعب ٢٢٤٠ مقر طوطخم نوكي نأ لمتحملا نم و
 نب دمحم :اذكه ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو سرهف يق هفلؤم مسا

 .بدألا مسق ٠ ١٩\، ص ،يورعملا يلوعملا يجنملا نارمع نب هللادبع

 ياهبنلا ناويد ©
 .(م١٥١ ٠ /ه .٩١٥ تر) يياهبنلا ناميلس نب ناميلس :فلؤملا

 /_ه٢١٤١ ث،٣ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٢٣٤٥ ما ٢

 .نيينامعلا ءارعشلا لوحف دحأ وه فلَؤملا

 مظن ناويد ا ٥

 ل

 يملاسلا نيدلا رون ناويد ©

 . يياميلسلا هللادبع نب دمحم نب يسيع : ةسارد و قيقحت

 /ه١ ٤١٧ ،ةيبرعلا ةغللا ةيلك نامرد مُأ ةعماخل ةمدقم رتيسجام ةلاسر

 .ص ٢٧٢٣ حم ٦



 ٢٨٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 تايدلا ©

 فسوي نب ركب يبأ نب ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا
 .(م١١١١/_ه٥ ٠ ٤.ت) يسوفنلا يئاطس رفلا

 .ط وطخ

 تانايدلا ©

 .(م٩٣١ ٠/ه٢٩٧) يبرغملا يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبأ :فلؤملا

 قحلم .ميهاربإ نب زي زعلا لبع خيشلا ه رصتخا و ةيضابإلا ةديقعلا ف

 .٤٧۔-٢٧ ص ثثلانلا دلجلا يل ربوك ةحورطأب

 ٤ ٢. ص ةيضرلا ةعمللا : يف ىملاسلا هركذ و

 تانايدلا ©

 .(م٢٢٥١/ه٨٢٩) يخامشلا دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .يدام ةفيلخ ذاتسألا بيترت و عمج ةكرابملا ةديفتعلا :ناونعب ع ومحب نمض

 ٤٢٣-٤ ٥. ص نم « [.ت.د)] ©ىربكلا ةديدحلا ةلاجفلا ةعبطم 53ةرهاقلا

 ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىسألا رخذلا ه

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ص ٢٧٣ ته٦٢٣١ ‘ةيرجح ةعبط

 ةريخذلا ©

 .(_ه٧٥٥.تا) يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ :فلؤملا

 هيلع فقن مل و ةريخذلا باتك هل نأ هتافلؤم ضعب يف ركذي" :يلماسلا لاق

 هفلأ هنأ ركذي و ةبيرغ ياعم هيلإ ليح هنأ ريغ هفلأ اذ يف يردنال و

 ."تومرضح لهأ نم انباحصأل



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٩٠

 ،يثراحلا ؛٢٢ص ،يملاسلل ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :هنع عجار

 . ٢٧٧ ص .ةيضفلا دوقعلا

 ةيبهولا خ ويشلا ضعب ءامسأ ركذ ه

 .يرجهلا عباسلا نرقلا يف شاع ،لوهحجب :فلؤملا

 بازم يف ةيضابإ عاقب فصو وه و ةلضاف عاقب ضعب ركذ ه
 .لوهجب :فلؤملا

 هراغب ميهاربإ نب دمحم اهبتك ته٤٣١ ٤ ةنس يدامج رهش نم ةخسن

 .ةيادرغ نم يضاقلا

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف ةطوطخم

 ةدعقلا وذ لوالا ءزحخلا سماخلا دلحلا ،ةيبرعلا تاطوطحما دهعم ةلبس : رظنا

 .١٢ص ٨ ١ه/ماي 8١٩٥٩

 مهتمنأ و صورخ ينب ةلود ركذ ©
 . يفيسل ا دمحم نب سيمح نب دمحم : فل ؤمل (

 .ص ٧٠ ٬ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ٠ ١٥. مقر ط وطخم

 يب ةلود ركذ ئ يرشفغلا ديعس و سيمخ نب دعاج دئاصقل اح رش نمضتي

 .مهتلود يف يرجام و مهتمئأ و صورخ

 حالصإلا ةيعمج سيسأتل نيسمخلا ىركذلا ه

 .راخف رمع نب ومح
 خيراتب فلؤملا دي طخب ةطوطخم ةيادرغ ،ملعلا رادب تيقلأ ةرضاحم

 .ص ٢٣٣ فلؤملا ةزوحب ةخسن هنم \م٧/٢٨٩١



 ٢٩٩١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 صلاخلا بهذلا ه

 . تا) وسيردا نبا يبازيملا يجسميلا حلاص نب ناميلس نب دمح :فلؤملا

 ناويد نم ةالصلا و تاراهطلا يباتكل رصتخم وهو (م٦٩٨١/ه ١٣

 .خ ايش ألا

 .اب أشن و ؤبازيمم. نجسي يبب دلو ل اع :فلؤملا و

 زي زعلا لذبع خيشلا مهسار ىلع و ءاملعلا نم هي رصاعم نع ملعلا ذخا

 نال ،اريثك هنع ذخأي مل هنأ ودبي و ،(م٨٠٨١/ه٣٢٢١.ت) نيمثلا
 و رمع خيشلا نع ذخأ امك ؛نرسلا ريغص هذيملت لازيال و يفوت یيمنلا

 .شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا تاقلح رضحي ناك هربك يف مت جاحلا

 هدال وا :مهنم ،نوريثك هدي يلع ج رخن يعرشلا ميلعتلل ادهعم ةرونبب حتف

 و ‘فطعلا نم يلكب ومح نب رمع و حلاص و ناميلس و ميهاربإ ةئالثلا
 .قوزرم نب ومح و ،يلعل رمع نب حلاص جاحلا

 ثرت تافلوملا هذه ىلإ ةفاضألاب امظن و ارثن فيلأتلا يلع اردتقم ناك

 اهنم ريثكلا و ،نونفلا فلتخم ىف ةردان ةديدع تاطوطخم يوحت ةيرث ةبتكم

 و 6مويلا ىلإ هتدفح دي : ةد وج وم لازت ال ةبتكملا هذه و .هئانبأ خسن نزم

 .الماش اس رهف ثارتلا ةيعمج امه تعضو دق

 ةنس ليق و ؛م٦٩٨١/ه٢١٣١ ةيناثلا يدامج ١٢ موي نجسي نبب يفوت

 .م١٨٨١/ه١ ١٩٨
 نبب لضفا لآ ةبتكمب ةطوطخم ةديصقب رابزا يسيع نب دمحم نب دمحم هاثر

 صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا ©

 .(م٩١ ١ ٤/ه٢٣٣١) يعصملا يبهولا شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 )٤٠٠ ١ شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ هيلع قيلعتلا و هعبطب ماق :١اط _

 .(م٨٩١ ٠ /ه



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٩٢

 رشنلا و ةعابطلل ثعبلا راد ءرئازحخلا ةنيطنسق }ةروصم : ٢ط __

 .ص ٠ ٤ ٢٣

 .هيملاعلا ةعبطملا (ةنطلسلا) نامع

 رايتخالا و ربجلا ةيضق يف ةيضابإلا يأر ©
 .ةغالب فسوي :فلؤملا

 ةثلاث ةلحرم ةيناثلا ةنسلا ىلإ ءاقترالل ةسارد ص ٦٩ ةيسنوتلا ةعماجلا

 .يريبعحجلا تاحرف ةبتكم ةنوقرم ،م٣٨٩١ ،سنوتب ةينوتيزلا ةيلكلاب

 رفسلا ةالص مكح يف ربتعملا يأرلا ©
 .يبونقلا دومح نب كوربم نب ديعس :فلؤملا
 .صا٠٠١ حم ١٤٩ /٦ ع اديإلا مقر ّ [نامع ةنطلس ]

 .ةيضابالا هقف ي

 ةالصلا يف ةيئارلا ©

 .(م١ ٣/_ه٧ .ق لوالا فصنلا) يئاشولملا ح ون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا

 .ةعوبطم

 ،يناريولا ،يلاطيحلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا :مهنم ءاملع ةدع اهحرش
 نبا ناميلس نب دمحم و ،ىيمثلا زيزعلا دبع و ،ييامعلا دايز نب هللادبع

 .وسيردا

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا ©
 .ثوحب ةعومحمب

 ٨(م٢٩٩١/ه٣١٤١) نامع ةنطلس بابشلا ةطشنأل ةماعلا ةئيهلا

 .ص ٢٩٧



 ٢٩٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 اثدحم بيبح نب عيبرلا ©

 .يوابكلا دوعسم رمع مساقلا وبأ :فلؤملا
 و ةيبرعلا ةغللا مسق ء،ةيبرتلا ةيلك ،حتافلا ةعماج كريتسجام ةلاسر

 .د فارشإ 3ةيكارتشالا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ةيمالسالا تاساردلا

 .نوقرم ص ٦٢٨٦٢ هب ‘م١ ٩٨٣ ،ييابيشلا يموتلا ورمع

 .ةيبرعلا ةعبطملا { رئازلا ةيادرغ ىف عبط

 ٥هدنسم و هتن اكم بيبح نب عيبرل ا ©

 . يبونقلا كوربم هب ديعس :فلؤملا

 .ص ٦٢٣٠ ،يرماضلا ةبتكم طقسم

 بولقلا عيبر ©

 -٠٧٨١/ه٨٣٣١-٧٨٢١) رماعاب 5ميهاربإ نب ناميلس :فلؤملا

 .(م ١٩

 ةداعسوب يق دلو ،بازيمبب ةيكلم نم هلصأ ،رعشلا و بدألا لاجر نم

 .ةيمالسإلا و ةيسنرفلا سرادملا يف ملعت و رئازلاب

 مالسإلا ردص يف ةيضابإلا لاجر ©

 .(_ها١ ٣٤٢٣ ةرخالا ىدامج) .٦ج ١ جم ءارهزلا :ف ترشن ةلاقم

 ٢٣٨٢-٢٣٨٥. ص

 نامع ىلإ ةلحر ©

 .سبيليف لدنو :فلؤملا
 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ةيض اب ال ١ رد اصمل ١ مجعم

 ارثن و امظن ةيزاجحلا ةلحرلا ©

 .(م٧١٨١/ه٢٣٢١.ت) نيجسيلا

 . ط وطخم

 (م٠٦٩١-١٧٣٩١ر ابروأ ىلإ براح نب ةفيلخ ناطلسلا ةلحر ©

 .ي ريغملا يلع نب لبيعس :فلؤملا

 .(م ٤٠ ١ه_/٨٥ ١٩ ٥ر !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةينسلا و ةينآرقلا ماكحألل ةيفتقملا ةينسلا ةلحرلا ©

 -٣٦٨١/ه٦٧٣١-٠٨٢١) ىسوم و اباب .دحاب نب ومح :فلؤملا
 .(م١ ٩٧

 .هدهع يف بازيم يداو و ةيادرغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم
 .ةط وطخ

 ةيبرعلا ةريزجلا يف بيبط ةلحر ه
 .نوسيراه . د :فلؤملا

 .هللادبع نيمأ دمحم :ةمج رت
 .(م٩٨٩١/ه١ )٩ ٤٠ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 نيدلا يف نعاطلا يزيلجنإلا يلع درلا ٥
 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ع وبطم

 يل ولهبلا ىلع درلا ©

 .(م٤٦٥١/ه )٩٧١ ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا



 ٢٩٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ع ومحج نمض ه ١٣٢١١ كسن وت ة رض اح ةيملعلا ةعبطملاب ةي رجح ةعبط

 ١٠٠٦-١٨٧١. ص نم شيفطا دمحم ال يبعلا ىلع درلا :ناونعب

 نيفلاخملا عيمج ىلع درلا ©
 .(م٠٩٩/ه٠٨٣٢) ييايسولا فاتلز نب الغي رزخوبأ :فلؤملا
 .يمانلا ةفيلخ ورمع هل مدق و هققح
 و ةمدقملا ادع ٧٧ امثاحفص ددع ،ريبكلا مجحلا نم ةروصم ةنوقرم ةخسن

 شماوهلا ح وارتت ارطس ٤٠ ٢×١٦٠مم. ٢٢٣ امت رطسم ،تاحفص ٨ اهي

 .ةحفصلاب ١٠ ىلإ ١ نم

 ةقرازألا و ةيرفصلا يلع درلا ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 ةنوزم نم نعاط ىلع در ©
 ي واد رغلا مساقلا يلأ نب ىجن نب مساقلا يبأ ج اجلا نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١/ه٩١٦١١.تر) "جاحلا و ومح" ب ريهشلا يبعصملا
 .ع وبطم

 .ةيادرغ نم فلؤملا

 يقعلا ىلع درلا ٥

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 4 وبطم

 ةيردقلا ىلع درلا ٥

 .(ه١ ٥٤.ت) يضابإلا قاحسإ نب ميهاربإ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٩٦

 .(م٢٨٩١/ه١ )٤٠٦٢ .ركفلاراد توريب ١/١© ،نيفراعلا ةيده : رظنا

 نيفلاخملا عيمج ىلع درلا ©
 .ييايس ولا فاتلز نب الغي رزخ وبأ :فلؤملا

 .ص ٦ ةايحلا دهعم ةبتكم يمانلا ةفيلخ ورمع :قيقحت

 حوفسملا مدلا ةساجن ةلأسم يف ضرتعملا يلع درلا ه

 .ه ا١ ٢٣١٠ ةنس .ع وبطم

 لاقم ىلع در ه

 .(م٨٨٩١-٣٠٩١/_ه٨٠.٤١-١٢٣١) بوقعي نب ملاس :فَؤملا
 ةنس 0٣٨ ددع ةلحلا سفن يف ردص .ةيفاقثلا ةايحلاب رشن لاقم ىلع درلا يف

 .م ٥

 ىسيع يدهم ىلإ لئاسر ©
 /ه٧٦٩.ت) يبرحلا يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٥٦٠

 هتايح لحارم ىدحإ نع ثدحت ،سنوتب ةبرج مالعأ نم ملع وه و
 انمع يلع اهريغ و ديحوتلا ةديقع ةديقعلا تأرق ام لوأ"" :لاقف ةيملعلا

 تأرق و ،ةبرج ىلإ ةسوفن نم تمدق مث ،ييورابلا يسيع نب ءايركز يأ
 "يشكي ودسلا سنوي نب مساقلا يبأ هيقفلا دنع امب

 ةرم لحر .يراوهلا ميهاربإ نب ءايركز ىيحي وبأ :اضيأ ةبرجب هخويش نم

 .يتريمدنتلا حلاص نب بوقعي فسوي ابأ خيشلا مزلف ةسوفن لبج ىلإ ةيناث
 ىلإ هخيش لحترا امل و هريغ نم رثكأ هنع ذخأ هنأب حرص و ،نوانجاب



 ٢٩٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 خيشلا ىلع نايبلا و قطنملا سردف .ةلاقب ىلإ وه لقتنا ةبرج ةريزج

 لحت را . يسوفنلا سايلإ روصنم يبأ ةيرذ نرم سابحألا يبأ دحأ نب ميهاربإ

 يلع امب يقل و ،(م٧٠٠٥١/ه٣١٩) ةنس امب ادوجوم ناك و رصم ىلإ
 نتم هيلع أرق و ،انكسم و اراد يرصملا أشنم و ادلب يناليكلا ميهاربإ نب

 . قطنملا يف يرميألا نيدلا ريثأل يجوغاسيإ
 نب ىسيع يدهم يبا خيشلا سورد ىدص هغلبف ،ةبرج ىلإ عجر م
 ةدلبب هتسردمب قحتلاف يبرحلا ىلع نب ديعس ىمع خيشلا ذيملت ليعامسإ

 .(م٤٥٥١/_ه١٦٩) ةنس ‘بازيمب ةكيلم

 ةموحب نييبصقلا دجسم يف سيردتلل ردصت تيح ةبرج ىلإ عجر نإ ام و
 .اتيص و ة رهش زرحأ و تالات ب رق ةلالق

 لقن يذلا ينورابلا ءايركز نب دمحم و ،يتاليحلا نمحرلا دبع :هتذمالت نم
 .نيدلا ةبسن هنع

 و ،ةبرجب مكحلا سلحب و ةبازعلا ةسائر ىلوتف ،ملعلا ةخيشم هيلإ تلآ

 ةريزج ىلع ىلوتسا امدنع يكرتلا اشاب ثوغرد براح و راكنلل يدصت

 عاجرإل سنوت ةموكح عم ضوافت نأ دعب ،اهتبازع يف نعط و ،ةبرج

 .امباحر ىلإ ةبرج ةريزج
 /_ه٩ ٧ ٦ ةنس ىلوألا يدامج رهش لئاوأ ق هلتق ش ارهش فت وغرد هنجس

 ةب رج ةحخيشم سأر يلع اهاضق لا سمخلا تاونسلا تناك و ؤم . ٠٦ ١

 ىلوت نم رخآ هنأ ودبي و ءابعألا لمحت ىلع رداق ليج نيوكتل ةيفاك ريغ
 .ةريزجلاب ةبازعلا سلح ةسائر

 . اي ونس تالات لهأ ٥روزي . ك وك رب ةم وح ف نآلا ىلإ اف و رعم هربق لازي ال

 هباحصأ ىلإ ديز نب رباج مامإلا لئاسر ©

 .ص ٤٢٣ ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٢٩٨

 قنعلا ركب يبأ نيب و هنيب لئاسر ©
 .ميهاربإ ناظقيلاوبأ

 ميهاربإ ةبتكمب ةخسن اهنم ته٤٥٣١ 3}به٤٢٦٣١ لاوش :خيراتب

 .ص٦+ص ١٢ نجسي ينبب يركز وأ

 ةيخيرات لئاسر ©

 .لوهحجج :فلؤملا

 ضعب لاق دق و ودعلا فصنك ... :ب أدبي و صقان :هلوأ ص٢٢٦

 . . .نيملسملا

 يف مهيأز و ةيضابإلا اهعوضوم فلاخم طخب تاحفص طوطخملا لوأب و

 .يرخأ ةيهقف رومأ و مالسإلا و ناميإلا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم \٦٨١ا٧ مقر

 ديز نب رباج لئاسر ©

 ،يورب ةيمالسإلا ةبتكملاب ،ةدرفم ةلاسر رشع ةعبس نم نوكم طوطخم

 .طقسم

 (ملسو هلآو هيلع للا ىلص) يبنلا يلع ةالصلا لئاسر ©

 .شيفطا فس وي نب دمحم :فلؤملا

 .ةط وطخ

 خيشلا نب لضاف لئاسر ٥

 .(م٨١/ه٢٦١.فق لوألا فصنلا) خيشلا نب لضاف :فلؤملا

 .تولانب ىلعألا دجسملا يف ميلعتلاب متها ‘تالتا ةيرق نم هيقف و مل اع



 ٢٩٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 تاراغ بسب يضابإلا ثارتلا نم ريثكلا قرتحا دقف كلئاسر ىلع رثعي ل

 .م١٥٩١ ةنس اهلهأ اهرجه ام دعب تولان ىلع ةيضابإلا ءادعأ

 هقفلا يف لئاسر ©

 .يالجراولا يسارهيلا ديعس نب ركب يبأ نب ىيحي :فلؤملا

 ةعونتم لئاسر ٥

 نيالجراولا يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م ٧ ٥ه_/٧٥ ١ ١ ٠.تا)

 .ةعوبطم ناهربلا و ليلدلا نم ريخألا زا ىف اهضعب عمج

 يرفاعملا باطخلا يبأ مامإلل ةاكزلا يف ةميرك يبأ ةلاسر ©

 . ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ : فلؤملا

 ٤ ٣. ددعلا ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 نامع ةيضابإ ىلإ ةلاسر ©

 -٠١٧٨١/_ها٧٤٣١-١ )٢٨٧ يلعل دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م١ ٩٢٨

 .ةيحالصإلا ةك رحلا ىلع تاظحالم نع ةرابع ىه و

 .ةط وطخت

 م٦٥٧١/ه ١١٦٩ ةنس سلبارط ىلإ و اشاب دمحأ ىلإ ةلاسر ©

 .(ه٧٨١١.ت) يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ : فلؤملا

 .با زيمم ةكيلم ةدلبب فلؤملا دلو



 ةيض اب ال ١ رد اصملا مجعم

 ةرارقلا لهأ ىلإ ةلاسر ٥

 .(م٠٢/ه١ ٤.ق لئاوأر ىسيع نب بويأ :فلؤمل
 .با زيمم ةرونب خياشم نم خيش

 لبجلا لهأ ىلإ ةلاسر ©
 .دلجب يف عقت باوبأ ةرشع يف عقت لئاسم اهيف و

 . ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :يف يداربلا اهركذ

 نالجراو لهأ ىلإ ةلاسر ٥

 .(م٤٦٥١ /ه١٧٩.ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا
 .حلاصلا لمعلا ىلإ اهيف مهوعدي

 .بازيم ةكيلم ةدلب مالعأ نم ملع فلؤملا و

 ه٦٢٣١ خيراتب ةنيطنسق نم ةلاسر ىلع در اديعساو يركز ىلإ ةلاسر ©

 .ح ونب نب لدمحار حابصم

 .ص ٢٠ نجسي ىنبب ي ركز و ١ ميها ربإ ج الا ةبتكم ةحخسن اهنم

 فيرش نب ليعامسإ شكارم ناطلس ىلإ ةلاسر ٥

 .(م٢٩٦١/ه٣٠١١ دعب) يوداجلا ىيي نب ديعس :فلؤملا

 لئاسر هب سارك نمض ناتحفص ؛هطخب بوقعي نب . اس ةبتكم . ةط وطخ

 .مم .٩\×.٣ ١ ا رطس ٤٥ اممي ىرخأ

 .سنوتب ةبرج خياشم نم فلؤملا و

 سنوت ياب دمحم نب اشاب يلع ىلإ ةلاسر ٥

 /ه٧٨١١.ت) يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٣



 ٣٠١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 خيشلا هل نيبف ،ممتداهش دري و ةيضابإلا متشي نييسنوتلا دحأ نأ هغلب امل

 .م٩٦٧١/ه١ ١٥٣ ةنس اهبتك مهبهذم و ةيضابإلا ةقيقح

 لوح .ةبازعلا ةلمج ىلإ و ىسوم نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىسوم ىلإ ةلاسر ©

 رموني نب فسوي دالوأ بسن
 .لوهج

 .نجسي ينبب يركزوأ ميهاربإ ةبتكمي ةخسن اهنم ،[.ت.د] ةطوطخم
 .ص ٢٦

 رئازجلاب يسنرفلا ماعلا يلاولا ىلإ ةلاسر ©

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 فيشرأ يف ةظوفحم !ةنيطنسقب ه٤٠٣١ لوألا عيبر يف ةخرؤم

 .سنوفوربن وأسكإ

 نيرشعلا و ةنالثلا تاداقتنالا ةلاسر ©

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١۔-٧٨٢١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م٨٩١

 . بازيمم. نجسي ييب ءاملع نزم

 .ةطوطخم

 ةايحلا يف ناسنالا ةلاسر ©

 .يليلخلا ناميلس نب دمح نب دمحأ :فلؤملا

 .م٣٩٩١/ه٣١٤١ لط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 .ص ٤٦



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢ ٣٠

 يرئازج اي يبقع اي ةيضابإلا فرعت مل نإ ةلاسر ©
 .شيفطا فس وي دمحم :فلؤملا

 نب يفطصم و يخامشلا مساق اهححص و يماسلا ديمح نب هللادبع اهليذ
 .ي رمعلا ليعامسإ

 نآرقلا ىلع ةرجألا يف نايبلا حاضيإ ةلاسر ©

 .(م٨٤٩١۔-٧٦٨١) ظوفحم جاحلب نب ىسوم نب ميهاربا :فلؤملا

 .ع وبطم

 م٦٣٩١ خيراتب ديعساو يركز ىلإ ةيزعت ةلاسر ©
 .ةرارقلا لهأ

 .ص٢٦ نجسي نبب يركز وأ ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةخسن اهنم

 قناقحلا ةلاسر ©

 .(م١ ٤/ه٨.ق) يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ :فّؤملا

 .يلادعلا ملاس اهققح _

 .ققحملا نم ةيده ،يريبعحلا تاحرف .د ةبتكمب ةنوقرم ص٩ ٦ امب _

 ٣٣-٥١. نم ء[.ت.د)] ك رئا زحلاب ع ومح نمض ‘ةيرجح ةعبط _

 .ناورإ ةبتكمب ةطوطخم اهنم _

 ةقيقحلا ةلاسر ©

 .يليلخلا هللادبع نب دمحم :فلؤملا

 .ةط وطخم



 ٣.٢٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 بازيم دهاشم ةرايز لوح ةلاسر ٥

 .لوهحجج :فلؤملا

 .ص ٥ ٦ ط وطخم

 .يتاليحلا ناميلس :فلؤملا
 .سنوت ‘بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكممب ةيلصألا ةخسنلا نم ةروصم ةخسن

 ةنوزم نم فئاحص ىلع درلا ةلاسر ©

 .(م٩١/ه٣١.ق) ينورابلا مساقلا يبأ نب دمحم :فلؤملا
 ٠ ٧ا-۔٦ ٨. ص نم [.ت.د)] & رئازجلا .ع ومح نمض ةيرجح ةعبط

 يسمادغلا ةلوص ىلع درلا ةلاسر ©

 .(م٢٢٥١/ه٨٢٩) يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلاوبأ :فلؤملا

 ارطس ٤ ٢ اهنم لكب }اةحفص ٢ ٥ هب و ةب رج ،ةينورابلا ةبتكملاب ط وطخ

 .[.ت.د] .مم٠٢١× ١٧٥

 نيدلا ةمنأ ةفرعم ىلإ نيئدتبملا و ةماعلا ملس ةلاسر ©

 .(ه٢٣٣١-٦٣٢١) ىسوفنلا نورابلا ىيحي نب هللادبع :فلؤملا
 .يسوفنلا هللادبع نب ناميلس اهررح ةيشاحلاك تاملك ضعبب ةالحم
 .ص ٠ ٨ ،م٢٩٩١ ،يرماضلا ةبتكم ،(ةنطلسلا) نامع ،©بيسلا ١\ ط _

 . ه ١٣٦٢٤ ماع ةرهاقلا يف نيئدتبملا و ةماعلا ملس ناونع تحت تعبطو _

 .م٦٠٩١/ه٦٢٦٣١ ةنس اشاب ناميلس قيقحت

 و برغملا يف ةيضابإلا روهظ و هتافو و ديز نب رباج ةدالو نع اهيف ملكت
 يبأ و حفآ نب دمحم و حلفأ و باهولادبع و نمحرلادبع و متاح يبأ ةمامإ



 ةيضابالا رداصملا مجعم

 لوصأ و نامعب ةمامإلا و قرشلا ةمئأ و ونام ةعقو و فسوي متاح

 .يضابإلا بهذملا

 يداو خيراوت ضعب يف ةيفاشلا ةلاسرلا = خيراوتلا ضعب يف ةيفاش ةلاسر ©

 بازيم
 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.تر شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ص١٩١ ‘ها١ ٢٩٩ ىرئازحلا ةيرجح ةعبط

 .ةعوبطم ةرصتخملا و ةطوطخم ةعسوملا ةخسنلا نأ نظأ

 رسفملا طورش ةلاسر ©

 .(ه٣٧٣١-٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا
 ءاشنإ يف مهاس .م٤٣٩١/ه١٦٣١ ةنس يف و بازيم ةرارقلا يف دلو
 .يفوت نأ ىلإ هب خويشلا زربأ نم ناك و يرباخلا دهعملا

 ييورابلا ناميلس خيشلل و شيفطا خيشلل ضويب خيشلا ةلاسر ©
 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل

 .(م٦٨٩١-١٠٩١/ها١ ٤.٦
 هذه تعبط دق و ،يدألا ىنارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف اهدجن

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخ سرهف قحلم يف ةمئاقلا

 راطفإلا و موصلا ةلاسر ©

 -٠٧٨١/ه٧٤٣٢١-٧٨٢١) يلعل ،دواد نبرمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م ١٩٨

 .ةط وطخ



 ٣٠٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةساب خيشلا ىلإ نالجراو ناطلس بتاك نايز يبأ نب دمحأ نب رهاطلا ةلاسر ©

 .عيب رلا وبأ ،ناميلس لقعم وب ةسارد و دادعا ط وطخم

 ٢٣. مقر ة ةلقر و خيرات لوح تاظحالم و ةقمَقمحح صوصن :ةلسلس

 .م٥٩٩١/_ها١ ٦

 ةبارزعلا و ةبلطلا ةريس ي ءافطعلا ةلاسر ٥

 -٠١٧٨١/ه٧٤٣١۔-٧٨٢١) يلعل دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م١ ٩٢٨

 .بازيم نجسي يب ءاملع نم
 . ةطوطخم

 ةيسمادغلا ةلاسرلا ©

 /ه٣٧٢١:يف يح) ينورابلا مساقلا يبأ نب ىسيع ىسوم وبأ :فلؤملا

 .(م٦٥٨١

 ىلوت ش .يبعصملا فسوي نب ذمحع نع ملعلا ذخأ كسن وتب ةب رحج خياشم نم

 .يابلا عماج يف سيردتلا
 .سيردتلاب ًالغتشم و ماكحألا و هقفلا يف ًالاع ناك

 ةيضابإلا قرف ضعب يف ةلاسر = اهلعل تسلا ةيضابإلا قرف ةلاسر ©
 .غ راملا ةفيلخ نب نامثع ورمعوبأ :فلؤملا

 . ٩ ٢/٦ مقر تحت ط وطخ نج زي يب ةبتكم ، رئا زحلا

 ةاكزلا ماكحأ يف ةلاسر ٥

 .يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ٥هذديبع وبأ :فلؤملا

 .ب ٢١٥٨٢ مقر ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم



 ةيض اب ال ١ ر د اصمل ١ مجعم

 ديجملا نآرقلا يف ءاملعلا فالتخا يف ةلاسر ©

 .(م٨٥٦١/ه٨٦٠١) يشكيودسلا ةللادبع :فلؤملا

 \مم٥٣١×٠٢. . .ارطس ١٣٤ ،ص٧١ ةبرج ءةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم

 .ةبوعصب الإ أرقت ال إ[.ت.د)]

 حوفسملا مدلا ةساجن يلع ةلدألا يف ةلاسر ©

 .(_ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .ها١ ٠ ٣١ ةنس .ع وبطم

 .(م٦١٧١/ه٩٢١١.تر) جاحلا و ومحب ريهشلا

 .ةط وطخ

 يمسملا و مسالا ف ةلاسر ٥

 .(م٢٢٥١/ه٨٢٦٩٥) يخامشلا دمحا :فّؤملا
 ٠٠ ١ ىلع يوتحت \كتاحفص ٤ هب ةبرج ءةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم

 .مم٠٣١×٥٨١ ،ارطس

 ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةلاسر ©

 يبأ نب (لوألا) دمحأ نب دمحم نب (يياثلا) دمحأ نب ناميلس :فلؤملا

 :يق يح) (عيبرلا وبأ) يبرحلا يشكيودسلا يبصقلا ةتس يبأ نب مساقلا

 .(م٧٧٦١/ه٨٨٠١

 .ةبرجت بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمب ةطوطخم !اهتيادب ىلع الإ رثعي مل



 ٣.٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةداهشلا ةملك بارعإ ي ةلاسر ©

 .(م٦٥١ ٤ /ه١٧٩.ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا
 ا رطس ٢ ٢ ؤ ص ٨ هب ح ومح نمض ةبرج 5ةين ورابلا ةبتكملاب ةط وطخ

 .[.ت.د] ٤\٨۔-١ نم امم ١٦٥×٥. ١

 تسلا ةيضابإلا قرف يف ةلاسر = اهلعل ةيضابإلا قرف ضعب يف ةلاسر ه
 .(٦.ق :يف يح) غراملا ةفيلخ نب نامثع رمع وبأ :فلؤملا
 ١ ......تاحفصلاب ميقرتلا \ناشحلا طوطخم
 قرف يف ةرصتخم ةلاسر ؛فرمنا يف ةلاسر ر ةيضابإلا قرف يف ةلاسر :ناونعب تءاجو
 .ةيضايرلا
 .ع ومحب نمض تعبط ٥٣-٠ ٧\ رم .ةيرجح ةعبط ،رئازجلا

 دنسملا لاجر مجارت يف ةلاسر ©

 ينالجراولا يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٥٧١١/_ه٠٧٥.ت)
 ليلد اهعورشم راطإ ىف ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج ت رثع ش ةدوقفم تربتعا

 ينبب ردي لآ ةبتكمب ارخؤم اهنم مسق ىلع بازيم يداو تاطوطخم

 ةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر «

 .ةبرجب بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمب طوطخم

 دولجلا ينب و نمومس ينب نم اهئارمأ ركذ و ةريزجلا ءاملع مجارت يف ةلاسر ©
 .(م٢٧٨١/ه٩٨٢١) تيراعت نبا ىلع جاحلا نب ديعس :فلؤملا

 



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٠٨

 ٨©ب وقعي نب ل اس ةبتكم. ةط هلعن .م ٤ ٢٧ ١ه_/٤ ٨٦ ١ اهفيلأت نم ع رف

 .[.ت.د] 5نيتيداع نيتسارك ي

 ايندلا نع ديهرتلا يف ةلاسر ©

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل ،دواد نبرمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م ١٩٩٨

 .عوضوملا يف تايآ ضعب اهيف رسف
 .ةطوطخم

 تاناويحلا لاوبأ سيجنت ت يف ةلاسر ٥

 /ه٧٨١١.ت) يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي د وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٢

 . وري و لآ ةلئاع نم ٤©با زيمم ةكيلم ةدلبب دلو

 ديحوتلا يف ةلاسر ©

 )٤٥ ٠ يبرحلا يسيديلا نايب نب ملاس نب يلع نسحلاوبأ :فلؤملا

 .(م٨٠١٧١۔-٥٣٦١/ه١١ ٦٠

 .تيراعت نب ديعس ىلإ اهبسن ،ةبرج ءاملع نم

 ةيضابإلا ةديقعلا ىلع مجهتلا يف ةلاسر ©

 . (م٦١/ه١ ٠.ق) يسمادغلا ةلوص :فلؤمل

 .ايضابإ سيل وه و

 همم٠٢١×٥٧١ ارطس ٢٢ .ص٢٦ مضت ينورابلا ةيكاب ةطرطخ
 .[.ت.د]



 ةيضابالا رداصملا مجعم
 ٣.٩

 يسنرفلا شيجلا يف دينجتلا ةمرح يف ةلاسر ٥

 -٠٧٨١/_ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م٨٢٩١

 /_ه٧٣٣١ ةنس هوقلاب بازيم بابش ضعب اسنرف تدنج امل اهبتك

 .هراضم و دينجتلا اذه ةمرح اهيف نيب م ٩

 .ةط وطخ

 اهيلإ جاتحملا قئاقحلا يف ةلاسر ٥

 .يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلاوبأ لضفلا وبأ :فلؤملا
 ع ومحجب اذه :ناونع تحت ةيضابإ لئاسر ةعومجم نمض ةرهافلا يف تعبط

 و اهيلإ جاتحملا قئاقحلا يف ةلاسر و ضئارفلا راصتخا يف ةلاسر ىلع لمتشي
 انداقتعا نايب يف ةلاسر و قحلا نع هب تغاز ام و ةقرف لك نايب يف ةلاسر
 ةيردحجلاب ةينورابلا ةعبطملا عبط .كلذ ريغ و قحلا ريغل انبسن نم ىلع درلاو
 ٣٣-٥١. ص نم ةلاسرلا عقت و ةحفص ١١٢١ يف ةعومجلا عقت و رصع

 ةبازع ىوتف ىلع أدر نادلبلا علاطم فالتخال يعرشلا مكحلا يف ةلاسر ©
 سمخلا ىرقلا

 .ةرارقلا ،فارتلا ةيعمج ةبتكم يف اهريوصت ص ٤ ٦٢ مما . ٢١×٤٠

 اهلاوحأ و ةبرج ثداوح يف ةلاسر ٥

 ٥ ٤. ١- ) يبرجلا يسيديلا نايب نب ل اس نب يلع نسحلاوبا :فلؤملا

 .(م٨٠٧١۔-٥٣٦١/_ه١ ١١٦٠
 .ةب رج ءاملع نم

 نآرقلا قلخ يف ةلاسر «

 .(م٩٨ ٤/ه١٨٢٦) يمتس رلا حلفأ نب دمحم ناطقيلا وبأ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٠ ٣١

 ٢٠. ٢۔-٢٨١ ص نم .ةاقتنملا رهاوجلا يداربلا باتك نمض ةيرجح ةعبط

 ةريزجلا ثداوح ضعب ركذ يف ةلاسر ©

 .(م٨٨٦١/ه٩٩٠١.ت) يتاليحلا دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 .سنوتب ةبرج يف نيخرؤملا نم

 .ةيبيلصلا تالمحلا و عناقولا نيش خيراوت طبضت ةزجوم يه و ةطوطخم
 تايفو خيراوت و ثداوحلا ركذت & ةلفاح يهف اهزاجيإ مغر ةلاسرلا هذه

 ،تيراعت نب ديعس خيشلا ةلاسرل ايساسأ ًاقلطنم تناك !ءاملعلا نم ريثكلا

 يف ثحاب يأ اهنع ىيغتسي نأ نكمي ال "يخامشلا ريسل قحلملا ةباثمب و
 .ةرخأتملا ةرتفلا يف ةصاخب و يضابإلا خيراتلا

 انباحصأ بتك دييقت اهيف ةلاسر = ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر ©

 .يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلاوبأ لضفلاوبأ :فلؤملا

 ٧ يف ؤب ٢١٧٩١ مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب اهنم طوطخم _

 . اباحصا بتك دييقت اهيف ةلاسر :امماونع درو تاقرو

 ةك رشلا ،رئازحلا يفاكلادبع رامع يبأل رجوملاب قحلم .يبلاطلا رامع قيقحت
 قرشتسملا اهمجرت دق و ٢٨١/٢-٢٩٤ ثعيزوتلا و رشنلل ةينطولا

 .يكسناليتوم

 يضابإلا بهذملا يف نينعاطلا ضعب يلع درلا يف ةلاسر ©

 /_ه٩ ١ ٧ ةدعقلاوذ.ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا

 . (م ١٥٦٤

 .م ١٥٢٢



 ٣١١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 دالوأ با رعأ ش رع نم هلصأ ؤبازيم. ةكيلم ةدلب مالعأ نم ملع فلؤملا و

 .يضابإلا بهذملا ىلإ لوحت مث كيكلاملا بهذملا ىلع أشن ،رئازحلاب ليان

 سمادغ ءاهقف ىلع درلا ي ةلاسر ©
 .(م٩١/ه٣٢١.ق) ينورابلا مساقلا يبأ نبا ىسيع :فلؤملا
 يف ةصقان مم٥٠١×٠٦١ ،ص٤ ٠ ،ارطس٢٢ ثةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم
 .اهرخآ

 نوفليتلاب موصلا عوضوم يف فالخلا نأش يف ةلاسر ©

 .ظوفحم ىسوم نب ميهاربإ
 ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةخسن اهنم ه٥٥٣١ رفص ٦٢ ٠خيراتب هدي طخب

 .ص ١ نجسي ينبب يرك زوا

 هللا تافص يف ةلاسر ©

 ِ .(م٢٢٥١/_ه٨٢٩) يخامشلا دمحأ :فلؤمل
 ارطس ٢٣ ةدحاو ةحفص .ةبرج ءةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم

 .[.ت.د] مم١١١× ١٠

 ةعمجلا ةالص ف ةلاسر ٥

 يشكيودسلا كلملا ذبع نب ررحأ نب ليعس نب هللادبع دمح وبأ :فلؤملا

 .(م٨٥٦١/ه٨٦٠١.ت)

 .بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمب ةطوطخم

 مسرلا ملع يل ةلاسر ©

 .يشيق رلا ل اس نب دمحم :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢ ٣١

 . ٢ ٦١ ددعلا ةفاقتلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو }‘اطقسم

 ٤٧ ١٩١ نايرب ةبازعلا ةيضق يف ةلاسر ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤمل
 .(عم٦٨٩١-١٠٩١/ها٦.٤١

 :اناونع فلؤملا دي طخب ةمئاق يف تركذ ١-٢©، ءةيناثلاف ىلوألا ةساركلا

 تاطوطخم سرهف قحلم يف ةماحلا ةمئاقلا هذه تعبط دق و يدألا ينارت ركذ

 .يركبلا ةبتكم

 دجاسملا فاقوأ قافنإ ةيفيك ي ةلاسر ©

 .(م٧٠٤١/ه١٨ .

 .ةط وطخم

 بازيم يداوب نيحلاصلا دهاشم يف ةلاسر ©

 -٣٦٨١/_ه٦٧٣١-٠٨٢١) ىسوم اباب دمحاب نب ومح :فلؤملا

 .(م١ ٩٥٧

 .هدهع يف بازيم يداو و ةيادرغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم
 .ةط وطخ

 دهاشم نيدلا ةبسن يف ةلاسر = اهلعل .ةبرج ءاملع (روبق) دهاشم ىف ةلاسر ©

 ةبرج ءاملع دهاشم ةلاسر = ءاملعلا

 .(م٨٨٦١/ه٩٩٠١) تاليحلا دمحأ نب ناميلس :فلؤملا



 ٣ ٣١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةبرج ءاملع ةدهاشم يف ةلاسر = ةبرج ءاملع دهاشم ةلاسر ©

 ةسردم يف نوكت و ةريبعج ةموحب دلو ،سنوتب ةبرج يف نيخرؤملا نم
 .ة ري زلاب ،بيب زلا يداو

 .مهسلاحب عضاوم و مهروبق و مهبقانم و ةبرج خياشم اهيف ديق
 ارطس ١٥ 3{نص٥ ةبرج 3،‘بوقعي نب ل اس ةبتكم ةط وطخم

 .مم٠١١×٠٦١

 ةيبوبرلا و ةيهلا و ةينادحولا و ديحوتلا ىنعم يف ةلاسر ©
 .(م٦٥١ ٤/ه١٧٩) ليعامسإ نب ىسيع يدهموبأ :فلؤملا
 ٢٢ اهنم لكب ص ١٦ هب عومجب نمض ،ةبرج ،ةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم
 .[.ت.د] مم٥.٠١×٥٦١ ارطس

 حورجلا سيياقم يف ةلاسر ©

 .(م ١٨٦٧-١٩٤٨ ) ظ وفحم جاحلب نب ىسوم نب ميهاربإ :فلؤملا

 . با زيمم. نجسي ىب خياشم نم

 .ط وطخ

 نايعالا ةفحت باتك يف يملاسلا جهنم يف ةلاسر ©

 .لوهجب
 .نامع ةنطلس - المي يف ةماعلا ةبتكملا يف .ص ٣٠ ،ثيدح طخ طوطخم

 تاناويحلا لاوبأ ةساجن يف ةلاسر ©

 يوادرغلا مساقلا يبأ نب ىيحي نب مساقلا يبأ جاحلا نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١۔-٥٣٦١/ه٩١٢١١-١ )٤٥ ٠ جاحلا و ومحب ريهشلا يبعصملا

 .ةط وطخم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣١٤

 ءاملعلا دهاشم نيدلا ةبسن يف ةلاسر ٥

 .يتاليحلا ناميلس :فلؤملا

 .ةيادرغ ،ثارتلا ةيعمج ةبتكمب طوطخم

 برغملا مهلوخد و ةيضابإلا ةأشن يف ةلاسر ©

 .( م٩/ه٣.نرقلا) يتاوللا ملاس نب باول :فلؤملا
 ص ٦٥ كةبرج ،نزيغ ،بوقعي نب ملاس ةبتكمب ةطوطخم

 .مم١١ د

 حصنلا ف ةلاسر ٥

 .(م٩١ )١٨٦٧-٤٨ ظوفحم جاحلب نب ىسوم نب ميهاربإ :فلؤملا
 .ب زيمم. نجسي يب حي اشم نم ا ..ع . ٠‘ں اشم .

 . ط وطخم

 قوقحلا و اياصولا يف ةلاسر ©

 .(ه٧٨١١ .ت) يكيلملا يعصملا دمحم نب فس ري بوقعي وبأ :فلؤملا

 .يشونغلا نابعش خيشلا ىلإ اباوج اهبتك

 .راخف رمع نب ومح

 ناضمر ٢٣ خيراتب ،ميها ربإ ناظقيلا يبأ خيشلل ةهج وم ةط وطخ

 .ص ٢٣ هدي طخب ه ٥ ٣ ١

 ةيادرغب ءاسنلا ريهاشم مجارن اهيف ةلاسر ٥

 .راخف رمع نبومح



 م ٨ ٦ ٩ ١ ويلوي ٠ ٢ خيراتب ،ميها ربإ ناظقيلا يبا خيشلل ةهج وم ةط وطخم

 .هدي طخب

 نالجراو لهأل ةلاسر ©

 .(م٣١/ها٧ .ق) ييايغدصلا هللادبع وبأ :فلؤملا

 ارطس ٢٥ اهنم ةحفص لكب ؤص٦٦ امب ينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم
 .م١١٨١/ه٦٢٦١ تخسن مم٠٢١× ٦٠

 ةيضابإلا ةداهش نع عافدلل ةلاسر ©

 . .(م٧٧١ ٤/_ه٨٨١١) يجعصملا نب فسوي :فلؤملا

 مم٠١١×٠٦١ ارطس ٦٤ ؤ؟ص ٤ ١ ةب رج ،ةين ورابلا ةبتكملاب ةط وطخ

 .[.ت.د)]

 زايتم ميهاربإ خيشلل ةلاسر ©

 .حلاص نب ىلع :فلؤملا

 يام ٨ /ه ٣٤٤ ١ لاوش ٥ ٢ خيراتب .اتيب ٤ ٢ ؛فحدم ق ةديصق و

 .نجسي ينبب يركزوأ ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةخسن اهنم م ٦

 .ص ٤ ةط وطخ

 ةمبألا ركذ يف ةفيطل ةلاسر ©

 .يتازملا مساق نب ىسيع ج احلا :فل ملا

 . ةط ولصخت

 دشنتسملا ةيافك و دشرتسملا ةلاسر ©

 .(م٣١/ه٧.ق لوألا فصنلا) يئاشولملا ح ون نب حتف رصنوبأ :فلؤمل



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣١٦

 .ةط رطخ داشرإلا و ظع ولا ق ةيلاد ةديصق

 ةبازعلل ييامثلا اياصولا ةلاسر ©

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل "دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا
 .(م ١٩٢٨

 .با زيمم نجسي يتب ءاملع نم

 . ةطوطخم

 يرنارجلا خيراتلا نم ةعئار ةحفص نويمتسرلا ©

 . اشاب دوصقملا لبع :فلؤملا

 .م١ا٩٨٩/ه٩٠٤١ 0١ ط ،نارهو

 ملاعلا ثودح و ديحوتلا ف فص رلا ٥

 .ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ريشب :فلؤملا
 ؛١ ٩ ص .ةيضابإلا ةعشأنم ةيضرملا ةعمللا :هباتك يف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 .٦٧٢ص ،ينراحلل . ةيضفلا دوقعلا

 هدلاو و جاحلا و ومح ةيصخش نع سبللا عفر ©
 .حلاص جاحلا يلعل :فلؤملا

 .ىسوم جاحلا ريشبل جاحلا نب دمحم خيشلا ةمجرتب قحلم

 عاضرلا ماكحأ يف عاقرلا ©

 .(م٣٢٢١/ه٠٢٦ وحن) رضخلا نب دمحأ نب ملاس :فلؤملا

 .نامع يحاون نم "امد" يضاق ناك . ءاملعلا نم «يضابإ هيقف

 .رظنلا و ملعلا لهأ هنع رثألا يف فنص ام لجأ .نآءزج



 ٣١٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 هراثآ و هتايح دومج ناضمر ٥

 . ٢ط ۔م٨٩١ ٥ باتكلل ةينط ولا ةسس ؤملا & رئازجلا

 ( ةنراقم ةسارد) ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور ©

 .يديعسوبلا فيس نب دمحأ نب حلاص :فلؤملا

 .يزوف رمع نوراف ، لوبقم دمحم قيدص :فارشإلا
 يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطت ًالامكتسا ةلاسرلا هذه تمدق
 يف ةينوناقلا و ةيهقفلا تاساردلا ةيلك يف همولع و فيرشلا ثيدحلا

 .م٩١/٧/٨٩٩١ :خيراتب امزاجإب يصوأ و تشقون ،تيبلا لآ ةعماج

 .ص٠٨٢٦ ،م٠.٠.٠٢/ه٠٢٦٤١ ،اط دعاولا ليجلا ةبتكم ،[طقسم)]

 ماكحألا ضاير يف ماسبلا ضورلا ©
 )١١٣٣- نيمثلا يبعصملا ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .(ع٨٠٨١-٠٢٧١/_ه١ ٢٢

 ىلوت .بازيم يداوب نقزي ييب نم ءرئازحلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 نأ ىلإ داشرإلا و حالصإلا كلسم كلس و بازيم يداوب ةماعلا ةسايرلا

 .يوت
 .ع وبطم

 نآرقلا مدق يعدا نم يلع درلا يف نانملا ضيف يلع نايبلا ضرر ه

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون : :فلؤملا

 .يملاسلا دمحم نب ناميلس :ميدقت ،يملاسلا ناميلس نب نمحرلادبع :قيقحت

 .ةيدب

 .ص٧٠٢٦ ،م٩٩٩١/_ه١ ٤١٥ ،١ط يملاسلا ةبتكم نامع ةنطلس



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣١٨

 :يملاسلا نيدلا رونل قحالم هيف و
 نع ًالقن تءاج ةلاسر هذه و رظنلا نبا ةينون ىلع درلا يف ةلاسر ١.

 درو دق و يملاسلا ةبتكم ةزايحب ةطوطخم ىملاسلا نيدلارون لئاسر ةعومجم
 .ةعومحجلا نمض صنلا اذه

 عومجب ةطوطخم نم ةلوقنم يه و رظنلا نبا ةينون يلع درلا ين ةلاسر ٦.
 .يملاسلا ةبتكم ةزايحب يملاسلا نيدلا رونل ميظانملا

 نامع نايعأ دحأ هيلإ ههج و لاؤس يلع ًاد ر يملاسلا نيدلا رونل يوتف ٣.

 ةبسن زاوج لوح يديعسوبلا فيس نب دمح خيشلا وه و (ه٣١.ق) يت
 .ال ما رظنلا نبا ىلإ ةينونلا هذه

 ًالقن نآرقلا مدقب لاق نم يلع درلا يف يملاسلا نيدلارون .مامإلل ةموظنم . ٤
 .يملاسلا ةبتكم ةزايحب يملاسلا نيدلا رونل ميغاملا عومج طوطخم نم

 ريضنلا ضورلا ©
 .يملاسلا هللادبع نب دمحم :فلؤملا

 .[.ت.د] ١© ط }‘ااطقسم ةبتكم

 قارشإلا ةرهزل قاتشملا ةضور ©
 /ه٧٨١١. تا (صفح وبأ) يتالتلا يب رجلا ناضمر نبورمع :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٢

 .عامتجالا و بدألا يف ةطوطخم

 نياهرلا ٥

 .اهماكحأ و مامإلا نياهر يف فيلأت

 .ةيضرملا ةعمللا :يف يملاسلا هركذ



 ٣١٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 راهزألا ضاير ©
 .(ه٦٩٣١.ت) ي واجنفلا يس رافلا دمحم نب رصان نب روصنم :فلؤملا
 .دئاصقلا و ماكحألا و نايدألا يف مظن

 .نامع يف اجنف ةدلب نم فلؤملا و

 .يديعس وبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 سوفنلا ضاير ©
 .(_ه ٤٢٣٨ .ت) يكلاملا هللادبع ركبوبأ :فلؤملا

 .سنؤم نيسح :قيقحت
 . ةيضابإلا نع ةينسلا رداصملا نرم م ١ ٥ ٩ ١ ةرهاقلا

 ىلحلا ةاكز

 .يدمحيلا نب لاله نب دمح :فلؤملا

 .ص ٢ ١٧ ،تانايب نودب

 قئارلا بدألا يف قئافلا درمزلا ©

 . ىبيصخل ا دش ار نب لمح : فلؤملا

 .ءازجأ ٤٠٨ ١ه_/١٩٨٧م، ٣ ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 بدألا ةرهز ©

 .يقاتس رلا يلب ولا يدقعلملا يلع نب رمع :فلؤملا

 . ٢٨ ص ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :ف ىملاسلا اهركذ

 فارشإلا تادايز ©

 . يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ : فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم . ٣٢

 رذنملا نباب روهشملا ميهاربإ نب دمحم ركب يبأل فارشالا باتك بقعت هنإ

 بهاذ هيف عمج ةنس رشع ةعبس و ةئامثالث ةنس يف ىقوتملا يروباسينلا

 و برق و فعض و ححصف ،اهركذ ةلئسم لك يف ديعس وبأ هبقعت و ةمألا
 .نالا ىلإ طوطخم وه و دعب
 ؛٢٢ص ءةيضايإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلارون هركذ
 . ٢٧٧ ص .ةيضابإلا لوصا ةبضفلا دومعلا .ىثراحلا

 اهملاعم و ةرايزلا ©

 -۔٣٦٨١/ذه١٦٧٣١-٠٨٢١) يسوم اباب 5دمحاب نب ومح :فلؤملا
 .(م١ ٩٥٧

 .هدهع يف بازيم يداو و ةيادرغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم
 .ةط وطخ

 ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك = ةيملاسلا ©

 لهج نل ةميمحلا فشك :ناونعب ٧٣٣٥}8 ٢٣٢١ ماقرأ نيتخسن يف درو
 .(ه٢٣٣١.ت) ىملاسلا نيدلا رونل ةقيرطلا

 يموقلا ثارتلا ةرازوب ،ةيلاسلا :ناونعب ٢١٩٩ مقر ةخسن يف درو و
 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 نيجللا كنابس ©
 .قيزر نب دمحم نب ديمح :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يف ثارتلا ةرازو ةبتكم ةروصم ةطوطخم ةقرو ٤٠٨

 دولخلا ليبس ©

 .(م٤٨٩١۔-١ ٠٤



 ٣٢١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 قاحسإ يبلا خيشلا هذاتسا ةايحل ةيفا و ةمج رت نع ةرابع وه و ع وبطم

 . شيفط ١ ميه ١ رب ا

 هللا ىلإ ريصبلا نموملا ليبس ©

 /۔_ه١ )٦ ١٣٠٠-٣٢٩٣ ناظقيلا وبأ يدمح 3كىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣
 .ع وبطم

 يركبلا يواتف تالجس ه

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،يسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل
 .(ع٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 ت ركذ .خلا ٢! ٤ ٣ ؛٤، 3٥ ٦. ٧. ٨ ٩ ١٠۔، ١١. .ا تاسارك ق

 :يئ
 . يركبلا ةيتكم ت اط وطخت سرهت قحلم ف عبط ي ذلا ك يد لا ينارت ركذ

 بارس ه

 -٠٧٨١/_ه٨٣٣١-٧٨١٢١) رماعاب 3ميهاربإ نب ناميلس :فلؤملا
 .(م ١٩٩

 ةداعسوب يف دلو ،بازيمب ةكيلم نم هلصأ ،رعشلا و بدألا لاجر نم

 .ةيمالسإلا و ةيسنرفلا سرادملا يف ملعت و رئازلاب

 ماكحلا ةهرن و ماكحألا رس ٥

 .مالسلادبع نب ليعس نب لمح : فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم



 ةيض اب ال ١ رد اصمل ١ مجعم

 ةلصفلا لهأ ىلع ةجحلا درس ©

 يرماعلا يخ امشلا دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق : فلؤملا

 .(م٦١٩١/ه٤٣٣١.ت) ينرفيلا يبرغملا
 .ه٦٠٣١ ةنس اهفلأ اهوحن و قالخألا و ةيضابإلا دئاقع ي

 خايشألا ضعب ءاثر يف رفس ©
 /ه٧٦٩.ت) يبرخجلا يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلسوبأ :فلؤملا

 .(م ١٥١٦٠

 . ط وطخم ٤ غ وللا دئاز هخيش ءاثر ف ةصاح

 بدالا و عورفلا و لوصألا يف بهذلا لسالس ه
 .يشاطبلا سماش نب دمحم :فلؤملا

 .تادلحجج ٠ . [.ت.د] ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع

 . ه٠٩٣١ ةنس يف فلؤملا هامأ دق و

 ،تيب فلأ ١٢٤ يف شيفطا بطقلا ليلعلا ءافش و لينلا باتك حرش مظن

 هقفلا باوبأ اهنمض و رعشلا يف سفنلا لوط يلع هتردق فلؤملا اهيف زربأ
 و ملاعلا اهنم ديفتسي و لاوقألا نيب اهيف نراق و ةعيرشلا مولع نم هريغ و
 .ثحابلا

 ةيشيفطلا لئامشلاب ةيبهذلا لسالسلا ©

 .يرارقلا رافح هباب نبركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا
 .شيفطا بطقلل هخيش ةمجرت يف
 جاحلا مورك ةبتكم ،ص١٥ ،يبرغم .رطس ٢٢ ،مم٠٢٢×٠٧١ طوطخم
 .فطعلا دمحأ



 ٣٢٢٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 نيدلا بسن ةلسلس ©

 .(م٧١/ه١١.فق لوألا فصنلا) ييايغدصلا رباص نب راغما :فلؤملا

 يف يضابإلا بهذملا عفر هيف و مالسلا مهيلع تيبلا لهأ حدم يف وه و

 .ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ةياورلا و ةنسلا

 نامع و سنوت يف ةيئاضقلا ةطلسلا

 .يدشارلا دماح نب هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص ٤٦٢٢٣ ١ه_/٦٢٠٠٢هت ٥٢٢٣ نوناقلا و ةعيرشلا ةيلك طقسم
 يلعألا دهعملاب م١٢/٧/٦٩٩١ خيراتب تشقون هاروتكد ةلاسر هذه

 .ةيسنوتلا ةيروهمجلا يف ةينوتيزلا ةعماجلاب ةعيرشلل

 .ىمالسإلا هقفلا يف هؤدابم و ءاضقلا سسأ :لوألا بابلا :باوبأ هيف

 و يسنوتلا ءاضقلا يماظن و يمالسإلا هقفلا يي يضاقلا :يناثلا بابلا

 .نامع و سنوت يق مكاحملا ةهج ميظنت ةيال و :ثلاثلا بابلا 6 ييامعلا

 نامع لهأ ريس يف نامجلا كلس ©

 نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ ركبوبأ :فلؤملا

 .رظنلا نباب ريهشلا ناميلس
 .سيرارك ةعست الإ قرحلا دعب هنم دجوي . كنيدلج يق

 ٢٦. ص ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلارون هركذ

 رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس «
 .ييامعلا يبايسلا ليمج نب نافلخ :فلؤملا

 .يبايسلا ل اس نب دمحم خيشلا ةقفن ىلع عبط

 .جم٢ ،م٨٨٩١ 0٢ ط ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم _

 .ةديقعلا و ىضابإلا هقفلا يف امظن هبتك



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٦٢٤

 .جم 0١ ١٣٨٠ه/١٩٦١م‘ ٢ ط "يبرعلا باتكلا راد عباطم ارصم

 ةماقتسالا ملس ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح 8،يسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .)ع ١٨٨٨-١٩٧٣

 .ح وبطم }ةعبسلا هئازجأب هقفلا ف

 قاتشملا ةهرن و قاشعلا ةولس ©

 .يديعسوبلا ديعس نب كرابم نب رصان نب فيس :فلؤملا
 نامع ةنطلس ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ١٩٨٦ مقر طوطخم

 .يلاخلا عبرملا ركذب دئاوفلا ماه :هلوأ ه٠٧٢١ خسن ص٦٦

 .م٥٨٩١/_ه١ ٤٠٥ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 نوزحلا ةولس ©

 . ( ه ٩ ٨ ٠ ١ - . ٥ ١ ١ ( يسبحلا دمحأ نب ةعمح نب سيمح نب دشار : فلَؤملا

 :هلوأ ص ٤٤

 ءاوضألا اهيوض قوفي و ءاجرألا اهرشن رطعت تءاج
 ٣٢٩٧. مقر ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو ف تاطوطخملا ةبتكمب طوظحم

 هتايح راوطأ يف اشاب ييورابلا ناميلس ©

 .جم٢ ،م٦٥٩١/ه٦٧٣١ ثةيبرعلا ةعبطملا رئازخلا ةيادرغ

 .ص٠٠١ !م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ ةرارقلا ،فلؤملا ديب سارك



 ٣٢٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 لتاقملا ملعملا يورابلا ناميلس ©

 .نورخآ و ليعامسإ نيدلا زع :نوفلؤملا
 ١٣(. ؛برعلا غباون ةلسلس) ،[.ت.د] ،ةدوعلا راد ،توريب

 ةيبدألا هرانآ و ىلورابلا ناميلس ه

 .د وعسم لمحم ناربج : فلؤملا

 .م ٢ ٩٨ ١ ۔حنافلا ةعماجب ريتسجام ةلاسر

 (رسيم بولسأب ةيمالسإلا ةديقعلار ةملسم ةرسأ رمس ه
 .(م٦١/١/٠٨٩١ يف يوت ١٩١٩- ةنسدلو) رمعم ىيحي يلع :فلؤملا
 .يمع اباب يسوم دمحم :ميدقت و قيقحت

 .م٩٩١ ٢ ،ثارتلا ةيعمج و رشنلل سلطأ رشن ،ةرارقلا
 .ص٦٠٢٦ ،م١٠٠٢/ه١٦٤١ ‘٤ط !عيزوتلا و رشنلل يرماضلا ةبتكم _

 .ايبيلب تولان ةنيدم نم فلؤملاو

 ةيبدألاو ةيهقفلا ةبوجألا و ةلئسألا يف ةيبهذلا طومسلا ©

 .(ه١ ٢٣٣٦ ةنسدلو) يلئامسلا يركبلا يناث نب يسيع نب يسوم :فلؤملا
 .ذاعم وبأ يبيصخلا دشار نب دمحم نب دش رم :قيقحت

 .يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا :ميدقت

 .ص ١ ٤ ١٤١ه/١٩٩٣م، ٣٢٠ ط نامع ةنطلس

 .ةيهقف ةموظنم و يرعش ع ومحب وه و

 دئارخلا روحن يلع دئارفلا طومس

 .ي واجنفلا يسرافلا دمح نب رصان نب روصنم : فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٢٦

 ةنس يقوت و ه١ ٣١٣ ةنس دلو نامع ةنطلس ق اجنف ةدلب نم

 . ه١ ٦

 . دابعلا ربخ حدم يف داهتجالا ةياغ ةديصق هيف

 تالاؤسلا ©

 .(م٢١/ه٦ نرقلا) قوسلا يغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمعوبأ :فوملا
 .ةيضابإلا مالعأ دحأ ،يرمقلا يرجهلا سداسلا نرقلا يف ايح ناك وه و
 ةبرج و بازيم يف ةديدع خسن هنم دجوي طوطخم تفوس دالب نم هلصأ

 يف ةيضابإلا رداصم مهأ نم وه و هيلع ةيشاح شيفطأل و ةسوفن و
 .ةريسلا يف يخامشلا عجارم نم عجرم و ةديقعلا

 ؤ©ص ٦٧٧ رمحألا نوللاب ةماهلا نيوانعلا ا حضاو يبرغم طخ طوطخم

 هسفنل هخسان دي ىلع مت ٤ 0٢ :ةحفصلاب روطسلا ددع ‘مم٥٠١× ١١٠

 عقو ،يسوفنلا ىسيع نب ىيحي نب ناميلس نب هللادبع :هدعب هللا ءاش نمل و
 دلجمب وه و ‘م٠٧٧١/ه٤٨١١ ةنس لاوش نم عباسلا موي هنم غارفلا

 ةبتكم نم يريبعجلا تاحرف .د دنع روصم ىرخأ بتك و لئاسر عم
 .ةبرج وتاف ،خادش وب يداهلا

 ,نجسي ينب ؛يلعل رمع نب حلاص جاحلا ةبتكم .لماك ،طوطخ هنم
 تالاؤسلا ©

 يسباقلا يطفنلا يتازملا يتالسولا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا
 .(م١ا٩٧٠/ه١٧٤.تر)
 و عمج نم و يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأ هذيملت ةفاضإ و ةياور نم

 نب ىسيع خسن و دمحم نب فسوي بوقعي يبآ ي وسلا ذيملت بيترت

 و ‘مهحيحصت و ف وسل ا ةبلط ع ومجب نم تافاضإ عم يس وفنل ا ىسيع

 :يتالاك وه و تالاؤسلا صن نم هديفتسن ام اذه



 ٣٢٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 و هذيمالت نم ددع ىلع ضرع دق و هللا همحر ورمع يبأ خيشلا تالاؤس"

 - هللاءاش نإ مألا وهف ححصف - ةغللا و ،هللا مهمحر خويشلا بتك ىلع

 نب زيعملا و ناميمجس نب هللادبع دمحم يبأ خيشلا ىلع ضورعم 5نيتضرع

 نب حلاص حون يبأ خيشلا ىلع ةريخألا ةضرعلا و ،حوتفلا يبأ و ،وانج
 هغلأ و دمحم نب فسوي بوقعي وبأ هالمأ مهيلع هللا ةمحر ميهاربإ خيشلا

 كلذ للك و ،رجألا بالط ضعب هيف داز و ،يسوفنلا ىسيع نب ىسيع

 فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ ذيمالت نع و ،نامثع ورمع يبأ خيشلا نع
 ."مهيلع هللا ةمحر عيبرلا يبأ نع

 ديجلا باتكلا نم روس ©

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح 8ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 نيرفاكلل هرذن و نينمؤملل هرئاشب نيب تانراقم يف

 . ةطوطخم

 ةيجيتارتسا رداقلا دبع ةلود و ةيمتسرلا ةمامإلا يف ةيبرحلا و ةينمألا ةسايسلا ©

 افادهأ و

 .(ه٧١٤١-٣٧٣١) يلع و ،جاحلاب نب ريكب :فلؤملا

 .هاروتكدلا ةلاسر .ةرارقلا نم ىضابإ

 ةيضابالا ريسلا ©

 .لوهجب :فوملا
 .نامع ‘بيسلا يديعسوبلا دمحم ديسلا هبتكم ‘۔٨٥١ مقر طوطخم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٢٨

 لهس يبأ ريس ٥

 لئاوأ) نمجيو نب ميهاربإ نب ناميلس نب ميهاربإ لهسوبأ :فلؤملا
 .(م٢١/ه٦.ق
 .نالجراو مالعأ نم

 ةبازعلا ماظن يف ةريسلا = يفاكلادبع رامع يبأ ريس «
 .يدوه زم د وعسم :قيقحت

 .ص 8١ ١٩٩٦م ٥٨ ط ،يرماضلا ةبتكم ،(ةنطلسلا) نامع

 ٥١-٥٥. ص :ةيفارج ويلبب

 ةسوفن لبج خايشأ ريس

 /_ه٩٩٥ يف يح) يسوفنلا يروطغبلا دسح نب نيرقم :فلؤملا
 .(م ٠.٢٣ ١٢

 .ط وطخم

 ييايسبلا ةريس = يويسبلا ريس ©

 .يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم يويسبلا دمحم نب يلع نسحلاوبأ اهعمج
 . ةمامإلا مكح و نيفلتخملا ماكحأ و قرفلا ضعب اهيف ركذ

 . ٨٢ص ةيضرلا ةعمللا ،يملاسلا ؛ ٤٨ ص .ةيضفلا دوقعلا كيثراحلا :رداصملا

 يواهبنلا دمحم نب يلع نيسحلا دمحم يبأ خيشلا ريس ه

 برغملا لهأ ىلإ وه ام ،اهنم ثالث يلع تفقو" :لاق و يداربلا اهركذ

 ةب احصلا نم نيملسملا ةمئأ ةيمست و دئاقعلا ركذ و درلا و ضقنل هنلا ق اهلك

 . "مهريغ و نيعباتلا و

 . يداربلل , ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يق ةلاسر :ردصملا



 ٣٢٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةبازعلا ريس ©

 .ينيازملا ناميلس عيب رلا وبأ :فلؤملا

 . يلازعلا مساق كلم ةروصم ةروص ط وطخم

 ةيبوبحملا ةيضابألا ءاملعلا ريس ©

 .لوهجج :فلؤملا

 .ه٩٩٢١ ،يسيمخلا ملسم نب يلع نب ديمح خسن طوطخم
 تافصلا و ثادحألا ةريس يمرصحلا نب ءالعلل اهتبتك يبلا ةريس :هلوأ

 .رثؤملا يبأ فيلأت

 نح ةيضابألا ءاملع ةريس كلذ دعب مث مالسلا هيلع ينلا ةريس نمضتي

 .بوبحم نب دمحم هيقفلا خيشلا ة ريس

 ةبتكمب ٢٥٥٧. ٢٥٥٨. ٢٥٥٩ ماقرألا تادلحب ةثالث يف ءازجأ ةثالث

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ڵتاطوطخملا

 نيملسملا ريبس ©

 .نامع ءاملع ةعومجمب

 .طقسم ،يدشارلا هللادبع نب كرابم روتكدلا ةبتكمب ةطوطخم

 ةيبرغملا ريسلا :ناونعب يملاسلا .اهركذ = خاشملا ريس ©

 نيدلا ردب دحاولا دبع نب نامثع يبأ ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م٢٢٥١١/ه٨٢٩.ت) يخامشلا
 ريتسجاملا ةداهش هب لان 5 ايميداكأ اقيقحت نسح دمحم ذاتسألا هققح دق و

 نامع يف ىرخأ و ةيرجح ةعبط لبق عبط دق و برغملا ءزج هنم عبط و
 بتكي خرؤم اهنع ييغتسي ال يلا ةيساسألا رداصملا نم وه و ،قيقحت نود



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٣٠

 مجرت كيخامشلا ريسل قحلم ميهاربإ ناظقيلا يبأ خيشلل و ةيضابإلا نع
 . رشع عبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا تالاج رل هيف
 و ،ءايركز يبأ ريس خياشملا ريس هباتك يف عمجي نأ يخامشلا عاطتسا

 .يداربلا رهاوج و ،ييجردلا تاقبط م .يروطغبلا و ،ييايسولا و ،ينازملا
 خيرات نع ةيضابإلا ةيخيرأتلا رداصملا لمشأ يخامشلل ريسلا باتك ربتعي
 اذه يف يخامشلا لوانتي و ،‘يرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب نيح ةيضابإلا

 مهاسي وهف كلذل و .ةفيرشلا ةيوبنلا ةثعبلا ذنم يمالسإلا خيراتلا باتكلا

 يف ترج ييلا ثداوحلا يف ةيضابإلا يأر نع ةحضاو ةروص ءاطعا ين
 فلؤملا بهسي و لئاوألا ةمكحملا ةأشن و ةيلهالا برحلاك مالسالا ردص

 يف ةيضابإلا نيب و ةيسابعلا و ةيومألا نيتفالخلا نيب عارصلا نع ثيدحلا يف
 و اهخياشم و ةقرفلا ةمئأ نع ةديج تامولعمب اندمي و .برغملا و قرشملا

 نع ةباتكلل يدصتي نم لكل ابصخ اردصم اذه يخامشلا فلؤم ربتعي
 شاع دق يخامشلا ناك امل و ، يمالسالا برغملا دالب يف ةيضابإلا خيرات

 نم هقبس نم تافلؤم نم ريثك ىلع عالطالا هل حيتأ دقف ةرخأتم ةرتف يف

 هرداصم ىلإ عيضاوملا نم ريثك يف ريشي و .اهنم دافتسا و ةيضابإلا ءاملع

 و ميهاربا نب حلاص حون يبأ و ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ لثم هتاور و
 امك .فوسلا و بيبح نب عيبرلا و مالس نبا و ايركز يبأ و رامع نبا
 ىلع و .دربملا و ريغصلا نباو يناوريقلا قيقرلا لثم ةنس نيخرؤم نع لقني
 ةشقانم انايحأ لواحي يخامشلا نإف هبهذمل حضاولا هزيحت نم مغرلا

 .اهيف يأر ءاطعاو اهليلحت و تاياورلا
 .ص٠٠٦ ،١ط ،م٣٨٨١/ه١٠٣٢١ .ةيرجح ةعبط ،رئازخلا ةنيطنسق

 6ء[.ت.د] ،يسوفنلا ينورابلا فسوي نب دمحم "رئازجلا ةنيطنسق

 .ص ٠ ٦٠

 .م٤٨٨١/ه١٠٣١ ةيرجح ةعبط ،ةرهاقلا _



 ٣٣١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ثارتلا ةرازو 6(طقسم) نامع ةنطلس يلابيشلا دوعس نب دمحأ :قيقحت _

 .ص٢٦ ٤٠٧ ١ه/١٦٨٧م ٥٢٣ ةفاقثلا و ىموقلا

 .نيجاويت ةموحب هربق و ةبرجب فلؤملا يفوت

 ييايسولا مالسلادبع نب عيبرلا يبأ ريس = برغملا خياشم ريس ©

 .(ه١٧٤.تر) ينيايسولا مالسلادبع نب ناميلس معيبرلاوبأ :فلؤملا

 نم يناثلا دقعلا يف يفوت و يرجهلا عبارلا نرقلا يف ييايسولا شاع دق و
 خيرات نع ةماضا رداصملا نم باتكلا اذه ربتعي و .يرجملا سماخلا نرقلا

 و ،نييمطافلا عم ممتاقالع و - ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب - ةيضابإلا

 ثحابلا اهنم ديفتسي ةيضابإلا ةديقعلا نع ةديج تامولعم باتكلا نمضتي

 .ةيضابإلا ةك رحلا امب ترم نيلا راودالا نع هثيدح لالخ

 ص١٤١ امب !م٦٥٦١/_ه٧٦٠١ يف تخسن ،ةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم
 .مم٢١ح×٥٧١ ارطس ٣٥ اهنم لكب

 .ح ٩١١٣ مقر .ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم

 .م٥٨٩١ ثةيعماحلا تاعوبطملا ناويد كرئازخحلا ،يبرعلا ليعامسإ :قيقحت

 .ص ١٠٤

 ص ،ةيفارغويلبب ١ ٩-٤ ٩.

 نامع ةمئأ و ءاملعل تاباوجلا و ريسلا ©

 .فشاك ليعامسإ ةديس :فلؤملا
 ،٢ط 8١٩٨٦ 8©اط .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ؤ‘طقسم

 .جم٢ .م ٩

 .م٩٨٩١ رشنلا و ةفاحصلل نامع ةديرج راد نامع ةنطلس _

 يف ،(تسفوألا) ءهفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،‘نامع ةنطلس _

 ١ .. :زئاسرلا و بتكلا هذه هيف .نيدلجم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٣٢

 ١. رثؤملا يلا فيلأت تافصلا و ثادحالا باتك .

 .ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ ىلإ بسنت ةريس ٢.

 رثؤملا يبأ فيلأت نيدهاشلاب لاق نم يلع در ناهربلا و نايبلا باتك ٢.

 .يراوحلا يلا يلع ةضورعم ةخسن نم

 .كلام نب تلصلا مامإلا ىلإ نيملسملا ءاهقف ضعبل ةريس ٤.

 .هللادبع نب ناسغ مامإلا ىلإ ييالعجلا رينلا نب رينم ةريس ٥.

 ٦ . رفعج نب لمح رباحج يلا ىلإ سيمح نب تلصلا رنؤملا يلا نم ة ريس .

 نبا نورامج رمأ يف تومرضح لها ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس ٧.
 .ناميلا

 .ناميلا نب نوراه رمأ يف نامع لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس ٨.

 نب بوبحم نأش يف رعيج نب ينيرملا ىلإ ناميلا نب نوراه ةلاسر ٩.
 . ليح رلا

 .تومرضح لهأ ىلإ ينامعلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا يبأ ةريس ١٠.

 .نسحلا نب دمحم نم اباوج يوزن لهأ راثآ نم ١١.

 .نيملسملا ءاهقف ضعبل ةءاربلا و ةيالولا يف لاوئسلا ةريس ١٢.

 .نيملسملا ءاهقف ضعبل ةريس ٣ ١.

 .نيملسملا ءاهقف ضعبل ة ريس ١٤.

 مامإلا نيب قرفلا يف هللا همحر ىسيع نب دمحم هللادبع يبأ ىضاقلا نع ٥.

 .ملاعلا ريغ و مل اعلا

 هللا همحر يرسلا يسيع نب دمحم هللادبع وبأ يضاقلا اهطرش طورش ٦.

 .هباحصأ و يلع نب دشار يلع

 نب درحأ نب نسحلا يبأ يضاقلا لمحم يلع نب دشار مامإلا ةب وت . ١٧

 .يراجملا

 نب دشار مامإلا ىلإ هللا همحر ىسيع نب دمحم هللادبع يبأ نم باوج ١٨.

 .اهيف هيلع در ام و هبوتلا هذه نع هلأس اميف يلع



 ٢٣٢ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ناطحق ىنب ةمئأ ةريس ©

 .يفيسلا دمحم نب سيمخ نب دمحم : فلؤملا

 ؤطقسم - ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ١٩٥٠١ مقر طوطخم
 .ص ٤ ٩

 .مهرابخأ و ناطحق ينب ةمئأ حدم يف دئاصقلا نم ةعومحب نمضتي

 ناطحق يبأ عماج = يصورخلا يراجملا ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ ةريس ٥

 .يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 ٢٠٥/١. ،نايعألا فاحتإ .ىشاطبلا رظنا

 باتك = (ه٨٧٢.تر) يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس ه

 تافصلا و ثادحألا

 ٠١/١ ٢ ،نايعألا فاحتإ .ىشاطبلا :رظنا

 دودوم يبأ ةريس

 ارصاعم ناك 5 يلالهلا بجاح نب صمح نب بيبح دودوم وبأ :فلؤملا

 .هللادبع نب ناسغ مامإلل

 ناهبن يبأ ةريس ©

 .دعاحج ناهبن وبأ :فلؤملا

 - طقسم ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم يف ةطوطخم

 .نامع ةنطلس

 ةكرب نبا مامإلا ة ربس ٥

 .يبايسلا د وعسم نب دمحأ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٣٤

 .ص ٤ ١ يرخأ تانايب نودب .(ع وبطم ريغ) ءاريبغلا ةبتكم

 فوع نب راتخملا ةزمح يبأ بطخ نم اهعم ام و ىجي نب هللادبع مامالا ةريس ©

 . "هفلأ نم يردأ ال و" :يداربلا لاق

 .يداربلل "ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر : رظنا

 دشرم نب رصان مامإلا ةريس ©

 . رصيق نب نافلخ نب هللادبع :فلؤملا

 .م ٠٣ ٤ ١ ه_/٨٣ ٩ ١ ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةسوفن لهأ ةريس ٥

 .ييرفيلا دمحم نب نيرقم يروطغبلا :فلؤملا
 عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ اهخيرات عجري ةميدق ةخسن نم خ وسنم طوطخم

 /_ه٥٨٣١ ماع سنوت ةبرجب بوقعي نب ملاس خيشلا اهخسن ،ي رجهلا

 .م١ا٥٦

 ةرربلا ةريس ٥

 .(_ه٧٥٥.ت) يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركبوبأ :فلؤملا

 .نييضابإلا ةريس يف نعط نم ىلع درلا يق هفلأ

 © ةيضفلا دوقعلا ؛٢٢ص ءةيضرملا ةعمللا يف يملاسلا نيدلارون هركذ

 . ٧٧ ٢ صءيثراحلل

 يويسبلا ريس = ييايسبلا ةريس ٥

 ةعماجلا ةريسلا ٥

 .قيزر نب لمحم نب ديمح :فلؤملا

 



 ٥ ٣٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ه٩٦٢١ خسن ،ةقرو ٤٨٦ ،ةروصم ةطوطخم

 .ةينامعلا

 ةعماللا تازجعملا نم ةعماجلا ةريسلا ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 ٠٥ ٤ ١ ه__/٥ ٨١ ١. !ةفاقتلا و ىموقلا فا رتلا ةراز و طقسم

 فيصخ نب ةعمج ةربس ©

 رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ييانهلا ديعس نب فيصخ نب ةعمج :فلؤملا

 .ي رجهلا
 نب . اس خيشلا ركذ دق و ةصاخلا تابتكملا يدحأ يق ةدوجوم اهلعل و

 .ه٢٩٦١ ماع يفوت فيصخ خيشلا نا يثراحلا دمح

 ةيضابالا ةأرملل ةيكزلا ةريسلا ©

 .ةيصقشلا دمح تنب ةيردب :فلؤملا

 .يليلخلا ناميلس نب دمح نب دمحأ :ميدقت

 .ةيملاعلا عباطملا ،نامع ةنطلس - يور

 ناوكذ نب ملاس ةريس ©

 .(م٩١٧-٧١٧/_ه١٠١-٩٩ :نيب ىحر ىلالهلا ناوكذ نب لاس :فلؤملا
 يف ةيضابإلا ةك رحلا ناكرأ نم و نيعباتلا دحأ نامعب "ماوت ديلاوم نم

 وه و ملسم ةديبع ابأ هتفيلخ و ديز نب رباج بتاك دقف !امأشن دهع

 .يماشلا رماع نب هللادبع نع ىور دق و ملعلاب مهل دوهشملا ءارقلا دحأ
 تعبط و ةيضابإلا اهيلع موقي نيلا ةيساسألا ءىدابملا ةريسلا هذه يف ضرعي

 ٢٣٤٠-٣٨٢٥. ص رصان دمحم روتكدلل "ةوعدلا جهنم ب ةقحلم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٣٦

 هيلإ و ديز نب رباج هبتاكي نمم ناك ناوكذ نب ملاس نأ يخامشلا ركذ
 :يخامشلا لاق ،ةدوجوملا هلئاسر نمض ١١ مقر ةلاسرلا رباج هجو

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ وه و "ةديبع يبأ ةقبط يف ركذي نأ هقحو"
 .ديز نب رباج ذيمالت صخأ يميمتلا

 ثادحألاب داهشتسالا عم يظعو اهعباطف ناوكذ نب ملاس ةريس امأ

 ءارآ نع انتلصو ةقيثو مدقأ ةريسلا هذه دع نكمملا نمف .ةيخيراتلا

 .ج راوخلا

 ١٢ ةقرو ناناسرلا ءاشعشلا وبأ ؛١/٩٠١ كريسلا ،يخامشلا :رداصملا

 .ةطوطخم ب

 ةيطع نب بيبش ةريس ©

 نم وه و يرجهلا يناثلا نرقلا ءاملع نم ةيطع نب بيبش :فلؤملا
 .د وعسم نب يدنلجلا مامإلا باحصأ

 دادم نبا خيشلا ةريس ه

 ىععانلا دادم نب دمح نب دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحأ هيقفلا : فلؤملا

 هذه دادم نبا خيشلا عضو دقو يرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوأ ءاملع نم

 .دمح نب تاكرب هدلو و ليعامسإ نب ذدمح مامإلا ةمامإ ةشقانمل ةريسلا

 بوبحم نب دمحم خيشلا ةريس ©

 و يناثلا نرقلا رخاوأ ءاملع نم يشرقلا يليحرلا بوبحم نب دمحم :فلؤملا
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ

 قرشملا ةيضابإ تافنصم نمض يدشارلا كرابم روتكدلا اهركذ دق و

 ةسايسلا يف تاباوج) برغملا لهأ ىلإ هتريس :لاق و ثلاثلا نرقلا لالخ



 ٣٣٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةردق نع ربعت و ريزغ هقف يلع يوتحن و اهنم ةخسن اندنع و (ةيعرشلا
 .ةيملعلا هتناكم و اهفلؤم

 .٨٢١ص يدشارلا هللادبع نب كرابم روتكدلل ،همفلل نيودتلا ةاشن : رظنا

 نب دمحأ خيشلا ةبتكمب يرخأ ةخسن و يملاسلا خيشلا ةبتكمب ةخسن اهنم و

 .ىليلخلا دمح

 يراوحلا يبأ ةريس = تومرضح لهأ ىلإ ةليوط ةريس ©
 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم نامثع نب يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ :فلؤملا

 .يرجهلا

 ةريسلا هذه و اهريغ و نامع ثادحأ نم هنع هولأس امل تاباوج نمضتت

 .تومرضح ىلإ اهلسرأ دق
 8يثراحلل ةيضفلا دوقعلا ؛٧٢-٦٢٦ص ةيضرملا ةعمللا :يف يملاسلا اهركذ

 ٢٧٧. ص

 ةبازعلا ةريس ٥

 .(م٧٥٩١ -٣٦٨١/ه٦٧٣١-٠٨٢١) ىسوم و اباب ،دمحاب نب ومح :فلؤملا

 .هدهع يف بازيم يداو و ةيادرغب ةيضابإلا خ ويش رابك نم
 .ةط وطخ

 دادم نب هللادبع ققحملا ةمالعلا ةريس ©

 ٥٦. ددعلا ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘كاطقسم

 يراوحلا نب لضفلا ةريس ©
 نرقلا ءاملع نم يماسلا يوكزألا يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ :فلؤملا

 .رظنلا نب دشار مامإلا ىلإ ةريسلا هذه خيشلا لسرأ دق و يرجهلا ثلاثلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٣٨

 .يراوحلا نب لضفلا عماج يم اهلعل و

 هتريس و نازع مامإلا بورح يف ةريس ©
 .يلئامسلا ىئانهلا فيصحخ نب ةعمج : فلؤملا

 .نايعألا ةفحت يف يملاسلا اهركذ 5اهيلع علطن مل

 ءامدلا يف ماكحأ = تاحارجلا و ءامدلا يف ةريسلا ©

 فس وي نب ركب يبأ نب ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ : فلؤملا

 .(_ه٥ . ٤ .ت) يسوفنلا يئاطس رفلا

 .ةطوطخم

 . ءامدلا ةربس :ناونعب ٢٥ ص ةيضرلا ةعمللا :ي يملاسلا اهركذ

 ةيناطحقلا ةريسلا ٥

 .قيزر نب دمحم نب ديمح :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةقرو ٤ ٣٦ ةروصم ةطوطخم

 ةيولكلا ةريسلا ٥

 .يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم :فلؤملا

 خسنلا ةنس 68صا١ ٠٢ ككدشار نب رماع نب ناميلس خسن ط وطخم

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ه ١٣

 حور نب دمحم ةريس ©

 ءاملع نم يوزتلا يدنكلا يبدع نب حور نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 .يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا



 ٣٣٨ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ينالعجلا رينلا نب رينملا ةريس ©
 دحأ رينملا و )ه٧٠٢٦).ت) يدمحيلا هللادبع نب ناسغ ىلإ اههجو
 و آ ةرجملا نم ١٨٠ و ١٥ يماع نيب.ت) بيبح نب عيب رلا ةذمالت

 . ناسغ لإ هنم ةحيصن نع ةرابع هت ريس

 نيفلاخملا ىلع درلا ف دان ةريس ه

 .يحنملا ىسوم نب داحن :فلؤملا

 ةمئالا رابخأ و ةريسلا ©

 يناثلا فصنلا يف ىفوتملا نالجراولا ركب يبأ نب ىيحي ايركز وبأ :فلؤملا
 .يرجهلا عبارلا نرقلا نم

 دي ىلع ةيمتسرلا ةمامإلا طوقس دعب نالجراو يف ايركز وبأ شاع

 بهسأ دق و ،اهمايأ رخآ رصاع هنأ لمتحملا نم و ه ٦٢٩٧ ماع نييمطافلا

 هباتك عضو دق فلؤملا نأ ودبي و ،ةيمتسرلا ةلودلا خيرات نع هباتك يف
 ىلا ةيضابإلا ريسلا بتك مدقأ نم ردصملا اذه ربتعي و ضرغلا اذهل الصأ

 نييضابإلا نيفلؤملا نم ريثك هيلع دمتعا دق و ،ةيقيرفا لامش نم انتلصو

 وبأ ودبي و .مهريغ و يخامشلا و ييجردلا و ينايسولا لثم نيرخأتملا
 ِ 7 ةرسألا اهيلإ بسنت نلا ةيسرافلا ةصاخ و تايموقلا ضعبل ابصعتم ايركز

 هيلع هللاىلص ميركلا لوسرلا ىلإ ةبوسنملا ثيداحألا نم اريثك دروأ دق

 .نيملسملا و مالسإلا ةرصن يف مهرودب ديشت و سرفلا دجمت ملسو هلآو
 يف ةيضابإلا ةكرحلا خيرات نم ىلوآلا ةرتفلا لوح فلؤملا تامولعم امأ
 يث يضابالا ميظنتلا ةقالع نع ةريسي ةدامب اندمي هنكل و .ةردان يهف ةرصبلا

 ١. 6فابعألا ةم | يناسلا ١/ ١٦٦.

 ٢. .نايعألا فاحتا ؛يشاطلا ٠/١ ١٧.

  



 ةيضابالا رداصملا مجعم .٣٤

 رداصم نع ةذوخأم هتاياور نأ ودبي و .ةيقيرفا لامش ىيف ةاعدلاب ةرصبلا

 داريإ نم رثكي هنأ الإ ثداوحلل نيرصاعم امياحصأ نوكي دق ةمدق

 و قرشملا يف ةيضابإلا خياشملا و ةمئألا ىلإ ةبوسنملا تاماركلا و ريطاسألا

 خيرات نع اماه ايساسأ اردصم ‘كش نودب ،ربتعت ايركز ييأ ةريس .ب رغملا
 قح ةقطنملا كلت نع اهبرست ةيادب ذنم برغملا دالب يف ةيضابإلا ةكرحلا

 ةقالع نع ةديج تامولعم يطعي هنأ امك .ةيمتسرلا ةلودلا طوقس

 هيف ىلوتسا يذلا ماعلا وه و ه ٦٢٩٧ ماع دعب نييمطافلاب ةيضابإلا

 اضيأ ثحابلا دجي و ،متسر ىب ةمصاع ،ترهات ةنيدم ىلع نويمطافلا

 يف ةيرفصلا جراوخلا ةكرح نع باتكلا ايانث يف ،ةميق نكلو .ةليلق ةدام
 .ةيضابإلا ةك رحلاب امماقالع نع ةصاخ و ةيقيرفا لامش

 اقاطوطخم ه

 .ح ٠٣ ٩ ٠مقر ةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن ١.

 رخآ طخب :يناثلا ءزجلا خيرات نودب ةثيدح ةخسن :اهنم لوألا ءزحلا ٢.

 .خيرات نودب ةثيدح ةخسن

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف

 ةنس رفص رهش نم ةخسن باتكلا سفن نم ةلماك ىرخأ ةخسن ٣.

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف ه١ ٣٤٥

 ه٨٧٣١ ثلوألا ءزحلا \هج .ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم :ردصملا

 .١٢-٠٢ص

 امتاعوبطم ه

 ١. ةينطولا ةبتكملا ،رئازخلا يبرعلا ليعامسإ قيقحت ، ١٩٧٩م.
 ٢. ،يمالسإلا برغلا راد 0 [ توريب] ،يبرعلا ليعامسإ قيقحت 6١٦٩٨٦٢

 ٢٣٠٨ :ةيفارغويلبب ص ص٢٨٩-۔٤  0٢٩.مهرابخأو ةمنألا ريس :ناونعب عبط



 ٣٤١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ٣. ،ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد ،رئازحلا ،يبرعلا ليعامسإ قيقحت ٩٨٤ ١م،

 .ص ٢٣٠٨

 ٤( يف ج٢ ،م٥٨٩١ ثةيسنوتلا رادلا سنوت ‘بويأ نمحرلادبع قيقحت ١
 .جم

 :نيترم ةيسنرفلا ىلإ ةطوطخملا تمجرت دق و _
 - « ط -4' . ع ل ط .

, , 1878; ! ¡ . 
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 يياجيسلا ناليغ نب مشاه ةريس ©

 .(م٠٤٨/ه٦٢٢٦.تر) ديمح نب كلملا دبع ىلإ اههجو

 ركذ دق و ديمح نب كلملادبع بلطل ةباجتسا ناورهنلا عوضوم يف اهبتك
 نامز يف ممترمإ ودب نم هيف سانلا فلتخا امع تلأس" :الئاق هسفنب كلذ

 نيقيرفلا نم لتق نأ دعب نايفس يبأ نب ةيواعم و بلاط يبأ نب يلع

 ."نيمكحلا رمأ ناك فيك و افلأ نوعبس

 .ةط وطخم

 داقنلا فيسلا ©

 .ت) يمرضحلا ينادملا ناميلس نب سيق نب ميهاربإ قاحساوبأ :فلؤملا
 .(م٢٨٠١/_ه٥٧٤ وحن
 ناذاش نب ليلخلاب ناعتسا و توم ترضح يف دلو ،ةيضابإلا ةمئا نم

 توم رضح ىلع ىلوتساف لام و دنجب هناعأف 5،(نامعب يضابإلا مامإلا)
 مث ديعس نب دشار مامإلا هرقأ و اهيلع الماع ليلخلا هماقأ و ليلخلا مساب

 .كلذ دعب ةمامإلا رمأ دلق



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٤٢

 . ارعاش ناك و ه ٠ ٤٥ ةنس دعب هيبأ ةايح يف هتوعد رهظأ

 . رعش ناويد .ع وبطم

 عرفلا و لصألا لماش ه
 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا

 :٢ج 8ؤص ٦٢٨٧ :١ج .اط .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ هححص

 ةروصم ٢ط ،م٩٢٩١/ه٨٤٣١ .ةرهاقلا {ةيفلسلا ةعبطملا ص٤٦٢٦

 ،نامع ةنطلس ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن ىلوألا نع

 .نيئزج يف م٥٨٩١/ه١ ٤٠٤

 .داهتجالا ةجرد غلب هنأ دعب هبتك هنأ اهيف ركذ

 سن ل ا ماغن أ بابش ©

 .جاجحلا ميهاربإ :فلؤملا

 ع وبطم

 هيرئازج تايصخش «
 .روتكدلا ةنيق نب رمع :فلؤملا

 .م٣٨٩١/_ه١ ٤٠٣ ثعبلا راد ،رئازحجلا ةنيطنسق

 نيعبرألا ثيداحألا حرش ه

 يف يح) يبعصملا لضفأ نبا ىسوم نب فسوي نب زيزعلادبع :فلؤملا
 .(م٦٥٥١/_ه٤٦٩

 .بازيم نجسي يب ءاملع نم

 .دحاو ءزج يف ةيرجح ةعبط عبط



 ٣٤٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ©

 وسيردا نبا ثيبازيلا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤمل
 .(م٦٩٨١/ه٣١٣١.تر
 .امظن ةديقعلا ىف

 نيروغبت لوصأ حرش ه
 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ط وطخم

 ةينيدلا لوصألا حرش ©

 .(م٩٤٣١/_ه ٠٥٧ر يلاطيجلا ليعامسإ رهاطوبأ :فَؤملا
 يبأ خيشلا ىلإ ةفاضملا ةينونلا ديصق يناعم باوبأ صيخلت ىلع المتشم

 يبرغم طخ .(م٣١/_ه ٧.ق) يسوفنلا يئاشولملا حون نب حتف رصن
 .ارطس ٥ ١١×١٧٠مم‘ ٥ ٢ امم رطسم حضاو

 نبا فسوي نب دمحأ هنع لوقنملا طخب تدجو و" :هتياهن ق لوألا ءزجلا

 هللا رهش نم سيمخلا ةليل هنم غ رف و "انكسم نلاقبلا ابسن يتريمدنتلا رمع

 مرحم ١٦١ فلأ و نيعبس و ةيناغ ماع هنم رشع سداسلا مويلل مرحملا كرابملا

 :يشكيودسلا يبرحلا ديعس نب هللادبع خيشلا لاق .م٧٦٦١/ها١ ٠٨

 ال فنصملل تسيل امهأ رهاظلا و ،فّؤملا رصع يف تبتك ةخسنلا هذه

 .طوقسلا ضعب نم اهيف
 /ه٤٣٢١ بجر ١٧ ءاعبرألا ةحيبص اهريرحت نم غارفلا :خسانلا

 ينورابلا ىسيع نب ديعس خيشلا .شوماجلا ةلاكوب ةيرصملا رايدلاب م ٨١٩

 .يرهزألا
 و ٣٠ تيبلا حرشب 6ىدتبي .هتيامن يف رتبأ اضيأ حضاو رياغم طخ :٢ج

 و ٧٨ تيبلا دنع يهتني و "هضرف قيضأ يف ديحوتلا يلي امم و" :هردص



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٤٤

 ٢٥ مم ١٠٠×١٦٠ هترطسم 8"ةعاط و رفك و ناميإ عمجيأ" :هردص

 . ٠٣ ١ ىقب اتيب١٨١ امب ةديصقلا و ،ةبرج }ناشحلا ،ةينورابلا ارطس

 كلام نبا ةيفلأ حرش ©

 .(_ها٣١٣١.تر)

 . ةق ر و ٠ ٠ ٤ ف وحنل ١ ق

 لوقعلا راونأ حرش ه

 .(ه٢٣٣١.تر) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع نيدلارون :فلؤملا

 .ص٣٢٥ ته١ ٣٧٥ خسن ،ةينامعلا ثارتلا ةرازوب ١٩٣٨ مقر طوطخم

 انخيش ءالمإ نم ةجهبلا يناعم تارابع صيخلت يف رصتخم حرش اذه :هلوأ
 نمضتي .يميلسلا ديبع نب دمح ديبع يبأب ريهشلا مظعألا ذاتسألا ةمالعلا

 ل ش 3كناكر أ و ملعلا ماسقأب اهأدب لوقعلا راونأ ةديصقل ًاح رش

 .تاعوضوملا نم اهريغ و بتكلا و ةكئالملا و لسرلا و ءايبنألاف

 لمجلا و تادرفملا ف لمألا غولب حرش ٥

 .(ه .٣٣٢ ١ ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع . فلؤمل

 .م٦٨٩١/ه٦٠٤١ 0١ ط .ةفاقثلا و ا اا ةرازو طقسم

 بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١) يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلارون :فلؤملا



 ٣٤٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ص٤‘٣٥ :١ج يازجأ ٣ ،[.ت.د] ،٢ط ءةيملاعلا عباطملا نامع ةنطلس

 ىلع يوتحي ،يخونتلا نيدلازع هيلع قلع و هححص :٣ج ٤.٠٠ ص :٢ج
 .ص ٦٤٤

 .م٣٦٩١/_ه٣٢٨٣١ !ةيمومعلا ةعبطملا قشمد _

 .[.ت.د] .ةيبهذلا عباطملا ،نامع ةنطلس يور

 يطوشلملل تالاهجلا حرش ه

 فسوي نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب يفاكلادبع رامعوبأ :فلؤملا
 .(م ٧ ٥ده__/ ١١٧٤ . ( ييالجر اولا يتيوانتلا دمحم نب

 .بسني اهيلإ و
 نم ددع هاشح دلق و ا اط وطخم لازي ١ _ تالاهجلا حرش _ باتكلا و

 اذه و . يشكيودسلا ةتس وبأ و .يبعصملا فس وي بوقعي وبأ مهنم ءاملعلا

 سينو رمع ثحابلا هققح دق و }رجوملا باتك نع ةرمهأ لقي ال باتكلا

 نيدلا لوصأ و ةعي رشلا ةيلكب ةثلاث ةلح رم هاروتكدل هدادعإ راطإ ق

 ِ .(نوقرم) سنوتب
 ارطس ٢٥ ةحفص لكب ؤصا٨٧١ ءةبرجب ةينورابلاب طوطخم _

 .(م٨٠٨١/ه٣٢١١) ينرفيلا صانقلا ىيحي خسن مم٥٢١× ١٦٥
 /ه ١ 4 ٢ ١ ةجحلا وذ يبعصملا فس وي نب ناميلس خسانلا طوطخم _

 لوألا ةقرو ٤ ٠ ١ حضاو يل رغم لماك مم ٥ ٢٢ × ٦٥ ١ م ٨٢٥ ١

 مليفوركملا ف روصم و ردي لآ ةبتكمب لصألا ،ةقرو ١٨٦ هب عومجب
 .ةيادرغ ،ثارتلا ةيعمج ةبتكم

 دهعم يف .ها١ ٣٠٦٢ ةنس يخامشلا ميهاربإ اهبتك ىرخأ ةحخسن

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا
 . ١٢ص ١ ج 31٥ جم . ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلح : رظنا



 ةيضاب ال ١ رد اصملا مجعم

 " حرش

 مئاعدلا حرش ه

 .لوهحجب :فلؤملا

 .يرجحلا رصان نب ملاس نب يلع خيشلا ةبتكمب طوطخم

 .يشيق رلا دمحأ نب فلخل مئاعدلا حرش ريغ وه و

 مئاعدلا حرش ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 ةعبط مناعدلاب ىمسم ١ ل امعلا رظنل ١ نب ا تام وظنم ضعب ىلع مح ح ح رش

 .ص٦ ٣٦٢٥ ١اهے5 ج١ : ٥٠ ٦ص٥ ج٢: ٨ .ةيرجح

 ييامعلا رظنلا نبال مئاعدلا حرش ه

 .(م١١/ه ٥.ق) ينامعلا هيقفلا فاصو نبا دمحم :فلؤملا
 .رماع معنملا دبع :قيقحت

 ٢ج ص ٣٠ ‘٤ هب ١ ج ام ٩٨٢ ١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو \نامع

 .ص ٠ ٥٨ هب

 عسوملا مئاعدلا حرش ٥

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ط وطخم

 تانايدلا حرش ه

 .يبعصملا دمحن نب فسوي بوقعي وبأ : فلؤملا



 ٣٤٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 . ط وطخم

 ةالصلا يف ةيئارلا حرش ٥

 .يصقشلا دايز نب رمع نب ةللادبع :فلؤملا
 خيشلا ةبتكم و يرجحلا رصان . نب ل اس نب يلع خيشلا ةبتكم ط وطخ

 تالازسلا حرش ه

 .ب٩٨٧١٢٦ مقر ةيرصملا بتكلا راد طوطخم

 قرشملاب ةيضابإلا خيرات يف ليحرلا نب بوبحم ربس حرش ©

 .ت) ييالجراولا يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٥٧١١/_ه ٥٧٠

 .دوقفم حرش وه و

 راونألا ةمهم .ةيفلألا يلع سمشلا ةعلط حرش ٥

 /ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .(م٤١١

 هدلوم ١٥ رصع ف ملعلا ةساير هيلإ تهتنا .ةيضابإلا نايعا نم هيقف خ روم

 .اري رض ناك و نامع يق هتافو و

 .م٥٨٩١/_ه١ ٤٠٥ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .نيئزج يف ،ةيناثلا ةعبطلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٤٨

 مئاعدلا ضعب ىلع مئاحلا ءافش باتكل تاراهطلا حرش ©

 : ث يح) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلاوبأ :فلؤملا

 .(ع٧٠٤١/ه١٨ ٠
 .يامعلا رضنلا نبا دمحأل ةموظنم يه و

 .ةط وطخ

 فاصنإلا و لدعلا حرش ه

 .يداربلا نمحرلادبع :فلؤملا

 .(طقسم يف) هنم ةخسن يدشارلا هللادبع

 ديحوتلا ةديقع حرش ٥

 نيدلا ردب دحاولا دبع نب نامثع يبأ ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٥٢ ٢/__ه٩ ٨٢.ت) يخامشلا

 صفح يبأل وه و نتملا ققح دقل و شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ :قيقحت

 .ةرهاقلاب يتالتلا ناميلس يبا حرش عم امهعبط حرشلا و عيمج نب ورمع
 /ه٣١ ٩٢ ىف ةيناث ةعبط نيحرشلا عم نتملا عبط دق و تها١ ٣٥٣

 .ما ٢٣

 ديحوتلا ةديقع حرش ٥

 /ه ٧٦٩.ت) يبرحلا يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٦٠

 .سنوتب ةبرج مالعا نم ملع

 .يبرحلا عيمج نب ورمع صفح يبأل نتملا و
 - ةماعب برغملا ةيضابإل و ةصاخب بازيم يداوب ذيمالتلل - ناك ،ع وبطم
 .ةديقعلا يف اررقم



 ٣٤٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 _ دا١ ٢٣ ٢ ةرهاقلاب ديح وتلا ةديقع ىلع يخامشلا نيدلا ردب ح رش عم ع عبط

 .م٣٧٩١ /ه٢٩٣١ يف ةيناث ةعبط نيحرشلا عم نتملا عبط دق و

 ديحوتلا ةديقع حرش ه

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ص ٣٢٦ ١ه ٤٥٨ .ةرهاقلا ةيرجح ةعبط ١: ط

 /ه١ ٤.٠٣ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس :٢ط
 .ص ٦٢٢٣٢ هب و عم١ ٩٣

 عبمج نب ورمع صفح يبأل ديحوتلا ةديقع حرش ه
 .(م٩١ ٨٤-۔م٧٦٨١) ظوفحم جاحلب نب ىسوم نب ميهاربإ :فلؤملا
 .با زيمم. نجسي ني وب خياشم نم

 .ط وطخ

 رونلاب ىمسملا ةينونلا ةديقعلا حرش ٥

 . يضابإلا يجعصللا زي زعلا لبع :فلؤملا

 رضنلا نبا يلع حرش ٥

 .لوهحب :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب ط وطخم

 ةيمورجألا ىلع حرش ه
 ٠٢٤ .ت) يسيوزغتلا دمح هللادبع يبأ نب ديعس نامثع وبأ :فلؤملا

 .(م٥٢٦١/_ه

 . ط وطخ

 



 ةيضابإلا رداصملا مجعم . ٣٥

 ةنس ةسوفن خي اشم فيل أت نم ةالصلا باتك هتاخسنتسم نزم ركذن و

 .م٠٩٥١/_ه٩

 ةبلطلا ضيرحت ةديصق ىلع حرش ٥

 /ه .“٠.٢٣٤ ١ ت ) يسيوزغتلا ذدمحح هللادبع يبأ نب ليعس نامثعوبأ :فلؤملا

 .(م٥٢٦١

 .ط وطخ

 ينبمثلا زيزعلا دبع خيشلل إلينلا باتك ىلع حرش ه
 يخامشلا رمع نب دمحم نب ناميلس عيبرلا يبأ نب مساق لضفلاوبأ :فَؤملا
 .(م٨٤٨١/ه٥٦٢١.ت)

 .ط وطخ
 .ملعلا يف ةقيرعلا نييخامشلا ةلئاع نم فلؤملا

 يج وغاسيإ نتم ىلع حرش ه
 /ه٧٦٩.ت) يبرجلا يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٦٠

 نم كانه نأ الإ سنوتب ةنوتيزلاب مظعألا عماجلاب ررقم ،ع وبطم ،قطنملا يف
 .ندملا يبرحلا ناميلس عيبرلا يبأ ىلإ حرشلا اذه بسني
 نتملا و ص٣٢٣٢ هب ةيرجح ةعبط ه١ ٧ ،ةيسنوتلا ةعبطملا سسنوت

 .يرميبألا رمع نب لضف خيشلل

 تانايدلا نتم ىلع حرش ©

 نيدلا ردب دحاولا دبع نب نامثع يبأ ليعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م٢٢٦١١/ه٨٢٩.تر) يخامشلا

 



 ٣٥١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ثلاثلا دلجلا ءاروتكدلل هتحورطأب ًاقحلم يلربوك هققح ،مالكلا ملع يف

 ضئارفلا ملع يف ةيهبلا ننم يلع ةينسلا ررغ حرش «

 .نامع ةنطلس يق ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 اهماكحأ و ةالصلا ف يسوفنلا حون نب حتف رصن يبأ ةديصق حرش ٥

 (ه٠١.ق) يولهبلا رمع نب هللادبع :فلؤملا

 .نامع ةنطلس ق ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ة ةرا زو ةبتكم ط وطخ

 ثاريملا يف ةيئابلا ةديصقلا حرش ه

 .يمايرلا ناميلس نب رماع :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ةالصلا و ديحوتلا يف ةيوداجلا ةديصقلا حرش ه

 .(م ) ٨/ه٢٦١.ق لوألا فصنلا) ي وداخلا ىسيع نب حلاص :فلؤملا

 جهملا ةايح ةديصق حرش ٥

 يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلل حرشلاو نتملا
 .(٧٣٢١۔-٧٤١١)

 ينأف يلوق هللا يف يخأ نيبت :هلوأ
 ابتعلا عم هلإلا تاذ يف حصنلا يلع

 هللا ا معن نيذلا عم نوكيل ةدابعلا تاماقم ي 3 ةداهرلا يلع هثحت و :هرخآ

 



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٥٢

 و هلآ يلع و دمح يلع هلل ١ يلص و ًاميلع هلا اب يفك و هلل ١ نم لضفل ١

 .اميلست ملس

 وه حراشلا و جيهلا ةايح يمست ديح وتلا و دهزلا يف ٥ ةديصقل اح رش يرتحب

 ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةددعتم خسن حرشلا نم .ةديصقلا فلؤم هسفن

 ماع ١٤٥٦ ،ماع ١٣٧٧ ،ماع ١٣٧٥ ماع ١٩٤٦ ماقرأب ةينامعلا
 .(بدالا مسق) ماع ١٣٧٨ ماع ٣٥ ١ . ماع ١٣٧٦٦

 جهلملا ةايح ةديصق حرش ه

 )١١٩٢- يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج نب رصان :فلؤملا

 .( ها ٢٦٢

 . ها١ ٢٦٤ ديعس نب يسيع هب يسوم :خسن

 ٣٢ ص ٢٦سطرا، ٣٢×٢١سم.

 .رمحا و دوسا دادم &يخسن طخ

 ديرحب يف ملظلا نم صالخلا و ملعلا رونب صالخإلا هباتك يف لاق :هلوأ
 ..ناميإلا رون و ملعلا رونب اهسيدقت و سفنلا
 .اقشع يمسيال و اديدش ايوق بحلا نوكيدق هنأ حص دقف :هرخآ

 ةوق وه هانعم سيل هنأب حصو اقشع يمسي و كلذ نم لقأ نوكيدقو

 ديحوتلا و دهزلا يف ةديصقل احرش نمضتي .نايب وه لب ريغال بحلا
 بدأ ٨٩ ،ماع ١٤٥٦ مقر .حراشلا دلاو مظن نم جهملا ةايح يمست

 .ةنامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم

 ةيلادلاب ةفورعملا ةيئاعدلا ةديصقلا حرش ه

 .يلؤمسلا يبانهلا فيصخ نب ةعمج خيشلا نم ح رشلا

 . يصورخلا يليلخ الا نافلح نب ليعس خيشلل .ش نملا و

 



 ٥٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ح اص زب دمجا زب نافلخ زب ديعس ۔ءامحت يا ناويد ناونعب ةعومحجج نمص وه و

 .يليلخلا

 رظنلا نبا مئاعد نم موصلا ةديصق نم ءزج و نيديعلا ةالص ةديصق حرش ه
 ييامعلا

 يجعصملا ي واد رغلا مساقلا يبأ نبا ىن نب مساقلا ينأ نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١/ه٩٢١١.ت) جاحلا و ومحب ريهشلا

 .ط وطخ

 ةاغبلا و ىغبلا ماكحأ ف ةيمال ةديصق حرش ز

 .يوزتلا يدنكلا ناميلس نب دوعس :فلؤملا

 .يدنكلا دمح نب ديعس خيشلل يه ةديصقلاو

 .ح رشلا اذه يلع علطا ل و

 معنلا ةاكز يف مكحلا فئاطل ةديصق حرش ٥

 .ىليلخلا نافلخ هب ديعس :فلؤملا

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 حصي ال و حصي ام و ديحوتلا ف ةينونلا ةديصقلا حرش ٥

 .ىسوم نب ليعامسإ :فلؤملا
 .رافسأ ةثالث يق

 .يدا ربلل 3 ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :هنع عجار

 مالسإلا دعاوق حرش ©

 .(_ه٠٥٧.ت) ىلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم 77

 .ب٦٠٢٢٦ا٧ مقر ،ةيرصملا بتكلا راد طوطخ

 تالاهجلا باتك حرش ه

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ :فَؤملا

 لوصأ يف يرئازخلا ييالجراولا يفاكلادبع رامع يبأل تالاهلا باتك و

 .نيدلا
 نافلخ نب انهم خيشلا ةركذم يف ركذ هنكلو حرشلا يلع رثعأ مل و

 .هدنع دوجوم هلعلو يصورخلا

 ليلعلا ءافش و لينلا باتك حرش ه

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 إم٦٨٩٦١/ه١ ٤٠٦ ثةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس _

 .ج ٧
 .٢ط ،م٢٧٩١/ه٢١٩٣١ ،حتفلا راد \توريب

 /ه٥.٠.٤١ ٣0ط م٢٧٩١/ه ١٣٩٢ ،٢ط !داشرإلا ةبتكم ةدج _
 .ج ١٧ ما ٩٨٥

 .(م٨٠٨١/ه٣٢٢١) يمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايضل نتملا

 .ج ١٧ ىلع ىوتحي

 لاوقألا نيب اهيف نراقي ،ةيمالسإلا بهاذملا ءارآل ةعماج ةيهقف ةعوسوم

 دمتعم باتكلا اذه ،ليلدلا و ةجحلاب هاري ام حجري و ةحتفتم حورب

 يلع يمالسإلا ملاعلا فرعت هتطساوب و ،ارارم عبط .هقفلا يف ةيضابإلا

 و رصم يف يمالسإلا هقفلا تاعوسوم ناخ هتدمتعا و يضابإلا هقفلا

 .تيوكلا

 يف بهذلا لسالس :هامس ،تيب فلأ ٤ ١٦ يف ينامعلا يشاطبلا خيشلا همظن

 .ع وبطم ،بدألاو عورفلا و لوصألا



 ٣٥٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 لينلا حرشل ةلماشلا سراهفلا دادعإل دهتحت رئازخلاب ثارتلا ةيعمج نأ امك

 .ةيهقفلا لئاسملا سرهف يقب و ،ةينقتلا سراهفلاب صاخلا ءزحلا تعبط دق و

 لاعفألا ةيمال حرش ه

 .شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .م٦٨٩١/ه٦٠٤١ ،١ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ءازجأ ٤

 ييامعلا رظنلا نبا ةيمال حرش ه

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 اهودرفأ و يداربلا الإ باتكلا اهحرش دق و رظنلا نبال ةيماللا .طوطخم

 ثوحب اهيف ىصقتسا تادلجم عبرأ يف يبرغملا بطقلا اهلعج و دلج يف
 .هريغ هب تأي مل ام ىتأ و ريسلا و قطنملا و يناعملا و بدألا

 جحلا يف رضنلا نبا ةيمال حرش ©

 .يصورخلا كرابم نب سيمح نب رصان نب دمحم نب روصنم :فلؤملا
 :ةيادبلا .ه٩٢١ ٤ ةنس .يصورخلا ناهنب يبأ نب نافلخ نب ييحي دي طخب

 الاح رلا لامحلا يلع يلاع مغ الامحلا دعتساف جحلا مزع

 نم هيف ءاج ام و هب رمأ ام و جحلا يف اهريسفت و ةديصقلا تمت :ةياهنلا

 .هقيفوت و هللا نوعب هريغ و كسانملا
 سوباق ناطسلا ةعماخل ةعباتلا دجسملا ةبتكم يف ةروصم ةخسن ص ٤٥١

 ةبتكم و يفاوصلا دومح خيشلا ةبتكم يف هنم ناتخسن دجوي و .طقسم

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو

 جحلا يف رظنلا نبا ةيمال حرش = جحلا ةيمال حرش ©



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٢٥٦

 يدشارلا خيشلا ةيمال حرش ©

 .يشيقرلا ملاس نب دمحم :فلؤملا

 .ءامدلا يق

 . ٢٨ ٢ص .ةيضفلا دومعلا :يف يثراحلا هركذ

 رفعج نبا عماجل حرشلا ٥

 . يميلسلا يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأل

 .٣٢ص ؛ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 ءاملا زغل حرش ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 . .ع وبطم

 .مل اعلا ءاملع هلح نع زجع ايملاع اماس و هب لان زغلل لح وه و

 ةيمورجآلا نتم حرش ه
 /ه٧٦٩.ت) يبرجلا يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس وبأ :فَومل
 .(م٠٦٥١

 .سنوتب ةبرج مالعأ نم ملع
 .هدعب نم و هرصع يف ةيضابإلا نم نيئدتبملا ةدمع ناك ع وبطم ،ةغللا يف

 ثيداحألا نم ةعومجم حرش ٥

 مع نب مع نب يبا نب لامحيب نب ميهاربإ :فلؤملا ىيمثلا زيزعلادبع نب هللادبع نب دمحم ىبأ نرب نامحيب ه ول

 .(م٧١٨١/ه٢٣٢١.ت) ىجسيلا

 .ط وطخم



 ٣٥٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 فاصنالا و لدعلا رصتخم حرش ٥

 .(م٢٢٥١/_ه٨٢٩) يخامشلا ديعس نب دمحأ :فلؤملا

 ددع يريبعجلا تاحرف ةبتكمب ط وطخم م ٩٤ ٨ه__/٩ ٤٨ ١ هفيلأت نم ع رف

 نب فسوي خسن ،مم١ ٥ ١٨ × ٠ ١ .ارطس ٢ . ةحفص لكب ٠.٢٣ ٢ هتاحفص

 .م٩١ ٨٤/ه٧٦٣١ راطوب رمع

 راونألا ةجمب يلع رصتحم حرش
 .يبايسلا ليمج نب نافلخ و ىميلسلا ديبع ب أ :فيلأت

 ٢٠[. ددعلا] ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرزاو طقسم

 ةيئارلا ةموظنملا ىلع رصتخم حرش ه

 . تا) وسيردا نبا يبلازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب لمح :فلؤملا

 .(ع٦٩٨١/ه١ ١٣
 .ةالصلا يف رصن يبأل ةينارلا ةموظنملا و

 ةسمخلملا حرش ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ط وطخ

 يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأل ةبلطلا ضيرحت و ةسمخلا حرش ٥

 .(ه٣٧٣١-٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا

 نيرحبلا جرم حرش «
 .(م٢٢٥١/ه٨٢٩.تر يبرغملا يخامشلا ديعس نب دمحأ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٥٨

 ييالجراولا بوقعي يبأل نتملا و باسحلا و ةسدنهلا و قطنملا ملع ي

 .دوقفم

 ٢٨. ص ةيضابإلا ةعشأنم ةيضرملا ةعمللا :يف ىملاسلا هركذ

 يدوهرفلا بيبح نب عيبر مامإلا دنسم حرش ٥

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون : :فلؤملا

 تاياور جرخ ثيح ميق حرش وه و عوبطم وه و ةريبك تادلجب ةنالن يف

 .ثيدحلا

 عيبرلا دنسم حرش ٥

 و ايفاك يفاش اح رش ةتس وب أ خيشلا هح رش و :هنع يملاسلا نيدلارون لاق

 . "مهعورف بلاغ اونب هيلع و هقفلا دعاوق باحصألا لمتسا هنم

 -٩ ١. ٨١ص ةيضابإلا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا : رظنا

 هقفلا لوصأ ةمدقم حرش ٥

 .(_ه٨٢٩.ت) ىخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا
 .ب ٢١٥٨٧ مقر ةي رصملا بتكلا راد ط وطخحم

 ديحوتلا ةمدقم حرش ٥

 .(م١ ٢ ٥٢ /ه )٨ ٢ ٩ يخامشلا دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 . تيالتلا دواد ر ىخامشلا دحأل اهحورش و ديحوتلا ةمدقتم : رظنا ،نتملا عم عبط

 ديح وتلا ةمدقم حرش ٥

 .شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا



 ٣٥٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ة رجح ةعبط & رئا زجلا

 عنارذلا ةموظنم حرش ٥

 /ه ٨٧ ١١ .ت) يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 . (م ١٧٧٢٣

 .با زيمم. ةكيلم ةدلبب دلو

 ءامدلا ةيميم حرش ٥

 .يبايسلا ليمج نب نافلح :فلؤملا

 .يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ةيوزلا حرش ه
 .لوهحب :فلؤملا

 ةنطلس يف ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ٢٦٦١ مقر طوطخم

 .ه ٤ ١٤٠ ،يناضمرلا نسحم نب نسح نب دمحم خسن نامع

 ردب نب لاله ديسلا مظن نم يه و ةيورتلا ةديصقلل احرش نمضتي
 .ينامعلا خيراتلا يف اهرود و يوزن نساحم اهيف فصي .يديعس وبلا

 رصن يبأ ةينون حرش «
 .ت) وسيردا نبا ،يبازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦٩٨١/ه١ ٣
 .ةيضابإلا ةديقعلا يق

 نيدلا لوصأ يف رصن يبأ ةينون حرش ©
 .(م٩٤٣١/_ه٠٥٧.ت) ىلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٦٠

 . ناطيج ةنيدم أشن 5 ةسوفن لبجب دلو ةيضابإلا ءاملع نم

 .ءازجأ ةثالث ىف طوطخم

 حيدملا ةينون حرش ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 ةيربلا ريخ ريخ حدم ف يبرغملا نانو { نبا اهعضو ةزوجرأ ةينونلا و ط وطخم

 .مالسلا هيلع دمحم

 برغلا رظن ي قرشلا ٥

 -٠٧٨١/ه٨٣٣١-٧٨٢١) رماع اب ،ميهاربإ نب ناميلس :فلؤملا

 .(م٩٩١
 .رئازحلاب ةداعسوب يف دلو & بازيمبب ةكيلم نم هلصأ

 نامع ةمنأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا ٥

 .(م٧٥٨١/ه٤٧٢١ر) دمحم نب ديمح ،قيرز نبا :فلؤملا
 . رماع معنملا دبع هرشن

 ،م٤٨٩١/ها٥٠٤١ }اكط .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 .ص ٢٧

 رضاحلا رصعلا يف رئازجلا ءارعش ©

 .ي رهازلا يداهلا دمحم : فلؤملا

 .م٦٢٩١/ه١ ٣٤٤ ةيسنوتلا ةعبطملا ڵسنوت

 ةيليلحت و ةينف ةسارد ايركز يدفم دنع ةرونلا رعش ©

 .ىجي حلاص خيشلا :فلؤملا



 ١ ٣٦ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .م ١٩٨٧ ‘©فثعبلا راد ،ةنيطنسق

 يرنارزجلا رعشلا

 . رصان دمح :فلؤملا

 .هاروتكد ةلاسر يمالسإلا ب رغلا راد ٧٤ت وريب

 فأتيدحلا يرنارجلا ينيدلا رعشلا ٥

 .يبيك ر هللادبع :فلؤملا

 .م ١ ٩٨ ١ .عيزوتلا و رشنلل ةينط ولا ةك رشلا & رئا زجلا

 يشكيودسلا رعش ٥

 .(م١ ٤/ه٨.ق) يشكيودسلا هللادبع نب دمحأ نب ديعس :فلؤملا

 6يبرخلا يغاوزلا ىسوم نب شيعي خيشلا نع هملع ىقلت ،ةبرج ءاملع نم
 .ةخيشملاب فص و

 .١٢١۔-١١ ط وطنحم . ةبرج خيرات نع سررد ؤب وقعي نب ل اس :هنع عجار

 نبامعلا رعشلا ©

 .ميلحلادبع ليعس دمحم :فلؤملا

 ٦٤[. ددعلا] م٦٨٩٦١/ه١ ٤٠٦ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ءايركز يدفم رعش ه

 .يرب ساوح :فلؤملا
 .م٩١ ٤ ٩ رئازحلا ،ةيعماحلا ةعبطملا ريتسجام ةلاسر

 ؟ههبني اذامف مئان ةمألا روعش ©

 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٦٢

 .ص ٠ ٦٢ ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 .ةيضابإلا ةوعدلا ق بيتك

 مئاعدلا ضعب حرش يف مئاحلا ءافش ©

 .يداربلا ميهاربإ نب مساقلاوبأ :فلؤملا

 .يرجحلا رصان نب ملاس نب يلع خيشلا ةبتكمب طوطخم

 بوركلا ءاد نم بولقلا ءافش ©

 .(ه١٧٢١.ت) يدبعلا دشار نب سيمح :فلؤملا

 و رعشلا و صصقلا و كلفلا و وحنلا و هقفلا ق تاراتخم نع ةرابع وه و

 .خيراتلا وريسلا

 نامع ءارعش ءامسا يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ©

 .يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم :فلؤملا

 .ءازجا ةنالث م ٤ ٩٨ ١ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو }‘نامع ةنطلس

 لوصألا سمش ه

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب طوطخم

 تاداهشلا ©

 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا
 .جحلاب يفوت و اهئاملع لحاطف نم ةبرجب همولع ىقلت و ،ةراوز ةنيديممبب دلو

 عويبلا و تاداهشلا ©



 ٣٦٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .فاوصلا دومح خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ءايركز يدفم رعش يف نينحلا و قوشلا ©
 .ةنيغز دمحم :فلؤملا

 .ص ١٣ ةرارقلا ‘فثارتلا ةيعمج ةبتكمب ةخسن هنم ©،ففصم لاقم

 ناويدلا نم ءىش ٥

 .(م ١ ٣/_ه٧ . ) يئاش ولملا حون نب حتف رصن وبا :فلؤملا

 ةروصم ةخسن ءاتيب ٩٩ ص ٤٥ هب ةصاخ ةيئاحلا و ،اتيب ١٨١ ةينونلا

 .ه١ ٤ ٢٣٠ ،ةينورابلا ةعبطملا ةيرجحلا ةعبطلا نع

 يمالسإلا هداهج يف شيفطا ميهاربإ خيشلا ©

 .رصان دمحم :فلؤملا

 ،م٢٩٩١/_ها١ ٤١٣ ،إط ،يرماضلا ةبتكم ،نامع ةنطلس - بيسلا

 .ص ٦٢٠٦

 . م١٩٩١ ،ثارتلا ةيعمج ،ةرارقلا _

 اهيقف يمايرلا ديزوبأ خيشلا ©
 .يضاي رلا الم يدانب يليلخلا دمح نب دىحأ خيشلا ةحامس اهاقلا ةرضاحم

 . ةرجهلل ٤١٨ ١ ةنسل بج ر رهش نم ٢٦ ءاعبرالا

 .ص ١٦ ةماعلا ةرونلا ةرتكم نامع ةنطلس !الك

 ركب نب دمحم هللادبع وبأ خيشلا ©

 .()(ه١٢٦١٤١-٢٦٣١) صوصرف دمحم نب درحأ :فلؤملا

 .بازيمب. ايلعلا ةكيلم ةنيدم ديلاوم نم

 



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٦٤

 .ط وطخ

 هتفرع امك ميهاربإ ناظقيلا وبأ خيشلا ©

 .عه١٢١٤١-٢٦٣١ر صوصرف دمحم دمحأ :فلؤملا
 .م٩١ ٩١ ،ثعبلا راد ، رئازجلا ةنيطنسق

 .بازيم ايلعلا ةكيلم ةنيدم ديلاوم نم فلؤملا و

 روطس يف يعصملا دمحم نب هباب خيشلا ©

 .ريشب ىسوم جاحلا :فلؤملا
 ‘ثارتلا ةيعمج ةزوحب ةروصم ةخسن .ص٤ فلؤملا دي طخب ط وطخم

 .ةرارقلا

 يسايسلا لمعلا و ضويب ل ٥

 . رصان مساق نب لمح ماجح وب :فل ملا

 .١ط 5،م١٩٩١ ،ةيبرعلا ةعبطملا ةرارقلا

 هللا ليبس ف لاضن و داهج .هتايح .ييالجر اولا دواد نب رمع جاحلا خيشلا ٥

 خيشلا ةيصو اهيلت

 .دمحم نب ناميلس لقعم وب :فلؤملا

 .٦٩٩١/ه١ ٤١٦ لاوش يف عبط

 روطس يف ىسوم و اباب دمحاب نب ومح خيشلا ©

 .ىسوم نب ريشب ىسوم جاحلا :فلؤملا
 . ثارتلا ةبتكم ةروصم ةحخسن هنم ص٢ فلؤملا دي طخب ط وطخ



 ٣٦٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يلع نوم يلع جاجحلا نب ديعس جاحلا ةلاحرلا خيشلا ٥

 .دمحأ جاحلا مورك :فلؤملا

 .ةرارقلا ‘ثارتلا ةيعمج ةزوحب ةروصم ةخسن ص ٨ ط وطخ

 سيداب نب ديمحلادبع خيشلا ٥

 .(ه٢٦١٤١-٢٦٣١) صوصرف دمحم نب دمحأ :فلؤملا

 .بازيم ايلعلا ةكيلم ةنيدم ديلاوم نم

 .ط وطخ

 هرانآ و هرابخأ ف ةسارد بورابلا هللادبع خيشلا ٥

 . د وعسم دمح ناربج :فلؤملا

 ٣٥. ٠ص م ١ ٧_۔٧٢۔ ٩٩٢٣ ١ ع { ةيبراغملا ةيخيراتلا ةلجما :يف ترشن ةلاقم

 ليجلا ذاتسأ ىلباطنك هللادبع خيشلا ه

 .دمحم ىمع اباب

 .فلؤملا ةبتكم ص ٤٠ ةطوطخم ،ةرضاحم

 هراثآ و هنايح يدشارلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا ©

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص١٦٠١ م٠.٠٠٢/ه٠٢٦٤١ اط .[.ن.د] ء[طقسم] _

 .هراثآ و يدشارلا دمح نب ديعس خيشلا ةايح نع هيف ملكت

 هركف و يليلخلا نافلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا ©

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص٨٩١ ،م١٠٠٢/ه٢٢٤١ لط ،[.ن.د] ء[طقسمأ



 ةيضابالا مآ مجعم ٣٦٦

 ةايحلا دهعم نم ةروكاب رمعم ىيحي يلع خيشلا ©

 .(م٨٩٩١/ه٨١٤١ ناضمر) ددع .ةايحلا ةرود :يف ترشن ةلاقم

 .٠٦١-٦٥١١ص

 نيملسملا ةدحو ىلإ ةوعدلا و رمعم ىجح يلع خيشلا ٥

 . رصان لمح ماجح وب :فلؤملا

 .م٩٩١ ٤ ةيبرعلا ةعبطملا ةرارقلا

 يوعدلا هجهنم و رمعم ىجي يلع خيشلا ©
 .ديدح نب سنوي نب يزوف :فلؤمل
 طقسم داشرالا و ظعولا و يعرشلا ءاضقلا دهعم نم ج رخت ثحب

 .ص ٢١٨ م٧٩١

 هراثآ و هتايح :يدارقلا خيشلا ٥

 ٨(م٩٨٩١-٣٢٢٩١) يدارقلاب ريهشلا بويأ جاحلا ىيحي نب ميهاربإ وه و

 .رئازحلا يف فطعلا ديلاوم نم ملع ملاع

 .يلكب باهولادبع هل مدق ،يدارقلا تالاقم ةعومج وه و

 خيشلاب ريهشلا يوادرغلا يعصملا ىجي نب مساقلا يبأ جاحلا نب دمحم خيشلا ه

 (م٦١٧١/ه٩١٢١١.تر جاجحلا و ومح

 .ىسوم نب ريشب ىسوم جاحلا :فلؤملا

 ةنس يف عزوم و روصم 0١ مقر ،خيشلا راثآ و ةايح ةسارد وحن ةلسلس

 .مم ٦



 ٣٦٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ىلإ ةنراقم ميركلا نآرقلا ريسفت يف هبهذم و شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ©

 ةنسلا لهأ ريسفت

 .نيدرتوب ىيحي :فلؤملا

 .نوقرم

 زوبد يلع دمحم خيشلا ©

 .جهاولا فس وي :فلؤملا

 .ه ٢ ٠ ٤ ١ ةروصم ةعوبطم

 ناطيشلا ©

 لئاسم ىلع لمتشي ،ناطيشلا باتكب فرعي رخآ باتك و" :يداربلا لاق

 تيأر ،ةجامس و ةعنش هيف ام هيف و كورتم وه ام اهيف تاطقتلملا عورف يف
 مثإ اذه و ،ةلأسم هنم في نم ىلع نورجحي و هتءارق نع نوهني انخويش
 . "غيرأ دالب ق انهه اندنع روهشم وه و هب هذبن نم يردأ ال

 .يداربلل ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :ردصملا

 هنحم يف ىلجتي فسوي ربص ©
 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح 8،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣
 .ط وطخ

 ةبوضغ نب نزام ليلجلا يباحصلا ©
 .يبايسلا دوعس نب دمحأ :فلؤملا

 !م١٠٠٢/ه١٢٤١ ،٣ط ،يرماضلا ةبتكم بيسلا نامع ةنطلس

 و ةبوضغ نب نزام مالسإ و نامع لهأ مالسإ نع هيف ملكت .ص ١٠٣



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٦٨

 ةفرعمل ديفم وه و يضابإلا بهذملا نع هيف ثحبال مالسالا يف هترسأ

 .نامع يت مالسإلا روذج
 .نامع يف ةيضابإلا ءاملع رابك نم :فلؤملا

 نامع لهأ يلع همالسإ رأ و ةب وضغ نب نزام ليلجلا يباحصلا ٥

 يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص٧٥ ،م١٠٠٢/ه١٢٦٤١ .اط [طقسم)

 ةراضح و خيرات راحص ٥

 .ن وسكلي و نوج :فلؤملا

 ٢٠[. ددعلا] ،٢ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 خيراتلا ربع راحص ٥

 .نوسمايليو وردنا :فلؤملا

 ٢[. ددعلا] .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ءارحصلا ٥

 .(م٩١٩١-٠٧٨١/ه٨٣٣١-٧٨٢٦١) رماعاب ،ميهاربإ ناميلس :فلؤملا

 ةداعس وب ف دلو ؤ©بازيمم. ةكيلم . نم هلصأ © رعشلا و بدألا لاجر نم

 رئازحلاب

 ركنملا نع يهنلا و فورعملاب رمألا يف رونألا طارصلا ٥

 .(ه١ ٤.ق يلاوح) يربغألا دمح نب فيس نب اس :فلؤمل
 يلعلا هلل دمحلا :هلوأ ،يربغألا دمح نب فيس نب ملاس خسن &ص٥٤

 .هقفلا يف .رونألا طارصلا ىلإ «» ربكألا

 



 ٣٦٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ٤٠ 0١٩ مقر طوطخم

 ميقتسملا طارصلا ©

 .يرذنملا دمح نب يلع : فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ميقتسملا طارصلا ©

 .ي وزتلا يدمسلا يلع نب دوعسم نب يلع نب رماع :فلؤملا
 ماع يعاصقلا يمايرلا يبعصملا دحب نب ناميلس نب رماع ملقب ص٨ ٤٢

 .ةقفلا و ةديقعلا يف ها١ ٢٤٢
 ...قيليال يذلا دحألا هللدمحلا :هل وأ

 ةيادلا طارص ©

 .يليكشلا ردب نب ديعس :فلؤملا
 .يملاسلا خيشلا ةبتكم و يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ةيادلا طارص ©

 .ي رفاغلا ديعس نب كرابم :فلؤملا

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 يبيللا داهجلا نم ةدلاخ تاحفص ©

 .ييورابلا ةميعز :فلؤملا
 .ع وبطم

 ٩٧٢ ١ ىلإ ٩٦٢ ١ نم تالاقم و تاسارد رئازجلا نم تاحفص ه

 .قرخ حلاص :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم . ٣٧

 .عيزوتلا و رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،رئازجلا

 ةايحلا بورد نم تاحفص ه

 .راشق نودع نب جاحلب : فلؤملا

 نود ك راشق جاحلب نب رمع ةعجارم و مورك ومح نب دمحا :قيسنت و عمج

 . عبطل ا تامولعم

 جراوخلا نع ةيضابإلا تزاتما فيك .خيراتلا نم ةحفص ©

 .شيفطا ميهاربا قاحسا وبأ :فلؤملا

 ه٣٤٣١ لوألا عيبر ٢ ج 0١ جم فىارهزلا :يف ترشن ةلاقم

 ه٣٢٤٣٢١ يناثلا عيبر ٤، ج ١، جم ضءارمرلا يف اضيأ ؛!٩٨-٦٨١ص

 .٣٥٢۔-٦٤٢ص

 مشاه ةوفص ه

 /__ه١ ١ ٣٢ .ت) يسوفنلا يتريمدنتلا ىسيع نب رمع نامثعوبأ :فلؤملا

 .(م٩١ ٠٢٣

 .يبعشلا رعشلا نم يه و ظع ولا ق ةديصق

 نافع نب نامثع ثادحأ ةفص ©

 ."هفلؤم فرعأ مل و هتيأر" :يداربلا لاق

 .رصتخم هل و

 رظن تاهجوب هذه نامثع ةنتف ةيمالسإلا قرفلا و بهاذملا تلوانت دق و

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر ،يداربلا



 ٣٧١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 نامع و برغملا نيب ةيخيراتلا تالصلا ©

 .يزاتلا يداهلادبع :فلؤملا

 . م ١ ٨ ٩ ١ ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةعمجلا ةالص ه

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيحي ىلع :فلؤملا
 .ةعوبطم ةلاسر

 اهماكحأ و رفسلا ةالص ه

 .يلمازلا دمحم :فلؤمل
 .فاوصلا دومح خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ةلصلا و ةالصلا ©

 .يقاتس رلا يلب ولا يدقعملا يلع نب رمع :فلؤملا

 ٢٨. ص ،يملاسلل ، ةيضابإلا ةعشأنم ةيضرملا ةعمللا : رظنا

 ةلصلا و ةالصلا ©

 .يليعامسإلا عنام نب دمحأ نب برعلب :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب ط وطخ

 (فقاوم و اياضقو مالعأر ثيدحلا يبرعلا ركفلا يف رئازجلا توص ©

 .م٩١ ٩٣ ،ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد ،رئازخجلا

 ةماقتسالا لهأ ةايح نم ةقرشم روص ©



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٧٢

 ،م٣٩٩١/ه٤١٤١ 0١ ط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 .ص ٦ ٥

 لهأ لعافت و ةبازعلا ماظن و بازيم يداوب سرادملا ماظن نع هيف ملكت

 .سانلا نيب تيقلأ هل ةرضاحم باتكلا اذه و .مالسإلا عم برغملا

 عويبلا و موصلا ه
 .يصورخلا سيمخ نب دعاج :فلؤملا

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ط وطخ

 مايصلأ يف لئاسم = مايصلا ه

 سفنلا فيعض ه

 .ميهاربإ ناضقيلا وبأ :فلؤملا
 .ص ٠ ٦٢ ،يرماضلاةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 .قالخألا يف

 ءايضلا ©

 .يراحصلا يبرعلا ملسم نب ةملس :فلل
 يف إم٩٩١ ٤/ه١ ٤١٤ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 .ةيضابإلا هقف
 و فين ةماتلا ةريبكلا ةخسنلا نم برغملا لصو هنأ نوركذي" :يداربلا لاق

 ىلع لمتشي رفس لك ماخض رافسأ ةئالث هنم تيأر و ،اءزج نوعبرأ

 و عويبلا و ‘ضيحلا و ،فقالطلا و ةالصلا و ديحوتلا :يه ءازجأ
 ."ةوعدلا لهأل هتيأر فينصت فرشأ نم وه و كلذ ريغ و ماكحألا



 ٣٧٢٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ؛٢ ٠ ص ةيضرملا ةعمللا ؛يداربلل ةيضابالا بتك ضعب ركذ يث ةلاسر :رداصملا

 . ٢٧٧ ص .ةيضفلا دوقعلا

 ةيمالسالا ةديقعلا نم ءايض ©

 .يريبعحجلا تاحرف :فيلأت

 .م٤٩٩١/ه٤١٤١ .ا ط [.ن.د] ،[م.دز

 .نامع يق هنم تادلحب ثالث تيأر

 سنوت و ةيقيرفإ ءاملع تاقبط ه
 .يناوريقلا ميمت نب دمحأ نب دمحم برعلا وبأ :فَؤملا

 .يايلا نسح ميعن :قيقح و ميدقت
 .م٨٦٩١ ‘تاطوطخملا سئافن ةلسلس ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا سنوت

 ةيضابإلا تاقبط = تاقبطلا باتك = برغملاب خياشملا تاقبط ه

 .(_ه٧٦ ٠.ت) ييجردلا ناميلس نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 :١ج 8١ ٤٧٩/ه٤٩٣١ 8ثعبلا ةعبطم ،رئازحجلا ةنيطنسق قيقحت _

 .ص٤٥ ٢: ٤ ج ص ٦٢٦٠٨

 ةنس نم ةخسن ؛ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف طوطخم _

 دهعم ةلجم :هنع عجار . ه٠٨١١ ةنس نم ةخسن نع ةلوقنم ه١ ٣٤١

 .٠٢ص ،م٩٥٩٦١/ه٨٧٣١ لوألا ءزجلا ،٥ه ج !ةيبرعلا تاطوطخملا

 ِ .ةيروميت ٢١١٦ مقر ،ةيرصملا بتكلا راد يق طوطخم _

 ارعاش ناك و ،يداليملا رشع ثلاثلا - يرجهلا عباسلا نرقلا يف فلؤملا

 شيعت لصألا يف تناك ةينغ ةيراجت ةرسأ ىلإ يمتني و ،اخرؤم و اهيقف و
 نح ةيراجتلا هترسأ تاقالع تعستا دق و .ايبيل يف ةسوفن لبج ةقطنم يف

 قطانم و سنوت بونج يف ديرخحلا دالب - ةسوفن بناج ىلإ - تلمش



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٧٤

 ناك و .يلام ةيروهمجن مويلا فرعي ام ةصاخ و ءارحصلا بونج ةيقيرفا

 يف ةطفن نم برقلاب ةديدحلا ىلفسلا نيجرد ةقطنم يف شيعي فلؤملا دلاو
 ءايقف _۔٠ ناك و ،يييجردلاب فرع و اهيلإ بسن دق و ديرجلا دالب
 شاع دق سابعلا ابأ ناف اذل و .ةقطنملا كلت ىيف ثيدحلا ءاملع و ةيضابإلا

 ام ملعلا نم ذخأيل ةصرفلا هل حاتأ امم ةينغ ةيملع ةرسأ فنك يف ىبرت و

 لامشلا يف ةيضابإلا قطانم نم ةددعتم نكامأ ىلإ هبلط يف لحتري و ،هعسو
 نالجراو ىلإ لحترا م١ا٠٢٢-٩١٢١/ه٦١٦ ماع يف و .يقيرفالا
 خياشم نع فراعملا و مولعلا اهلالخ يقلت نيتنس ةدم كانه يقب ثيح

 ىلإ لام ثيح رزوت يف رقتساو ديرحلا دالب ىلإ عجر مث .اهيف ةيضابإلا
 ةبرج ةريزج ىلإ لحترا م١ا٥٣٢/ه٣٣٦ ماع دعب و .خيراتلا ةسارد

 ةفلتخملا ةيضابإلا مولعلا يف ءاكذ و اغوبن رهظأ و اهخناشم نع ذخأ ثيح

 و .ةبازعلا سلحب مهسأر ىلع و كانه ةيضابإلا ءاملع ريدقت هبسكأ امم

 ةريزج يف ةبازعلا سلجب نم ةراشا ىلع ءانب ةيضابإلا تاقبط بتك كانه

 اذهب مايقلل هب تدح نيلا بابسألا و فورظلا يداربلا انل يوري و .ةبرج
 اذه سابعلا يبأ فيلأت ببس نأ ةبازعلا ضعب يل ركذ :لوقيف لمعلا

 نم هعم امب نامع دالب نم ءايركز نبا ىسيع جاحلا لصو امل باتكلا

 يبأ خيشلا عماج و فاصو نبا لحك :برغملا ضرأ امب درو نلا بتكلا

 نم) هناوخإ هيف هيلإ بغر امم ناكف .هريغ و رفعج نبا عماج و نحسلا
 بقانم و انلئاوأ ريس نمضتي اباتك انل اوهجو" :هل اولاق نأ (نامع لهأ

 دق هنإف .ارج مله ىلإ انبهذم هيف عقو ندل نم برغملا لهأ نم انفالسأ

 ةب رجب نم ءاشف ،ةقشلا دعب نم مهراثآ انع تباغ و مهؤابنأ انيلع تيمع

 يق ءاهبنلا و قاذحلا نم هيلإ نانبلاب راشي نم و ءاهقفلا و ةبازعلا نم ذئموي
 يف اورظنف مهيلع طورشملا باتكلا مهل فصو و مهيلإ مئاوخإ ةبلط ةيبلت
 ليصفتلا ضعبب الخم هودجوف ركب يبأ نب ىجي ءايركز يبأ خيشلا باتك
 دراوم هظافلأ دروأ ةيربربلا ناسل نأ عم ليصحتلا دمأ نود ارصاق



 ٣٧٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 لهاحب هيناعم ضعبب لخدأ ةيبرعلا نيناوق ىلع هظفحت ةلق و فيلكتلا

 و ةيمتسرلا ةلودلا ريس ىلع لمتشي باتك فينصتب اومتهاف “©فسعتلا

 ريغ فينصتلا اذهل الهأ اوري ملف ،مهيلا كلذ بلط امك فالسالا بقانم

 "...سابعلا يبأ

 ىلج ةمدخ ىدسأ دق - اذه هباتك يف - يجردلا نإف لاح ةيأ ىلع و

 يف اهخياشم زربأ و ةيضابإلا ةكرحلا خيرات روطت لحارم ضعبب فيرعتلا يف
 نم ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا خياشمل مجرت دق و .قرشملا و برغملا

 .برغملا و قرشملا يف نيزرابلا اهاجر و ةقرفلا ةمئأ نع هثيدح لالخ
 ةيضابإلا مهربتعي نيذلا لئاوألا ةمكحملا لوح هتامولعم يف يييجردلا دمتعا

 يبأ نع هثيدح دنع ةصاخ و دربملل لماكلا باتك ىلع مهتك رحل اداور

 .ناطح نب نارمع نع و ةورع هيخأ و يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب
 نوكت دق و اهركذيال ىرخأ رداصم نم ليصافتلا ضعب فيضي هنكلو

 رودلا مهل ناك نيذلا و نيزرابلا ةيضابإلا ةمئأب قلعتي اميف امأ .ةيضابإ
 يبأ و يدزألا ديز نب رباج لثم ةرصبلا يف ةكرحلا ميظنت يف يساسألا

 خرؤملا نع هتامولعم لقني ييجردلا ناف يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 و ،ةرصبلا يف ةيضابإلا ةمئالا رخآ ليحرلا نبا بوبحم نايفس يبأ يضابإلا
 اذه نايفس يبال و يرجهلا يياثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع دق
 .دئاقعلا و مالكلا و هقفلا و رابخألا ىلع لمتشي ةيضابإلا خيرات يف باتك

 اوناك ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ نأ نيح لئاوألا ةيضابإلا بتك مهأ نم دعي و

 دحأ ركذي مل و هيناعم يف قمعتلا و باتكلا اذه ةءارقب مهعابتأ نوصوي

 و .هيلع رثع هنأ تاطوطخملا و بتكلا رود ىفنصم وأ نيثدحملا ءاملعلا نم

 يف لمألا اندواريف نامع يف هتايح رخآ ىضمأ دق نايفس وبأ ناك امل
 نولوي اهيف نيلوؤسملا نأ ةصاخ و دالبلا كلت يف هيلع روثعلا ةيناكمإ

 ادهج نولذبي و ةصاخ ةتيمهأ ينامعلا و ىضابإلا ثارتلا و تاطوطخملا

 اذه ىلع يجردلا دامتعا ناف لاح يأ ىلع و .نأشلا اذه يف اروكشم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٧٦

 أوبت دق و ‘فثداوحلل رصاعم ةياورلا نأل ةريبك ةيمهأ اذ ربتعي ردصملا

 امك ةرصبلا يف نامتكلا ةلحرم نابأ ةيضابإلا ةكرحلا ىف ةيلوؤسملا زكرم

 نم يناثلا فصنلا يف ةكرحلا معزتي نأ لبق نيزرابلا ةقرفلا خياشم نم ناك

 نايفس يبأ ةياورب انتلصو نيلا تامولعملا ناف اذهل و .يرجهلا يناثلا نرقلا

 ع علطا و ثادحألا ثاع صخش نم تءاج اهنأل ةصاخ ةيمهأ تاذ ربتعت

 .لاعف و رشابم لكشب هيف كرتشا و ةرصبلا يف يرسلا ميظنتلا ىلع بثك
 خيرات نع ةبصخ ةدامب اندوزي ييجردلا نإف تامولعملا هذه ىلإ ةفاضألاب

 ةيا يف ةقطنملا كلت ىلإ اميرست ةيادب ذنم ةيقيرفا لامش ىف ةيضابإلا ةكرحلا

 خياشمل مجرتي امك .ةيمتسرلا ةلودلا ةياهن ىتح و يرجهلا لوألا نرقلا

 لالخ ننم و .هيف شاع يذلا دهعلا تتح يبرغم لصأ نم نيزرابلا ةيضابإلا
 عباسلا نرقلا تيح ةكرحلا روطت نع ةقرفتم تامولعم ىطعي هناف كلذ

 دالب و برغملا ةيضابا نيب ةقالعلا ىلع ءوضلا ضعب يقلي و يرجملا
 راجتلا رود و ةيراجتلا تاقالعلاب اهنم قلعتي ام ةرصاخ و نادوسلا

 هذه لوح هتامولعم لقني وه و .عاقبلا كلت يف مالسإلا رشن يف ةيضابإلا
 داكب يذلا ييالجراولا ايركز يبأ لثم مدقأ ةيضابإ رداصم نم عيضاوملا

 ىلإ ةيضابإلا راكفألا برستب ةقلعتملا تامولعملا يف ديحولا هردصم نوكي
 نع هتامولعم نأ امك .كانه ةيضابإلا تاروثلا و تاكرحلا و برغملا دالب

 .ايركز يبأ ةريس نع ايفرح ةلوقنم نوكت داكت نييمتس رلأ خيرات

 نايفس يبأ نع اهلقنف هباتك اهنمض ييلا ىرخآلا عيضاوملاب قلعتي اميف امأ

 يف شاع) ينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا يبأ و ليحرلا نب بوبحم
 ركب نب دمحم هللادبع يبأ و ،(يداليملا رشع يناثلا/ي رجهلا سداسلا نرقلا
 .(يداليملا رشع يداحلا/ي رجهلا سماخلا نرقلا يف شاعر) يسوفنلا

 ينيجردلل خئاشملا تاقبط ٥

 .ياحنخلا بيبحلا :فلؤملا



 ٣٧٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 نم م ١٩٧٧١ ةنس 0١٥ ددعلا .ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح :يف ترشن ةلاقم

 .٧٧١-١٦١ص

 نامع يف ةيضابإلا جراوخلا ىدل ةمامإلا ةعيبط ©

 .يزوف رمع قوراف :فلؤملا
 .م٨٧٩١ لوألا نوناك ةعبارلا ةنسلا .ةيبرع قافآ :يف ترشن ةلاقم

 داشرلا ملع ىلإ دادسلا قيرط ©

 .(ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع نيدلا رون :فؤملا

 دمح نب ديعس خيشلل داهجلا ماكحأ يف ةيمال ةديصق حرش وه و
 .يدشارلا

 حرش دادسلا ىقيرط :ىملاسلا نيدلا رون ةبتكمب طوطخم يف همسا درو دق و

 . داهجلا ماكحأ يف داشرلا مالعأ

 تايبنجألاب جيوزتلا و باتكلا لهأ ماعط ه

 . (ه٧١٤١.ت)ر راشق نودع نب جاحلب :فلؤملا

 اياضق يف ثوحب ةسلس) ،ةفاقثلا و ةيبرتلل لمألا ةيعمج رشن ©،©بفطعلا

 . [ت.د)] 6( ١؛ةعاسلا

 لوصألا ةيفلأ ىلع سمشلا ةعلط ©

 /ه٢٣٣١ .ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .(م ١١٤

 هرصع يف مهدنع ملعلا ةساير هيلإ تهتنا ،ةيضابإلا نايعأ نم هيقف خروم
 .اريرض ناك و نامع يف هتافو و هدلوم

 .م٥٨٩١ /_ه١ ٤٠٥ ،©٦ط !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٧٨

 يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط ه

 .يبايسلا سماش نب دومح نب ل اس :فلؤملا

 ،م٠٨٩١/_ها١ ٤٠ ٠!ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،(ةنطلسلا) نامع

 .(انثارت ةسلس) صا ٦٠

 رابلا تاذ كارادإ نع راصبألا سمط ه

 .(ه٩٣٣١۔-٣٧٢١) يماورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسموبأ :فلؤملا

 .ص ٨ .ه٨٢٣١ يورقلا يدشارلا دمح نب لشاه نب دومح نب روسق خسن
 ةفصلا يذ تبنت و هفرعت كرتا هفرعت يك يري نأ كههإ هزن :هلوأ

 .ةبونلا يف ريخألا بابلا و ثاريملا و ديحوتلا يف دئاصق ةدع نمضتي طوطخ
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ،تاطوطحخملا ةبتكمب ٤ ١٣3\ مقر

 تاراهطلا ©

 .يصورخلا سيمح نب لعاج : فلؤملا

 ثارتلا ةرازو ةبتكم و يديعس وبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ط وطخ

 .نامع ةنطلس ق ةفاقنلا و يموقلا

 مومط يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف مرتحملا رهظلا ©

 ي رماعلا يخامشلا دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق : فلؤملا

 .(م٦١٩١/ه٤٣٣١.ت) ينرفيلا يبرغملا

 .يكرتلا دهعلا رخاوأ يف اببيلب ةسوفن لبجب نرفي نم
 .ه ١٢٣٢٧ ماع هفلأ

 ةينامعلا تاداعلا ©

 .يسنعلا ل اس نب درعس :فلؤملا



 ٣٧٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 نيقيلا قحلا و نيبملا ملاعلا ©

 .ةينامعلا ثارتلا ةبتكمب اطوطخم لازيالو ءازجأ ةنالن ى

 متسر نب نمحرلادبع ه
 .زاح ريكب نب ميها ربإ :فلؤملا

 .م٩٩١ ٠ ©باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،رئازخلا

 ضابإ نب هللا دبع ©

 .ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ !ةرارقلا طوطخم

 ةبازعلا ©

 .ىسيع جاحلا نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا
 .م ١٩٦٨ ط وطخم

 بازم ينب لاوحأ نم بختنملا باجعإلا بجع ©

 .ىحدبدم نيعمسب ديس :فلؤملا

 .ةثيدحلا تاقوألا يف فنصم باتك

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم نف طوطخم

 ةدعقلا وذ ،لوألا ءزجلا سماخلا دلحلا ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلبج : رظنا

 .١٢ص ٢٨ ١ه_/ماي 3١٩٥٩



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٨٠

 رضتحت ةلادعلا ©

 .ميهاربإ ناضقيلا وبأ :فلؤملا
 .ص ٦٢٢٣ ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس بيسلا

 .ةلادعلا ف بيتك

 اهماكحأ و ددعلا ©

 .يصورخلا سيمخ هب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا

 .اهيلع رثعأ مل و هتركذم يف يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا اهركذ

 فالتخالا و هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنالا و لدعلا ٥

 .(م٤٧١١/ه٠٧٥) ينالجرولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤمل
 ةعابطلل رابون راد .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 .ص٣٨١ ٢: ج ص٥٩١ ١: ج ٤.٤ ١ه_/ ١٦٩٨٤
 ،يريبعحجلا تاحرف ةبتكمب ةنوقرم ةخسن ،ىمانلا ةفيلخ ورمع هققح _

 .ص ١ ٠ ٤

 ةلاسر يف ةيميداكأ ةسارد وجاب حلاص نب ىفطصم هيلع ىرجأ دق و

 يف ىلازغلا و فاصنإلا و لدعلا يت نالجرولا نيب اهيف نراق ،ريتسحجام

 .ىمشصتسلما

 .نامع ةنطلسب ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةساردلا تعبط و

 دلحب يف ءازجأ ةثالث يف وه و هقفلا لوصأ يف" :يملاسلا نيدلارون هنع لاق

 ."لاقملا هيف عبشأ و لاحلا هيف عس وأ مخض

 . ٢ ٠ص .ةيضرلا ةعمللا :عجار

 ةيرفلا لهأ بهذم ضاحدإ و ةيورلا مدع ه

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 . ط وطخم



 ٣٨١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 هتافول ةعبارلا هاركذ يف ضويب خيشلا اياجس ضرع ©

 .راخف رمع نب ومح
 ةزوحب ةخسن هنم 6،م٢٢/١/٥٨٩١ خيراتب فلؤملا دي طخب طوطخم
 .ص ٩ ،فلؤملا

 ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك حرش ةقيثولا يرعلا ٥

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .اضيأ يملاسلا ديمح نب هللادبع : اعلل ةقحلا فشك

 .ص ٢٣٨٦ يف طقسمب سوباق ناطلسلا ةعماج ةبتكم ىف روصم لع رلتخم

 .ه٥٩٣١ مظعملا ناضمر ٢٩ هخسن

 ءايبنألا ةمصع ©

 شيفطا فسوي نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإوبا :فلؤملا
 .(_ه١ )٥ ١٢٣٠-٢٣٨٥

 .با زيمم. نجسي ىب نم ل اع

 .ط وطخ

 جاجتحالا و ضقنلا و دئاقعلا ©

 .(م٨/ه٦.ق لئاوا) يلالهلا ةئيطحلا نب ملاس :فوملا
 و دئاقعلا يف مهلئاوأ نم و ةيضابإلا ةأشنلا رصع يف ةيضابإلا ءاملع نم

 .ناورم نب كلملا دبع ىلإ اهثعب لا ةلاسرلا وه باتكلا اذه لعل

 نيميلا و ىوعدلا ماكحأ يف نيمنلا دقعلا ©
 .ىضابإلا ىلئامسلا ىميلسلا ديبع نب دمح :فلؤمل



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٨٢

 ،ص٥٩١ ،م٢٨٩٦١/ه١ ٤ ٤٠ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ةيضابإلا دنع ءاضقلا ىف

 نيمدقتملا قباس و نيدلارخف نيدلارون يواتف نم جذامن نيمثلا دقعلا ©

 )١٢٨٦- يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .(_ه١ ٣٣٢

 . يبريضملا يثراحلا هللادبع نب ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس :قيقحت

 .ص ٣٣ ٤ ،يرماضلا ةبتكم ،نامع ةنطلس ،“بيسلا

 .تادلحب عبرأ تالماعملا يف

 ًادج مهنم باتكلا و ةعيرشلا نونف عيمج ين ةبوجأ و ةلئسأ ىلع يوتحن و

 .يضابإلا هقفلا ىلع عالطالا دارأ نمل

 رئازلا و جحلا ماكحأ يف رئاحلا داشرإ حرش رهاوجلا دقع ©

 .يشاطبلا سماش نب دمحم نب ثراح :فلؤملا

 ص ٤٥٢٣ :ج ،جم٢ ،م٩٩٩١/ه١ ٤٢٠ ،اط ،لالحلا ةبتكم توريب

 .ص ٢: ٤٦٢٨ ج

 رطانقلا رحب نم رهاوجلا دقع ©
 ييمثلا زيزعلا دبع نب هللادبع نب ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤمل
 .(م٨٠٨١۔-٨١٧١/ه٣٢٢١-۔-٠٣١١)

 .ط وطخ 6ني ا زج ف

 مولعلا و بدألا و هقفلا ف موظنملا ردلا دقع ٥

 .م ٥ ٩٨ ١ ءةفاقثلا و و ىموق ثارتلا ة ةرازو طقسم



 ٣٨٢٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةيرثنلا لئاسملا ىلع ةبوجألا يف ةينسلا يلآللا ذقغ ه

 .يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس :فلؤملا

 .م٤٨٦١/ه١ ٤٠٤ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،‘نامع ةنطلس

 .ص ٠٨ ٢

 .ةيضابالا ةديقعلا و هقفلا ىف

 ديحوتلا ةتكن ىلع ديضنلا دقعلا ©
 /_ه١١ ٨٧ .تا) يتلالتلا يب رحجلا ناضمر نبو رمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٢٣

 ىف .هتايح ف تخسن ردي لآ ةبتكمب ط وطخ ديحوتلا ةديقع ىلع ح رش

 .ها١ ١٧٩ ةدعقلا هذ ٦

 ةيهقفلا لئاسملا مظن يف ةيبهذلا دوقعلا ©

 .ي ركبلا وسيع نب يسوم :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يف ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ةيضابالا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا ©

 .ييامعلا يثراحلا دمح نب ملاس :فلؤملا

 .(خيرات الب) ،ةيبرعلا ةظقيلا راد ،نانبل و ايروس
 .م٣٨٩١/ه١ ٤٠٢ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس _

 .ص ٤٢ ٢

 برغملا و قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا خيرات يف اضيأ ةماهلا عجارملا نم وهف

 نب بوبحم نايفس يبأ لثم ةميدق رداصم نم هتامولعم فلؤملا ذخأي و
 اميف امأ .اهريغ و ريثالا نبا و دربملا و يخامشلا و نييجردلا و ليحرلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٨٤

 و ةيضابإلا تاقبط بتكب يدتقي وهف لوالا اهروط يف ةيضابإلاب قلعتي
 .مامإ لكل الصف صصخي

 ةلص ؤملا ماكحألا يف ةلصفملا دوقعلا ©

 .يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس :فلؤملا

 يف م٤٨٩٦١/ه٢٠٤١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .امظن هقفلا يف تادلب ثالث

 ىحب لهس يبأ ةديقع ه

 .يليربوك رايب :فلؤملا
 نم ١٢٢٢-١٢١١. ددعلا ،م ٢ ٨ ٩ ١ ،ةيسنوتلا تاساركلا :ف ترشن ةلاقم

 ٤ ٩. ىلإ ٧٠ ص نم ةيسنرفلا ىلإ لوقنم 0٦٩ ىلإ ١٤ص

 لقنلا و لقعلا ءوض 1 ةيمالسإلا ةديقعلا ©

 .يرقسملا ديعس نب رطم هب راصن :فلؤملا

 يف لئاسر ةلسلس) ©صا٣٧ تبها١ ٤١٨ 0©١ط قاتسرلا نامع ةنطلس

 نيدلا لوصأ = نيروغبت ةديقع ©

 /_ه٦ . ق لوالا فصنلا) يطوشلملا د واد نب ىسيع نب نيروغبت :فلؤملا

 .(م١ ٢

 ِ .غيراب ةط وشلم نم ل اع

 اقحلم يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا هققح دق و نيدلا لوصأ ق

 :اهنم شاوح و حورش ةدع هيلع و هاروتكدلل هتح ورطأب



 ٣٨٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 خيشلا ةبتكمب ةخسن هنم طوطخم ،يضشحما رمع نب دمحم ةتس ييأ ةيشاح _

 .ي رهطم دمحم

 .يبرحلا يتالتلا ناضمر نب ورمعل ؤنيروغبت لوصا ين نيرظانلا ةآرم
 روطغبلا ةبتكم ةخسن و ©‘شيفطا بطقلا ةتبتكمبب ةخسن هنم ‘ط وطخن

 .ةب رجب

 .ع ومحب نمض ع وبطم اضيأ يتالتلل ،نيروعبن لوصأنم نيتملا ةبحت _
 ومح ثحابلا اهققح دق و يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي يا ةيشاح _

 .طاب رلاب سماخلا دمحم ةعماجب ريتسجاملا ةلاسر راطإ يف ،يياهيش

 و ،هتبتكمي ةخسن هنم ،طوطخم ،نضيفطا بطقلل نيروغبت لوصأ حرش
 .وناباب دمح ةبتكمب ىرخأ

  

 .نيدلا لوصا :هنع عج ار

 ليعامسإ خيشلا ةديقع = ديحوتلا ةديقع ©

 .(م٩٤٣١/_ه٠٥٧.تر يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسا رهاطوبا :فلؤملا
 .ناطيج ةنيدمب أشن و ةسوفن لبجب دلو ةيضابإلا ءاملع نم

 . ١-٣ ص ،تاعاطلا ساسا :ناونعب ريغصلا مجحلا نم ع ومحم نمض عبط

 ةيبرغملا ةدحولا يف ديحوتلا ةديقع ©

 يدفم ريهشلا خيشلا لآ ناميلس نب ىيحي نب ناميلس نب ايركز :فلؤملا
 .(م٧٧٩١۔-٨٠٩١/ه٧٩٣١-۔-٦٢٣١) ايركز

 .بازيمب نجسي يب يف دلو { ةيرئازحلا ةروثلا ءارعش نم

 ميهاربإ نب فسوي نب ميهاربإ نب ىجي لهس يبأ خيشلا ةديقع ©

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :يف يداربلا اهركذ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٨٦

 ملسملل ةحيحصلا ةديقعلا ©

 -٤٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١ر) راشق رمع نودع نب جاحلاب :فلؤملا
 .(م٦١

 .ع وبطم

 ةليذرلا و ةفيرشلا بلقلا رارسأ ةفرعم و ضئارفلا و ديحوتلا ةفرعم يف ةديقع ©
 .(م٢١/ه٦.ق) ينالجراولا ميهاربإ نب ىيي لهس وبأ :فوملا

 ١٧۔-٣٢ص نم ريبك مجح . ةنوقرم ، يلربوك ةحورطأب ةقحلم ةصقان
 يلوأ قيقحت ١٣، ىلإ ٥ نم شماوهلا ،ارطس ٤٠ ١×١٥٠مم6 ٢١ ،نتمل
 ط ء،يفلعلا قيقحتلا ىوتسم غلبي مل يرحتلا نم رفاو بيصن هيف
 لقن و ٩٦۔-١٤ص ،م٢٨٩١ ةنس ١٦٢١-١٦٢٢ ددع ةيسنوتلا تاساركلاب
 .ةيسنرفلا ىلإ صنل

 ةسوفن ةديقع ©

 .(م١١ / هد٥ه. ق) ييوانجلا ريخلا نب ىيحي ءايركز وبأ :فلؤملا

 ةبتكمب ةيضابإلا ةديقعلا نع يلربوك ةحورطأب قحلم نوقرم صن
 ٣١ ،مم٠٤١×٠١٢ ريبكلا مجحلا نم ةحفص ١٥ ،يريبعحجلا تاحرف.د

 .ققحم ريغ صنلا ،ارطس
 .نوانجإ ةيرق نم ايبيلب ةسوفن لبجب مالعألا ءاملعلا نم فلؤملا و

 ةكرابملا ةديقعلا ©

 /ه١١.ق) يشكيودسلا ناريو نب يلع نب رمع صفحوبأ :فلؤمل

 .(م ٧ ١

 ءايركز نب لمح نع ملعلا ذخأ و ةسوفن لبج ي سرد ةبرج خياشم نم

 .يعصملا فسوي بوقعي وبأ هدي ىلع جرخت دق و ينورابلا



 ٣٨٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةيبهولا ةديقعلا ©

 . ييامعلا يحاورلا ييالهبلا مدع نب : اس نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا

 .هذيملت و ذاتسأ نيب يراوح بولسأ يف ديحوتلا يف باتك وه و

 مالسالا يف ةيرسألا تاقالعلا ©

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا
 ةرئاد ،ةيمالسإلا نوؤشلا و فاقوألا و لدعلا ةرازو ؤنامع ةنطلس
 .ص٥٨ ،م٦٩٩١/_ه٦١٤١ ،١ط ةيمالسإلا ثرحلا
 .ه٣١٤١ لوألا عيبر ١٥ يف هَررح

 ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا ب العلا ©

 .تدوج فسوي ميركلادبع :فلؤملا

 .(ىربكلا تاساردلا ةلسلس) ٤ ١٩٨ باتكلل ةينطولا ةسسؤملا رئازجلا

 ديعسوب لآ ةلود دهع يف ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا ©

 .سراف هللادبع ىلع .د : فيلأت

 .يرخا تانايب نودب

 ايقيرفأ لامشب نامع ةقالع ه

 .يريبعحلا تاحرف :فلؤملا

 ،م١٩٩١ ،١ط ،داشرإلا و ظعولا و يعرشلا ءاضقلا دهعم طقسم

 .ص ١ ٦

 .م١٩٩١ ةيملاعلا ةعبطملا ،نامع ةنطلس يور

 .م٩٩١ ٤ ،نامعب ةودن يف تيقلأ ةنوقرم ةرضاحم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٨٨

 يهقفلا هجهنم و يصورخلا ناهبن وبأ ةمالعلا ©

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص١٦٠١ م١٠٠٢/ه١٢٦٤١ .١ط [.ن.د] .[طقسم]

 هراثآ و هتايح يلع ومح ريكب نب فسوي خيشلا ليلجلا ةمالعلا ٥

 .مورك دمحأ :فلؤملا

 .م٥٩٦١/_ه١ ٤١٥ !ةفاقثلا و ةيبرتلل لمألا ةيعمج رشن 5ةيادرغ فطعلا

 داهجلا و عافدلا يف داشرلا ملع ©

 .يدشارلا لمح نب ليعس :فلؤملا

 .( ٤٨ ددع) }ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 لامعلا ©

 .ملسم ةديبع يبأل ب وسنملا

 . ٧ ح مفر 8يلعل حلاص جاحلا ةىتكمب ط وطخم

 ةيمامالا نامع ه

 .شيفطا لمح نب ميهاربإ قاحسإ وبا :فلؤملا

 .ها د٢ ة رهاقلا

 و ثيدحلا ييامعلا خيراتلا يف ةسارد : لالتحالا و لالقتسالا نيب نامع ©

 هتاقالع

 ةيلودلا و ةيميلقالا ٥

 .ص٦٩٢/م٩٩١ ٣ ،يبرعلا عارشلا ةسسؤم تيوكلا



 ٣٨٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ءاملع و ايخيرات نامع ه

 .هللادبع نيمأ دمحم :فلؤملا

 .م٤٩٦١/_ه٥١٤١ ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةراذم ،[نامع] طقسم

 .ص٦٧ ٢ط

 ملكتي خيرات نامع ه

 .فاسع يجان و يملاسلا هللادبع نب دمحم :نافلؤملا

 .م ٣ ٦ ٩ ١ قشمد

 ثيدحلا يسايسلا خيراتلا و ةمامإلا ديلاقن ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع ©

 )١٥٠١٠-١٩٧٠()

 .شابغ مناغ ديبع نيسح :فلؤملا

 .يصمح ناوطنأ :ةيبرعلا ىلإ صنلا لقن
 .ص ٤١٤ ،م٧٩٩١ اط ديدحجلاراد \ت وريب

 ةبقحلا و ةمامإلا تاسسؤم و ةمامإلا ماظن و يضابإلا بهذملا :نع هيف ملكت

 ةلود و ثيدحلا و خيراتلا يف ةيمالسإلا ةلودلل يضابإلا لاثملا و ةيلاغتربلا
 .٤١٦٩١۔-٥٩١د٥ ةروث و يرامعتسالا يدحتلا و نامع لحاس و يديعسروبلا

 خيراتلا ربع نامع ه

 .يبايسلا سماش نب دومح نب ل اس :فلؤملا

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس
 .برعلا لجس عباطم ةرهاقلا _

 خيراتلا تاحفص ف نامع ه

 .ليوديب نيبور :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٩٠

 ٧(. ددعلا) © ٢ ط ةفاقتلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 مالسإلا رجف يف نامع ©

 .فشاك ليعامسا ةديس :فلؤملا

 ،م٩٧٩١ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،(ةنطلسلا) نامع \١ط

 .ص ٨ ٨٨٧

 ٩٨٦٢ ١م، ٨٥ ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو 8(ةنطلسلا) نامع .۔٢ط _

 .(١؛انثارت) .ص

 3م٩٨٩١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو 5.(ةنطلسلا) نامع .٢ط

 . ص٩ .

 ةراضحلا رجف ف نامع ه

 .نيدلازع ۔امحمن دماح :دادعإ

 . ٦ ددعلا 6 ٢ ط ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةراز ه ّ .

 ةرضاحم :مالسإلا دعب و لبق نامع ©

 .يبوهرملا ريمع يلع رماعل
 ةلسلس ) ؤص ؛٥٤د ما ٨٠ ةفاقثلا و يم وقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 .( ١ ٢٦؛انثا رت

 وينوي - ليربا يف ندنلب يمالسإلا ملاعلا ناجرهم يف تيقلأ ةرضاحم
 .م ١٦

 اثيدح و امدق نامع ه

 .اقرزلا يلع دمحم :فلؤملا

 .م ٩٥٩ ١ 3‘قشمد



 ةيضابالا رداصملا مجعم

 اريصم و اريسم ١٨٥٦ ذنم نامع ه

 .هللادبع نيمأ دمحم :ةمجرت

 تت وريب ٠ ٩٧ ١ م .

٣٩١ 

 .م٩٨٩١,/_ه٩٠٤١ ،٤ط !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،طقسم

 عبسلا تارامالا و نامع ٥

 .مولز رداقلا دبع :فلؤملا

 .م ١٦٢٣ ٧ت وريب

 ةيضابالا ةكرحلا و نامع ©

 .شقرق دمحم :فلؤملا

 .م٩٩١ ..طقسم ةبتكم نآرقلا مولع ةسسؤم 3 طقسم
 ٦٢٦٧-٢٨٢٠. :ةيفارج ويلبب

 ةيمالسالا ةراضحلا و نامع ©

 . تافيلخ ضوع د روشاع حاتفلادبع ليعس

 ةنس . 'مةتسم ١٧ ٨ ٩ ١ م .

 ايقيرفا يقرش و نامع «
 .ي رمعملا د ومح نب رحأ :فلؤملا

 . هللادبع نيمأ لمح : ةمج رت

 ص ٠ ٦٢٨

 .م٢٩٩١/_ه١ ٦ ٤١٦ ط !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ىمانلا خيشلا و نامع ه

 .ينابيشلا رماع نب دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٩٢

 دسجلا) إم٢٠٠٢سرام٥١/_ه١ ٤٦٢٣ مارحلا مرحم يف هبتك تاحفص٤
 .(١؛دحاولا

 نوينامع و نامع ه

 .غ ابصلا ميركلادبع :فلؤملا
 .ص 8١ ٩٩٢٣ ١م، ٦٢٧٠ ط رضن ةعبطم قشمد

 اسابمث ةعلق و نوينامعلا ٥

 . ٩] ددعلا ] © ٢ ط ؛ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا هرازو طقسم

 نييلاغتربلا مودق ىلإ هروهظ ذنم مالسإلا رشن و ةراجتلا و ةحالملا و نوينامعلا ©
 .بجر ميركلادبع دمحم :فلؤملا

 .م٩٨٩١/ه١ ٤١٠ طقسم

 ديحوتلا ةتكنل ديرملا ةدمع

 / ه١١ ٨٧ .ت) يتالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٧٧٢٣

 . ديحوتلا ةديمتع ىلع ح رش }ةط وطخ

 .بسني اهيلإ و تالت ةموح يف ةبرج يف فلؤملا دلو

 و كلسلاب لمعلا زاجأ نم ىلع درلا يف حضاولا ليلدلل ديؤملا حلاصلا لمعلا ©

 راطفإلا و موصلا يف نوفليتلا
 .(م٩١ )١٨٦٧-٤٨ ظوفحم جاحلب نب ىسوم نب ميهاربا :فلؤملا

 .ع وبطم



 ٣٩٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 حتفلا ةروس نم حتفلا رصانع ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 .ةط وطخ

 ةرارقلا لاوحأب قلعتي اميف ةياردلا ناونع ©

 /_ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح كىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 ١٨٨٨-٩٧٢٣)

 .ةرارقلا م خيرات يف وه و ه١ ٣٣٤ ةنس هفلأ ط وطخم

 نامع خيرات نع ناونعلا ٥

 .ييامعلا يبايسلا سماش ن نب دومح نب ملاس :فلؤملا

 .ييامعلا يثراحلا يسيع نب دمح نب دمحأ خيشلا ةقفن يلع هرشن

 .ص ٣٦١ .(ن.د) (.ت.د) ،(نامع ةنطلس)

 نامع ةيدوأ و نامع لابج و ةينامعلا تاماقملا و يبرعلا نطولا دودح هيف
 نامع و نامع لئابق و مالسإلا لوأ يف نامع ءاملع ريهاشم و ،ةرماعلا

 .نامع يف ةمئألا و ةيمالسإلا ةهجولا ىلإ رظنلاب

 ديلاقت ال ننس بازيم دئاوع ©

 -٤٢٩١/ه٧١٤١۔-٥٤٣١) راشق رمع نب نودع نب جاحلاب :فلؤملا
 .(م٦١

 .ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم

 .ع وبطم .مورك دمحأ جاحلا :مدقت

 ةينيدلا رئاعشلا يف ةيمالسإلا ةدحولا ةيوقت لماوع ©

 ىليلخلا لمح نب دمحأ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٣٩٤

 .م ٤١٦١ ١ه_/٢ ٩ .ط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 ص ٨

 و مايصلا و ةاكزلا و ةالصلا نع و احالطصا و ةغل رئاعشلا نع هيف ك

 يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا ةبوجأ نم حلاصملا نيع ©

 .ديمح نب دوعس ديلولا يلأ :بيت رت

 .ةيمومعلا ةعبطم , ا 6كقشمد

 راثآلا ىاعم يف راطوألا ةياغ ©

 .يواجنفلا يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم :فلؤملا

 ةنس يفوت و ه٣١٣١ ةنس دلو ،نامع ةنلتلس يف اجنف ةدلب نم
 .ه ٦

 .يديعسوبلا دمحأ نرب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 قيرفتلا و راصتنالا ماكحأ يف قيقحتلا ةياغ ©

 .(ه٦٤٣١-٠٨٢١) يكلاملا سيمح نب رماع :فلؤملا
 ثارتلا ةرازو ةزوحب ؤ؛ص ٢٣٦ }۔بها١٥٣١ خسن ٥٥٥ ٢‘ مقر ةط وطخ

 يف ‘دشار لام هب قرغ يذلا ببسلا نايب يف ةزوجرأ نمضتي .ةينامعلا

 .هنع باوجلا و ضرتعملا ضارتعا

 و حلاص نبال ةزوجرألا و دشار نب رصانل ةديصق هقبسي عومحب نمض
 .مهريغ و ناوشن و يملاسلل دئاصق

 ارثن و ًامظن ىوتفلا م اكحأ يف ىوصقلا ةياغلا ©

 .يواجنفلا ي ىسرافلا لمح نرب رصان ن ٢" روصنم . :فلؤملا



 ٣٩٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .نامع ةنطلس يف اجنف ةدلب نم

 لوصألا و عورفلا ملع يف لومأملا ةياغ ©

 .يشاطبلا سماش نب لمحم :فلؤملا

 ٧ م ٥ . ٤ ١ ه__/٥ ٩٨ ١ ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس

 .تادلحب

 داقتعالا ملع يف دارملا ةياغ ه
 .(ه ٣٣٢ ١ .تا) ىملاسلا م ولس نب ليمح نب هللادبع نيدلا رون : فلؤملا

 .ةعوبطم ةريغص 3ةديصق

 داقتعالا مظن ين دارملا ةياغ ©

 /_ه٥.٠٤١-٣٢٣١) ىلماكلاب ريهشلا ساروب دمحم نب هللادبع :فلؤملا
 .(م ١٩٠٤-١٩٨٤

 امتايبأ حرش و يملاسلا نيدلا رون خيشلل ةديصق رشن هيف و 5،ع وبطم
 .رسيم بولسأب

 ماكحألا و نايدألا يف مارملا ةياغ ©

 .يكلاملا سيمخ نب رماع :فلؤملا

 .تادلحب ةعبرأ ىف

 فالآ ةرشع يلاوح يلع يوتحي و ماكحألا و نايدألا يف ةزوجرأ وه و
 .اطوطخم لازيالو زجرلا رحب نم تيب

 بوسنملا رنألا يف بولطملا ةياغ ©

 .ىكلاملا سيمح نب رماع :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٩٦

 ناطلس نب ديعس نب يكرت نب لصيف نامع ناطلس حدم ف نامزلا ةرغ ه

 )١٢٨٤- نافلخ نب عنام نب فلخ نب ناخيش نب دمحم ريذنوبأ :فڵؤملا

 ٣٤٦ ١اه_(.

 مقر طوطخم ١٩٣١ نامع ةنطلس - ةفاقثلا ثارتلا ةرازوب ١٦ .ص
 هل وأ :

 اهلوعم اعزط يهنلا اهيلإ تقلأ 3 اهلكيه نسحلا راص سنألا نم سمش
 :هرخا

 ءافصالب قحلا لهأ تحرت ىدهلل وعدي هللا يعاد ماق ام

 لوسرلا ءامسأ ف لوسلا ٥

 . (م ١٣٢ ه_/٤ ١ ٩ ١ ٢.ت) شيفطا ىسيع ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ع وبطم

 نالجراو خيرات يف نابلا نصغ ©

 -٣٩٨١/_ه٤٨٣١-١١٣١) مازعا ومح اباب 5ملاص نب ميهاربإ :فؤملا
 .(م٥٦١

 .نالجراو نم خروم و ملاع
 اهلهأ بسن نالجراو خيرات لوح ةميدقلا رداصملا يف قرفت ام عمج هيف و

 ىلع مدقأ و م٢٣٩١/ه٠٥٣١ ةنس هفيلأت نم غرف دق و امنارمع و

 .ًاط وطخ لازيال و كلذ نود تلاح فورظلا نأ ريغ هعبط

 ٥٤١×٢.ه٥ ارطس ٢٣ ،ةقرو ٩٩ ،دمحاب نب دمحم ديعس جاحلا خسن

 .حضا و يب رغم لماك مم



 ٣٩٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ليبسلا نبا ةهكاف ©

 .ياث نب ريمع نب دشار :فلؤملا

 .م٤٨٩١/_ه١ ٤٠٥ !ةفاقثلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .نيئزج يف

 .ةيضابالا دنع بطلا يت

 ةايحلا لكاشم و (ةيبيللا) ةملسملا ةاتفلا ©

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيحي يلع :فلؤملا

 . ايبيلب ت ول ةنيدمم. دل و

 .مورك دمحأ قيقحتب عبط

 يو انف ©

 .يعملا فسوي نب بيبح :فلؤملا

 .ج ١، 0١٩٩٣ ٢ ط ،[.ن.د] طقسم

 يواتف ٥

 )١٠٤٥- يبرحلا يسيديلا نايب نب ملاس نب يلع نسحلا وبأ :فلؤملا

 .(م٨٠٧١-٥٣٦١/_ه٦١١ ٠
 .ةبرج ءاملع نم

 .نجسي نبب ردي لآ ةبتكمب ةخسن هنم ط وطخم

 يراتفلا ©

 .ىليلخلا دمح نب دمحأ :فلؤملا

 ©١ط .ةيمالسإلا نوؤشلا و فاقوألا و لدعلا ةرازو ،‘تامع ةنطلس

 .ةالصلا :لوألا ءزجلا م٦٩٩١/ها١ ٤١٦



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٣٩٨

 ضويب خبشلا مامإلا يراتف ©
 .ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .جاحلاب خيشلا دّمحم ريكب جيرخت و ميدقت و بيترت
 .م٨٨٩١ ،ةيبرعلا ةعبطملا ةيادرغ _

 .ص٧٣٧ ،م٠٩٩١/ه١ ٢: ٤١١ ط ؛ءاثعشلا يبأ ةبتكم بيسلا _

 ةمنألا يراتف ©

 .(م٩٤٣١ر/ه٠٥٧.تر يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ :فلؤملا
 .انلصت ل و ءازجأ ةنالث ف

 رباج مامإلا يراتف ©
 ق يواتفلا هذه تعبط دقو هب قلعتيام و حاكنلا ق ي واتف ةع ومح يه و

 . تاباوجلا باتك رخآ

 يركبلا يواتف ٥

 - )١٣١٩ يركبلاب ريهشلا ىلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا

 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها٦.٤١

 .نيأزج يف ،م٢٨٩١/_ه١ ٤٠٦ ةيبرعلا ةعبطملا {ةيادرغ

 و ةيصخشلا لاوحألا اهيف امب تالماعملا و تادابعلا و ةديقعلا يف يه و
 و ةيملع ىرخأ ىلإ ىولبلا تمع و رصعلا روطت اهبجوأ لئاسم ضعب
 فورظ يف اهتلئسأ فلؤملا يلع تدرو ةيخيرات و ةيعامتجا و ةيقالخأ
 .ةت وافتم

 بويأ نب نونحس يراتف ٥

 .(م١٦٩-١٢١٩/ه٠٥٣-٠.٠٣) بويأ نب نونحس :فلؤملا



 ٣٩٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 لهأ نم دعي ناك و ،تاياور مولعلا يف هنع تيور ؤهيقف .ملكتم ملاع

 نامثع يبأ نع و ،رصن نب ميس و سنوي يبأ نع ملعلا ىقلت ،تاياردلا
 و ،كدلخم نب ديزي مساقلا وبأ :مهنم ريثك عمج هنع ذخأ .سنوي نب ديعس

 سلبارط ةهج يف ةيسنم ريغ ةظوفحم هراثآ و فاتلز نب الغي رزخ وبأ
 .كاذنآ

 ضويب خيشلا مامإلا يواتف = ةيهقف و ةيملع ةلئسأ ىلع يواتف ©

 .(م١٨٩١۔-٩٩٨١/ه١٠٤١-٣١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإل

 .نيأزج يف اهعبط و (لداعشاب) جاحلاب خيشلا ريكب ذاتسألا اهعمج
 .م١ ٩٨ ،ةيب رعلا ةعبطملا ،ةيادرغ

 خيشلا نب لضاف يواتف ٥

 .(م٨١/ه٢٦١.ق :لوألا فصنلا) خيشلا نب لضاف :فلؤملا

 .تالتا ةيرق نم هيقف و ملاع
 ببسب ثارتلا نم ريثكلا قرتحا دقف ،اهيلع رثعي مل ،نيساَرك وأ سارك يت

 .م٩١ ٥١ ةنس اهلهأ اهرجه ام دعب تولان ىلع ةيضابإلا ءادعأ تاراغ

 ةيهقف يواتف ©
 ٤٣٠١.ت) ىيسيوزغتلا دّمحم هللادبع يبأ نب ديعس نامثع وبأ :فلؤمل
 .(م١ ٢ ٦ ٥/_ه

 ةقلح يق ازراب اوضع ناك ءةبرجب ملعلا سلاحجب اوسأرت نيذلا خياشملا نم

 امتهم ناك و ةبرجب بيبزلا يداو عماجب سرد .اهتسائر ىلوت ذإ بارعلا

 .اهخاسنتسا و بتكلا عمجب

 .طوطخم باتكلا و



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ..٤

 ةيهقفلا يواتفلا ©

 .(م١ ٤٩ ٢/ه٨٩٨.تر "ديعس ىمع" ب ريهشلا يريخلا يبرجلا

 .ط وطخ

 ةيهقفلا يواتفلا ©

 نب (لوألا) دمحأ نب دمحم نب (ينياثلا) دمحأ نب ناميلس عيب رلا وبأ :فلؤملا

 /ه٨٨٠١ ي يح) يبرجلا يشكيودسلا يبصقلا ةنس يبأ نب مساقلا يبأ

 .(م١ ٦٧٧

 رمع نب دّمحم يشحملا مع نبا و ءاملعلا و ملعلاب ةريهشلا ةنس يبأ ةلئاع نم

 نب سنوي ةاجنلا يبأ خيشلا دي ىلع هدلبب ذملتت سنوتب ةبرج ةريزج نم
 .يبرحلا تيراعت نب ىيحي نب ديعس

 ماكحألا يف يواتف ©
 ١١٠٣- نيب يح) يميجألا يدوداجلا ىيي نب ديعس نامثعوبأ :فلؤملا

 .(م٤٣٧١-٢٩١٦١/_ه١١ ٤٧

 .ط وطخم

 .سنوتب ةبرج ةريزج خياشم نم فلؤملا و

 ةبوجأ و يواتف ©
 /ه٧٨١١.ت) يكيلملا يعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ :فّؤملا

 .(م١ ٧٢

 .امخض ادلحجب تنّوكل تعمج ول



 ٤٠١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةبوجأ و يواتف ©
 يف يحر) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ :فلؤملا

 .(ع٧٠٤١/ه١٨ .
 .ةيضابالا دنع ةديقعلا و هقفلا ى

 .ةط وطخ

 ةيهقف ةبوجأ و يراتف ©
 يجعصملا ي واد رغلا مساقلا يبأ نب ىجح نب مساقلا يبأ نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١/ه٩٢١١.ت) جاحلا دوّمحب ريهشلا

 .ةط وطخ

 ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا دنع مامكألا حتف ©

 .يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس :فلؤملا
 .م١٨٩٦١/ه١٠٤١ ،١ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ص ٤٠٤

 ثحب دلق و يبرغملا يميمتلا زي زعلادبع خيشلل ماسبلا درولا . باتكل مظن وه و

 هيلإ مظانلا فاضأ ثيح كنف ق سيفن باتكلا و اديج افرح ماكحإلا م ولع

 .ةمهم تافاضا

 ينيمنلا زيزعلا دبعل .نيدلا ملاعم حرش .بالطلل بابلا حتف ٥

 .(م٩١ ١ ؛٤/_ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ط وطخ

 يليلخلا هللادبع نب دمحم ليلخ يبأ مامإلا تاباوج نم ليلجلا حتفلا ©

 .ينراحلا دمح نب مل اس :بيترت



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤.٢

 .يقونتلا نيدلازع :قيقحت

 .ص١٤٨ ،م٥٦٩١/_ه٥٨٣١ ةيمومعلا ةبعطملا قشمد

 رئوادلا حتف ©

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 :هلوق اهلوأ و اهحرش و ةيئاب ةموظنم وه و
 بتتكي لصفلا موي ينزو حيجرت بستكا هنم ادمح هللدمحلا

 .ةيبرعلا ىق

 .نامع ةنطلس -۔يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 فاصنالاو لدعلا رصتخم حرش حرش : :هللا حتف ٥

 .(م٢٣٣١/٤١٩١.ت) شيفطا ىسيع نب فسري نب دمحما :فلؤملا
 ينا ق تناكل تعبط ول ،نراقملا هقفلا لوصأ ق ةع وس وم وهو طوطخم

 .ادلج رشع

 نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا ٥

 .(م٧٥٨١/ه٤٧٢١) دمحم نب ديمح قيرز نبا :فلؤملا

 .يس رم دمحمو رماع معنملا دبع هرشن

 ٢: ط ؛ص٤١٦ ،ط 8١٩٧٧ .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 .ص٤١٦ ،م٢٩٩١/ه١١٤١ ٣: ط م٣٨٩١/_ه١ ٤.٢٣

 نآرقلا ذفاون حتف ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣٢١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤمل

 ١٨٨٨-١٩٧٣).
 .ثارتلا ةيعمج رشن ،ةرارقلا _



 ٤.٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ص٣١د ،م١٩٩٦١/ه١١٤١ 0٢ ط ،يرماضلا ةبتكم طقسم _

 برغملا دالب خيرات يف برغملا حوتف ٥

 .ت) ييالج راولا يناردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٥٧١١/_هد٧٥ ٠
 ركذ و .ايناملا نئازخ ضعب ي دجوت هئازجأ ضعب نإ لاقي .دوقفم وه و

 هنم ا زح ىأر هنأ باهولادبع نيسح نسح خ رؤملا نع ناظقيلا وب أ خيشلا

 .يكسنالتوم هلعل و 6 ويكستنوم قرشتسملا ةك رت يق

 قتفلا ه

 .دومح ناضمر :فلؤملا

 رئازجلا ةيرجح ةعبط

 بيبح نب عببرلا ايتف ©

 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا

 .جحلاب يفوت و اهئاملع لحاطف ن ٠ م ةب رج هم ولع ىقلت و ةرا وز ةنيدم دل و

 .ةبرجب ةينورابلا ةبتكملا يف طوطخم دجو ناونعلا اذهب و

 تايضابالا تاف ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 .ةط وطخ

 ضئارفلا ٥

 نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب يثاكلا دبع رامع وبأ :فلؤملا
 .م ٧ ٥ه_/ ١١٧٤ . :لبق.ت) ييالجراولا ىت وانتلا دمحم نب فس وي



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤.٤

 . ط وطخ

 و نالجراو ىرق نم توانت ةيرقب دلو 0 نالجراو نم ملاع فتؤملا و
 .نالجراو يحاوض نم ليدنماب لبج ىلعأ يف نفد و يفوت
 ٢٨. ص ،يملاسلل ةيضرلا ةعمللا :ردصملا

 ضئارفلا ©

 .يلاطيحلا ىسوم نب ليعامسإ :فلؤمل
 .نيققحملا ضعبل ةيشاح هيلع و .نييضابإلا نيب روهشم وهو
 ٢٥. ص ةيضرملا ةعمللا :ق يملاسلا هركذ

 ضنارفلا ©

 .يدارملا سيق نب رابجلادبع نبال
 ."عيبرلا ثيدح وه و هتمملأ و هيلع تفقو" :يداربلا لاق

 لئاسم ضعب لوانتي وهف ،ةيضابإلل ةيوقلا ديناسألا نم باتكلا اذه ربتعي
 ةيرصملا بتكلا راد يف باتكلا اذه نم ةصقان ةخسن دجوت ،اهيلع درلا و

 .رئازحجلاب ةيدمحألا ةبتكملا يف ةلماك ةخسن كانه :ليق و

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر يداربلا :ردصملا

 نيبلاطلا جاهنم نم ضئارفلا ©
 .ال وأ نيبلاطلا جهنم نم اراصتخا ناك نإ يردنال
 .يديعس وبلا رىحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ط وطخ

 بازيملا يف ناوخإلا ةيده حاضيإ يف تارفلا ©

 .تا) وسيردا نبا ،يبازيملا ييجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦٩٨١/_ه١ ٣٣



 ٤٠٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نايبلا و فشكلا لالخ نم ةيمالسإلا قرفلا ©
 .اهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا
 .ليلحخلادبعدمحم :قيقحت

 .١ط رشنلل ةيموقلا ةعبطملا ڵم٨٩١ ٤ ،ةيسنوتلا ةعماخلا سنوت

 جراوخلا و ةيضابإلا نيب قرفلا ©

 شيفطا فسوي نب ميهاربإ نب دّمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ :فلؤملا
 .(م٥٨٣١-۔_ه٥٠٣٢١)
 .با زيمم نجسي ىب نم ل اع

 .ص ٤ ٤١ ١ه/١٩٩٣م، ٢٣١ ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 جراوخلا و ةيضابإلا نيب قرفلا ©

 ٣٩٨١/_ه٤٨٣١-١١٣١) مازعأ ومح اباب حلاص نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م٥٦٩١-

 .نالجراو نم خرؤمو ملاع
 .ثارتلا ةيعمج ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن اهنم

 دقرفلا ©

 ٥٠٩١/_ه٨٠٤١-٣٢٢٣١) (دقرفلا) حانجوب ىيحي نب ناميلس :فلؤملا

 .ةيبرعلاب تالاقم ةعومحب وه و

 بيتاتك يف هتسارد أدب با زيمبب ةيادرغ ةنيدم نم ىفحص بيدأ فلؤملا و

 ةيوناثلا هتسارد متيل رئازحلا ىلإ داع و سنوت ىلإ رفاس مث ،هتدلب سرادمو
 سيداب نبا خيشلا ةفاحص يف كراش ،ةمصاعلا رئازلاب (وجوب) ةيوناثب

 .ناظقيلا يبأ خيشلاو



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 باوجلا و ةلأسملا يف باطخلا لصف ه

 .ينامعلا يبايسلا ليمج نب نافلخ :فلؤملا

 .م٤٨٩١/ه٤٠٤١ 8،إط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘طقسم

 .ج ٢

 و موصلا و ةاكزلا و تاراهطلا و نيدلا لوصأ ف ص ٦٢٥٠ :لوألا ءزجلا
 .تاقفنلا و حاكنلا و نامالا و جحلا

 و اياصولا و اياطعلا و ةعفشلا و ع ويبلا يف :ص ٦٤ :ياثلا ء زجلا

 .ءامدلا ماكحأ و ثيراوملا

 تاقلعملا بيترت نم لئاسم راصتخا يف لصف ه
 يسباقلا يطفنلا يتازملا يتالسولا فلخي ني ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤمل
 )رت.٤٧١ه/١٠٧٩م(.

 .ط وطخم
 .يطفنلا ،يتازملا ،يقالسولا :هتبسن تددعت ،هيقف و يلوصأ فلؤملا و

 ةرثك و ‘©برغملا ع وبر ي ةيضابإلا نطاوم نيب هرافسأ ةرثكل ،يسباقلا
 .هل ارشن و ملعلل ابلط هلاح رت

 ركب نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع : غيرأب ةيضابإلا ءاملع نم ملعلا ذخأ

 نالسيو دّمحم يبأ خيشلا نع ذخأ امك ،لوصألا هيدي ىلع أرق يس وفنلا

 برد قيفر ذئتقو ناك و ،ةبرجب ع ورفلا هريغ نع و ييساريلا حلاص يبأ نب
 نأ امممداع نم و .ملعتلا ىلع ابحاصت و ريخلا نب نسكام خيشلا هتسارد

 نم اهجو أرق اذإف نسكام دمحم يبأ ىلع باتكلا عيبرلا وبأ أرقي

 .اضيأ نسكام دّمحم وبأ اهدر و ،هلئاسم عيبرلا وبأ سرد ساطرقلا

 راصف ،ءارقإلا يف هرمع ةيقب و ،ةءارقلا يف هبابش يفأ إمولعلا يف ةياغ وه
 .نيدلا بسن ةلسلس مهيلع تزاج نمم و ةبارعلا رباكأ نم

 



 ٤٠٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يف ةيضابإلا نطاوم نيب ةلقنتم ةقلح هذاختال ريثك قلخ ملعلا هنع ذخأ
 دالوأ لاثمأ هتذمالت نم هعم ج رخي و رزخلا و ةيد وألا و لابحلا و لوهسلا

 مث ،ةبرجب ريبكلا دجسملا يق ىيحي نب ركب يبأ و ليصف ءايركز يبأ خيشلا

 مث 6فوسأ مث 6يلع يب ةعلق مث اتسلومت مث سةسوفن لبح ىلإ هتقلحب جرخي
 مث م٧٥٠١/_ه٤ ٤٩ ةرايزلا ماع يف نالجراو مت ،نيسامت مغ !ةنالغو
 ب هلزنم ثيح لبحلا من .ةفزنز مث ٠ ٤٥ه_/٠٥٨ ١ ةيادب يف تاركلا

 ىقبي ةدلب لك يف و ،"نينوت" ب مث ٠٦ ٩/_ه٢٦٤ ةنس "تسلومت"

 بأآلط ن م ريثك و اهلهأ مهيلع عمتجي ميلعتلا و ملعتلل ةدم هتذمالت و

 .ملعلا
 و ،يسوفنلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا : ًاضيأ هذيمالت .

 و ،يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت خيشلا و ،ميهاربإ نب ميهاربا خيشلا
 ةفيلخ نبا نامثع ورمع وبأ خيشلا و ،ريخلا نب نسكام دّمحم وبأ خيشلا

 ...ريثك مهريغ و ،يتوسلا
 يفف ةيرابخأ وأ تناك ةيهقف ةريثكلا هتاياور نم ولخت املق ةيضابإلا بتك

 ايركز يبأ ة ةريس و ،هيلإ ةبوسنم مكح و ىواتف - النم - تاقلعملا باتك

 .عيبرلا يبأ تاياورب ةئيلم هل رصاعملا نالجراولا

 حلاص يبأ نب نالسيو دمحم يبأ هخيش دي ىلع ةقلحلا بتر يذلا وه

 .ةب رجب
 ببسب كلذ لعل و هداليم عضوم يف فلتخا املثم هتافو عضوم يق فلتخا

 . ةريثكلا ةيملعلا هتالقنت

 برغملا لهأ و قرشملا لهأ فيلآت ركذ يف لصف ٥

 :يف يح) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ :فلؤملا

 .(م٧٠٤١/ه١٨ .

 رهاوجلا نمض ع وبطم



 ةيض اب ال ١ رد اصملا مجعم

 ةرارقلا يلاهأ نيب تعقو ةنتف يف لصفلا ٥

 .(م٤٣٨١/_ه٠٥٢١ :يق ّئيح) ديعس يمع ،حلاص نب رمع :فلؤملا

 ١٢٥٠ ب ةخرؤم بازيم ءاملع مساب ليعس يمع سلجب هدي طخب ةقينو

 .م ١ ٤٣٨/_ه

 ىلع ذملتت ةاضقلا يضاقب رهتشا بازيم ةيادرغ نايعأ نم فلؤملا و

 .(م٨٠٨١/ه٣٢٢١.تر ىيمثلا زيزعلا دبع خيشلا

 ةقلح ىق اوضع ناك و صاصقلا باتك شيفطا بطقلا هيلع أ رق املاع ناك

 .ةياد رغب ةبا ل ا

 هقفلا لوصأ يف لوصألا لوصف ه
 .(م٢٧٩١/ه٢٩٣١.تر يبايسلا ليمج نب نافلخ ىيحي وبأ :فلؤملا

 إم٢٨٩١/ه١ ٤٠٦ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٤١٤

 ريخلا يف بيغرتلا و لئاضفلا ©
 .فلخي نب ناميلس عيب رلا يلأ خيشلل

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :ف يداربلا هركذ

 ءاهقفلا ف تايورملا و لئاضفلا ٥

 .يبرغم ،لماك ته٣٤٣١ يناثلا عيبر ٢٩ :خسنلا خيرات طوطخم

 .نجسي ىب رذي لآ ةبتكمب لصألا تاقرو ٣ مم .٢٢٣× ١٦٥

 مهنع اضرلا و ةباحصلا لضف ه

 .(م١٨٩١۔٩٩٨١/ه١٠٤١-٣١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإل



 ٤.٠٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةايحلا دهعمب جرختلا ثوحب راطإ يف {ةناجوأ ديمح نومب بلاطلا ريرحت
 .(فمصم)

 ةرحلا و ةليضفلا ©

 )١٢٧٢- ينالهبلا يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا
 .(_ه ١٩

 ،يرشبلا ريشب نب ديعس نب يسيع نب هللادبع نب يسيع خسن «ص٢ا
 . ه ١٣٤٦

 يلبلا دج نم لالخالاك حولت اقنلا حفسي ميسنلا حود اىلإ وفهأ :هلوأ
 .ىوذ ناك نا و ضورلا رضنيف مكعوبر يلع حرولا رطمي و :هرخآ
 .ةر وصقمل ا اضيا يمست مكحل ا ىق ييالهبلل ةديصق نمضتي

 ةرازو ةبتكمب ٦٥٥ مقر :ةروصقملا :ناونعب و ٣٦١٠ طوطخملا مقر

 .ةينامعلا ثارتلا

 ربكألا هقفلا ©

 .يصقشل ةللا ديعس نب سيمح :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يف ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ديز نب رباج مامإلا هقف ©
 )١٨ ييامعلا يقوخجلا يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ :فلؤملا

 .(ع١١٧-٩٣٦/_ه٩ -٣

 .شوكب دّمحم ىجي :قيقحت
 .٢ط ،م٨٨٩١/ه١ ٤٠٨ ثةيبرعلا ةعبطملا ةيادرغ

 سراهفلا هليذب 3صا٠٣٢٧ءم١ ٩٦ يمالسإلا برغلا راد توريب

 .ةرهاقلاب ةيمالسالا و ةيبرعلا تاساردلا و ثوحبلا زكرم دادعإ .ةينفلا

 ٠ ٧-٥ ٧١. ٥دص :ةيمارغ ويلبب



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤١٠

 بدألا راطإ ف هقفلا ©

 يلع نب ميلس نب رورس نب ديمح نب هللادبع نب ديمح رورس يبأ :فيلات

 .يلئاسملا ينامعلا يعماجلا

 /ه٠١٤١ :١ط هةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص٤ ٦٦ دحاو دلحب ق ني ءزج ق .م . ٩٩ ١

 .ةسمخلا ناكرألا ق رعش :لوألا ء زجلا

 .بدألا راطإ يف هقفلا باتك نم :يناثلا ءزجلا
 نب هللادبع خيشلا ظيرقت و يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ظي رقت هيف

 .يليلخلا يلع
 اخيرات و الخدم عيرشتلا و هقفلا ©

 .يجاويتلا رمع نب نهم :فلؤمل
 .ص٧٣٢٢ ،م٦٩٩١/ه٧١٤١ ط (.ن.د) ،نامع ةنطلس (يورر

 ٣(. ؛يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ)

 ليلدلا و هقفلا ©

 -٤٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١ر راثق رمع نب نودع نب جاحلاب :فَؤملا
 .(م٦١

 .ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم

 .ةيوناثلا و ةطسوتملا لحارم يف سيردتلل تاقلح عبس يف
 .ع وبطم

 سيسبا رمع جاحلا ديقفلا ©

 .ةايحلا تايتف

 .(م٢٩٩١ سرام/ه١ ٤١٦٢ ناضمر) ٧ ددعلا 3"ةيحلا' ةلحم ىف ترشن ةلاقم



 ٤١١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةيضابالا دنع يوعدلا ركفلا ٥

 .يماي رلا هللادبع نب ناميلس نب هللادبع :فَؤملا

 .(نامردلا مأ نيدلا لوصأ) ةيلكب ريتسجام ةلاسر

 .ص٦٢٢٦ .م٦٩٩١/ها١ ٤٧

 فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ه

 شيفطا

 - )٤ ١٣٧ نالهج يساك نب رصان نب مساق نب رصان نب نودع :فلؤملا

 .(م٨٨٩١-٥٥٩١/ه١ ٤٠٩
 ٣٠٤ ،م١٩٩١ ،يرماضلا ةبتكم ،(ةنطلسلا) نامع \٢؟ط _

 .تافاشك ىلع لمتشي ،٢٧٢۔-٣٥٢ص :ةيفارغويلبب

 .( ريتسجاملا ةلاسر راطإ يف) ثارتلا ةيعمج ةرارقلا _

 يياعملا ةقب ر نم يياعملا كف ٥

 .شيفطا فس وي ن دمحا :فلؤملا

 .ط وطخم

 نمحرلا ةعاط قيرط ىلإ يداهلا ناتسبلا هكاوف ©

 .يتوليحما ملاس نب سيمخ نب ملاس :فلؤملا
 ،م٨٨٩١/ه٩٠٤١ 8لط .ةفاقنلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ج ٣

 مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف ©

 .ايك و ورتلا ن نيسارخلا شبنخ خ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب هللادبع :فلؤملا

 دجوت و يرجملا رشع نال نرقلا ةيادب و رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم اهكلمي تادلجب ةثالث يف عقت ةدحاو ةخسن نآلا

 .نامع ةنطلس طقسم يديعس وبلا د وعس نب

 ي رجحل ا رصان نب ل اس نب يلع خيشل ١ ةبتكم يف ةخسن هنم دجوي اضي أ و

 .نامع ف ةفاقنلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب يرخأ ةحخسن و

 ثداوحلا و بورحلا ضعب دادعت يف ©

 .ياليحلا ناميلس :فلؤملا
 .ةيادرغ "ثارتلا ةيعمج ةبتكم }طوطخم

 يضابإلا ركفلا سرد يف ©
 .اب رمع :فلؤملا

 ةءافكلا ةداهش لداعي ام لينل مدق ،يريبعجلا تاحرف ةبتكمب نوقرم
 .ص ١٤ .[.ت.د)] نارهطب

 .(م١٨٩١-٩٩٨١/ه١٠٤١-٣١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .ج احلب خيشل ا دمحم نب ىسيع ري رحت

 ١ -٥. ج ام ١٩٩٨ و مه١ ٩٩٢ نيب ‘ا رتلا ةيعمج رشن ةرارقلا

 دولخلا ليبس ي ه

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ ،يلماكلا سار وبأ :فلؤملا
 ع وبطم

 نآرقلا مدق ىعدا نم ىلع درلا يف نانلا ضيف ©

 .يدشارلا دمح نب ديعس :فلؤملا



 ٤١٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةينونلا ىلع ةر و فقوملا اذه نع عفاد دق و نآرقلا قلخ تابثإ يف ةديصق

 ،نآرقلا قلخ مدعب لوقلا اهيف ءاج نيلا رظنلا نب دمحأ خيشلا ىلإ ةبوسنملا

 ىعدا نم ىلع درلا ين لانملا ضيف اهامس ىرخأ ةينونب ديعس خيشلا اهضراعف

 :اهعلطم و © نآرقلا مدق

 ينان اميدق ىلوملل تلعج و نآرقلا ةرطف الهج ت ركنأ

 نايدلا عم امدقلا تبني مل اذإ ديحوتلا صلخأ نمم تأرب و

 نبتكأل يلع هللا نم نئل و :اهيف لاق يملاسلا نيدلا رون اهيلع علطا املو

 و ٢٤٧( ص .راونألا قراشم) اماوصب دهشي و اهقلغم حتفي احرش اهيلع
 هامس دق و هتبتكم دوجوم حرشلا كلذ و نيدلارون اهحرش دقف لعفلاب

 . نآور قلا مدق يعدا نم يلع درلا ي نانلا ضيف حرش نايبلا ضور

 اذه ناميلس و يوزنلا يدنكلا دمحم نب ناميلس خيشلا اهحرشب ماق امك

 رونل داقتعالا ملع يق دارملا ةياغ ةديصق حرش دادمالا ةيادب باتك بحاص وه

 .ىملاسلا نيدلا

 دمحم خيشلل ،نامعلا قناتش يف ةعوبطم (نانملا ضيف ينعأ ةديصقلا هذه و

 :باتك نمض تعبط ًاضيأ و اهدعب ام ه ١ د ٦/٣ "يبيصخلا دشار نب

 هللادبع نب كرابم روتكدلل هراثآ و هتايح يدشارلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا

 ٨٩-٩٥. ص يدشارلا

 سيق نب نازع مامإلا حوتف يف ©
 .(ه٨٧٢١-٦٢٢١) يليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 ةرازو ،\تاطوطخملا ةبتكمب ٢١٩٩ مقر ص٩ ته٩٣٣١ خسن طوطخم

 ةينامعلا ثارتلا

 :هلوأ

 د وعسلا كالفا هللادمحب دوسحلا مغر يلع تراد دقل

 



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يديعسوبلا ديعس نب دمجأ مامإلا حدم يف ه

 .يكمردلا دمحم نب هللادبع نب دمحم :فلؤملا

 ،نامع ةنطلس ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازوب ١٩٣٧١ مقر ‘طوطخم

 حدم يف ةديصق نمضتي ،هب اقفرا هارقاع اي ىوهلا ريسأ :صقان هلوأ ص٧

 ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سرماق ©
 .(ع٩١/ه٣١.ق) يدعسلا سيمخ نب ليمج :فلؤملا

 نامع ةديرج راد عباطم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 دئاقعلا يف ،ادلم ١٩١ يف ،م٣٨٩١/ه٣٠٤١ رشنلا و ةفاحصلل

 ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم يف هنم اءزج ٨٩ دجوي و .ةيضابإلا
 .ةينامعلا

 ١٠. و مقر ،رئازحلا بازيم نجسي ييب ؤبطقلا ةبتكمب طوطخم هنم _
 .ه ١٢٩٩ ءرابحنزب ةيناطلسلا ةعبطملا هتعبط _

 نمضت دق ،ةيمالسإلا ةعيرشلا نونف عيمج اهيف ديق ،ةيمالسإ ةعوسوم وهف
 .اريثكائيش نيرخأتملا ةبوجأ نم هيلع داز و .عرشلا نايب يف ءاجام

 و فورعم اءزج نيعست يف" ٢٨١ ص !ةيضفلا دوقعلا :يق ينراخحلا هنع لاق

 . روهشم

 يولهبلا ةكرب يبأ ركف يف تاءارق ©

 .نيثحابلا نم ةعومجب

 ١0ط ،م١٠٠٢/ه٢٢٤١ ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ٤ ١ نم ةكرب نبا ىركذب ءافتحا يبدألا ىدتنملا اهماقأ نلا ةودنلا داصح

 .ه١ ٤١٩١ مرحم -١٥



 ٤١٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 يمدكلا ديعس يبأ ركف يف تاءارق ©

 .نمثحابلا نم ةعومحجج

 .١ط ،م١٠٠٢/ه١ ٤٦٦٢ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ناهبن ىبأ ركف يف تاءارق ©

 .نيثحابلا نم ةعومجب

 طقسم نامع "يبدألا ىدتنملا هةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةعابط

 .١ط م٠٢./ه١ ٤٦١

 يليلخلا ركف يف تاءارق ه

 /ه١ ٤١٤ ،يبدألا ىدتنملا ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ما ٤

 ىماسلا ركف يف تاءارق

 .يبدألا ىدتنملا

 م و يم رارو .م٣٩٩١/_ها١ ٤١٣ اط .ةفاقثلا ةلا ثا ,تلا ة ,ا ١ ١ طقسم

 قرفلا نيب ةيضابالا باتك يف ةءارق ©

 .ةناج وأ ديمح :فلؤملا

 (م٨٩٩١/ه٨١٤١ ناضمر) ١ ددع ،ةايحلا ةيرود :يف ترشن ةلاقم

 ٤ ١-١٥٥. ٤؛ص

 ةيضابإلا دنع امتاور و اهتياور ةنسلا كهورسفم و هريسفت نآرقلا ٥



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م ١. ١٩٨٤ ط ،ةيب رعلا ةعبطملا ةيادرغ “بازيم

 ةيضابالا دنع ةنسلا و نآرقلا ©

 .لمح خيشلا نبا :فلؤملا

 .م١ ٩٨٤ كةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا - ةيادرغ

 ع ل 2 ن = سيسأتلا ذنم ةرارقلا ©

 .يكسنالتوم :فلؤملا

 .م ١٩٠٨ & رئا زجلا

 رثألا نم فلتخملا عمج يف رصبلا ىرق ه
 نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ ركب وبأ :فلؤمل
 . رظنلا نباب ريهشلا ناميلس

 دجو مخض وه و هنم دحاو دلج الإ قرحلا دعب دجوي م تادلب عبرأ يت
 مسق - ةينامعلا ثارتلا ةرازو يف هنم دجوي و فلؤملا طخب لئامس جراخ

 .اميدق هيلع روثعملا ءزحلا هلعلو تاطوطخملا

 خياشملا ريس يف ةيضابإ باتك نم ليلق مسق ه
 .لوهحجب فلؤم

 .ةيفوكارك ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يق خيرات نودب ةميدق ةخسن
 ه٨٧٣١ ةدعقلاوذ ،١ج ٥}{ جم .ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلس : رظنا

 .١٢ص

 هقفلا يف يضابإ ب اتك نم مسق ٥

 .فلؤملل مسا الو ناونع الب

 



 ذ ٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ها ٣٧٨ ةدعقلا وذ ١ ح ‘ ٥ جم { ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم : رظنا

 .١٢ص

 ةيضابإلا باتك نم مسق ©

 و مهخيرات و ةيضابإلا ةمئألا ةريس يف وه و فلؤملل مسا الو ناونع الب

 .ريغصلا نبال باتك نم مسق هيف

 .ةيفوكا ركب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف ،خيرات نودب ةثيدح ةخسن

 ةدعقلا وذ ،لّوألا ءزجلا سماخلا دلجملا 3 ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةنج : رظنا

 .٠٢-٩١ص ،م٩٥٩١يام/_ه١ ٨

 /__ه ٤ . ٥3 . تا) يئاطس رفلا فس وي نرب ركب يلأ نرب دمحم نس دىجحأ : فلؤملا

 .(م١ ١١
 س

 نع و هيبأ نع ملعلا ذخأ .ءاطسرف نم هلصأ ،نالجراو ءاملع نم ذف ملاع

 دّمحم ىبأو (م٨٧٠١/ه١٧٤.تر) يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ

 دجو و ةسوفن لبجب نانسمأ يف وافيي نب دعس و حلاص يلأ نب نالسيو

 و اهيلع فكعف .ةقراشملا بتك نم ءزج فلأ نيثالث و ةثالث امتابتكمم

 .اهأرقف ةدئاف اهنسحأ اهنم راتخا

 وبأ و حلفأ نب حلاص و ،يوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ :هتذمالت نم

 و ميركلا دبع نب مالسلا دبع و ،ءايركز نب ىيحي و «يسوفنلا دسم هللادبع

 هرمع نم ةريخألا نينسلا يف و .ريثك مهريغ و سابعلا يبأ نب قاحسإ هنبا
 ةعيرشلا يف تاهمألا نم اهلك هبتك ربتعت و اباتك نيرشع و ةسمح فنص
 يلا هيخأ دعب غيرأب تنا وصتب قوت .يضابإلا بهذملا ىلع ةيمالسإلا

 يذ رهش نم ةفرع ةوحض ف سيمخلا موي كلذ و دهازلا فسوي بوقعي



 ةيضابالا رد اصلملا مجعم

 ةينامث يف نيضرألا لوصاو ةمسقلا باتكو .م١١١/ه٥ ٤ ٠ ماع نم ةّجحلا
 جاحلب خيشلا و رصان دّمحم روتكدلا قيقحتب نامع ةنطلسب عبط .ءازجأ

 مث ص٨٢٦٥ 8١٩٩٢ ©لط ،يرماضلا ةبتكم طقسم ،لداعشاب ريكب
 .م٧٩٩١/ه١ ٤١٨ ؛ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج رشن ،رئازحلا يف هعبط ديعأ

 ةرسألا و مألا ىلإ دئاصق ه

 .يسح رارج مهدأ : فلؤملا

 .م٩٨٩١ ،ءايضلا راد ندرألا

 ةيرعش دئاصق ©

 ٣٣٩١/_ه٦١٤١-١٤٣١) لقعم وب دمحأ نب دواد نب رمع :فلؤملا
 .(م٩٩١ -٦

 .بازيم ناك امل اهمظن

 رصن يبأ خيشلا دئاصق ه

 .يداربلا اهركذ

 .يداربلل ، ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :اهنع عجار

 يبرعيلا ناطلس نب فيس مامإلا حدم يف دئاصق ٥

 .(ه١١.ق) يرفاغلا ميثع نب فر نافلخ نب نانس نب فلخ :فلؤملا

 يف ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ةزوحب ٢٤٣٥ مقر ةطوطخم

 ناطلس نب فيس حدم ي دئاصقلا نم اددع نمضتي .نامع ةنطلس

 .بيبح نب حلاص خيشلا عم كا شلاب اهفلأ ةديصق اهنم ،يبرعيلا

 بطقلا دئاصق ه

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣٢١.ت ) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 



 ٤١٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ةط وطخ

 ةرثانتم دئاصق ©

 .ىرشبلا ىسيع نب يسوم :فلؤمل
 خيشلا : ينابيشلا رماع نب دمح نب ك رابم نب ناطلس رصاعملا ثحابلا لاق

 رشع ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع دحأ ىرشبلا يسيع نب يسرم

 .هيلع لدت هراثآ تيقب نكل هخيرات ليجستب نيواودلا لفكتت مل يرجهلا

 .هتصق يكحت اهعدنلو هراثآ ىلإ رظننلف
 . هبسن و همسا

 تاطوطخم يف ديق امك يرشبلا ريشب نب ديعس نب يسيع نب يسوم وه
 كلام نب ةءانه ييب نم ذخف ‘براحم يب نم نويرشبلاو ،ننارخلا هباتك

 ."نامع دزأ نم كمهف نب

 يحنملا يرشبلا رمع نب دمحم هللادبع وبأ خيشلا :نيمدقتملا مهمالعأ نم و

 هلاسرإل هيلع نامع لهأ يأر قفتا يذلا وه ه سداسلا نرقلا ءاملع نم

 ىلإ ةيضابإلا بهذم نم اوعجر نيذلا اهلهأ رمأ يف رظنلل ةولك ىلإ
 .ةيوشحلا

 ۔ يرشبلا ريشب نب ديعس نب يسيع نب هللا۔ابع نب يسيع :نيرخأتملا نم و
 مجرتملا خأ نبا هنأ هبسن نم رهظي و يملاسلا نيدلا رون مامإلا خاسن دحأ

 نب يسوم خيشلا نطوم ىلإ اندوقي نأ نكي يذلا هنطوم ىلإ دتهأ مل و ،هل

 هتافوو هدلوم
 ءاملعلل هترصاعم نم ديفتسن و شهتافول الو هدلومل اددحم اخيرات دجأ مل
 دلو هنأ برقألاو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا مالعأ نم هنأ مهركذ يتالا

 يذلا هنطوم يردأ تسلو ،يناثلا فصنلا يف يفوتو هنم لوألا فصنلا يق

 .هب اشن



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٢٠

 هرصع

 نيرخأتملا ءاملعلا ضعب نع لقني هدحن ي رشبلا خيشلا راثآ عبتت لالخ نزم

 :مهنم

 وه و يئايلعلا يصورخلا كرابم نب سيمح نب دعاج سيئرلا خيشلا. ١
 .هنع لقني ام اريثك

 يئايلعلا يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج نب رصان خيشلا.٦
 :لوقيف ،هل هلاؤسب حرصي نايحألا ضعب يف هدحب و (ه٢٦٢١)
 .كلذ هباش ام وأ "...رصان خيشلا انأ تلأس و"

 يصورخلا كرابم نب سيمح نب رصان نب دمحم نب روصنم خيشلا.٣
 و اضيأ :رصان خيشلا هنبا رصاع دقو دعاج خيشلا ذيملت وه و ،ىلاتسلا

 .هتافو خيرات طضلاب يردا الو .جحلا ف رصنلا نبا ةيمال ح راش وه

 كردأ يدمسلا يديعس وبلا هللادبع نب ل اس نب سيمح نب دمح خيشلا . ٤

 دق و ،وت يم يردأ الو ءارصان خيشلا هنبا رصاع و ،ادعاج خيشلا
 .ممتافصو لادبألا ءاملعلا اهيف ركذ ةريس يرشبلا خيشلا هنع ركذ

 نارقأ نم هنأ ةعيرشلا سوماق باتكل ي رشبلا خيشلا ظي رقت نزم جتنتسنو

 .ه٦٧٢١ ةنس ىلإ ايح ناك و رهظألا ىلع ه١ ٢٨٥ ةنس سيق
 رشع ثلاثلا نرقلا يف شاع يرشبلا خيشلا نأ قبس امم هيلإ صلخن يذلاف

 هيلع ذملتتي ملف ريغص وهو ناهبن يبأ خيشلا رصع كردأ هلعلو ي رجهلا

 .مهنع ذخأف هتذمالت كلذ دعب رصاع ش

 (ه٩١٢١-٦٠٢١) ديعس نب دمحأ نب ناطلسلا ةلود _

 (ه٣٧٢١-۔-٩١٢١) دمحأ نب ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةلود _

 (ه )٧٢٣ ١٢- ١٢٨٢ ناطلس نب ديعس نب يون ناطلسلا ةل ود -

 (ه٥٨٢١-٢٨٢١) ديعس نب يوث نب ملاس ناطلسلا ةلود
 (ه٧٨٢١-٥٨٢١) نازع نب سيق نب نازع مامإلا ةمامإ _



 ٤٢١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ه ١٢٨٧-١٣٠٥ ناطلس نب ديعس نب ىك رت ناطلسلا ةلود _

 يف ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشم هل نأ ديفي ام يرشبلا خيشلا نع دجأ مل و

 .هرصع
 :هدئاصق امأ

 سيمح نب ليمج هفلؤمل ةعيرشلا سوماق باتك ظيرقت يف ةديصق :اهالوأف
 :اهيف لاق يدعسلا

 غلاو زعلاو نيرادلا يف رخفلا ون اندنع ةعيرشلا سوماق نإ الأ
 انسلاب تاومسلا عبسلا قرخ دقل { اهلثمك بيغيال نكل سمشلا وه
 انإلا يف ردلاك تلق دق نإو اهاوح منا ةيربلا رافسأ و ءامس

 ملاو لئامسلا طمس هلثم ىرت الف 3هؤلؤل راثالا و كلسلا وه

 انل هضور نم قحلا رون قرشأ و هعورف مث نيدلا لوصأل ىوح
 انسحأ هاقلت هرواح ةلصفم ارهاوج ىقلت هنم باب لك يفف

 انعلا عفري يمعلا يفشي ةيرم الب 3 هنإف هربتعا و اليل و ارام
 انبلا ةلدعم احرش ةحرصم ةعيرش نونفلا لك نع كليبنيو
 هنأك تالكشملا عيمج لجي

 هنولاسي ام لك نع ميواجي
 ةمحر سانلل رفسلا اذه ءاج دقل

 ةيلج ىلآاللا لثم هلئاسم

 ارضاح سفنلا يهتشت دقام لكامي
 ةجب كبسحف هيف ائراق ايف

 ضرألا ىلع رفس هلئم الف

 ةنيفس هدجت هيف امب لمعاو

 ام. مهلي هللا وجرأل يبإو
 ايداه سانلل ش ل هلعجي و

 ةمعن و ريخ لك انع هللا ىزج

 انلعم قلخلا لا يرابلا ن .م لوسر

 انيبم و ايفاش احيحص اباوج
 اندعم هقفلل ش ساس نيدللو

 اندنع نيتاسبلا لثم هؤازجأو
 انلا بيط نم نيعلا ذلت دق امو

 انكسم كسفنل هلعجا هتجهبب

 انط و كبلقل هلعجاف قاف دقل اهلك
 انبر ناوضر تثش دق نإ كارخأل

 ازننفتم هب ىسمأ نأ و هاوح

 انبحي يك هتاضرم ىلإ اليلد
اننلاو لضفلاو لدعلا اذ هفلؤم



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٢٢

 انخيش ةداهزلا اذ سيمح ليلس اليمج دابعلا ثوغ يدهلا جارس

 اندلا ىدم مولعلاب ولعتو ءيضت ىرولل هيف نم راونألا تلاز الف
 انملا مكل هلضف نم مكيهان و هدعسب دعس لآ اي مكبسحف

 انعيفش لوس رلا يداهلا دمحأ ىلع ةعاسو نيح لك ىهلإ لصو

 -٣١/١٧٢ج ةعيرشلا سوماق نم هصن اذه ،يمظن لاؤس :ةيناثلاو
 : ٢٧٢

 :ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لأسي ىرشبلا ىسيع نب يسوم خألا لاقو"
 رصان دعاج نبا ربحلا ملاعلا رهاملا فوسليفلا لوقي اذام
 ركان وهال بصغلاب هزاح دق هكلم ىق هلاب رقأ نميف

 رهاط لالح يل اذه لاملاو بذاك ىنإ لاق اذه دعب نم
 ركاذ وه ام و سان هنأ وأ هظفل نم ىرج طلغ هنأ وأ

 ؟رهاشتم لطاب رجح كاذ مأ هدنع نم هؤارش زوجي يرتأ

 رهاز رد تنأو باوثلا كلو احّحصم و احرصم باوجلا يل به
 رصاقلا ريقفلا كمديوح انأف اقفاشم و اذقنم ًاديدم يل نك ا

 .يرثن باوجب دعاج نب رصان خيشلا هباجأف

 :باوخلا كلذل امظن يكمردلا دمحم نب ملاس نب ديمح خيشلا لاق من

 رصان سّملقلا رحبلا انناهبن وخأ اندعاج ليلس هيقفلا قفأ

 :همظن رخآ لاق نأ ىلإ

 رخاز مضخ رحب اهسوماق امنإ ىسوم سمشلا لثمك اهذخ
 رعاشتم طباخ اذ لق و ،يم افسعت تيأر اهيف اذإ رتساو

 رباج ةيربلا لك الو الك رديح حالسلا لمح نم لكام

 :اهتحتاف يف لاق ،نيبرقألا ةيصو ماكحأ يف ةيهقف ةموظنم :ةثلاثلاو

 مسقت نيبرقألا يف ةيصو اومهفاف لوقأ ام نيعماس اي

 :ةمتاخلا ىف لاقو

 اوملس هيلع اولص ىفطصملا ملعيال يذلل راصتخا اذه



 ٤٢٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يف اهريسفت و اهحرش معم ةلماك اهنمض .اتيب نونالث امتايبأ عومجب و
 .١٩٤۔-٧٨٤ ص/٢ ق ٥ ج راثآلا نئازخ هباتك
 - ١ ص 3 راخالآ ن نئازخ ق نونكم راثالآ ن ننارزخ لاظي ىتم ن :ردصملا

 ةتس يبأ نب عيبرلا يبأ ءانر يف دئاصق ©

 ١١٠٣- نيب يح) يميجألا يوداخلا ييحي نب ديعس نامثع وبأ :فلؤملا

 امب يثر دئاصق هل تيأر :ريسلا قحلم يف ناظقيلا وبأ لوقي .(_ه١١ ٤٧

 .اناويد تناكل تعمج ول للا همحر ةتس يبأ نب عيب رلا ايأ

 .فطعلاب ناورإ ةبتكم ةط وطخم هدئاصق ضعب دج وت

 0١٧٦ 0١٧٨ ١٧٩. ص “ناورا سرهف :عجار

 ةفلتخملا راعشألا نم ةبختنملا دئاصقلا ©

 .يحاورلا دمحم نب زيزعلادبع نب فيس نب ديعس :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ١٥٣٨©} مقر طوطخم

 .هد ١٢٧٨ ؤيحاورلا ا فيس نب ديعس خسن ص ٢٢٢

 اران دق ملعلا سومشب مهليلو اراثآ ملعلا لهأل يقبأ | ملعلا .

 اوزهتف وهزت ماظنلا اناز لآل يه و ماتخلا يه رهدلا عبصأ ق :

 رذلا درق دوقعب

 و تالسارم يلع يوتحي امك فوصتلا يف اهبلغأ ةيرعش دئاصق نمضتي

 .ةيهقف دئاوف و ةينيد صوصن و ةروثأم مكح

 نامع يف ترج رابخأ و صصق ©

 دمحم نب ناميلس وبأ هلعلو م٨١/ه٢٦١ نرقلا يف شاع) لوهجب :فلؤملا
 .(يلوعملا دشار نب رماع نب
 .رماع معنملادبع :قيقحت



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م٣٨٩١/ه١ ٤٠٣ ،٦ط ثارتلا ةرازو طقسم

 نامع خيرات ةصق ه

 .لوهحب :فلؤملا

 نامع مكاح ناطلس نب ديعس ديسلا ةافو لعب .امل وأ ةطوطخم ص٩٥ . ٣

 ...ةيداليم ١٨٥٦ ةيقرشلا ايقيرفا يف اهعباوت و

 ىلإ ةينميلا لئابقلا ةرجه و اميدق نامع ةيفارغج و خيرات باتكلا نمضتي

 و ءافلخلا رصع يف نامع عضو مث نامع يف مالسإلا روهظ و نامع

 .ديعسوبلا و ةبراعيلا و ناهبن يب كولم كلذ دعب نييسابعلا و نييومألا

 ليلس وه ىلصألا باتكلا بتاك نأ هيف كشال امم هنأ طوطخملا يف ركذ

 .قيزر نب دمحم نب ديمح وه و قيزر نب

 ةيئاب ةديصق ©

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ةط وطخ

 ردب ةديصق ه

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ةط وطخم

 (صريبنلا حدم يل ةدربلا ةديصق ©

 يتيمثلا زيزعلادبع نب هللادبع نب دمحم يبأ نب نامحيب نب ميهاربا :فلؤملا
 .(م١٨١ ٧/_ه١ ٢٣٢ .ت) يجسيلا

 .٧١٦٩١/ه٧٨٣١ ةنس تعبط



 ٤٢٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 رابجنز ناطلس ءاثر ف ةديصق و نالجراو ةرايز ةبسانمب ةديصق ©

 .شيفطا فس وي نب دمحما بطقلا :فلؤملا

 ٦ ١ بيتا+٣ ٢ نجسي يبب يرك زوا ميه اربإ جاحلا ةبتكمب ةحخسن اهنم .اتيب ٥

 ٢ .ص

 ةيرافظلا ةرفسلا يف ةيخيراتلا ةديصقلا ©

 .يبرعيلا رصان نب فيس :فلؤملا

 ةرازو ةزوحب ٢٤٦٨ مقر طوطخم ،فلؤملا دي طخب ه٦٦٣١ خسن

 .ةينامعلا ثارتلا

 ةالصلا و ديحوتلا يف ةّيوداجلا ةديصقلا ©

 .(م ١ ٨/ه٢١.ت لوألا فصنلا) ي وداجلا ىسيع نب حلاص :فلؤملا

 .سنوتب ةبرج ءاملع نم
 .ةعوبطم

 ةقد يف يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا جهنم هيف عبتا اهيلع حرش هلو
 .نايبلا ةدوج و ريبعتلا

 ييايرغلا لاؤس ىلع باوج ةديصق ©

 ٠٢٨١/_ه٢٣٣١-٦٣٢١) ىسوفنلا ينورابلا ىيحي نب هللادبع :فلؤملا
 . .(م١٩١ -٤

 .ةسوفن لبج ىرق نم وابكب دلو
 .م١٢١٩١/ه٠٣٣١ ماع رئازخلا يف ةيرجح ةعبط عبط

 ةيزاجح ةديصق ه

 .(م٦١/ه٠١.ق لبق .ت) فسوي نب حون يبأ نب ايركز ربأ :فلؤمل



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .يضابإ ملاع إغيرأ مالعأ نم

 ةيزاجحلا ةديصقلا ©

 .(م١٩١ ٤ /ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما : فلؤملا
 .ةط وطخم

 ةيزاجحلا ةديصقلا ©

 ينالجراولا .تاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(_ه٠٧٥.ت)

 و ©قيرطلا لاوهأ نم هوقال ام و .اهيف هقافر و جحلا ىلإ هتلحر فصو يف
 .ةديدع ةطوطخم خسن اهنم دجوت ،اتيب ٣٦٠ يف عقت ،اهدئاوف و ةلح رلا دهاشم

 اهماكحأ و ةالصلا ي ةيئارلا ةديصقلا ©

 .يسوفنلا حون نب حتف :فلؤملا
 . ىليلخل لا ررح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب ةط وطخم

 ةمعنلا و ةنجلا فصو يف ةيريبعلا ةديصقلا

 .(_ه ٥ ٨٠.ت) ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 ىتعا" :لاقو ،١٢ص ءةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلا رون اهركذ
 طسبأ هحرش و هتايحب هللا انعّتم بطقلا انمامإ مهرخآ ةعامج اهحرشب

 ."اقيقحت اهرثكأ و حورشلا
 ٢٧٧. ص ،يثراحلل ،ةيضفا دوقعلا :اضيأ رظناو

 مهذيمالت ر بعصم ينب ءاملع ةديصق ه

 .لوهجب

 



 ٤٢٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .لضفأ لآ ةبتكمب ةخسن اهنم ةطوطخم

 مهفلاخ نم خيبوت و ةماقتسالا لهأ بهذم تابنإ يف ةديصق ه

 (ه٨.ق) يولهبلا يصقشلا دمحأ نب دايز نب رمع نب هللادبع :فلؤملا
 ،ص٧٣٢ .ةينامعلا ثارتلا ةرازو تاطوطخملا ةبتكمب ٢٢٠٥ مقر ةطوطخم
 :ليق و .رسي مل بلقلا فلاح فيطل تقرأ :هلوأ ها١ ٦٤٤ خسن

 .مهفلاخ نم خيبوت ر ةماقتسالا لاها و ءافلخلا و لوسرلا ةريس ي ةسمخ ةديصق

 0١٣٦٤ خسن ١٤٠٣} مقرب ىرخأ ةخسن اهسفن ةبتكملا يف دجوي و

 .ص ٢ ٤

 داقتعالا يف ةديصق

 .يضابإ مل اع ،غيرا مالعا نم

 يضابإلا بهذملا ةلمج يف ةديصق ©
 .يوزلا دمحم نب دادم :فلؤملا

 خسن .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب عومحب نمض ٦٢٠٥© مقر ةط وطخم

 .ها ٤٤

 حلاص نب ىجح خيشلا ةسردم ساملتنا ركذ ف ةديصق ه

 .دمحم نب هباب

 .اتيب ٢١ ةرارقلا ثارتلا ةيعمج ةبتكمب ةخسن اهنم ا ةطوطخم

 مهذيمالت ر بعصم ينب ءاملع ركذ يف ةديصق ©

 .(م٩١/ه٣١.ق) يوادرغلا جاحلا نب دمحم نب هباب :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٢٨

 .فطعلا ءاملع نم

 ةيضاملا اهمايأ و ةبرج لاوحأ ءانر يف ةديصق ©
 .(م٧١/ه١١.ق) نامثع وبأ ،يسوفنلا ينورابلا بويأ نب ديعسل

 دجاسم نم ادجسم رشع ةعبرأ يق خياشم ىلع ذملتت ،ةبرج ءاملع نم

 .يشحملا دلاو يبصقلا ةنس يبأ نب ورمع صفح وبأ مهنم ،ةريزحجلا

 يف ميلعتلاو ملعلا ةلاحل اهيف ضّرعت ليوطلا رحبلا نم ةسمخ ةديصق مظن

 .ةدوجوم ةديصقلا لازت ال و ةيضاملا اهمايأ و ةبرج لاوحأ اينار هنطوم

 ىسوم و اباب دمحاب نب ومح خيشلا ءانر يف ةديصق ©

 . زايتم ح ونب نب ميهاربإ

 ينبب يركزوأ ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةخسن اهنم .اتيب ١٧ 3هدي طخن

 .ص ١ نجسي

 ينيمنلا ز زيزعلادبع ءانر يف ةديصق ©

 ”تيمنلا زي زعلادبع نب هللادبع نب دمح يبأ نب نامجيب نب ميها ربإ :فلؤملا

 .(عم٧١٨١/ه٢٦٣٢٢١.ت) نيجسيلا
 .ةط وطخم

 نعاط لع درلا ف ةديصق ٥

 . )م .١١٦٩ ١ ١٧١ ت) حا د ومحب مشلا

 ةمكحلا و دهزلا ف ةديصق ه

 يبعصملا يوادرغلا مساقلا يبأ نب ىيي نب مساقلا يبأ نب دمحم :فلؤملا

 .(م٩١٢١١/٦١٧١.تر) جاحلا دومحب ريهشلا



 ٤٢٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 هقفلا يف ةديصق ه

 . (م٩١٢١١/٦١٧١.ت) جاحلا دوّمحب ريهشلا

 نامع ةمئأ حدم يف دئاصق ©

 .هللادبع نب دمحم نب ناميلس :فلؤملا

 ه٣٩١١ خسن ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ٢٧٧٧ مقر ةطوطخم

 .يريص وبلل ةيربلا ريخ حدم يف ةيقنارطلا :ناونع تحت ع ومحب نمض ص ١٨

 يديعسوبلا دمح نب يلع نب فيس ديسلا حدم يف ةديصق ه

 .يراحصلا باهولادبع نب نافلخ

 .ةينامعلا ثارتلا هرازو ةبتكمب ٢٤٣٥ مقر عومجب نمض ةطوطخم

 يلضفألا حلاص نب ىجي ايركز يبأ خيشلا حدم يف ةديصق ©

 .(م٩١/ه٣١.ق) يوادرغلا جاحلا نب دّمحم نب هباب :فلؤملا
 .فطعلا نم

 .ًاتيب ٤٠ ء[.ت.د] لضفأ لآ ةبتكمب ةخسن اهنم ةطوطخم

 نآرقلا قلخ ةلأسم يف ةديصق ©

 .يدشارلا دمح نب ديعس :فلؤملا

 :اهيف ءاج اث و

 هفس اذه مهل لقف باتكلا اهنم اوتبثأ دق مهملا تاذ تافص و

 هفرح نم عطت الف تافصلا لك ىف تاذلل نيابم باتكلا نإ

 .ىملاسلا نيدلارون ةبتكمب ةطوطخم اهنأل ةحورشم ريغ ةديصقلا هذه و



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٣٠

 دهزلا و حئاصفلا و بدألا و ظعاوملا يف ةديصق

 . )م ١٥٦٤ /ه ٩٧١ . ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ : فلؤملا

 وحنلا يف ةديصق ©

 يلع نب ميلس نب رورس نب ديمح نب هللادبع نب ديمح رورسوبأ :فلؤملا
 .يلئامسلا ي امعلا يعماجلا

 فيرعت ق امتايبأ نم ات ٢٢٣٨ تزواج اهدعي نآلا وه ءارلا ةيفاق يلع

 :هلوق ةغل مالكلا

 او رثن نإك ال وأ مظتنا وحن ٠ دافأ ًالمتشم هقلطأ ةغل انمالك

 نيدلا بسن يف ةديصق

 يجعصملا يوادرغلا مساقلا يبأ نب ىيحي نب مساقلا يبأ نب دّمحم :فلؤمل
 .(م٩٢١١/٦١٧١.تر جاحلا ووّمحب ريهشلا

 ةءاربلا و ةيالولا = ةءاربلا و ةيالولا ف ةديصق ه

 نالتلا يبرجلا ناضمر نب ورمع خيشلا حادم ف ةيمال ةديصق ه

 ٩ ٢ ١ ١- ) يجعصلملا ي واد رغلا مساقلا يبأ جاحلا نب دمحم نب هباب :فلؤملا

 .(م٢٩٧١-٦١٧١/_ه١ ٢٧
 .ةياد رغ ءاملع نم

 .يلضفألا ايركز يبأ هخيش نم رمأب اهدشنأ اتيب 7 ق

 تازجعملا ةديصق ©

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دّمحما :فلؤملا
 .ةط ولمخم



 ٤٣١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةمعنلا باتك = ةمعنلا ةديصق ©

 سيلفنتلا ف ءاضقلا ٥

 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ : فلؤملا

 .جحلاب يفوت و اهئاملع لحاطف نم ةبرجب همولع ىقلت و ،ةراوز ةنيدمب دلو

 رصاعملا يرئازجلا رعشلا يف ةيبرع اياضق «
 7 هللادبع :فلؤملا

 .م٧٧٩١/_ه٧٩٣١ ،باتكلل ةيبرعلا رادلا ،ايبيل - سنوت

 اياصولا صيوع لح يف اياضقلا ©

 يصورخلا كرابم نب سيمح نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا

 .هيلع رثعأ مل و هتركذم يف يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا ركذ

 شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطق ©

 .(ه٢٦١٤١-٢٦٣١) صوصرف دّسحم نب دمحأ :فلؤملا

 .ط وطخ

 ١٢٣٦-١٨٢٠/١٣٣٢- شيفطا فسوي نب دّمحم ةملعلا ةمئألا بطق
 ةيركفلا هرانآ و هتايح ٤:

 .تش وعأ ديعس نب ريكب :فلؤملا

 ،ص٤٨١ ،م٩٨٩١ عاديا \١ط ،يرماضلا ةبتكم ،(ةنطلسلا) نامع _

 ١٧٨-١٨١. ص :ةيفارج ويلبب
 .ةيبرعلا ةعبطملا {ةيادرغ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٣٢

 حالصالا و ملعلا ناديم يف يباجيإلا هرود و ةمئألا بطق ه

 .يوابكلا د وعسم رمع مساقلا وبأ

 .ص ٥ ٦٢

 شيفطا بطقلا ©

 شيفطا فسوي نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسا وبأ :فلؤمل
 .(_ها١ )٥ ١٢٣٠-٣٢٨٥

 .با زيمب نجسي ينب نم مل اع
 .ط وطخم

 ةيمالسإ فوطق ©

 .نيح رسلا ميهاربإ نب فسوي :فيلأت

 .ةملسم و ملسم لك ممق ةلئسأل ةرصتخم تاباجإ
 ،نامع طقسم ءةماقتسالا ةبتكم ،م١٩٩١/ه١١٤١ ىلوالا ةعبطلا

 .ص١١ ٢

 ةيردلا دئالقلا ©

 /ه١٢٣١.ت) يسوفنلا يريمدنتلا ىسيع نب رمع نامثع وبأ :فلَؤملا
 .(م٩١ ٠٢٣

 .(ص)لوس رلا حدم يف رعش ناويد

 يميلسلا ديبع نب دمح ديبع ىبأ خيشلا ةبوجأ يف ناجرملا دئالق

 . زي زع نب دشار نب لمح :فلؤملا

 .م٣٨٩١/ه١ ٤٠٢ هةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٦٢٦٢



 ٤٣٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .يليلخلا يلع نب هللادبع :مدقت

 .امظن ةديقعلا و هقفلا ىف

 تاريخلا رطانق ©

 .(م٩٤٣١/_ه٥٧ ٠.تر ىلاطيخجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ :فلؤملا
 .ناطيج ةنيدمب أشن و ،ةسوفن لبجب دلو ةيضابإلا ءاملع نم

 .ءازجأ ٣ هه ١٣٠٧ ةيرجح ةعبط ،ةينورابلا ةعبطملا ارصم نوليط _

 لوألا عيبر &١ط ثةبهو ةبتكم ،ىربكلا لالقتسالا ةعبطم ،ةرهاقلا _
 و ملعلا و ناميإلا نرطنق ىلع يوتحي لوألا مسقلا (م٥٦٩٦١/_ه ١٣٨٥

 نب ورمع :هيلع قلع و هققح ،بادآلا و هقفلا يف ىرخأ ءازجأ مضي

 .ىمانلا ةفيلخ

 ؛٢ط 5م٣٨٦١ :١ط هكةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ‘طقسم
 يف يملاسلا نيدلا رون هركذ و يلاطيحجلا :فڵؤملا مسا هيف ج ٩ ( ٣

 . ةرخالا قيرط فصر يف رطالا :ناونعب ٢٥ ص ،ةيضرملا ةعمللا

 ةيناعلا ناويدلا ةلأسم يف ةينادلا ناونقلا ©

 .(م٤١٩١ /ه ٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .ةعوبطم

 مالسإلا دعاوق ©

 .(م٩٤٣١/_ه٠٥٧.تر) يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ :فلؤملا

 .ناطيج ةنيدمب أشنو ةسوفن لبجب دلو ةيضابإلا ءاملع نم
 .[.ن.د] .[.ت.د] ،ةرهاقلا

 /ه٦١٤١ :٣ط .ةماقتسالاةبتكم ،يلكب رمع نب نمحرلادبع قيقحت

 .نيدلب يف .م. ٥



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٣٤

 0١ ط ،ةيبرعلا ةعبطملا ،رئازخلا ةيادرغ كيلكب رمع نب نمحرلادبع :قيقحت
 .ص ٦٢٠ :٢ج حص ٧٦ ١م. ج١ : ٣٨٢

 و يبرحلا يبصقلا رمع نب دمحم ةتسوبأ خيشلا باتكلا يلع يشح دق و

 ةنس رصمب ةيرجح ةعبط دعاوقلا باتك اهشماه يلع ع وبطم هذه ةيشاح

 باتك يف شيفطا بطقلا اعم ةيشاحلاو باتكلا رصتخا امك و ه ١٢٧

 وبأ خيشلا هيلع قلع و هححص صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا :هامس
 ةنس ةيفلسلا ةعبطملاب هعبط و ةرهاقلا نيفد شيفطا ميهاربإ وبأ قاحسإ

 .ها١ ٣٤٤

 باتك ؛ضنارفلا مسق و باسحلا باتك .ةينوللا حرش رطانقلا :اهنم فيلآت هل

 . دناصق و لناسر نم عمج ام و ،ةمنالا ةبوجا زم عمجام و كسانملا و جحلا

 نسحلا ةياغ يف وهو" :لاقو ٦٢-٢٥ ٤ص ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا هركذ

 "راصتخاو شاوح هيلع نيرخأتملل ،اضيأ
 يف لوقلا ليصفت ١. :ةنالث يف رصحنتف ةضيرعلا باتكلا طوطخ امأ

 و ارمأ دابعلا و هللا قوقح يلع مالكلا ٣. اهماسقأ و تادابعلا ٢. ةديقعلا

 .كولسلا بادآ نم ءيش يلع و اك رت و العف اي

 عضولا باتك مظن يف عرشلا دعاوق ©

 .يصورخلا فلخ نب ديعس :فلؤملا
 ،م٣٨٩٦١/_ه١ ٤٠٣ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس

 .امظن ةيضابإلا دنع ع ورفلا و لوصألا يف .ص ٤١١

 يسوفنلا ييوانجلا ريخلا يبأ نب ييحي خيشلل عضولا باتك فلؤملا هيف مظن

 .تيب فالآ ةينامن يلاوح يلع يوتحت ةزوجرأ يف

 ةيادهلا لهأ نم عامجإلا و ةياورلا و ةيآلا ريسفت يف ةيادهلا دعاوق

 .يوزتلا كرابم نب رمع نب حلاص :فلؤملا



 ٤٣٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب طوطخم

 نبتملا لوقلا ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دّمحما :فلؤملا

 .يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت يشلا ةمدقم حرش وه و ع وبطم

 نيفلاخملا ىلع ةرلا يف نيتملا لوقلا ©

 ي رماعلا يخامشلا دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق :فلؤملا

 .(م٦١٩١/ه٤٣٣١.ت) ينرفيلا يبرغملا

 .ع وبطم ته١ ٤ ٣٦ ةنس هت ةيضابالا دئاقع يف

 رفسلا ةالص ماكحأ يف ربتعملا لوقلا ©

 . يبايسلا د ومح نب ل اس :فلؤملا

 .نيئ زج ف ( ٦ ١ ددعلا) ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘كطقسم

 زيزعلا هللا مالك يف زيجولا لوقلا ©

 -٠٧٨١/_ه٧٤٣١۔-١ )٢٨٧ يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م ١٩٨

 .طوطخم ،هلمكي مل ريسفتلا يت
 .بازيمب نجسي يتب ءاملع نم وه فلؤملا و

 هيف ايبيل رود و يرجهلا رشع نانلا نرقلا لالخ برغملا يف ةعراصتملا ىوقلا ٥

 .يانغلا عجا رم :فلؤملا

 .م٦٧٩١ "يزاغنب ةعماج ،بادآلا ةيلك ةلجم :يف ترشن ةلاقم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٣٦

 و هتريس :يمانلا ورمع روتكدلا .م١ ٩٨٦ ةنس ذنم فتنخح يمالسا بتاك" ٥

 "هفقاوم

 .دمحم دومحم :فلؤملا

 . ه١ ٤١٣ نابعش ٧ تبسلا ‘ ٤٦٨ ددع ا'"ملاعلا' ةفيحص يق

 مالس نبا باتك ©

 .ينابيشلا رماع نب دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤمل
 ،م١٠٠٢ليربإل٧١/ه٢٢٤١ مارحلا مرحم يف هدي طخب هبتك طوطخم

 .تاحفصو

 نايفس يبأ تاياور = نايفس يبأ باتك ه

 سأرت ،شيرق نم ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ وه
 . ه٠٧١ ماع يف بيبح نب عيبرلا توم دعب ةيضابإلا

 .دئاقعلا و مالكلا و هقفلا و رابخألا ىلع لمتشي باتكلا اذه و

 و يخامشلاو ييجردلا يباتك يف ظوفحم هبلغأ نأ ريغ .دوقفم باتكلا و

 نم هريغ يلع مدقم وه و ةيمتسرلا ةلودلا مايأ برغملاب ادوجوم ناك

 .ترهيتب ةيمتسرلا ةبتكملا تقرحأ ام دنع قرتحا هنكل و بتكلا

 ةرفص نب كلملادبع ةرفص يبأ باتك ©
 و ثيدحلا نيب جيزم وه و ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض نع هيوري
 يف و سنوت يف ةبرحي ييورابلا ةبتكم يف دوجوم هنإ :لاقي و هقفلا
 .ةيرصملا بتكلاراد

 ةلأسم يبأ عماج = ةلأسم يبأ باتك ه

 /ه٥ ٠ ٤.ت) يسوفنلا يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ :فلؤملا

 .(م١١١١

 



 ٤٣٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نب دمحم هللادبع ابأ نأل "كلذب هامسأ ارصتخم ماكحألا و نايدألا يف

 .عورفلا ق ارصتخم ًافيلأت عضي نأ ناليدبأ نم هيلإ بتك ىسوفنلا ناميلس

 وبا و ةلئسم ابأ هوُمسف ةلئسم ابأ ركذأ هل لاق ًالئاق نأ همانم يق ىأرف

 يف وه و عماجلا هيمسي دمحم
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن هنم .عوبطم وهو

 يمزراوخلا ديزي يبأ باتك ©
 .خايشالا ناويد و حلفا مامإلا هنع هاور

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لالخ قرشملا ةيضابإ تافنصم نم

 ةفوكلا لهأ نع تايدلا تاباتك ©

 .ير اوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا

 .جحلاب يفوت و اهئاملع لحاطف نم ةبرجب همولع ىقلت و ةراوز ةنيدمب دلو

 ةيخيراتلا ييورابلا ناميلس تاباتك ©

 .دوعسم دمحم ناربج :فلؤملا

 ۔-١٢٢ص ،م٢٩٩١ ٦٨٦٧. ع ث ةيبراملا ةيخيراتلا ةلجلا : نف ت رشن ةلاقم

 ٣٣٦.

 داشرالا باتك ٥

 .يصورخلا سيمح نب دعاج : فلؤملا

 ةرازو يف تاطوطخملا ةبتكمب ةقرو 0١٢٥١ ١٧٨ خسنلا ةنس طوطخم

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلا و ىموقلا فا رتلا

 راعشألا باتك ٥

 .يولهبلا ل اس نب يدنس نب لمح : فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٣٨

 :صقان هلوأ !يدنس نب لمح نب حاتفم خسن ص ٥٤ ٢٦ ط وطخم

 ةناحير نم رمسلا و ٥هدذن نم هتاوبه يذلا مهشلا سرافلا و

 . ةينامعلا ثارتلا ةرازو ،ثتاطوطخلملا ةىتكمم تحممب ١ ٣٧ ١ مقر

 حاولألا باتك ه

 فسوي نب ركب يبأ نب ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :فلَؤملا

 .(م١١١١/ هد ٠ ٤.تر) ىسوفنلا ىئاطس رفلا
 ۔طوطخم .ةرشابم هتافو لبق حاولألا يق هك رت يذلا باتكلا وهو

 يف هكرتو هنع تام" :هنع لاقو ٢ د ص ةيضرملا ةعمللا :يف ىملاسلا هركذ

 ."ولج ىمسي دلب ين [اذكه] ةحاول

 ح ١ ول ذل ١ ب اتك ٥

 ف وه و ( ه ٥ ١ . يلاوح .ت) نميلا يمدقلا لمحم نب و رمع :فلؤملا

 .ةديبع يبأ هخيش ي واتف هيف ديقي ناك و هقفلا

 نالجراو لهأ ىلإ باتك ©
 .ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا

 .تاقرو ٥ ط وطخ

 نميلا لهأ ىلإ باتك ©

 .(ه١ ٠٩١ .ت) يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس :فلؤملا

 .ص ٢٧١ ١ه ٤ يراحصلا يليح رلا دمحم نب فيس نب دمحم خسن

 لهأل يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا هبتك يذلا طخلا اذه :هلوأ

 ..نميلا



 ٤٣٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 نب ليعامسإ هيلع لكوتملا مامإلا ىلإ فيس نيب ناطلس نم باتك نمضتي

 مقر طوطخم .قراغ بكرم نأشب نميلا مامإ يشرقلا يبرعلا مساقلا يبأ

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم پ٩١

 بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا باتك ه

 يت ي و ص ف يلر ةيضرملا ةعمللا :نف , لاسلا و ؛٦٧٢٢, ص ةيضفلا دومعلا :نف , ث راحلا ه ,ركذ

 ص٢٠.

 نآرقلا ريسفت يف متسر نب نمحرلادبع مامإلا باتك ©

 :مكح) ىرسك نب مارمب نب متسر نب نمحرلادبع :فلؤملا
 .(م٨٨٧۔٧٧٧/ه١٧١

 مل و هنوركذي" :لاق و ،ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :يف يداربلا هركذ
 يقل يتاوللا يمصاعلا دمحم نب هللادبع دمحم يبأ خيشلا نع ركذ د ري

 ي أرق هنأ هربخأف ،داّمح ةعلق نم مدق دق و يس وفنلا رادم نب ناميلس

 هيلع يداني نمحرلادبع فيلأت نم نآرقلا ريسفت ; ي اباتك ةعلقلا قوس

 نع لأسي لعج اهلصو الف ،هنيح نم خيشلا كلذ هيلإ رفاسف ،عيبلل

 .غ ورفلا ملع ىعدي ايراكن الجر يقلف ريسلا يف فلكت و قفرب باتكلا
 ."كم و دق لبق عيب دقف .تاوف نع ًاسفن بط : :هل لاقف

 بختنملا و ءادتهالا = ءادتهالا باتك ©

 حاضيإلا باتك ©

 .يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبأ :فلؤملا
 إم٣٨٩١/ه١ ٤٠٢٣ ثةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .م٨٨٩١/ه١ ٤٠٨ ًاضيأ ج ٦



 ةيضابالا رداصملا مجعم . ٤٤

 .هقفلا باوبأ نم درو ام حاضيإ يف وه و
 .شواشلا حلاص يلع ةمهب م٠٧٩١/ه٠٩٣١،حتفلاراد سلبارط _

 يف باتك وه و تادلحجب : يف ٤ ٢(: ص) ةيضرلا ةعمللا ين يملاسلا لاق

 و ةتس يبأ نع شاوح هيلع و لوصألا ىلإ عورفلا هيف در نسحلا ةياغ
 .ني رخأتملا نم هريغ

 يياًرفلا دمحم نب راكب باتك ه

 .(م٥١٨-٧٦٧/ه ٠٠٢-٠٥١ر) نافلا دمحم نب راكب :فلؤملا
 .(م٣٢٨ /ه٨٠٢.ت) متسر نب باهولادبع ةقبط يف ةيضابإلا ءاملع نم
 ةئيدر ىرخأ ةخسن و نجسي نبب ردي لآ ةريشع ةبتكمب ةخسن هنم

 .لضفأ لآ ةبتكم يف اهنم زج و ةبرجب ةينورابلا ةبتكملا

 ٨٠. ص ،لضفا لآ سرهف ؛م ٢١٢مقر ةقاطب ردي لآ سرهف

 فراعتلا باتك ٥

 .ةك رب نب دمح نب هللادبع دمح وبأ :فلؤملا

 ٥٢٣(. ددعلا) ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 نيفص و لمجلا باتك ه

 .(ه١١٢.ت) يوغللا ىنملا نب رمعم ةديبع وبأ :فلؤملا
 .ةيضابإلا نم )٢٧٢/٧( يلكرزلا هدع دق

 ٤٦٦٦. نيفراعلا ةيده يدادغبلا ليعامسإ :اضيأ رظنا

 ةزانجلا باتك ه

 فسوي نب ركب يبأ نب ركب نب دّمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا
 .(م١١١١/ه٥ ٠ ٤.ت) يسوفنلا يئاطس رفلا



 ٤٤١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ط وطخم "تاومألا باتك" وه امبر

 تالاهجلا باتك ه

 :ق لوالا فنهنلا) يطوشلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت ىلإ بوسنم

 .(م١ ٢ /_ه٦

 هيلع عضو دق .و ةبزهب ةبنورابلا و ،زايتم ةبتكمو ردي لآ ةبتكمب طوطخم
 و ،ةماقتسالا ةبتكمي إ طوطخم) احرش يتوانتلا يفاكلا دبع رامع وبأ خيشلا

 ةين وتيزلا ةيلكلاب ةثلاث ةجرد هاروتكد ةلاسر دادعال سينو رمع هققح دق

 .م٦٩١/به١ ٤٠٦ يام ف تشقون نيدلا لوصأو ةعيرشلل

 ىلإ لصوت يذلا ييبعحلا يأر وه تالاهجملا ةبسن قيقحت يف باوصلا لعلو
 ف 7 ةد وج وملا . ةخسنلا ."خويشلا نم ددع هفيلأت ق كرتشا" هأ

 . مم٠٠١×٠٦١ ارطس ٣٥ ٢٣ امناحفص ددع :ةين ورابلا

 .٩٢ص .ةيضرلا ةعمللا ك ىملاسلا ؛١ا ١٦ ص يراضحلا دعبلا يريبعجلا

 ن و نجلا ب انك ه

 .ًاضيا يذاربلا هركذ 6كنيرفس يق

 ٢٩. ص ,يلاسل نيدلا رونل {| ةيضاب الا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا :هنع عجا ر

 رصقملا يرهوجلا باتك ٥
 ,.يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ :فلؤمل

 ةمسق ىيف مالكلا نات 7 هييببسلا نأل "كلذب هامس مالكلا لوصأ ي هفلأ

 . .درفلا رهوجلا

 ؛١٢ ص .ةيضابإلا طش ةيضرلا ةعمللا :هباتك يف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 ....: أ ٢٧٧. ص ،يثراحلل ةيضفن دوقعلا
- ٩ 

. . - 



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 جحلا بانك ه

 . يصورخلا كرابم نب سيمح نب دعاج ناهبن وبأ :فل غملا

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم قيرط نع اروصم هرشن مت دق و
 .ققحم ريغ هنكلو عوبطملا مكح يف وهف سانلا هلوادت و بيسلاب

 يرضحلا باتك ه

 .(م٢١/ه٦.ق لبق) يوازفنلا يلع نب ليعامسا رهاط وبأ :فلؤملا

 مالسالا مئاعد = مئاعدلا باتك ©

 مسرلا باتك ه

 .شيفطأ فسوي نب دمحم :فلؤملا

 /_ه١ ٤ ٤٠ ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس - طقسم

 .م١ ٩٨٤

 يلالهلا (ةئيطحلا وأ) ةيطع نب ملاس باتك ه

 نرقلا نم ةيناثلا نيسمخلا نم ييجردلا هدع ،ةيضابإلا ءاملع نم وه و

 ةفيلخلا زيزعلادبع نب رمع ىلع ةيضابإلا دفو نم ناكو ،لّوألا يرجهلا
 ةئيطحلا نب ملاس باتك" :هنع لاقو يداربلا هركذ دقف هباتك امأ ،يومألا

 و ،ةليلق ريغ انايحأ هنع لقن و "جاجتحالا و ضقنلا و دئاقعلا يف يلالهلا

 باتك وه امنإ ةياور باتك سيل هنأ نيبتي يداربلا مالك لالخ نم

 .جاجتحا
 )٢ ٥. ٥٢٣ ٠٢٣ ١\ ١٤٦٢. ص .رهاوجلا ٥٤. ص ةيضابإلا بتك يق ةلاسر : رظنا

 رصن يبأ نب دعس باتك

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :يف يداربلا هركذ



 ٤٤٣ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 تالاؤسلا باتك ه

 .ينامعلا ى يح 5 رلا ييالهبلا ملع ن ٢ ٠ ل اس . نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا

 ةيطع نب بيبش باتك ©
 نم ناك و .ةيضابإلا ةمئأ نم ينامعلا ةيطع نب بيبش وه فَؤملا و
 و ٤\ےھد ٣٥ ٢ ةنس هلتقم لعب ةمامإلاب ماق و د وعسم نبا يدنلجلا باحصأ

 مه و ةربابخحلا ىلع اديدش ًابستحم ناك امنإ و لامامإ نكي مل :ليق

 .ه٥٧١ وحن يفوت اهلهأ ريغ نم نامع ىلع ذئموي نوطلستملا

 ىلع هيف ملكت" :ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف هتلاسر يف يداربلا لاق

 نكل ،يرفص ابيبش نأ انموق راثآ نم فرعأ يذلا و ةئجرملا و ةكاكشلا
 . "مالسلا دبع ىلإ هب بتك قفاوم مالك باتكلا ق همالك

 ىلغي زرخ يأ خيشلا باتك ©

 . هيلع تفقو رصتخم مالكلا ق :يداربلا لاق

 ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا { يد اربلل . ةيضابالا بتك ضعب ركذ ق ةلاسر : هنع عجار

 ٢٩. ص ىملاسلل { ةيضابإلا

 خياشملا باتك = ركب يبأ نب ىجي ايركز يبأ خيشلا باتك ©

 .خياشملا باتكب فورعملا وه و ريسلا ىف ث

 . ٩ ٢ ص ٤ ةيضابإلا ةحتشا نم ةيضرملا ةعمللا : ق يملاسلا نيدلا رون هركذ

 نيازملا ايركز نب ىسوم نارمع يبأ خيشلا باتك ©

 .يداربلا هيلع فقو و ع ورفلا لئاسم يت
 . ي دا ربلل » ةيضابالا بتك ضعب ركذ ق ةلاسر : رظن ١



 ةيض اب ال ١ رد اصملا مجعم

 حلاص يبأ نب نالساو دمحم يبأ خيشلا باتك ©

 بتك ضعب ركذ ي ةلاسر : يق هركذ و يداربلا هيلع فقو و ع ورفلا ق

 . ةيضايرلا

 ىسيع نب نيروغبت خيشلا باتك ه
 .مالكلا ملع ق

 ٢٩. ص ( ةيضابإلا ةتشا نم ةيضرملا ةعمللا : ق ىملاسلا نيدلا رون ٥ ركذ

 ليفنز نب ديعس خيشلا باتك ه

 ضعب ركذ يف ةلاسر :يف يداربلا هفرع اذكه ،امهلوأ شرتفا دق و رتافدلا ىق

 . ةيضابإلا بتك

 ةالصلا باتك ه

 .يصورخلا سيمح نب دعاحج :فلؤملا

 .ةماعلا ةيدب ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ط وطخ

 ةالصلا باتك ه

 ينامعلا يوخلا يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءانعشلا وبأ :فلؤمل
 .(م١١٧۔-٩٣٦/_ه٣٩۔-٨١) يرصبلا

 ةفيلخ ورمع روتكدلا هنع ركذ ،هناويد نم ءزج هلعل و ةبرجن طوطخم
 ةخسن هنم و .ايلوأ اقيقحت هققح و هتح و رطأ يف ةماه تامولعم يمانلا

 .ةين رابلا ةبتكملاب ةط وطخ

 موصلا باتك ه

 .(م١١/ه٥.ق) ينوانجلا ريخلا نب ى ءايركز وبأ :فلؤملا



 ٤٤٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ص ٤١١ ١ه/١٩٩١م، ٩٥ ،يرماضلا ةبتكم طقسم

 مامض باتك ©

 .مامض :فلؤملا

 . اضيأ رباج نع ثيداحألا هيف عفر

 .(م٥٤٣١/_ها٧ ٤٦ ًئح) ييوانجلا ىيحي نب قيفوت ىيحي وبأ :فلؤملا

 .يضابإ مل اع
 .نجسي يبب زايتم خيشلا ةبتكمب ىرخأو .٠ ٧ ص 8 ردي لآ ة تك ٩ ةطوطخم ت :

 ضابإ نب هللادبع باتك ©

 ،هيلإ هباتك نع اباوج ناورم نب كلملادبع ىلإ هب بتك :يداربلا لاق

 نآرقلا ياب جاجتحالا و تاداقتعالا نييبت و درلاو ضقنلا ىلع لمتشي

 ...مصاع نب نانس عم كباتك ينءاج" :ةمدقملا و ةلمسبلا دعب اهيف لوقي

 ميهاربإ نب مساقلا وبأ اهدروأ ةحفص ةرشع ىدحإ يف ةلاسرلا عقتو "خلا

 ١١٥٦-0١٦٧ تاحفصلا يف رصم ع وبطملا .رهاوجلا :هباتك ق يداربلا

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :يف و

 ةلزتعملا ىلع باتك ©

 .يضابإلا ديزي نب هللادبع :فلؤملا

 ١ نب ال تسرهفلا : رظن ١ ص ميدنل ٢٥٩.

 يسورمعلا باتكلا وأ حتف نب سورمع باتك ©
 .حتف نب سورمع :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٤٦

 ضعب هيلإ ثعب ًاسورمع نأ يبرغملا يخامشلا دمحأل ةيب رغملا ةريسلا ق و

 بتكف ،لوصألا ي اباتك هل فلؤي نأ نازف لهأ نم نيملكتملا خايشألا

 و ينازفلا هآر املف ةلاسر هيلإ بتك و يسورمعلاب فورعملا باتكلا هيلإ
 ىوقأ :يسوفنلا لاق ،مالكلا لوصأب نيفورعملا نيباتكلا عضو يذلا وه

 .يتم
 . ٢٩ ص ةيضابإلا ةتشانم ةيضرملا ةعمللا :هنع عجار

 ماكحألا يف باتك ه

 .يوزتلا يرقعلا مصألا هللادبع يبأ نبا نامثع :فلؤمل

 .٢٢ص ؛ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلا رون هركذ

 ضلئارفلا و ثياروملا راصتخا يف باتك ©

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب طوطخم

 خيراتلا ف باتك 0

 .(م٩١/ه٣٢١.ق) ينورابلا بويأ نب ديعس :فلؤمل
 .ايبيلب ةس وفن لبجب ةسايسلا و نيدلا مالعأ نم

 خيراتلا يف باتك ه

 -٥٥١١/__ه٦..۔-ه٥٥. ) دواد نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٢٠٢

 .نالجراو ىرق ىدحإ ،نينوت نكس كنييضابإلا خياشملا نم

 ريثكلا حّضويس باتكلا اذه ىلع روفعلا لعلو دوقفم خيراتلا ق هباتك و

 .ةقطنملا خيرات نع



 ٤٤٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةيضابإلا لاجر خيرات يف باتك ©

 /_ه١٧٤ ايح ناك) يالجارولا ركب يبأ نب ىيي ايركز وبأ :فلؤمل
 .(م١ ٠٧٨

 يف مهيلع نودمتعي نيذلا دنسلا لاجر و ةصاخلا ممتاحلطصم ركذي وه و
 تو هيلع ذا ينصرلوس رلا باحصأ ةقبط مهلوأ تاقبط ىلإ نيمسقم ممتادقتعم

 .(ملسر

 و تاومسلا قلخ يذلا هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةيادبلا
 ...نورست ام ملعي رونلاو تاملظلا لعج و ضرألا

 ىلع ...ايركز يبأ خيشلا باتك نم لوألا ءزحلا لباقي ام لمك :ةياهنلا

 يدامج يف ةتس ٦ موي يسوفنلا يخامشلا ناميلس نب نسح هبتاك دي
 . ه١ ٣٠٣ ماع ىلوألا

 .ةقرو ٣ :قرولا ددع

 ٤١٣. :طيرشلا مقر

 .بأ ٩٢ ،ك٣٩٨-۔-٧ مقر ،ايبمولوك ةعماج :نم روص

 نايرب خيرات ف باتك ٥

 .ق تانيعبرألا/_ه١ ٤.ق تانيتسلا ت) ديعلب ىسيع نب رمع :فلؤملا

15 ٍ 
 رضحف كنجسي نب ةدلب لإ لحترا ش اهيف هملعت أدب ،نايترب ةدلبب دلو

 .ةساردلا نع عطقنا مث شيفطا خيشلا سورد

 هلهج سانلا عسي ال امم ديحوتلا يف باتك ©

 فسوي نب ركب يلأ نب ركب نب دّمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م١١١١/ه ٥٠ ٤.ت) يسوفنلا يئاطس رفلا

 .يمانلا امهركذ ةب رجب ناتخسن هنم طوطخم ديحوتلا لئاسم نم كلذ ريغ و



 ةيضابالا زدلصملا مجم . ٤٨‘

 جقا يف. باتك ٥

 .يصورخلا سيمج نب دمماخب :ناهبن وبأ :فلؤملا
 ٦٨[. ددعلا] ،م٦٨٩١/_ه١ ٤٠٦ ,ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .عحخلا سلسم : رخآ ناونع هلو

 بطخلا يف باتك ه

 /ه١٧١.ت) ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلادبع :فلؤملا
 0 .(م٨٨٧

 .نالجر اولا فسؤي بوقعي وبأ هركذ

 ةيبهذملا تالداجملاو ةيمالسإلا بهاذملا نيب ةعقاولا تافالخلا يف باتك ©

 /ه١٢٣١.ت) يسوفنلا يترمدنتلا ىسيع نب رمغ نامثع وبأ :فلؤملا
 ( .(م ١٩٠٣

 : كسأر طقسم ف مولعلا ئدابم سرد ،ايبيلب ةس زفنب ةريمدنت ف دلو

 . ينورابلا ىج نب هللادبع نع ملعلا ذخأف ن رفي لإ لقتنا

 ريسلا يف باتك ه

 يف َيح) يممجتلا يييرمزلا فسوي نب ميهاربا نب حلفم ح رن ربأ :فلؤملا
 .م ٧٧ ٥ه_/ ١١٦١

 :خيرا يداو ءاملع نم

 سا باتك = - معلا باوآو ني ننط يف باتك ه

  



 ٤٤٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ع ورفلا ف باتك ٥

 .عيب رلا نع هخايشأ نع مثيهلا نبا وا مثيهلا ةياور

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر يداربلا :ردصملا

 هقفلا يف باتك ه

 يجردلا يطفنلا يراجمتلا فلخي نب يلع نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا
 .(م٢١/ه٦.ق يناثلا فصنلا

 .نيرتفد يق

 .ايبيلب ةسوفن لبج طسو يف راجميت نم فلؤملا ةرسأ لصأو

 يضابإلا هقفلا يف باتك ©

 .(م٩١/ه٣١.ق) ينورابلا بويأ نب ديعس :فلؤملا

 ،برويا هدلاو نع ملعلا ذخأ ايبيلب ةسوفن لبجب ةسايسلا و نيدلا مالعأ نم

 .ةب رجب ريبكلا عماجلا يف ييورابلا ىسيع نب ديعس خيشلا نع و

 .املعم و .املعتم راطقألا يف لاوجتلاو ثحبلا ريثك ناك

 ةسردم وابك ةدلبب سسأف ميلعتلاو ىوتفل ردصت هبهاوم تقتفت املو

 امهأ لإ ءامتذتاسأو اميألط ةنوؤم يفكت ةلئاط الاومأ اه فقوو ،ةيملع

 .افص وتسم اهضاقنأ ىلع ةموكحلا تسسأف اهتافو دعب تلطعت

 سلحجلا ةيوضع هيلا تدنسأو كهمرتحت و هبامت ةينامثعلا ةطلسلا تناك

 .يبرغلا لبحلا يف رييستلا ةفيظوو سلبارط ةيالو يف يراشتسالا
 ًاباتك هل تأرق" :ناظقيلا وبأ هنع لاق .اهّوفم ابيطخ و ابتاكو افلؤم ناك

 .ةماه ةبتكم كرتو "...ةغالبلا يف ةياغو ،زجر هلك ىضابإلا هقفلا يف

 .اهيلع تتأ رانلا نكلو
 ةيعمج ١١٧/١، ٣٢٧/٢، ،(طوطخم) ريسلا قحلم ،ناظقيلا وبأ :هنع عجار
 ٤٩. ص ثري لآ سرهف ،تاطوطخلما ليلد ،فثارتلا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٥٠

 ديرجتلا ملع يف باتك ه
 /ه ١ ٣٢ ١ .تا يسوفنلا يتريمدنتلا ىسيع نب رمع نامثع وبأ :فلؤملا

 .(م٩١ ٠٢٣

 مث هسأر طقسم يف مولعلا ئدابم سرد ايبيلب ةسوفنب ةريمدنت يف دلو

 .ينورابلا ىيحي نب هللادبع نع مولعلا ذخأف نرفي ىلإ لقتنا
 ظعي و اهدجاسمو ةسوفن لبج ىرق نيب لقتني ذخأ هميلعت لمكأ نأ دعي

 .سانلا

 مالكلا ملع يف باتك ه

 رثكأ مالكلا ملع يف ةبرج يف هيلع تفقو رخآ باتكو" :يداربلا لاق
 ."هفلأ نم يردأ الو نوراه نب دواد نع هتياور
 .يداربلل .ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يق ةلاسر : رظنا

 مالكلا ملع ين باتك ه

 ييجردلا يطفنلا يراجمتلا فلخي نب يلع نب ناميلس عيبرلا ربأ :فلؤملا

 .(م٢١/ه٦.ق يناثلا فصنلا)

 نم ةمونكب تأّرقتسا ،ايبيلب ةسوفن لبج طسو ف راجميت نم هت رسأ لصأ

 .ةطفنب وه لزن و رئازخجلاب غيرا يداوب سويقت ىرق
 ليعامسإ نب بويأ ناميلس يبأ نع ملعلا ذخأف نالجراو ىلإ ناميلس رفاس

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ :لثم ءاملعب ىقتلا و ©يعازملا ينام زيلا

 ،يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأو ،يقاكلادبع رامع يبأو ،ييالجراولا

 ،ةيعرشلا مولعلل عطقنا هنآ الإ ةيبرعلا ةغللا مولعل هتسارد لطت م

 ع ورفلا و لوصألا لئاسم نم ةلأسم هيلع دشت ال تناكف ،اهيف صصخت و



 ٤٥١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 رعشلا وأ ،لجزلا ديجي ًاعوبطم ًارعاشو ،انقتم ًايضرف ناكو اهبهذم يف
 رعش ةجرد ىلإ ىقري ال ىحصفلاب هرعش نأ الإ ،ةيربربلاب و ،ةجرادلاب
 .تاقبطلا بحاص نيجردلا دمحأ سابعلا يبأ هديفح وأ ديعس هدلو

 و رئازحلاب بازملا و ،نالجراو و فوس يداو نم ةذمالت هيلع جرخت دق و
 .سنوتب (ديرخلاب رزوت) ةيليطسق

 لئاسم نم كلذ ريغو هلهج سانلا عسي ال امم ديحوتلا لئاسم يف باتك ©

 مالكلا
 .(م٠١١١/ه٥ . )٤ يئاطس رفلا ركب نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤمل
 .ةربكم .ةروصم ةخسن ارطس ٧ ،ةحفص٦٢ ‘حضاو يبرغم طح

 .خسنلا خيرات ال و خسانلا ركذي .ةين ورابلا

 لزاون و تاطقتلم لئاسم يف باتك ©

 .يتتارزلا نامثع :فلؤملا

 .يداربلا خويش خويش دحا وهو
 .يداربلل ، ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :هنع عجار

 اهم اكح أ و لح اسملا ف ب انك ه

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 كسانملا يف باتك ©

 .(م١ ٤/ه٨.ق) ينالدبألا ىسيع نب ايركز ىيحي وبا :فلؤملا

 .ايبيلب ةسوفن لبجب ناليدبا ةيضابإ خ ويش نم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٥٢

 تيبلا عادو بابب هلمكأ و ةنجلا باوبأ ددع ىلع باوبأ ةينامت ىلع هلعج

 ةرشع راصف جحلاب ةيصولا بابب و نسو هلآو هيلع لا يلصرل وسرلا ربق ةرايزو
 .باوبأ

 نب هللادبع نع هراثآ رثكأ .مهلتقو رهنلا لهأ رابخأ و نيفص رابخأ هيف باتك ©
 يرازفلا ديزي
 هران آ رثكأ" .هنع لاق ر ةيضابإلا تافلؤم نمض مسإلا اذك يداربلا هركذ

 أ ًرظلا بلغأ و .هفلؤم ف رعأ ل و هتيأر ،يرازفلا لي زي نب هللادبع نع

 نم وه و 5ةياورب سيل و فيلأت بحاص هزأل }كهسفن يرازفلا وه فلؤملا

 رباكأ نض هنأ ميدنلا نبا ركذ .ةيضابإلا نع ةقشنملا راكنلا ةقرف ءاملع رابك

 لهأ ىلإ ح ج راوخلا قرف برقأ و :مزح نبا لاق و .مهيملكتم 5 ج راوخلا

 نبا هركذ و ،"ييوكلا يرازفلا يضابإلا ديزي نب هللادبع باحصأ ةنسلا

 هركذ امك ،ةليلق تاونسب ةرجهلل ٢٧٢ ماع لعب يرتملا يضابإلا مالس

 تعقو لا ةخسنلا نكت مل اميرفا "هفلؤم فرعأ ل و" 7 لق ا امأ و

 انندح" لثم تارابعلا نم هيف ام امامإ رمألا دازو ،فنلؤملا مساب ةن ونعم هل

 ال اذه نكل و . ريغ ال ةاورلا دحأ هز مهوي يذلا رمألا " دي ري نب هللادبع

 ركذ مدع كلذ يفني ال امك باتكلا فلؤم وه نوكي الا ةرورضلاب عي

 ةرثك نإف سكعلا ىلع لب ،يرازفلا تافلؤم عم باتكلا اذه ميدنلا نبا

 .فيلاتلا نم رثكم هنأ حجرت هتاف ؤم

 و ،يرجهلا يناثلا نرقلا يف يفوكلا يرازفلا ديزي نب هللادبع شاع دق و
 عابتاب عيب رلا باحصأ انبلغ امنإ" :هلوق نم رهظي امك هرخاوأ يف ديدحتلاب

 )٧٩٦-٧٩١( ةرجهلل ١٨٠ و ١٧١٥ يماع نيب عيبرلا يفوت دق و 3"رانآلا

 رخاوأ يف هتافو نوكتف عيبرلا ةذمالت رصاع دق يرازفلا نوكيف :هيلع و



 ٤٥٢ ةيضابالا رداصملا مجعم

 نم يمانلا روتكدلا هلعج اذل و يرجهلا ثلاثلا لئاوأ وأ يناثلا نرقلا

 نييرجهلا ثلاثلا و يناثلا نرقلا ءاملع

 لوقي ،ناورهنلا و نيفصو لمجلا رابخأب لفاح هنأ ودبيف باتكلا امأ

 ثيدحب هيلعف هطسب دارأ نم و ،ريثك رادلا و لمحلا ثيدح و" :يخامشلا

 نم هريغ و ناورهنلاب ىمسملا باتكلا نم لمجلاو رادلا موي نيملسملا

 ةباحصلا نم ناورهنلا لهأ ضعب هركذ دنع لاق و .ةطوسبم بتكلا

 . "بتكلا نم . هريغ و ناورهنلاب هيلعف مهئامسأ ةف رعم دارأ نم و :نيعباتلاو

 و نيفص رابخأ نم "ةاقتنملا رهاوجلا يف يداربلا هدروي ام نأ حّجرتي و

 ىلإ ةوزعم ريغ يرازفلا ديزي نب هللادبع نع اهنم ريثك ديناسأب ناورهنلا
 عم هلقن ىلع قفتي ام اميسال باتكلا اذه نم وه امنإ نيعم باتك

 اذه و .ناورهنلا باتك نم هذخأ هأب حرصي يذلا "ريسلا' يف ِيخامشلا

 رشاعلا نرقلا وه و يخامشلا نمز ىلإ اد وج وم ناك باتكلا نأب يضقي

 يباتك ق ةدوجوملا تالوقنملا الإ هل رثأ الو دوقفم نآلا هنأ ريغ يرجهلا

 نيع وه نوكي دق القتسم باتك تد رفأ ول لثمت لا يخامشلا و يداربلا

 . ناورهنلا باتك

 نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب هيف باتك ©

 .(_ه٢٧٢.ت) يضابإلا مالس نبا :فلؤملا

 .بوقعي نب ملاس و سترافش رنريف :قيقحت
 .ص٨٦١ ،م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ رنياتش زنارف رشنلا راد ندابسيف

 .ةعونتم سراهف هرخاب و ٣٣( ،ةيمالسإلا تارشنلا)

 يدعسلا ةبوضغ نب نزام باتك ©

 .بابشلا ةرازو



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٥٤

 /_ه١ ٤١١ .ةثلاثلا ةيضابإلا مالعأ ةودن يف ةمدقملا ثوحبلا نمض مبط

 .م٩١ ٠

 بوبحم نب دحم باتك ه

 .(ه٠٦٢٦.تر ليحرلا نب بوبحم نب دمحم :فلؤملا
 :يداربلا لاق اءزج نوعبس هنأ نوركذي :هنع يملاسلا نيدلا رون لاق

 .ادحاو اءزج هنم تيار

 :يضابإلا رثألا يف ليق اذإ و هنامز يف قلطملا داهتجالا هفلؤم غلب ددق و

 .دارملا وهف هللادبعوبأ لاق

 فسوي يبأ نب دواد ناميلس يبأ خيشلا ىلإ بوسنملا باتكلا ه

 لب :ليق و هدعب هذيمالت هفلأ امنا هنا :ليق" :هنع يداربلا لاقو ع ورفلا ق

 ."هدعب هوخسن و هضييبت كرت

 . يداربلل . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يق ةلاسر : رظنا

 يسيمادفلا ميهاربإ يبأ عضو نم باتك ٥

 ."نآرقلا قلخب لوقي ال نم ىلع ةرلا يف ريغص رتفد" :يداربلا لاق

 . يداربلل .ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر : رظنا

 ةمعنلا ةزوجرأ = ةمعنلا باتك ©

 .يدنكلا ميهاربإ نب دمح :فلؤملا

 ،ص١ ٤٠٥ ١)ه_/١٩٨٥م، ٤٣ ثةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .اباب نيعبرأ يف امظن يضابإلا هقفلا و ةديقعلا يف

 حاكنلا باتك ه

 .(م١١/ه٥.ق) ينوانجلا ريخلا يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ :فلؤملا



 ٤٥٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 نم و [.ت.د] ،رّمعم ىيحي يلع خيشلا هيلع قلعو هل مدق ،ةرهاقلاب عبط
 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب ط وطخم باتكلا

 حاكنلا باتك ه

 .ديعس يبأب يكملا يرصبلا زيزعلادبع نب هللادبع :فلؤملا

 و ةبرجب ينورابلا ةبتكمب دوجوم باتكلا و ملسم ةديبع يبأ ذيمالت نم وهو
 نب كرابم روتكدلا ىدل ةخسن هنم دجوت و يناثلا ءزحخلا هنم ع اضدق

 ربع هرارمتسا ر هقفلل نيودتلا ةأشن :هنع عجار .طقسم يف يدشارلا هللادبع

 ١٢٧. ص ،يدشارلا روتكدلل نورقلا

 حاكنلا باتك ٥

 ينامعلا يفوحلا يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ :فلؤملا

 .(م١١٢۔٦ ٩٣/_ه٩ )٨ ١ -٣ يرصبلا

 .هتحورطأ يت يمانلا روتكدلا هس رهف لق و كفنا ريد نم ءزج هلمعل و ةب رجب ط وطخم

 رونلا باتك ه

 .مصألا دمحأ نب هللادبع يبأ نب نامثع :فلؤملا
 م٨٩١ ٤٠٤ ١ه ٤ ،١٧ط .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم ۔_

 .ص ٢٢٣ ٥

 .يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم رصم _
 .يراحصلا يتوعلل ءايضلا باتك رصتخم وه و عماج باتك وه و ةديقعلا ىق

 ءايضلا باتك نع رصتخم رونلا باتك ©
 نع رونلاب هتيمست يف هتراشإ قشرأ ام هبحاص رد هلل و" :يداربلا لاق

 " يذلا وه" :ىلإعت هلوق نم ةرابعلا هذه جرختسا فيك 5 ءايضلا

 ٥(. ةيآلا كسنوي ةروس) "لزانم هردق و ارون رمقلا و ءايض سمشلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٥٦

 يد اربلل ٨ ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر : ر دصملا

 ليلعلا ءافش و لينلا باتك ©

 .(م٨٠٨١/ه٣٢٢١) ىيمثلا زيزعلادبع :فلؤملا

 .بازيم يداوب نقزي يب نم ،رئازحلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 .رمع نبا نمحرلادبع يلكب هيلع قلع و هححص
 .ج ٢٣ ،م٧٦٩١/ه١٧٨٣١ يمالسالا ركفلا رادل ةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا
 ىلع نب رماع نكاس يبأل تانايدلاب ةفورعملا ةديقعلل راصتخا وه و

 ( .يبرغملا ىخامشلا
 هنم دجوت و تارم ثالث هرصتخا دق و هقفلا ف يضابإلا بهذملا ةدمع

 يف عبط و يلكب رمع نب نمحرلادبع خيشلا هققح ةطوطخم حسن فثالن

 عبط و ‘شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا بطقلا هحرش و تادلجب ةنالث

 .ةيبنجألا تاغللا ىلإ ةمجرتلاب تيظح هئازجا ضعب نأ امك 5ادلحب ١٧ ى
 .عرو سيز ةمجرت و انطع ريش وأ ةمجرت :اهنم

 عضولا باتك ه

 .(م١١/هه. ق) يوانحلا ريخلا يبأ نب ىجن ءايركز وبأ :فلؤملا
 شيفطا ميهاربا قاحسإ وبأ خيشلا هققح ،هقفلا و لوصألا يف رصتخم وه و
 .هيلع ةيشاح رمع نب دّمحم ةنس يبأ خيشلا يتتحملل و تارم ةدع عبط و

 .عمللا : رخآ ناونع هل و ةطوطخم
 .ص ٤ ٥ ٦ شيفطا ميهاربا :قيقحت ،٢ط ةماقتسالا ةعبطم نامع ةنطلس

 ,ص ٥٤ ؛شيفطا ميهاربا :قيقحت ا [.ت.د] ،ةمالسوب راد ،سنوت
 نإ :لاقي" :لاقو © ٩٢ص ،ةيضابإلا ةقشنم ةيضرملا ةعمللا :يف يملاسلا هركذ

 هرجأ مظعيل همسا ىفخأ هنأل هفلؤم ىردي ال :ليق و يوانحلا ىيعي هفلؤم
 ."امهيلع داز و بطقلا ةيشاح عم هرصتخا و ةس وبأ هيلع ىشح و

 



 ٥٧ ٤ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يضابإلا بهذملا بيوصتو تاداقتعا و نوتم ىلع لمتشي باتك ©

 /_ه١ ٣٦١ .تا يس وفنلا يتريمدنتلا ىسيع نب رمع نامثع وبأ :فلؤملا

 .(م٩١ ٠١٢٣

 مث اهسأر طقسم يف مولعلا ئدابم سرد ءايبيلب ةسوفنب ةريمدنت يف دلو

 .ينورابلا ىيحي نب هللادبع نع ملعلا ذخأف ،نرفي ىلإ لقتنا

 ةراتخم بتك ٥

 .[.ت.د] ،ةيبرعلا ةعبطملا رئازحلا ةيادرغ

 ممقديقع و ةيضابإلا رابخأ يف ةديدع تاسارك ©

 .بوقعي نب ملاس :فلؤملا

 .ةب رج ،نزيغ هتبتكم ةط وطخ

 يركبلل ةعونتم تاسارك ©

 )١٣١٩- ٤٠٦ ١ يركبلاب ريهشلا يلكب ى ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل

 .(ع٦٨٩١۔-١٠٩١/ه
 و ةربعلل - خيراتلا فئاطل - ملعلا نونكم :متت مل تاسارك ٢٥\ ىلإ ٦

 - ةيمكح اياصو ةعجارملا نسح - رخافملا - نآرقلا ضاير يف ىركذلا

 ةسارك - تاياورلا ةسارك - ةروشملا و يأرلا - خيراتلا يف قئاقح

 ديلاقت ىلع لمتشت ةسارك - ةأرملا نكر - ةسارك - صصقلا نسحأ

 نيملعملا يدانب ينورابلا خيشلا ةرضاحم - يبازيملا فالتئالا - ةيخيرات

 خياشم - ةعونتم ديلاقتلا ةسارك - "فرظلا ثيدح" ةسارك - دادغبب

 ةءارقلا ىلع ةديفملا نيرامتلا - بوكاج "ريبلل" ل ةرضاحم ةمج رت ،©با زيم

 و ملعلا" - (نيتمات ريغ) (٢)و )١( و)٢(، ج٢: )١( ١ج :ةديشرلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٥٨

 "ةيضرملا قالخألا و ةيمالسالا بادآلا" - مامتلا ةكيشو ةسارك "بدألا

 "رهز يبأ تاماقم حرش" - لابقتسا و ًاعيد وت "جحلا ةسارك" - ةسارك

 رمتؤم" - ةنس ةئام ذنم هدعب و هيلا اسنرف يجب لبق بازيم" - مات ريغ

 نم رهاظمب قلعتت فقاوم" ضعب ىلع يوتحي لجس - "هبيقعت و يثركلا
 رثكأ ةلباقم" ىلع لمتشت ةسارك - "اهلالقتسا رجف دهع يف رئازخلا خيرات
 :ةميق تارضاحم ىلع لمتشت ةسارك - "اهلثمب ةيمظن و ةيرثن ةمكح نم

 تامولعم - بازيم يف [ءورقم ريغ] ...اعملا ةايحلا - ناظقيلا يبأ ىركذ
 ضويب خيشلا ريسفت نم رونلا ةروس صيخلتل ةمدقم - ةبارعلا ماظن لوح
 ةطرشأ لب :طيرشلا - تارضاحملا مسق )٨( "يركبلا لئاسر ةرهمج" -

 ٧. ىلإ ١ نم تالجس "ةعمجلا بطخ" - ةديدع

 نيدلا لوصأ يف لوصألا يسرك ٥

 .ىليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 ص٩٦٢٦ يف طقسمب فاقوألا ةرازو ةبتكم ىف هنم ةخسن تيأر طوطخم
 . ه٠٩٣١ ةنس نم ثيدح طخ

 ..ةمكحلا ندعم و يحولا رهظم هقلخ ريخ ىلع هللا ىلصو :ةيادبلا
 و مادملا و فالسلاك مضلاب لاعف تابورشملا يلع بلاغلا تلق :ةياهنلا
 .باضرلا و حارقلا و قاعزلا و لالزلا و حافتلا و تارفلا

 ضنارفلا يسرك ٥

 .يميلسلا ذليبع نب لمح :فلؤملا

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم ف ع وبطم

 نويعلا و بابلألا يوذل ةلالا فشك ه

 .دمحم جاجحلا نب رمع :فلؤملا



 ٤٥٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .م٩١ ٠٦ رئازجلا

 . نويعلا و بابلألا يوذل ةلاحلا فاشكنا :ليق و

 ةيملاسلا = ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ه
 .يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم 3٧٣٣٥ 30٢٢١ ماقرأ طوطخم

 .ةينامعلا

 . ةيملاسلا :ناونعب ٢٩ مقر ةخسن يق درو

 ةيوامسلا مارجألا ملع يف ةيفخملا رارسألا فشك ه

 .يرذنملا د وعسم نب رمع : فلؤملا

 .ءازجأ ٤٠٦ ١ه_/١٩٨٦م ٦ !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم
 .ةيضابإلا دنع كلفلا ىق

 ةباحصلا فالتخا يف ةباصإلا نع فشكلا ©

 .يشاطبلا سماش نب دمحم :فلؤملا

 .تافاشك ىلع لمتشي ؤ3ص٦ ٩٩٤ ١مء ١ ي رماضلا ةبتكم طقسم

 نوعباتلا و ةباحصلا ٣. ةيضابإلا ٢. ةفالخلا ١.

 ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك ه

 .(م٨١/ه٢١.ق) ينامعلا يوكزألا ديعس نب ناح رس :فلؤملا

 .م٦٨٩١ ،ايسوقين ،يلديبع دمحأ قيقحت _

 .ص ٦ ٥ .[ .ن .د | ..م .د ) _

 ص نم ةيضابالا ةيبهولا ةقرفلا داقتعا ىف هنم نورشعلا و عساتلا بابلا _

 .مم٠٤١×٠٤٢. !قيقحت ةلواحم دحب يلربوك ةحورطأب قحلم ٦ - ٢٢

 .ارطس ٢٨ شماومهلاب



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٦٠

 نوركذي و" :لاق و ،ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :يف يداربلا هركذ
 ." ةمألا فالتخا يف ةمغلا فشكب" ف رعي باتك مهدنع رصعلا لهأ فيلأت نم

 ىف انباحصأ ضعب تفلك تنك و هقف ىلع هلثم ةوعدلا لهأل هنإ :لاقي

 مامتها هل نم كانه فداصي ملف لباق نم هب ىتأف ،هخاسنتسا ىلع ةكم

 الإ ةوق الف ،كانه نم هدرف اهدجي ملف هترجأ لمحتملا بلطف ءيشب

 . "هللاب

 ٨١٩ يف عقت و (0.8076) مقر ةيناطيربلا ةبتكملاب ةطوطخم هنم و

 مقرب سنوت يف ةينطولا ةبتكملا يف ةصقان ىرخأ ةخسن دجوت امنيب اةحفص
 يف ةظوفحم ىرخأ ةخسن كانه و طقف ةحفص ٤٩٧ يف عقت و ٣١٨٦

 و سيراب يف ىرخأ ةخسن و (٧٤٢.ت) مقرب قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا
 ه سور ي زيلحنألا طباضلا مج رت دق و .نامع ىق ىرخأ خسن كانه

 ةغللا ىلإ يياطيربلا فحتملا ةطوطخم نم نامع خيراتب ةصاخلا لوصفلا

 :م ١٨٧٢٣ ماع .ةيلاغنبلا ةيويسآلا ةيعمجلا ةلبج ف اهرشن و ةي زيلحنالا

 . . “ هل 0 , [... . . لح

 )1874(, آ, ““ ح 0 ع هع 0

 . م 0 } ن 0 0 ! )1873(,

.2 . 

 لوصف ضعب قيقحتب اع¡ص نيلك جيوديه ةيناملألا ةثحابلا تماق امنيب

 .هاروتكدلا ةجرد اهيلع تلان ةلاسر اهتلعج و نامعب ةصاخلا باتكلا

 رشن و قيقحتب يسيقلا بيسح ديجملادبع ذاتسألا ماق م٦٧٩١ ماع يف و
 ةبتكملا نيطوطخم ىلع كلذ ين ادمتعم نامع خيراتب ةصاخلا ءازجألا

 فشك باتك نم سبتقملا هامس و ىناطيربلا فحتملا ةبتكم و قشمدب ةيرهاظلا

 . ةمئألا رابخأل عماجلا ةمغلا

 و نامع خيرات لوانتت ىلا رداصملا لمشأ نم دعي هلمحب ف باتكلا و

 ح و يلهاجلا رصعلا ذنم برعلا خيرات نع تامولعم ىلع ًاضيأ يوتحي



 ٤٦١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ضابأ نب هللادبع امب ثعب نيلا ةلاسرلاب فلؤملا اندوزي و .ىسابعلا رصعلا
 ةقرفلا ءارآ نع ةميق تامولعم ىطعي هنأ امك .ناورم نب كلملادبع ىلإ

 ىدصتي نم لك هنع نيغتسي ال باتكلا اذه نإف ةقيقحلا ىف و .ةيضابإلا

 .هيف ةيضابإلا ةك رحلا روطت و نامع خيرات ةباتكل

 :ييابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس ثحابلا لاق

 ام و ،ييامعلا خيراتلا رداصم مهأ نم باتكلا اذه ..."ةمغلا فشك"

 و هخسن ددعت لعل و ،هنم اودافتسا و هيلع اوعلطا نيذلا كئلوأ مهرثكأ

 ةطوطخم نأ عمسنف ،كلذ ءارو اببس ناك ملاعلا تابتكم يف اهراشتنا

 ةثلاث و قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملاب يرخاو ،ندنلب يياطيربلا فحتملاب دجوت
 اذه ،مامدلاب - هللا هظفح - مامإلا ةبتكمب ةعبارو دادغبب ةيزكرملا ةبتكملاب

 هنم ةخسن نم اهيف ةبتكم ولختام لقف نامعب تاطوطخملا نئازخ ادع

 و باتكلا نع ةحضاو ةروص نيوكتب ةليفك نكت مل ةرهشلا هذه نأ ريغ
 لاوقأ اهرثأ نم تعمجت «ضومغلا و سبللا نم ةلاهب هتطاحا ام ردقب هفلؤم

 نيثحابلا لبق مهولدب نوقرشتسملا اهيف ىلدأ ،ةبراضتم ءارآ و ةبعشتم
 .(ةكئاشلا ةيضقلا) هذهل ابسانم الح هاريام مهنم لك مدق و نيملسملا

 ةمعلا فشك" :هيمسي ضعبلا دحب باتكلا ناونع - ةيادبلا يف - انذخأ اذإ

 :لوقت ةفئاطو "ةمألا رابخا نع ةمعلا فشك" رخآلا ضعبلا و "ةمالا قارتقا ي

 فالتخا يف ةمغلا فشك" ب هتعنت ىرخأ و "ةمألا رابخأل عماجملا ةمغلا فشك

 و ' ةمألا قرف نايب و ةمغلا فشك" مسا هيلع قلطي سماخ قيرف و "ةمالا
 ." ةمألا هب ترجاشت اميق ةمعلا فشك" سداس قيرف

 حرسلا ديعس نب رمع نب ناحرس" مهضعب دنع وهف فلؤملا اما
 و 'يوكزإلا ناحرس نب ديعس نب ناحرس" نيرخآ دنع و "يوكزإلا

 يفتكي امنيب "يوكزإلا ناحرس نب ديعس نب ناحرس" ثلاث قيرف فيضي

 ."يوكزإلا ديعس نب ناحرس" وه لوقي نأب هريغ



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٦٢

 ليق و ته٠٤١١ ليقف ،هتافو خيرات يف ًاضيأ ءارآلا تفلتخا امك
 نم دعبأ ىلإ مهضعب بهذي و ته ٦٠ ثلاث لوق و ه١١ ٥٠

 ١١٩٨. ديعس نبا دمحأ ناطلسلا ةافو ىلإ ًايح ناك هنإ لوقيف كلذ

 .باتكلاب ““يوكزإلا ناحرس" خيشلا ةقالع يه اندنع مهألا ةطقنلاو

 ىلإ هبسني مهريغ و ‘كلذ يف نوددرتي نورخآ و ،هيلإ هتبسنب مزجي مهضعب
 هفلأ يذلا باتكلا لصأ يلع علطا يوكزإلا نإ :لوقي قيرف و ،لوهج
 نيح ثادحألل هدرس دتما و ،هيلإ فاضأ و هلقنف ،هنم قبسأ رخآ صخش

 نرقلا مالعأ نم وه و - يداربلا نأ ىلإ ارظن هيف شاع يذلا هرصع
 بتك امهيف ديق نيتللا هيتمئاق نمض باتكلا اذه ىلإ راشأ - عساتلا

 نع ايفزج القن باتكلا يف نأ امك !اهنع عمس وأ اهيلع علطا نيلا ةيضابالا

 د "ءاملعلا بسن ةفص" _ب ةموسوملا هتريس يف (ه٠١.ق) دادم نبا

 : ىوس باتكلا نم يوكزإلا بيصن نوكيال هيلع و .هيلإ ةراشإ

 .ًالوهحجب هفلؤم يقبيف هيلع اقباس ناك ام امأ هب هقحلأ يذلا

 ةقيقحلا ىلإ لوصولل انل ليبسالو ،اراتم ثحابلا فقي هلك اذه مامأ

 نم ليلدلا ءاضتقا ىلإ يعسن و ابناج ليق ام لك حرطن نأ الإ اهتبراقموأ
 :لوقنف ةيخيراتلا قئاقحلا و ةيملعلا قئانولا

 "يوكرزإلا يلعوبمأ دمحم نب ديعس نب ناحرس" باتكلا فلؤم مسا :ال وأ

 و فلؤملا دافحأ دحأ اهبتك ةمغلا فشكل ةطوطخم ةخسن ىلع ادامتعا

 دمحم ديسلا ةبتكمب ةظوفحم يه و "يوكزألا دوعس نب رماع" يمسي
 ةخسن نع ةرشابم اهلقن هنأ خسانلا مالك نم مهفي و ،نامعب يديعسوبلا

 ىلإ خيراوتلا برقأ اهخسن خيرات و .خسنلا حصأ نم نوكتف فلؤملا

 هل ةقالعال رخآ صخش وهف يوكزإلا رمع نب ناحرس اما .فلؤملا رصع

 يرماعلا رصان نب دمحم نب ناحرس نب رمع نب ناحرس" همساو باتكلاب
 عماج :يف ةرثانتم ةيهقف ةبوجأ هلو ه ٩٩٠ ةنس ايح ناك "يوكزإلا



 ٤٦٣٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةعيرشلا سوماق و .ميقتسملا طارصلاو .نئازخلا نونكم و راثآلا بابلو .نايبتلا
 .( ٦٢٦- ٢٧ ص ةيرماعلا ةخيشلل يمايرلا خيشلا ةلاسر ةمدقم :يف هتمجرت رظنا)

 ديفح هيلع صن امك "ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشكا باتكلا مسا :ايناث

 ال رظن ؛هريغ نم حجرأ اذه و ،هدي طخب اهبتك نلا ةخسنلا يف فلؤملا

 اذه نأ كلذ ىلإ فضأ ،افنآ اهيلإ ترشأ ايازم نم ةخسنلا هذه هب فصتت

 .باتكلا م عوضوم عم بسانتي يذلا وه ناونعلا

 خيرارتلا نم ركذ ام عيمج و ،فلؤملا ةافول اغيرات نيعي ًاليلد كلمنال :اثلاث

 نرقلا يف شاع فلؤملا نأ هلوق نكمي ام ةياغ و ،هدكؤي ناهرب ىلإ دنتسيال
 لأ ةنسلا يه و ته١١ ٤٠ ةنس ىلإ ايح ناك و ،يرجهلا رشع يناثلا

 ىلإ هب دتم دق رمعلا نوكي نأ ديعب ريغ و .اهيلإ هباتك فيلأت يف ىهتنا
 باتك حدم يف ةديصق أشنأ هنأ انملع اذإ كلذ حجرتي لب ،كلذ نم دعبأ
 ةمدقم يف حرص يذلا يلوعملا رماع نب دمحم خيشلل ثاريملا يت "بذهلا

 ._ه١١ ٤٥ ةنس هفيلأت يف ع رش هنأ هباتك

 .لاكشإ يف نيثحابلا تعقوأ نلا يداربلا ةمالعلا ةرابع يف لمأتنل :ًاعبا ر

 فشك باتك نيرخأتملا فيلآت نم نوركنيو" : :ةرصتخملا هتلاسر يف لوقي

 ٢١٩(. ص رمهاوجلار " ةمألا فالتخا يف ةمغلا

 اباتك مهدنع رصعلا لهأ فيلأت نم نوركنيو" :ةلوطملا هتلاسر يف لوقي و

 و ،هنف يف هلثم ةوعدلا لهأل ري مل ،ةمألا فالتخا ين ةمغلا فشكب ف رعي

 .لباق نم هب ىتأف هخاسنتسا ىلع ةكم نم انباحصأ ضعب تفلك تنك

 .اهدجي ملف هترجأ لمتحملا بلطف ءيشب لابتها هل نم كانه فداصي ملف
 ."هللاب الإ ةوقالف ،كانه نم هدرف
 امنإ و باتكلا يلع علطي مل يداربلا نأ جتنتسن نيترابعلا يف لمأتلا دنعو

 نأ ريغ ادج افيعض هلاق ام يلع دامتعالا ريصي هيلع و ،هنع عمس امب هفصو
 تحرص بازيمب ديعس يمع خيشلا ةبتكمب ةظوفحم باتكلل ةط وطخ

 ةخسنلا امأ ودبيو هيلع هفوقو و يداربلا خيشلا يدي ىلإ باتكلا لوصوب



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٦٤

 لمتحملا اهدر مغ هيلإ ترضحاف اهيلع لوصحلا ىلإ خيشلا يعس يلا اهسفن
 خيشلا اهكردتسا ةمدقمب ةخسنلا هذه تردص دقف &هترجأ دجي مل نأ دعب

 و باتكلا ىلإ قرطت مث يضابإلا بهذملا حدمب اهلهتسا ،اهيلع يداربلا

 ركذ و ،ةيملعلا هتيمهأب هون و ،ةمالا قرف نايب و ةمغلا فشك :ناونعب هركذ
 ةدلحلا هجو يف و . ه٥٧٧ ةنس ةكم نم هبلطب نامع لهأ ىلإ ثعب هنأ

 رمحألاب هيلع بطش و "نايبلا و فشكلاا بتك ةخسنلا هذه نم ىلوألا

 هانراق امدعبو" :ديعس يمع ةبتكم تاطوطخم ةس رهف يلع نومئاقلا لاق

 هنأ نيبت فشاك ليعامسإ ةديس/د قيقحتب يتاهلقلل نايبلا و فشكلا باتكب

 يذلا باتكلا نأ حيرص ليلد اذهف دهاشلا لحم انهو ."فرحلاب هل قباطم
 نب دمحت ديعس يبأ خيشلل "نايبلا و فشكلا" الإ نكي مل يداربلا هفصو

 ي رجهلا سداسلا نرقلا ءاملع دحأ وه يذلا يتاهلقلا يدزألا ديعس

 يداربلا لعج يذلا ببسلا يردنال انأ ريغ ،يوكزإلا باتكب هل ةلصالو
 دادم نبا ىلإ اهتبسن يفف "ءاملعلا بسن ةفص" اما "ةمحلا فشك" همسي

 هذه مهيلإ تبسن - لقالا يلع - ءاملع ةعبرأ دحأ وه دادم نباو © رظن

 و ثحب ديزم ىلإ جاتحي رمألا و ،هسفن يوكزإلا خيشلا مهنيب نم ةريسلا

 .قيقحت
 يوكزإلا خيشلا جاتن وه "ةمغلا فشك" نأ ىلإ صلخن هلك هذه نم
 رشع يناثلا نرقلا ءاملع دحأ هنأ و كىلعوبمأ دمحم نب ديعس نب ناحرس

 ظفاح" نع اريسي ارزن الإ خيراتلا انل ظفحيال نأ اقح بيرغلا نم و

 . خير "خيراتلا

 ،ينيابيشلا كرابم نب ناطلس ثحابلل .ةمعلا فشك نع ةمغلا فشك : رظنا

 . ٢۔-١ ص

 ةمغلا فشك نع ةمغلا فشك ه

 .ينابيشلا دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا



 ٤٦٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 تاحفص ٢٣ م ٢ ٤ ٤ ١ ه_/٤ إبريل١ ٠٠ مارحلا مرحم يف هبتك طوطخم

 .ليمج هطخ و هدي طخب

 ضماوغلا فشك ©

 .يدشارلا دمحم نب نايفس :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ط وطخ

 عازنلا اهيف عقو لئاسم نع عانقلا فشك ٥

 -٠٧٨١/ه٧٤٣١۔-٧٨٢٦١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م١ ٩٢٨

 . با زيمك. نجسي يب ءاملع نم

 .طوطخم

 بركلا فشك ه

 .(م١٩١ ٤/_ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دّمحما :فلؤملا
 .يببيلصلا لع دمحم :قيقحت ديلولا يبأ بيت رت

 .نيئزج ىق م ٥ ٠ ٤ ١ ه_/٥ ٩٨ ١ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ة ةرازو طقسم

 مانللا فثك ه

 /ه٣٩٣١-۔٢٠٣١) دمحما جاحلا ،ميهاربإ نب ىسيع نب رمع :فلؤملا
 .(م ١٨٨٤-١٩٧٣

 .م ١٩٤٨ م اع ي ع وبطم

 نايبلا و فشكلا ه

 /ه١١.ق) يدزألا ينامعلا يتاهلقلا ديعس نب دّمحم هللادبع وبأ :فلؤملا

 .(م٧١



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٦٦

 .فشاك ليعامسا ةديس :حرش و قيقحت

 ٤٠٠ ١ ‘©برعلا لجس عباطم ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس

 .م٨٩١ ٠ /ه

 .0. 2606 مقر ةيناطيربلا ةبتكملاب طوطخم هنم _

 مهنم و نيدلج يف" :لاقو ٢٧ ص .ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا هركذ

 ولانلاو ريسلا و ديحوتلا يف هنم لولا دللا فلأ مخض دلح يي هلعجي نم
 ."ةمألا قرف يف

 رخآلا و يخيرات مسق :نيمسق ىلإ مسقنيو اباب نيسمح يف باتكلا عقي
 و ضرألا و تاومسلا قلخ نم مالكلا يف لوألا مسقلا أدبيو .يدئاقع
 ةقيلخلا ءدب ذنم لس رلا و ءايبنألا خيرات لمشي و .سنإلا و نجلا و ةكئالملا
 ثادحأ نم اهالت ام و ةفيرشلا ةيوبنلا ةثعبلا نع ثيدحلا هيف لصفي و

 ضعب دئاقع فَؤملا لوانتي يناثلا مسقلا يف و .يومألا رصعلا ةيادب نيح

 مث .دنهلا لهأ بهاذمو ةيكدزملا و سمشلا ةدبع لثم بهاذملا و نايدألا

 .اهنيب فالخلاو هبشلا هجوأ و اهدئاقع نايب و ةيمالسإلا قرفلا نع ملكتي

 ةقرفلا اهيمسي و اهيلإ يمتني لا ةيضابإلا ةقرفلل ةصاخ ةيمهأ يطعي و

 .يبسارلا بهو نب هللادبع ىلإ ةبسن ةيبهولا

 مهنم و ينسلا مهنم ،ىمادق نيفلؤم و ةاور نع هتامولعم يتاهلقلا ذخأي و
 نب دمحم و يرهزلا باهش نبا و دهاج ةاورلا ءالؤه رهشأ و يضابإلا
 .مهريغ و مناغ وبأ و يضابإلا يناسارخلا ةيطع نب بيبش و يبلكلا بئاسلا
 يه باتكلا اذه نم نآلا نيح ةفورعملا ةديحولا ةخسنلا نأ ركذلاب ردجي و
 .يياطيربلا فحتملا ةطوطخم

 :رظنا يناهلقلا نع تامولعملا نم ديزم لوح
 . , ح م , .

 م. 2. . 568. . , 7 ن 0 ي ح م

 ه ك س . 5 ل - ح ه - ,
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 فشكلا باتك نم ىلع و نامثع ةفالخ" ،ليلجلادبع نب دّمحم ًاضيأ رظنا
 ١١ )١٩٧١٤(8 ص١٨٤- ١٨٧. ددعلا ةيسنوتلا ةعماجلا ةيلوح "نايبلا و

 لوكشك ه

 .يدشارلا دمح نب ديعس خيشلا طخب طوطخم

 يركبلا لوكشك ه
 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب يسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا

 ٤.٠٦ ١(.

 و يدألا يثارت ركذ :امماونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ ١ - ٥\ تالجس

 .يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف :قحلم يق ةمئاقلا هذه تعبط دق

 ةيافكلا ©

 .يدنكلا ىسوم نب دمحم :فلؤملا

 .اءزج نيسمخ و دحاو يئ
 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ةخسن هنم

 براغلا و علاطلا ملع يف بلاطلا ةيافك ©

 .يورابلا حلاص نب تباث :فلؤملا
 .ةبرج و ايبيلب ةينورابلا ةلئاعلا نم
 .برغلا سلبارطب فاقوألا ةبتكمب ةخسن هنم دجوت

 ٠١ ١. ص ،نييبيللا نيفلؤملا ليلد {ةفاقثلاو مالعألا ةنامأ



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٦٨

 بيطلا ملكلا ٥

 )١٢٧٢٣- ينالهبلا يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسموبأ :فلؤملا
 .(_ه ٩

 .ص٣٢٣ ٤ ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ٤ ١٥٥ مقر طوطخم

 هاعد نم ءاعد اعماساي هابراي مهللا كنارفغ :هلوأ

 بيطلا ملكلا و سوفنلا سدقم :ةبتكملاب ١٣٩٩ مقر :طوطخملا و

 نيريبكلا نيدهاجملاب بيحرت ةملك ©
 يف ضويب خيشلاب امهئاقتلا ةبسانمب قاحسا يبأ خيشلا و ناظقيلا يبأ خيشلا

 .ةرارقلا

 راخف رمع نب ومح
 .ص ٥ ،تاينيعب رألا ئ .هدي طخب ةط وطخحم

 قحلا دييأت يف قدصلا ةملك ه

 .يلفونلا شباغ نب هللادبع :فلؤملا
 ٤٣. ددعلا }٢ط ءةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 بيبللا ةفالس و بيدألا زك ه

 .يغئاصلا ذيعس نب ل اس :فلؤملا

 .٨ل4. 2896 مقر جدربمك ةعماج ةبتكم ،طوطخم

 ةقرفلا عابتا اهاري امك ةيعرشلا اياضقلا و هقفلاب اهلوصف مظعم قلعتت
 ذخأ دق ةطوطخملا فلؤم نأ ةددعتملا تاراشإلا نم ودبي و ةيضابإلا

 و قرشملا يف ةيضابإلا خياشم ةبوجأ نم و مدقأ رداصم نم هتامولعم

 نب بيبح و سيمخ نب رصان و سيمخ نب دعاج لثم مهئارآ و برغملا



 ٤٦٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ق هباتك نم عبارلا بابلا ق يغئاصلا بهسأ لق و .مهريغ و ل اس

 نأ بجي نلا تاءافكلاو اهدقع طورش و ةيضابإلا ةمامإلا نع ثيدحلا

 .بصنملا اذه لغشي نم ق رفاوتت

 ىثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكمب نيدلجم ىف رخآ طوطخم هنم و

 يرحبلا رهوجلا و يردلا بكوكلا ه
 نب ريشب :هيف فلؤملا مسا و ىملاسلا خيشلا ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم

 و يليلخ | دمح نب دمح أ خيشل ١ ةبتكم ي رخآ ةحخسن و بوبحم نب دمحم

 .نيفلتخم نيفلؤمل دحاو ناونعب نيباتك نوكي نأ لمتحي و

 خيراتلا رصتخم يف خيرملا بكوك ه
 .يبغلا نوهرم نب مولس نب كرابم :فلؤملا
 .يبغلا نوهرم نب مولس نب كرابم خسن
 اهبش كيرش و دن لك نع اهرتت يذلا هللدمحلا :هلوأ

 و ديحوتلا ةفص و تاقولخملا لوأ أدب ركذ يف ةيرعش ةموظنم نمضتي
 دمحم ءايبنألا متاخ ىلإ ءايبنألا و لسرلا ددع و مدآ انيبأ قلخ و ةكئالملا

 و سابعلا ييب و ةيمأ يب و نيدشارلا ءافلخلا هدعب و هتريس و مالسلا هيلع
 .نييمطافلا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ١٩٢٤ مقر طوطخم

 تانايدلا دوقع يف تاموظنملا يلآللا ©
 /__ه ٨٧ ١ ١ .تر) يتالتلا يب رجلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م ١٧٧٢



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٧٠

 عومجب نمض ،يخامشلا يلع نب رماعل تانايدلا باتك حرش وه و

 ٤٦-٧٨\ ص نم يدام ةفيلخ دمحم قيقحت ةكرابملا ةديقعلا :ناونعب

 .[.ت.د] ،ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم {ةرهاقلا

 . تانايدلا دوقع ي تانوميملا يلآللا :ناونعب ًاضيا فرع و

 يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأ خيشلل ةينونلا ةموظنملا ىلع ةينوميملا يلآللا ©

 (م٣١/ه٧.قر يسوفنلا

 .(م٣٧٧١ /ه١٧٨١١.تر يبرحلا قالتلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤمل

 ١٩ هأدتبا (م٩٥٧١/ه٢٧١١ بحر ٢٧ ءاثالثلا هفيلأت نم غرف
 يبرغم طخ .مايأ ةعست و نارهش :م٩٥٧١/_ه٢٧١١ ىلوألا ىدامج

 .ارطس ٢٤ مم٠٧١×٠٢١ حضاو

 .تايبا ٨ ح رش ،اهتيادب يف ليلق صقن ٢٣٩. اهتقرو ددع

 ١٢٦٥ داسفلا ةريثك مأ نم تخسن ،يخامشلا ليعامسإ نب دمحأ :خسانلا

 .م٨٤٨١/_ه

 ةءاربلا و ةيالولا = ةيماللا ©

 ةروهشملا ةيم ةمأللا ٥

 نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ ركب وبأ :فلؤملا

 .لئامس لهأ نم وه و رظنلا نب ١ هتليبق لإ بسن رظنلا يبأب ريهشلا ناميلس

 .يداربلا الإ باتكلا هحرش دق و زجرلا رحب نم وه باتكلا و

 ٢٦. ص ةيضرلا ةعمللا :يف ىملاسلا هركذ

 رايخألا نيرخأتملا و نيلوألا ىلع ةدراولا رانآلا بابل ©

 .يحنملا يغياصلا يلع نب ديعس نب ملاس يلعوبأ :فلؤملا



 ٤٧١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 و هيلإ بسني ملف هقح طمغ كلذ عم و ،هل عوبطملا ديحولا لمعلا وهو

 اءدب ،يديعسوبلا نافلخ نب انهم خيشلا ىلإ هتبسن يلع رصي نمم بجعلا
 باتكلا اذه و نيرصاعملا نيثحابلا و نيخرؤملا ضعبب ءاهتنا و قيزر نباب

 ةبوحصملا انهم خيشلا ةبوجأب ءيلم - ةعوبطملا رشع ةعبرألا هئازجأ يف -
 .هيلع ءانثلا و هديجمتب

 .ج ٤٠٥ ١اه_/١٩٨٥م، ١٤ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو نامع ةنطلس

 نامع ةنطلس ماع يتفم يليلخلا دمحأ خيشلا عم ءاقل ٥

 .ىليلخلا دمحأ

 .مهديقع و ةيضابإلا خيرات يف ثحب
 يدانب ةيفاقثلا ةنجللا اهر۔اصت ةيونس فصن ةرشن نيربج ةلحب يف رشن

 م ٤.٠٥ ١اه_/٤ ٩٦٨ ١ ةنس ٤ ددعلا ندرألا يف نامع ةنطلس ةبلط

 .٩٢۔-٨٢ص

 (نوقرم) ضويب خيشلا عم ءاقل ©

 .يلريبوك رايب
 .ثارتلا ةيعمج ةبتكم ،ةرارقلا

 طقللا ©

 نا لمتحي ."لبجلا لهأل اهلك رافسأ ةعبرأ ىلع انأ تفقو" :يداربلا لاق
 .يخامشلا رماع نب ىسوم هفلؤم نوكي
 ركذ يف ةلاسر ٩ 5٢ ص ،يملاسلل ،ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :هنع عجار

 .يداربلل ةيضابإلا بتك ضعب

 طقللا ©



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٧٢

 .ىليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم يف طوطخم

 .اقباس يداربلا هركذ يذلا باتكلا نوكي نأ نكميو

 ر انآل ا طقل ه

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم ،نيئزج يف

 زيزع يبأ طقل ه

 ينورابلا ايركز ىيحي يبأ نب ميهاربإ نب زيزع وبأ يلاغ وبأ :فّؤملا
 .(م٥٤٣١/_ه٦٤٧. ت)

 .نييسوفنلا نوراب لآ ةرسأ نم ايبيلب ةسوفن لبج ءاملع نم
 يلا لزاونلا يواتف و هقفلا و رابخألا و ريسلا يف وه و اطوطخم لازي ال
 .هرصع يف تعقو
 .بازيم يداو تابتكم يف ةخسن ةدع هنم

 ةيمتسرلا ةلودلا نم تاحمل ه

 .يلدبعوبلا يدهملا :فلؤملا

 ٢٠١ ص “١٤ددعلا .ةلاصألا ةلبج :يف ترشن ةلاقم

 عمللا ٥

 عضولا باتك وه و" :يداربلا لاق

 .يداربلل ، ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يق ةلاسر : رظنا

 ةفيرشلا ةكرابملا ةعمللا ©

 .لوهحجب :فلؤملا



 341 ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ،تاطوطخملا ةبتكمب ٤ ٢٧٥ مقر ةط وطخ
 ق .. .مالسإلا نع هللا ٥ازحج همالك اذم :ب أدبي صقان :هل وأ .صو٤ ٦

 .ةيضابإلا خيرات

 ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا ©

 .(م٩١ ١ ٤/ه٢٣٣١.تر ىملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون :فلؤملا
 .ص 6١٩٨٣ ٣٥ ط !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،طقسم

 ١٨(. ؛انثارت ةلسلس)

 ٨. ٠۔-٥ ٤ص نم .[.ت.د] ، رئا زجلا ةيادرغ بتك ةتس ع ومحجب نمض _

 ةيضابإلا خيرات يف ةئيضملا ةعمللا ©

 .راشق | رمع نب نودع نب ج اجلاب :فلؤملا

 .ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم

 .ع وبطم

 مظعملا ناطلسلا انالوم ةلحر يف ةيقربلا عماوللا ٥

 .يحاورلا ل اس نب رصان :فلؤملا

 ٤٧[. ددعلا] ،ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 روثأملا عرشلا يف روشنملا ؤلؤللا ©
 .لوهحجب :فل ؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 ةؤلؤللا ©

 يخاّمشلا رمع نب دمحم نب ناميلس عيبرلا يبأ نب مساق لضفلاوبأ :فلؤملا

 .(م٨٤٨١/ه٥٦٢١.ت)ر



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٧٤

 .ايفاو احرش اهحرش دق و ديحوتلا يف ةموظنم
 .ةط وطخ

 ةديقعلا نتم ىلع ةئيضملا ةؤلوللا ©

 /ه١٧٨١١.تر يتالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا
 .(م١ ٧٧٢٣

 .ةطوطخم

 .بسني اهيلإ و تالت ةموح يف ةبرج يف فلؤملا دلو

 أدتبملا ©

 .يميلسلا يولهبلا ةك رب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ : فلؤملا

 ٢٤. ص } ةيضرملا ةعمللا :يئ كيملاسلا نيدلا رون هركذ

 ةينيد نوتم ©

 .فسوي جاحلا نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا
 .رافح ميهاربإ و يلعل حلاص جاجحلا نيخيشلا ةمج رت

 ،يمالسإلا ركفلا رادل ةيبرعلا عباطملا ١\ ط نيخيشلل ةينيد نوتم ةمدقم

 .م٦٦٩١/ه١ ٦

 ىذتحي ريخلا يف لاثم ©

 .(ه١٠٤١-٦٠٣١) زايتم ح ونب نب ميهاربإ :فلؤملا

 .بازيمب نجسي نب ةنيدم ديلاوم نم

 .طوطخم حدملا يف ةديصق

 ءاملعلا و ملعلا سلاجم ٥

 .زاحب ريكب نب ميهاربإ

 



 ٤٧٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م٦٨٩١ ،‘ترهيت ىقتلم ىف ةرضاحم

 يدجسللا عمتجملا ٥

 .(م١٨٩١ -٩٩٨١/ه١٠٤١-٣١٣١) ضويب رمع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .ماجح وب رصان دّمحم عبطلل ةلاسرلا دعأ

 .م٩٨٩١ ةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا ةيادرغ

 .ص٨٦١ ١٩٩ ٠/ه١١٤١ ،٢ط ءءاثعشلا يبأ ةبتكم طقسم _

 يواتف و ةبوجأ عومجم ه
 -٠١٧٨١/_ه٧٤٣١-٧٨٢١) يلعل ،دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م ١٩٢٨
 .بازيم نجسي "ب ءاملع نم

 .ريبك رفس ف ط وطخ

 راعشأ عومجم ه

 .لوهجب :فلؤملا

 ملاس خسن ؤ،ص١ ٤ ٠ ءةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٣٥٠ مقر طوطخم

 ءاثر يف دئاصقلا نم ةعومحب نمضتي ، ه ٢٥٩ ١ يلئاولا مقرلا ديعس نب

 دئاصق و دشار نب رماع نب ناميلسل ةديصق و ناطلس نب فيس مامإلا

 .ظعاوملا و مكحلا يف

 .لوهحب :فلؤملا

 نافلخ نب رماع خسن ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ٢١٢٢ مقر طوطخم

 يف دئاصقلا نم ةعومحب نمضتي ص٥ ٠ ‘ه٨٠٣١ ،يوربألا يركسلملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٧٦

 ميلس نب سيمخك نامع ءارعش نم ةعومحجب ءانثلا و حدملا و ءاثرلا

 .مهريغ و يليلخلا

 راعشأ عومجم ©

 .لوهج :فلؤملا

 خسن ،ص٩١ ٠ ٬ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٤٠٤ مقر طوطخم
 .ها١ ٣٢٣٨

 ركذ يف دئاصقلا ضعب و نيددعتم نيفلؤمل راكذأ و ةيعدأ ةعومحب نمضتي

 .ةيوبن حئادم اهضعب و امم ىرجام و نامع خيرات

 راعشأ عومجم ه

 .لوهحجب :فلؤملا

 نمضتي ؤ،&ص٠٨١ ٬ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٣٤٠ مقر طوطخم

 هللادبع و قيزر نبا لثم ءارعشل ةفلتخم ضارغأ يف دئاصقلا نم ةعومجب
 .يكمردلا

 راعشأ عومجم ©

 .لوهجج :فلؤملا

 فطقسم يف ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ٣٣٢٣ مقر طوطخم
 ةعومحب نمضتي ص ٤ ٥ يدنكلا رصان نب دمحم نب رصان خسن &صده ٤

 خيشلا و يملاسلا ديمح نب هللادبع هيقفلا مهنم نيفلتخم ءارعشل دئاصق
 و موثلك نب ورمع ةقلعم و ملسم نب ديعسل اضراعم شباغ نب هللادبع
 .اهريغ



 ٤٧٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةينامع راعشأ عرمجم ه

 .يربخلا دوعس نب ربج نب يلع :فلؤمل
 لاعت هللا ةئيشم انل نع دقف دعب و :هلوأ ص ١٦ .هللادبع نب دمحأ خسن

 نمضتي ...نامع ءارعش ضعب اهلاق دئاصق ضعب رتفدلا اذه ق عمجن نأ

 مقر .خويشلا ضعب و اهئاملع و اهنيطالس و نامع ةمئأ حدم يف دئاصق
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ڵتاطوطحخملا ةبتكمب ١٣٦

 حدملا يف راعشأ عومجم ©

 .لوهجب :فلؤملا

 نمضتي ؤ©“ص ٦١٠ ءةينامعلا ثارتلا ةارزو ةزوحب \ ٢٢٦١ مقر طوطخم

 نب فيس خيشلا و ناطلس نب برعلب مامإلا حدم يف دئاصقلا نم ةعومجب
 و ةمكحلا و اث رلا ق دئاصق و دش رم نب رصان مامإلا و فيس نب ناطلس

 .اهريغ

 بطخ و راعشأ عرمجم ه

 .نباغ نب هللادبع نب ديعس :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ،\تاطوطخملا ةبتكمب ٣٣٦٧ مقر طوطخم

 دعاخل زرح و ةيعدأ ىلإ ةفاضإلاب ،نيفلتخم نيفلؤمل ةعونتم دئاصق نمضتي
 هللادبع نب دمحم اهيف ىعني ثراحلا ناميلس نب هللا دبعل ةبطخ و سيمح نب

 .كلذريغ و يليلخلا ديعس نب

 رداون و راعشأ عومجم ©
 .لوهجج :فلؤملا

 نمضتي ،ص١ ٢ ٩ ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٤٤١. مقر ط وطخ

 باتك نم لوقن ضعب و دشرم نب رصان مامإلا ءاثر يف دئاصقلا ضعب
 . برطق ةنلنم و عرشلا نايب باتك و ناويحلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٧٨

 بطقلا لئاسر ةعومجم = لئاسرلا عومجم ©
 .(ع٩١ ١ ٤/ه٢٣٣١.تر) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دّمحما :فلؤملا

 .طوطخم
 .اهجراخ نم و رئازجلا ندم فلتخم نم ءاملع شيفطا بطقلا لسار

 و سنوت و رصم و ،نامع و ،زاجحلا و نيرحبلا نم تايصخش لسار

 ضعب و ،ةينيطنطسقلا و ،ساف و كرئازحلا و ،ةبرج و ،ةسوفن لبج
 .ةيبوروألا مصاوعلا
 و ؛مولعلا عاونأ نم اهيف تادلجم تفلأل لئاسرلا هذه تعمُج ول و
 .ةصصختم ةيميداكأ تاساردل حلصي ام ،ةماحلا ةيخيراتلا رابخألا
 .رئاحلا - ةيادرغ ‘بويأ دمحم ديعس جاحلادنع طوطخم

 ةيرامعتسالا ةرادإلا و بطقلا نيب لئاسر عرمجم ه

 .تا ةمئألا بطقب ريهشلا شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣
 .ط وطخ

 ءارمألا و نامع نيطالس و ةمئأ ركذ يف ءارعشلا عرمجم ه

 .ةحرس نب ناميلس :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم 80١٧١٣٩٣ مقر طوطخ

 . ه٨٤٣١ يدنكلا حلاص نب يسوم خسن ص ١٨
 يلع نامع ةمئأ نم ددعل ينامت اهنم ضارغألا ةعونتم دئاصق نمضتي

 نم رعاش و نيينامع ءارعشل ىرخأ دئاصق و ءاثر و دئاصق و مهتاحوتف
 .يب رعل ا ب رغم ١

 يراتف عومجم ه
 .رافح 5 شيفطا



 ٤٧٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ط وطخم

 ةيملعلا نونفلا عومجم ©

 .فلؤملا لوهجب

 ةبتكمي طوطخم ،ةقرو ١٣٠ ،يمايرلا ديعس نب ناميلس نب رمع خسن
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو

 هتريس و لوسرلا تازجعم يف دئاصق عومجم

 .يلعل حلاص جاحلا و نامحيب نب ميهاربإ
 .يالط ميهاربإ مندقت
 .م٧٦٩١/_ه٧٨٣١ ءةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا ةيادارغ

 ةبوجأ و دئاصق عومجم ٥

 .(م٩١ ١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ط وطخ

 لوألا فلسلا هيلع امل لوعملا ع ومجلا ٥

 .(م٧١/ه١١.ق) ةتس يبأ نبا ىحي نب رمع :فلؤملا

 مم٠٦١×٠٥١ ءارطس ١٧ 8،ص٢٦٦ هب ثةبرج ءةينورابلاب طوطخم

 .[.ت.د)]

 .(م١٥٦١/ه١٦٠١.ت) يبرحلا يشكيودسلا

 .ة ري زحلا ق ةب رج ءاملع نم

 ٤. ةقرو طوطخم كسورد ؤ‘&بوقعي نب ل اس :ردصملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٨٠

 ميظانملا عومجم ه
 . يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلارون : فلؤملا

 .يملاسلا ةبتكم ةزايح يف طوطخم

 ةيضابا ةعومجم ©

 :يلع طوطخملا يوتخ
 .بطقلا مامإلا ةبوجأ. ١

 دانعلا و يغبلا لهأ داهج ليصفت يف داشرلا ملع باتك ٢.

 يمرضحلا سيق نب ميهاربا مامالل داقنلا فيسلا ناويد.٣

 .ديعس نب حلاص نب رماع ملقب ه ٤ ١٢٣١ خنسلا ةنس

 .طقسمب سوباق ناطلسلا ةعماخل عباتلا دجسملا ةبتكم يف ةروصم ةخسن

 يراتف ةعرمجم ©
 يشكيودسلا كلملادبع نب دحأ نب ذيعس نب هللادبع دمحم وبأ : فلؤملا

 .(م٨٥٦١/ه٨٦٠١.ت)ر

 .ةط وطخ

 ةيهقف ةعومجم ©
 .يصورخلا سيمح نب دعاحج :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 دئاصق ةعومجم ©

 .ةيضابإلا ءارعش نم
 . رئازحلا ،ةرارقلا ،فثارتلا ةيعمج ةبتكم 772 ةطوطخم



 ٤٨١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 رماع نب رصان نب دمحم مامإلا حدم يف ءارعش ةعومجم دئاصق ةعومجم ©

 ه ١٢٩٤ يرفاغلا

 .لوهحجب :فلؤملا

 ثارتلا ةرازو ‘تاطوطخملا ةبتكمب ١٨٧٠ مقر ةطوطخم ص ٦٢٥٤
 .ةينامعلا

 نم هيلع ىرج ايف و يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا رابخأ ةريس هذه :هلوأ
 مامإلا حدم و ييامت يف ءارعش ةعومجم دئاصق ةعومحب نمضتي .ةدياكملا

 .يرفاغلا رماع نب رصان نبدمحم

 :ىلع ةلمتشملا ةميقلا ةعومجملا

 ١ ديحوتلا ةمدمقم. .

 ديحوتلا يئ دارملا ةياغ ةديصق ٢

 نايبصلا نيقلت. ٢

 مالسإلا ناكرأ عماج. ٤

 نايدألا رصتخي. د

 ةيعدا ر بطخ.٦

 .رابحنزب هتوخإ و يحاورلا دمحم نب ملاس نب دومح ةقفن يلع تعبط
 .ص ٣٧٢ ١ه_/٥٣ ٩م ٢٩٩ ةعوجملل ىلوألا ةعبطلا

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإوبأ هل مدق

 نايبصلا نيقلت و دارملا ةياغ ةديصق و عيمج نب ورمع صفح وبأ وه ةمدقلا بحاص

 مالسإلا ناكرا عماج و يملاسلا ديمح نب هللادبع دمحم يبا نيدلارون مظن نم

 نب يلع ملاعلل نايدالا رصتخم و يصورخلا ناميلس نب رصان نب فيس ةمالعلل
 . ييامعلا يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلل بطخلا باب و يرذنملا يلع نب دمحم

 ةبوجألا و دودرلا و لئاسرلا نم ةعومجم ©

 /ه١٧٩.ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا

 . (م ١١٥٦٤



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٨٢

 .ةيضابإلا رفك يذلا يلولهبلا نسحلا يبأ يلولهبلا ىلع هذر اهنم

 .بازيم. ةكيلم ةدلب مالعأ نم ًاملع فلؤملا ناكو

 ةبراحملا ©

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم بوبحم نب دّمحم نب ريشب :فلؤملا
 كرابم روتكدلا ىدل هنم ةخسن دجوت و داهجلا ماكحأ يف باتكلا اذه و

 نب كرابم روتكدلا ،هققفا نيودت ةاشن :رظنا .طقسمب يدشارلا هللادبع نب

 ١٢١٨. ص يدشارلا هللادبع

 8 ةيضرملا ةعمللا كيملاسلا \ ٢٧٦ ص ةيضفلا دوقعلا :يف يثراحلا هركذ

 .٩١ص

 تالخادم و تارضاحم ٥

 /ه٢١٤١-٣٢٣١) فسوي نبا ،ديعساب نب دواد نب ناميلس :فَؤملا
 .(م ١٩٠٥-١٩٩٢

 .با زيمم فطعلا ءاملع نم

 نوؤشلا ةرازو تاعوبطم نمض تالخادملا و تارضاحملا هذه ترشن
 . رئازحلا ىف ةينيدلا

 يملعلا عامتجالا رضاحم ©

 )١٠٤٥- يبرحلا يسيدلا نايب نب اس نب يلع نسحلا وبأ :فلؤملا

 .(م٨٠٧١۔-٥٣٦١/ه١١ ٠
 .ةبرج ءاملع نم

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجلا نع ةرضاحم ٥

 .يرومرملا رصانلا



 ٤٨٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .رئازلاب م٢٨٩١/ه١ ٤٠٦ ةنس يمالسإلا ركفلا ىقتلم يف تيقلأ

 .هنوفرم

 ةبطرق يف متسر نب نمحرلادبع و دمحم ةرضاحم ©
 .اريغيف سوسيخ رام

 ٦٢٧٥-٢٩٨٢. ص 8١٩٧٧ ،نالجراوب يمالسإلا ركفلا ىقتلم

 هباشتملا و مكحل ا ©

 شيفطا فسوي نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبآ :فلؤملا
 .(_ه٥٨٢٣٢١-٥٠٣٢١)

 .ب ازيمم. نجسي ييب نم ل اع

 .ط وطخم

 هفرعأ امك ينيمنلا دمحم ه

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م٣٧٩١۔-٨٨٨١

 خيراتلا ةباتكل يمالسإلا جهنملا و زوبد يلع دمحم ©

 . رصان دمحم :فلؤملا

 .م٩١ ٤ ٩ كيلع دمحم خيشلا ةبتكم رشن ،نايرب

 رصتخملا ٥

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم بوبحم نب دمحم نب ريشب :فلؤملا

 دجوت و &ةبرج يف هنم ءزج يلع ترثع دق و نيرشعلا يلع ديزت هؤازجأ

 .نامع ق هئازجأ ضعب



 ةيضابالا رداصملا مجعم 7٢

 نايبصلا ميلعت يف نايدألا رصتخم ه

 .يرذنملا يلع نب دمحم نب يلع :فلؤملا

 ٦٥[. ددعلا] م٦٨٩٦١/ه١ ٤٠٦ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 يويسبلا رصتخم ©
 .نفايسبلا دل دّمحم نب يلع نسحلا وبأ :فلؤملا

 ©١ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،طقسم ،اطع رداقلادبع :قيقحت

 .ص ٣٥٢ ،م٦٨٩١/ ها ٤.٠٦

 ةنطلس ،يليلخلا يلع نب هللادبع :هعجار و يليلخلا دمح نب دمحا :ميدقت _

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ ثةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 ةيضابإلا خيرات رصتخم ©

 .ينورابلا ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 .م٨٣٩١/_ه٧٥٣١ !ةماقتسالا ةبتكم &سنوت

 .م٦٣٩١ سنوت

 .ص٨٨ 8٤ ١٩٩٠م، ط٥: 3١٩٩٥ ط ،يرماضلا ةبتكم بيسلا _

 .ص٩٧ ،٣ط ،[.ت.د] "ةيملاعلا عباطملا نامع _

 ةينورابلا ةلئاعلا خيرات رصتخم ٥

 )١٢٨٧-١٣٥٩ (اشاب) ييورابلا ىيحي نب هللادبع نب ناميلس :فلؤملا

 .(م١ا٠٤٩-٠١٧٨١/ه

 .نيينورابلا ةلئاع نم ايبيلب ةسوفن لبج يف وداجب دلو
 .طوطخم



 ٤٨٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 دنسملا ةيشاح رصتخم ©

 )١١٣٣- نيمثلا يبعصملا ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا
 .(م٨٠٨١۔٠٢٧١/ه١ ٢٢٢٣

 .بازيم يداوب نقزي ييب نم رئازخلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 .ثيدحلا يق

 بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت يشاوح رصتخم ©

 ينيمثلا زيزعلادبع نب هللادبع نب ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا
 .(م٨٠٨١۔-٨١٧١/ه٣٢٢١۔٠٣١١ر)

 .ط وطخم ،&ثيدحلا ق

 لاصخلا رصتخم ه

 ينادمحلا يمرضحلا ناميلس نب سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ :فلؤمل
 .(ه٥٧٤.ت)

 و باوبأ يف ةعيرشلا رصح هلاثم ىلع قبسي مل بيرغ عضو ىلع هعضو
 رشتنم روهشم وه و طباوضلا طبض و دعاوقلا دعق و لاصخ يف باوبألا
 .هعضو ىلع هلاح دهشي

 ناذاش نب ليلخلاب ناعتسا و تومرضح ىف دلو ،ةيضابإلا ةمئأ نم فلؤملا
 تومرضح ىلع ىلوتساف لام و دنجب هناعأف ،(نامعب يضابإلا مامإلا)

 مث ديعس نب دشار مامإلا هرقأ و اهيلع الماع ليلخلا هماقأ و ليلخلا مساب

 .اعاجش ناك و كلذ دعب ةمامإلا رمأ دلق

 .ارعاش ناك و ه ٠ ٥ ٤ ةنس دعب هيبأ ةايح يف هتوعد رهظأ و

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس يف باتكلا معبط

 .م٤٨٩١/ه١ ٤.٤
 .ب ٢١٥٩١ مقر ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم هنم و



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٨٦

 دنزلا طقس رصتخم ©

 .يورتلا كرابم نب رمع نب حلاص :فلؤملا
 . يرجحلا رصان نب ل اس نب يلع خيشلا ةبتكمب ط وطخم

 .حوا لصألل عماجلا عرشلا رصتخم ٥

 يبادنلا ل اس . نب حلاص نب ل اس :فلؤملا

 .فيس يب فقو ةبتكم ط وطخ

 نسحلا يبأ خيشلا رصتخم ©

 . يناوتلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ : فلؤملا

 نب عيبر امع ظفاحلا ةقثلا كلذب ينربخأ معنلا ع وبس وه و :يداربلا لاق

 ."دمحأ

 . ةيضابإلا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر يداربلا :ردصملا

 فاصنإلا و لدعلا رصتخم ©

 /_ه٩ ٢ ٨.ت) يخامشلا دحاولادبع ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٥٢٢
 إم٤٨٩١/ه١ ٤٠٥ ,ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس _

 .يضابإلا هقفلا لوصأ يف ص٦ ٢

 دّمحم و ،يدشارلا نايفس نب ىيحي :حيحصت رمعم ىيحي يلع :ريدصت
 .ص ٣٨ « [.ت. د ] ،ةماقتسالا ةبتكم نامع يور يبعلا هللادبع نب

 و يخامشلا هرصتخا ،ييالجراولا فسوي بوقعي يبأل فاصنإلا ر لدعلا و
 وه و لاطأف حرشلا شيفطا بطقلا حرش و ًاضيا ارصتخم احرش هحرش
 .تادّلجب ي

 



 ٤٨٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةرامعلا رصتخم ٥

 .شيفطا خيشلا :فلؤملا

 ركب نب دمحم نب لمحا سابعلا يلال "نيضرالا لوصا" باتك رصتخم وه و

 .ةيضابإلا يدل ةيمالسإلا ةرامعلا ف ،يبرغملا

 .م ٩ نرقلا رخ -ا وأ ق ةيرجح ةعبط عبط

 يمالسإلا هقفلا لوصأ يف رصتخملا ©

 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا

 ج اهنملا باتك نم سبتقملا ح اورلا رومأ ف رصتخم ٥

 ييمنلا زي زعلادبع نب هللادبع نب ميهاربإ 7 زي زعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .(ها٣٢٢١۔-٠٣١١ر
 .ط وطخم

 ضرألا ةرامع يف رصتخم ©
 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١.ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دمحما :فلؤملا
 .ط وطخم

 تاراهطلا باتك رصتخم ٥

 /ه ١ ٢٥٢۔-٨٥١١) نودع نب ومح نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م١ ١٧٤٥-٨٣٦١

 . ناويدلا نم تاراهطلا باتك هلعلو طوطخم

 فنصملا رصتخم ©

 .يدنكلا دجام نب ةعيب ر : فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٨٨

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 فنصملا رصتخم ©

 .يمرضحلا ريشب نب هللادبع :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 كلاسملا بذّهمو كسانملا رصتخم ©

 .(م٠٨٧١/ه٥٩١١ ةدعقلا يذ يف ٌيح) يبعصملا ميهاربإ :فلؤملا
 . بازيم يداو ءاملع نم

 دّمحم ديعس جاحلا ةبتكمب ةخسنو فطعلاب ناورإ ةبتكمب ناتخسن دجوت

 .ةيادرغب تاروبخل

 كلاسملا بذهم و كسانملا رصتخم ©

 .يلاطيخجلا يسوم نب ليعامسإ :فلؤملا
 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم و يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب طوطخم

 هيلع نوملسملا مقن ام و نافع نب نامثع ثادحأ ةفص هيف باتك نم رصتخم ©

 يتلا يلع برح نم ناك يذلا و هدعب نم بلاط يبأ نب يلع سانلا ةعيابم و

 ةقرافم و نايفس يبأ نب ةيواعم و ريبزلا و ةحلط و ةشئاع نيبو هنيب ترج
 بلاط يبأ نب يلعل جراوخلا

 .لوهجب : فلمل

 و نيفصب لصتي ام لمشي باتكلا لصأ نأ نيبتي رصتخملا اذه لالخ نم
 لتقم ىةعتي ال رصتخملا نم ىقبتملا دراولا نأ ريغ "ناورهنلا و ميكحتلا
 زاتمي يذلا يلصألا باتكلا عباطب راصتخالا اذه ظفتحا دق و .نامثع



 ٤٨٩ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 فَؤملا مهنع ىور نيذلا تايفو تاونس عبتت نم حضتيو ةدنسملا ةياورلاب
 ةرجهلا نم ١٧٣ و ١٣٥ يماع نيب ام تاونسلا كلت ح وارتت ذإ إ ملق هنأ

 ةيرجهلا ةئاملا نم لوألا فصنلا ىف هتايح رطش وحن ىضق هنأ نعي ر اذه و

 .ةيناثلا

 ةنطلس يف طوطخم ظ ٥٦ ةقرو - ب ٥٦٢ ةقرو ريسلا ،لوهجب :رظنا
 .نامع

 جاهنملا رصتخم ©
 )١١٣٣- يييمثلا يعصملا ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .(م٨٠٨١۔٠.٢٧١/ه١ ٢٢٢٣

 .بازيم يداوب ،نقزي ييب نم ،رئازحملا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 .ءازجأ ةعبرأ :ةعيرشلا مولع يف

 هقفلاو لوصالا يف عضولا رصتخم ©

 .(م١١/ه٥.ق) ينوانجلا ىيحي ءايركز . :فلولمل

 .[.ت.د)] .ةديدحلا ة ةلاجفلا . .ة هاقلا

 لاصخلا رصتخم خ مظن ي ف لامكلا حراس ٥

 .م٣٩٩١/_ه١ ٣ ٤١ !ةفاقثلا و وقل ثارتلا ة ةرازو طقسم

 هلهأ و ملعل ١ حدما ٥

 . "بك رفسا ' :يداربلا لاق



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٩٠

 .يداربلل ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر : رظنا

 وسيردا نبا ناميلس نب دمحم جاحلا راثآ و ةايح ىلإ لخدم ٥

 ٥. ريغ و وسي ر د ١ نب ( دمحم يمع اب اب

 .اثحب ( م ٩٩٠ ١ /ه ٠ ١ ٤ ١

 نامع يف بدألا ةسراد ىلإ لخدم ه

 .شيورد دمحأ : فلؤملا

 .م٢٩٩١ ،ةرسألا راد نامع ةنطلس

 ةيضابإلا مهفل لخدم ه
 .ذيعس نب ناميلس :فلؤملا

 :هنع عجار عبطي ل

 «. . //ل-!/ج.|

 ددعلا ماكحأ ف ددملا ©

 .يصورخلا سيمح : نب دعاحج :فلؤملا

 .يصورخلا دشار نب رصان خيشلا ةبتكمب طوطخم

 يمالسإلا هقفلا يف اهرثأ و ةيضابالا ةسردملا ©

 .يودب دمحم زيزعلادبع ميهاربإ :فلؤملا
 .ةنوقرم - هاروتكد ةلاسر

 ىرغصلا ةنودملا ©

 .يياسارخلا مناغ نب رشب :فلؤملا



 ٤٩١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .م٤٨٩١/ه١ ٤٠٤ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٤ ٦٢٨ :يياثلا ءزجلا ص٩٨٣٢ :لوألا زجلا

 ( .ةيضابإلا هقف ىف

 رشب مناغ يبأ ىلإ ةبوسنملا ىرغصلا ةنودملا كانه و :يدشارلا روتكدلا لاق

 نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةبرجب ينورابلا ةبتكم يف اهتيأر يكلو اضيأ مناغ نب
 .كلذ ةحصب ملعأ هللا و برغملاب ثلاثلا نرقلا ءاملع نم يرازغلا ديزي
 . ١ ٧٢ص .هقفلل نيودتلا ةاشن : رظنا

 ىربكلا ةنودملا ©

 .(م٨/ه٢٦.ق) يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ :فلؤملا

 .يثراحلا دمح نب ل اس هل مدق ك شيفطا دمحما :بيترت

 نع ةروصم 5،م٤٧٩١/ه٤٩٣١ .ةيبرعلا ةظقيلا راد ،نانبل ،ايروس

 ةرازو رشن ،نامُغ ،ةعابطلا و ديلجتلل نومأ ]“٢ط ،ناءزج ،ةطوطخم
 :٢ج }ص ٢٣٥٠ :١ج ‘،م٤٨٩١/ها٤٠٤١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا

 باتك .ع ويبلا باتك .حاكنلا باتك :يضابإلا هقفلا يف ص ٣٥

 .تايدلا باتك ىلإ تالافكلا

 يياسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ دفو امل" و :هنع يملاسلا نيدلا رون لاق

 نع اهاور قلا هقفلا ق ةروهشملا هتنودم هعم و باهولادبع مامإلا ىلع

 اهنم ةحخسن اس هرمع ع د وتسا و ةسوفن لبج ىلع زاج و ةديبع يبأ ةذمالت

 سمشلا هك ردت قح عضوملا مزالي و هيلع يلمت هتخاو اهخسن ق ذخاو

 و اهخسن لمكتسا دق و الإ رشب عجر امف ،ملعلا ءايحإ يف اصرح لقتنيف
 تيقب اهبتك تقرحا و ترهيتب عقو ام عقو املو اءزج رشع ىيثا ي وه
 و رسورمع ةكربب كلذو برغملا يف ةيضابإلا امب عفتنت سورمع ةخسن

 ناك ة۔ايبع وبأ و ةديبع يبأ ةذمالت نع تذحأ ةن ودملا هذهف هتين نسح

 ."روصنملا رفعج يبأ ةلود يف هيلع هللا ةمحر يفوت دق



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٩٢

 ١٧-١٨. ص ،ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا .يملاسلا نيدلا رون

 ناظقيلا يبأ تاركذم ٥

 /_ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح ىسيع نب ميهاربإ :فَؤملا
 .(م٣٧٩١۔-٨٨٨١
 ةيتاذلا هتريسم و ةماعلا ةايحلا نم ةدراو و ةدراش لك اهيف لجسي ناك

 .بيجع ليصفت يت

 ةيبرع ةريمأ تاركاذم ©

 .رابخنز و طقسم ناطلس ناطلس نب ديعس تنب ةملاس ةديسلا :فلؤملا

 .م٢٩٩١/ه١ ٤١٦ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 بازيم يداو نع ةيمسر قئاثو و تاركذم ٥

 ةيبازيملا ةمألا ليكو ميهاربإ نب ىسيع نب رمع دمحما جاحلا :فلؤملا

 .ضوفملا

 .ةضهنلا ةعبطم سنوت

 ييورابلا بويأ نب فسوي تاركذم ٥

 .(م٠٢/ه١ ٤.ق لئاوأ) ينورابلا بويأ نب فسوي :فلؤمل
 ًاعج رم ربتعت "تاركذم" فلأ ،ةينورابلا ةلئاعلا نم وه و ايبيل ءاملع نم

 .ةطوطخم لازت ال اهنآ ودبي نكل و رصاعملا ايبيل خيرات يق اماه

 ةريسلا و بسنلا يف ةركذم ه

 .يصورخلا نافلح نب انهم خيشلل

 ,ةط وطخم



 ٤٩٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 هروطت و هتأشن :ىضابالا بهذملا ©

 .نجسي يب يمع اباب ةبتكم يف ص ٤٠ يف ثحب

 ىرخألا بهاذملاب هتقالع و يضابإلا بهذملا ©

 .ىسيع ديعس جاحلا :فلؤملا
 ىمالسإلا ركفلا ىلع فرعتلل سماخلا ىقللا تارضاحم :يف رشن لاقم

 -٢٦٢ص ،شيجلل ةيبعشلا ةعابطلا ،رئازحلا ،نارهوب م ٠٢٩١ه ١ ١٩

 ٢٧٧.

 ديعس نب ينيوث نب دمح ناطلسلا ةريس يف ديدجلا رصعلا لاوحأ ةآرم

 .لوهجب :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ٢٢٩٢‘ مقر ةطوطخم ص٤٣

 مدأ يف يدزألا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا دلو دق :هلوأ

 .بجر رهش نم نورشع و ةسمخ دحألا موي حابص نامع
 .ةيدمحألا ةيمامإلا ةرجشلا ح رش اهيف ركذاف :هرخآ

 نب ينيوث نب دمح و ديعس نب دمحأ مامإلا ةايح نم ةذنب نمضتي :يوتحملا

 .ةيديعسوبلا ةمامإلا ةرجش ىلإ ةفاضإلاب ديعس

 رثالا نم فلتخملا عمج يف رصبلا ةآرم ه

 نب ناميلس نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ :فلؤملا
 .ىجعانلا رظنلا

 .يرجهلا سداسلا نرقلا مالعأ نم

 .تادلح عبرأ

 . ٢٨ ص فانلا ضيف ىلع نايبلا ضور :ف يملاسلا نيدلا رون هركذ



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٤٩٤

 نيروغبت لوصأ يف نيرظانلا ةآرم ©
 /ه٧٨١١.ت) يتالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م ١٧٧٢٣

 شيفطا بطقلا ةبتكمب \ةقرو ٢١٨ يف ةطوطخم ،نيروغبت لوصأ حرش يف

 .لوطم حرش وه و نجسي ينبب

 دشرم نب رصان مامإلا ينارم ©

 .(ه١١.ق) يورعملا يلوعملا يجنملا هللادبع نب دمحم :فلؤملا
 ه١٥١ خسن ءةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٨٥٦ مقر طوطخم

 .ص ٨ ٥

 دمع مهنيب نم دشرم نب رصان ءاثر يف ءارعشلا نم ددعل دئاصق نمضتي
 .نورخآ و بيطلا دمحأ نب ناميلس و لماز نباو يجنملا هللادبع نب

 ةفلتخم تائيهو تايصخش عم تالسارم ه

 يبعصملا يوادرغلا مساقلا يبأ نب ىيحي نب مساقلا يبأ نب دّمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١/ه٩٢١١.ت) جاحلا وومحب ريهشلا

 .ةطوطخم

 ةناغ دالبو بازيم ف ةيضابالا ءاملع عم تالسارم ه

 نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب ياكلادبع رامع وبأ :فلؤملا
 .(م ٧ ٥ه_/ ١١١٤ . :لبق.ت) ينيالجراولا يتوانتلا دمح نب فس وي

 .ةط وطخم

 شيفطا بطقلا عم ةيملع و ةيهقف تالسارم ©

 



 ٤٩٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ايبيلب ةسوفن لبجب نيدلا مالعأ نم

 ةديقعلا ف تالسارم ٥

 نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب يقاكلادبع رامع وبأ :فلؤملا
 .(م٠٧٥/٤٧١١ :لبق.ت) ينالجراولا يتوانتلا دّمحم نب فسوي

 .قوسلا ةفيلح نب نامثع ورمع يبأل تالازئسلا باتك يف تدرو

 تابتاكم و تالسارم ه

 ينامعلا يفرحلا يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ :فلؤمل
 .(م١١٧-٩٣٦/_ه٣٩-۔-٨١) يرصبلا

 ةيضابإلا ىلإ ةهجوم ةلاسر ةرشع عبس اهنم ،هباحصأ و هذيمالتل ةبوجأ و
 .نطاوم ةدع ىف

 ييامعلا رصان نب ناميلس عم ةلسارم ©

 .(م٤٣٨١/ه٠٥٢٦١ :يف ىحر ديعس يمع ،حلاص نب رمع :فلؤملا
 .يمنلا زي زعلادبع خيشلا ىلع ذملتت ٤زبازيمك. ةياد رغ نايعأ نم

 دصا رمل ا ©

 .ىسوم نب ليعامسإ :فلؤملا
 .يدا ربلل .ةيضابإلا بتك ضعب ركذ يف ةلاسر :هنع عجار

 مالسإلا ئدابم ةفرعم ىلإ ماوعلا يقارم ©

 ٨٧ ١- ./_ه١ ٧٤٣۔-٧٨٢١) يلعل دواد نب رمع نب حلاص :فلؤملا

 .(م ١٩٢٨

 .تادابعلا هقف و ةديقعلا يف .طوطخم
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 .بازيمب نجسي يب ءاملع نم وه فلؤملاو

 يباريملا عمتجملا يف ةأرملا ©

 .جهاولا فس وي :فلؤملا

 .ع وبطم

 بوبحملا ةاجانم يف بولقلا مهارم ©

 .ينامعلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم :فلؤملا

 .ظعاوملا و دهزلا يف

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ط وطخم

 ةانرم ©

 .يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع :فلؤملا

 نا امل ينإف دعب امأ :هلوأ ه٣٤٣١ يدنكلا دجام نب ةعيبر خسن

 ...ىدملا و نامزلا يب دتمإ ةيلوفطلا نم تعرعرتي
 يلع نب ةعمج خيشلا امم ايار يدابعلا دوعسم نب يلع خيشلا اهمظن ةاثرم

 .دوعسم نب يلع نب رماع خيشلا اهسمخ و يغياصلا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ٢٤٦٢٤ مقر طوطخم

 نيرحبلا جرم ٥

 ييالجراولا يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :فلؤملا

 .(م٥٧١١-٠١١. ٥/__هھه٧٥.-٥.. (

 خيشلا هحرش ،فناهربلا و ليلدلا باتك رخآ يف وه و ،قطنملا ملع ي

 هنم (خم) "نيرحبلا جرم حرش يف نيجوملا مظاعنا :باتك يف نيمثلا زيزعلادبع
 .نجسي ينبب ةماقتسالا ةبتكم ةحخسن



 ٤٩٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 روطس يف شاوح مساق نب دواد موحرملا ©

 .نيدلاخلا لجس نم ةلسلس ،م١٩٩١/_ه١ ٤١١ ةيادرغ

 (ه٣٧٣١ ناضمر ٣.تر يليلخلا هللادبع نب دمحم لداعلا مامإلا ةينرم ©

 .زايتم ح ونب نب ميهاربإ
 'ہمل يرك زوا ميهاربإ جاحلا ةبتكمب ةحخسن اهنم ُاتيب ٧ ٧ &كهدي طخب

 يح ٠.

 .ص ٦ ؤ،نجسي

 لش ١ ءاثر ف ةينيس ةيثرم ٥

 )١.٠٤٥- يبرحلا يسيديلا نايب نب ملاس نب يلع نسحلا وبأ :فلؤمل
 .(م٨٠٧١۔-٥٣٦١/ه٠١

 . ةب رج ءاملع نم

 ةالصلا يف دشرملا ©

 -٧٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١) موشرأ حلاص نب دّمحم نب ريكب :فلؤملا

 .(م ١٩٧

 .بازيم يف نايرب نم يضابإ
 .م٩٩١ ٢ ،ناولألا ةينقت ةعبطم ،رئازجلا

 ةرمعلا و جحلا كسانم يف دشرملا ©

 -۔٧٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١) موشرأ ،حلاص نب دّمحم نب ريكب :فلؤملا
 .(م١ ٩٩٩٧



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٤٩٨

 ةنامأ ىلإ ةلسرم ةقيثو شةيريرحتلا ةرونلا يف هرود و اميلس لآ زكرم ه
 ةنتابب نيدهاجملا

 حيحصلا عماجلا و ةعستلا بتكلا يف ديز نب رباج مامإلا تايورم ©

 .م ٩٩٦ ١ . ةيلي وج ثحب

 بارم ه

 .ميهاربإ زايتم هلعل كلوهجج :فلؤملا

 .ص ١ ١٩ ط وطخم

 لئاسملا ©
 .(م ١ ١ /__ه٥ .ق) ينورابلا ايركز يبأ نوراه نب د واد نا ل وبأ :فَؤملا

 .ىنل ورابلا ةلئاع نم

 .ىيي يبأ نع يدهم هيبأ نع سالفس راو دّمحم وبأ هلقن

 كرشلا و رفكلا نبب ةقرفتلا لئاسم ©

 ريصبلاب ريهشلا يتازملا يدوكطملا لالم نب ميهاربإ ليعامسإ وبأ :فلؤملا
 ). ٢٣٠-٣٥٠ه_(.

 لئالدلا لئاسم ©

 .(ه٠٥٢-٠٠٣٢)



 ٤٩٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةريسلا لئاسم ©

 .(م١ ١ ٩ ٤/_ها٢٣٣١ .ت) شيفطا ىسيع نب فسوي نب دّمحما :فلؤملا

 .ةط وطخ

 ةيهقف لئاسم ©
 .(م٧١٦٧=إ٧ ٣: - ١ ه/٨ ١ ط) ينيدملا ةمالس نب ديح :فلؤملا

 .ع ورفلا ملع يف هعلضت ىلع لدي امم ملسم ةديبع ابأ اهيف فلاخ

 ةيهقف لئاسم ه
 .(م٠١/ه٤.ق) يئاطسرفلا يسوفنلا ركب يبأ نب ركب :فلؤملا
 .غيرأ نم يضابإ ملاع

 ةيهقف لئاسم ه
 .(م٦١/ه٠١.ق لبق) يسوفنلا نوانجلا ةمالس :فلؤملا
 نم ملعلا ىقلت .ةبرج ءاملع نمض دع هلأ الإ ةسوفنب نوانجإ نم وه
 .تيراعت نب سنوي خيشلا
 ديعس دلاو يسيوزغتلا ركب حيشنا هيف تفتسا ،طوطخم باتكلا اذه و

 .اضيأ هيلع ذملتت هلعل و نيسيوزغتلا

 مايصلا = مايصلا يف لئاسم ©
 .يصورخلا سيمخ نب دعاحج ناهبنوبا :فلؤملا

 سيلو خسانلا ركذ نودب ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةخسن هنم دجوت و

 .ميقرتلا هيف

 تالماعملا هقف يل لئاسم ©

 .(م٦١/ه٠١.ق لبق) يسوفنلا ينوانجلا ةمالس :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 نم ملعلا ىقلت ةب رج ءاملع ز:رمىضص دعي هنا الإ ةس وفنب نوانجإ نم وه

 .تيراعت نب سنوي خيشلا

 .ةط وطخ

 سايقلا يف لئاسم ه
 .يصورخلا سيمح نب دعاج :فلؤملا

 . يملاسلا خيشلا ةبتكمب ط وطخ

 هقفلا ماكحأ يف ةروثنملا لئاسملا ©

 .يصورخلا سيمح نب دعاحج ناهبن وبأ :فلؤملا

 .هتركذم ق يصورخلا نافلح نب انهم خيشلا اهركذ

 ةبراعيلا ءاملعل ةروثنم لئاسم ٥

 .ياوصلا هللادبع نب حبصم نب هللادبع :فلؤملا

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ةسوفن لئاسم ©

 .(م٨ ٢ ٣/_ه٨٠٢. تر) متسر نب نمحرلادبع نب باهولادبع :فلؤملا

 .يالط دّمحم ميهاربإ ذاتسألا هبتر و هققح

 .مه٩٩١ ١ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا ةيادرغ

 اهتبوجأ و لئاسم ه
 .يودعلا هللادبع نب لاله :فلؤملا

 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازوب طوطخم



 ٥٠١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 اهماكحأ و ةينبألا و دجاسملا ©

 .سرادملا و دجاسملا ماكحا باتك وه و

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم هنم

 .هسفن فلؤملل سرادملا و دجاسملا ماكحا باتك وه هلعل و

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا ©

 .يثراحلا ناميلس نب ردح نب ل اس :فلؤملا

 .ص ١. ٤٩١ ط .ع وبطم

 ناسن ال ا ةلأسم ه

 ليعامسا وبأ ريصبلاب ريهشلا يتازملا يدوكمطلملا لالم نب ميهاربإ :فلؤملا

 )٢٣٠٠-٣٥٠ه_(.

 ةباحصلا و ةيلوتلا و ةءاربلا ةلأسم ©

 يرماعلا يخاّمشلا دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق :فلؤملا

 .(م٦١٩١/ه٤٣٣١.ت) ينرفيلا يبرغملا

 ةيصولا يف ةلأسم ©

 .يلع نب سيمح نب رصان :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ٢٤٣٥ مقر عومجب نمض ةطوطخم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥.٧٢

 ثيدحلا و هقفلا و ملعلا يف ةيضابإلا ءاملع ةمثاسم ©

 /ه٢١٤١-٣٢٣١) فسوي نبا ،ديعساب نب دواد نب ناميلس :فلؤملا

 .(م٢٩٩١۔-٩١ ٠.٥

 .ةيخيراتلا ثوحبلاب مامتها هل ؤبازيمك. فطعلا ءاملع نم

 .م٩٩١ ٢ ثعبلا راد {ةنيطنسق

 باطتسملا ©

 .يصورخلا سيمح نب دعاج ناهبنوبأ :فلؤملا

 .دمحم نب دماح ىللإ بسن دقو

 ريغ و دبعتلا و نآرقلا ةءارق و ةءاربلا و ةيالولا ماكحأ يف هنم لوألا ءزجلا

 ماع ١٢٠٣ مقر تحت ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةبتكمب دجوي و كلذ

 ءزجلا امأ ،هخسان ركذي مل و ةقرو ٢٣٢ يلع يوتحي و صاخ ب ١١١

 و "ةرازولا ةبتكم سرهف ف اذكه دجاسملا ماكحأ يف يذلا وهف هنم يناثلا

 .كلذ ىلع لديام هسفن باتكلا يف سيل نكل

 برعلا ةريرج لبقتسم ٥

 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .ص ٢٦ .[.ت.د] ©ي رماضلا ةبتكم ‘نامع ةنطلس - بيسلا

 ٥١٦٨٨ ماع يف طقسم ه

 .رب رجزياو .يج :فلؤملا
 ٧ ٥(. ددعلا) م ١٩٨٤ }ةفاقنلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 بذهملا رردلا و رهوجلا يف بهذلا كلسم ه
 وسيردا نبا ،يبلازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(ه١٣٢١٣٢١.تر)



 ٥.٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 . اتيب ٣٠٣٠ يف عقي .يمنلل لينلا ب اتكل مظن وه و

 دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا ©

 .(م٦٣٩١/_ه٥٥٣١) تيراعت نبا وأ قيراعتلا ديعس :فلؤملا
 .ص ٥ ٢٦ هب ه ١٢٣٢١ سنوت ةيرجح ةعبط _

 _ رئازلا & ٣٢١ ١اه_.

 نخدي و قلحي هنكل ملسم ©
 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه٠٠٤١-٧٣٣١) رمعم ىيحي يلع :فلؤملا

 .ضويب خيشلا عم كارتشالاب هفلأ

 .ع وبطم

 (ےه ١٧٠ تر يدوهرفلا بيبح نب عيبرلا دنسم ©

 و دنسسىملاب ف ورعملا بيبح نب عيب رلا باتك" :هنع يملاسلا نيدلا رون لاق

 نع ثيداحألا لنس هيف نأل ىلإعت هللا باتك لعب بتكلا حصأ اندنع وه

 نع ةباحصلا نم هريغ وأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ

 ."اباوبأ [نيالجراولا] ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ خيشلا
 .ب ٢١٥٨٢ مقر ،ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم هنم

 ١٨. ص ،ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا كيملاسلا نيدلا رون

 ةينيدحلا هتميق و بيبح نب عيبرلا دنسم ه

 .ييح وتلا يهم
 .رئازلا ةرارقلا \فتارتلا ةيعمج ةبتكم ص ٢٩ ،قّمعم ثحب



 ةيضابإلا رداصملا مجعم

 يسودسلا ةماعد نب ةداتق دنسم ©

 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا

 .ةراوز ةنيدمب دلو

 لوقعلا راونأ قراشم ٥

 .(م٤١٩١/ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 .يليلخلا دمح نب دمحأ نامع ةنطلس رفم هيلع قلع و هححص
 .ةريمع نمحرلادبع :قيقحت

 .ص ٦©0 ١٣٩٨ه/١٩٧٨م، ٤٦٧ ط .ةديقعلا عباطم ،نامع ةنطلس
 ،ص ٤٥٦ :لوالا ءزجلا (م١ا٩٨٩/ه١ 0١ ٤٠٩ ط ليحلاراد \توريب

 .ص ٠ ٤٧ :ينياثلا زجلا

 .ةيضابإلا ةديقعلا ىف

 هللادبع ىلإ ةبوسنملا ةمغلا فشك يف امك ةديقع ةيضابإلا ةفرعم يف ةكراشم ه

 ضابإ نب

 .لوهجب
 . رصان دمحم ةبتكم

 لبجلا دهاشم ه

 .ييورابلا ىسوم نب ءايركز نب دمحم :فلؤملا
 ةبتكم يف لصألا ص٣٢ ،مم٠٦١×٥٠٢ حضاو يبرغم لماك طوطخم

 .نجسي يب زايتم

 ةاكزلا لاومأ رامثتسا ةيعورشم ©

 .يليلخلا دمح نب دمحأ :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥ ٠ ٥

 .تانايب نودب مالسإلا يف يعامتجالا لفاكتلا و ةاكزلا ةودنل مدقم ثحب

 .م٤١/٧/٤٩٩١-١٢١ ٧٤١٥. رفص ٥٣
 .ص ١٧ ‘تادابعلا يف لوألا دلجلا هتحامس يواتف نمض عبط

 لوصألا ةاكشم ه

 .ىميلسلا ديبع نب دمح :فلؤملا

 .نامع ةنطلس يف ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 مئاعدلا بارعإ لكشم ©

 .(م٢٢٥١/ه٨٢٩.ت) يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ :فلؤملا
 .ط وطخ

 مالسإلا مئاعد حرش يف مالظلا حابصم ه
 .يوكزألا يشيقرلا هللادبع نب دمحأ :فلؤملا

 .رظنلا نبال مالسإلا مئاعد حرش يث ،نيدلج يف
 و ٣٦٨ مقرب يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ‘طوطح

 ٧٩٢. مقرب ىلوالل ةلمكم ةريغص يرخأ ةخسن

 يف اطوطخم دجوي و هقفلا و خيراتلا نيب عمجي و تادلحب ةسمح يف :ليق و
 .اضيأ ةينامعلا ثارتلا ةرازو

 حاولألا و ةلأسم يبأ باتك نم سبتقملا حابصملا ه

 يييمثلا زيزعلادبع نب هللادبع نب ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا
 .(م٨٠٨١۔-٨١٧١/ه٣٢٢١۔-٠٣١١ر)

 .بازيم يداوب نقزي يب نم رئازحلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف
 .ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل حاولألا و ةلاسم ييأ باتك و



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٠٦

 .ط وطخ

 ىفصملا ه

 .(_ ه٧٥٥.ت) يدمسلا يدنكلا هللادبع نب ررجحأ :فلؤملا

 /ه٣٠٤١ ،©١ط ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس
 .هللا داج .د و رماع معنملادبع قيقحتب م٢

 /ه٩٠٤١ ،©٢ط ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 ٤٣. ءازجألا ددع م١ ٩

 .م٧٨٩١/ه١ ١ ٤٠٧ ط !ةيملعلا بتكلا راد ،توريب

 ريخ هيف .هلوصأ و هقفلا بذه و بيترت نسحأ هبتر سيفن باتك وه و
 .ةيضابإلا بتك تاهمأ نم ربتعي وه و بيذهت

 هلهأربغ يلع هب نونضملا ©

 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكم و ىفاوصلا دومح خيشلا ةبتكمب ط وطخم

 يفاوقلا و ضورعلا يملع يف ياكلا نمضملا يفاخلا رهظم ©
 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 .صاخ د ٢ ،ماع ١٥١٥ ,ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازوب طوطخم

 .ةيمال ةموظنم وه و

 لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا ج رادم ىلع لامآلا ج جراعم ٥

 .( ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب ةللادبع :فلؤملا

 .ليعامسإ دومحم دمحم :قيقحت

 ٤٠٢٣ ١ه/١٩٨٣م، ١٨ ءةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 . ء زج



 ٥.٧ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ج٨١ ،م٤٨٩١/ه ١٤٠٤ ،١ط ،برعلا لجس عباطم ةرهاقلا
 قاحسإ وبأ هفلأ يذلا لاصخلا رصتخم باتك مظنل رش وه و هقفلا يت

 . ةنراقم ةعوس وم ربتعي و ةيضابإلا ةيهقفلا عجارملا مهأ نم وه و يمرضحلا

 ماكحألا و نايدألا يف مالسإلا ملاعم ©

 .يبايسلا دومح نب ل اس :فلؤملا

 إم٤٨٩١/_ه٤٠٤١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٢٦٤

 .ةيضابإلا دئاقعلا و قالخألا و هقفلا لوصأ و هقفلا يف رعشلاب هبتك

 دعاولا ليجلا ملاعم ©

 .يليلخلا دمح نب دمحأ :فلؤملا

 .ص ٠٠١/٢٨ ٢. ٥٦ عاديالا مقر ،ةيملاعلا عباطملا ،نامع ةنطلس - يور

 .قالخألا ىف

 نالجراوب ةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم ©

 .يناميلس ومح نب رمع ةنابصع وب :فلؤملا

 .رئازخلا نيدلا لوصأل يملاعلا يطولا دهعملا ريتسجام ةلاسر

 نيدلا ملاعم ©

 يمنلا زيزعلادبع نب هللادبع نب ميهاربإ نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .(م٨٠٨١-٨١٧١/ه٣٢٢١-۔-٠٣١١) يعصملا
 لبق نم قيقحتلا و ةساردلا ددصب وه و نامعب عبط .مالكلا ملع ق

 .تشقون ريتسجام ةلاسر ،سورضلا عالق ليعامسإ نب رمع ثحابلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم

 .م٦٨٩١/ه١ ٤٠٧ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 .ص ٤٥ ٢ ؛ينياثلا ءزجلا ڵص٣ ٠٠ :لوالا ءازخحلا نيئزج يق

 بازيم يداوب نقزي ييب نم ،رئازحلا يف ةيضابإلا رابك نم هيقف فلؤملا و
 داشرإلا و حالصإلا كلسم كلس و ،بازيم يداوب ةماعلا ةسايرلا ىلوت

 .يتوت نأ ىلإ

 ربتعملا ٥

 .يمدكلا ديعس نب دمحم :فلؤملا

 .هتاحش نسحلاوبأ دمحم :قيقحت

 .ج ٤٠٥ ١ه/١٩٨٤م؛ ٤ ،١ط !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 حضوأ و تالمحلا لصفف ،رفعج نب عماج هب بقعتو راثآلا هيف ربتعا
 و" ٢٣: ص ةيضرملا ةعمللا يف يملاسلا نيدلا رون هركذ ‘تالكشلملا
 و تاراهطلا يف رخآلا و لوصألا يف امهدحأ ،نادلج مويلا هنم دوجوملا

 . "ءازجأ ةعست ىف هنإ :لاقي و امخض ادحاو ادلج هلعجي نم مهنم

 الا ىوزن قيرح يق نارينلا اهيلع تنأ دق ءازجأ ةعست يف عقيو :لاقي و
 يدهتحجب نم هفڵؤم نأل يضابإلا هقفلا يف ًاعج رم ربتعي و دحاو دلحب

 .هل ًاحراش رفعج نبا عماج هب بقعت دق و هرصع يف مامإ لب ،ةيضابإلا

 ةيضابإلا مالعأ مجعم ه

 نب ميهاربإ ،وجاب حلاص نب ىفطصم ،يّمع اباب ىسوم نب دّمحم :نوفلؤملا
 .يفيرش دّمحم نب ىفطصم ،زاحب ريكب
 .نيءزج ف .م ٠ ٠ ٠ ٢ يمالسإلا برغلا راد ٤ت وريب

 دنسلا و دنهلا دالب و ةريزجلا و مزراوخ و ناسارخ يف ةيضابإلا مالعأ مجعم ه



 ٥٠٠٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .م٢٠٠٢/ه٣٢٤١ ص ٤٠ !هفلؤم طخب طوطخم
 : اهنم ىم رضحلا قاحسإ يبأ نم راعشأ هيف و

 عفاد مث مهليس نامع ضرأو ةعامج تومرضح يداوب مهنم و
 ع وارا مارك مزراوخ و معن سراف و مهنم برغلا و مدق يفو

 رئازجلا مالعأ مجعم ه

 .ضهيون لداع :فلؤملا

 .ضهيون ةسسؤم ،ت وريب

 ٥ ايبيل ف داهجلا كراعم مجعم ١ ١٩١-١٩٣١ه

 .ىسيلتلا دمحم ةفيلخ :فلؤملا
 ،باتكلل ةيبرعلا رادلا ٠ ١٩٨م.

 جاهنملا كلاسل جارعملا ©
 .(ه٧٨٢١-٦٢٢١) ىليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس :فلؤملا
 ناف رعب نيدباعلا قيرط كولس :هل وأ صا٥١ ته١ ١٦٢ خسن ط وطخم

 ...ناميإب نيذغ حاورأل ذلي
 نادشن متاوخ تباط هب مالس هبحص و اعيمج هيلهأ و هيلع :هرخآ

 .جارعملا ةثداح ركذ يف دئاصقلا نم ةعومحب نمضتي

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ،تاطوطحملا ةبتكمب ٢٠٤٥ مقر

 ةوعدلا لهأ تاياورو رابخأ ف تاقلعملا ©

 .لوهجب :فلؤملا
 .زيزباب ميهاربإ نب ناميلس :قيقحت و ةسارد



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٠

 دهعمب صصختلا مسق راطإ يف جرخت ثحب يمع اباب ىسوم دمحم فارشإ
 .م٨٩٩١/_ه١ ٤١٨ ءةايحلا

 .نجسي ينبب لضف لآ ةبتكم يف لماك طوطخم هنم
 ردأ مل " :لاق و ةوعدلا لهأ تاياكح يف تاقلعلا باتك : ناونعب يداربلا هركذ

 ٣. ٠ص ،يملاسلل ةيضرملا ةعمللا : ًاضيأ رظنا و ."هفلأ نم

 ةيخيرات تامولعم ٥

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل
 .(ع٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦

 ركذ :امناونع هدي طخب ةمئاق ىف تركذ ١. ٢ ٤٣ 8،٤ ٥، 0٦ تاساركلا

 ةيتكم تاطوطخم سرهف قحلم ف ةمئاقلا هذه تعبط لق و يد الا يتارت

 . "يركبلا

 هروطت و هنأشن ةايحلا دهعم ٥

 .(نودع خيشلا) يفيرش جاحلب نب ديعس :فلؤملا
 .م١ ٩٨٩ ءةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا ةيادرغ

 ملاظملا نم صالخلا ف مناغملا ٥

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا

 .يملاس خيشلا ةبتكمب ط وطخم

 ةعيرشلا حاتفم ٥

 ٢٧. ص ‘ةيضرلا ةعمللا :يف يملاسلا نيدلا رون هركذ



 ٥١١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ةروغلا و لاضنلا رعاش ءايركز يدفم ه

 . رصان دمحم :فلؤملا

 .م١ ٨٤ ،ةيب رعلا ةعبطملا ،رئازحلا ةيادرغ

 ه٢٩٩١-٥٨٩١ ةينطولا ةفاحصلا يف ءايركز يدفم ©

 .روصم دلجب ،فثارتلا ةيعمج

 نوناقلا و ةعيرشلا نيب قحلا موهفم

 كطقسم نامع ةنطلس ،نوناقلا و ةعي رشلا ةيلك اهتمظن قلا ةودنلا ثوحب

 .ص٦٥١ ،م٠٠٠٢٦ ليربإ ٣-١/ه١ ٤٦٢٠ ةجحلا يذ ٦-٢٨

 راونألا علاطم ىلع راربألا دصاقم ©

 .يبايسلا دومح نب ل اس :فلؤملا

 .م٣٨٩١/ه١ ٤ ٤٠ ،ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 يدارقلا تالاقم ه

 .يدا رقلا ميهاربإ بويأ جاحلا :فلَؤملا

 . رصان دمحم : ريدصت

 . رئا زلاب تعبط

 /ه٤٦٣١ ةنس يف بازيمب رمعم ىجي يلع خيشلا عم رمس ةسلج يف لاقم ©

 ه٩١ ٤٥

 .راخف رمع نب ومح

 .ص ٢ هدي طخب ط وطخ



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥١٢

 ةيفحصلا تالاقملا ©

 . رصان دمحم :فلؤملا

 .م١ ٩٧٨ & رئا زجلا

 فيرصتلا ديلاقم ©

 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا
 ةنالث ،م٧٨٩١/ه١ ٤٠٧ .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ءازجأ

 ليوأتلا قئاقح كاردإل ليزنتلا ديلاقم ©
 .يصورخلا سيمخ نب دعاحج ناهبن وبأ :فلؤملا

 ق يصورخلا نافلخ ن+ب انهم خيشلا ركذ دق و ةحتافلا ةروس ريسمت ق

 مل و ‘فقوت هنكلو هلك ميركلا نآرقلا ريسفت ىلع امزاع ناك هنأ هتركذم

 دجوي و ،نيدلا لوصأ ق لئاسم ركذ يئ ,تس . لب ،©ثبسبسلا خسانلا ركذي

 .ميقرت ريغ نم تاروصملا نمض ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم

 تاماقم ه

 /ه٧.ق لوألا فسصنلا) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا

 .(م١ ٣

 .ي ركبلا يلكب نمحرلادبع خيشلا اهح رش ةط وطخم

 حورجلا سيياقم ه
 /ه١٢٦٢٦١ يق ًيح) يوافطعلا ميهاربإ نب ركب يبأ نب ميهاربإ :فوملا

 .(م٨١ ٠١٦

 .با زيمم. فطعلا ةنيدم خ ويش نم



 ٥١٣ ةيضابالا رداصملا مجعم

 سوفنلا سدقم ©
 .ينالهبلا يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسموبأ :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ٣٩٩ ١\ مقر طوطخم

 ردقلا نم ةرذ درأ ال و رطم سفنلل كلمأ ال و تحبصأ : هل وأ

 (ةيمتسرلا ةلودلا) يمالسإلا برغملل يسايسلا ءانبلا تامدقم ه

 . يريرحلا يسيعدمحم :فل ملا

 .م٣٨٩١ ،٢ط ،ملقلاراد تيوكلا

 نالتلا دواد و يخامشلا دمحأل اهحورش و ديحوتلا ةمدقم ©
 .(م١ ٤/ه٨.ق) عيمج نبا رمع صفح وبأ :ةيربربلا نم مجرتملا

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ اهيلع قلعو اهححص
 . ه١ ٤٠٩ ،يليلخلا دمح نب دمحأ :ميدقت نامع ةنطلس طقسم

 .ص ٩

 .ص ٣٥٣ ١ه‘ ١٢٠ !ةرهاقلا ۔١ ط

 .م٣٧٩٦١/ه٢٩٣١ .ينابيشلا ةفيلخ كحتفلا راد كنانبل \ءط

 .ص ٦٩

 يبأ و يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا ردب ةمالعلل باتكلاو

 .يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس

 ييامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم ©

 . رمع ق وراف :فلؤملا

 .م ٩ ٧ ٩ ١ ،دادغب

 ةرحلا و ةليضفلا = برعلا رعاش ملسم يبأ يديس ةروصقم ٥



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥١٤

 يرفاغلا ةروصقم ه
 .(ه١١.ق) يرفاغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ :فلؤمل
 خسن }‘ص ٦٢٨ ٬ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ٣٧٠٨ مقر ةطوطخم

 .ه ١٣١٧١

 .اهريغ و مكح و بادآ يلع ايوتحم ةروصقم ةديصق نمضتي

 مكح و بادآ ىلع ةيوتحم ةروصقم ©
 .( ه١١.ق) يرفاغلا نانس نب فلخ :فلَؤملا

 . ه٨٦١١ ،يوليحملا ملاس نب سيمح نب ملاس خسن

 .ص ٧

 يمدلا نسح اهل اونعت همعان يشجلا ءاثرغ ءاروح ابعاك اي:هلوأ

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ٢٠٦٦، مقر طوطخم

 تاعطقملا ه

 .ييامعلا ديعس يبأل

 ."ائيش اهنم رأ مل" :يداربلا لاق

 . يداربلل ,ةيضابالا بتك ضعب ركذ ي ةلاسر :ردصلا

 ةديقعلا يف ناتيرعش ناتعورطقم ©

 /_ه١٧٩ .ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا

 .(م ١١٦٤

 مايصلا يف ةيرعش ةعوطقم ه

 /ه ٩٠٢ لبق .ت) يبرحلا ييايغدصلا حلفأ نب ايركز ىيي وبأ :فلؤملا
 .(م ٤٩٨ ١



 ٥١٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .سنوتب ةبرج ءاملع نم
 ٩٧ - ٩٨. ص ردي لآ ةبتكمب ةطوطخم

 قالعألا رهاوج و قالخألا مراكم ٥

 .ي وزتلا يرقعلا بيرغ نب هللادبع نب رماع :فلؤملا
 ه٥٠١٦١ خسن .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب ١٤٠١ مقر طوطخم

 .ص ٤٢ ٤

 نم ةعومحب مكحلا و ظعاوملا و بادالآ يف دئاصقلا نم ةعومحجب نمضتي
 .يوزتلا رماع مهلوأ ءارعشلا
 ثارتلا ةرازو يف 0٢٢٠٥ ١٣٨٠\، ٢٦٠٦ ماقرأب يرخأ خسن هنم و

 .ةينامعلا

 ةيمالسالا ةراضحلا يف ةيضابإلا ةناكم ©

 . رصان حلاص دمحم :فلؤملا

 .جم ٢ م٦٩٩١ !ةماقتسإلا ةبتكم 5[.م.د

 نداعملا نويع و نئازخلا نونكم

 .يرشبلا ىسيع نب ىسوم : فلؤملا

 .هسفن فلؤملا هبتك يذلا ننارخلا رصتخم وه و

 .اءزج ٤٠٣ ١ه_/١٩٨٣م، ١٤ !ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةيوغللا قراوفلاو ملعلا نونكم ©

 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل

 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤٠٦



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥١٦

 دق و ."يبدألا ىارت ركذ" :اناونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ ةسارك

 . يركبلا ةيتكم تاطوطخم سرهف قحلم ق ةمئاقلا هذه تعبط

 ميدقلا انخمرات لوح تاظحالم ه

 .ماجح وب مساق نب دمحم :فلؤملا

 .ص ٤ ١٩٩م، ٤٩ ،١ط 5عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ،©بيسلا

 مازعأ ميهاربإ خيشلل نالجراو خيرات يف نابلا نصغ :باتك لوح تاظحالم ه

 ۔-٣٢٩١/_ه٦١٤١-١٤٣١) لقعموب .دمحأ نب دواد نب رمع :فلَؤملا
 .(م٦١
 .ثيدحلا رصعلا يف نالجراو مالعأ نم خرؤم هيقف

 .نيتسارك يت

 ه١٢١ .ق رخاوأ ىلإ ٤٧ ةنس نم ةبرجب ةيضابالا دنع ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم ه

 .يريبعحلا تاحرف :فلؤملا

 ةلودلا ءاهتنا ذنم اهيحاوض و نالجراو يف ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم ه

 ه٦ نرقلا رخاوأ ىتح ةيمتسرلا

 .يمانلا ةفيلخ ورمع :فلؤملا

 :يف ،نالجراوب يمالسإلا ركفلل رشع يداحلا ىقتلملا ةبسانمب ترشن ةلاقم

 ٤٢ ددعلا م٧٧٩٦١ سرام - ليربا ةسداسلا ةنسلا ةيفاقث ةلحب :ةلاصألا
 ٤٣. و

 يوكزألا ةطوطخم اهفشكت امك ةيضابإلا ةكرح خيرات نم حمالم ه

 . رمع قوراف :فلؤملا



 ٥١٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .(م٧٥٩١) ٢ ددع يرعلا رولا ةلبج :يف ترشن ةلاقم

 نامع خيرات نم حمالم ٥

 .ابيبح نب يلع نب هللا لام :فلؤملا

 .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ة ةرازو ‘نامع ةنطلس

 ةديعسلا دالبلا قحلم ه

 .نامجورك نويرام نوتليو روتكدلا و ثيكرثرآ ريس : :فوملا
 .هللادبع نيمأ دمحم :ةمجرت

 .م٢٨٩١/ه١ ٤٠٢ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 يخامشلا ريس قحلم ٥

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلا وبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 .(م ١٨٨٨-١٩٧٣

 ةدايز و نورق ةسمخ ةدم ىمالسإلا برغملاب ةيضابإلا ءاملعل هيف مجرت

 /_ه٨٢٦٩.ت) يخامشلا دمحأ سابعلا وبأ خيشلا هيلا ىهتنا امم ءادتبا

 يف زوبد يلع دمحم خيشلا اريثك هيلع دمتعا دق و هريس يف (م١ ٥٦٢١

 ."حالصإلا مالعأ" و "ةنيدحلا رئازجلا ةضم هيباتك

 ةيعمج ةبتكم يف ،ص ٦٠٠ كسيرارك ٣ فلؤملا دي طخ ط وطخ هنم _

 .ةيادرغ ثارتلا

 ديعس يمع نم قلطنا ‘بازيم يداو ،ةرارقلاب هتنرو كلمب طوطخم و _
 .مم ١ ×\\. اركس .٠ ١ ه_/٦ ١م، ٩٢٣ ٥ص«“ه ٢٢ يب رجلا

 رئازجلا خيرات صخلم ٥

 /ه )٦ ١٢٣٠-٣٩٢٣ ١ ناظقيلا وبأ يدمح 6 ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م ١٨٨٨-٩٧٢٣ ١



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥١٨

 .ط وطخ

 هب قلعتت قئاثو و هدئاصق و هتبوج ا و هتاخسنتسم هب فلم ه

 .جاحلاو ومح :فلؤملا

 .ريشب ىسوم جاحلا ةزوحب طوطخم

 كسانملا ©

 .يالدبألا ىيي ايركز وبأ :فلؤملا
 ٣. ٠ص ةيضرملا ةعمللا : ي ىملاسلا نيدلا رون هركذ

 جحلا يف باتك = جحلا كسانم ه

 جحل ا كسانم ه

 . يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ط وطخم

 جحلا كسانم ©

 .(م٧١ /ه١١.ق) يشكيودسلا ناريو نب يلع نب رمع صفح وبأ :فلؤملا
 .ع وبطم

 ةموح نم ءةبرج خياشم نم كيناريولا رمع مساب رهتشا فلؤملاو

 نب دّمحم خيشلا نع ملعلا ذخأ و ةسوفن لبج يف سرد ،شكيودس
 ددع صفح يبأ دي ىلع جرخ دقو نيدلا ةبسن بحاص ،يورابلا ءايركز
 .يبعصملا فسوي بوقعي وبأ مهنم ،ءاملعلا نم



 ٥٠١٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ءارورح لهأو سابع نبا نيب ةرظانم ©
 تاطوطخملا ضعب يف تّمض دق و ريسلا تاطوطخم تايوتحم نم يه و
 ناثلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم ينامعلا ةيطع نب بيبش ةريس ىلإ
 نأ ىلع .بيبش ةريسب ةرظانملا هذهل ةقالع ال هنأ حضاولا و يرجملا
 .مالكلا نم هلبق امب ةلصلا عطقنم ةرظانملا ثادحأ هب تأدتبا يذلا قايسلا

 دعب "سابع نب هللادبع مهيلإ بلاط يبأ نب يلع لسرأ كلذ دنعف" :اهلوأف

 لعل و بيبش ةريس ةمتاخ امنأ ودبي يلا "نيملاعلا بر هلل دمحلا و" ةلمج

 دعب بيبش ةريسب تسبتلاف اهلوأ بهذ ىرخأ ةريس نم ءزج ةرظانملا

 .حضاو امهنيب لصفلا نأ ريغ كلذ

 يباهولا ةرظانم ©

 .(ه٢٣٣١.تر يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع :فلؤملا
 .ةديقعلا يف

 . ه١١٣١ ةنس ةطوطخم

 يغ و رمل ١ ليلخ خيشلل ةشق انم ٥

 .(م٠٨٩١-٩١٩١/ه١ )١٣٣٧-٠ ٤٠ رشعم ىيحي يلع :فلؤملا
 .طوطخم ثحب

 ةيضابإلا ءاملع ضعب دنع ريسفتلا جهانم ه

 .م١٨٩١ «رئازخلا كيمالسإلا ركفلا ىقتلم راطإ يف ثحب

 "نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا رايا و روهدت لماوع :جيلخلا خيرات نم" ©

 .يزوف رمع قوراف :فلؤملا



 ةيض اب ال ١ ر د اصمل ١ مجعم . ٥٢

 ۔-٩١٤ص ‘ما ١. ٩٧٧ جم ٢١© ددعلا 3فادنب بادآ :يف ترشن ةلاقم

 ٤٦٢٤.

 ةريسلا نم بختنم ©

 3 .(ه٥ .ق) حلاص نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ :فلؤملا
 .مس ٢٣×١٧ ،ارطس ١٨ ص ٨٤ ،يولهبلا دشار نب رمع نب هللادبع خسن

 دمحم نب دمحأ ركب يبأل يلا ةريسلا نم هبختنا ام اده :هلوأ ،يخسن طخ

 ...حلاص نب

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم ماع ٣٠٦٦ مقرب ع ومحب نمض

 ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ©
 .(م١١٧/ه٣٩) ديز نب رباج :فلؤملا

 .يصورخلا فلخ نب ديعس :بيترت

 ةعبطلا .برعلا لجس عباطم ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ©‘نامع

 .هقفلا يف يواتفلا لج ص ١٧٤ هب (م٤٨٩١/ه١ ٤٠٤ ةنس ىلوألا
 ةالصلا و ةضاحتسالا و ضيحلا و مميتلاو لسغلاو ءوض ولا و ةراهطلا ف

 و ةبرشألا و رذنلا و ةرمعلا و جحلا و مايصلا و ةاكزلا و وملا زاهج و
 .ثاريملا و حاكنلا

 يايربلا دمحما نب دمحم خيشلا ةليضف .نيدلاخلا لجس نم ©
 .حتفلا ناحلأ ةعومحجب

 .عبطلا تامولعم نود .ع وبطم

 رونأملا ملعلا يف روشنملا ©

 .يركسلملا ديعس نب هللادبع :فلؤملا



 ٥٦٢١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازوب طوطخم

 خايشألا يف ةروشنم ه
 .لوهحجب :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف هنم عبارلا ءزحلا طوطخم

 يلآللا ةروشنم ٥

 .يحنملا يغياصلا يلع نب ديعس نب ملاس يلعوبأ :فلؤمل
 خيشلا و ١٧٩/١١( :الثم رظنا) سوماقلا يف يدعسلا خيشلا هيلإ عجر

 ؛٣٦ 3٣٦/١٠ ؛٨/٤٤٢ :الثم رظنا) ننازخلا نونكم يف يرشبلا

 ةرئانتم ةبوجأ و لئاسم فلؤملا عمجي نأ" يه ةروثنملا و ١/٣(.

 فيلاتلا يف بولسأ وهو ٤٧٥/١(. نايعألا فاحت) 'ةبوبمالو ةبترمريغ

 يمالسإلا هقتقلا نم ةعشأ) "يبرغملا هقفلا اهفرع يلا طقللا جهنم امامت هبشي"

 ١٥٦٢/٣(.

 ةماقتسالا لهأ تافص نم ©

 .يريبعجلا تاح رف :فلؤملا

 .م٣٩٩١/_ها٤١٤١ ،لط يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا

 .ص ٥٠٦

 .ةينيد ةباطحخ

 ةقيقحلا فشك و لوقعلا راونأ اتموظنم ©

 .يملاسلا هللادبع نب لمح نيدلارون : فيلات

 .ص ٤١١ ١ه_/١٩٩١م، ٨٢٣ ةيناثلا ةعبطلا ،يرماضلا ةبتكم طقسم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٢٢

 سافنلا و ضيحلا ةموظنم ٥

 .(_ه٣٧٣١/_ه٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا

 ةالصلا يف ةيئارلا ةديصقلا = اهمالك و اهماكحأ و ةالصلا يف ةيئارلا ةموظنملا ©

 اهماكحأ و
 .(م٣١/ه٧.قر) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا
 .(م١١ /ه٥.قر) ينامعلا رظنلا نبا دمحأ ركب يبأل مئاعدلا باتك نمض تعبط

 .م٠٨٩١/ها١ ٤٠٠ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع

 ةيربربلاب ةيرعش ةموظنم ©
 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا

 ميلعت ىلع فكع و هنطو ىلإ داع ةبرجب همولع ىقلت و ةراوز ةنيدمب دلو
 و ةبرج نيب ًالّقنتم هتايح مظعم ىضق دق و نيدلا مولع ةماعلا و ةصاخلا

 .جحلاب يفوت ىتح اظعاو هس ر طقسم

 يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةموظنم ©

 .ةط وطخم

 .هقفلا لوصأ ٢

 يدشارلا دمحم نب نايفس خيشلا ةموظنم ©

 .داهتجالا يف

 .ةعوبطم

 مايصلا ةموظنم ©

 .(ه٣٧٣١-٨٠٣١) رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ :فلؤملا



 ٥٢٢ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ديوجتلا ملع ف ةموظنم ٥

 /_ه ١ ٣٢ ١ .ت) يسوفنلا يتريمدنتلا ىسيع نب رمع نامثع وبأ :فلؤملا

 . (م ١٩٠٢٣

 ضنارفلا يف ةموظنم ©

 .(ےه٩ ٠٣ لبق.تر) يبرحلا ييايغدصلا حلفأ نب ايركز ىيحي وبأ :فلؤملا

 .سنوتب ةبرج ءاملع نم
 ةخسن اهنم و ةبرجب بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمب طوطخم .اتيب ٨٤ مضت

 ٢٧٧. ص فطعلاب ناورإ ةبتكم ي

 هقفلا يف ةموظنم ©

 نامثع نب ناميلس نب ردي نب ىيحي نب يلع نب ديعس حلاص وبأ :فلؤملا
 .(م٢٩٤١/ه٨٩٨.تر "ديعس يمع" ب ريهشلا يريخلا يبرجلا
 اهنم انلصو ،ةيضابإلا ريغ ءاهقف ضعبل ةديصق لكش ىلع لاؤس .ةطوطخم

 .اتيب ٣٤

 يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا ىلإ ةلسرملا ةموظنملا ٥

 .ىثراحلا لرمح نب ليعس :فلؤملا

 امهعم و يملاسلا نيدلارون خيشلا عم فلؤملا نيب ترج ةرواحم يه و

 يلسرا دق و ه١١٣١ ماع يف يمشاهلا ملاس نب دشار نب دمح يمسي

 بتك ةرظانملا ءاهتنا دعب و ةرظانملا هذهل يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا

 يدشارلا خيشلا نكلو ارثن حلاص خيشلا ىلإ اهيف رادام نيدلارون خيشلا

 .ضعبلا امهضعب نع نيتلقتسم نيتموظنم يف نيروحم يلع اهمظن



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٢٤

 رادام يلع نيدلارونل ةداهشك حلاص خيشلا ىلإ اههجو :ىلوألا ةموظنملاف

 ةيئاه يه و نيقيرفلا نيب جاجتحالاو ةرظانملا صن اهنمض و ثيدحلا يف
 .ةيفاقلا
 يه و هيلإ اهلسرأ و ،يمشاحلا تادقتعم اهنمض دقف :ةيناثلا ةموظنملا امأ و

 .ةيفاقلا ةيمال

 هتايح يدشارلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا :باتك يف اتعبط ناتموظنملا ناتاه

 اتدرودق و ٤٧۔-٧٦ ص يدشارلا هللادبع نب كرابم روتكدلل .هراثآ و

 ٢٩. ص "ةيضرلا ةعمللا ةطوطخم ىف اضيأ

 داهجلاو عافدلا يف داشرلا مالعأ = يه و داهجلا و عافدلا يف ةيمال ةموظنم ©

 .(ه ١٣١٤ .تا) يدشارلا نافلخ نب رماع نب لمح نب ليعس :فلؤملا

 ."طقسم برق" ح رطم ءانيم يف يفوت ،نامُع ةيضابإ نم لضاف وه
 ،يلكرزلا :رظنا ٣/ ٩٣. "نايعألا ةفحت ٢/ ٢٨٧.

 ديحوتلا يف ةينونلا ةموظنملا ©

 .(م٣١/ه٧.ق) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا

 /_ه٥.ق) ينامعلا رظنلا نب دمحأ ركب يبأل مئاعدلا باتك نمض تعبط

 .(م١ ١

 .اهتبتكم و ةيقرشلا ةعبطملا {ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،نامع

 .م٠٨٩١/ه١ ٤٠٠ ، . طقسم

 وحن تارم ةدع عبط ،اتيب ١٨١ ىلع يوتحي يرعش نتم ةموظنملا هذه و
 ١٣. هتاحفص ددع ه١ ٤ ٣٠ ةرهاقلا .ع ومح نسض ةينورابلا ،ةيرجح ةعبط

 نآرقلا مدق يعي نم ىلع ةرلا يف ةينون ةموظنم ©

 .(ه١٣١ ٤.ت) يدشارلا نافلخ نب رماع نب دمح نب ديعس :فلؤملا



 ٥٢٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .(طقسم برق) ح رطم ءانيم يف يفوت .نامع ةيضابإ نم لضاف وه
 ٢٨٧/٢. ،نايعألا ةفحت ۔٣/٣٩ } يلكرزلا :رظنا

 نابشلا رشعم ةّيصو ةموظنم ه

 /_ه١٧٩.ت) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ :فلؤملا
 .(م١ ٥٦٤

 ةيئاه ةموظنم ©

 )١١٢٩- يجعصملا يوادرغلا مساقلا يبآ جاحلا دمحم نب هباب :فلؤملا

 .(م٢٩٧١-٦١٧١/ه ١.٧

 .ةيادرغ ءاملع نم

 . يلضفألا ايركز يبأ هخيش رمأب اهمظن تاحارخجلا شرأ ف

 ثراحلا يأ تاماقم نم ٥

 م ر يم رارو .م ١٩٨٠ ءةفاقثلا ه ةلا ثا ,تلا ة را ز و طقسم

 ةيضابالا تازيمم نم ©

 .يثراحلا ناميلس نب دمح نب ديعس :فلؤملا

 .ص ٢٣٥ ،م١٩٩١ ،١ط ،عيزوتلا و رشنلل يرماضلا ةبتكم ‘بيسلا
 و ءالولا ةضيرف ،ةالصلا يف ةمامإلا ىمظعلا ةمامإلا ةمدقم :هتايوتحم

 .ةمتاخ ءهللا هيرتت ديعولا و دعولا ،ةءاربلا

 نآرقلا قلخ توبث يف نمحرلا ةنم ©

 _- (٣ ٢٣١ ١ ي واجنفلا يسرافلا ذمحخ نب رصان نب روصنم :فلؤملا

 .(_ه ١٦



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٢٦

 .نامع ةنطلس ىق اجنف ةدلب نم

 نيبلاطلا ج اهنم ٥

 .يرذنملا يلع نب حلاص :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ط وطخم

 فيرشلا لدعلا جاهنم ه

 .يولهبلا دعم نب ديعس نب رمع :فلؤمل
 ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم يف دجوي و ءازجأ ةعبرأ يف وه و

 .ةينامعلا

 ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ©

 . رصان حلاص نب دمحم :فلؤملا

 ٤١٨ ١ه/١٩٩٧م، ٤١١ ءةماقتسالا ةبتكم نامع ةنطلس - طقسم

 5 ةيدقعلا لوصألا و ةيضابإلا ةأشن و ةارشلا روهظ نع هيف ثدحت ص

 .يراضحلا رودلا

 نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهنم ©
 . ق) يقاتس رلا يصقشلا دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمح :فلؤملا

 .(ع٧١/ه١١
 .ينراخحلا ناميلس نب دمح نب ل اس :قيقحت

 حص٦٤٦ ١: ج [ [.ت.د)] 3هؤاك رش و يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم ارصم _

 .ص ٥٦٠ :٢ج

 : ٢ ط حم١٨٩١ ١: ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 ةبتكمب طوطخم اءزج ٢٠ يف باتكلا لصأ) .يضابإلا هقفلا ف م ٣



 ٥٢٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 لوأ ىلع ةمامإلا دقعب ماق يذلا وه فلؤملا و .(ةينامعلا ثارتلا ةرازو

 نيبلاطلا جهنم باتك و يبرعيلا دشرم نب رصان مامالا وه و ةبراعيلا نم مامإ
 .ةصاخ هقفلا و ةماع يضابإلا بهذملا يف ةماهلا عجارملا نم

 يفاوقلا و ضورعلا حناف ىلع يفاصلا لهنملا ©
 .يملاسلا نيدلا رون :فلؤملا

 .م٣٩٩١/ه١ ٤١٣ ،٢ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 "؟يوداجلا ناميلس وه نم" ©
 .يرباحجلا حلاص دّمحم : فلؤملا
 ٦. ددعلا ،ةيناثلا ةنسلا ،ةيريهامجلا 3" ةعبرألا لوصفلا ةلحم" يف رشن لاقم

 ىسوم نب ةساب خيشلا وه نم ©
 .لقعم وب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 .ص ٥ «ةرارقلا \تارتلا ةيعمج ةزوحب ةخسن هنم ،هدي طخب طوطخم

 تاباوجلا و تالاؤسلا يف تاياغلا يهنم ©

 .يودعلا ديعس نب يلع نب ملاس :فلؤملا
 .يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةبتكمب طوطخم

 بدألا نيع و بذهملا ©
 .يلوعملا دشار نب رمع نب دمحم :فيلات
 و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس ،يبيلصلا يلع دمحم :قيقحت

 :اثلا ءزحلا .ص٨٤٤ ،م٨٨٩١/ه٨٠٤١ :لوألا ءزحلا شةفاقثلا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٢٨

 يف ،ثيراوملا و مالسالا يف لاملا ةيضق يف ص ٤٩ ١ه/١٩٨٩م، ٤٣٨
 .اباب نيثالث و نينثا

 فاصنإلا و لدعلا باتك مظن فاطلألا دراوم ©

 .يكلاملا سيمح نب رماع :فلؤملا

 .م٥٨٩١/ه١ ٤٠٥ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةنزاوملا ٥

 .يميلسلا يولهبلا ةك رب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ :فلؤملا

 .ممألا نم لض نم لاوقأب هفلاحخ نزم لاوقأ ةنزا وم ف هفلأ

 .ص ١ .٠ ٤ ٦ تاباوجلا و ريسلا نامع ءاملع نزم ةعومحجب نمض ع وبطم

 و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘فشاك ليعامسا ةديس قيقحت ٣٨٤-٠ ٤٢.

 .ها١ ٤٠٦ نامع ةنطلس .ةفاقثلا

 طسقلا نيزاوم ©

 .(م١ ٥٠٦٤ /ه ٩٧١ . تر) ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ : فلؤملا

 .نجسي ينبب ةماقتسالا ةبتكمب يدهم ي/لناسر "يدهم وبأ :هنع عجار

 ةيمورجآلا مظن يف ةيهبلا ةردلا يلع ةينسلا بهاوملا ٥

 .(ه٢٣٣١.ت) يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع :فلؤملا

 . ه٦٠٣١ ةنس وحنلا يت
 1٦٧. ددعلا] م٦٨٩١/ه١ ٤٠٦ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 ةسوفن رمتؤم ه
 .ييابيشلا رماع نب دمح نب كرابم نب ناطلس :فلؤملا



 ع ٢٩ ةضابالا رداصملا مجعم

 ٣ !ةبتاكلا ةلآلا ىلع م٢٠٠٢ سرام٠٢/ه١ ٤٦٢٢ مارحلا مرحم ٦ هبتك

 لاقملا صبخلت و لاؤسلا ليصحت يف زجوملا = ةيمالكلا جراوخلا ءارآ زجوم ه
 فالخلا لهأ ىلع ةرلا يف

 شيفطا فسوي نب ہيهاربي نب دّمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ :فلؤملا
 .(_ها١ )٥ ١٢٣٠-٣٢٨٥

 .ط وطنخ

 فالخلا لهأ ىلع ةرلا ي لاقملا صيخلت و لاؤسلا ليصحت ين زجوملا ه
 .يضابإلا يفاكلادبع رامع وبأ :فلؤملا
 ةك رشلا ،رئازحلا .ةيمالكلا جراوخلا ءارآ :ناونعب يبلاطلا رامع دقح __
 .ج ٣٩٨ ١ه ٢ ‘ةينطولا
 6١ ط ،ليحلا راد ڵتوريب ةريمع نمحرلادبع هبلع قلع و هثيداحأ ج رخ _

 .تافاشك و ةيفارغويلبب تاعاجرإ ىلع لمتشي ،دلحب ١ يف ج ٢ م ٠

 .نالجراو ىرق نم توانت ةيرقب فلؤملا دلو

 رجوملا باتك و لاع يبدأ بولسأب زيمتي و ،نيأزج يف باتكلا عقي

 .باتكلا اذه ىلع ةيشاح بطقلل و يلازغلا و نالقابلا تافلؤم يهاضي

 زئانجلا يف زجوملا ©
 .موش را .حلاسص نب دّمحم نب ريكب :فلؤملا

 .بازيم يف نايرب نم يضابإ



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٢٣٠

 .م٧٧٩١/ه٧٩٣١ ناولألا ةينقت ةعبطم ،رئازحجلا

 ديعسوبلا خيرات يف ديفملا زجوملا ©

 .يديعسوبلا فيس نب ررح :فلؤملا

 نيفلاخملا يلع درلا و فالخلا يف نيدلا لوصأ ةعوسوم «

 .يصورخلا سيمح نب دعاج ناهبن وبأ :فلؤملا
 هذه لعل و هتركذم يف يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا ركذ اذكه

 هنأل .ةحتافلا ةروس ريسفت يف ليرعتلا ديلاقجب هل نونعملا ءزجلا يه ةعوسوملا

 تاحفص نم ةحفص ةرشع ينثا يف ةحتافلا ةروس ريسفت يلع الإ يوتحيال
 ٥٨٩ يق ريبك ءزج وه و ‘هسفن عوضوملا اذه يف وهف يقابلا امأ ©باتكلا

 .ريبكلا عطقلا نم ةحفص

 يبنلا دلوم ©

 .لوهحب :فلؤملا
 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ڵ\تاطوطخملا ةبتكمب ٣٩ مقر 6 ط وطخ

 ...ةيلعلا تاذلا مساب ءالمالإ ىدتبا :هلوأ ص ٣١

 . ه٢١ ٤٧ ،يبادملا سيمح نب ديعس نب دمح نب ديعس :خسن

 ةبرج رابخأ يف ةبحألا سنؤم ه

 .(م٧٠٨١/ه٢٢٣١ دعب ) يبرجلا دمحم سار وبأ :فؤملا

 يسح نسح هل مدق ،يقوزرملا دّمحم هيلع قلع و هل دهم و هققح
 ةعبطملا سنوتب نونفلا و راثآلل يموقلا دهعملا تايرشن باهولادبع

 .ص ٢٠١ ،م٠٦٩١ سنوت ةيمسرلا



 ٥٣١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ظيلغلا قانيملا ©

 .(عم٠٨٩١-٩١٩١/_ه١ )١٣٣٧-.٠. ٤٠ رشعم ىيحي ىلع :فلؤملا

 حافك دلب بازيم ©

 .م١ ٧٠ 3 رئازخلا ةنيطنسق

 ييالجراولا لقعم وب دواد نب رمع جاحلا خيشلا ةايح نع ةرصتخم ةذبن ٥

 .دمحا جاحلا مورك :فلؤملا

 /ها١ ٩. ةرارقلا ،ٹارتلا ةيعمج ةبتكمب ةخسن هنم هدي طخب ةط وطخم

 .ص٣٢ م ١٩٨٨

 وناباب خيشلا ةايح نع ةذبن ©

 .لوهحجب :فلؤملا

 .ص ٢٣

 شاوح مساق نب دواد جاحلا خيشلا ةايح نع ةذبن ©

 . رئازحلا ةمصاعلاب تياد رغت بابش ةيعمج

 يملعلا و يحالصإلا هداهج و دواد جاحلا نب ناميلس خيشلا ةايح نع ةذبن ©

 يروغلا و يوبرتلا و
 . فسوي نب ميهاربإ :فلؤملا

 .ص ٥ ةرارقلا ،فثارتلا ةيعمج ةبتكمم. ةخسن اهنم 3هدي طخب ةط وطخم



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٣٢

 ءايركز يركز يماصعلا ةايح نم ةذبن ©

 /ه٥١.ق لئاوا يفوت) ميهاربا زيزعلادبع هلعل ،لوهحب :فلؤملا

 .(تانينامنلا

 .نجسي يب ص ١ ٤

 زابب ميهاربإ نب ناميلس تنب ةمام ةذاتسألا ةدهاجملا ةايح نم ةذبن ©

 .ةماعنلا سأر ميهاربإ نب رمع :فلؤمل
 اهنم ةخسن ٤١٦ ١ه/فبراير 6١٩٩٦ ناضمر ٢٢ يف تفلأ ةطوطخم

 .ص ٦ ءةرارقلا \فارتلا ةيعمج ةبتكم ٢

 ىلإ م٥١٠٥١ ةنس نم ةيملعلا و ةيسايسلا و ةينيدلا نييبازيملا ةايح نم ةذبن ©

 ه٢٦١

 .يرونلا ىسيع دمحم ومح :فوملا

 .م٦٨٩١ ، ناوركلا راد سيراب

 سافنلا و ضيحلا ماكحأ يف ساربنلا ©

 -۔٧٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١ر) موش رأ حلاص نب دّمحم نب ريكب :فلؤملا

 .(م١ ٩١٧

 .بازيم يف نايرب نم يضابإ
 .ع وبطم

 سافنلا و ضيحلا ماكحأ يف ساربنلا ٥

 .شيدقم د ومحم :فلؤملا

 .ظوفحم دمحم و يراوزلا يلع :قيقحت

 .م٨٨٩١ 8١ ط يمالسإلا ب رغلا راد توريب

 



 ٣٢ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 ضئارفلا لوصأ يف ضئافلا عبنلا ©

 .يحاورلا زيزعلادبع نب فيس :فلؤملا
 .ص٢٢١ ٤١ ١٠ه. ١٩٨١ ءةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 عادتبالا و عابتالا نيب ياهبنلا ©
 .يياعلا رازن :فلؤملا

 .م٣٩٩١/ه١ ٤١٣ ،١ط .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن ©
 .(ع٠٢٩١ /ه٩٣٣١) يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا
 ءزخلا ريبكلا مجحلا نم فلؤملا طخ نم ةروصم ةخسن ،نامع ةنطلس
 عوبطملا يف تعضو ٣٧8،7ص ىلإ لوألا نم لوصألا مسق لوألا

 .اهحوضول
 .١ط ه١ ٤٠٠ نامع ةنطلس طقسم

 و .ص٣٢ ٠٦ :ثلاثلا دلجلا صا٥٣٢٧ :يناثلا دلجلا ڵص٦ ٠٢ :لوالا دلجملا

 5 هافاو هنكلو اع زج نيرشع و نينثا يف هلعجي نأ فلؤملا دصق ناك

 ىرج و يملاسلا خيشلل ةزوجرأ ماظنلا رهوج باتكلل حرش وه و كلذ لبق
 .جراعملا باتك قسن يلع هيف

 .ةعمج نب هللادبع نب دمح :فلمل

 ةينامعلا ثارتلا ة ةرا زو ةبتكمب ط وطخ

 لوصألا يف قحلا ةمئأ انتمئأ هيلع تقفتا ام يف نيروغبت لوصأ نم نيتملا ةبخن ©
 .(م٣٧٧١ /ه١٧٨١١) تالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٣٤

 و عمج 4 ٨٦١۔-١ ٤ ٤ ص نم ةكرابملا ةديقعلا :ناونعب ةعومحجب نمض عبط

 .يدام ةفيلخ دمحم بيترت

 .[.ت.د] ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم ،ةرهاقلا

 .بس اهيلإ و تالت ةموح يف ةبرج يف فلؤملا دلو

 نابعش ٢٢-٢٦٢ نيب سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا ةودن ©

 ٨١٩٨٨ ليربإ ٣١-٩/ه١ ٤٠٨

 /ه١٤١ ٠ ،١ط .ةيمالسإلا نوؤشلا و فاقوألا و لدعلا ةرازو

 .صا١ ٠٢٣١ م ٠ ٩

 بيبللا ةناحير و بيدألا ةهزن ©

 /ه١١ ٨٧ .ت) يتالتلا يب رحلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 .(م ١٧٧٣
 .ةبرجب بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمب ةخسن ةطوطخم قالخألا و بدألا يف

 نييوكزالا ملاعم يف نيلمأتملا ةهزن ©
 . ينالهبلا ناميلس نب دمحم نب ييحي : فلؤملا

 .م٣٩٩١/ه١ 0١ ٤١٣ ط ةضهنلا عباطم طقسم

 دمحأ جاحلا مورك ذاتسألا فارشإ .ةيبازيملا ىرقلا مأ نم تادلاخ ءاسن ©

 .ص ١٥ ،نوقرم ©&بفطعلا ،ةفاقنلا و ةيبرتلل لمألا ةيعمج

 ةمئألا نم ائدتبم نيدلا بسن ©

 )١٣١٩-٤٠٦ ١ يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل
 .(م٦٨٩١-١٠٩١/_ه



 ٥٣٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 تعبط دق و "يبدألا ىنارت ركذا : اما ونع هدي طخ ةمئاق ق ركذ لجس

 ."يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف قحلم ىف ةمئاقلا هذه

 نيدلا ةبسن ©

 .(م٨٨٦١/ه٩٩٠١.ت) يتاليحلا دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 ةسردم يف نوكت و ةريبعج ةموحب دلو ،سنوتب ةبرج يف نيخرؤملا نم
 .ةريزجلاب ،بيبزلا يداو

 نم نيدلا بسن ةلسلس مهيلع تزاج نيذلا ءاملعلا باتكلا اذه يف ركذ

 .يعصملل ةيناحلا حرش يف ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ هدهع

 .ةينور ابلاب ةي رجح ةعبط

 نيدلا ةبسن ©

 .( )٧ ٩ ٩ه__/٩ ٥٨ ١ يي ورابلا ءايركز نب دمحم :فلؤملا

 .٨٧٩٥ص .يخامشلا ريسب قحلم .ها ٢٣٠١ ‘ةيرجح ةعبط

 نورقلا ربع هرارمتسا و هقفلل نيودتلا ةأشن ©

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 .ص ١٩٧ م ٢٠٠١ / ه ١٤٢٢ .ا ط ،[.ن.د] طقسم

 نرقلا يف نيودتلا راشتنا :يناثلا نيودتلا ةأشن :لوألا :لوصف ةعبرأ يف

 يمالسإلا هقفلا :عبارلا ،هرارمتسا و يمالسإلا هقفلا نيودت :ثلاثلا ،ييانلا
 .هنيودت و

 .ةيضابإلا دنع داهتجالا و يضابإلا هقفلا ةعيبط نع هيف ثحب

 ةيضابالا ةكرحلا ةأشن ©

 .تافيلخ دمحم ضوع :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٣٦

 ص 8١٩٧٨ ط٢: ١٩٨٢م، ٢٢٦ :١ط بعشلا راد عباطم ،نامع

 .ةطي رخ

 .قحالم و تافاشك ىلع لمتشي ١٨١-٩٩ 0١ ص :ةيفارغويلبب

 ٤ 6١ ددعلا يرعلا خرونملا ةلب يف "ةيضابالا ةكرحلا ةاشن" :ناونعب ةلاقم هل و

 .٦٨٢ص ‘م ١٩٨٠

 ةيدمحملا ةأشنلا ©

 . يضابإلا يحاورلا مدت نرب ل اس .زرا رصان :فلؤملا

 . [.ت.د)] ه ١٣٤٥ .ةيفمللا ةعبطملا ةرهاقلا .._

 أشن ه

 .ميهاربإ ناظقيلا وبأ :فلؤملا

 .ص ٥٤ ،كّمحم يمع اباب ةبتكمب لصألا قبط ةروص طوطخم

 حئاوجلا ماكحأ ف حئاصنلا ٥

 .ي واجنفلا يسرافلا دمح نب رصان نب روصنم :فلؤملا

 . ه٦٩٣١ ةنس يفوت و _ه ١٣١٣ ةنسدلو ،نامع ةنطلس يف اجنف ةدلب نم

 ةديقعلا صن ©

 .(ه٨. ق : ق يحر) عيمج نب ورمع صفح وبأ : فلؤملا

 ح رش عم \ته١ ٢٣٥٢٣ ةنس ةرهاقلا يف شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ ةعبط

 .يتالتلا ناميلس يبأ

 يمايرلا ديز يبأ خيشلا دنع يلاملا و يرادإلا ماظنلا ©

 .يركسلملا يلع نب رباحج نب لمحأ :فلؤملا



 ٥٣٧ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .دامح ميركلادبع نب زيزع :فارشإلا
 ءاضقلا دهعم ةيمالسإلا نوؤشلا و فاق وألا و لدعلا ةرازو طقسم

 .ص ١ ٨ .م ٤١٤ ١ ه__/٤ ٩٩ ١ داشرإلا و ظع ولا و ىعرشلا

 .هدي طخب ط وطخم

 ةبازعلا ماظن ٥

 .ي وامسا رمع نب حلاص :فلؤملا

 .م٦٨٩١ ،رئازحلاةعماج خيراتلا دهعم ،ةقّمعم تاسارد مولبد

 بازيمب ةبازعلا ةقلح ماظن ©

 .(ه١ ١٣٦٢-٤١٦٢ ) صوصرف دمحم نب دمحأ :فلؤملا
 .بازيم ايلعلا ةكيلم ةنيدم ديلاوم نم

 .ط وطخ

 ةبازعلا ةقلح ماظن = ةبازعلا ماظن ©

 .(ه١ )١٣٠٦-٠١ ٤ زايتم ح ونب نب ميهاربإ :فلؤملا

 ب زايتم ةبتكمب لصألا ص٩ 6،مم٠٧٢×٠١٢ ،فلؤملا دي طخب طوطخ

 ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن ©

 .يريبعحلا تاحرف :فلؤملا

 و راثالل يموقلا دهعملا ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو ،ةيرصعلا ةعبطملا سنوت

 .ص ٢٣٨٧ ما ٥ ،نونفلا

 يضابإلا بهذملا لوح تارظن ه
 .ةيبتقلا يلع نب ليعس تنب من رم :ةفلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٣٨

 .يدشارلا هللادبع نب كرابم خيشلا ةعجارم

 .ص ١، ٤١٦٢ ١ه/١٩٩٢م، ٢٣٢ ط ،يرماضلا ةبتكم بيسلا

 :باتكلا تاعوضوم نم و

 ةيضابإلا - ديز نبرباج ىلإ ةيضابإلا ةبسن - ؟مه نيأ ،ةيضابإلا مه نم
 - يضابإلا بهذملا ةمئأ مهأ - جراوخ اوسيل ةيضابإلا - ماهتالا صفق يف

 .ةيضابإلا قالخأ - ةيضابالا ءيدابم ضعب

 اريثأت و امكح عاضرلا ىلإ مالسإلا ةرظن ه
 .يدشارلا هللادبع نب كرابم :فلؤملا

 طخ م٤/٨/٦٨٩١ قفاوملا ه١ ٤٠٦ ماع مارحلا ةدقعلا يذ ٢٨ يف هبتك

 ةسايسلا و هقفلا مسقب ٢٢ ددع تحت لجسملا هنم مدقم ثحب وه و هدي

 ةيلكلا ،م٥٨٩١-٤٨٩١/ها٥٠٤١-٤.٠٤١ يساردلا ماعلل ةيعرشلا

 نب رهاطلا دمحم .د فارشإ تحت سنوتب نيدلا لوصأ و ةعيرشلل ةينوتيزلا
 ةعجارم مت و اهيلإ راشملا ةبعشلا يف ةيصخشلا لاوحألا سردم نامثع
 ةنطلسلا ماع يوفم بئان يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا لبق نم باتكلا

 {. .م ١٩٩٠ ماع
 ...رونب نيفراعلا بولق رون يذلا هللدمحلا :ةخسنلا ةيادب

 ىلإ انداقف هءارو انيرج املاط يذلا يمعألا ديلقتلا نع دعتبنل و :ةياهنلا

 .هللاب ذايعلا و ةي واهلا

 ريثأت مالسإلا يف عاضرلا مالسإلا لبق عاضرلا :اهنم ةفلتخم عيضاوم هيف

 .يلحرلا عطقلا ف ص١٠٢ ةفلتحم سراهف هيف و لفطلا يلع عاضرلا

 ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا ىلع ةرظن ©

 .ساورلا يلع نب ماصع : فلؤملا

 .م٣٩٩١/ه١ ٤١٣ .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم



 ٥٣٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ةيضابالا دنع ةمامإلا ةيرظن ©

 .يثراحلا ناطلس نب كلام :فلؤملا

 .تافيلخ ضوع :فارشإ

 :ةيفارغويلبب .ص ٤ ٩ 8(طقسم ةعبطم) 8١٩٩١ ث[.ن.د] طقسم
 ٩٢٩١-٩٢٣٢. ص

 نامتكلا ةلحرم يف ةيقيرفا لامش يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلا و ةيعامتجالا مظنلا ه

 .تافيلخ دمحم ضوع :فلؤملا

 .ص ١٥١ (ةيجذومنلا عباصملا ةك رش) م٦٨٩١ ،(ندرألا) نامع ١. ط

 .تافاشك ىلع لمتشي ١© ٧٣۔-٩١١ ص :ةيفارغويلبب

 قيلعتلا دوقع يف قيقحتلا مظن ٥

 .(م٣٧٧١ /ه٧٨١١) يبرحلا تالتلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ :فلؤملا

 /ه٨٢٩) يخامشلا دمحأ سابعلا يبأ خيشلا حرش ىلع حرش

 ١ .(م٤١/ه٨.ق) عيمج نبا ةديقع نتم ىلع ،(م١ ٥٢٢
 ارطس ٢١ مم .١٦.٠×٠٠ ١ هت رطسم طسوتم يبرغم طح ط وطخ

 /ه١٨١١ ةدعقلاوذ ٢٨ اهرخآ .اموي ١٢٠ هفيلأت يف يقب ص ٥٨٠
 .خسانلا مسا لجسي مل ( ٦٨

 ١ ٧٨. ص ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا باتك ىف يريبعحلا تاحرف هركذ

 ملعلا لاجر ضعب تايفو خيرات يف مظن ه
 .(م ١ ٧/ه١١.ق لوألا فصنلا) ييايغدصلا رباص نب راغما :فلؤملا

 خايشألا ناويد نم تاراهطلا باتك مظن ©

 .تا) وسيردا نبا يبازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦٩٨١/ه١ ٣٣



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٤4

 عيمج نب ورمعل ديحوتلا ةديقع مظن ٥

 .ت) وسيردا نبا ،يبلازيملا ييجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦٩٨١/ه١ ٣١٣
 .اتيب ١٩٨ يف

 ةّيمورجألا ننم مظن ©
 .تا) وسيردا نبا ،يبازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(_ه١ ٢١١٢٣

 .وحنلا ىف

 بولطملا ةياغ يف بوبحملا مظنلا ©

 .يربغألا دمح نب فيس نب ملاس :فلؤملا

 إم٤٨٩١/ه٤٠٤١ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 .ص ٩ ٢

 رثألا يف بولطملا ةيمغن باتك مظن وه و يضابإلا هقفلا يف رعشلاب هفلأ

 .يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلل ،بوسدلا

 ةمعنلا باتك = ةيفاشلا ةظعوملا و ةيفاكلا ةمعنلا ©

 ةملظلا رون و ةمعنلا ©

 .يمدكلا ليعس نب لمح :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 بازيم يداو يف ةيبازيملا ةأرملا ميعن ©

 /_ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا
 ١٨٨٨-١٩٧٣).



 ٥٤١ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ط وطخ

 ةيوحنلا لوصألا يف ةيبهولا ةحفنلا ٥

 .دمحم نب زيزعلادبع نب فيس :فلؤملا
 . ةفاقتلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو 7

 ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يبأ ةمالعلا خيشلا راكذأ يف ييامحرلا سفنلا ٥

 يالهبلا
 .(م٩٣٣١ /_ه٢١ )٧٨ ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا

 دومح نب دمحأ نب هللادبع ملقب ه ١٢٣٧٤ ةنس روصم ط وطخ

 .ةيخيرات ،ةينافرع ةديصق ©‘©ص ٢٧١ .يسحلا

 سبلاف ةلذلا و نيلعنلا علخاف سدقملا يداولا اذ و رانلا هذه :ةيادبلا

 هاطخ و هبونذ هلالارفغ هنورقت ام دنع اولوق هللاب :ةياهنلا

 .طقسمب سوباق ناطلسلا ةعماحل عباتلا دجسملا ةبتكم يف ةروصم ةطوطخم

 .ص ٢٢٣ ٤ .م ٤٢٢٣ ١ ه_/٢ ٠ ٠ ٢ .ا ط طقسم ةبتكم ٥“طقسم ق عبط و

 ةيعفنلا ©

 .(ه٨٧٢١-٦٢٢١) يليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 .ص ٢٣٤٠ ١هت ٨ خسن

 .اعفن برح عئاقو فصو يف
 لسغ ةديصق هيليو رضنلا نبال ةيماللا ةديصق هقبسي ع ومح نمض

 .يبيصخلا هللادبع ناميلسل ح خاس وألا

 .نامع ةنطلس ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ٩. :طوطخملا مقر



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٤٢

 ليمجلا بتعلا ىلع ليلجلا دقنلا ©

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ :فلؤملا

 .م١ ٦٢٤ ةيفلسلا ةبتكملا .ةرهاقلا

 .نامع نب نامثعل ءاعدلاو ءانثلا يف هبتك .ليمجلا درلا يف ليلجلا دفقلا وه هلعل

 راغشلا حاكن ٥

 ةفيرظ ةبوجأ و ةفيطل تكن ه

 )١٢٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ،ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا
 .(م٦٨٩١-١٠٩١/ها٦.٤١

 هذه تعبط دقو يبدألا يارت ركذ :اهناونع هدي طخب ةمئاق يف تركذ

 ."يركبلا ةبتكم تاطوطخم سرهف' قحلم يف ةمئاقلا

 نجسي ينبب دّشحماب لآ خيرات ف ةتكن ه

 .قاود ميهاربإ نب رمع
 .ص ٥٩ } ياكب ناميلس جاحلا ةبتكمب ةطوطخم

 ةيصولل جذومن ٥

 يبعصملا يوادرغلا مساقلا يبأ نب ىيي نب مساقلا يبأ نب دّمحم :فلؤملا

 .(م٦١٧١/ه٩٢١١.تر "جاحلاو ومح" _ب ريهشلا

 .ةط وطخم

 نامع ةيرحب نايعألا ةطمم

 .ىملاسلا هللادبع نب دّمحم :فلؤملا



 ٤٢٣ ٥ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .يبرعلا باتكلا راد رصم _

 . ةيم ومعلا ةعبطملا كقشمد _

 ةكرابملا امقروت و ةثيدحلا رئازجلا ةطمم ©

 . )م ٠ ٩٨ ١ ( زوبد يلع دمح : فلؤملا

 ءاملع مجارت هيف م ٦ ٥/_ه٥٨٣١ ءةينواعتلا ةعبطملا ،رئازجلا

 .ةيضابإلا

 هباوج و حلفأ مامإلا لزاون ©

 .متسر نب حلفأ :فلؤملا

 ةسوفن لزاون ©

 .حلفأ مامالا لزاون وه هلعل و ةب رجب اطوطخم

 ةينابرلا مولعلا ىلإ قيرطلا ليهست يف ةينامحرلا سيماونلا ©
 .يليلخلا نافلخ نب ديعس :فلؤملا

 ةوالت دئاوف و تاوالتلا و راكذألا رارسأ يأ ،رارسألا ملع يف باتك وهو

 باتكلا و ةلوادتم باتكلا خسن و ءاعدلا ةكرب و نيسحلا هللا ءامسأ و

 .فورعم
 . [.ت.د] ةيرجح ةعبط

 رونلا ©
 .(م٨٠٨١/ه٣٢٢٢١) ىيمنلا زيزعلادبع :فلؤملا



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٠٤٤

 يسوفنلا يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأ خيشلل ةينوللا ةديصقلا حرش يف
 .(م ١ ٣/_ه٧ .اق)

 .ص 0١ ١٣٠٦اهت ٥٢٣٦ ط ةينورابلا ةعبطملا إرصم _

 .ص ٩٨١ ١م، ٥٣٦ كةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحخلا ةيادرغ _

 رونأملا عرشلا يف رونلا ©
 .يوكزإلا يكمردلا لمحم نب ل اس نب دمحم :فلؤملا

 .يملاسلا خيشلا ةبتكمب طوطخم

 ةيدمصلا زونكلا و يدمحملا رونلا ©

 .ينامعلا يحاورلا ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ :فلؤملا

 .ةينيد ةلاسر

 نيهاربلا و ججحلا حاضيا يف نيبتسملا رونلا ©

 .يمرضحلا ريشب ريشب نب هللادبع :فلؤملا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طوطخم

 مالعإلا لئاسو نم مالظلا و رونلا ©
 ٤٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١) راشق رمع نب نودع نب جاحلاب :فلؤمل

 .(م٦٩٩١۔

 .ةيادرغ ةنيدم ديلاوم نم

 .ع وبطم

 داشرلا ملع ىلع داقولا رونلا ©

 .يشيقرلا ملاس نب دمحم :فلؤملا



 ٥٤٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .م٤٨٩١/ه١ ٤ ٤٠ .ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم
 ديعس خيشلل يه ةديصقلا و داهجلا ماكحأ يف ةيمال هديصقل حرش وه و

 نيدلا لوصأ يف ةينونلا ©

 /ه٧.ق ل وألا فصنلا) يئاش ولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا

 .(م٣٢١
 .ةعوبطم

 ورمعو تادلجم ةثالث يف يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا اهحرش دقو
 نب مساق و ينونلا ةموظنملا ىلع ةينميملا يلآلا :ناونعب يتالتلا ناضمر نب
 .روملا :ناونعب نيمثلا زيزعلادبع و يناريولا ىت

 نآرقلا قلخ عوضوم يف ةّينونلا ©
 .(م٣١ /ه٧.ق لوألا فصنلا) يئاشولملا حون نب حتف رصن وبأ :فلؤملا
 ىجي يبأ هلاح نع ملعلا ذحأ ايبيلب ةس وفن لبج ،تياشولمت ةيرق مالعأ نم

 .ادهاز ًاملكتم ارعاش ًاظعا و املاع ناك ميهاربإ نب ءايركز

 يرخأ دئاصق تس عم يربكلا ةينونلا ©

 .دحام نب دىحأ نيدلا باهش :فلؤملا

 .يباهش حلاص نسح :قيقحت و ح رش

 يف .م٢٩٩١/ه٢١٤١ 0©ا١ط .ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم
 .ةيضابإلا دنع كلفلا ملع

 لينلا ٥

 .ييمثلا زي زعلادبع :فلؤملا



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥٠٤٦

 نب دمحأ خيشلا ةبتكم و يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم
 .فيس يب فقو ةبتكم و يليلخل ا رمح

 نآرقلا قلخ توبث يف نمحرلا ةياده ©
 .يواجنفلا يسرافلا دمحم نب رصان نب روصنم :فلؤملا

 ةنس يفوت و ه٣١٣١ ةنس دلو ،نامع ةنطلس يف اجنف ةدلب نم

 .ه ٦

 يواتف يف نيرصبملا ةياده ©
 .ىميلسلا ديبع نب دمح :فلؤملا

 .يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ط وطخ

 قورافلا يده ه

 .يلئامسلا يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس :فلؤملا
 إم٣٨٩٦١/ه١ ٤٠٣ ثقفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ةنطلس

 و ‘يضاقلا بادآ و يضاقلا نوؤش و يمالسإلا ءاضقلا يف .ص٥٦١

 .ةداهشلا طئارش

 ثاريملا يف ناوخالا ةيده ©

 /ه٣١٣١.تر) يبازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دمحم :فلؤملا

 .(م٦٩١

 .يتاكلادبع رامع يبأل ثيراوملا رصتخل مظن وه و

 انؤدابم هذه ©

 . نورخآ و يهم دمحا حلصم



 ٤٧ ٥ ةيضابالا رداصملا مجعم

 . ةميعط رب اص ر وتكدلل ئ مم و ةديقع ةيض ابالا ب اتك ىلع ادر

 .م ١٩٨٧ ةضهنلا عباطم نامع ةنطلس طقسم

 هللادبع دالوأ بسن و فطعلا ةرامع و نتردس بسن هذه

 .نتردس و بازم خيرات نع ةريصق تالاقم وه و
 ةعماجب ةيقرشلا تاغللا دهعم يف ةطوطخم خيرات نودب ةثيدح ةخسن

 .ةيفوكارك

 ه٨٧٣٢١ ةدعقلا وذ \١ج }٥جم !ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم : ردصملا

 ٢١. ص

 داعملا راد ىلإ دازلا نايميه ©

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دّمحما :فّؤملا

 .ميركلا نآرقلا ريسفت ي
 . ةيناطلسلا ةعبطملا ،رابحنزب ةيرجح ةعبط :١ط _

 برعلا لجس عباطم ٬ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع :٢ط

 :ءازجأ ٤ يف عقي

 ج١: ١٤٠١ه/١٩٨٠م، ٥١١ص.

 ج٢: ٤٠١ ١ه/١٩٨١م، ٥٠١ص.
 .ص ٤٠٢ ١ه/١٩٨٢م ٤٧٦٢ :٣ج

 ةروس نم ٥١ ةيآلا هورخآ و ص٤٨٥ ،م٣٨٩١/ها١ ٤٠٣ :٤ج
 .ءاسنلا

 يف إم٣٩٩١/_ه١ ٤١٣ ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو ‘نامع ةنطلس

 .دلجب ١ ه
 .جما٩١ م١٨٩١ ،ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،طقسم ١© ط _

 



 ةيضابإلا رداصملا مجعم ٥٤٨

 لان دق و ،ةنس نورشع و عبرأ رمعلا نم هل و هفيلأت يف فلؤملا أدب
 نم بطقلا لنحع ريسفتلا جهنم ق ريتسجاملا ةجرد يناولع يكع ثحابلا

 .ناميلا لالخ

 ةيبرعلا ةايحلا ثتاحاولا ©

 -٠١٧٨١/_ه٨٣٣١-٨٧٢١) رماع اب ،ميهاربإ نب ناميلس :فلؤملا
 .(م٩٩١

 .رئازلاب ةداعسوب يف دلو ،بازيمب ةكيلم نم هلصأ رعشلا و بدألا لاجر نم

 ةماقتسالا و قحلا ىلع ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ و ه
 .جاحلب خيشلا دمحم :فلؤملا

 .صا٦٥١ ،م٠٩٩١ 0١ ط .[.ن.د)] .[.م.د] _

 .ةعبارلا ةقلحلا م ١٩٨٨ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،رئازحلا ةيادرغ _

 بازيم يداول ةيمسر قئانو ه
 .نامحيب نب ميهاربإ :فلؤملا

 .ص ٢ ١ . ط وطخم

 بازيم يداول ةيمسر قئانو ©

 /ه٣٩٣١-٢٠٣١) دمحما جاحلا ميهاربإ نب ىسيع نب رمع :فلؤملا
 . )م ١٨٨٤-٩٧٢٣ ١

 .م١٥٩١ ةنس ، سنوت يف عبط

 ةيبازيملا ةايحلاب ةقلعتملا ةماعلا قئانولا ©
 )١٣١٩-١٤٠٦ يركبل اب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبعل

 .(ع٦٨٩١-١٠٩١/_ه



 ٥٤٩ ةيضابالا رداصملا مجعم

 ىنارت ركذ :امناونع يركبلا دي طخب ةمئاق ىف تركذ ءءاقرزلا ةساركلا

 ةبتكم تاط وطخت سرهف قحلم ف ةمالا ةمئاقلا هذه تعبط دق و ؤيد لا

 . 1 يركبلا

 ةعبارلا ةيفاقنلا و ةينيدلا مايألا ءاقل قئانو ©

 .م٩١ ةمصاعلا رئازلا ةماقتسالا ةيعمج

 7 قئاثو ©

 )١٣١٩-٤٠٦ ١ يركبلاب ريهشلا ىكب . .ىسيع ن نب نمحرلا دبعل

 .7 ٦٨٩١۔-١٠٩١/_ه

 .يد ألا ىنارت ركذ :امهاونع هدي طخ ةمئاق يف تركذ ةسارك

 ةبرج ةبارع ةقيثر ©

 .(م٨٨٦١/ه٩٩٠١.ت) ناليحلا دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ :فلؤملا

 ةسردم يف نوكت و ةريبعج ةموحب دلو ،سنوتب ةبرج يف نيخرؤملا نم
 ينيايغدصلا ديعس نب مساق لضفلا يبأ نع ذخأ ،ةريزحلاب بيبزلا يداو

 .يسنويلا
 ىلإ م٣١/ه ٧ نرقلا .نم خياشملا و ةبارعلا ءامسأ ةقينولا هذه يف ركذ

 . " ةبازعلا ماظن :هباتكب اقحلم © يريبعحلا تاحرف قيقحتب ع وبطم .هرصع

 ةقيقحلا نع ثحبلا يف ةقيثولا ©

 .يثراحلا دمح نب ديعس :فلؤملا

 .ديدح يزوف :قيقحت
 .ص ١١٣ ،يرخأ تانايب نودب



 ةيضابالا رداصملا مجعم .٥٥

 ناسنالا و ةلخنلا نبب هبشلا هجر ه

 /ه٣٩٣١-٦٠٣١) ناظقيلاوبأ يدمح ،ىسيع نب ميهاربإ :فلؤملا

 .(م٣٧٩١۔-٨٨٨١
 .طوطخم

 سلدنألاب يضابإلا دوجولا ©

 .م٠٩٩١/ه١١٤١ ٦،9ط كيرماضلا ةبتكم ،نامع ةنطلس ،بيسلا

 .ص ٢٣٨

 .م٤٨٩١ ويلوي ٣ موي ةيادرغ ةحاوب ملعلا راد يف يقلأ ةرضاحم

 ديلقتلا مذ يف ديحولا ه

 نب ناميلس نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ :فلؤملا

 .ىجعانلا رظنلا

 ` . .نادلجب
 . ٢٨ ص ؛نانلا ضيف يلع نايبلا ضور :يف يملاسلا نيدلارون هركذ

 ةيرقبعلا يحو ٥

 .يليلخلا يلع نب هللادبع :فلؤملا
 .نامع يف ثارتلا ةرازو ةبتكم .ص٥٦٢٦ ه٧٩٣١ خسنلا ةنس طوطخم

 ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا ©

 .(ه٣٢٢١.تر) نيمثلا ميهاربإ جاحلا نب زيزعلادبع نيدلا ءايض :فلؤملا

 .فلؤملا ديفح ييمثلا حلاص نب دمحم :قيقحت

 .ص ٤٠٥ ١ه/١٩٨٥م، ٤٧٤ !ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ه ١٣٤٥ ةيسنوتلا ةعبطملا سنوت



 ٥٥١ ةيضابإلا رداصملا مجعم

 .يضابإلا هقفلا ي

 ع انقلا طقس و ه

 .نامع ةنطلس نيفم ،يليلخلا ناميلس نب دمح نب دمحأ :فلؤملا
 .ص٠٧١ ،م٨٩٩١/ه١ ٤١٨ :١ط ،يرماضلا ةبتكم ©بيسلا

 .بهذملا اذه يلع ةدراولا هبشلا يلع درلا و ةيضابإلا نع ع افدلا :

 يركبلا ةيصو ه
 )١٣١٩- يركبلاب ريهشلا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلادبع :فلؤملا

 .(م٦٨٩١۔-١٠٩١/ها١ ٤.٦
 .يرارقلا ميهاربإ بويأ جاحلا خيشلا ميدقت و ريدصت

 .ع وبطم

 رمع جاحلا لقعم وب خيشلا ةّيصو ه
 .(ةبازعلا ةقلح) نالجراوب قافولا ةيعمج
 .(م٦٩٩١ ليربأ٤/ه١ ٤١٦ ةدعقلاوذ ١٥ يق هنيبأت لفح ةبسانمب تعبط

 .ص ٥

 يركبلا يلكب نمحرلادبع خيشلا ةيصو ©
 .يركبلا يلكب نمحرلادبع :فلؤملا

 .يرارقلا ميهاربإ بويأ جاحلا خيشلا ريدصت و ميدقت

 .م٦٨٩١سرام/ه١ ٤٠٦ بجر فطعلا

 .دمحأ و باهولادبع يركبلا يبا ةعجارم عم

 عضولا باتك = عضرلا ٥



 ةيض اب ال ١ ر د اصمل ١ مجعم ٥٥٧

 ةيضابالا دنع ديعولا و دعولا ©

 .يسلدنألا دومحم :فلؤملا
 زايتجال ثحب ،نيدلا لوصأ و ةعيرشلل ةينوتيزلا ةيلكلا ،ةيسنوتلا ةعماجلا
 لوصأ ةبعش .ةثلاثلا ةلحرملا نم ةيناثلا ىلإ ىلوألا ةنسلا نم ءاقترالا ناحتما

 ۔م٣٨٩١/ه١ ٤٠٣ ةيعماجلا ةنسلا راجنلا ديجملادبع فارشاب نيدلا
 .يريبعحلا تاحرف .د ةبتكمب نوقرم ةحفص ٩٨ هب حم٤٨٩١

 ثيدحلا نف ف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو ٥

 .(م١٩١ ٤/ه٢٣٣١) شيفطا فسوي نب دمحما :فلؤملا
 ه ٢ ٠ ٤ ١ ؤب رعلا لجس عباطم ةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو \نامع

 .ءازجأ ةتس ص ٣٩٩ :٢ج ص ١٩٨٢. ج١: ٢٣٩٠

 جالعلاو ةياقولا ©

 -٧٢٩١/ه٧١٤١-٥٤٣١ر موشرأ "حلاص نب دمحم نب ريكب :فلؤملا
 .(م١ ٩٩٧

 .بازيم يف نايرب نم يضابإ
 .ناولألا ةعبطم رئازلا

 ماسبلا روتكدلا عم تافقو ٥

 .ىميقملا دومح نب دعسأ :فلؤملا

 .ص 8٢٠٠١ ٤٦ ،كعاولا ليحلا ،ةبتكم ،نامع ةنطلس
 يف يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا :ناونعب ماسبلا دمحأ هبتك ام ىلع درلا يف

 .دقن و ضرع ع انقلا طقس و هباتك

 ةءاربلا و ةيالولا ٥

 .(ه٩٦ ٠.ت) رضنلا نب هللادبع نب ناميلس نب دمحأ :فلؤملا



 ٥٥٢ ةيضابالا رداصملا مجعم

 .ص٠١ ته٤٤٦١ خسن ٢٢٠٥ مقر طوطخ
 مقر طوطخم !ةءاربلا و ةيالولا يف ةديصق :يرخأ نيوانعب باتكلا مسا درو

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةزوحب اهلك ٢١٩٩ مقر طوطخم ،ةيماللا و ٢.٠٥

 اهيف حدمي و مهتيالو و نييضابإلا ةمئالا ركذ يف رعاشلل ةديصق نمضتي
 .ةماقتسالا لها

 يلولولا ©

 .يراوزلا ناميلس نب نمحرلادبع تديز وبأ :فلؤملا
 . ةراوز ةنيدمم. دلو

 .تادابعلا هقف ىف

 ضئارفلا ةميتي ىلع ضئافلا بهولا

 . يبيصخلا زي زع نب دش ار نب دمح : فيل أت

 ..ص٩٤٢ .م٢٨٩١/ها١ ٤٠٦ ءةفاقثلا و ىموقلا ثارتلا ةرازو طقسم

 .ثاريملا ىف

 مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأ اي ©

 /ه٣٩٣-٢٦٠٣١) دمحما جاحلا ،ميهاربإ نب ىسيع نب رمع :فلؤملا

 .(ع ١٨٨٤-١٩٧٣

 .ناذألا ةيضق يف لوطم لاقم

 يرطقس ةريزج ذاقنإ يف يرسيلا ©
 .يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلارون و ىثراحلا هللادبع زب رىجحأ :فلؤملا

 إم٢٩٩١/ه١ ٤١٦١ ،اط ،يرماضلا ةبتكم نامع ةنطلس - بيسلا
 ٥ ٥ ص .



 ةيضابالا رداصملا مجعم ٥

 .يدنهلا طيحملا ف يرطقس ةريزج يف ةيضابإلا خيرات ىف
 همحرلا و ىدهلا ريسفت يف ةكربلا و نميلا ©

 .ت) وسيردا نبا ،يبازيملا يجسيلا حلاص نب ناميلس نب دّمحم :فلؤملا

 .(عم٦٩٨١/ه١ ١٣
 ىرخأ و هدافحأ دحأ دنع ةلماك ريغ ةحخسن هنم يركلا نآرقلا ريسفت ىق

 .يلعل حلاص جاحلا ةبتكم
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