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 ( تالا اطول ضع 7 رصيف مدع عرفت انيك )
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 ,ٌققكو مو فيلات
 قسني) ادت ياَقرك لضرب تدلل ِ مل يالا رول #3 برش 1 7

 ميدتفت
 فرس عازم برك ورمْريَشلا  يواقنعا حيان يتوكل

 تتفودلا نإ جلا
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 عيمزوت

 تايِرلإةَسَسْؤَم
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 « و

 ميذشغشن

 لسرلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «ءانثلاو دمحلا يلو هلل دمحلا

 مهتريس ىلع راس نم ىلعو «ءايقتألا ءايفوألا هبحصو هلآ ىلعو ؛ءايبنألاو

 .ءاملعلاو نيبحملا نم

 انيخأل «نيمرحلا دالب يف زاجحلا فارشأ مجعم» باتك :دعب امأ

 ةركفك هتيادب ذنم يواقنعلا يللق دنمخم نب ءايض دمحأ فيرشلا ائبيبحو

 ءانقمعت املك نكلو «ةيواقنعلا فارشألا رابخأو باسنأ عبتتب تأدب ةكرتشم

 فارشأ ةفاكب ةيواقنعلا ٍفارشألا باسئأ .لاّضتال عسوتنو 0 اننا اننعو

 فارشأ باسنأ ةفاك لمشتل ةرئادلا عيسوت ىلع ةينلا اندقعف «زاجحلا

 ةحود نم عرف ةيواقنعلاف بجع الو «نيبناجلا يف لمعلا رمتساو ؛زاجحلا

 .ِككَي هللا لوسر انديس ىلإ ءامتنالا فرش يف ًاعيمج انعمجت ةريبك

 يخأ رودو هتيلومش يف يملعلا فارشإلا وه يسيئرلا يرود ناك دقو
 يف هلثم ةيملعلا يتايح يف يلع رمي مل ةباسنك قيقدلا هصصخت يف ءايض

 ضعب ائتهجاو دقلو :«تناك امئيأ ةقيقحلا نع ثحبلا ىف قيقحتلاو لمعلا

 نأ تداك قيرطلا ةيادب يف ءايض فيرشلا يخأ تاسأ جب مث «باعصلا

 . هللا ةيانع الول ليلجلا لمعلا اذه فقوت

 تايرغملا مامأ ةبلصلا هفقاوم تيأرو ءايض فيرشلا ترصاع دقل

 .باسنألا يف قيقدتلاو يرحتلا نع يضاغتلا ىلإ ةيعادلا ةيويندلا



 رصم فارشأ بيقن عم ءاقل انل ناك امنيح ًادج رثؤم ءاقل ىف هتشياعو

 عانقإ لواح امدنع ةرهاقلاب هلزنم ىف هللا همحر  نيساي لماك دومحم

 نأ هيلع ًاضراع ءرصم يف فارشألا ةباقن ىف هعم لمعلاب ءايض فيرشلا

 باسنأ ةمدخ ىلع لمعلا مث نمو ؛زاجحلا فارشأ هلهأ باسنأ عبتت يف

 .رصم يف فارشألا

 .دهعلا اذه يف انرابك الإ كانه نكي مل لمعلا اذه ىف انأدب امنيحو

 نب دمحم فيرشلاو ؛«ديز لآ دعاسم نب روصنم نب دعاسم فيرشلا :مهو

 يلدبعلا هللا دبع نب عازه نب ركاش فيرشلاو «ديز لآ مشاه نب روصنم

 ةيمهأب يعاولا ليجلا نم مهوذح اذح نمم «ةمداقلا لايجألا ىلإ هلقني نم

 .ملعلا اذه

 ايملع ءايض يخأل ًانوع نوكأ نأ اْجْو زع هللا ينمركأ دقو

 ةلحلاو «ةنقتملا ةداملا هذهب ليلجتا مجعملا اذه جرخ نأ ىلإ ًايلمعو

 : قلاتلأ ىلع ىوتحا هنوكل «ةعفانلا ةليمجلا

 ىلإ لوألا ةرقلا نم اعورفو ًالوسصا زاجبسلا فقارشأ تاسنأ ءاضقعنا ©
 .يملع دح يف هيلإ قبسي مل لمعلا اذهو «يلاحلا نرقلا

 . مويلا ةفورعملا مهباقلأب اهطبرو زاجحلا فارشأل ةميدقلا باقلألا عبتت 8

 . 'مجعملا» ةدام قيئوت يف يملعلا جهنملا جهتنا 3

 تحت كلذو ؛همالعأو زاجحلا فارشأ تركذ يتلا ةرخأتملاو ةمدقتملا

 .عرف لك

 ةثيدحلاو ةميدقلا تارجشملا يف ىتلا ءامسألا لج (همجعم» يف عدوأ «©

 . عئار يسدنه لكشب



 نيمدقتملا مالعألا نم ريبك عمجل مجارت «همجعم» يف ركذ ©

 .اهيلإ قبسي مل مجارت ظفحب درفناو «نيرصاعملاو

 ىدل ةظوفحملا قئاثولا نم لئاه مكب (همجحعما# ةدام ءارثإ يف ناعتسا ©

 دقو ءاهريغو رصمو زاجحلا يف ةيموكحلا رئاودلاو زاجحلا فارشأ

 . ؟مجعملا» اذه يف اهنم جذامن ضرع

 .ًاثيدحو ًاميدق زاجحلا فارشأ اهنطقي يتلا نكامألا لج فرع ©

 .راثآلاو زاجحلا فارشأ نم مالعألا روصب ًالقتسم ًاقحلم درفأ ©

 ول يذلا عئارلا امجعملا» اذه هيوتحي ام ضعبل ةرصتخم ةذبن هذه

 .زايتماب ةاروتكدلا ةداهش اهيلع قحتسال يميداكأ زاجنإك ميق

 ءايض فيرشلا ةناكم :لوقأف .فلؤملا نع هفرعأ ام كلذ ىلع ديزأو

 رم ىلع اهيستكا يتلاو هل مهبحيو زاجحلا فارشأ بولق يف ةليلجلا

 ةيقادصمو ةنامأ نم هنع فرع مام !مهجتغملا» اذه ةدام عمجل هلهأ «نينسلا

 ةدام عمجي نأ ءايض فيرشلا ريغ. لجرل نكمي ال هنأ دقتعأو ؛مج عضاوتو

 نيظفحتملا فارشألا رابك ضعي رودص“يةظوفحملا ةصاخو باتكلا اذه
 .تارجشمو قئاثوو تاياور نم مهيدل ام ىلع

 ةمدقم» يف زاجيإب فلؤملا هل قرطت دق رمأ ىلع هبنأ نأ ينتوفي الو
 مهيبن ةنسب نيلماعلا تيبلا لآ ةمثأ نم نيمدقتملل مجرت امنيح «همجعم

 .اهل نيعادلا

 ؟مهلامعأو مهقالخأب انيسأت له

 ؟مهلثم - هلكت  هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ ةوعدلا ةيار انلمح له

 .نولهاستم لب «نوطرفم «نورصقم انلُج : باوجلا

 مه يمشاهلا يمألا يبنلا اذه يدهل ًاعابتا سانلا ىلوأ نإ لوقأ اذل

 باتك عابتاب هتمأ ىصوأ - قي - يبنلاف ؛يمأو يبأب هيلإ نيبستنملا هتيب لآ

 ال يكل هتيب لهأ يأ «هترتعاو :ىلوألل ةلمكم ةياور يفو هتنسو هللا



 نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت دق ينإ !سانلا اهيا اي» :لاقف ءاولضي

 "يترتعا :هلوق يف دوصقملاو .هأ تيب لهأ يترتعو هللا باتك ؛اولضت

 .هرمأب نيكسمتملا هنيد ىلع مه نيذلا تيبلا لهأ نم ءاملعلا

 !هتيب لآ نم ًالهاستم وأ ًأطرفم ناك نم ةمألا عبتت فيك مكيلع هللابف

 - يبنلا ثيدح رعشتسيو ربدتي نأ تيبلا اذه ىلإ ىمتنا نم لك وجرأ
 مكلأسي ال هللا نإ .. .ءاوحو مدآل سانلا» :ِِلكَي ًاضيأ هلوقو «مدقتملا - لك

 امك ؛مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ «ةمايقلا موي مكباسنأ الو مكباسحأ نع

 نأ فاخأل ىينإ هللاو» :لئاقلا - طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا هرعشتسا

 انم نسحملا ىتؤُي نأ وجرأل ينإو «نيفعض باذعلا انم يصاعلل فعاضي

 .1نيترم هرجأ

 مالسإلا ةمدخل لمعلا ىلإ انقفوي. نأ لجو زع هللا وعدأ ًاماتخو
 نيذلا تيبلا لآ نم حلاصلا انفلسب اهيف نيسأتم «ةيقيقح ةمدخ نيملسملاو

 يف ِهَِي ىفطصملا ةقفرو هللا ةاضرم لجأ|نم اهتايرغمو ايندلا يف اودهز
 . ةنجلا

 هيك

 (7يواقنعلا نسحم نب يماس فيرشلا روتكدلا

 جحلا ثاحبأ زكرم سيئرو سسؤم

 )١( يف هتمجرت رظنا 7/7 (.



 ضعب عفرو ًارهصو ًابسن هلعجف ًارشب ءاملا نم قلخ يذلا هلل دمحلا

 راتخملا دمحم هيبن لجأو ًاركذ مظعأو ًاردق مخفأ هريصف ضعب ىلع مانألا

 يف هرخف سمش علطاو بسحلا فينحب نايتإلل هافطصاو بسنلا فيرش نم

 عاطقنالا م دعب ةمايقلا 34 هبسنو هبسح لصوو عاعشلا ةعطاس العلا قفأ

 هكمكأو ًالامج ملاعلا من و ًالاثمو ًالاح اهلضفأو الآو ًاسفن ةيربلا مركأ اذهف

 قساب كرابتو هرخف قباس يراجترة ةالص هيلع ّمهّللا لصف .الامجإو اليف

 فرشلا ةورذ ىلإ نيعفرتملا/هَّبَوِمْن ةخادد نم نيعرفتملا هلآ ىلعو هردق

 ام ةياعرلا بهم نم لوبقلا رشتب نيقرتعملا هباحصأ ىلعو هتونب ةحنمب
 ىتح باتكلاو ةرتعلا يلج _لصتاونّضَوَرْلا روغث باحسلا عمدم كحضأ

 .ضوحلا ىلع ادري

 رفسلاو ليلجلا فنصملا اذه ةلاجعلا هذه يف يدي نيبف :دعب امأ

 ةباسنلا ةثاحبلل «زاجحلا فارشأ مجعم) ليلعلا يفاشلا باتكلاو كرابملا

 ىفوأ يذلا  ًالضفو ًاملع هللا هداز ينسحلا يواقنعلا ءايض دمحأ فيرشلا

 لوصألاب عورفلا لصوأف ءزاجحلا دالبب فارشألا باسنأ هيف ىصقتساو

 جهنمبو «ءاقتلالا نسحب ةقرفتملا لاصوألا عمجو ءابآلاب ءانبألا قحلأو

 ددرتلا نلمس : زاجيإلاو لمملا ريغ ءافيإلاب زيمت نيصر يملع

 ؟ديفم هباب يفو تامولعم نم هضرع ام لكل ديرفلا يملعلا قيقحتلاو

 تارجشمو قئاثو وأ ةطوطخم وأ ةعوبطم رداصم نم امإ كلذ ايقعسم

 . عينملا لهسلا هبولسأب هلمج يذلا عيدبلا رفسلا اذه اهب ىلح يتلا ةقوثوم

 دهج ةراصع جاتن وه امنإ فلؤملا انيخأو انبيبح نم لمعلا اذهو



 وأ ةدراش ةمولعم عمجل لقتناو رفاسو لحرو باج مكف هيف هتشي 5 عسل

 ل
 عم اذهو . .كرادملا نسحب اهيف رظانلا وهو كلذك نوكي ال فيكو .هيلاعم
 برغتسي دقو .ىلوألا ةرمثلا هذه نع ًانأش لقت ال يتلا ىرخألا هئاحبأ ةرثك
 اذإ ةبارغ 8  مامتإو عسوت نسحعب باتكلا اذهل لمعلاو مامتهالا اذه يراقلا

 : يهو «ةيملع لوصأو ةيعرش تاقلطنم همعدت لمعلا اذه لثم نأ فرع

 ضورف نم وه يذلاو ٍةو يبنلا بسن ىلع ظافحلا نم هيف اذه نأ :الوأ
 هطبضب انمزلت ةيعرش بادآو ماكحأ نم هب قلعتي امل تايافكلا
 ةفاضإ .هتنس ىلع ظافحلا ليبق نم وه هبسن ىلع ظافحلاف «هقيثوتو
 ةيصولاو مامتهالا يف ِةْيَي يبنلا ةوعدل لمعو قيقحت هيف اذه نأ نلإ

 هللا لوسر نع مقرأ نب 1 وام ال كم نع
 يراخبلا حيحص يف ءاج ام كلذكو «يتيب لهأ يف هللا مكركذأ"» : كَ
 دمحم اوبقرا» :لاق  هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ ىلع ًافوقوم
 .؛هتيب لهأ يف

 تصرح يتلا ًامومع باببنألاب مامتهإلا .ةلمج يف لخاد اذه نأ :ًايناث
 يف رطسمو طوسبم ءاملعلاو ةمثألا مالكو اهب ةيانعلا ىلع ةعيرشلا
 اونوكت الا :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورف . .هيلإ ةراشالا

 .«اذك ةدلبو ضرأ نم :لاق .تنأ نيأ نم هل ليق اذإ داوسلا طبتك

 ىلإ نوبستني ريمح تناك» :- هللا همحر  يروثلا نايفس نعو
 . «اهلئابق ىلإ نوبستني زاجحلا برع تناكو اهفيلاخم

 امو دحأ لك ىلع ضرف وه ام هيف نإ» :- هللا همحر مزح نبا لاق
 .«بحتسم وه امو ةيافكلا ىلع ضرف وه

 اذهلو باسنألاب ةمالع  هنع هللا يضر - رابعا يصل
 :هل لاقو نيكرشملا ء ءاجهب هنع هللا يضر تباث نب ناسح دلي يبنلا رم

 يف هل بقنو مهنع هربخألا ا
 يأ  كنلسأل» :- هنع هللا يضر - ناسح لاق ذئنيحو لعفف «؟مهبلاثم

 - وا



 هلان اميف كبسن نم ءيش ىقبي ال ثيحب مهوجه نم كبسنب - صلخأل
 .نيجعلا رثأ نم ءيش اهيلع ىقبي ال تلسنا اذإ ةرعشلاك ؛وجهلا

 ئلمجو# : ىلاعتو كرابت هللا لوق نومضمب لمع وه هلك كلذ لبقو

 قداصلا 4 تكالذقو . « يدق هلأ دنع يركحأ 9 ًاياعتإ ليا وع 0

 مو دمحأو يذمرتلا هجرخأ اميف ىوهلا نع قطني ال يذلا قودصملا

 نم اوملعت» :85 هللا لوسر نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح نم
 يف ةارثم لهألا يف ةبحم محرلا ةلص نإف مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ

 .«رثألا يف ةأسنم لاملا

 هيلع يبنلا لآو ةيرذ ةصاخو هب نوملسملا متهي نأب ريدج هلك اذهو

 ةفرعم نمضتي ليلج نف وهو» :يواخسلا ظفاحلا لاق . مالسلاو ةالصلا

 اهيمشاه فانم دبع ينب نيب زيمتلاو هيلإ يمتني نمو ٍةلكي يبنلا بسن

 جرزخلا نم سوألاو ةناتك نم شيرق نيبو اهيلفونو اهيمشبعو اهيبلطمو

 ,حيرنصلا نم ىلوملاو يمجعلا نم يبرعلاو
 تو وو كسل و يو

 ةكم ماقم مئاق ةداعس ليلجلا دلاؤلا ناك ميكو .هدعب ينأي نم لكل ةلاع

 «هجورخب هل يش افوتش يلذبعلا َعاَرَه نب ركاش فيرشلا يديس ةمركملا

 انيديأ نيب نحن اهف .هتدافإ ةرقو ةناتمو هتامولعم ةرازغ نم هيف ام ملعي امل

 :ةنيلاز ففعبلا هلق نيقلاك ملعلاب ءيكيعردتلا منا ماطعلاب

 يزجي نأو لمعلا اذه يف كرابي نأ لجو زع هللا لاسأ ًاماتخو

 .بيجم عيمس هنإ هب عفني نأو ةبوثملاو رجألا ريخ هبحاص

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو
 هبتك

 يلدبعلا عازه نب ركاش نب عازه فيرشلا
 ةلدابعلا دومح يوذ فارشالا خيش

 هاآ455 414 سيمخلا ةحسص

 ةكرابملا ةفيرشلا ةضورلا
 ةرونملا ةنيدملاب 29 يبنلا دجسمب



 م م

 بوك



 ريدقتو ركش

 يلدبعلا عازه نب ركاش لجألا فيرشلل نافرعلاو ركشلا ليزجب مدقتأ

 نب عازه تاي ركلا هتباو - هللا هاقش - اًقياس ةمركملا ةكم ةرامإ ماقم مثاق

 مهمامتها ىلع ةلدابعلا ةيدومحلا فارشألا خيش يلدبعلا عازه نب ركاش

 يف يعم ةليلجلا مهتافقو ىلع فارشألا يناوخإ ركشأ نأ ينتوفي الو

 .باتكلا اذه ةدام ءارثإ

 باسنأ مهظفح يف رجألا مهل مظعيو ءمهردق عفري نأ هللا نم ايجار

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيب لآ

 فلؤملا



 0 زاجحلا فارشأ مجعم

 هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا

 .دعب امأ ءهالاو نمو «هبيحصو هلآ ىلعو هيلع

 صئاصخب يوبنلا تيبلا لآ صتخي نأ ةيهلإلا ةيانعلا تضتقا دقف

 لب ؛هومدق ريخب الو ؛هولميع لمخب “إل ءريظن اهل دجوي ال «تازيممو

 ٍلْضَتْلا وذ َُمأَو ُدلَعَي نم ِهِتْوُي هع ْلْض كلذ» ءمهب هللا نم ةيانع قباسب
 , 2303ه رم

 مدص

7 

 هلأ ديري َمَنِإ9 ؛ىلاعت لاق ثيح ؛ليزنتلا مكحم يف مهصتخا دقف

 .294ايهطت كرهطَو تلا لهأ سحيلا ْمُكحنَع بهدي

 لوسر اعد :ةميركلا ةيآلا هذه تلزن امل :صاقو يبأ نب دعس لاقو

 ."01يتيب لهأ ءالؤه مهللا» :لاقف ًائيسحو ءًانسحو ءةمطافو ًايلع ٍللكي هللا

 0 :هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ لاقو

 7 د دا ناشر نسقعلاو «نسحلاو «ةمطافو « « يلعو دع يبنلا

 8 يالا : ةدوجللا ةيوتن» 9

 #7 ةيآلا :تادحألا ةرؤس:5)

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ» :يف يئاسنلاو 177/١5. هحيحص :ملسم هجرخأ (0)

 .77 ص ؛بلاط

 .57/7 ريبكلا مجعملا :يناربطلاو 7 ,.735/5 دنملا :دمحأ مامإلا (:5)



 زاجحلا فارشأ مجعم 0

 لمأ سعيا مُْكحَع بهذي ُهَّنأ ديري اَمَّنِإ» :مهيف هللا لاق يذلا تيبلا لهأ

 , 2074 تيبلأ

 مهيلع تمرح ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص هريهطتب مهريهطت قاحلإلو

 نيذللا ؛ةمينغلاو 0 نم 0 سمخ كلذ نع مهضوعو «ةقدصلا

 مسخ هن نأ وئط ني مُْميَع اَمَنأ اًويكاَرط :ىلاعت لاق لاومألا بيطأ امه
 ."04قررفْلا ىَذِلَو وُ

 كيل لولي م يذلا لمأ نب .هلرُي لع هلل نأ ا» :ىلاعت لاقو
 , "0 قرف 0

 يلع نب نسحلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يفو

 لاف .همف يف اهلعجف «ةقدصلا رمت زم ةرمت ذخأ هنإ :امهنع هللا يضر

 لآل لحت ال ةق ةقدصلا نإ) :لاق مل ةاييحلرطيل (خك خكا : يبنلا

 , (©9دمحم

 . ©9«ةقدصلا لكأن ال انأ تعمس امأ» :ةياور يفو

 قمل ا ىلع بلطملا وسو

 , 274 نرقْلا ىف ةّدوَمْلا الإ نأ هيَ / شط :ىلاعت هللا لاق

 )١( هخيرات : ركاسع نبا ظفاحلا 158/17.

 . 4١ ةيآلا :لافنألا ةروس (؟)

 7 ةيآلا : ثلا ةرؤع (0)
 .4094/7 دنسملا :لبنح نب دمحأ مامإلا هجرخأ (4)
 .(1550) مقر ثيدح ةاكزلا باتك :يراخبلا (5)
 .ال04 /7 ةاكزلا باتك ؛يرابلا حتف : رجح نبا )3

 7 ةيآلا :ىروشلا ةروس (0



 7 (ديهمت) /زاححلا فارشأ مجعم

 دلي هنم مهتبارقل «مهتدومو مهتبحم ىلإ انبر بدن دقو

 "ليلزتنأ نآرقلا ىف هللا نيم نفرف  مكبح هلا لرشر تيب لفأ اي

 ؛مهميظعتو ءمهريقوت يف اذه ىلع حلاصلا تفلسلا جرد دقو

 نع زواجتلاو مذ وأ ةصيقخنب مهل ضرعتلا كرتو ءمهماركإو «هتيرذ

 . مهضغبو مهتوادع مدعو .مهتالز

 :لاق ثيح لوألا

 نم يصالدلا نيدلا فيفع َخئيشبلا «عنتما» بام امل هغلب اميف هنأ ينسحلا ةداتق

 دجسملاب يهو ءاهنع هللا يضردةَكظاف مانملا يف ىأرف ءهيلع ةالصلا

 هنع تضرعأف ءاهيلع مالسلِماقةثأؤ: هيلع نوملسي سانلاو «مارحلا

 :هل تلاقف ءهنع اهضارعإ ببس نع اهلأسو اهيلع لماحتف تارم ثالث

 !هيلع يلصت الو يدلو تومي

 نإو كك يبنلا تيب لآ عم بدأتلا ةمألا ءاملع نم ريثك ىأر دقو

 اهضغبي الف هتاذ امأ ,مهيلع هقحو .فيرشلا مهبسنب مهريكذتو «مهماركإو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رمأ امك «ةيوبنلا ةحودلاب ةفيرشلا ةيرذلا لاصتال

 يف كلذو تيبلا لآ ىلع ةالصلا يف هللا هعرش امل ًالاثتما مهيلع ةالصلاب
 :دهشتلا يف هلوق

 )١( ص :يعفاشلا ناويد ١15١.

 ج نيمثلا دقعلا :ىسافلا (؟) ١ ص 454.



 (ديهمت) /زاححلا فارشأ مجعم ب

 كنإ ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا»

 ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا ء«ديحم ديمح

 .2":ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ

 ١لمحعم لآ ىلعوا : ديم ىبنلا لوق بقع :رجح نبأ ظفاحلا لاقو

 تمرح نم مهنأ حجارلاف ؛ثيدحلا اذه يف دمحم لآب دارملا يف فلتخاو

 هديؤيو .روهمجلا هراتخاو ىعئفاشلا مامإلا هيلع صن اذهو «ةقدصلا هيلع

 انل لحت ال دمحم لآ انإ) :يلع نب نسحلل قباسلا يي يبنلا لوق

 . ")هتبب لهأ :دهشتلا ثيدح يف لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو :«ةقدصلا

 مهفصو ىلإ ًاريشم ىنعملا اذه يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق دقو

 : هلضف نم هب ىلاعت هللا مهصخ- ام ىلع ًاهبنمو

 هلزنأ نآرقلا يف هللا نم ضرشت يعج كبح هللا لوسر تيب لهأاي

 ال ةالضاال كيلع لسبب لت َمتكنأ ردقلا ميظع نم مكافك

 باتكب هدعب كسمتلا ىلع هي ا

 ىلاعت هللا باتكب ذخألاب نيملسملا ىلوأ مهنأو «ةماع هتيب لهأو «هللا

 ءاش نإ 0 اهب لمعلا 3 تسب ذخألا ع

 دون 0 ء هللا نادك نيلقتلا 0 كرات ىنإ :بيجأت 0 1 5

 مل امهنأ ينربخأ فيطللا نإو «يتيب لهأ يترتعو «ضرألا ىلإ ءامسلا نم
 .«امهيف ينوفلخت امب اورظناف «ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي

 )1١( مقرب تاوعدلا باتك يف :يراخبلاو .37/ دنسملا :دمحأ مامإلا هجرخأ )09495(.

 )١5١/١1(. تاوعدلا باتك ؛يرابلا حتف :رجح نبا )3(

 15١. ص :يعفاشلا ناويد ()

 يف حيحصلا عماجلا :يذمرتلاو )١111(« مقرب ”١ /” دئسملا :دمحأ مامإلا هجرخأ (:)
 16 رى/ا ىربكلا تاقيطلا : كغص نباو 077ه بقانملا باتك



 9 (ديهمت) /زاححلا فارشأ مجعم

 دقو ؛هتيب لهأ هترتع ىلع هتمأ هب ىصوأو هِي هيلع ثح ام اذه
 مكحم يف لاق ثيح .نيعمجأ مدآ دلو نم مهراتخاو هللا مهافطصا
 (©2) َنيِمِلَمْلا َلَع َنْوْسِع لاو ميِهسب لاو اًعْونَو مدع حّيطَسأ هنأ َّنإ# :ليزنتلا

 . 0749 ميلَع يبت هنو ني انو اهب يَ
 هللا نإ) :هيلع همالسو هللا تاولص لاق دقف «ميهاربإ لآ ةصالخ مهف

 نم ىفطصاو ءًاشيرق ةنانك ينب ىفطصاو ؛ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا

 .9(مشاه ينب نم ينافطصاو ءمشاه ينب شيرق

 ةساردو «نيدلا يف هقفتلا «ةوبنلا تيب لهأ ىلع نأ يغبنيف هيلعو

 نأل ءامهب لمعلاو «ةيوبنلا ةنسلاو «زيزعلا هباتكب ذخألاو ؛ةيعرشلا مولعلا
 ءاغتبا جهنلا اذه ىلع حلاصلا,مهفلس راس دقو «هتيب لهأ سانلا ىلوأ

 ىلإ باستنالا نأ اونقيأو «ةيّويِندلا عرضارغألا كلذب اودصقي مل .هللا ةضرم

 يف نيدهاجم نيداج اوعسف َْىَرَبك تايلوؤسمو تاعبت هل ةوبنلا تيب لآ
 نود ؛نيلسرملا ديسب مهتنارف يدوس خا ولكتي ملو «نيدلاو قحلا ةرصن

 مهدج حجهنو ةنس عابتاب نيملسملا ىلوأ مهف ءءاجرلاو ,فوخلاو «لمعلا

 ىقتأو هلل هللا قلخ ىشخأ ناك يذلاو ءهيلع همالسو هللا تاولص ىفطصملا

 .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام ةرفغم نم هب هللا همركأ ام عم هللا قلخ

 انديس وهو فارشألل ماظعلا لئاوألا دادجألا دحأ لوقي كلذ يفو
 فعاضي نأ فاخأ ينإ) :طبسلا نسحلا مامإلا نب ىنثملا نسحلا مامإلا
 هرجأ انم نسحملا ىتؤي نأ وجرأل ينإ هللاو ؛«نيفعض باذعلا انم يصاعلل

 ا
 نيترم

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس #7 _ 4" .

 .ملسمو يراخبلا هاور (؟)
  2ص :نيدقعلا رهوج : يدوهمسلا ١ .



 (ةمدقم) /زاحججحلا فارشأ مجعم ١

 نع ًالضف «باسنألا يف ءاطخألا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب كلذو «باسنألا
 .ةثيدحلا تافلؤملاو رداصملا كلت ةلق

 فارشألا نع مجعملا نم ءزجلا اذه ىف انثيدح نوكي فوسو

 مهدحاول لاقي نوينسحلا فارشألاف يلوي نع ةذبن كلهز .ةيتسحلا

 يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب "”طبسلا نسحلا مامإلا بقع مهف «ينسح
 وهو «نيملاعلا ءاسن ةديس لكي هللا لوسر تنب ةمطاف ةديسلا همأ « ىشرقملا

 ناضمر' نم فضنلا يف ةرونملا: ةنيدملاب هدوم ناك ءةنجلا لهأ نآيش ديس

 وه لب» :ِّلَك هللا لوسر هدج لاقف ابرح هومس دقو '7ةرجهلا نم "٠ ةنس
 مسإ فرعي ال هنأ امك «ةيلهاجلا يف مسالا اذه فرعي ملو "9(نسحلا

 نيتس عبس نسحلا نسو هللا لوسر يفوت دقو (؟امهنع هللا يضر نيسحلا

 :رظنيلف «طبسلا َنَسحلا مامإلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل (1)
 ” ج ةباغلا دسأ : ريثألا نبا ,؟ ه7 027 نصا نع «باعيتسالا : ربلا دبع نبا

 ١ يي ربعلا : يبهذلا 2.5١ ص ” ج لامكلا بيذهت :يزملا 2٠١ "١7. 215 ١15« ص

 ١١ ج تايفولاب يفاولا :يدفصلا .”5 ص ؟ ج ءايلوألا ةيلح :ميعن وبأ ,56 ص

 نبا «ةقرفتم ىرخأو 7017 - 788 ص ٠ ج ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا 4٠١7 ص

 .ء5١ ص 4 ج ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا 114 ء١١7 ص 4 ج ىشمد خيرات :ركاسع
 ١68 ص ه ج هخيرات :يربطلا «5 ص ةيولعلا ةلسلسلا رس :يراخبلا رصن وبأ 6

 ص نيبلاطلا لتاقم :يناهفصألا .«4 ص ” ج بهذلا جورم :يدوعسملا ءاهريغو
 دادغب خيرات :بيطخلا ء"9 ء”8 ص برعلا باسنأ ةرهمج :راكب نب ريبزلا 407

 :ىلبنحلا دامعلا نبا ."80 ص ١ ج ةوفصلا ةوفص :يزوجلا نبا ١78« صا ١ ج

 ١ .147 ص ١ ج بهذلا تارنش

 .ةبنع نبا ١١5« ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا «07 ص ىبقعلا رئاخذ :يربطلا (0)

 :ينالقسعلا رجح نبا ١77 ص بهذلا كئابس :يناعمسلا «156 ص بلاطلا ةدمع
 ليقو «ةرجهلا نم ثالث ةنسل ناضمر فصتنم هنإ لاق ثيح 35١« ص ؟ ج :ةباصإلا

 .سمخ ةنس يف وأ «عبرأ ةنس يف وأ «نابعش يف

 هركذو 2١59 مقرب ١4 ص ١ ج .هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور اميف كلذو (*)

 .407” ص ١ ج هبيذهت يف رجح نبا ظفاحلا

 1١5. ص يدجملا :يرمعلا ء148١١ .:98 ص ١ ج باعيتسالا :ربلا دبع نبا (4)



 ١ (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 "0و هللا لوضري هتقلخ نم سانلا هبكأ نسحلا ناكو ©0نينس نامث ليقو
 سانلا اهيأ *لاقف ءبرحلا ل م رسمي وهو نيفص مايأ ضعب يف هوبأ هآرو

 عطقني نأ فاخأو «لتقلا نع امهب سفنأ ينإف «نيمالغلا نيذه نع اوكلما

 هو تو

 : لاق مث 0 ل

 ناكو ءنورخآلا هكردي الو نولوألا هقبسي مل لجر ةليللا هذه يف ضبق

 امف «هراسي نع ليئاكيمو هنيمي ب نع ليربج لتاقيو «هتيار هيطعي هللا لوسر

 ءاضيب الو ءارفص ضرألا رهظ ىلع كرت امو ؛هيلع هللا حتفي ىتح عجري

 .هلهأل ًامداخ اهب عاتبي نأ”داوأ ةهئاطع نم تلضف 0 ةئامعبس الإ

 انأف ينفرعي مل نمو «ينفرعادقف يتفرع نم سانلا اهيأ :لاق
 انأو «ريذنلا نبا انأو «ريشبلا_ نبا انأو< .ئيضولا نبا انأو ب

 ناك يذلا تيبلا لهأ نم انأو «رينملا جارسلاو هنذإب هللا ىلإ يعادلا نبا

 مهنع هللأ بهذأ نيذلا تيبلا لهأ نم انأو ءاندنع نم دعصيو لزني ليربج

 مهتدوم هللا ضرتفا يذلا تيبلا لهأ نم انأو ءأريهطت مهرهطو سجرلا
 ةدوملا الإ رجأ هيلع مكلأسأ ال لقإ : ةينآرق ةيآ هيبنل لاقف ملسم لك ىلع

 :ةنسحلا فارتقاف «ًانسح اهيف هل دزن ةنسح فرتقي نمو# (*8ىبرقلا يف

 ,.05؟ ص 3 - موجنلا لفت : يماصعلا 14 ص بلاطلا ةدمع : هبنع نبا 03(

 )١( ص ىبقعلا رئاخذ :يربطلا 07.
 .5119 ص بلاطلا ةدمع :ةبنع نبا ()

 ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج فصتنم يف ليقف «ةفالخلا نع هلزانت خيرات يف فلتخاو )2

 نبأ لاقو «رخآلا عيبر يف ليقو «لوألا عيبر نم نيقب سمخل ليقو «ةرجهلا نم نيعبرأو

 نيعبرأ ةنس هلوزنب لاق نم امأو هيف ليق ام حصأ نيعبرأو ىدحإ ةنس لاق نم لوق :ريثألا

 .477 ص ١ ج باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛.59١ص ١ ج ةباغلا دسأ :عجار .مهو دقف

 5 ةيآ : ىروشلا ةروس )هز



 (ةمدقم) /زاححلا فارشأ مجعم ١5

 .(7تيبلا لهأ انتدوم

 ةباحصلا راتخاف هتعيب ىلإ سانلا اعدف «هيدي نيب سابع نبا ماق مث
 يف ماقأف «2"هوعيابف «ةفالخلاب هقحأو انيلإ هبحأ ام اولاقو «ةفالخلل نسحلا
 كلذب عنمو ءه١4 ةئس ةيواعم حلاص دقو «مايأ ةثالثو روهش ةتس هتفالخ

 تناك :لوقي هنع هللا يضر ناكو نيملسملا نيب عقت نأ تداك ىربك ةنتف

 اهكرتف ءتبراح نم نوبراحيو تملاس نم نوملاسي «يديب برعلا مجامج
 ءامدل ًائقحو "7ةفالخلا ديري هنإ لاق نم ىنع ًادر اذه هللا هجو ءاغتبإ
 ديس اذه ينبا نإ» :نيلسرملا ديس هدج لوقل ًاقادصم كلذو .نيملسملا

 نم جرخو .2؟«نيتميظع نيملسملا نم نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو
 هللا ةمححر ىلإ ىضمو «نينئس رشع اهب ماقأو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ماشلا
 ةديسلا هتدج دنع هنفدو هنيفكتو هلسيغ#ةزيِسحلا هوخأ ىلوتو ءًامولظم ًاديهش
 .44 ليقو «نيسمخ ةنس لوألا /عيِبَر يف اامهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف
 . "ءيقبلاب نفدو َتاَيَواَرْلا" حصأ ىلع ةنس 47 هرمع ناكو

 )١( ص ةرهاطلا ةيرذلا :ىيبالودلا 75.

 17١. ص 4 +ج قشمد خيرات :ركاسع نبا 401 0١ ص نيبلاطلا لتاقم :يناهفصألا (؟)
 .7" ١4 ص م ج ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا

 .ةلاسرلا ةسسؤم عبط 4050 ص ١ ج بيذهتلا بيذهت :رظنا ()
 /5 .705/60) يراخبلاو 2١( .؛45 ؛١/14) دنسملا يف دمحأ هجرخأ :حيحص ثيدح(4)

 يذمرتلاو "٠١ ص ” ج .يئاسنلاو 1117 دواد وبأو 1١/18( .ةؤ لال تلمح
 ةفففت

 ء6١7 ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا .455 ص ١ ج باعيتسالا :ربلا دبع نبا )2(
 عست ةنس ناضمر يف يفوت هنأ اهيفو) ٠4: ص ١ ج فارشألا باسنأ :يرذالبلا
 ةدمع :ةبثع نبا ١798 ص 7 ج هخيرات يف ريثألا نبا هركذ اذكو ء(ةيرجه نيعبرأو
 لئاقم :يناهفصألا ,«585 ص 7١ ج سيمخلا خيرات :ركبرايدلا ١28« ص بلاطلا
 ؛(هتيصو ىلع ءانب ءارهزلا ةمطاف همأ بناج نقد هنإ ليق اهيفو) "5 ص : نيبلاطلا
 هدج عم هنفدل ىعس نيسحلا هاخأ نأ) ركذو 258 ص ؛ ج موجنلا طمس :يماصعلا
 .(عيقبلاب هنفدف ءمئمف هتيصو ىلع ءانب ىفطصملا



 ١ (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب طبسلا نسحلا مامإلا بقعأو

 ءانبأ نإ يلديبعلا فرشلا خيش لاق «نيينسحلا فارشألا ةفاك دج :يشرقلا

 ءديز :مهو ءاركذ (١١)و تانب (0) مهنم ءأدلو )١5( :نسحلا مامإلا

 .ليعامسإو ءهرمعو ءركب وبأو ؛ةحلطو «نيسحلاو «ىنثملا نسحلاو

 : ةباسنلا حضوملا لاقو .نمحرلا دبعو ءبوقعيو ءةزمحو ءهللا دبعو
 دلو :يراخبلا رصد وبأ لاقو ءمساقلا دازو ركب وبأ وهو هللا ديع

 .تانب تسو اركذ )١9( يلع نب نسحلل

 مهنم مزح نبا ركذ ءًاركذ )١5( دلولا نم هل نإ :يفجنلا لاقو

 رصن وبأ ركذو ءمهنم )١١( يلديبعلا فرشلا خيش ركذ امك «(١؟)

 ءمهو ءانبأ ةعبرأ يف نيباسنلا قافتاب هبقع يقبو ءمهنم )١7( يراخبلا

 مهو نيلجر يف بقعلا يقبو”ًاعيرش.اضرفنا دقو ءرمعو مرثألا نيسحلا
 . "7 جلبألا ديزو ىلا نييلا

 رابك نم ًاميظع ًامامإ ناكز_: طبسلا -نسحتلا:مامإلا نبا جلبألا ديز امأف

 ىلوت دقو ءاهب خويشلا خيش ىمسيو «ةوعدلا باجم ناكو «تيبلا لهأ
 زاجحلاب اميدق هبقع ناكو «ةرونملا ةنيدملا ةرمإ ديز نب نسحلا هنبا

 ءاهريغو مجعلا دالبب ةريثك ذاخفأ هلو .«برغملاب اياقبو ءايروسو قارعلاو
 نم ةثالث مهنم مكح ثيح هه 580 ةنس مليدلا دالب مكح تناك مهيفو

 نب نسحلا يعادلا .مليدلاو .يرلا يف ماق ثيح «ناتسربط دالب هبقع

 هدعب ماق مث .جلبألا ديز نب رونألا نسحلا نب ليعامسإ نب دمحم نب ديز

 ؛45 ص راصتخالا ةياهن :زارخلا 4١« 78 ص برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا )١(

 بابل :يقهيبلا قدنف نبا 277 4٠. 88 ص نييبلاطلا لتاقم :ىناهفصألا 5
 ؟ ب ىريظلا خيرات :يربلتلا 7 ىف ىدعملا :يرتسلا 004 نع ١ ع تادتألا
 :يزارلا ١9+ ص هت ج ءال١5 ص 4 ج .565 .41 ص ا ج .هالال 2.57١ ص

 ص شيرق بسن :ريبزلا «1549 ص يرخفلا :يزورملا 057 ص ةكرابملا ةرجشلا
 ةذمع :ةبلع نبا ؛١2 ص ١١ ج داشرلاو يدهلا لبس :يحلاصلا ء640 45

 1١16١9. ص مومهملا ةجرف :يعساولا !١5 18١« ص بلاطلا



 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم 1م

 نب نسحلا نب يدهملا هديفح ماقف لتقف مث « لمحم قحلاب مئاقلا هوخأ

 د نب نسحلا نب دمحم رمألاب هدعب ماقو «ديز

 :نسحلا مامإلا نبا 2”ىنثملا نسحلا امأ

 الجر ناكو ؛«36 هللا لوسر هبشي ناكو ءةرونملا ةنيدملاب شاع دقف
 نينمؤملا ريمأ تاقدص يلي ناكو ءًادهاز اعرو ًاسيئر ًالضاف ًاناهم ةنلع

 . بلاط 5 نب يلع

 هنعو رفعج نب هللا دبعو هيبأ نع ىوري نيعباتلا تاقث نم ناك دقو

 نب دمحم نب نسحلا همع نباو «هللا دبعو «نسحلاو «ميهاأربإ هونب :ىور

 .هريغو يئاسنلا هل جرخ نمم وهو «ريثك مهريغو «ةيفنحلا

 هجوزي نأ هلأسو «نيسحلا همعَّىَلِإ قيبحلا نب نسحلا بطخو
 :نسحلا ىحتساف :كيلإ اهبحأ(ىلب ا0]] نيسحلا هل لاقف ءهيتنبا ىدحإ
 يهف «ةمطاف ينتبا كل ترتخا دق يَنإَك .نيسجلا هل لاقف ءآباوج رجي ملو
 . هيي هللآ َلوَسَر تنب ةمطاف يمأب اهبش امهرثكأ

 :رظنيلف ءهبقعو جلبألا ديز ةريس يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 25751١ ص لودلا خيرات :ينامرقلا 21١ "4 ص برعلا بتاستآ ةرهمج :مزح نبا

 ع6 غ4 ص ؟ ج شيرق بسل : ريبزلا لد ”١77 ص بلاطلا ةدمع : هبلع نبا

 نبا ءالا 517 ص راصتخالا ةياهن :زارخلا ,.57- 5” ص ؛ ج هخيرات :نودلخ نبا

 :يرمعلا «نييبلاطلا لتاقم  :يناهفصألا ؛584 ص ١ ج باسنألا بابل :قدتف
 848 ص يرخفلا :يزورملا 117 ص ةكرابملا ةرجشلا : يزارلا 271 ص يدجملا

 ى ص بلاطلا ةفحت :يدنقرمسلا .ء7١5/ 5١5. ص فاشكلا رجشملا : ىفجنلا

 ص نيبلاطلا لتاقم :يناهفصألا .477 ؛5!4 ص ١ ج ةفيطللا ةفحتلا :يواخسلا
 برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا 4١« ص راصتخالا ةياهن :ةرهز نباو 218١ ؛« ١4
 16 ص مومهملا ةجرف : عساولا ديع ١*5 يبلاطلا ةدمع : ةبنع نبا 2753 عئا ص

 : يبهذلا 84 ص يدجملا : يرمعلا 0155 ص ه5 ج يربطلا خيرات :يربطلا 1

 ١4 ص ةيولعلا ةلسلسلا رس :يراخبلا رصن وبأ «447 ص 4 ج ءالبنلا مالعأ ريس



 1 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 تنب ةمطاف هدنع عمتجإ ثيح ؛ةثالثل همامعأ تانبب جوزت دقو

 ناكو دمحم همع تنبو «بلاط ىب ,أ نب يلع نب رمع همع تنيو «نيسحلا

 ىتح هعم لتاقف هالي هملاو يرق هلل ليتر ىدحلاا وهدم ريق هل
 ذخأ اودارأ املف «حارجلاب نخثأو :ءالبركب فطلا يف ًاحيرج طقس

 ىلإ بهذ هجالع دعبو ؛ةفوكلا ىلإ لمحف ءاقمر هب اودجو سوؤرلا

 ةفيلخلا مايأ يف كلذ ناكو «عيوبو هيلإ يعد دقو «ةرونملا ةنيدملا

 .مجعلاو برعلا نم فلأ ةئام وحن ريثك قلخ هعبتف كلملا دبع
 ثيح «ةيرجه 14 ةنس يفوتو !ةفالخلل حلصي: يبهذلا هنع لاقو

 .كلملا ديع نب ناميلس كلملا دهع يف مسلا هيلإ سد

 :مهو '''ءانبأ ةسمخ يف نسحلا نب ىنثملا نسحلا بقع يقبو
 سانلا هبشأ ناكو :ىنثملا نيسكلا نب رمغلا ميهاربإ :لوألا نبالا

 00 ةنس قارعلاب | اهسيحب ةيمشاهلاب يفوت كي هللا لوسرب

 نب جابيدلا ليعامسإ نب جتلا نّسحِلا بقع ججتلا لآ هبقع نمو م7

 هيلا ليعامسإ نب ابطابط ميهاربإ بقع ابطابط لآو ءابطابط ميهاربإ

 ةنس نومأملا ةفالخ يف دمحم لآ نم اضرلا ىلإ اعد يذلا هئبا ناكو

 كولمو ةمئأ ابطابط لآ نمو «ةفوكلاب ةلود مهلو «م4١8 قفاوملا /ه68

 نم ةرتفلا لالخ ابطابط ميهاربإ نب يسرلا مساقلا بقع نويسرلا نميلا
 دض نميلا ةروث تماق ثيح م1957 . م47 قفاوملا/ه17857 - ه6

 /ه7١4١ ةنس يف يفوتو «ةيمامإلا نميلا ماكح رخآ وهو «ردبلا مامإلا

 :رظنيلف «ءنسحلا مامإلا نب ىنثملا نسحلا مامإلا ءانبأ بقعو ةريس يف عسوتلا دارأ نمل )١(

 :يناهفصألا 2447 *47  راصتخالا ةياهن :زارخلا «45 47 ص ةرهمجلا :مزح نبا

 يدجملا 50 ين 0 148 141 نييبلاطلا لتاقم

 ص ١ ج باسنألا بابل ؛يتبببلا فش ا : ينامرقلا 141 -

 ص ةاج هخيرات :يربطلا ؛.5© ص ةلسلسلا رس :يراخيبلا صل وبآ راد نك

 2422 410 نه 7 دع شيرق بست :ريبزلا 8



 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 .رصمو «قارعلا يم اهيلف رشعلو مهبقعو ,20ندنلب ما65 قفاوملا

 يف يلاحلا دهعلا يف نميلا فارشأ لجو ءاهريغو ءزاجحلاو «ناريإو

 .' ”نييسرلا فارشأآلاب نوفرعيو مهبقع (9نييسرلا فارشألاب نوف
 فارشألا هبقع نم ناكو : ىنثملا نسحلا نب رفعج : يناثلا نبالا

 ءرفعج نب نسح نب قيلسلا دمحم بقع مهو ؛مجعلا دالبب نويقيلسلا

 ونب فارشألا مهنمو :رصمو «رئازجلاب مهنمو «قارعلاب ةمومع ءانبأ مهلو
 ءابقن ديز يبأ لآ فارشألاو .ةلحلاب ةزمح لآ فارشألاو «رئازجلاب شيشك
 /ةريشبلا

 فارعلاب يقع دل ةاخ :ينكلا نينحلا نب "7هواع كلاقلا نيالا
 وهو ءدواد نب ناميلس نب دمحم هبقع نمو ءاهريغو ءرصمو ءزاجحلاءو
 ,(9رصم ديعص نكسي نم مهني”ٌرضاحلاءاندهع يفو تلق .ةنيدملاب مئاقلا
 مهنم ناكو «ةرونملا ةنيدملاب ٍةلق مهنمو .دوهمسو ءةأشنملاو ءطفق ةدلبب
 بحاص (م491١/ قفاوملا /ه 407” ت) يدوهمسلا افولا وبأ ةنيدملا خرؤم
 رضاحلا دهعلا يف نوفرعيو ,"ىفطصملا راد رابخأب افولا ءاقو»# تانك
 . هيتاكربلا ةينابهشلا فارشألاب

 اهيفو 0 ؟ 60 مقر ةروص ؛«فلؤملا عم ردبلا مامؤلا ةروص ءروصلا قحلم : رظنا )00(

 .ناصغألا باتك بحاص عم فلؤملا
 يف يليصألا :يقطقطلا نبا :رظنيلف نييسرلا فارشألا ركذ يف عسوتلا بغر نملو (؟)

 ةدمع :ةبنع نبا ء7” ج ١. ج ةيدرولا قئادحلا :يلحملا ءاهدعب امو ٠١ ص باسنألا
 مارملا غرلب : يشولا ةقرغتم تاححفص ؛” ج ١ حج علاطلا ردبلا :يناكوشلا «بلاطلا

 .ينامألا ةياغ :نيسحلا نب ىيحي ؛(ةعيمج) مومهلا ةحرف :يعساولا ؛(ةعيمج)
 4810 ص ا/ ج يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يبلش «يناميلسلا فالخملا خيرات :يليقعلا

 ٠ ةقرفتم تاحفص نيننسحلا لين :ةرابز ق5 .

 ءاذه دواد بقع نم ركذ ثيح ال9 ص بهذلا كئابس يف يناعمسلا أطخأ دقو (9)
 نم ةكم ماكح نييناميلسلا نأ ةقيقحلاو «نوينسحلا ةكم ماكح مه :لاقو دواد نب ناميلس
 .هركذ يتالا ضيحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب هللا دبع نب ناميلس نب دواد بقع

 .(7) مقر ةروص ءرصم فارشأ بيقن عم فلؤملا ءروصلا قحلم :رظنا )5
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 اسوبحم يفوت :ىنثملا نسحلا نب ثلثملا نسحلا :عبارلا نبالا
 نسحلا نب ىلع نس نيسحلا هبشع نمو هه 65 ةنس قارعلاب ةيمشاهلاب

 هيخأ نم بقعلاو ما/85 قفاوملا /ه 114 ةنس 2')خفب ديهشلا دباعلا ثلثملا
 دالبو ءايروسو «قارعلاو .زاجحلاب بقع هل ناكو «فوفكملا نسحلا

 .كلذ ققحأ مل يننأ الإ ءيلاحلا دهعلا

 ًاعرو ناك :ىنثملا نسحلا نب 0'ضحملا هللا دبع :سماخلا نبالا
 ناكو «هيبأ دعب ّىلع نينمؤملا ريمأ تاقدص ىلوتي ناكو .ًاعاجش ًادباع

 يبأ ةفيلخلا سبح يف يفوتو « ةريثك ثيداحأ نيل نب كلام مامإلا هنعغ

 .ما/١5؟ قفاوتلا/ه ١50 ةنس قارعلاب روصنملا رفعج

 .مهو لاجر ةمس يف هبقع و

 عالطالا دصإارم :يدادغبلا ءرهازلا وهو «ةكمب ٍداو وهو هيناث ديدشتو .هلوأ حتفب :خف )١(

 قيرط ةكم ىلإ قرطلا قرتفم دنع ميعنتلا قيرط يف يداو وهو :تلق ٠١١4 ص # ج

 ءميعنتلا ىلإ بهاذلا راسي يلع بعشو ءادهشلا ةبرت هبو «ةكيبشلا قيرطو نوجحلا

 7١. ص ١ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا عجار

 .رظنيلف ؛هبقعو ضحملا هللا دبع ةريس يف عسوتلا بغر نمل (؟)
 7٠١ 0٠١6 ص بلاطلا ةدمع :هبنع نبا «187 ص نيبلاطلا لتاقم :يناهفصألا
 " ج ."0 ص 7 ج يربطلا خيرات :يربطلا «47 ص باسنألا رحب :هسفن فلؤملا

 ؟ يح شيرق بسن :ريبزلا +17 ص اال ج كرم ه جا 4474 ع 5 ع "١ ض

 :يزارلا 2” ص يدجملا :يرمعلا 5١. ص ةرهمجلا :مزح نبأ .54 .0ا ص

 :ريثك نبا ١١١ -١58« ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا ؛5 ص ةكرابملا ةرجشلا

 ص خف رابخأ :يزارلا ؛:44 ص يرخفلا :يزورملا «45 ص 9 ج ةياهنلاو ةيادبلا

 بهذلا جورم :يدوعسملا ء45 ص ج ىيبوقعيلا خيرات : يبوقعيلا كرما 54٠

 ةياهن :زارخلا 2.798 ص ه ج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ء١15 - 571١٠ ص ١ ج

 .78 ص بهذلا كئابس :يناعمسلا «17 ص راصتخالا
 ثدحملا رابخأ» يف ةسارد ءريمألا يمشاهلا روصنم نب ميهاربإ فيرشلا لضافلا انيخألو

 .دافأو هتريس اهيف عمج ؟نسحلا نب هللا دبع هيقفلا
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 ءاوبألاب ةفالخلاب هل عيوب :ضحملا هللا دبع نب ')ةيكزلا سفنلا دمحم
 قافتاب رتشألا هللا دبع هنبا يف ليلق هبقعو «ءةيومألا ةلودلا رخاوأ يف

 «ةفوكلاب قارعلاب هبقع نم ناكو «رتشألا ينيب نوفرعي اوناكو باسنلا
 .اهريغو ؛ناجرجو «ناسارخو «ناتسربطو ءروباسينو «يرلاو

 وبأ هنع لاق ؛مليدلا بحاص وهو :ضحملا هللا دبع نب ")ىيحي
 ةفيلخلا سبح يف تامو ةههجو يف ءايبنألا ةلالس فرعت] جرفلا

 . 27 يبيثألاب فورعملا دمحم هنبا يف هبقعو .دادغبب ديشرلا

 ةيكزلا سفنلا هيخأل ًارصانم ماق :ضحملا هللا دبع نب !”هيهاربإ

 مهنمو «عبتيو «قارعلاب مهنم ناكو نسحلا هنبا يف هبقعو ؛ةرصبلاب
 .زاجححلاو عبنيب ةيقب مويلا مهل ملعأ الو .ميدقلا يف عبني ةرمإ ىلوت نم

 :رظنيلف ءهبقعو ةيكزلا سفنلا دمحم ةريس يف عسوتلا يف بغر نمل
 :ريبزلا 235937 - 777 ص نيبلاطلا لتاقم ”َيئاهفصألا .45 ص ةرهمجلا :مزح نبا
 يدجملا :يرمعلا .5 .؛5 ص ةكزابملا ةرجشلا":يزارلا' .00 ص ؟ ج شيرق بسن
 لو .4# ص باسنألا بيذهت :يلديبعلا ؛87 ص يرخفلا :يزورملا 7594 278 ص
 ١٠١. ص نامجلا دئالق :يدنشقلقلا .5د8 "7١ ص بلاطلا ةدمع :هبنع نبا
 .7" ص 7” ج ءاصقتسالا :يوالسلا

 :رظنيلف «هبقعو ضحملا هللا دبع نب ىيحي ةريس يف عسوتلا بغر نمل
 بسن :ريبزلا .04 .؛58 ص باسنألا بيذهت :يلديبعلا . 45 ص ةرهمجلا :مزح نبا
 يرخفلا :يزورملا .195 ١١ ص ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا .05 ص ١ ج شيرق
 75١ ص بلاطلا ةدمع :هبثع نبأ 5١. 6 ال ص يدجملا :يرمعلا .57 ص
045,., 

 يلاوح ةرونملا ةنيدملا نع دعبي يذلاو ةنيدملا ةقيوس نم بيرقلا بيثألا يداو ىلإ ةبسن
 عسوتلا بغر نملو « ةئيدملا ةقيوس ىلإ انترايز ءانثأ هيلع انمقو دقو ءًابونج مك ٠
 .نيمرحلا دالب يف تادهاشمو تالحر : :انباتك ىلإ عجريلف كلذ لوح

 : رظنيلف ءهبقعو ضحملا هللا دبع نب ميهاربإ ةريس يف عسوتلا بغر نمل
 راصتخالا ةياهن :زارخللا «55 ص ةرهمجلا : مزح نبا «55 ص ١ ص شيرق بسن :ريبزلا
 2,4١٠ ص باسنألا بيذهت :يلديبعلا ؛5١3 ص نييبلاطلا لتاقم : ي ىناهفصألا «47 ص

 :يرمعلا ءمىلا/ «85 ص يرخفلا :يزورملا 5 28 ص ةكرابملا ة ةرجشلا :يزارلا « ١
 ١1١١. ص نامجلا دئالق :يدنشقلقلا «44 1:5١ ص يدجملا
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 دهع نإ نااار يف رتل وهو :ضحملا هللا دبع نب !7ناميلس 5

 فرعيو .27برغملا لخد يذلا دمحم هنبأ ىف هبقعو ,يداهلا ةفيلخلا

 رقتلاو رفارهلاب ؟"؟ةايملت كللغ كفر قاماس ينب فارشألاب هبقع

 .ةينسحلا فارشألاب رضاحلا اندهع يف برغملاب نوفرعيو ءاهب مهبقع

 يناثلا سيردإ هئبا يف هبقعو :ضحملا هللا دبع نب (9رسيردإ  ه

 ءأركذ رشع ينثا بقعأ هنأ ىلع ةيبرغملا رداصملا قفتت نأ داكتو

 اهب نوفرعيو برغملا دالبب 2"!ةرهشلا ةياغ يف هبقعو «ةينامث ىف هبقعو

(010 

00 

0 
0) 

(( 
(0 

 :رظنيلف ءهبقعو ضحملا هللا دبع نب ناميلس ةريس يف عسوتلا يف ةدايزلا بغر نمل

 يدجملا :يرمعلا تم ص يرخفلا : يزورملا «00 ص "5 ج شيرق بسن :ريبزلا

 ؛18 ص ةرهمجلا :مزح نبا ؛«١7 ص:ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا ء575 ء56 ص

 : هبنع نبأ 21 ص بهذلا كئابس# يتاعمسلا 5١© ص باسنألا بيذهت :يلديبعلا

 سابعلا وبأ :45 ص باسنألا رحب| :ٌقباسلا فلؤملا 705 765 ص بلاطلا ةدمع

 ص نييبلاطلا لتاقم :يناهفصألا 2774 نم يخيفلا .يلع نب نيسحلا رابخأ : ينسحلا

 «58 ص ٠١ ج .2195ا/ ص ملا دج 10م4 نم يربطلا خيرات :يربطلا 4

 «187” ص 5 ج بهذلا جورم :يدوعسملا ؛.56 ص ١ ج شيرق بسن :ريبزلا

 .05 ص رردلا :يسنتلا

 يبأ نبا مهنع لقنو مزح نبا نع ًالقان 17 ص 4 ج هخيرات :نودلخ نبا :أطخأ دقو

 لزنف برغملا ىلإ راس ناميلس نأ اوركذ ثيح 850 ص ١ ج برطملا سينألا يف عرذ

 .ل5 ص بهذلا كئابس يف يناعمسلا كلذكو اهنطوتساو اهب

 .ةيبرغملا دودحلا ىلع رئازجلا برغ دجوت ةنيدم :ناسملت
 ءمهباقعأو هئانبأو ضحملا هللا دبع نب سيردإ ةريس يف عسوتلا يف ةدايزلا بغر نمل

 : رظنيلف
 :ريبزلا «05 45 ص ةرهمجلا :مزرح نبا ١9 25١ ص ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا

 ةدمع :هبلع نبا «90 ص راصتخالا ةياهن :زارخلا ه5 ءه5 ص ١ ج شيرف بسن

 دئالق :يدنشقلقلا «8 ص بهذلا كئابس :ىناعمسلا ء7هال 2 64 ص بلاطلا

 ٠٠١. ص يرخفلا :يزورملا 56 1” ص يدجملا :يرمعلا 17١.« ص نامجلا

 ص تايفولا :ينيطنقلا قدنف نبا .57 5١ ص باسنألا بيذهت :يلديبعلا

 ١98 5٠١غ: 141١. ص 8 ج هخيرات :يربطلا ,4

 . برغملاب فارشالا ءابقن ةطبار سيئر عم فلؤملا (4) مقر ءروصلا قحلم :رظنا
 - :رظنيلف «ءسيردإ فيرشلا ةيرذ ةفرعم يف عسوتلا بغر نمل
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 تا

 دالب مهل تناكو يناثلا سيردإ هنبا ىلوت دقو .ةسرادألا فارشألاب
 ءه ما/0 ةنس ىتح هبقع ىف رمتساو ه ١77 ةنس ىصقألا برغملا
 :ناذاع ةقطتم مهتم مكس امو سلدنألاب ةيدومحلا ةلود هل تناكو
 بقع رشتنا دق ةلمجلابو ءايبيل تمكح يتلا ةيسوئسلا ةرسألا مهنمو
 ءرصمب مهنمو «برغملا دالبب يلاحلا دهعلا يف ةسرادألا فارشألا
 .اهريغو «7"2زاجحلاو .ماشلاو

 «نيدلا يف نيهقفتملا نم ناك دقو :ضحملا هللا دبع نب "'نوجلا ىسوم
 يدهملا ةفيلخلاو روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا عم ةروهشم عئاقو هلو

(01) 
(0 

 ى,٠ ص ١ ج برطملا نسينا :عرذ 5 نبا .ءا١ا/ ص 5 ج هخيرأت :نودلخ نبأ

 ص ا ١ ج سابتقالا ةوذج :قباسلا فلؤملا با .ص برلطعملا نسوتألا : قباسلا فلؤملا
 ١6 ص ينسلا ردلا : يرداقلا مالسيلا دبع -ا// "نص سأف باسنأ : يهيبشل ٍ ل8

 :نومحر نبأ ,غ22355 ص لئاضفلا :يطوجلا 20“ لص فيرشلا دصقملا : ىسيدابلا
 :قباسلا فلؤملا 15١« ص مجنألا :قباسلا"تقلؤملا 01754 07 251 ص فارشألا

 7١ ص نييسيردإلا بسن :يزيرقملا ؛ىرخخأو ء.١١ ص ١ ج ةيهبلا رردلا : يلضفلاو
 ىف نايبلا رصتخم :يرج نبا ىنللا١6 1١6 ص ١ ج تايفولا ليذ : يضاقلا نبا 4
 : يسنتلا 454 - 648 ص نييسيردإلا بسن ركذ :قياسلا فلؤملا ,06 79 ص بسنلا
 يرصانلا *1١« ص باسنألا باتك :يدومصملا .5ا 205 ص نايقعلاو رردلا
 .اهدعب امو اا ص ١ 2س ءاصقتسالا : يوالسلا

 :رظنيلف ؛هبقعو نوجلا ىسوم ةريس يف عسوتلا يف ةدايزلا بغر نمل
 راصتتخالا ةياغ :يزارخلا 2545 ؛٠4 70٠, 2574 ص نييبلاطلا لتاقم : ىناهمصألا
 ةياهن :ةرهز نبا ٠١. .5 ص ةلسلسلا رس :فرشلا خيش 48 49 535 ص
 ةدمع :هبنع نبا "9 "8 ص برعلا باسنأ ةرهمج :مرح نبا 278 ص راصتخالا
 كال ص يدجملا : يرمعلا 2م ص باسنألا رحب : قباسلا فلؤملا 5١. ص يبلاطلا
 ءافولا ءافو : يدوهمسلا ركل ص يخفلا نيسحلا رابخأ : ينسحلا سابعلا ينل 6
 : ىفجنلا ء155 ص 4 ج :044 ص ا ج يربطلا خيرات :يربطلا 21775 ص ؛ ج
 :يزارلا 4٠١. ص ١ ج باسنألا بابل : يقهيبلا قدنف نبا « ص فاشكلا رجشملا
 25 ص ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا ١ لوو ,44 اال للا ص خف رابخأ
 .45 ص يرخفلا :يزورملا
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 .ديشرلا ةفيلخلاو

 دمحم :مهو «لاجر ةئثالثو «تانب عست مهف آدلو رشع ينثا بقعأو

 :امهو نينبا يف نيباسنلا قافتاب هبقع يقبو « هّللأ لبعو « ميهأربإو «جرد

 هبقع يف ناك يذلا :نوجلا ىسوم نب ")هيهاربإ :لوألا نبالا

 ةنس برعلا ةريزج نم ةماميلاو زاجحلا كولم نويرضيخألا فارشألا

 قطانملا كلت يف اياقب يلاحلا دهعلا يف كانهو «م870 قفاوملا /مهه١0

 مهو مهب ةطيحملا لئابقلا نيب فارشألا ىلإ مهباستنا ةحص ىلع ةرتاوتم

 فارشألل اياقب وأ مهل اياقب اونوكي نأ دعبتسأ الو .مهباسنأ دومع نولهجي

 يقيوسلا ىيحي بقع نم اميدق ةماميلا ناكس نييلظنحلا

 خيشلا وهو :نوجلا ىسوم نب اضرلا "0هللا دبع :يناثلا نبالا

 يذلا وهو .«ثيدحلا ىور نميمو نئدلا يف ًاهقفتم ًاملاع ناكو ءحلاصلا

 ةميلخلا مايأ يف تامو «ضفرف ةهغلا ةيالول نومأملا ةميلخلا هاعد

 وق نآلا اراقعتاو اددع نسحلا جتك م1 هبقعو ءها٠15 ةنس لكوتملا

 1 /ةيشتمءاعأ ةعبرأ يف نآلا هبقعو زاجحلا

 :رظنيلف ؛هيقعو نوجلا ىسوم نب ميهاربإ ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(
 29 ص برعلا باسنأ ةرهمج : اا ا حسي فرشلا خيش

 ص يرخفلا :يزورملا « 1 ص ةكرابملا ةرجشل رجشل ١ :يزارلا « 15 ص يدجملا : يرمعلا

 ؛«١١ ص بلاطلا ةفحت :يدنقرمسلا 1 ص بلاطلا ةلذمع :هبنع نبا ءىا/

 ./41 ص بهذلا كئابس :يدنشقلقلا

 :رظنيلف متو لانو نجلا يسوم نو هللا ذبح ةريج ةلرعم ىف ةئايزلا بر تل 69]

 : يدنكرمسلا 6١ ؛55 ص يدجملا :يرمعلا ٠١« نص ةلسلسلا رس :فرشلا خيش

 ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا «47 ص باسنألا رحب : ديه نل 219 رع لاطلا دس

 .59 ص راصتخالا ةياهن : ةرهز نبا ؛« 1 ص ةكرابملا ةرجشلا : يزارلا .ء١اله  ١ا/ا/

 8 ج نيمثلا دقعلا :يسافلا 5177 574 574 777 ص نيبلاطلا لتاقم : ىناهفصألا

 ص يرخفلا : :يزورملا ء5؟5 7 ل٠ 9١« ص بلاطلا ةدمع :هينيع با ءاقألا ن ص

 .«95” ص راصتخالا ةياهن :زارخلا «/95 ص بهذلا كئابس : يدنشتلقلا ءىلخ نحال ال

 نبا ؛«40 ص باسنألا باتك : ينيسحلا نيدلا جات «ةقرفتم تاحفص نيينسحلا لين :ةرابز

 ع ص ١ ج باسنألا بابل :قدنف
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 اوناكو نويقيوسلا فارشألا ًاميدق هبقعل لاقيو :يقيوسلا ىيحي ١-

 نم فرعي الو نويلظنحلا ةماميلاب مهل لاقيو نميلاو عبنيو زاجحلاب
 .نويقيوسلاب نوفرعي اياقب نميلاو زاجحلاب فارشأ

 ءرغصألا دمحمو ءدواد :مهو ءانبأ ةثالث يف هبقعو :روسملا دمحأ -*
 ىلوت نم مهنم ناكو .نويدمحألا فارشألا هبقعل لاقي ناكو ؛حلاصو
 .نميلاو «زاجحلاب أرشتنم ًاميدق مهبقع ناكو «ميدقلا يف عبني ةرمإ
 .قارعلاو

 اوناك دقو :20نييناميلسلا فارشألا دج :اضرلا هللا دبع نب )ناميلس - '"
 دقو «يناميلسلا فالخملا ةقطنم كلذ دعب اومكح مث ةكم ءارمأ
 .هذه انتسارد يف مهباقعأ يف انعسوت

 ءًاحلاص ًاكسان ؛ًاليلج اديس ناكر ايهيزلا هللا دبع نب "يناثلا ىسوم - ؛

 )١( مهنمو “< نيحرؤملا نفعب ذه ناميلس بسن يف أطخأ دقو :
 يشعألا حبص يف ؛يدنشقلقلا كلذ يف هعبتو ؛١1 ص - 4 ج ربعلا يف ؛نودلخ نبا
 يماصعلاو 4551 نع - ؟ دع ئرولا فاحتإ يف  دهف نب رمعو ,71107 صا 5 ج

 ص 4 ءزج موجنلا طمس ١97 نب دمحم بقع نم نييناميلسلا نأ اوركذ ثيح

 تاقث قافتاب ركذ ام حيحصلاو هركد مدقتملا ىنثملا نسحلا نب دواد نب ناميلس

217 556 
 ص ةرهمجلا : مزح نبأ :مهنمو نييبلاطلا باسنأ يف مهيلع لوعملا نيباسنلا

 ص باحصألا ةفرط :لوسر نبا ٠١4 0 . ص بلاطلا ةدمع :هبنع نبا 4١.
 م6 (ض7/ ص ىناورسخلا جابيدلا :شكاع 7 ص كوبسملا بهذلا :يزيرقملا

44 

 .اذه انمجعم يف (نيسلا) ةدام تحت «نويناميلسلا فارشألا :رظنا 639
 : رظنيلف .مهبقعو هئانبأو هللا دبع نب يناثلا ىسوم ةريس يف عسوتلا بغر نمل 9و9

 ,ىالأ ىالخ ص نييبلاطلا لتاقم : يناهفصألا ٠ ةيولعلا ةلسلسلا رس :فرشلا خيش
 نبا دك ص ؟ حج بهذلا جو رم : يدوعسملا ءاهدعب امو ها” ص يدجملا : يرمعلا
 .١8ص باسنألا رحب :هسفن فلؤملا ء١151-559 5 ص بلاطلا ةدمع :هيئع
 ص ال ج يربطلا خيرات : يربطلا ءاهدعب امو اله ص فاشكلا رجشملا : يفجنلا

 ص باسنألا بيذهت :يلديبعلا 2.18١ ص يليصألا :يقطقطلا ,508 288
0 
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 ةفيلخلا مايأ يف امومسم تامو «ثيدحلل ًايوارو ءفصولا ةياغ يف

 ,(مما/٠١٠ قفاوملا/ه150” ليقو م854 قفاوملا /ه5505 ةئس يدتهملا

 هبقع يف زاجحلا ةرمإ تناكو ولا فارشألا هدلول لاقيو

 : مهو ءانبأ ةتس نم هبقعو .بيرق دهع ىتح

 ناكو «دويزلا فارشألاب هبقع فرعي ناك :ىناثلا ىسوم نب نسحلا

 فارشأ زاجحلاب نآلا فرعي ال هنأ الإ قاما وأ زاجتخلاب اميدق مهنم

 .دويزلاب نوفرعي

 اوناكو «نويحلاصلا فارشألا هبقعل لاقي ناكف : يناثلا ىسوم نب حلاص

 [ذهب فرعي نم رضاحلا اندهع يف فرعن الو «ءارفصلا يداوب زاجحلاب

 . بقللا

 يداوب ًارشتنم ناك ةييقلع و ال لل ةسأل باكو : يناثلا ,ىسوم نب دواد

 ةئيدملاب رضاحلا دهعلا يف مهو ( ابينسم ووذ هبقع نمو . ءارفصلا

 .؟"7ءارفصلا يداوب ةكربلا ةيرقب ميد# مهتكاسم تناكو «ةدجو ةرونملا

 . ةيقب زاجحلاب فرعي الو «قارعلاو زاجحلاب

 :رظنيلف هبقعو اضرلا هللا دبع نب يناثلا ىسوم ءانبأ ةريس يف عسوتلا بغر نمل

 :يزارلا 2387 ص يرخفلا :يزورملا :"4 ص برعلا باستأ ةرمج :مزح نبا

 ءاهدعب امو 2٠ ص راصتخالا ةياهن :زارخلا ءاهدعي امو ٠ ص ةكرايملا ةرجشلا

 : هيتع نبأ ؛19 ص بهذلا كئثابس :يدنشقلقلا ١6« ص بلاطلا ةمحت : يدنقرمسلا

 هققحم نم مهوت هيفو) ٠١ ص ةيولعلا ةلسلسلا رس :يراخبلا 8١« ص باسنألا رحب

 : عجار هائتيثأ ام حيحصلاو نوجلا ىسوم هدج وه دوصقملاو (قيوست تام ذأ

 :«418 ص ١ ج باسنألا بابل :يقهيبلا «47/ ص نيبلاطلا لتاقم :يناهغصألا

 ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا ءملا/ ص يرخفلا :يزورملا «47" ص يدجملا :يرمعلا

 . 7 ص

 بسن يف بيطملا نصغلا» ةرجشم رظناو «يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا ةياور

 .يراجهلا ماصع فيرشلل «بيسم يوذ فارشألا
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 فارشأ زاجحلاب فرعي ال مويلا امأو .ةمقلع لآ زاجحلاب مهل لاقي
 .ةمقلع لآب نوفرعي

 ىلع ًارئاث جرخ دقو «عبنيب ًاريمأ ناك :يناثلا ىسوم )١( ئاثلا دمحم 5١
 «ليق امك م4 قفاوملا /ه 700 ةنس ةرونملا ةنيدملاب زتعملا ةفيلخلا
 : هبقع نمو

 مهنم ناكو .يلع ونب فارشألا هدلول لاقي ناكو :رئاثلا دمحم نب ىلع ©
 ء«بهش ونب فارشألا قارعلابو رصمب ًاميدق مهنمو «عبنيب نييبلاطلا سيئر
 ايي ةلحلا ناكس ءرقم لآ فارشألاو

 نوفرعي مساقلا هيخلأو هبقع نم ناكز *نئاثلا دمحم نب ىبارحلا نسحلا ©
 مهل فرعت ال نآلاو «قارعلاو ْناجحَتْلآْلاةلق اوناكو «نييبارحلا فارشألاب
 .زاجحلاب ةيقب

 :هبقع نمو عبنيو ةكم ريمأ نآكو  رئاثلا دمحم نب ريمألا "'نيسحلا ©

 :يزارلا .54 ص يدجملا :يرمعلا ؛55 ص برعلا بتاسنأ ةرهمج :مزخ نبأ :رظنيلف ءهبقعو هئانبأو رئاثلا دمحم ةريس يف ةدايزلا بغر نمل )١(
 رجشملا :يفجنلا ٠١« ص ةئيضملا رردلا :ناولع 240 ص ةكرابملا ةرجشلا
 باسنألا رحب :هسفن فلؤملا 77١+ ص بلاطلا ةدمع :هينع نبا 212١ ص فاشكلا
 :يناعمسلا 51 ص ىيليصألا : يقطقطلا ىلا ص يرخفلا :يزورملا 278 ص
 . /4 ص بهذلا كتابس

 :رظنيلف ءهبقعو هئانبأو رئاثلا دمحم نب ريمألا نيسحلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل (؟)
 فلؤملا .157 - 17١ ص بلاطلا ةدمع :هبنع نبا 288 ؛47 ص يلخفلا :يزورملا
 .44 ص باسنألا بيذهت 204 ص يدجملا :يرمعلا ءالث ص باسنألا رحب ؛هسفن
 ص يليصألا :يقطقطلا 2018 011 ص ؟ ص باسنألا بابل :يقهيبلا قدنف نبا
 61١ ص ١ ج نيمثلا دققعلا :يسافلا 05141 ص ١ ىج ةقانألا رثآم :يدنشقلقلا ء١/
 ص مارملا ليصحت : غابصلا 250/8 ص ماركلا حئانم : يراجنسلا غ8 ص ا5 ج
 ص اهريغو ةيقارعلا لئابقلا باسنأ :ىنيوزقلا «8 ص ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا 0

 - هعبتو «ريمألا نسحلا» ىلإ همسا هيف فحصو ؛47 ص ةرهمجلا :مزح نبا ١



 نا (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةكم ةرامإ تماد دقو نييوسوملا فارشألا دج ريمألا دمحم رفعج نبأ ١

 اندهع يف مهل فرعن الو .م85ا قفاوملا /ه 16 ةنس ىلإ مهيف

 ْ ب ريفاحلا

 دقو .'0ءارمألا مشاوهلا فارشألا دج عبني ريمأ دمحم مشاه وبأ  ؟

 .هذه انتسارد يف مهعورف يف انعسوت

 : مهو ءانبأ ةثالث يف هبقعو :©0رئاثلا دمحم نب ربكألا هللا دبع ©

 ١ عبنيب بقع هل ناكو :ربكألا هللا دبع نب دمحأ .

 فارشألا هدلول لاقي ناكو :ريكألا هللا دبع نب بلعثب فورعملا دمحم -

 مهركذ رصم ديعصب دمحأ ونب مهل لاقي ةعامج مهنم ناكو 2©ةبلاعنلا

 ؛"ريمألا نيسحلا» هنأ باوصلاو 277٠١ ص817 ىلشعألا بص يف يدنشقلقلا كلذ يف -

 ص) ١بلاطلا ةينم قيقحتا هباتك يف ٌريْمألآميَعاَرَبإ فيرشلا كلذ ىلع مالكلا طسب دقو

 باسنألا بابل يف يقهيبلا نيخروتيلاو .نيباستلا:نوهتجتل هتفلاخمب ذشو أطخأ امك 4٠
 نب مساك ني ةئيلف نب مشاع نب مساق ةكم ريمأ) هديفحت لمج فليح #9 نم 1

 يبأ نب رفعج نب نسحلا حوتفلا يبأ نب ركش دمحم ريمألا بقع نم مشاه يبأ دمحم
 دمحم مشاه ىبأ ريعألا بقع نم هنأ باوصلاو (ريمألا نيسحلا نب ريمألا دمحم رفعج

 نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم مشاه يبأ نب رفعج نب

 . ةقباسلا رداصملا كلذ يف عجارو ء«ريمألا

 .(ه 407 ت) مهئارمأ رخآ ركش فيرشلا نصح (0) مقر ةروص :رظنا )١(
 .(ءاهلا) ةدام تحت ءءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا (؟)

 «هبقعو هئانبأو ءرئاثلا دمحم نب ربكألا هللا دبع ةريس ةفرعم يف عسوتلا بغر نمل (5)

 :يرذنملا .554 ص ١ ج هخيرات :نودلخ نبا «85 *8  ص يرخفلا :يزورملا

 نبا 1١« ص يليصألا :يقطقطلا 0:87 ص يرخفلا :يزورملا ؛1١؟ ص  ج ةلمكتلا

 20/4 ص باسنألا رحب :هسفن فلؤملا 01719/# 77” ص بلاطلا ةدمع :هبنع

 كئابس .155 ص نامجلا دئالق :يدنشقلقلا 11١« ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا

 ء؟554 ص خيرات :ينامرقلا 2.٠5 ص بلاطلا ةفحت :يدنقرمسلا ء75 ص بهذلا

 . ال ص ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا 4 ص يدجملا :يرمعلا

 .مهركذ ىتآلا «نعاطم نب ةيلعث بقع ءزاجحلا ناكس ةبلاعتلا فارشألا ريغ مهو (:)



 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم -

 (ما1أ64 قفاوملا /ه 8758 ت) هبنع نباو (ه ١١ نرقلا ت) ىفجنلا

 .رضاحلا دهعلا يف انل مهبقع ملعي الو ناسارخ لخد نم ةبلاعثلا نمو

 : ءانبأ ةثالث يف هبقعو :ربكألا هللا دبع نب يلع '' 

 هبقعل لاقي ناكو ربكألا هللا دبع نب يلع نب ىسيع :لوألا نبإلا
 ركذو ءنآلا اهب ةيقب مهل فرعي الو. ىسيع ومب فارشألا ةكم نلبي
 ةلحلاب مناغ تيب مهنم نأ (م09١15١ قفاوملا/ه 7١5 ت) يقطقطلا

 . زاجحلاو

 ناكو :ربكألا هللا دبع نب يلع نب ديدشلا نيسحلا :يناثلا نبالا
 اهب ركذ مهل ناك دقو .ةمطاف يداوب «©"ءادشألا فارشألا هبقعل لاقي
 .يرجهلا عساتلا نرقلا رخاوأ ىتح

 هبقع ىيفو :بكألا هللا دبع نب يلع ني ناميلس :ثلاثلا نبالا

 : هتيرذ نمو تعب ءةمركملا ةكمب مهنمو «زاجحلا ءارمأ

 نب نيسحلا نب ىسيع نكبر هك ةيب/ ع ءاطم نب ؟")ةبلعت -
 نآلا مهو ءاميدق زاجحلاب نونكسيو ةبلاعثلا فارشألا مه هبقعو «ناميلس
 ناكس مهنمو .ةمريجملا ةقطنم لوح نكسي نم مهنمو ءةدج بولج يف

 .ٌثيللا لامش ةلاغلا

 رم يداوب ديدش نب ركذ دنع 47 24١ ص يرقلا نسح نب دهف نب هللا راج ركذ دقو 012(
 سرغ يذلاو «ديدشلا تباث نب نيسحلا فيرشلل اهتبسن لعل] :لاق ء(ةمطاف يداو)
 ىادشألا فارشألا ىلع ىمس دق فيخلا اذه نوكي نأ دعبتسن الو 0.٠ ًالخن اهيف
 ىنب فيخ ةمطاف يداوب فرعي ال امك ءنآلا ةمطاف يداوب ةيقب مهل فرعي ال هنأ الإ
 ىرقلا نسح# طوطخمل انقيقحت ىلإ عجريلف ديزملا ةفرعم يف بغر نملو ءنآلا ديدش
 .؟ىرقلا مأ ةيدوأ ركذ يف

 2864 ص 1 ج ذوقعلا ررد :يزيرقملا «4١٠؛ ص ١ ج هخيرات :نودلخ» نبا :عجار )2(
 ص ١ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا 7١7. ص 4 ج موجنلا طمس : يماصعلا
 زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 0١. ؛04 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم رسل
 . ١ ص ةيناندعلا لئابقلا نم :روصنم نب دعاسم ؛5* ص



 ما (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ا)ءائبأ ةعبرآ يف هبقعو +نعاطم ني كلام ابآ ىنكملا سيردإ

 :مهو

 .سيردإ نب نيسحلا ١

 .سيردإ نب ىسيع ١

 .عبنيب ةلق ًاميدق اوناكو "0ةهركشلا فارشألاب

 نب ىسيع نب ميركلا دبع نب نعاطم نب سيردإ نب ")ةداتق

 ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا ,«778 .؟7ا ص بلاطلا ةدمع :هبنع نبا :عجار ملل

 . ؟؟ ص يليصألا : يقطقطلا/ نبأ *07 ص ٠ ج ةلمكتلا :يرذنملا 1

 نب ةخرص ونب» «عبنيب فاكلا نوكسو“ ةجعميلا#ْنيشلا حرتقن ةركشلا :يوارضحلا ركذو (؟)
 ءمهل اياقب نوكت نأ دعيتسي الو اضن صصسل رشبلا خيراوت «نعاطم نب سيردإ

 .قيقحتلاو قيثوتلاو.عنحبلا نم ديزم ىلإ جاتحي رمألاو

 :رظنيلف *ةدانق فيرا ريم ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل ()
 7 ج ةرهازلا موجنلا :يدرب يرغت نبا 5١7 ص 4 ج نامزلا ةآرم :يزوجلا نب طبس

 :رواجملا نبا ,5775 ص 4 ج ءالا ء174 ص ؛ ج هخيرات :نودلخ نبا ء.554 ص

 :لصاو نبا « 175 ص 11 ج ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ١١« 5 ص رصيتسملا خيرات

 :ريثألا نبا ١775« ص 4 ج اقولا ءافو :يدوهمسلا ؛١75 ص 4 ج بوركلا جرفم

 ءاهدعب امو 588 ص مارملا ةيغب :دهف نب رمع «555 ص 4 ج خيراتلا يف لماكلا

 فلؤملا 18١« ص ج كولسلا :يزيرقملا «177 - ١7١ ص نامجلا دئالق :يدنشقلقلا

 :دهق نب زيزعلا دبع 2575 ص لودلا رابخأ :ينامرقلا .4١ ص ؟ ج دوقعلا ررد :هسفن

 :ينيسحلا نيدلا جات «417 ص ينامألا ةياغ :نيسحلا نب ىيحي ١16١ ص ىرقلا غولب

 . ©75١9 ص باحصألا ةفرط :لوسر نبا ء" ص باسنألا باتك

 ؛ةيبرعلا ةريزجلا جراخ نم نيخرؤملاو نيباسنلا ضعب ةداتق فيرشلا بسن يف أطخأ دقو

 نعاطم هدلو نمف ناميلس امأ» :لاق نيح 856 ص ؟ ج دوقعلا يف يزيرقملا ركذ دقف

 نبا أطخأ امك .نييناميلسلا فارشألا دج اذه ناميلس نأ حيحصلاو ؛ميركلا دبع نب

 ىسوم نب ناميلس بقع نم ةداتق فيرشلا دعو ٠١5١ ص باحصألا ةفرط ىف لوسر

 نبا ًاضيأ أطخأ امك «ضحملا هللا دبع نب رئاثلا دمحم بقع نم هنأ حيحصلاو يناثلا

 نب هللا دبع نب يلع فيرشلا بقع نم هركذو ٠١ ص رصبتسملا خيرات يف رواجملا

 - تاقث هركذ ام قفو هانتيثأ ام حيحصلاو «هل دادجأ ةعبرأ كلذب طقسأف «نوجلا ىسوم



 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم وى

 ذنم عبني ناكس (17تاداتنقلا فارشألا دج :ناميلس نب نيسحلا
 دهعلا يف زاجحلا فارشأ لج مهو ؛يرجهلا سداسلا نرقلا
 دقو ءاهريغو نميلاو ندرألاو رصمب مهنم عرفت دقءو رضاحلا

 .هذه انتسارد يف مهعورف يف انعسوت

 يف عسوتن مل زاجحلاب نيينسحلا فارشألا نم ىرخأ عورف كانهز
 :اهرهشأ نم ءمهركذ

 .ردب ناكس :27يمان لآ فارشألا ©

 :مهريهاشم نمو

 . يمان لآ خيش :يمان“لآ دومح نب ديمح فيرشلاو

 دهعلا يف مهنمو «لخنلا عبنيبأ قيوسلا ةيرق ناكس : 2ةشيايعلا فارشألا ©
 .ةيونئلا ةنيدملا نكس نم رضاحلا

 ووذ - تاربجلا :مهو ؟ذاخفأ ةتس ىلإ رضاحلا دهعلا يف نومسقنيو
 .ليلاوهلا  نسح ووذ .ءدمحم ووذ ؛دلئس ووذ هللا فيض ووذو «ةرابج

 ةداتق فيرشلل نيرصاعملا نيبلاطلا خيراتو باسنأ يف مهيلع لوعملا نيخرؤملاو نيباسنلا <
 نباو ٠" ص ” ج ةلمكتلا يف هبسن قاس يذلا يرذنملا :لثم ءمهدعب نمو
 رحب :هبتع نبا 1١١« ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا «؟” ص ىليصألا :يقطقطلا
 دقعلا :يسافلا ءاهريغو ١79 ص بلاطلا ةديع هيت قلوملا 3+ نع تانبألا
 نب زيزعلا دبع ءغ98١ ص ؟ ج مارغلا ءافش :هسفن فلؤملا .ه/ ص ال ج نيمثلا
 . 7١4 ص '؟ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا ٠١. ص ١ ج مارملا ةياغ :دهف

 .اذه ىمجعم ىف ؛(فاقلا) ةدام تحت «تاداتقلا فارشألا :رظنا )١(
 نب دعاسم «6 ب ناجحا فارشأو فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار )20

 . 7 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :روصنم
 . 58 ص 7 ج ىرقلا غولب :دهف نب زيزعلا دبع :عجار )م

 . ” ص ةيئاندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم
 . 54 ."” ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحعم )ع(



 فو (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو

 رضاحلا دهعلا يف مهلجو «لخنلا عبني ناكس :29نورقلا فارشالا ©

 ةرونملا ةنيدملاب

 :مهو ؟لذاخفأ ةعبرأ ىلإ رضاحلا دهعلا يف نومسقنيو

 ةديانزلا  ؟ فزر ووذ - ١

 هللا فيض ووذ ةرهاوزلا '' 

 :مهريهاشم نمو
 .نورقلا خيش :ينورقلا ديمح دومح فيرشلا

 يف مهلجو «لخنلا عبنيب ناِملِس َنيع"ةيرق ناكس :ديماحملا فارشألا ©

 : مهو "لكنا ةعيزأ نك[ تضاحلا دهعلا يف نومسقنبو

 ميركلا دبع ووذ ١ صضهان ووذ ١

 نيواهشلا 5 جاجح ووذ ١"

 :ةساردلا عدب

 ظافحلا ةرورضو «ةيوبنلا باسنألا فرشب قيمعلا انناميإ عقاو نمو -

 فارشأ مضي يذلا مجعملا اذه عضو ةركف تناك «ًاقيثوتو ًاطبض اهيلع

 تفرقت ةيسانسأ ةيثشخح لوضأ ةثالث مهأ يف ءدبلا ناك دقو زاجحلا

 :مهو صوصخلا هجو ىلع اهلوح امو زاجحلا دالب يف ترشتناو

 )١( ص ؟ ج ىرقلا غولب :دهف نب زيزعلا دبع :عجار 18 .
 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم 5 .

 . 14 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار (؟)

 1 407 ص قباسلا ردصملا : روصنم نب دمحم : عجار 9و9



 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم 3

 . ثاداتقلا فارشألا

 . ءارمألا مشاوهلا فارشألا

 .نويناميلسلا فارشألا

 تاداتقلا فارشألا :لوألا لصألا

 ()هبنيل همكح أدب ثيح ءزاجحلاب ينسحلا ةداتق فيرشلا ةيرذ مهو
 رمتساو م١١١1 قفاوملا ه548 ةنس ذنم زاجحلاو ل لا ةكمو
 كلذب ترشئتناو .ما 4 قفاوملا ه7 ةنس ىتح هتيرذ ىف مكحلا

 .زاجحلاب مهتايرذ

 ءةددعتم باقلأب كلذب نوفرعيو ءاهب ًاددع فارشألا رثكأ مهو
 ,مجعملا اذه ايانث يف اهنع ثيدحلا يتأيسو ,عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو
 ةمركملا ةكم وخرؤم اهيلع فرات ىتلا-ةقبطلا وأ لصألا ىلإ اهلك عجرتو
 نب سيردإ نب ةداتق فيرشلا ىلإةبسن-«نييداتقلا فارشالاب مهتيمست يف
 نب يلع نب ناميلس نب نيسحلا نب ستغّنب ميركلا دبع نب نعاطم
 نب نوجلا ىسوم نب اضرلا هللا دبع نب رئاثلا دمحم نب ربكألا هللا دبع

 7 طبسلا نسحلا مامإلا نب ىنثملا نسحللا مامإلا نب ضحملا هللا لديع

 ةئبا ءارهزلا ةمطاف ةديسلا جور ههجو هللا مرك بلاط يبا نب يلع مامإلا

 : هينبا يف نولثمتي رضاحلا دهعلا ىف نوفورعملا ةداتق فيرشلا بقعو

 فيرشلا بقعأ يذلا :ةداتق نب ربكألا يلع فيرشلا :لوألا نبالا ©
 : هينبا ىف هبقع يذلاو «ةمركملا ةكم ريمأ نسحلا دعس ابأ

 ءيش مهنع ملعي الو «عبنيب ةمركلا فارشألا دج :ميركلا 0 3
 .نآلا

, 
 هترسأو ةداتق فيرشلا اهيف أشن يتلا عبنيب ةيمقلعلا ةيرق لالطأ (7) مقر ةروص :رظنا

)١( 

 .ةمركملا ةكم لوح ةداتق فيرشلا روس لالطأ (8) مقر ةروص :رظنا
(0 



 نك (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 لج هتيرذو «ةكم ةرامإ هبقع ىف يذلاو ةداتق نب ىلع نب نسحلا

 :مهو نآلا زاجحلا فارشأ

 دمحم نب ةثيمر نب نالجع نب نسح نب تاكرب نب دمحم نب تاكرب

 ةرامإلاو ددعلاو ةرهشلا اهيفو ةددعتم عورف هبقعو ؛لوألا يمن يبأ

 . زاجحلاب

 نب نالجع نب نسح فيرشلا بقع نم :نسح ووذ فارشألا ١

 دمحم نب ةثيمر نب سماغم نب نانع فيرشلا بقع :نانع ووذ فارشألا ©

 .راوخلا لهأ لوألا يمن يبأ

 نب دمحم نب ريبو نب اقنتع“تفيّرتتْلا بقع :ةيواقنعلا فارشألا ©

 . ١

 لوألا يمن يبأ دمحم نب فيس فيرشلا بقع :ةشياجملا فارشألا ©

 .اهلوح امو ثيللاب

 .ةمطاف يداوب ةحجاورلا فيخو ةمركملا ةكمب :ةحجاورلا فارشألا ©

 : مه هبقعو .ةداتق نب نسح فيرشلا وه رخآلا نبالاو

 :ةيراجهلا فارشألا ©

 نب ليقع نب دمحم نب رابخم نب ريبو نب راجه فيرشلا بقع مهو
 يوذب نوفورعملا عبني فارشأ مهو .ةداتق نب نسحلا نبا سيردإ نب جارد

 ةسارد  يواقنعلا تيبلا» :ناونع تحت ةضيفتسم ةسارد نييواقنعلا فارشألا لوح انل )1١(

 .؟عيطلا تحت» ةيقئاثو ةيخيرات



 (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم ع

 ىلإ نآلا نوريثك مهنم لحرو «ةديدع ًانورق عبني ةرامإ مهيف تناكو ءراجه
 .اهريغو ةمركملا ةكمو ةدجو ةرونملا ةنيدملا

 :ءارمألا مشاوهلا فارشألا :يناثلا لصألا

 نب ريمألا نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ فيرشلا ةيرذ مهو

 نب نوجلا ىسوم نب اضرلا هللا دبع نب يناثلا ىسوم نب رئاثلا دمحم
 نينمؤملا ريمأ نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع
 .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 ىلوت دقو ةداتق لآ فارشألا لبق ةمركملا ةكم ةرامإ مهيف تناك دقو
 .ةدجو ةمطاف يداوو ةمركملا ةكمب ًاثيدح مهنكاسمو ةكم ءارمأ ةدع مهنم
 .اهريغو

 : ئهو 'ةيسيئر عورف ةدع ىلإ نآلا نوعرفتيو
 .كرابم ووذ فارشألا

 .هللا دبع ووذ فارشألا

 .حلاص ووذ فارشألا

 .فسوي ووذ فارشألا

 .دمحم ووذ فارشألا

 .سرجه ووذ فارشألا

 .فيعتم ووك فارشألا

 .رفعج ووذ فارشألا

 نو ووك فاوشألا

 :نويناميلسلا فارشألا :ثلاثلا لصألا

 نب نوجلا ىسوم نب اضرلا هللا دبع نب ناميلس فيرشلا ةيرذ مهو



 ا (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 نيتموملا ريمأ نب طبسلا نسحلا نب ىننكملا نسحلا نب نضهملا هللا دبع

 لبق ةمركملا ةكم ةرمإ مهيف تناكو « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 وبأ فيرشلا مهتيرذ نم ةمركملا ةكم مكح دقو ءءارمألا مشاوهلا فارشألا

 نب دواد نب هللا دبع نب كتافلا يبأ نب مساق نب نمحرلا دبع نب بيطلا

 نس ساهو نس ةزمح فيرشلا ةكم ةرامإ مهنم ىلوت نم رخاو :ناميلتس

 0 تا يلسلا فارشألاب اميدق مهبقع فرعيو .نمحرلا ديع نب دواد

 .اهلوح امو نازاج ةنيدم نآلا نونكسيو

 :مهو ةيسيئر عورف ةدع ىلإ نآلا نوعرفتيو
 .نويمعتلا فارشألا

 . رهاوجلا فارشألا

 .نويورذلا فارشألا

 .نويرامعلا فارشألا

 .ةرفاعجلا فارشألا

 . ماثملا فارشألا

 . يباعشلا لآ فارشألا

 . خامشلا فارشألا

 . يفاعملا لآ فارشألا

 .(ةمساوقلا) : ةيداهملا فارشألا

 . (ءارمألا) :نويبطقلا فارشألا

 اهرودب عرفتت يهو ءعسوتب اهعضوم ىف اهنع انثدحت لئابقلا هذهو
 عرفتت يتلاو .ذاخفألا نم ددع ىلإ نوطبلا عرفتتو نوطبلا نم ددع ىلإ

 ىتح مهعورف ةدام رفوت لمأنو «نيرصاعملا نييناميلسلا فارشألا ركذ يف عسوتن مل )١(

 .ةيلاتلا ءازجألا يف مهقاحلإ نم نكمتن



 (ةمدقم) /زاححلا فارشأ مجعم هت

 .عورف ةدع ىلإ اهرودب

 مل «قافآلا يف ًاراشتناو .ًاخيراتو ءاددغ ةينسحلا تايرذلا كلت زييمتل
 نينس ثحبلا اذه قرغتسا دقلف «ةروسيم انتمهم نكت ملو ءالهس رمألا نكي
 يذ يف نيمرحلا دالب يلوخد لبق هتدام عمج يف ءدبلا ناكف رمعلا نم ةديدع

 دهجلاو تقولا نيلذاب «م٠194 ةنس هينوي قفاوملا ه١٠5١ ةنس ةدعقلا
 ريغ هيف لمعلا فاقيإب ًاليفك ناك ام تابقعلاو باعصلا نم نيهجاوم «لاملاو
 .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ «هقيفوتو هنوعب اندمأ دق هناحبس هللا نأ

 تمظن دقو «زاجحلا فارشأ مجعم» انباتك عوضوم ناك مث نمو

 ةيمشاهلا عورفلا كلتل ؟يئابفلألا» بيترتلا قفو مجاعملا ماظنب اذه يلمع
 .ةماهلا ةيوبنلا

  نوينسح نآلا زاجحلا فارشأ ل نإ"ةناعإلاو قيفوتلا هللابو لوقأف
 ام الإ  امهنع هللا يضر بلاط يبأ. نب يلع نب نسحلا مامإلا ىلإ ةبسن
 مامإلا ىلإ ةبسن  نوينيسبخ مهلجف ةَروبَملا ةنيدملا فارشأ نم ناك

 ةنيدملا ةرمإ تناك ثيح - امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 .(1) بتايزك مظعم تلخترا دق هنأ الإ ءمهنف ةزوتنلا

 هنأ ءاهريغو زاجحلاب ةينسحلا عورفلا كلت راشتنا عم انظحال دقلو

 ىلع اهرسأو اهعورفو اهذاخفأو اهنوطبو اهلئابقو اهلوصأ ترثك دق
 نم ريثك ىلع رمألا طلتخاف مهضعب ءامسأ كلذب تهباشت دقو «اهفالتخا
 ادب ثيح .20مهنم نيرصاعملا ةصاخو نيخرؤملاو نيباسنلا ضعبو سانلا

 ةرونملا ةئيدملا ءارمأ ةيئنيسحلا فارشألا لوانتي يذلا ثلاثلا ءزجلا :فلؤملل عبطلا تحت )0(
 ةيقب مضيو عبارلا ءزجلا هيليو اهريغو ناريإو قارعلاو رصمو ةرونملا ةنيدملاب مهتاعرفتو
 فارشألا ءردب ناكس ىمان لآ فارشألا :لثم ةينسحلاو ةينيسحلا زاجحلا فارشأ
 :ةبلاعثلا فارشألا «لخنلا عبني ناكس ديماحملا فارشألا «نورقلا فارشألا ؛ةشيايعلا
 .مجعملا اذه هب لمتكي فوس يذلاو .مهريغو نازاج ناكس ةمزاوحلا فارشألا

 .ثحبلا ءانثأ هنطوم يف لك ءحيحصتلاو حيضوتلاب كلذ ضرعتسنسو (1)



 * (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 نوطوبضم فارشألاو «مهباسنأو مهباقلأ نيب طلخي نم مهنم نأ ًاحضاو

 . مهباقلأب ال مهباسنأب

 فارشألا ءالؤهل ةفلتخملا عورفلا ءامسأ رصح ةيمهأ حضتت انه نمو

 .باسنألا كلت نيباسنلا ضعبو سانلا ىلع طلتخت ال ىتح

 يف اهلصأ يقب يتلاو ةينسحلا عورفلا ضعب ركذ ىلإ ًاضيأ انقرطت دقو
 ةيبرعلا ةريزجلا فارطأ رئاس ىلإ اهنم عورف تحزنو .زاجحلا دالب بلق
 وأ «نادوسلا وأ «ماشلاب وأ «قارعلاب وأ « نميلاب وأ رصمب ءاوس اهجراخو

 يف لب «يمالسإلا ملاعلا لود نم اهريغو «ناتسكاب وأ «دنهلاب وأ «ناريإب

 . ضرألا رئاس

 يبو .يلصألا اهنطوم نلاإ ىزرخحأ ةرم اهحف عورف تداع دقو

 يتسارد يف ترصتقا دقو «ةييمالِسإلا دالبلا رئاس يف رجاه ثيح (ءاهضعب

 ملو :؟"لائيدحو ًاميدق ةينسحلا>ةيرذلا كالاجرل ةرصتخم مجارت ىلع هذه
 :طاوأسنلا نم مهتايرذ ريهاشم ركذن

 «ةيساسألا عورفلاو لئابقلا كلت سوؤر ةمجرت ىلع انه انزكر دقو

 قئاثولا لالخ نمو .مهنم ةثيدحلا ةصاخو «مهريهاشم ضعب نع ةذبن عم
 ءىرخأ رداصم يف اودري مل ثيح «نيرصاعملا لاجرلا تاقث نم ةاورلاو

 ةايحلا تالاجم عيمج يف ةقالخلا مهراودأو مهباسنأ كلذب نيحضوم

 . ةفلتخملا

 ام ثيح انفقوتف «مهرابخأ انلصت مل ىتلا ةينسحلا ةيرذلا ةيقب امأ

 مهلزاتمو مهنطوم نع اوح زن مهلعلو «مهتركذ يتلا ةحاتملا رداصملا تفقوت

 امك .مهل ةبسنلاب ءيش ىلإ انثحب لصي ملف «ىرخأ دالب ىلإ مهلاحتراو

 هللا رسي  رورس فيرشلا ةرجشم ةسارد :انباتكب هيلعف كلذ ىف ةدايزلا دارأ نمو )١(

 يف تايمشاهلا مالعأ مجعم» ناونعب ةلقتسم ةسارد تايمشاهلا ءاسنلل انصصخ ثيح (؟)

 .؟نيمرحلا دالب يف خيراتلا
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 ةيقب مهل سيل يتلاو ةينسحلا عورفلاو لئابقلا ءامسأ ركذ انكرت دق اننأ

 يف ةطيح نع وأ دوصقم ريغ ريصقت نع اهانكرت نوكن دقو «ةفورعم
 يننأ ةياهنلا يف يعّدأ الو ؛هيلإ لصن مل ام ىلإ لصي انريغ لعلو ءرمألا

 نم كانه نأ نقيتم ينئكلو «ةينسحلا ةيرذلا عيمج تيفوتساو تلمكتسا دق

 - كلذ كردتسن فوسو مهركذ نم نكمتن مل نيرخآو «مهرمأ انيلع يفخ

 لوصحلا نم نكمتن نيح ةيلاتلا تاعبطلا يف صقن ام يفونو - هللا نذإب

 . ةفلتخملا اهرداصم نم اهيلع

 :ةساردلا نم فدهلا

 لئابقلا نع ةيليلحت ةيخيرات ةذبن ميدقت ىلإ ةساردلا هذه فدهت

 اهنم لك بسن ركذ عم مهتاعرفتو ءييفارشألا نم رسألاو نوطبلاو ذوخفلاو
 «مهنيب طبرت يتلا تارهاصتلا صعب جيِضَْب عم ؛مهيرصاعم باسنأ ركذو
 نكامألا هذه نع ةذبن ركذ عم ؛مقهتارجسعو- «مهتالقنتو «مهدجاوت نكامأو

 . عرف :لكولإ ةّيَمَت يتلا ةماهلا تايصخشلاو

 ةيساسألا تايصخشلا نم تائمل مجارت ميدقت ىلإ فدهت امك

 اوماق يتلا راودألاو مهتايصخشل ةيسيئرلا حمالملا حيضوتو مهب فيرعتلل
 .رضاحلا انتقو ىتحو خيراتلا ربع اهب

 كلذو «تارجشملاو تاطوطخملا ىلع ةوالع «ةيلهألاو «ةيمسرلا قئاثولاو

 تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب .مهباسنأ عمج فدهب خويشلاو نيرمعملاو

 اهليلحتو اهفينصت مث .اهعمج دعب تامولعملا هذه ةعجارم تمت دقو

 عمج منت كفو ءاهنم عئاقولاو قئاقحلا صاالختساو .أاهليب ةنراقملاو طيرلاو



 ء.ا (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةطيحملا نايدولاو «ةمركملا ةكم ةصاخو قطانم ةدع نم تامولعملا هذه
 ىلع ةوالع .هارقو عينيو «هنايدوو فئاطلاو «ةرونملا ةنيدملا كلذكو ءاهب

 نم ضعب رجاه ثيح «ءاهونطوتسا يتلا ةفلتخملا ىرخألا عاقبلا نم ديدعلا

 ءرصمو «نميلاب ةصاخو «ةيمالسإلا نادلبلا نم ديدعلا نكسو «مهتايرذ

 جراخ فارشألا نم لئابق كلذب اونوكو ءمهريغو «ماشلاو ؛قارعلاو
 .قافآلا يف اورشتنا نيذلا تيبلا لآ يقابك يلصألا مهنطوم

 ىلإ تزيامتو «ةساردلا هذه عجارمو رداصم تعونتو تددعت دقلو

 .«تايرودو ةيعماج لئاسرو «تارجشمو ؛قئاثوو «تاعوبطمو تاطوطخم

 انتاءاقلو «لئابقلا نطاوم ىلإ انتالحر نم ريبكلا مكلا كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 «عاقبلا ىتش يف مهلاوحأو مهرابخأو مهباسنأب نيفراعلاو ةاورلاو نيباسنلاب

 . يشاّوحلا“يف وأ نتملا يف كلذ ىلإ ترشأ دقو

 :رداصملا كلت مهأ نمو

 :ةعوبطملا ١

 خيراتلاو بسنلا ملع يف ةيلصألا رداصملاب انتناعتسا تناك دقف

 صوصخلا هجو ىلع مجعملا اذه عوضومب ةينعملا ةماع ةفصب مجارتلاو
 : الثم كلذ نم

 قفاوملا /ه 818 :يفوت) هبنع نبال - بلاط يبأ لآ باسنأ يف بلاطلا ةدمع ©

 .(مم6

 قفاوملا /ه 877 :يفوت) يسافلل  نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا ©

 .(ما6

 قفاوملا /ه 880 :يفوت) دهف نب رمعل  ىرقلا مأ رابخأب ىرولا فاحتإ ©

 .(ما18

 قفاوملا /ه 51 :يفوت) دهف نب زيزعلا دبعل  مارحلا دلبلا رابخأب مارملا ةياغ ©

 .(م5
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 قفاوملا /ه 407 :يفوت) يواخسلل  عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ©

 .(م15

 /مه ١١١١ :يفوت) .يماصعلل  يلاوتلاو لئاوألا يف يلاوعلا موجنلا طمس ©

 .(م1599 قفاوملا

 /ه١١؟9 :يفوت) يراجنسلل  مرحلا ةالوو ةكم رابخنأ يف مركلا حئانم ©

 .(م7١/10 قفاوملا

 "  ةطوطخملا :

 يتلا ةيخيراتلا تارتفلل ةرصاعملا ةصاخو ءأريثك اهنم اندفتسا دقو

 اهتيقادصم ديكأت يف ريبك رثأ هل ناك امم ءاهتايصخش نع انثدحتو اهانلوانت

 اهترصاعم وأ ءرصعلا كلذب اهدهع“ تقل كلذو ؛قئاقحلا ىلع اهتلالدو

 :تاطوطخمملا كلت مهأ لعلو ءهل ةلماكلا

 /ه 885 :يفوت) دهف نب رمعل  نيمثلا دقعلا. ىلع ليذلا يف نيمكلا ردلا ©

 .(م١٠158 قفاوملا

 .(م1447١ قفاوملا /ه 881 :دعب يفوت) ينيسحلل  ةرجشملا باسنألا ©

 قفاوملا /ه ٠١97 :يفوت) يلشلل  رفاسلا رونلا ةلمكتب رهابلا انسلا ©

 .(مل185

 /غه ا١اا/* :يفوت) يربطلل  نسح ىنب ةيالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحتإ7 ©

 .(م107/54 قفاوملا

 .(م1777 قفاوملا /ه ”٠١17 :يفوت) يربطلل  ةفالخلا ةأشنمب ةفالسلا ةأشن ©

 .(ه ١ ق :ىفوت) ىمعنلل  فارشألا تاماهب جوتملا فاطللا رهاوجلا ©

 : عجارملا - '

 رداصملا تبث ىف هاندروأ ام نإف .ءثحبلا ذه عجارمل ةبسنلابو
 عجرمو ردصم لك ةيمهأ ىلع ًافيكو ًامك لديل ثحبلا ةياهن يف عجارملاو



 ذك (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 : ةرصاعملا عجارملا ركذلاب صخنو ءاهثم

 .روصنم نب دمحمل  زاجحلا فارشأو فئاطلا لئابق ©

 .روصنم نب دعاسمل  اهماكحو ةكم ءارمأ لوادج ©

 : قئاثولا - 5

 عوضومب ةصاخلا ججحلاو قئاثولا ضعبب ةناعتسالا اننكمأ دقو

 مهنم لحترا نم وأ «زاجحلاب يلصألا اهنطومب اهنم ةدوجوملا ءاوس ءانثحب

 امف ءاهمظعم نادقفل ءرداصملا كلت ةردن مغرو .ىرخألا نادلبلا ىلإ

 طبر ىف انيلع لكشأ ام طبض ىف اندافأ دق هلل دمحلاو هيلع انفقو

 ىف ةيخيراتلا ةيمهألا تاذ روطسلا ضعب ةفاضإ ىف وأ «فارشألا باسنأ

 !ففارشألا ىدل ةيلهألا قئاثولا ©

 .ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا"رادب «زاجحلا طباضم ©

 :تارحشملا  ه

 لسالس ىلع ظفاحت اهنإ ثيح «باسنألا ملع يف ىربك ةيمهأ اهلو

 تاقثلاو نيباستلا ىدل ةقثومو ةدمتعم نوكت ام ًابلاغو «باسنألا
 ةميق اهيطعي ام اذهو «ةرجشملا هيف تعضو يذلا رصعلا ىف نيدمتعملاو

 ةبارق مجعملا اذه مض دقو ءروصعلا رم ىلع اهب دتعي ةيقئاثوو ةيخيرات
 اهعومجم يف تمض لصأ ةرجشم ٠ يلاوح ىلع تدمتعا ةرجشم

 :اهمهأ نمو ةينسحلا فارشألا عورفو لوصأ

 .رورس فيرشلا ةرجشم ©

 .اشاب ىلع ةرجشم ©

 . يميركلا روصنم نب يلع ةرجشم ©

 . يرلا ةرجشم ©
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 : ةيعماحلا لئاسرلا - "5

 يف انتدافأ ةنيعم ةيخيرات تاعوضوم نيرصاعملا نيثحابلا ضعب لوانت

 تايصخعشلا ضعبل مجارت رخآلا ضععبلا لوانتو ء«ثحبلاب ةقلعتملا ةينسحلا

 نم لوألا فصنلا يف يرصملا عمتجملا يف مهرودو نابرعلا ©

 ١9. نرقلا

 .دمحأ نب دمحم فيرشلا ةلود ىف دجسعلا ةصالخ ©

 : تايرودلا 7

 امم ةيدقن تاسارد وأ تالاقم ني”#اهضنعي ىف درو امب انعتسا دقو

 , ثحبلا ةدام ىرثأ

 :تادهاشملاو تالحرلا م

 نطاوم ىلع فرعتلا تارايزلاو تالحرلا كلت يل تحانأ دقو
 دالب دادتما ىلع ةفلتخملا مهنطاومو مهتيداب يفو مهلئابق يف فارشألا
 ةيبرعلا مهتاداعو مهديلاقت تشياعو مهلاوحأ تدهاش دقو :زاجحلا
 اذه خانم مهف نم يننكم امم مهني تثدحتو مهنيب تمقاو .ةليصألا

 . 29.هراثآو مهباسنأ ىلع فوقولاو هتعيبطو ثحبلا

 :ةأورلاو نوباسنلا 4

 تاءاقللا كلتل ناك دقو «مهنطاوم يف ءمهلم ريثكلاب تيقتلا دقو

 اندفأ دقف «ثحبلا ةدام ءارثإ ىف رثألا ربكأ مهعم تراد يتلا تاراوحلاو

 نم مث ؛مهتالاحتراو ةفلتخملا مهعورفو مهلئابق باسنأب مهملع نم
 نوكي دقو .اهرشن قبسي مل يتلاو مهتالاجر رابكو ريهاشم نع مهتايورم

 .«نيمرحلا دالب يف تادهاشمو تالحر» انباتك يف تارايزلا كلت انلجس )١(



 5. (ةمدقم) /زاجحلا فارشأ مجعم

 نأشلا اذه يف ءاملعلا رباكأ نم امه ةثالث لضفب هونن نأ انيلع ًامازل
 :زاجحلاب

 تيقتلا دقو ءةمركملا ةكم ماقم مئاق «يلدبعلا عازه نب ركاش فيرشلا ©

 هللا هافش هضرمل ًارظنو «هنم ةدازتسالاو ةدافتسالل ًافوغش تنكو «هب
 بحاص ركاش نب عازه فيرشلا هنبا نم هل تايورم نم تدفتسا دقف

 .ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا ةرجشم

 بحاص «ديز لآ مشاه نب روصنم نب دعاسم فيرشلا خرؤملا ةباسنلا ©
 . ؟"0:اهماكحو ةكم ءارمأ لوادج» باتك

 بحاص «ديز لآ دعاسم نب روصنم نب دمحم فيرشلا خرؤملا ةباسنلا ©

 . "'2«(زاجحلا فارشأو فئاطلا لئابقت» باتك

 نيودتب نينتعملاو 27 نيرصا ما اهيهاحتلا نم ديدعلاب تتعتسا امك
 : مهنمو مهتارجشَمو جهتايورم ضعب نمو فارشألا باسنأ

 زاجحلا فارشأ رابك نم «خرؤملا ءديز لآ دعاسم نب روصنم نب دعاسم فيرشلا )١(
 نم هل .اهيف هميلعت ىقلتو ةمركملا ةكم يف ه ١747 ةنس هللا هظفح دلو .مهنايعأو
 ةلساسلا» ««ملعلا لبج نكس نمل ملقلا ركذ» ؛'اهماكحو ةكم ءارمأ لوادج» :تافنصملا
 ؛؟عبنيو ةنيدملا ءارمأ خيرات» ؛«ةيناطحقلا لئابقلا نم" «ةيئاندعلا تارجشملا نم ةيبهذلا

 ريغو ؛هللا تاقولخم نم ةمكحلا» ؛«عرازملا ةيده» ؛ةءافيفو نازاج ىلإ قيرطلا ليلد#

 «فارشألا باسنأ نيودتب نيئتعملا ةفرعم يف فارشألا» يف عسوتب هتمجرت رظنا .كلذ
 .ها517 ةنس فلؤملا عم ٠)1( مقر هتروص :رظنأ «(184 1١87 ص)

 ءرعاشلا بيدألا يفارغجلا خرؤملا ةباسنلا «ديز لآ مشاه نب روصنم نب دمحم فيرشلا (؟)

 يف م1477 قفاوملا /ه ١705 ةنس هللا هظفح دلو .زاجحلا فارشأ نايعأ رابك نم

 فارشأو فئاطلا لئابق» تافنصملا نم هل .فئاطلاو ةكم يف هميلعت ىقلت «فئاطلا ةنيدم

 ء؛زيزعلا دبع كلملا دهع يف فئاطلا» ؛ةهتيدوأ ضعبو زاجحلا يف نويعلا» ««زاجحلا
 ناويد» ««فئاطلا ملاعم» ءرورس فيرشلا بقع يف ةرجشم ««زاجحلا فارشأ باسنأ)

 !نينتعملا ةفرعم يف فارشإلا» يف عسوتب همتجرت رظنا .كلذ ريغو ؛«يطبنو حيصف «رعش

 .ه١١5١ ةنس فلؤملا عم )١١( مقر هتروص رظنا 1١5١ -181١((« ص)

 لسلست قفو فارشألا باسنأ نيودتب نينتعملا ضعبو نيرصاعملا نيباسنلا بيترتب انمق ()
 . ةيئاجهلا ءامسألا
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 ةينم قيقحت» باتك بحاص :ريمألا يمشاهلا روصنم نب ميهاربإ فيرشلا ©

 يف فارشإلا» :باتكو «؛ةءارمألا مشاوهلا فارشألا ةفرعم يف بلاطلا

 بسن ىف ءاورإلا» ةرجشمو «فارشألا باسنأ نيودتب نينتعملا ةفرعم

 .«ءارمألا مشاوهلا فارشألا

 يبأ بقع يف يرلا» ةرجشم بحاص :يلدبعلا رباج نب دمحأ فيرشلا ©
 . ؟يمنذ

 دمحم فيرشلا فقو ةنجل وضع :ىزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا ©

 «زارح يوذ فارشألا بسن ىف زارطلا رخف» ةرجشم بحاصو ىمن ىبأ

 . [ليدنم يوذ فاوشألا بست نق (ليلبلالا ةرجشمو

 يناثلا يمن يبأ فقو ةنجل وضع :ينتاكربلا يزاغ نب ميشح فيرشلا ©

 فارشألا بسن ىف تاعنايلا فوطقلا»و4َصان يوذ تيكاربلا فارشألا

 تيكاربلا فارشألا بسن ىفثةرخافلا ربك 51 تاكرب يوذ تيكاربلا

 ةرجشمو «اضر يوذ تيكاربلا بسن ىف اضرلا ىهتنم ةرجشاو «ةركاوشلا

 .«ثويغلا فارشألا بسن يف ثوثبملا ملعلا»

 روعفلا فارشألا ةرجشم بحاص :رعفلا نيسح نب ةزمح فيرشلا ©
 . ةلدابعلا

 بسن) : يترجشم بحاص : يمركملا دومح نب دمحأ نب دلاخ فيرشلا ©

 بسن ىف بلاطملا ليثن» ةرجشمو «تاريخ لآ همراكملا فارشألا

 . «ىنسحلا يومنلا تاريخ نب دمحم نب دمحأ

 ةرجشم بحاص :يوادهملا نسحملا دبع نب رهاز نب حجار فيرشلا 3

 ةرجشم بحاص : يتاكربلا ينيسحلا بالث نب فرش نب جارس فيرشلا ©

 .«ىتاكربلا نيسح يوذ فارشألا»
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 ةفراولا ةرجشلا» ةرجشم بحاص :يشاجملا دمحم نب هللا دبع فيرشلا ©

 .«ةشياجملا فارشألا بسن ىف

 دعس نب يلع فيرشلاو يلدبعلا نيعملا دبع نب بلطملا دبع فيرشلا
 لآ ةلدابعلا فارشألا بسن يف ساسألا» ةرجشم ابحاص :يلدبعلا

 . «سابل

 رصان نب روصنتم فيرشلاو يدوجلا دمحم نب نمحرلا دبع فيرشلا

 .«نسحلا نب هللا دوج بقع ىف نسحلا ردلا» ةرجشم ابحاص :ىدوحلا

 فارشألا» ةرجشم بحاص :ىميركلا نيسح نب زيزعلا دبع فيرشلا

 عبني فارشأ نع ةسارد هلو :يزاجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا

 رابخأو باسنأ يف ةدافإلا ىّهتنُم قاتكوإ ثحبلا تحت اهيحاونو ةنيدملاو

 ةينسحلا تارجشملا بحاصو ةداتق "نب نسحلا نب راجه يوذ فارشألا

 ينب راجه يوذ فارشألا“جتنت يف ةدالقلا رهوج» اهنمو ةينيسحلاو

 .«ةداتق نب نسحلا

 ةرخافلا ةرجشلا» ةرجشم بحاص : يربنشلا هللا دبع نب يلع فيرشلا

 . «ةرباتشلا فارشألا ةليبق بسنل

 يف ديكألا تباثلا» ةرجشم بحاص :ديز لآ لصيف نب رمع فيرشلا

 يف نايبلا ةياغ» ةرجشم بحاص :ينانعلا لصيف نب ىسيع فيرشلا

 .«نانع يوذ نييومنلا فارشألا بسن

 بسنلا» ةرجشم بحاص :ىلدبعلا يناجرعلا ىلاعلا دبع نب دهف فيرشلا

 ._؟دومح يوذ ناجرعلا بقع ىف دودعملا

 فيرشلا بقع» ةرجشم بحاص :ىئراحلا هللا دبع نب دهف فيرشلا

 .1ثراحلا دمحم
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 بوبحملا بسنلا» ةرجشم بحاص :يبعصلا نسح نب دمحم فيرشلا ©

 .6بوعصلا فارشألا بسن ىف

 بقع نم ةرتعلا» ةرجشم بحاص :يتاكربلا اضر نب دمحم فيرشلا ©

 .؟ىيحي نب نيسح فيرشلا

 فيرشلا فقو ةئجل سيئر :ديز لآ دهف نب دمحم نب دوعسم فيرشلا ©

 دعاسم فارشأل كرابملا لسنلا» ةرجشم بحاصو ىناثلا ىمنث ىبأ لمجحعم

 .ديز لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملاو ؟كرابمو

 عماول» ةرجشم بحاص :يلدبعلا نوع نب ليخد نب يسنم فيرشلا ©

 .«هللا دبع لآ فارشألا بسن ىف ةلهألاو موجنلا
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 مجعملا يف يجهنم

 اهنود امو عورفلا لك تعجرأو «ةيئاجهلا فورحلا ىلع مجعملا تبتر ١

 ةمركملا ةكم وخرؤمو نوباسنلا اهئامسأ ىلع قفتا يتلا لوصألا ىلإ

 : يلاتلاك يهو « مهتفانصم يف

 نب نسحلا مامإلا انديس و هللا لوسر طبس ىلإ ةبسن :نوينسححلا
 هنم تعرفت يذلاو  امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 : ةثالثلا لوصألا هذه

 نب سيردإ نب ةداتق فيرثشللا قا[ #ةيسن :نويداتقلا :لوألا لصألا ©

 نب يلع نب نيسحلا نب ىسيع نب ميركلا دبع نب نعاطم
 هللا دبع نب ىناثلا ىسوم# وج زئاقلاْضُسَشَعَم رب ربكألا هللا دبع

 نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب اضرلا
 هللا نضر تلاط نبا نب ىلع نب طبسلا نسحلا نب. ىتنمللا

 . هلع

 دمحم مشاه يبأ فيرشلا ىلإ ةبسن :ءارمألا مشاوهلا :يناثلا لصألا ©

 ىسوم نب رئاثلا دمحم نب ريمألا ميسا هي وجمالا

 هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب اضرلا هللا دبع نب يناثلا
 نب يلع نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا

 هللا دبع نب ناميلس فيرشلا ىلإ ةبسن :نويناميلسلا :ثلاثلا لصألا ©

 نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب اضرلا

 هللا يضر بلاط يبا نب ىلع نب طبسلا نسسلا نب ىنثملا

 . همم
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 ام الإ ىرخأ باقلأ ىلإ نورقلا ربع اهباقلأ تريغت دق لوصألا هذهف
 ةمجرت يف لوصألا هذه نم ردحنا بقل لكل درفن انلعج يذلا رمألا ءردن

 هذه نع مالكلا طسبنسو ءرغصألا ىلإ ربكألا نم لسلستلا بسح ةلقتسم
 .مجعملا اذه يف هتدام يف لك .باقلألا

 بقللا اذهب فرع عرفلا اذه ناك ءاوس .هتدام يف عرف لكل :تنجرت 5

 : كلذ لاثمو ءاهلصأ ىلإ عورغلا هذه تعجرأ مث ثيدح وأ ءاميدق

 . لصألا :نوينسحلا ©

 نب يلع نب نسحلا مامإلا نبا ...نب ةداتق فيرشلا بقع :نويداتقلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت «نوينسحلا :رظنا بلاط يبأ

 «(نويداتقلا) رظنا «لوألا يمن يبأ.:لظمحم فيرشلا بقع :نويومنلا
 . (فاقلا) ةدام تحت

 فارشألا) :رظنا «يناثلا يمن َيبأَدَمََحَم'" فيرشلا بقع :نويومنلا ©
 :(نوِنْلا) ةدام تحت ء:(نويومنلا

 ةدام تحت «:(نويومنلا) رظنا ءنييومنلا فارشألا نم :نسحلا وئب ©
 .(نونلا)

 ةدام تحت «(نسحلا ونب) رظنا ء.نسحلا ينب فارشألا نم :ةلدابعلا ©
 . (ءاحلا)

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا رظنا «ةلدايعلا فارشألا نم :ةيدومحلا ©
 . (ءاحلا) ةدام تحت «ةيدومحلا رظنا «ةيدومحلا فارشألا نم :نائطبلا ©
 . (ءابلا) ةدام تحت نانطبلا رظنا «نانطبلا فارشألا نم :هللا دبع ووذ ©

 نم هللا دبع يوذ نم ركاش لآ نم هللا دبع لآ مهنم يذلاو ركاش لآ
 ةكم ماق مئاق) "”ركاش فيرشلا مهنمو ءاذكهو ةيدومحلا نم نانطبلا

 .يلدبعلا عازه نب ركاش فيرشلا )١١( مقر ةروص ءروصلا حلم :رظنا )١(
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 نب دمحم نب هللا دبع نب عازه نب ركاش فيرشلا وهو :(ًاقباس ةمركملا

 هنباو .(ةيدومحلا نانطبلا هللا دبع يوذ دج) «يلدبعلا هللا دبع نب ركاش
 ىلإ عاجرإلا اذه يفو .(ةيدومحلا فارشألا ةفاك خيش) 7)2عازه فيرشلا
 :كلذ نم «نيخرؤملاو نيباسنلا ديفت ةريثك دئاوف لصألا

 بتك نوطب يف يتلا «ةمدقتملا نورقلا يف فارشألا باقلأ حضوت اهنأ ©

 .رضاحلا دهعلا يف ركذ مهل دعي ملو «خيراتلاو بسنلا
 .ةمدقتملا عورفلا هذه ةيرذ نم ىقبت ام ةفرعم ©

 ام وأ ملع يف اوغبن مالعأو ءددع ةرثك اهيف نوكت دق سماوخلا ضعب -

 مل اذإو «مهتدام تحت ةلقتسم ةمجرت مهل درفأ كلذ نيح «كلذ هباش

 .هعرف يف هركذب يفتكأف «طورشلا هذه مهل رفوتت

 .نيرخأتملاو مهنم نيمدقتملا“ْمةزراتلا"“تايصخشلا نم ريثكل تمجرت - ؛

 :ةيفارغجلا عقاوملا لج تفرع  ه

 نكمي ىتح ةمجرتلا بقع ةرجشمَدَدَع ةرثك هيف عرف لكل تلمع 5
 ددعلا ليلق عرفلا ناك اذإو ءدعبألا نم برقألا هلصأ ىلإ عوجرلا

 . ةمجرتلا يف هلمكأب هركذب تيفتكا

 ةيخيراتلا قئاثولا ضعب ًانايحأ عرف لك ةمجرت ةياهن يف تقحلأ
 :ةعيعلا

 .هريهاشم روص ضعب انايحأ عرف لك ةمجرت ةياهن يف تقحلأ 4
 لثم ةيخيراتلا راثآلا نم ًاروص ًانايحأ عرف لك ةمجرت ةياهن يف تقحلأ 4

 .مهارق وأ مهنايدو يف يتلا عالقلاو نوصحلا

 .ةمركملا ةكم :لثم اهومكح يتلا قطانملا ءارمأل ًاريجشت تلمع ٠

 دومح يوذ ةفاك خيش ركاش نب عازه فيرشلا )١7( مقر ةروص :روصلا قحلم :رظنا )١(

 .فلؤملا عم



 (مجعملا يف يجهنم) /زاجحلا فارشأ مجعم 0ع

 ضعبو «ءاهريغو يناميلسلا فالخملاو «فئاطلاو ؛ةرونملا ةنيدملاو

 يتلا لودلا ىلع ةوالع ءايكرتو «نادوسلاو « نميلا تايالوو ندم

 ءايروسو ؛ندرألاو «قارعلا لثم ؛ىرخألا قطانملا ىف اهمكحب اوماق
 .اهريغو

 ١ سراهف ةدع مجعملا اذهل تلمع ١ يلاتلاك يهو :

 © .ذوخفلاو نوطبلاو لئابقلل سرهف

 . عضاوملاو نادلبلل سرهف ©

 اهرايدو اهعورفو فارشألا لئابقب:ةيلغفلا انتفرعملو .مدقت اممو
 المع نوكي نأ هللا نم نيجارأ باَتْكْلا اذه فيلأتب انمق دق «ةفلتخملا
 . عاقب سدقأ يف .ةيرذ لضفأل ةمدخو ههجول ًاصلاخ

 ةيركملا هب
 ةيرحجه ١14754 ةجحلا يذ يف

 م١٠١٠ ؟ رياني قفاوملا
 يللق دمحم نب ءايض دمحأ فيرشلا

 ينسحلا يواقنعلا



 (ز -ر -ذ-د - خ- ح- ج- ث - ت - ب -1) /زاجحلا فارشأ مجعم

 لوألا ءزجلا

 (ز .ر .ذ .د ةنوضص#ةوع ث .تا.ب.أ)
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 هةذب/ (فلألا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

000( 

 تيكاربلا ”ميهاربإ ووذ فارشألا

 فارشألل ةيسيئرلا ثالثلا لئابقلا دحأ مهو .ىتاكرب مهدحاول لاقيو

 تيارا
 ,؟2يناغلا يمن: يبأ نب تاكرب نب "9ميهرب] فيرشلا بقع نع مهف ٠ 7 و 5-00 5 1

 ةمركملا ةكم فارشأ ءالجأ نم «ةليبقلا هذه سأر ميهاربإ فيرشلا ناكو

 أئيش ميعنلاو ليخلاو لبإلاو راقعلاو . عايضلا نم عمج .مهئاينغأو ٍمهئاسؤرو

 ٠١ قفاوملا "0 ,730 ةنيهرتح الا ئدامج ١١ يف يفوتو ءًادج ًاريثك

 :رظنيلف «تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 ء65١ .غ66 ص لودلا خيرات :هسفن فلؤملا « ١78 ص مالكلا ةصالخ :نالحد

 لئابقلا نم :هسفن فلؤملا ,5: .”5 ص ةكم ءارمأ لوادج :دعاسم فيرشلا ٠

 نويعلا :هسفن فلؤملا 7 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 868 ص ةيناثدعلا

 275” ص ١ ج ةيدوعسلا لئابق مجعم :رساجلا دمح ٠١54: ص زاجحلاب ةيدوألاو

 ةكم نيب :هسفن فلؤملا 0507 ١7. ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ١

 :يربطلا ١576147 .175 ص هتلحر :يتاكربلا فرش ١557« ص تومرضحو

 ةرجشم ؛5315 ص طوطخم 7 ج ةقرفتم تاحفص 7 ج ؛١ ج نمزلا ءالضف فاحتا

 .(ءابلا) ةدام تحت ءتاكرب يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 ؛«١4” ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا ,«177 ص رهاوجلا دقع :يلشلا :هل خرأ (5)

 1 277 ص مالكلا هصالخ- : نالحمد

 ,ةيلاتلا ميهاربإ يوذل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (4)

 ١5. ص '؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا (6)

 .805 ص «4 ج موجنلا طمس : يماصعلا



 (فلألا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم هم

 «بلاط يبأ فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ عم ةزيمتم ةقالع هل تناكو
 ماا قفاوملا/ه7١١٠؟ ةئس نميلا ةهج نم هتافو نيح هعم رضحو

 :ةمركجلا ةكيب ةالدعلاب هدو

 : ءانبألا نم بقعأو

 فيرشلاو «ًادمحم فيرشلاو «ليعامسإ فيرشلاو «تاكرب فيرشلا
 فيرشلاو ءاعازه فيرشلاو .ءتاكرب فيرشلاو .ناوضر فيرشلاو ءنيسح
 ,©0نارمع

 تالاجر نم ناك :ميهاربإ نب دمحم فيرشلا هنبا يف هبقعو
 نب هللا دبع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ دهع يف ةكمب نيزرابلا فارشألا
 تاحالصإ ىف زراب رود هل ناكو ؛ةلدابعلا 5300 ىبأ دمحم نب نسح
 هقدر ىدم كيف ةياقع العرف يق ديعلا كلذ ىف ةيمكلا
 نيز فيرشلا ءو نيسح فيرشلا( : متو مانا ةعب نقعملا 1و
 عازه فيرشلاو «تاكرب فيرشلاو «نسحيلا .دبع فيرشلا ٠و نيدباعلا
 .رمع فيرشلاو

 : هبقع ريهاشم نم ةمركملا ةكم ةرامإ ىلوت دقو
 /ه87١٠ ةنس ةكم ةرمإ ىلوت :ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب فيرشلا ©

 رشع ةتسو رهشأ ةعبرأو نينس ةرشع اهيف رمتساو 2«م١1717 قفاوملا
 هتريس تدمح دقو «فارشألاب ناسحإلا ريثك هرصع ديحو ناكو ًاموي
 71 قفاوملا /ه95١٠ ةنس ىناثلا عيبر 59 يف يفوت ىتح اهب ماقأو
 .©9ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو م1287 ليربإ

 .رورس ةرجشم عجار )١(
 .1864 ص ديؤملا ءانبأ :تالع نبا (5)
 ,ها# ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا :475 ص ١ ج رثألا ةصالخ : ىبحملا(؟)

 258 غ54 ص ' ج نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا 2777 ص رهاوجلا دقع : يلشلا
 ع. ١1660 ص لوادجلا : قباسلا فلؤملا 9٠_44 ص مالكلا ةصالخ :نالحد 8



 نمل (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دعب ةكم ةرامإ ىلوت : ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب نب ديعس فيرشلا ©

 م1784 ربوتكأ 59 قفاوملا/ه95١٠ ةنس ةدعقلا يذ ١١ ىيفو هيبأ ةافو

 ؛تام نأ ىلإ اهب يقبو رصم ىلإ هجوتف ديز نب دمحأ فيرشلا هفلخ
 ميهاربإ 000 ةيرذلاو «بقع ديعسل سيل هنإ# نالحد لاقو

 .تاكرب نب هللا دبعو 2!تاكرب نب ىيحي نم اهلك «تاكرب لآ

 ةكم ةرامإ ىلوت :ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب نب ىيحي فيرشلا
 - ١١4 ةنس يف مث م8١١91١١ قفاوملا /ه١7١١ ةنس ذنم ةمركملا

 ضرأب نفد هنإ :يريطلا لاق «م19/7 ١5١ قفاوملا/ه5١

 نم ةنسح ناكو «بلاط يبأ نب يلع مامإلا تنب ربق بنج ماشلا

 «تاكرب نب يمن ىيبأ دالوأ نم هم حلصأ تيأرامو «ءانرهد تانسح

 ١8 ةدمل م577١ قفاوملا /ه1,058 ةطس ةمركملا ةكم ةرامإ هنبا ىلوتو

 ةكم ةرامإ ىيحي نب نيسح نياهللا دبع افيرشلا هديفح ىلوت مث ءأموي

 ءاموي ١7و نيرهش ةدمل ما١الا/ ١ .قفاوشلا/ه85١١ ةنس ةمركملا

 . "؟”مهمجارت يف عسوتلا ىتأيسو

 ةكم ريمأ ليكو ناك :تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ فيرشلا ©

 ةمركملا ةكمب ىفوتو «قرشلا ةهج ًايئاغ ناك نيح ديز فيرشلا ةمركملا

 هيخأ نمز ىف كلذو ء«ها١١؟58 ةجحلا يذ 8 ىف ةالعملاب نفدو

 .0ةيركملا ةكم ريمآ تاكزب كفيرشلا

 نب دعاسم ال5 ,ا٠ ص رخافلا ردلا :رهاطلا 8 ص ا ج مالعألا :يلكرزلا

 ."90 ص ةكم ءارمأ لوادج : روصنم

 )١( ج نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا ؛5175 ص 5 ج موجنلا طمس :يماصعلا "

 فلؤملا 44 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ا ص ردلا :رهاطلا ه4 هم ص

 ١90. ص لوادجلا :روصنم نب دعاسم ١505. ءا6ه ص لوادجلا :هسفن

 .(ءاحلا) ةدام تحت .«تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .04 ص ١ ج نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا (0)



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5

 فيخو بيعش يبأو ةورع يبأ ىرقب ةمطاف يداوب مهبقع نكاسمو
 «ندرألاب ةلق مهنمو «ةروئملا ةنيدملاو ةمركملا ةكمب مهنمو .ةحلافملا

 .ةزيجلاب نبللا طفس ةيرقب رصمو

 :مهو نوطب ةسمخ ىلإ رضاحلا انتقو يف نومسقنبو

 نب تاكرب نب ىيحي نب نيسح فيرشلا بقع :23نيسح ووذ- ١
 ,مهنع انثدحت ذوخفلا نم ةينامث ىلإ هبقع عرفتيو ءميهاربإ نب دمحم
 . مجعملا اذه ةدام تحت لك

 نب دمحم نب تاكرب نب هللا دبع فيرشلا بقع :(")هللا دبع ووذ - ١
 يف مهيف عسوتب ًاضيأ انقرطت «نآلا عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو «ميهاربإ
 . مهداوم

 .ميهاربإ نب دمحم نب ورمُع نب لفن افيرشلا بقع : "7ةحلافملا - ”

 نب دمحم نب نيدباعلا نيز فيرَشَلا سقع.:2'نيدباعلا نيز ووذ - ؛
 مارت

 .ارقش لآب نوفرعيو ؛'”ميهاربإ ووذ - ©

 )١( (ءاحبلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا ,

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛هللا دبع ووذ فلرشألا < رظنا(5)
 .(ميملا) ةدام تحت ,ةحلافملا فارشألا :رظنا (©)
 .(يازلا) ةدام تحت «نيدباعلا نيز يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(فلألا) ةدام تحت :؛تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا (9)



 تاكرب نب ميهاربإ لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

,0 

 | ةيضي] [ هع ] [ س] [ طش





 ن (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(00 

 تيكاربلا ميهربإ يوذ نم ميهاربإ ووذ فارشألا

 .ارقش يوذب نوفورعملا

 اضيأ نوفرعي مهو .تيكاربلا (7يهاربإ يوذ فارشألا ذاخفأ دحأ

 . ميهاربإ يوذب

 فيرشلا ةيرذ نم ارقش بقلملا ميهاربإ فيرشلا بقع مهف
 . 0 يحن يبأ دمحم نب تاكرب نب ميهاربإ

 :مهو ءانبأ ةثالث يفعملا نيسح فيرشلا ةنبا نم بقعأو

 .دمحم فيرشلاو كما: تفيرشلاو ءنسحم فيرشلا

 ءارقش يوذب يزاغ هللا دبعو يتاكربلا فرش فيرشلا مهركذ دقو

 ,*روكذملا ةتيرشلا ةدئاو اهنآ هداولا ئوزي اع نلع هذه ارقكر

 :2!ءهو عورف ةثالث ىلإ نومسقنيو

 نيسح نب دمحم نب دعس نب دمحم نب دمحأ فيرشلا بقع :ةيلاطقلا ١

 نب نيسح نب دمحم نب دعس نب دمحم فيرشلا مهنمو «ميهأربإ نب

 نا مع

 .(فلألا) ةدام تحت «تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا نارقشلا ميهاربإ يوذ ةرجشم :رظنا (؟)

 0١05. ص ال ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع «1547 ص «ةيئاميلا ةلحرلا :رظنا (9)

 .يتاكربلا ميشح فيرشلا ةياور بسح (؛)
 ةنس يناثلا عيبر ١؟ يف ةخرؤم ارقش يوذ فارشألا ضعبل يضارأ عايتبا ةقيثو رظنا (5)

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف ه



 نب بلاط يبأ فيرشلا بقع :شيباهدلاب نوفورعملا بلاط وبأ ووذ - ؟
 فيرشلا مهريبكو .يتاكربلا ميهاربإ نب نيسح نب نسحم نب نسح
 .هللا همحر يتاكربلا شوبهد دمحأ نب يلع نب حلاص نب نباز

 نب دمحأ نب دعاسم نب ديعس نب ةيطع فيرشلا بقع مه :ةيطع ووذ - '
 .ددعلاو تيبلا مهيفو «يتاكربلا ميهاربإ نب نيسح

 :مهرابك نمو

 .يتاكربلا ةيطع نب دعس نب يلع نب نسحم فيرشلا ©
 .؟ميهاربإ يوذ تفارغألا يبس يف ميركلا دقعلا» ةرجشم بحاص نسحم نب نيسح فيرشلا هنباو

 .يتاكربلا يلع نب رمع فيرشلاو ©

 .يتاكربلا ةيطع نب َدَعَس" نب فراش نب فرش فيرشلاو ©

 فارشأل نوطلاخم مهو ؛ةمطاف َيداَوب بيعش يبأ ةيرقب مهنكاسمو
 .تيكاربلا هللا دبع يوذ



 3 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

4 5 2 1 1 

 ل 3
+ 1 --_ 4 

 : ا ١ تيجو
 7 ا
 0 0 ع ا اا

 2 بو . 2 7 - و0

 نا 1! ىلا يعطر حش دوب 3 5
 0 ءانمزرعزان نس ةرمصل نولس رجس :ف تارشو 1 هد 1 3

 او رسل
 هاش يدرب لنج واسئل دل لهع و رللا نيدعس 22 3 2 8 فورا“ س لت ©“ ث 8

 0 .انيردخ موكب كاب انلرهدرفاغلا لج ة سر اهل هسئأب 3 2 حا

 0 ١سم د موحد كفر هارغ يروا دعاسميل !ادعأن لا 0 تادع هن نيزوعمنبتلا يح تصحح نيه أررل 00 ادعوا نينو ع دح
 هع ١ * ١ ايدول ا بف درس ئيء , و 03 ا 0 د نكتة كلذو قرشا ماا ار رد يسيلال

 ينضح ّ 1 رب هادم حاس جاربألا لوتعأس تلاصا نع اس رخام 6 ل نيش 0 م 5 6 0 تا اللا دب 5 داق برس ازم نم مونستر لو ؟نانهبرشعاش ةلاضادم 3 5 0 ١.

 3 0 ا ا ةياحتدلزا جاما دما كوب ةيزكازت» لا هي

0 
 سا“ دهقاهيم..[|

 ب 2 كبل

 3 اكو ب ةجيرل ة هرج ساهر :ذاخأ ١ عج بش نيشان تب ا ب اا وسا ل

 ٠ 7 اق رتطابتخاد دورا لا نمير بابو [طزل انين هرم ثقواماشد كلا + ٠-2 يمن.
 " ماعاد دوو رز زلاو سلا روح راو ا شتا اد منا شانات تاقارطتس )ارق راو كوشات 7

 0 هنمدؤلل نلوهرثلر ءااس ]كو نع رمجر فار ءلغاا 2« بتر (طلاوؤ اسملاو ثرخجاد 1 سا ْ

 لل ذعار وار اعز بو لج تيبس عام حيت دنع عاشوا اد
 ت7 نوم فال يال منول يلو لا بقرتن اا مرا كول يرانا
 دبي فل ؟ ةراعال اناقة : اياز أد مزاح امال اك راين انرتا حاب رار اكرصاكيد
 ا 0 رباب عال! تامر لا الكل ةطبسرا نحال, ل رتألو لب دنو طجانالهبوتطعالو

 0 لاير ةئام اهلك ب ليي لوتناو بجعل ارزجتر ويلك اورد حباب بردص
 / : باني راه 1 ادي نو ركل اعنا مثيلا انيب لك ف مج هاوار رت هش

 0-0-3 يحس :: حي هرطبتمل هل ثذاورو لل عيبا ل لقط اهلا 0 ثلا ننربك هلا 22200 0 : : ليست: عطا تعامد راف فهذي اع 2 ايلا ارتعاو رار شن هلأ سام
 مار ذم“ واو زو دماقو حياه خا نسا اراارانبلا | -_ لا ل ازيولاو 2 نايل لتلا ديت ا ريسلا ُ ماثمزررح ناحو دش و ؛ -:

 ملا .نالمااطت اا دالعأ ب ,61 نيحلإ ام لم ةيسلا مدحت . ا
 ايم اق نايقتث تحرم بكشعي 2520 - مسلك هر نم روكىلا يرتاح كلب مرش ت دال قر 7 0 تمألو خاب ع مئاراإو مسانمالو لل 0 كَ الط هلداذلو تين :هقوزح نأ و هزاحإ كلا نحسيتيسلا ٠

 ارش مدع هل بع يزرع ض -_
 : ا يي ملال ! نمر 0 كزإ :نماع 1 0

 1 اء 53
1 : 
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 "نارقشلاب نيفرعملا" تيكاربلا ميهاربإ لآ نم ميها ربإ يوذ فارشالا ةرجشم



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 18

 ف

 تازارحلا ميهاربإ ووذ فارشألا

 .©"زارح يوذ فارشألل ةعستلا ةيساسألا ذاخفألا دحأ

 نب بلطملا دبع نب شيورد نب '"7ميهاربإ فيرشلا بقع مهف
 .زارح يوذ ةفاك دج «زارح نب دمحأ نب دوعسم نب دمحم نب نسح

 : مهو ءانبا ةعبرأ نم بقعأو

 :كليحم ةفيرشلا ب ١

 ست ب قلاع

 :ناع هنقيرشلاو

 ”سيردإ فيرشلاو - :

 :مهو عورف ةدع ىلإ رضاحلا دهعلا يف نوعرفتيو
 . ميهاربإ نب دمحم فيرشلا بقع :دمحم ووذ

 . ميهاربإ نب نيسح فيرشلا بقع :نيسح ووذ
 . ميهاربإ نب يلع فيرشلا بقع :يلع ووذ
 . ميهأربإ نب شيورد فيرشلا بقع :شيورد وود

 .بيلغتلاب ميهاربإ يوذب نوفرعي مهو :رصان ووذ
 و دعبت يتلاو «ةذفنقلا ىرق ىدحإ يهو «ةقود ةيرقب ًاعيمج مهنكاسمو

 .(ءاحلا) ةدام تحت «زارح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ميهاربإ يوذ ةرجشم ؛رظنا (؟)



 58 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 مهخيش وهو :يزارحلا هللا دبع نب نسح نب ميهاربإ فيرشلا ©

 . يلاحلا

 .يزارحلا شيورد نب مسالا يبأ نب ربحم فيرشلا ©

 مع





 الا

 نيزارحلا ميهاربإ يوذ فارشألا ةرجشم

 دمأ مهعربإ
 ا يلع ع ركلا ديع

 ميهلربإ ضرع يلع :
 اص الع دحام

 0 0 ميهاربإ

 دحأ مساقلب د



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 7

4 

 تمسح ويك ؟ريهازبإ ةالوا فارشألا

 يوذ فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ ءينسح مهدحاول لاقيو

 .:فاوشلا لهأ نيج

 نب ةثيمر نب نالجع نب نسح نب ميهاربإ فيرشلا بقع نم مهف
 يف اهب أشنو «ةمركملا ةكمب دلو «ةليبقلا هذه سأر .لوألا يمن يبأ دمحم

 ةنس خياشملا نم ةعامج دي ىلع هل زيجأو : فشلا تالكلم هينا فنك

 477 ةنس يف تاكرب هيخأو هيبأ عم ةليبطخو م477١ قفاوملا / ه7

 فارشألا ىوآ هنوكل هركذ عطقق مث 85475 ١47١ قفاوملا ه7

 ملف مهداعبإب هرمأ دق هوبأ ناكو ©لّوألا يمن يبأ دمحم نب حجار يوذ

 زاجحلا ةرمإ رارقتسال ىعشأذق“”قةلَوَغ نإ“ نّسح فيرشلا هوبأ ناك .لعفي

 هندب فعضو امهتوقل هنم رمألاب ىلوأ امهنأو «ميهاربإو تاكرب هيدلو يف
 ةكم ةرامإ لي مل نالحد لاقو .رمألا هل متي ملو «ةدابعلل غرفتلا يف هتبغرو

 نينسلا ضعب يف ةبطخلا يف تاكرب فيرشلا هيخأ عم كرشأ امنإو ؛ةمركملا

 نب زيزعلا دبع نأ الإ ؛ةمركملا ةكم ءارمأ نم بسحي مل كلذلو .عطق مث

 حصألا هلوقف كلذل ءهل رصاعم وهو يسافلا ركذ امك ةكمل ريمأك هركذ دهف
 هيلع ضبق ثيح ؛م445١ قفاوملا/ه844 ةنس رصم ىلإ رفاس دقو

 لهأ نسح يوذ نم ميهاربإ يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 :رظنيلف ءقاوشلا

 نميلاو ةكم نيب :هسفن افلؤملا .45 0١ ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا

 دمح 5١٠. ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ءال[ ص ةكم ةيدوأ 219 ص
 .”" ةرجشم لوادجلا :روصنم نب دعاسم غ8 ص ةيدوعسلا لئابق مجعم : رساجلا

 .(ءاحلا) ةدام تحت :«قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا :رظنا (؟)



 فر (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م51405١ قفاوملا/ه874 ةنس ًالبق رصم ىلإ رفاس دق ناكو «ناطلسلا
 ىلإ امهلقن مث «ةرهاقلاب ةعلقلاب امهسبح ؛ناطلسلا ناكو ناطلسلا همركأو

 /ه800 ةنس ةجحلا يذ ؛ يف اهب تام ثيح طايمد ىلإ مث ةيردنكسإلا
 , 3001561 رياني ه قفاوملا

 .يناميلا ةقاشلاب نونكسيو ,20ميهاربإ لآ فارشألاب هبقع فرعيو

 ةقيمغو رايع يداوو ةريعشلاو ةنيطلا يف ةقود ةيرق يف نكسي نم مهنمو
 .ةمطاف يداوب ةلق مهنمو قاوشلاو

 :امهو 7 نينبا بقعأو

 خرأ ؛م405١ قفاوملا /ه8١8 ةنس نميلا بوص يفوت :راش فيرشلا - ١

 .دهف نب رمعو «يواخسلا هل

 ةكمب يفوت «ةريهظ نبا ءاعدتساي ةعامج هل زاجأ :دمحأ فيرشلاو - ؟

 ,«يواخسلا هل خرأ م577١ _ويلويقفاَوَمْلا/ه877 لاوش يف ةمركملا

 دّمعلا :يسافلا 2705 ص ١5 ج ةرهازلا موجنلا :يدرب يرغت نبا :كلذ يف عجار )١(

 ريتلا :هسفن فلؤملا ال١7 ص ١ ج كرلسلا :يزيرقملا كامك صا ١١ ج نيمثلا

 53 ج مارملا ةياغ :دهف نب زيزعلا دبع :4256 . 4 ص 04 ُج ىق؟ ص 7 2

 : يواخسلا 05524750 ص نيمكلا ردلا :دهف نب رمع ةة/ىكل ؛:5975 ع٠ ص

 1 ج 6: ص ١ جعأا ص س20 15 ص 7 جمماللا ءوضلا

 : يربطلا 2١54 ص لودلا خيرات : نالحد « مالكلا زيجو :هسفن فلؤملا « ١ ص

 ةأشن :يربطلا «55 ص بابللا بل ةفحت :مقدش نب نماض «.٠١5 ص ةفالس ةأشن
 ج مركلا حئئانم : يراجنسلا 6 ص فيطللا عماجلا : ةريهظ نبا ,4 ص ةفالسلا

 .4غ١ لك ءا/ ص ١ ج ة58 5556 ص ١

 :روصل؛م نب دمحم (48 ص لودلا :نالحد ءام6 اال ص هتلحر :ىتاكربلا فرش )ع(

 ةكم ةيدوأ 2474 ١١«. ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ١ ص فئاطلا لئابق

 .4 ص ةيدوعسلا لئابق مجعم :رساجلا دمح «79 ص نميلاو ةكه نيب ؛,/5 ص

 . ةيلاتلا رورس فيرشلا ةرجشم «ءاسسح مهتر جشم رظنا 89



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ذ

 ءانبأ ةعبرا دمحأ فيرشلا بقعأو دهف نب زيزعلا دبعو .«دهف نب رمع و

 .مهو

 تاكربو دمحم :مهو ةئالك بقعملا :دمحم بفع 7 و :تاكرب فيرشلا قا

 كمه و مسالا وبأ :امهو نينبا بقعأو : لمحيم فيرشلا تى

 «نالعشو «فايعو «لبلهم :مهو ءانبأ ةتس بقعأو :ميهاربإ فيرشلا

 .راشبو «دمحأو ( بعصو

 :مههو عورف ةدع ىلإ مويلا نوعرفتيو

 نب نسح نب ميهاربإ نب فايمم تكور سشللا بقع ا

 . نسحو يدهم :امهو نيِنِبا بققعأو ؛«ميهاربإ نب دمحأ

 نب نسح نب ميهاربإ نب دمصلا دبع فيرشلا بقع :('9نادمصلا - ١

 : 2 ل
 نب دمحأ نب نسح نب ميهاربإ نب بعص فيرشلا بقع :؟9توعصلا -#

 . هبقع ليذت يذلاو «ديشرو ليي :امه نينبا بقعأو : ميهاربإ

 فيرشلا ىلا ةبسن «نيدحملا مهل لاقيو :(49 هيدلا يبيح لآ -

 دج ميهاربإ نب دمحأ نب نسح نب ميهاربإ نب راش نب نيدلا ييحم
 فيرشلاو لوح فيرشلا :امهو نينئبا بقعأو :ميهاربإ دالوأ

 ..ثدللا بونج هبقع نكسيو ؛ ميهأربإ

 .(نيعلا) ةدام تحت .«فايع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . (داصلا) ةدام تحت «نادمصلا فارشألا :رظنا (؟)

 . (داصلا) ةدام تحث «بروعصلا فارشألا ؛رظنا (9)
 .(ميملا) ةدام تحت «نيدلا يبحم لآ فارشألا :رظنا (:)



 7 (فلألا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب مساقلا يبأ نب يلع نب يدهم فيرشلا بقع : !يدهم لآ  ه | 1 0 > 0

 .ميهاربإ نب وس نب نسح

 اذه ةدام تحت لك ءاهنع انثدحت ءذاخفأ ةدع ىلإ نوعرفتي مهو
 . مجعملا

 ير

 .(ميملا) ةدام تحت «يدهم لآ فارشألا رظنا )١(





 ناطع نب نسح نب ميهاربإ لآ فارشالا

 ميغا ربإ

 اا/



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 74

 )هر

 ةربانشلا ميهاربإ لآ فارشألا

 نر 17 عارب] فقيرنإللا ينقع وفا 9009 نادنعلا :ةقارتقألا ةاهقأ دعا

 «بلاط وبأ فيرشلا بقعأو «ربنش نب ديعس نبا نسح نب بلاط يبأ
 ف للا وشب تيرقلاو نيدناعلا ند هيفي ركلا "معو دخلا يحمل

 ةظفاحم يحاوض دحأ (ميليسملا يداو) ةقود يف مهنكاسمو . يلاحلا هبقع :

 ةمركملا ةكم يف ةربانشلا مهتموميعءانبأ عم لاصتا مهيدلو «ةذفنقلا

 . "7فئاطلاو

 :رضاحلا .دهعلا يف مهريهاشم نمو

 . هللا

 ةيناثلا ةقود ةسرلم ريدم : يربنشلا دمحم نب نيسحلا فيرشلا ©

 . ميليسملا يداوب

 ىفشتسمب بيبطلا : يربنشلا زيزعلا دبع نب دمحم فيرشلا روتكدلا ©

 .ةدجب دهف كلملا

 ىفشتسمب بيبطلا :يربنشلا حون نب حلاص فيرشلا روتكدلا ©

 .ةدجب لافطألا

 )١( (نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا .

 )١( .ةيلاتلا ةربانشلا ميهاربإ لآ فارشألا ةرجشم رظنا

 ) )5.يربنشلا هللا دبع نب يلع فيرشلا ةياور



 79 (فلألا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 تانبلا ميلعتب هجوملا :يربئشلا دمحم نب نسح فيرشلا ©

 . ًاقباس فليظملاب
 . يربنشلا يلع نب نيسح فيرشلا سدنهملا ©

 .يربنشلا يلع نب دمحأ فيرشلا ©





 نم رلا ديه

 محام

 روتسم نيدباعلا نيز

 بلاط وبأ

 ةريبانشلا ميهاربإ يوذ فارشألا

1 



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم را

5( 

 ةيواقذعلا ضيبألا لآ فارشألا

 .ةيواهعلا ؟7يرصي لآ فارشألا تويب دخأ

 نب ىفطصم نب ضيبألا بقلملا ")ىلع فيرشلا بقع مهف
 . يواقنعلا يرصب نب رمع نب "97دمح نب يلع نب دمحم
 : مهو ءانبأ ةثالث ضيبألا بقلملا يلع فيرشلا بقعأو

 .بقعي مل :دمحم فيرشلا - ١

 ,ًاماشه فيرشلا «بقعملا ىلع (فيختلا [ابقعأ :ىفطصم فيرشلا - ؟
 .انومحم تكركلاو امر كتافيوشلاو . لذات :فيرشلاو

 نميأ فيرشلا :امهو نينبا نم بقعأ :دعس بقلملا دومحم فيرشلا -
 : ةماسأب ريهشلا 008 فيرشلاو

 .انق ةنيدم نونكسي ةلق مهو

 نأشب «تاكرتو تاعيابمو تاداهشإ :ةيعرش انق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب قئاثولا راد )١(
 .م18487 قفاوملا /ه١٠7١  ىتح ه1577 ةنس نم ةيواقئعلا تابترم
 قفاوملا /ه185١ ةنسل انق خيرات رتفد 70 نزخم :ةرهاقلاب ةيموقلا تاظوفحملا راد
 5١. نيع 5١8١ لجس م4
 .ما6 قفاوملا/ه : ةنس ةجح ةصاخو «ةيلهألا ةيواقنعلا ججح ةعومجم

 زونكلا :رقص 2148 ص رصم ةيورع :لولمش 7٠ ص ١ ج باسنألا رحب :يعافرلا
 67 ص نايرعلا :رماع ناميإ اال ةيبهذلا

 .(ءابلا) ةدام تحت «يواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا (؟)
 .(ءافلا) ةدام تحت ؛لاوفلا لآ يف ؛دمح نب يلع لآ ةرجشم رظنا )م
 ةراجيإ نأشب ىرصب رمع نب دمح فيرشلا مهدج روضح اهيفو «ةيلاتلا ةقيئولا :رظنا 0

 .ه 17١5 ةنس ةدعقلا يذ 77 ىف انقب فقولا ضارأ يف



 م (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 «ضيبألا لآ ريبك وهو :يواقنعلا ضيبألا دعس بقلملا دومحم فيرشلا ©

 يف انق ةنيدمب يفوتو «ىوقتلاو حالصلاب هل دهشو هللا باتك ةظفح نمو
 . 5٠٠١ رياني 8 قفاوملا/ه١57١ لاوش

 يق



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 1 9 ةددعت اا
 1 2 

0 00 1 7 

1 0 1 2 

 7 0 0 0 ع 9 ايدام ملي 1 0 0 0
 1 طرا 0 1 3 0

 #8 1 ل 0 2. احا نما م تريوعم مه رتالر؟ 1 1 ْ
: 5 0 3 

 !/“ 3ك )كدر علك تم , :!نرموعل
 0 تلاع دع الايلالاطو طافت طاب 01 1 ١ ؟ مل ئرزغرل )حالو تنال ارا لا لورول طارد قم ”اب 50 ل 3 ارا داب ىزرطل اجنز) اهم | نما 0

 كَ عم اه 3 /6 : 1 ملمع همنا تفاعل 0006 و د 4 ظ - مدعو دالعإلر از ٍِس 14 ١ 0: 00 0 انرردكو د

 م عع شامل جرا نام نأ 7 مما 1 5 0
 37 0 1 قار 2 ا

 0 00ج ل اي قئادتنلت] أ. نرش نام : 31 1 05 31
 دول امرا من الدلع يس ذل نوت وعزم طرا :٠ ةنج و
 ٍ ١ "هلل مارل الاهل عسر كال يسوم ف أ رررلالا# ها ع

 9 أ ملط! هدفنا هون املا ١ ا

 12 ها قا بعرف د _ 27 6 1 6 1

 0: قار لل اطواتح يدر تعزف كراس فن 3 يل دوي ذب هلم ها 00 را 1 : : 1 هلام رولا كلاطبلاواوشلا .00٠ د
 . نمل ماهل انوا مؤ وعمه زلنا لكك كد هانم 0 م

 معربا

 اة تعتشم را لعدن زالوا: لا
 0 ميا رتل ارك اوم لإ م 00

 ا 207 0 يضر هتاهل] هور لان سر ١

 0 ياكل ٍُ كلذ 0 1

 ب اما 0 51 1

 ا 03 0 0 1 0 0

1 

 انقب هر ا فاقوأ نأشب ةقيثو

 ةجحلا نطابب انقو زاجحلاب مهنم ضعب روضحو
 مه ١١١5 ةنس ضيبألا لآ دادجأ نم يرصب رمع نب دمح فيرشلا مهنمو



 م0 (فلألا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

039/0 

 ةشياجملا ةبابح يبأ دمحأ لآ فارشألا

 . "')ةشياجملا فارشألل ةثسلا ذاخفألا دحأ

 نب نسح نب ناسح نب ةبابح 7 ريع فيرشلا بقع مهو

 «شاجملا دمحم نب يلع نب هللا دبع نب يناثلا فيس نب حجار نب نسح

 .ةشياجملا فارشألا عيمج دج

 :امهو هينبا يف هبقعو

 مةبابح وبأ نسح فيرشلا

 .ةبابح وبأ ةدر فيرشلا

 يفو ««ثيللا بونج تارتم وليك ا/ دعب ىلع» ءاهلبلا ةيرق مهنكاسمو

 ءامندق ةقياعسلا ةفاوقألا نين ةاهح نبأ تب

 :مهريهاشم نمو
 .ةشياجملا فارشألا ريبك ناك :ةبابح يبأ دمحأ نب نسح فيرشلا ©

 دهع يف يشياجملا نادبل نب نمحرلا دبع فيرشلل ًافلخ ءمهخيشو
 ءيلع نب نيسحلا فيرشلاو «نوع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا

 .ةمركملا ةكم يريمأ

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار ؛(ميملا) ةدام تحت ةشياجملا فارشألا :رظنا )١(

 .177 ص زاجحلا لئابف مجعم : يدالبلا 645 ص

 .ةيلاتلا ةبابح يبأ دمحأ لآ ةرجشم :رظنا (؟)



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م45

 ةخيشملا نع هدلاو هل لزانت :ةبابح يبأ نسح نب يخلبلا دمحم فيرشلا ©

 يف يلع نب نيسح فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ رمأ ردص مث ؛هنس ربكل
 ةرامإلا ماقم مئاق ىلإ م٠11١ ربوتكأ 5١ قفاوملا /ه7377١ نابعش

 «ةماهت لهأ ةاكز ليصحتل ًارومأم اذه دمحم فيرشلا نييعتب ثيللاب

 ."'7هتافو ىتح كلذ يف رمتساو

 هيخأ ةافو دعب ةخيشملا ىلوت :ةبابح يبأ نسح نب سميلط فيرشلا ©
 .يفوت ىتح يخلبلا

 ًافلخ ةخيشملا ىلوت :روكذملا وخأ ةبابح يبأ نسح نب هدر فيرشلا ©

 ريهشلا نيسح فيرشلل اهنع لزانت مث اهيف رمتساو .سميلط هيخأل

 .تاسيرهب

 ًاريثك هب تيقتلا نمم وهو :يشاجملا هذزإ نب يبرغ فيرشلا مهنمو ©
 لمعب يشاجملا هللا دبع فيرشلا عم-ماق يذلا وهو «ةكمو ةدجب
 تةيكياجملا فارشألا ةرجشم

 ليصحت رومأم دمحأ ديسلا نييعتب يلع نب نيسح فيرشلا ةكم ريمأ رمأ نأشب :رظنا )00(
 .(ميملا) ةدام تحت «ةشياجملا يف اهتروصرظنا 25784 مقرب ةماهت لهأ ةاكز



 ما

 ظ ةشياجملا هبابح وبأ دمحأ لآ فارشالا ةربشم

 هبايح وبأ نسح

 ليعاعإ زاوف





 44 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

00( 

 ةيواقنعلا ركب يبأ دمحأ لآ فارشألا

 .©00ةيواقنعلا نسح ىنب فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 نم عرفلا اذه سأر دمحأ فيرشلا ناكو «ربكألا اقنع فيرشلا نب طاسب

 .(نيغلا) ةدام تحت ءةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(

 نسح فيرشلا اهيف م١٠1487 ربوتكأ ١ قفاؤملااله مرحم ١ يف ةخرؤم ةجح رظنا (؟)

 .ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد .؟ركب وبأ دمحأ

 لكل انقب ثاريم نأشب اهالعأ دقاف م1595 ققاوملا/ه يف ةخرؤم ةيلهأ ةجح

 مهيخأو ركب يبأ ديسلا امهدجو دمحأ رمع ديسلاو:دمحأ نامثع فيرشلا ديسلا» نم

 .؟دمحأ ىلع ديسلا

 قفاوملا/ه5١١١ ةئس ىلوألا ىدامج ٠١ يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح

 بسن لوح ةيكملا ةينسحلا ةيواقنعلا ةداسلا يف تاداهشا اهيلع م1594 ربمسيد 8

 ركب يبأ دمحأ ديسلا دالوأو يلعو ركب وبأو نامثعو ميركلا دبع ديسلا :مهنمو ةيمامهلا

 . طاسي نسح
 ١ قفاوملا/ه517١١ ةنس ةجحلا يذ ١7 يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح

 نب يلع فيرشلا اهيف رضحو :انقب ةيواقنعلا فقو يضارأ ميسقت نأشب م19/1/4 رياني

 ضعب ىلعو هتصحل رشابمو رظان ةفصب ينسحلا ركب وبأ دمحأ يلع نسح موحرملا

 .انقب ةيواقنعلا نسح ىنب فارشألا فقو

 :م1446 قفاوملا/ه177« ىف ةخسوؤم انق' ةيكحم نم ةرداص ةجبح -

 - تاداهشأ :تالجس - ةيعرشلا انق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 , تاعيابم - تاكرت

 ؛«ما1847 قفاوملا /ه١١؟64 ةئنس رتفد 76 نيع  ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا راد

 4 ج باسنألا رحب :يعافرلا ,م1878 قفاوملا /مه6 ؛م1845 قفاوملا /ه

 «155 ١98. ص ارصم ةبورع :لولمش «؛8 ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم ٠“ ص

 .,/0 4 ص ةينامثعلا قئاثولا :سابع دومحم ؛177 ص ةيبهذلا زونكلا : رقص



 (فلألا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم 4

 .(3)ه ٠١6١ ةنس دعب ىفوتو «ةيواقنعلا فارشألا رابك

 «نامثعو « رمعو ؛ميركلا لدبع :مهو ةسمخح ءانبألا ْنم بقعأو

 فيرشلاو «يلع فيرشلا امهو «هينبا يف هبقع يقبو ءركب وبأو «يلعو
 نك د

 :' مهو عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو )00 5 هرع قخ
 نب نسح نب صبلب بقلمل«ا ميحرلا دبع فيرشلا بقع 7 هيلي لأ

 . ينسحلا يواقنعلا ديا هوكي قبأ

 نب خيش نسح نب يلع نب ناميلكييتقيدْملا بقع مه :("”خيش ناميلس لآ

 بقلملا ليعامسإ نب يلعن ب_نينسح,فيّرشلا بقع مه :7نينسح لآ
 .ينسحلا يواقنعلا دمحأ نب يلع نب نسح نب يلع نب يدنفألا

 بقلملا ليعامسإ نب يدنفألا دمحم فيرشلا بقع مه : "يدنفأ لآ

 .ةيردنكسإلاو ةرهاقلاب تنطوتسا هلق مهنمو ءانق ةنيدمب مهتكاسمو

 ,ه ٠١6١ ةنسل ةجحلا يذ ءريصقلا ةمكحم )000(
 . ةيلاتلا هبقعل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا )غ3(
 .(ءابلا) ةداه تحت «صبلب لآ فارشألا :رظنا يف
 .(ميملا) ةدام تحت :دوعسم لآ فارشألا :رظنا (:5)
 .(نيسلا) ةدام تحن «خيش ناميلس لآ فارشألا :رظنا (4)
 .(ءاحلا) ةدام تحت :نينسح لآ فارشألا :رظنا (1)
 .(فلألا) ةدام تحت ءيدنفأ لآ فارشألا :رظنا (0)
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 ةيواقنعلا ركب وبأ دمحأ لآ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا





 4 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 

 ةيواقذعلا يرصب رمع دمحأ لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا "7يرصب لآ فارشألا عورف دحأ
 ١ 8 ه0 / 7 ٠

 يرصب نب رمع نب دمح نب رمع نب ")دمحأ فيرشلا بقع مهف

 . يواقنعلا

 :مهو ءانيأ ةثالث يف انقب هبقعو

 ًافلخ ءانق ةدلب خياشم نم ناكورفهاجمب بقلملا وهو دمحم فيرشلا ١

 نمو دهاجم لآ دج وهو :يواقنعلا 'رمحلألا دمحم ىفطصم فيرشلل

 بيطخو مامإ ناكو هللا باتك ةظفخ نم وهو ءرمحألا ميحرلا دبعب

 لحلا لهأ نمو «سانلا نيب نيحلصملا نمو ائق دجاسم ضعب

 ةئس اهب ىفوتو انقب ةيئادتبالا قوتعم ةسرلدم ريدم ناكو «دقعلاو

 . 5١٠١1١ ةنس رياربف قفاوملا/هه 0١

 يعفاشلا بقلملا ًادمحم فيرشلا بقعأ يذلا :(رخآ) دمحم فيرشلا - "

 . يرصب بامثع نيسح تنب ةنمآ ةفيرشلا هتحوزو ء ىعفاشلا لآ دج

 رمع نب دمحأ نب دمحأ فيرشلا يف هبقع ليذتو :دمحأ فيرشلا - “

 فيسو ىولحلا يدجسمب نيملسملا مأ « هللأ باتك ةظفح نم « يرصب

 نم ءادتبا .ةيواقنعلا نسحلا ينب فارشأ فقو رظان ناكو انقب نيدلا

 .(ءابلا) ةدام تحت .يواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا يرصب قمح لآ ةرجشم : رظنا )0



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

 نب دمحأ فيرشلل ًاكراشم م1978 قفاوملا/ه107 ةنس
 قفاوملا /ه٠7١ ةنس يفوت نأ ىلإ يواقنعلا نينسح ميحرلا دبع

 قفاوملا /ه١771١ ةنس لوألا عيبر ١١ يف لوألا اهب درفناف ١
 00019105 ةنس ويام 54 يف يفوت نأ ىلإ م1947 سرام ٠

 فيرشلا هنبا يف نآلا هبقعو .مجعملا اذه بحاص ةراظنلا ىلع هبقعو
 .لدعلا ةرازوب ًاقباس ًاشتفم لمع يذلا يرصب دمحأ نب نمحرلا دبع

 ,ةيلاملا ةرازو .(ه١51١) م1917 ةنس تافرصت (ال) ةدام ؛ةيئادتبالا انف ةمكحم )١(
 . 55011 مقرب انقب ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا بترم يكرس .ةصاخلا تاشاعملا



 هيواقنعلا يرصب دمح نب رمع لآ فارشالا ةرجشم

 « يرصب رمع دمحأ  رداقلا دبع لآ - رمحألا لآ »

 يدب

 ميخرلا ديع

 64مم

 كدكسي#

 رمجألا ميحرلا دبع ريهشلا

 فرغأ 1





 9 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

02:20) 

 يداو ةرمإ تيبلا اذه سأر دمحأ فيرشلا ىلوت دقو .ثلاثلا نانع نبا

 :مهو ةنالاث بقعأو راوخلا

 . هبقع ضرقعنا : تاكري فيرشلا - ١

 .اهبقع ضرقنا : ىلصم فيرشلا ١"

 : مهو ءانبا ةثالث ٌبقَعأَو ءنآلا هبقع هيفو : ىلع فيرشلا - “

 .ناتع فيزشلا

 : ياك فيرشلا

 .نازوف فيرشلا

 .ينانعلا نازوف نب دمحم فيرشلا ًايلاح مهريبكو .ةلق مهو «ةمركملا

 : "7 عرفلا اذه ريهاشم نمو

 راوخلا ةرامإ ىلوت دقو :ينانعلا دعاسم نب دمحأ نب ىلصم فيرشلا ©

 (نيعلا) ةدام تحت «نائع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 ةمركملا ةكم ريمأ ىلإ «ينانعلا دعاسم نب دمحأ فيرشلا باطخ :ةيلاتلا ةقيثولا رظنا )١(

 .م1844 قفاوملا /ه1* يف قيفرلا نوع فيرشلا

 .نانع يوذ فارشألا قئاثو ةعومجمو «ينانعلا لصيف نب ىسيع فيرشلا ةياور (*)



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 44

 نفدو ه9717١ قفاوملا /ه705١ ةئس ءًاباش يفوت دقو ؛.هيبأل ًافلخ
 هوخأ هفلخو ءطقف ةدحاو تنب ىف هبقعو 5525 ةربقم ىف راوخلاب

 ْ . تاكرب فيرشلا

 ءميظعلا نآرقلا ةظفح نم ناك :ينانعلا دمحأ نب تاكرب فيرشلا ©
 يفوتو م945١ قفاوملا /ه1756 ةنس ءراوخلا ةرمإ يف هاخأ فلخو
 ناك» .يىدالبلا لاقو .بقعي ملو ؛« ١ قفاوملا/ه١178 ةئس
 يف ىرق ثالث دجوت تناكو ءانيدتم ايفنح هللا همحر  تاكرب فيرشلا

 قوسو ةسردم اهيفو ءاهرمعأو اهربكأ يهو :ةبعشلا ةيرق اهنم «راوخلا
 «تاكرب فيرشلا :انرغص يف اهريمأ ناكو «ةعمجلا هيف ماقت دجسمو
 هدنع نم بهذي الو ؛ةعمجلا ةالص نع فلختي نم لك دلجي ناكو
 ها ©0«امهعازن لح دقو الإ نامصخ

 نم ةفيرش همأو ءراوخلاب دلو :ينانعلا دمحأ نب يلع نب نازوف فيرشلا ©
 دعب تاكرب فيرشلل ًافلخ,راوخلا ةرمإ:ىلؤتو .راوخلاب دومح يوذ
 ةنسم ناضمر ىف ًامئاص ىفوتو ءاميرك ناكو ه١8١١ ةنس هتافو
 ةقطنملل نأ رخل ناكو راوشلاب نفدو 2م٠1910 قفاوملا/ه

 . ةخيشم ىلإ تلوحت هتافوبو

 .42 ص زاجحلا بلق :يدالبلا )0(



 19 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

٠ 4 

: 
 ا

 ظ مط
 انتوا ذآ : 1

 4 ]كسا ا 0 0 العر و ا لرد:

 ةاكزلا نأشب قيفرلا نوع ةكم ريمأ ىلإ ينانملا دعاسم نب دمحأ ديسلا نم ةهجوم ةقينو

 ه 117 ةنس نابعش 19َيف ةخرؤم ءفارشألا ةداسلا ىلع



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

011 

 ةيواقذعلا يرصب نسح نب دومحم نب دمحأ لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا 2)يرصب لآ فارشألا عورف دحأ مهو

 نب دمحم نب "7)نسح نب دومحم نب دمحأ فيرشلا بقع مهف
 . يواقنعلا يرصب نب يلع
 .دمحم فيرشلاو ءرمع فيرشلا امهو نينبا نم بقعأو

 فيرشلا يف ليذت ءانقب هبقعو بنش قبأب بقلف :رمع فيرشلا امأف ©
 .يواقنعلا يرضب_َبّْنش يبأ رمع نب دمحأ نب نيسح

 نب نامثع نب نيسح تنب يينيز.ةفيرشلا جّوْرَتُم :دمحم فيرشلا امأو »
 . يواقنعلا يرصب نسح

 :امهو نينبا بقعأو

 نب دمحأ نب دمحم نب ةلسقب ريهشلا دمحأ فيرشلا لوألا نبالا
 تدفتسا دقو «نينامثلا زهاني رمع نع انقب ىفوتو :يواقنعلا يرصب دومحم
 .انق ةيواقنع نع هتايورم ضعب نم

 .ءيدمح فيرشلاو ءرباج فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو
 ىراجتلا ريبخلاو «ىضايرلا انف داتسا ريدم يرصب ريهشلا دمحم فيرشلاو
 .انقب لدعلا ةرازوب

 .(ءابلا) ةدام تحت .يواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا )00(
 ةراجيإ يف يرصب يلع دمحم نب نسح فيرشلا دجاوت اهيفو «ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا )3(

 .م ١١7١ ةنس ىلوألا ىدامج 4 يف انقب فارشألا فقو



 6١ (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب دمحأ نب دمحم نب يوانشدب ريهشلا دومحم فيرشلا يناثلا نبالا

 ًاماع نينامثلا زهاني رمع نع ةرهاقلاب ىفوتو : يواقنعلا يرصب دومحم

 يفنحب ريهشلا «يرصب دومحم نب يفنح فيرشلا هنبا يف هبقعو

 فيرشلاو «ىمار فيرشلاو « حماس فيرشلا :امهو نينبا بقعأو يوانشد

 نيميقملا ةزمامجلاو «ةيواقنعلا فارشألا ةفاكب ةلماك ةفرعم هل نمم ىفنح

 . مهضعب ةرايز يف ينقفار دقو ؛ةرهأقلاب



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم "0.0

 1م 0

 *”درلوب 7 دل مليم ار

0 0 3 
١ ' 
_-- 

 راسب (
1 

09 

 _ ا ا

00 
 : 0 رق عمرلمم مقأ اي

 / ا نا

 ْ 3 ل ا 2 ل اع يهل ايدك
 : 0 0 م 1 ا

 ش 00 3 ا
  0ا ١ !

5 1 

 ا 1 ل 1 ددسلا ظ0 0 1 5 5 85 0 1 عرس

 انق ةيواقنع نيب انقب فارشألا فقو و يضارأ ةراجيإ نأشب انق ةمكحم نم ةرداص ةجح

 فيرشلا اهيف رضح نمم ه ا١؟_”<١ ةثس ءزاححلا ةبواقنعو

 دومحم نب دمحأ لآ دادجأ نم يرصب يلع دمحم نب نسح



1 

 يواقنعلا يرصب ىلع نب دمحم لآ فارشألا ةرجشم 1

 «تايزلا لآ - يرصب دمحم نب نسح لآ -- ديز وبأ ىلآ»

 يراشد ريهشلا دوممع
 ناديه

 5 دمج ىألمب |
 يارمد لمح 0 يناح ريهشلا دمحم

 ةنيدطاب ءاسن نآلا هبقع

 ةرونم ا

 ننعم يرصب روهشلا دمحي

 ةراظتن بقللا دمحم
 لمع

 يريدب ريهشأ فأنأ دي ل 2 ريع

 دمت

 ىابع م

 نما ةياعأ ع ب

 ديت

 ئيسنحلا هل

 كممم
 9 نسحلا

 3 ارلا دمحأ يتطصم دعس مهشلا فحأ ناضمر

 . رهام ميحرلا دبع ل





 ل (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

2022-0 

 تازارحلا دوعسم نب دمحأ ووذ فارشألا

 23 عادازدبلا تارشألل ةساسألا ةعبشلا داعقألا دعا

 نب نسح نب دمحأ نب دوعسم نب ؟”دمحأ فيرشلا بقع مهف
 فيرشلا بقع نم اعيمج مهو «زارح يود ةفاك دج زارح نب دمحأ

 .يزارحلا دوعسم نب دمحأ نب دوعسم نب انهم نب رصان نب دمحأ

 :امهو نينبا يف هبقعو

 نب شياع فيرشلا ىف هبقغ_ليِذَي قول :بلاط وبأ فيرشلا :لوألا نبالا

 ءاردئب بقعملا دمحأو روصنمو هللا دبعو ؛ريخلا وبأو .رصانو .ءدهف

 ءحليشم نب نسح مو ءانبأ ةئالث بقعأ :حليشم فيرشلا

 قرش جرعلا يداو لفسأ "”رضيخألا يداوب مهباقعأ نكاسمو

 . فئاطلا

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءزارح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا درعسم نب دمحأ يوذ ةرجشم : رظنا )

 .رضيخألاب زارح نبا دجسم (17) مقر ةروص :رظنا ()



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم .١

 :مهريهاشم نمو
 دوعسم نب دمحأ يوذ ريبك وهو :يزارحلا نسح نب دماح فيرشلا ©

 .يزارحلا

 . يزارحلا نيسحلا نب راون فيرشلا ©

 .يزارحلا نوع نب شياع فيرشلا ©



 تازاردلا دوعسم نب دمحأ يوذ فارشألا ةرجشم

 املس دام

 هللا دبع

 ا/ ١





 لي (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 كنف

 ينسحلا يدهم نب دمحأ لأ فارشألا

 دمحأ فيرشلا بقع مهف .7"2يدهم لآ فارشألا ذاخفأ دحأ مهو
 نب مساقلا يبأ نب يلع نب ساسج نب يدهم لآ ةفاك دج «يدهم نبا

 .نالجع نب نسح نب ميهربإ نب دمحأ نب نسح

 مهعرازمو «ةقيمغ ةيرقب مهنمو «ثيللا ةنيدمب ًايلاح مهنكاسمو
 ةنيدم نكست رسألا ضعب مهنِمَو “ةقيمغو ثيللا نيب رصقلاو ؛ةيدومحلا

 .ةمركملا ةكمو ةدج

 ءرضاحلا دهعلا يف نيعرف ىلإ ؛يدهم نب.دمحأ لآ فارشألا عرفتيو

 :امهو

 .يدهم نب دمحأ نب ناميلس فيرشلا بقع : يدهم نب 7ناميلس لآ

 :يدهم نب دمحأ نب يدهم نب "7دمحأ لآ

 : عورف ةعبرأ مهو

 ن7 لآ-١

 : مشاه لآ '  (6ه) ء

 ةدام تحت «نسح يوذ نم مساقلب لآ نم ساسج يوذ نم يدهم لآ فارشألا :رظنا )١(

 .(مينلا)
 .(نيسلا) ةدام تحت «يوادهملا ناميلس لآ فارشألا :رظنا (؟)
 . ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا ()

 . (ءاطلا) ةدام تحت «يوادهملا سميلط لآ فارشألا :رظنا (4)

 .(نيشلا) ةدام تحت ؛«يوادهملا مشاه لآ فارشألا :رظنا (5)



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ل

 ا لآ - “*

 .ةلق مهو :لمحلا لآ د

 :مهريهاشم نمو
 (ملظأ بحاصي) فورعملا :سميلط نب دمحم نب سميلط فيرشلا ©

 كلذ يفو «نيدودعملا نسح يوذ ناعجش نم دعي وهو هلق روكذملا
 :اهنم ةديصق يف فسوي نب يلع فيرشلا هديفح لوقي

 اهاقساو ليخلا شطع ةعبرو سميلط بوخص موي رايع لفسأ يللا (ملظأ) موي

 اهاياحض نم ةفع رت قدانبلا ماشخ اولخ بوبعر ضعب لثم ةلذملل اوملتسا ام

 لآ عرف خيش ينسحلا يوادهملا هللاهدبع نب نمحرلا دبع فيرشلا ©
 .يلاحلا دهعلا يف ةفاك يدهم نب دمحأ

 ةظفاحمب ميلعتلا ماع ريدم : يوادهملا دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 . ثىللا

 سميلط نب فسوي نب دمحم نب فسوي نب يلع فيرشلا هبقع نمو ©

 رايك ىدل ةوظحو ةناكم هل نمم وهو : ينسحلا ساسجلا يوادهملا

 تدفتساو ًارارم هب ةيبقتلا نممو باسنألاب مامتها هل نممهو «فارشألا

 ارعشو ابدأ بوهوملا رعاشلا وهو ء.نسح يوذ نع هتايورم ضعب نم

 :امهو «ناعوبطم ناناويد هلو

 . (يبعش َناَوْيَد) ةشيبلا ١

 . رعاش تاصاهرإ  ؟

 . مويلا ةمركملا ةكمل عباتلا يديجبلا زكرم سيئر لمعيو

 .(ميملا) ةدام تحت ؛يوادهملا دمحم لآ فارشألا :رظنا )١(



 ينسحلا ساسج نب يدتنم نب دمحا لآ فارشألا ةرجشم
 «يدهم نب دمحأ لأ - مشاه لآ - سميلط لآ»





 ١0 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(2)15 

 يناثلا يمن يبأ نب دمحأ ووذ فارشألا

 ءاملإ (5) 06 أ

 فيرشلا ناك دقو :يناثلا يمن يبأ نب دمحأ فيرشلا بقع مهف

 ةكم ةرمإ يف يمن يبأ دمحم فيرشلا هيبأ عم كرتشا عرفلا اذه سأر دمحأ

 نسح «ًةماقلا لدتعم ةروصلا ليمج ناكو» : يماصعلا لاق «ةمركملا

 هحدتما دقو .«؟يوبنلا كلملإا' ٍةَيِبأو ييذِمحملا فرشلا سومان هيلع ءةيحللا

 انكسمأوبت ءايلعلا'"قّرَفَم ىف -«ئدلا ناميلس وبأ زاجحلا كلم

 ةلباقمل م1578 قفاوملا /ه 456 ةنس مورلا ىلإ هلسرأ هوبأ ناكو

 نب دمحأ فيرشلا بقع ءدمحأ يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 :رظنيلف «يناثلا يمن يبأ
 يكسملا جرألا :يربطلا ,7307 755 .144 ص 4 ج موجنلا طمس : يماصعلا
 ”١ ج :نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا .75 ص ةدعلاو حالسلا :جرف نب ؛485 ص
 نماض ءاهريغو ١54 0179 ,2175 2176 ص ىنملا لين :دهف نب هللا راج .55 ص
 فلؤملا ,50 657 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ,«447 ص راهزألا ةفحت :مقدش نب
 8١ ص ١ ج مركلا حئاتم :يراجنسلا 50١« ص :ةيضرملا لوادجلا «قباسلا

 .اهريغو ٠ 7501 1949 الاله ءالت4 7755 الص # ج عوبطم ءطوطخم
 «91 .57* 47 ص رخافلا ردلا :رهاطلا .187” ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا

 25١ ص هتلحر :يتاكربلا فرش 4١ ص ةكم فارشأ خيرات :روكشلا دبع هللا دبع

 ٠١8. قا
 .(نونلا) ةدام تحت «ىناثلا يمن يبأ فيرشلا بقع  نويومنلا فارشألا :رظنا (؟)



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 دقو «ةمركملا ةكم ةرمإ يف هعم هكرشأو لالجإلاب هلباقو ناميلس ناطلسلا
 .م1609١ ليربأ قفاوملا /ه457 ةنس بجر يف هيبأ ةايح يف يفوت

 : مهو (١)ةعبرأ ءانبألا نم بقعأو

 فيرشلا ةبق ةفاحب ةمركملا ةكمب روهشم ليبس هل ناكو :يلع فيرشلا - ١
 7 يع يبا نب تاعزب 7 تا نأ نب تاك

 .بقع هل ركذي مل :مشاه فيرشلا - ؟

 . 9زارح يوذ فارشألا دج :زارح فيرشلا -

 :مهو ءانبألا نم ةسمخ بقعأو :رديح فيرشلا - 5

 .رديح فيرشلا بقعأو :ملاس فيرشلا - ١

 : لمحيم بفقيرشلا

 فيرشلا :امهو نيئبا بقعأ يذلا ًايلع بقعأ نيسح فيرشلا - 4

 . ©ليدانملا فارشألا دج :ليدنم فيرشلا

 وبأ زوقب ةذفنقلاو «ةمركملا ةكمب مهنمو ؛ةرحبو ةدج نيب مهنكاسمو
 ًاريثك تدفتسا دقو «لماكلاو «فئاطلا قرش رضيخألا يداوب «ةقودو ريعلا
 فارشألا تايورم ىف يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا تايورم نم
 , 20تازارحلاو ليدانملا

 .دمحأ ونب فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (1)
 .47 ص يكسملا جرألا :يربطلا (؟)
 .(ءاحلا) ةدام تحت زارح يوذ «فارشألا :رظنا ()
 .(ميملا) ةدام تحت «ليدانملا فارشألا :رظنا (4)
 )١5(. مقر روصلا قحلمب فلؤملا عم هتروص :رظنا (5)
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 يناثلا يمن يبأ نب دمحأ ونب فارشالا عورفل ةعماجلا ةرجشملا





 /١١ (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(16) 

 ةيراجهلا دمحأ ووذ فارشألا

 . ةيراجهلا 27نيعملا دبع يوذ فارشألل ةيساسألا ةثالثلا عورفلا دحأ

 ليقو .يراجهلا نيعملا دبع نب هللا دبع نب دمحأ فيرشلا بقع مهف

 نأ الإ «عبني ةرمإل ًاحشرم ناك نمم ذخفلا اذه سأر دمحأ فيرشلا نإ

 عبني نيب يهو ؟"لانوبلا ةقطنم يف كلذ رثأ ىلع يفوتو «مسلاب هولتق كارتألا
 . جلمأو

 : مهو ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو

 . 7 ىحب لوتتتسييحأي بقعأ يذلا :دعس فيرشلا - ١

 رسما يوذ دج :رصان فيرشلا - ؟

 . "ةيباردلا دج ىبيردلاب روهشملا :دومح فيرشلا - "“

 :امهو نينبا بقعأ :راجه فيرشلا -

 . "الرفظ يوذ دج رفظ فيرشلا ©
 , "لزياف يوذ دج زياف فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا ةياور (؟)
 . (ءايلا) ةدام تحت «ىيحي يوذ فارشألا :رظنا ()

 .(نونلا) ةدام تحت ءرصان يوذ فارشألا :رظنا (8)

 .(لادلا) ةدام تحت «ةيباردلا فارشألا :رظنا (0)

 .(ءاظلا) ةدام تحت ءرفظ يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(ءاغلا) ةدام تحت ءزياف يوذ فارشألا :رظنا (0)



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١4

 عبتيب مهك ر الو (ةدجو ءجلمأو «كوبتو ءابضو « عبنيو «ةرونملا : ها طا را ليلا يب ادي ميكخاعمو ةنيدملا ىف نآلا اورشتناو «ًاقباس لخنلا عبنيب أ

 . لخنلا

 :مهريهاشم نمو
 .مويلا مهريبك :يراجهلا تيخب نب ميلس فيرشلا ©



 11 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١5( 

 ةيواقنعلا "')رمحألا لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا ؟7يرصب لآ فارشألا تويب دحأ 5

 نب دمح نب رمع نب "”رمحألا بقلملا دمحم فيرشلا بقع مهف

 :امهو نينبا بقعأو

 رابك نم ناكو «رمحألا ريبكلات قرعيو :ريبكلا دمحم فيرشلا ١

 بقعأو ؛ه6١1١ ةنس ىتجل ُناَجلكلاِب ءرتف ثكم دقو انقب فارشألا

 .دومحم فيّرشلاو كرابم فيرشلاو لامك فيرشلاو

 رابك نم ناكو ءرمحألا ريغصلاب فرعيو :ريغصلا دمحم فيرشلا - ؟

 ةيموقلا تاظوفحملا راد :رظنيلف ءرمحألا لآ فارشألا ةفرعم يف ةدايزلا بغري نملو )١(

 114074 لجس م897١ قفاوملا/ه708١ ةنسل انق تافلكم رتفد 75 نزخم - ةرهاقلاب

 تاعيابم تاداهش :انق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد ١55 نيع

 طبض ام م1447 قفاوملا /ه157١ ةنس نم نسح ينب فارشألا تايترم» :نأشب

 قفاوملا/ه1١؟41!/ ةنسل انق ةمكحم تاداهشإ ١" لجس «7 ١« ةطبضم ءانق ةمكحم

 ةمكحم نم ةرداص ةجح ؛« ص ه40١١ ةنسل تاداهشإ لجس م

 ججح ةعومجم .م84١ قفاوملا/ه198١١ ىرخأو م1١ا/؟ قفاوملا/ه1481١ اجرج

 باسنألا رحب :يعافرلا ءه7١7١ ةنس ةجح ةصاخو انقب ةيواقنعلا نسح ينب فارشأ

 1١37 ص ةيبهذلا زونكلا :رقص ء194 ص رصم ةبورع :لولمش ١ صا َج

 .706 - ا ص ةينامثعلا قئاثولا : سابع دومحم 7 ص نابرعلا :رماع ناميإ « 8

 . (ءابلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا رمحألا لآ ةرجشم :رظنا ()



 27722020 تت ممم (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 6

 فيرشلاو رمع فيرشلا :مهو ًاضيأ ءانبأ ةتس بقعأو انقب فارعألا
 فيرشلاو يبرغم فيرشلاو روصنم فيرشلاو ميهاربإ فيرشلاو ليلخ
 . لمحم

 رابك نم وهو ءرمحألا دمحم دمحم نب لامك فيرشلا مهريبكو
 ١5١5 ةنس يفوتو نيرمعملا نم ناكو ءدقعلاو لحلا لهأ نمو انق فارشأ
 .ددعلاو ةرثكلا هتيرذ ىفو م15 ويام قفاوملا /ه

 دمحم دمحم نب روصنم فيرشلا حلاصلا خيشلا ًاضيأ مهنم ناكو
 هللا باتك ةظفح نمو ؛هنمز لهأ ءايحلص نم ناكو ,يواقنعلا رمحألا
 5” يف يفوتو هتايورم ضعب نم“ ٍتتِدَِفَتَسا لقو ,ىوقتلاب مهل دهش نممو

 :مهريهاشم نمو
 وضع ,يراقنعلا رمحألا دمحم دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسإ فيرشلا ©

 سلجملل ًاليكو ناكو «تارود ةدعل انقب ىروشلاو نقلا ناجم
 . ىضايرلا انف يدان ةرادإ سلجم سيرو ءانق ةظفاحمل ىلحملا ىبعشلا

 دمحم دمحم نب رمع نب يطاعلا دبعب ريهشلا دمحم فيرشلا راشتسملا ©
 لبق ناكو ءاقباس ةيئادتبالا جاهوس ةمكحم سيئر :يواقنعلا رمحألا
 .«فيوس ىنبو ءاطنطو «طويسأو «ةيليعامسإلا مكاحمب ًاراشتسم كلذ
 .ةرهاقلا بونج فانئتسا ةمكحم سيئرو يلاحلا راشتسملا نآلا وهو

 ريرحتلا ةسرلم ةرادإ ريدم : يواقنعلا رمحألا روصنم نب دمحأ فيرشلا ©

 . ةيدادعإلا

 بابشلا ةيريدم ماع ريدم :يواقنعلا رمحألا روصنم نب ةدبع فيرشلا ©
 .رمحألا رحبلاب



 ١ (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 تاقالعلا ةرادإ ماع ريدم :يواقنعلا رمحألا كرابم نب يدمح فيرشلا ©

 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب ةماعلا

 زكرم ريدم :يواقنعلا رمحألا لامك نب نيدباعب ريهشلا دمحم فيرشلا ©

 .يلاحلا انق مالعأ

 وهو « هللا باتك ةظفح نم : ىراقنعلا رمحألا دمحم نب ايركز فيرشلا ©

 .ةيعامتجالا نوئشلاب ةيرادإلا نوكشلا ماع ريدم

 ةفاحصلاب ىرادإ ريدم :يواقنعلا رمحألا ليلخ نب دمحأ فيرشلا ©

 .ةيشولملا

 طابقألا ةسردم رظان :يواقنعلا رمحألا دمحم نب سي فيرشلا ©

 . ةيثادتبالا

 . ةيوناثلا

 ةرادإ ريدم : يواقنعلا رمخألا كراس نك ريمسب ريهشلا دومحم فيرشلا ©

 . تائب ةينفلا انق ةسردم

 رمحألا ىفطصم نب رونأ ريهشلا دمحم نب ليبن فيرشلا روتكدلا ©

 .انقب رمحألا لالهلا ىفشتسم ريدم : يواقنعلا

 رمحألا ىفطصم نب رونأ ريهشلا دمحم نب دمحأ فيرشلا روتكدلا ©

 .انقب ةلوفطلاو ةمومألا ةياعر ةرادإ ريدم :ىواقنعلا





 ةرجشم
 فارشألا ام

 ةي 3 /
١1 



 (فلألا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١7

 4هفإ

 اداوجلا سيردإ ووذ فارشألا

 , )ها دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ
 سيردإ فيرشلا بقع مهف هل وس بة نوب ندع نياك" 07 31

 : مهو ءائبأ ةثالث بقعأو

 وكم قيرشلا 1

 .دمحم فيرشلا  ؟

 :ةنرسحملا دبع فيرشلا - ”

 . ضايرلا ةنيدمب نآلا نكسُي مهن َليِلَفَو “© كقئاطلا ةنيدمب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 دنع فئاطلا ةرامإ ىلوت :يدوجلا رصان نب هللا دبع نب (9 صان فيرشلا ©

 .فئاطلل زيزعلا دبع كلملا لوخد

 ًاروهشم هللا همحر ناكو :يداوجلا دمحم نب ءزج نب دهف فيرشلا ©
 ,تقتالفلاب نفدو ًابيرقت ه ١1٠١ ةئس يفوتو ؛سانلا نيب حالصإلاو مركلاب

 .(ميجللا) ةدام تحت هللا دوج يوذ فقارشألا ةرظنا (9)
 .ةيلاتلا سيردإ يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )0
 فيرشلا هعمو .«فئاطلا ليكو ىدوجلا نيسح فيرشلا اهيفوا ,77؟ ددعلا ةلبقلا ةديرج )م

 .ام 11ا/ ةنس مرحم ١0 ىف ىدوجلا رصان



 لت (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 : نيرصاعملا مهلاجر ريهاشم نمو

 . يدوجلا نيعملا دبع نب لمحم فيرشلا ءاوللا 1

 .يدوجلا نيعملا دبع نب لصيف فيرشلا ءاوللا ©

 رو





 اداوجلا سيردإ يوذ فارشالا ةرجشم



 (فلألا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 714

(14) 

 ةيواقنعلا عبصأ ىيبأ لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا

 ١١8١ ةنس زاجحلا دالب يف ماقأو. .يواقنعلا يديس لآ دج ليعامسإ
2 

| 

 "مستو ءانبألا نم ةعبرأ بقعاو

 . هرايخأ تعطقناو ًاميدق 'ذاجتكتلا“ ذاب قلإ بهذ :دمحم فيرشلا ©

 .دومحم فيرشلا ©

 . دمحأ فيرشلا ©

 .ىكز فيرشلا ©

 . ةرهاقلاب مهنمو نآلا انقب مهباقعأ عيمجو

 :لولمش ١17. ص ةيبهذلا زونكلا :رقص ا عا ج باسنألا رحب : يعافرلا )00(
 .ه7 ص نابرعلا :رماع ناميإ .115 نص رصم ةيورع

 .(نيسلا) ةدام تحت ءيواقنعلا يديس لآ فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا عبصأ يبأ لآ ةرجشم :رظنا يف
 ص 178١ ةئسل تاداهشإ 75 لجس ءانق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد )0

 . ٠9 ا/



 نح (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 حالصلا لهأ نم :يواقنعلا عبصأ وبأ ميهربإ نب دومحم فيرشلا ©

 قفاوملا ه 1١7/7 ةنس انقب يفوتو «ميركلا نآرقلا ظفح نممو .ىوقتلاو

 هفلخو هللا باتك ظفح يف رهظم فيرشلا هنبا هفلخ دقو ءم 14

 تايرتشملل ادعاسم اريدم ايلاح لمعيو ءرهظم هللا دبع فيرشلا هنبا

 .انقب برعلا نيلواقملاب
 انقب دلو :يواقنعلا عبصأ وبأ ميهاربإ نب دمحأ نب ليعامسإ فيرشلا ©

 لزغلا ةكرش ةرادإ سلجم سيئر «م 1970 قفاوملا ه 148 ةنس

 لاقتساو «طسوألا قرشلا تاكرش ربكأ يهو «ىربكلا ةلحملاب جيسنلاو

 وهو «هللا باتك ظفحي نمم وهو ءم 5 قفاوملا ه ١5٠5 ةنس اهنم

 نم تدفتسا دقو «ةرهاقلاب ميقيو ءرضاجلا دهعلا يف عبصأ يبأ لآ ريبك

 .عبصأ-وبأ لآ فارشألا نع هتايورم ضعب

 ةنس انقب دلو :يواقنعلا عبصأ وب ميهرمإ" نب دمحأ نب ميهاربإ فيرشلا ©

 اهب يفوتو «ةرهاقلاب بئارضلل ماع ريدم ,م19477 قفاوملا ه ٠

 .م ١944 قفاوملا/ه519١ ةنس

 ةنس انقب دلو :يواقنعلا عبصأ وبأ يكز نب ريبكلا ميحرلا دبع فيرشلا ©

 يف كراش «ىوقتلاو حالصلا لهأ نم وهو ؛ءم ١9١ قفاوملا ه8

 نيلواقملا ةكرشب تايرتشملل ًاماع ًاريدم لمع «ةينيدلا تاطاشنلا ضعب

 .م 7٠٠١١ قفاوملا /ه ١51١ ةنس اهب يفوتو «ةرهاقلاب برعلا

 يلاحلا ماعلا ريدملا :يواقنعلا عبصأ وبأ ريغصلا ميحرلا دبع فيرشلا ©

 . طويسأب برعلا نيلواقملا عرفل

 ريدم :يواقنعلا عبصأ وبأ يمهف نب دمحأ ريهشلا تعلط دمحأ فيرشلا ©

 .اجافس ءانيمب كرامجلا ماع

 ريدم :يواقنعلا عبصأ وبأ دومحم ىفطصم نب ايركز فيرشلا روتكدلا ©



 (فلألا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم الو

 .ةرهاقلاب ةيرطملا ىفشتسم

 . عافدلا ةرازوب ةيعفدملا



١١ 

 © 42 كح عج





 0 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)19( 

 تيكاربلا نيسح يوذ سابلإ ووذ فارشألا

 .تيكاربلا "7 نيسح يوذ نم ثيغ يوذ فارشألا عورف دحأ

 دج ثيغ نب 72«ساسجاب ًاضيأ فورعملا سايلإ فيرشلا بقع مهف
 . يتاكربلا نيسح نب ثيغ يوذ

 يداو ةرامإ مهيف تناكو «ةمطاف يداوب ةورع يبأ ةيرقب نونكسي هبقعو

 دهع يف ءاوس نابرعلا ريمأ بصتتم مهنم ديدعلا ىلوت امك «ًاقباس ةمطاف

 : ملهنمو يدوعسلا دهعلا يف وأ فارشألا

 «فارشألا ىلع ةمطاف 351337 : سايلإ نب هللا دبع فيرشلا ه©

 ةداسلاو «نايحلو «بزختو ذهل لعأ :قرمع يوذ ةداسلاو «نابرعلاو

 ينيسحلا مزاح نب نسحملا دبع فيرشلا ةفلخو ءراوخلا لهأ فارشألا

 : تاكربلا

 ًاريمأ ناكو «يتاكربلا ينيسحلا سايلإ نب هللا ديبع نب دمحأ فيرشلا

 ريمأ دهع يف ةمطاف يداول ًاريمأ ناكو .فارشألا دهع يف نابرعلا ىلع

 تعفر هل مجرتو ءانوجسم تامو «قيفرلا نوع فيرشلا ةمركملا ةكم
 . © اشاب

 ًاريمأ ناكو «يتاكربلا ينيسحلا هللا ديبع نب دمحأ نب هللا دبع فيرشلا ©

 . يدوعسلا دهعلا يف نابرعلا ىلع

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاثلا .سايلا وذ ةرمهشم ظنا (9)

 .7الا/ ص ” ج نيمرحلا ةآرم :تعفر دمحأ ()



 (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١م

 :مهريهاشم نمو
 ريمأ ناكو :«يتاكربلا ينيسحلا هللا ديبع نب دمحأ نب ملاس فيرشلا ©

 نم رخآ وهو ه اا/9 ةنس دعاقت . . يدوعسلا دهعلا 8 ةمطاف يداو

 .ةكمب يفوت «فارشألا نم ىلوت

 وضع ناكو ,يتاكربلا ينيسحلا هللا ديبع نب ركش نب رصان فيرشلا ©

 يفو .27نيسحلا نب هللا دبعو فيصن هركذ «فاقوألا ةرازو نع ًاليكوو
 نيسحلا نب لوألا لصيف فيرشلا ةلود يف ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا ءانثأ
 .هءانبأ اهب بقعأو قارعلا ىلإ رصان فيرشلا رفاس .«قارعلا كلم

 نيحو دادغب ةيدلب ىلوت يذلا : ينيبسحلا رصان نب يزاغ فيرشلا ©

 كلم لوألا لصيف نب يزاغ نير/يناَثلا"لنصيف فيرشلا ىلع بالقنالا
 ةكمب يلصألا مهنطوم ىلإ هئانبأ_ مظعم ذاع ةروثلا لبق نم قارعلا

 مكمل

 شيجلاب قباس ءاول :يتاكربلا ينيسحلا رصان نب يزاغ نب ثيغ فيرشلا ©
 . يدوعسلا

 ءايزيفلا يف روتكد :يتاكربلا ينيسحلا رصان نب يزاغ نب يلاغ فيرشلا ©

 .ةدجب زيزعلا دبع كلملا ةعماجب

 : يتاكربلا ينيسحلا هللا ديبع نب دمحأ ني هللا دبع نب فرش فيرشلا ©
 نيسح يوذ فارشألا ةليبق خيش «ساسج نب فرش فيرشلاب فرعيو
 :ةعيركأ نبلا

 «ةمطاف يداوب ةيدلب لوأ ةرادإ ىلوت يذلا :روصنم نب ركش فيرشلا ©

 ."4 ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع ءا" ص ١ ج زاجحلا يضام :فيصن نيسح )00(
 .ه 6*١ رفص 759 يف 78 :ددعلا «ةلبقلا ةديرج



 ليان (فلألا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ةسدقملا ةمصاعلا ةنامأ يشتفم رابك نم وهو

 بحاص :27يتاكربلا ينيسحلا دوعسم نب اضر نب دمحم فيرشلا ©

 . ىيحي نب نيسح فيرشلا بقع نم ةرتعلا ةرجشم

 «تدقف اهنأ الإ نيسح يوذ تايورم ضعب ةباسنلا اضر نب دمحم فيرشلا نع تذخأ )١(

 ىرخألا رداصملا ىلإ ةفاضالاب هترجشمب تدرو يتلا تامولعملا ضعي ىلع تدمتعاف
 . ةحاتملا





 انضي

 تيكاربلا نيسح يوذ نم ثيغ يوذ نم سايلإ يوذ فارشألا ةرجشم
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 سايلإ نب هللا ديبع نب نسح فيرشلا

 هلأ دبع

 نرخ



 م م

 بوك



 (ءاثلا  ءاتلا  ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مرح

 ءاملا .- كاملا - ءابلا

١١ 





 ١ (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مث

 تيكاربلا زام ووذ فارشألا

 .بيعش يبأ لهأ تيكاربلا 23هللا دبع يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب سيعدلا ميركلا دبع نب كرابم نب 7زاب فيرشلا بقع هيف

 فيرشلاو .«ءدمحم فيرشلاو ءدهف فيرشلاو ؛«روصتم فيرشلا

 فيرشلاو هللا دبع فيرشلاو «حجاز فيرشلاو « نسحم فيرشلاو «ثيغ

 . رمع فيرشلاو كرايم

 :مهّو'ءانبأ ةعبرأ يف هبقع ىقبو

 ١ - حجار فيرشلا .

 ١ - هللا دبع فيرشلا .

 .كرابم فيرشلا "' 

 . رم تفيرشلا

 .ةمطاف يداوب بيعش يبأ ةيرقب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا زاب يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 مهنم نينثا.يف ةبقع يقبو ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو .ماع ٠١٠١ زهاني
 . يلع فيرشلاو دمحم فيرشلا :امهو

 ةضهن رصاع نمم وهو :يتاكربلا زاب نب رمع نب حالش فيرشلا ©
 فيرشلا هنبا عم كراشو ءزاجحلا كلم يلع نب نيسحلا فيرشلا
 داع مث ءايروس هعم لخدو هبورح يف «قارعلا كلم نيسحلا نب لصيف

 يبأ ةيرقب نكسي ناك ءماع ٠٠١ يلاوح هرمع خيش وهو ءزاجحلا ىلإ
 م940١ قفاوملا /ه ١417 ةنس يفوت دقو ء«زاب لآ ريبك ناكو بيعش

 وهو .دمحم فيرشلاو رصان فيرشلاو رمع فيرشلا :يف ايلاح هبقعو
 .()هتايورم ضعب نم تدفتساو هب تيقتلا نمم

 .روصلا قحلم فلؤملا عم (165) مقر هتروص :رظنا )١(



١ 

 لصيف روزعلا دبع هللا تبع

 كيما كيمع ناطلست كلار

 احس زيزعلا دبع يلع



 م م

 بوك



 ١ 17 (ءابلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
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 ثرحلا زاب ووذ فارشألا

0 

 ."7يثراحلا نسح نب سيردإ فيرشلا يعرف دحأ

 :امه نينبا بقعأو «سيردإ نب نسحم نب "زاب فيرشلا بقع مهف

 .دمحم فيرشلاو ءدوعسم فيرشلا

 بقعملا «نسحملا ديع فيرشلا بقعملا :زاب نب دوعسم فيرشلا :لوألا نبالا

 :امهو نينبا

 .دوعسم فيرشلا ١

 .دعاسم فيرشلا . ؟

 لوأ :يئراحلا زاب نب دوعسم نب نسحملا دبع نب دوعسم فيرشلاف

 ءانبأ ةثالث بقعأو «تارتفلا نم ةرتف «ثرحلا نم قيضملا ةرامإ ىلوت نم

 : مه
 .دعس فيرشلا ١

 .ديهف فيرشلا - ؟

 .دوعس فيرشلا - ٠

 : يثراحلا زاب نب دوعسم نب نسحملا دبع نب دعاسم فيرشلا امأو

 )١( (ماحلا) ةدام تحت «ثرحلا فارشألا :رظنا .

 لئابق :روصنم نب دمحم 7 75 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم :عجار (؟)

 .05 ص فئاطلا

 . ةيلاتلا مهبقع ةرجشم رظنا ()



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١8

 :امهو نينبا بقعأو

 .دعاسم نب دعاسم فيرشلا - ١

 .نوسيح فيرشلا - ؟

 دماح نب نيسح فيرشلا يف هبقع ليذتو ءزاب نب دمحم فيرشلا : يناثلا نبالا

 .زاب نب دمحم نب دماح نب يلع نب

 :هبقع ريهاشم نمو
 ةكم ميلعتب يوبرت فرشم «يثراحلا دماح نب نيسح نب دمحم فيرشلا ©

 اهعوضوم ىرقلا مأ ةعماجب ريتسجام ةلاسر ىلع لصح .ةمركملا
 .«يكولمملا رصعلا ىتح ةيوبنلا ةثعبلا نم ةيزاجحلا ةيرحبلا روغثلا»

 مهنكاسم تناكو ,ةمركملا ةكيبًايلاح“نإب يوذ فارشألا نوئكسي
 تلاز امو ؛ثرحلا نم قيضملأ نكس "نم الوأ مهنأ لاقيو قيضملاب اميدق
 .ثرحلا نم مهتمومع دالوأ يقابك مهلزانمو اهب مهكالمأ



 ءاهع

 ثرحلا زاب يوذ فارشألا ةرجشم

١. 





 ١65 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

40 

 ةربانشلا زاب ووذ فارشألا

 110 اعلا تارشألا ذاقفا ذخأ

 نب دمحأ نب نسحملا دبع نب رفاظ نب "'زاب فيرشلا بقع مهف
 .ةرباثشلا فارشألا دج ربئش نب ديعس

 فيرشلاو ءيلع فيرشلا :مهو هبقع مهيفو ءءانبأ ةعبرأ بقعأو

 :نوع فيرشلاو «ديهف فيرشلاو ؛دعاسم

 اهنكس نم لوأ ناكو «فئاطلاب قالْسألا يداوب افشلاب : مهنكاسم

 «نايفس ينب نم جوزتو ءزاب يواكج زاي .يفيرشلا ةربانشلا فارشألا نم
 ةجهل تحبصأ «مهتطلاخمةّرتَكلو مُهَوظلاخَو .فيقث ةعرت نوطب دحأ مهو
 ىلع نكلو .بستنا اذإ الإ رخآلا نم مهدحأ زيمت ال ًادحاو ًائيش نيتليبقلا

 ىلإ اوحزن ةمركملا ةكم ريمأ قيفرلا نوع فيرشلا دهع يف مهنيب فالخ رثأ
 مهكالمأ ثيح افشلا ىلإ كلذ دعب اوداع مث «فئاطلا بونج فيقث ةعرت

 نونكسي مهمظعمو ةمركملا ةكم ريمأ نوع نب هللا دبع فيرشلا دهع يف

 .فئاطلاب رضاحلا دهعلا يف

 : مهو )عورف ةعبرأ ىلإ زاب ووذ عرفتيو
 .يلع لآ ١

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا زاب يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .يربنشلا دعس نب هللا دبع نب ىلع فيرشلا ةياور (*)



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ل

 .دعاسم لآ - ؟

 كيه لآ ىلا

 .ةومح- لآ 3

 :مهريهاشم نمو
 مهخيشو مهريبك وهو :ىربنشلا دمحم نب دومح نب رمع فيرشلا ©

 .فئاطلاب ًايلاح نكسيو ىلاحلا



 ما ١

 ةربانشلا زاب يوخ فارشالا ةرجشم





 6١ه (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةفرفإ

 تازارحلا تيخب ووذ فارشألا

 . ةتياخبلاب نوفرعيو

 .؟!7رارح يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةعستلا ذاخفألا دحأ

 نب ديعس نب دمحأ نب ناطلس نب ")تيخب فيرشلا بقع مهف
 يوذ ةفاك دج ءزارخ نب دمحأ نب نسح نب دمحأ ني ذوعسم نب فمحم

 زاره

 :امه نيئبا بقعأو

 . يويدب فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 ةريدب ةدجو ةرحب نيب نوئكسي اوناك ًاميدقو ةدجب مهنكاسمو

 . ةيزارحلا

 :مهريهاشم نمو
 . يزارحلا دمحم نب حلاص نب ديع فيرشلا ©

 .يزارحلا حلاص نب دماح فيرشلا ©

 يوذ فارشألا ةاضق نم وهو :يزارحلا يويدب نب دمحأ فيرشلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءزارح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا تيخب يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 10

 همحر ًاقباس مهريبك ناكو ؛ةيلبقلا فارعألاو نيناوقلاب ملم وهو ءزارح
 . هللا

 . يزارحلا يويدب نب دمحأ نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 . يزارحلا دماح نب ديع فيرشلا ©

 .يزارحلا حلاص نب حلاف فيرشلا ©



 ها/ ١

 ظ تازارحلا تيخب يوذ فارشالا ةرجشم |





 ١08 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

350 

 ةيراجهلا يويدب ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم )كرايم يوذ فارشألل ةئالغلا عورفلا دحأ

 . ةيراجهلا

 نب كرابم نب زيزعلا دبع نب ' يويدب فيرشلا بقع مهف

 يوذ دج «نيعملا دبع نب هللا دبع نب كرابم نب يداب نب زيزعلا دبع

(0 

 رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب يف عبني:ةزامإ ىلوت دقو .ةيراجهلا نيعملا دبع
 كرايم ىرذ نم معنملا ديع: نب الش فيرشلا هفلخو «يرجهلا

 , 2 راجلا

 يلع لمحم فيرشلا : مهو ءاتبألا نم هت يويدب فيرشلا بقعأو

 .كرابم فيرشلاو ءديجملا دبع

 رحبلا عبنيب نآلا مهنمو فارشألا ةيرقب لخنلا عبنيب مهنكاسمو

 .ةرونملا ةنيدملاو

 :مهريهاشم نمو
 راعشأ هلو اعاجش اسرق ناكو «يويدب نب 9 برخلا ديع فيرشلا ٠

 .(ميملا) ةدام تحت «كرابم يوذ فارشألا :رلغنا )١(

 .ةيلاتلا يويدب يوذ يف مهترجشم :رظنا (؟)

 .يراجهلا ماصع فيرشلا ةياور ()

 .روصلا قحلمب )١7( مقر هتروص :رظنا (4)



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ و

 ةرامإ ندرألاب ىلوت دق هنإ ليقو ."0ةنيهج نابرعو عبنيل ًاريمأ نيعو
 ًاريمأ رمتساو «هنطوم ىلإ داع مث «ةريصق ةرتف اهب رمتساو «ةيدأم ةنيدم
 ا يفوتو عبنيب

 ذوفن بحاص ناك ه 7717 ةنس يف :"7يويدب نب يلع دمحم فيرشلا
 ميظع ذوفن هلو «ةنيهجو عبني ىلع هترامإ تناكو :(؟!زاجحلا لامش يف
 ؛عبني ةرامإ ىلوت دقو :«2"لابض ىلع ًاريمأ نيع امك ءزاجحلا لامش يف
 اهرداغو داع مث «نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا عم ندرألا ىلإ رداغو
 ىلإ مث ندرألا ىلإ داع مساق ميركلا دبع بالقنا دعبو قارعغلا ىلإ
 (0)  بقعي ملو ءاهب يفوتو اهب شاعو ءزاجحلا

 هتوخأ امنيب ةرامإلا ىلوتيل عبني يف ئقبتسا :يويدب نب بلاغ فيرشلا
 فيرشلا ةيالو ةيادب يف جلمأ ىلع ًأرينأ ناك هنإ ليق ؛"”نيلوغشم
 ةيرقلا فيخل ًانيمأ نيع يدوعلملا-مكحلا ةيادب يفو «يلع نب نيسحلا
 ةرونملا ةنيدملاب يفوتو .«تاجوز ةعيرأ نم ”ءاتبأ ةسمخ بقعأو « عبنيب
 نفدو م1958 قفاوملا /ه8/١١ ةنس مرحم لوأ يف هباصأ ضرمل
 , ")ماع نيعستلا زهاني رمع نع ةنيدملاب

 .ه ١48 ةئس ةئيدملا ريمأ نم هل ةلسرملا ةيلاتلا ةقيثولا عجار
 ماصع. ١717 :44 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن ١78 ص ةمكحلا ةدمعأ :سنرول
 . ةدافإلا ىهتنم : يراجهلا

 . .ةدافإلا ىهتنم نع ًالقن «ه174 مرحم ١4 يف ةكم ريمأ نم هل ةلسرملا ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا

 ةمكحلا ةدمعأ :سنرول ءه ١777 يناثلا ىدامج 55 يف 517 ددعلا :ةلبقلا ةديرج
 , لا

 . ةدافإلا ىهتنم : يراجهلا ماصع 2145 ٠٠١. ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن
 .ةدافإلا ىهتنم :يراجهلا ماصع
 : 48 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن

 .ةدافإلا ىهتتم :يراجهلا ماصع
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 وهو :يراجهلا يويدب نب ميركلا دبع نب هللا دبع نب "'”دمحم فيرشلا ©

 اندهع يف لخنلا عبنيب فارشألا ةيرق خيشو مهيف مدقملاو مهريبك
 هلزنمب «هتايورم ضعب نم تدفتساو «هب تيقتلا نمم وهو ء«رضاحلا

 )١( مقر هتروص ءروصلا قحلم :رظنا )١7(.
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 ب 0/0
 ام م

 - ني 3 ل

 | عددهم + - ةةطياو

 | ينج ب هيدا بححأ عا

 ” مس مارب ملط هد والا 0

 ب 1 بولا مع ايو رك 2 : امل نكو مصرا مي

 ' 1 5-5 ا ا
 كك <

 - تجف

 عبنيو ةنيهج نابرع رومأم ىلإ ةمركملاةكم ريمأ نم ةهجوم ةقيثو )١(
 720 11754 ةنس مرحم 515 يف ةخرّؤم ,يويدب نب يلع دمحم ديسلا

 .٠ هللجخلاةراع اس
 تو 7

 4 هرودلا هنيدلا 3

 سا م ا مم ا 0 مم 1 0 0 0للا و 5
 1 ١ 60 ا "ا أ أ

 اا 7 3 0 112

 0 مس قاف مب 0 ا

 ا مسدس

 ا يرقد ال زي رع دم ننمضو يالا ب

' 
 نييعت نأشب ةنيهج نابرع ةفاك ىلإ ةرونملا ةنيدملا ريمأ نم ةهجوم ةقيثو

)١( 

 هه 177/8 ةنس ىف ةخرؤم ,ةئيهج نابرع ليكو يويدب نب ميركلا دبع ديسلا



1 

 ةيراجهلا يويدب يوذ فارشالا ةرجشم

 بط

 باح

 ذيمحللا دبع  زيزعلا دبع دكت

 مكام

 دمحم ميركل دبع





 ١6 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١( 

 نويومنلا (!)تاكرب ووذ فارشألا

 .يتاكرب مهدحاول لاقيو تيكاربلاب نوفرعيو

 يبأ دمحم نب تاكرب فيرشلا بقع  تيكاربلا فارشألا ةفرعم يف مسوتلا بغر نمل )١(

 عكا” .لود "55 1ا/ا" ص : ج موجنلا طمس :يماصعلا :رظنيلف « يناثلا يمن

 مام ءم37” فال فألال محال ىغقع قه قتل مقل كعمل وب

 ؛«485 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا ل324 ١77 ص رهاوجلا دقع :يلشلا ٠

 :يبحملا ؛«١5؟ ص بابللا بل ةيقحت' :ةسقن ايفلؤملا 24٠١ :444 ,445 ,؛ؤ١

 ةناحيرلا ةحفن :هسفن فلؤملا «75031555 صر ج .5"4 ص١ ج رثألا ةصالخ

 ١55 ص ؟ ج .5560 ص ١ ج نمزلا ءاكضف فاجتا :يربطلا ؛؟4,4 ص 5 َج

 7” ج للا 2.5515 11٠١ ذه راسك هر مخ #7 وو عد

 ديؤملا ءابنا :نالع نبا 4٠. 460 1١7 ىالال ىسه ءلم ءا ىلا" لف ل” ص

 ءا١٠ 2485 ص يكسملا جرألا :يريطلا ء544 0505 1484 149 ,151* ص

 ٠١5« ءكدأ قق هع ضخ كك كا" فم ص مالكلا ةصالخ :نالحد ,. ١17

 لقمع فلقمك ءكالع بكالال 1 ملزما لمز للرو لل ١و لعب لحم

 ١5١« ص لودلا خيرات :هسفن فلؤملا ؛78) 554 .7510 24 الإ ءلوو

 سفن ؛2512 15١ ص رصعلا ةفالس :موصعم نبأ 2198 ١58 ءلهال ,. ١651 ءهوه

 :يلكرزلا ءدال ص ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا ء5اال _ 8١ ص :هتلحر فلؤملا

 تري 4176 ضال عماا# نيالا ع 81 ني + ع 44 نيا مم كليفالا

 ٠ ج مانألا ةدافا :يزاغ هللا دبع ء147 2147 18 ١, 0 ص هتلحر :يتاكربلا

 05115131 الا ضل تاع ا كك نع رخافلا ندلا :رهاطلا 20205 .ه5 ١050 ص

 .غ50 4٠١. 22١6 الل 298 ص ةكم ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم 05 ١١١

 ١ ج ةيدوعسلا لئابق مجعم :رساجلا دمح ١7« ص ةيناندعلا لئابقلا :هسفت فلؤملا

 5٠١1« ص زاجحلا لئابق مجعع :يدالبلا 255 ص يناميلا قيقعلا :شكاع ص

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ١4: ص زاجحلا بلق :هسفن فلؤملا «4

 بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 2177 ١٠١9 ص نويعلا :هسفن فلؤملا 247 ص

 - 371211 ص ١ ج ةكم .: خيرات : يعابسلا 75 نع فارشإلا :هسفن فلؤملا 5 و



 (ءابلا) فرح /راححلا فارشأ مججعم ١31

 . ")يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا بقعل ةيسيئرلا عورفلا دحأ
 دلو يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا نب تاكرب فيرشلا بقع مهف

 هتريس تدمح دقو ؛«ةمركملا ةكمب ةليبقلا هذه سأر تاكرب فيرشلا
 :اهنم ةديصق ريثكاب ةمالعلا لوق اهنمو ءارعشلا هحدتمأو

 حاجن نيلمألل ههقل نم يلاعملا نيع ناسنإ تاكرب

 حاورأ امهنمهتلطأو دجمو لاعم ضور يقن ذسف

 فيرشلا زاجحلا ناطلس هيبأ ةايح يف تاكرب فيرشلا يفوت دقو
 ًايزعم ءارعشلا دحأ دشنأو ةرامإلا لي ملو ه5 يناثلا يمن يبأ دمحم
 : هلوقب هابأ

 هنأش نميهملا عفر العلا مايه اقر نمو زيزعلا كلملااهيأ اب
 هنانج فيطللا هلزنأ تاك [ب' خبرات ىتأاموحرم كبتال

 :مهو ءآَتَبأ ةعست. تاكرب فيرشلا بقعأو

 هبقع مهيفو .ميهاربإ فيرشلاو .ءىسوم فيرشلاو ءورمع فيرشلا
 ءيلع فيرشلاو ءرفعج فيرشلا :مهو هئانبأ يقاب امأو ,©0يلاحلا
 ءرورس ةرجشم ىف اوليذت نأ دعب مهربخ عطقنا دقف ءمساقلا بأ تيرشلاو
 يف اوركذي ملف ديعس فيرشلاو مساقلا وبأ فيرشلاو ءدشار فيرشلا
 فيرشلا ادع هئانبأ عيمج تركذ دقف يميركلا ةرجشم امأ ءيرلا ةرجشم
 فيرشلاو .:ةضيمح فيرشلا :اشاب يلع ةرجشم تدازو وعر
 . ١ ”يابتي (؟) يابتياق

 7070 ص ه2 ج ىمداأل قدمك 775 ص ؟" ج مركلا حئانم :يراجنسلا 5 ج
 ,158 7١94. ص 7 ج نيمرحلا ةآرم :تعفر ميهاربإ 2507 "ةضن

 .(ميملا) ةدام تحت ؛يناثلا يمن يبأ بقع - نويومنلا فارشألا :رظنا )١(
 7١ _ /١7. ص هتلحر :موصعم نبا .4953 0١ ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا )3(
 . يئاكربلا ميشح فيرشلا تارجشم « يرلا .ىميركلا .رورس :تارجشم )2
 .اشاب ىلع ةرجشم (4)



 ١ (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ,ةقالخلا مهراودأ مغر ةكم ةرامإ ةئالثلا هئانبأ نم دحأ لوتي ملو

 .؟الءارمألا نم ةنس مهتيرذ نم ةكم ةرمإ ىلوت دقو

 :اميدق مهبقع ريهاشم نمو
 .«فارشألا ءالجأ نم ناك يذلا :يمن يبأ نب تاكرب نب يلع فيرشلا ©

 يف عجرملا هيلإو ءيمن يبأ لآل ًايضاق ناكو هنامز لهأ ءالضف نمو
 ةمركملا ةكم ريمأ عم تاضوافم هل ناكو :ًابيدأ ناكو .مهرومأ عيمج

 لخد لوصحم نأشب م١177 قفاوملا/ه١5١٠ ةنس ديز فيرشلا

 فيرشلا ةكم ريمأ ةلود تالاجر رابك نم ناك امك «ءتاكرب لآ فارشألا

 فيرشلا ةكم ريمأ دهع يف ًاضيأو ءنسح نب سيردإ نب دوعسم
 .0ةبعكلا:ءانب ءانثأ يف ةصاخو نسح نب هللا دبع

 فارشأ رابك نم ناك :تاككرب نيييّزرفغج نب تاكرب نب رامع فيرشلا ©

 دنهلا لخد ءرعشلا لوقي نَمَمَو َتدألاِب ًافراع ءاهئالضفو ةمركملا ةكم

 ةنس لاوش ٠١ ىف اًنهتبَيراموْم١78 قفاوملا/ه75١٠ ةنس

 :رعاش لاق هيفو م1588 سطسغأ ؛ قفاوملا /ه89

 انالزج هللا وسر لجن حدمب هكلاسم تقاض نإو يداؤف ىرأ

 اناكرأ ةيدان نم زعلاهؤابأ تعفر يذلا دجملا هينبأ رامع

 ناك دم ءايلعلا ةورذ ىلع الع نمو فيرشلا بدلا دجاملا دبسلا

 .ةيلاتلا تاكرب لآ نم ءارمألا ةرجشم :رظنا )١(

 ؟ ج موجنلا طمس ؛يماصعلا .154 7١5. .1949 5177 ص ديؤملا ءابنأ :نالع نبا (؟)

 :نالحد ,ء5856 ص ا" ج نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا ,54 ء7”" الو ,”؟7” ص

 5١. ص رخخافلا ردلا :رهاطلا ءا/5" ص مالكلا ةصالخ

 7١4 ص ا“ ج رثألا ةصالخ :ىبحملا :519 217١ ص هتلحر :موصعم نبا (5)

 موجنلا طمس :يماصعلا «58 4 ص "” ج ةناحيرلا ةحفن :قباسلا فلؤملا ,97

 نب نماض ”6 ص ه ج مالعألا :يلكرزلا «(نيدلا دامع) اطخ هيفو 4159 ص 4 ج
 - ؟7١؟ ص بابللا بل ةفحت :مقدش نب نماض .444 ص راهزألا ةفحت :مقدش
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 : مهو 7"2لئابق ثالث ىلإ نآلا نوعرفتيو ءانبا ةثالث يف مهبقع يقبو
 و يوذ دج :ورمع فيرشلا - ١

 ."9ىسوم يوذ دج :ىسوم فيرشلا - ؟

 .9هيهاربإ يوذ دج :ميهاربإ فيرشلا - "

 يف مهنع انثدحت نوطبو ذوخف ةدع ىلإ مهرودب نوعرفتيو

 . مهعضاوم

 فارشأ رثكأ مهف «ةمطاف يداوب تاكرب لآ فارشألا لج نكسيو

 ءةدجو «ةرونملا ةنيدملاو «ةمركملا ةكمب مهنمو «هب ًاراشتناو ًاددع يداولا

 دهعلا يف ندرألاو ( رصين مهنم ةلقو ( ةرحبب مهلمو ءضايرلاو .«فئاطلاو

 .رضاحلا

 2394 ص  ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع .75 ١ ص رصعلا ةفالس :موصعم نبا ت
 جات :يوارضحلا ءاهريغو 411 808 اللا“ 01 65ج تكد ا الل
 ١١9. ص رثبلا خيراوت

 :نم لك عوضوملا ذه يف اندافأ )١(
 ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا ١١« ص ةيناندعلا لئابقلا :دعاسم فيرشلا
 :يدالبلا 255 ٠*  ص فئاطلا لئايق :روصنم نب دمحم فيرشلا («5060 .”:© ص

 ١54. ص زاجحلا بلق :هسفن فلؤملا .018 ص زاجحلا لئابق مجعم
 .(نيعلا) ةدام تحت تيكاربلا ورمع يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(ميملا) ةدام تحت تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا (9)
 .(فلألا) ةدام تحت تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا (:4)
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 تيكاربلا فارشألا نم ةمركملا ةكم ءارمأ

 يناثلا يمن وبأ دمبع نيرشلا

 (/ها052-196 ةكم ةرامل ىلوت

 مهتكتو ملم و هنالر هدم به)111 ناضمرح 1135 لوألا عيبر
 داها115 ةسشا يذ ١١١1- لاوخ

 هدها0١1١19-1

 رهشأ ةرشعو نونم 5 ةثالثلا ةيالو ةدم

 بش 118484- م4

 اموب 57و نيرهش هتيالو ةدم
5-7 

 ميهاربإ فيرشلا

 تادكرب فيرشلا

 مسه 85 4397-1 ١

 فصغو ننعم ١١ ومغ هتبالو هدم

 مهاززالل كلوز

 مهها15-خ1 ١74

 ( هدلاو نع اليكر)
 دمع 1177 ةتس يرتو

 لطقف موي .١ ومت هالو ةدم
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05 

 ةربانشلا تاكرب ووذ فارشألا

 , )ةريانشلا فارشألا ذاخفأ دحأ مهو

 :ةريادكلا قارشألا دع بنش دعس نيا كمعح] نب ديزب وب

 .يمن وبأ فيرشلاو ىيحي فيرشلا :امهو نينبا نم هبقعو

 وفرع هنمو .نيسح فيرشلا”ةنبا يف.ىبحي فيرشلا بقع : لوألا عرفلا

 فيرشلا بقعملا رمع فيرشلا بقعأ :نيسح نب هللا دبع فيرشلا :لوألا نبالا

 يذلا ًايماس فيرشلاو ًادلاخ فيرشلا بقعأ :دمحم نب دهف فيرشلا ١

 ءدهف فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأ :دمحم نب رمع فيرشلا - ؟

 . هللا دبع فيرشلاو  كمحأ فيرشلاو

 فيرشلا :مهو ءاتبا ةسنخ بقعا :دمحم نب روصنم فيرشلا "7

 فيرشلاو « رمع فيرشلاو .لالط فيرشلاو «دهف فيرشلاو « لكلمحمم

 .ردنب

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا رظنا )١(



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نه

 ؛نيسح فيرشلا :امهو نينبا بقعأو :نيسح نب ملاس فيرشلا :يناثلا نبالا

 .روصنم فيرشلاو

 فيرشلا يف ليذتو :تاكرب نب يمن يبأ فيرشلا بقع :يناثلا عرفلا

 نب نسحلا نب ميهاربإ نب دمحم فيرشلا نبا روصنم فيرشلاو ؛ميهاربإ
 ."7تاكرب نب يمن يبأ نب نسحم

 . فئاطلاب رضاحلا دهعلا يف مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 . يلاحلا مه ريبك وهو : يربنتشلا رمع نب دمحم فيرشلا

 .ه 1١477 ةنس ةجيكلن 4 2ب»8, ةكمب يفوت «ةيدوعسلاب قباسلا

 ماع يرينشلا هللا دبع نب يلع فيرشلا اهعضو يتلا ةرجشملا يف عرفلا اذه ركذي مل كلل
 ةنس ةجحلا يذ يف مهل ريجشت لمعب ديز لآ روصنم نب دمحم فيرشلا ماقف ه 6

 .قئاثو نم مهيدل ام بجومب ه ١١

 .يربنشلا نسحم نب نسحلا ديسلا اهيف رضاح فئاطلا ةمكحم نم ةرداص ةجح :رظنا



 نفد (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 00-50 
 37 ةنشد 2 00 ا

 ع مرو يزعم هدوم ىنلا فشلا[

 00 0 ب وسو روحوا
 نسا روم شاول 17 سيئا 0-0 خلل

 ّ اع ني لادا يلا 1 يام 1

 هجرتهم سو و ايري مت داش ير هتان برر
 ع مسا ل ل وسر يو هطول لستر لل علا موسم 0 تبتسم بكسل 3 عما يلازم بدمه رركو ريختر امسي دسك تا
 يوسع ناجم ابيسأ بلوس تعروسهئسر كيما دلاو اعل شي نرسم دس يووصبالا نيب
 :٠ "اجو ركن ل[ هيل لدار هن ل4! ثعتا لا دلبلازب كيم نزف لاو هيسقلا سحلب +
 يمل : لإ كاما من مهب اءئيح 0 كبوة انس ذه اكرم تسوككو تتلو رثازتاولر اننخلا» 1 0 بدع هادا أير اد هضبلاو جومالو هيقلاو سلا اب هصشلا

 0 10 ولا تلك مكعب كتم
 لارهو الل فلو هناي رلالمازيرم تبرد ةروللا مليلا ين ايراد اروجوتن درا بام

 ٍِ 2 يفلرمو هت ضاو نركب مداه رخو ناقة يبكر اب نامي لالجمسرعلر جياع جازي يزال

 0 اماسمتم عوسم طيح لعين

 هبي راسو ريقلا دود ررللو هل ينير سب يحناريبا لا لايزلال نين

 اهيفنقاماهز زر نأتي تيا تدين[ كيكو تنساب لح يللا 0ا«لالن ف ل يشو ملا هيدا
 تار ىف تجار تيلا يسيل مايحلا هند كا سقشج ب وريال
 0 2 نلاد يثلا ! الع ينل ما مطخلاب جد بيس ل مزلا نالملا هنأ كرس ةدكدرلا

 0 ا نس نسف سب نشا يدا 0 و
 : دي اك وصايا زج يايا ةرمرطم سرا قتلا

 رس كر اكتابوركر اإل | اير محارتل هت ازد[ ماتم رلا لبنا رو يكسو رتل قاد
 ' عيايينإبكفائير ىىرزكي يب ر بباناث هدانا زبلاابزعد جالون اين ضدك
 0 هتلر محرر رد ريلي اثم مدامحار بخ كارو لببلا لجيل يتسم دس
 7( ردكم ريل اج 4 و تام انو هدب كيمتاب 0 310

 اص هلق اثر ء ده رماة يع ايعو يجرب تيما راما كارز امم
 مسا حرم ترص تحس هجر زيلاط مما الا اءترازنم ذتو مورو[ سلاش دلامسهم ناديسلا تيص
 3 دل ا مسح هلو خا ارأش م عراد 1 أتباي عم جينات كاميك اسك
 : ب ضمك نأ. ا و كفرت ة نسا نير: بجي يره دولا ذم الهلا نأتي ةنس ةدسجم
 0 دم هال راما انبم تسلم نيالا تسل ام ةين اسطر دو أي لام امرزغررلا. تساؤل © صا اتم
 نسحلامييلو مع ذل ند امس ولك ف همدتلا راع بج طم هر كيتشن ناد
 2 راس جسم عوماست امو _يعهلشنر براز نال لام يشق لامر أجاي علا
 راد اي هلاماراجر ءةعو ربو دينك را وهتك تاتمالد

 لزدلا نيساشم - اهني ذ علل هتلوسشع سوو مي قبو دوي ومع ءءداطات كب ٌةلُارلإ -
 0 اعط مل اميلي ناتلا
 اطيل أحر ا اح ريوشاو هعقنلاو ىنغا مار مكرتا ماههعملار و كييرو نان رصأ

 00 ادمئربلا قلما يلب كر ميم تشيل ل مورو هران هيا ماةلا ومالك ناتي .
0 ب ةيعشلا هم روما (وعن

 : اكو 

 و ها عشنا سن م تظرع فارم لو كميل اىذإب د 2 0 ممم 3 4 4 7-7
 معلاو ضازلاو سنا كتان 0 0 ,2, كير موصل أذ ب 5

 ضعب ىلع ايعرش ايصو يربنشلا نسحم نب نسحلا فيرشلا اهيف رضح ةقيثو

 فئاطلاب ةرباتشلا فارشألا



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

/217 

 تيكاربلا رومعلا تيكاربلا فارشألا

 ورمع يوذ نم )دمحم يوذ فارشألل ةثالثلا ذاخفألا دحأ مه
 :عيكاربلا

 نب ورمع نب ميركلا دبع نب دمحم نب "7تاكرب فيرشلا بقع مهف
 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب

 :امهو<ةيثثا.نم تاكرب فيرشلا بقعأو

 نب ملاس نب دوعس نب هللا دبع |!فيرشلأ يف هبقع ليذت ءيلع فيرشلا ©
 ةياور بسح هرابخأ تعطقناو :”رئاشخلا ىلإ حزن يذلا «يلع

 .بقعلا هيفو :دنس فيرشلا ©

 :امهو «نيسماخ ىلإ مويلا نوعرفتيو

 يرمعلا دنس نب زئاف نب تاكرب فيرشلا بقع :تاكرب ووذ-١

 . وكلما

 : ىلإ نوعرفتيو

 .ةمركملا ةكمب ةيبيتعلاب :ثيشاوبلا ©

 .(ميملا) ةدام تحت ءرومعلا دمحم يوذ فارشألا : رظنا )2(

 .ةيلاتلا رومعلا تيكاربلا ةرجشم :رظنا (؟)
 .ةمركملا ةكم بونج لحاسلا طخ ىلع :شاشخلا ()



 0 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ةفركملا ةكمب ةيبدعلاب : فرش ىوذ ©

 .روكذملا يرمعلا دنس نب زياف نب نازوف فيرشلا بقع :ناروف يوذ - ؟

 : نيعرف ىلإ نوعرفتيو
 .رضاحلا دهعلا يف نوضرقنم مهو :دايح يوذ ©

 .ةمركملا ةكمب ةيبيتعلاب :هللا دبع يوذ ©

 ةعاجشلاب رهتشي نم مهنمو «ماشلا.ىدهو «ةمركملا ةكمب مهنكاسمو
 .ةيكوبلاو

 :مهريهاشم نمو
 .يلاحلا مهريبك وهو :يرمَملا زباف نب نازوف نب لماز فيرشلا ©





 1 اا

 رجشم ألا ة رب يوذ فارش تاك | - ( ومعلا تاكرب يوف فارشالا ةرجشم .

 ال ساشا

 ةرايتخأ --
 هلأ
2 

 ملاس

 ليعع ف

 يلع
 عاره لردع



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4/١

6279 

 تاكرب لآ نم تيكاربلا فارشألا

 .تيكاربلا "27ىسوم يوذ فارشألا عورف دحأ مه

 نب كرابم نب ورمع نب ناوضر نب 7تاكرب فيرشلا بقع مهف

 .يتاكربلا ىسوم نب ةزمح نب ىلعي

 :مهو ءماسقأ ةثالث ىلإ نآلا هبقع مسقنيو

 . يتاكربلا تاكرب نب هللا ليخك نب ثيغ فيرشلا بقع :ثيغ ووذ ©

 .يتاكربلا هللا ليخد نب->ناميلتت .فيرشلا بقع :ناميلس ووذ ©

 ةيف هبقعو .ىتاكربلا هللا ليخد-ّنَب ديلا :بيرشلا بقع : دمحأ ووذ ©

 .«تيكاربلل ددعلاو تيبلا

 دعبي ةرحبب لبج وهو :ةرحبب ثحألا ةقطنمب مدقلا ذنم نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 «رعشلا لوقي نمم وهو :ىتاكربلا هللا ليخد نب دمحأ نب ةزمح فيرشلا ©

 .نوع يوذ فارشألا دهع يف فارشألا رابك نم دعي ناكو

 هللا ليخد نب دمحأ نب ةزمح نب رقشألاب ريهشلا هللا ةيطع فيرشلا ©

 )١( (ءابلا) ةدام تحت تيكاربلا ىسوم ووذ فارشألا :رظنا .

 ) )1نرقلا يف عرفلا اذه دج نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :عجار .ةيلاتلا تيكاربلا ةرجشم :رظنا



 و (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «ءاسنلا نم ًاريثك جورتو ءاييرقت ف ١١856 ةئس ةرحعبب ىفوت : يتاكربلا

 ةعبرألا هئانبأ يف رضاحلا دهعلا يف هبقعو «ةعاجشلاو مركلاب رهتشاو
 مهل ضعبلا بلغي كلذ ىلعو «تيكاربلا ةيرذ رثكأ كلذب مهف ءرشع

 هترشب نولل ًارظن رقشألاب مهدج بقلو ءرقشألا ةعامج وأ نارقشلا بقل
 . ءارقشلا

 نم تيكاربلا فارشألا ةليبق خيش :رقشألا هللا ةيطع نب نسحم فيرشلا ©
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.: 

0 2 00 

 00 10 لا تلاع منيل
 نم 2 بل اهيمحلل نبا ل
 قر نما دليلا تانعيسلا ابل

 0 اهركذ ىالاد ليلا لمح] م صم ىو
 يصياشو ل لاو علم ماسلا مجدا ملس و

10 
 اي ىمكسملا ثوع ديع زو لحوم الع

 5 ع 3 52

 لاند اشم هموم موب هاما

 0ك 2

01 

 ا ان م 0 3 0 د تقوز] 1 منع ن اليمه نربأ ا )ربح ل

 مضر 0

0 0 1 

0 0 0 0 

 1 ل كرما 0
0 1 

 ةرحب لهأ تيكاربلا فارشألا دج ورمع نب ناوضر فيرشلل ةلاكو ةقيثو
 ه ١١١١ ةنس ناضمر يف ةخرؤملا



 ام

 تاكرب لآ نم تيكاربلا فارشألا ةرجشم

 ع

3 





 ارا (ءابلا) فرح /زاححلا فارش مجعم

1) 

 اداوجلا ةمهاربلا فارشألا

 . ميهاربإ ووذ ًاضيأ مهل لاقيو

 . ")هللا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ةسيئرلا ذاخفألا دحأ

 نب دوعسم نب دمحم نب هللا دوج نب "7ميهاربإ فيرشلا بقع مهف

 ورمع فيرشلا هنبا يف هبقع هللا دوج نب دوعسم نب يناثلا هللا دوج

 :امه نينبا نم بقعملا

 وفات نقلا د

 .دمحم فيرشلاو

 نينبا بقعملا ًاروصنم فيرشلا بقعأو :ورمع نب رصان فيرشلا امأق - ١

 روصنم نب دمحم فيرشلاو ءروصنم نب رصان فيرشلا :امهو

 :مهو ءانبأ ةثالث بقعملا

 .بقعي مل :ميركلا دبع فيرشلا

 . يلع فيرشلا

 . كلملا دبع فيرشلا

 امهو نيئبا نم ًادومح فيرشلا بقعأو :ورمع نب دمحم فيرشلا  "؟

 .(ميجلا) ةدام تحت ؛هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 امه نينبا بقعملا دومح نب دماح فيرشلاو «كيرب فيرشلا

 .دومح فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 .فئاطلاو «ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو

 .يدوجلا روصنم نب رصان نب ديز فيرشلا ©
 .يدوجلا ىلع نب رصان فيرشلا ديقعلا ©

 .يدوجلا يلع نب دلاخ فيرشلا مدقملا ©

 نب رصان نب روصنم نب دمحم نب: يلغ»نب رصان نب روصنم فيرشلا »©
 نمحرلا دبع فيرشلا كراش يذلا وهو ؛يدوجلا ميهاربإ نب ورمع
 وهو «نسحلا نب هللا دوج بقع يف نسحلا ردلا» ةرجشه يف يدوجلا



1060 

 اداوجلا ةمهاربلا فازشألا ةرجشم





 ١ ما (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0) 

 ىنسحلا تاكرب لآ فارشألا

 يوذ فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ «يتاكرب مهدحاول لاقيو

 .قاوشلا لهأ 27 .سح

 رايع يداو يف مهنمو نسح يوذ ٌفارشألا عم ("0قاوشلاب مهنكاسمو

 . شوشخيم يداوب ىلح يف مهنمو «ثيللاب

 ةدع ىلإ نوعرفتيو ءنسح يوذ نم يساسأ عرف مهنأ ةقيقحلاو

 (0ندبإ 6 : ا
 تدم ني نسكن ني ميهارتأ هب

 )١( (ءاحلا) ةدام تحت «قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا :رظنا .

 1 ج ةيدوعسلا لئابق مجعم : رساجلا دمحم ه160 ص ' ج برعلا لئابق مجعم : ةلاحك 69

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم .؛١ ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا . ص

 .175 ص ءا“ ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع .55 ص

 .رورس فيرشلا ةرجشم :عجار ()



 (ءايلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 144

0030 

 اداوجلا تاكرب ووذ فارشألا

 .2)هللإ دوج يوذ فارشألل ةسيئرلا رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ

 ءانبأ مهتمومع ءانبأ ىلإ ةبسن ؛ةمهاربلا مسا مهيلع بلغ دقو

 (9ةمهاربلاب نيفورعملا ىيحي نب تاكري نب هللا دوج نب ميهاربإ فيرشلا
 .تاكرب يوذ دج تاكرب وخأ اذه ميهاربإو ءهيلإ ةبسن

 نب ىيحي نب تاكرب نب هللا لبخإل ني تاكرب فيرشلا بقع مهف 75 3 . 0 ءااه - :

 .اداوجلا دج هللا دوج نإ-طوِيستدنبل هللا دوج نب دمحم نب هللا دوج

 : امهلو*:نيتبإ تقعملا“ هللا” ليخد فيرشلا بقعأو

 :مهو ءانبأ ةتس فئاطلاب هبقعو :تاكرب فيرشلا :يناثلا نبالا

 . نسحملا دبع فيرشلا ©

 .عزيهم فيرشلا ©
 .ىلع فيرشلا ©

 . هللا ليخد فيرشلا ©

 , لكمحسم فيرشلا ©

 .(ميجلا) ةدام تحت ؛هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءابلا) ةدام تحت ءةمهاربلا فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا )0



 لي (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ك0 ممل ا

 . كرابم فيرشلا ©

 - رصمب هلق مهنمو «فئاطلاو «ةكمب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو

 فقو رظان : يدوجلا تاكرب نب دمحم نب دعس نب يزيوغ فيرشلا

 .فئاطلاب ىلاحلا دهعلا ىف هللا دوج يوذ



 م م

 بوك



14١ 

 اداوجلا تاكرب يوذ فارشألا ةرجشم

 هللا ليحد

 دقاسم اا

 ةرهاقلاب امب بقع هلو رصمب حزننلا
 تالكرب



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 14١

 ةففإ

 ةلدابعلا تاكرب ووذ فارشألا

 . ةلدابعلا ")مزاح لآ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ

 نب نيسح نب هللا دبع نب مزاح نب تاكرب فيرشلا بقع مهن
 .ةلدابعلا دج هللا دبع

 هللا دبع فيرشلاو .هللا ديبع فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث يف هبقعو

 دخب ةيل يداو لفسأب «فئاطلابو .ةدجو | .ةمركملا ةكم نونكسيو
 ٠١ يلاوح دعب ىلع ةيل يداو ٍقَرِش عهعزازم رهشأ يهو ,©0جاحلا
 .ةلق مهو «هنم رتموليك

 نب اشاب يلع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ عم م1507 ةنس اهب نطوتساو

 فيرشلا بقعأو عءهعم ىقبو رصمل هترجه نيح :لوع لا انقان هللا دبع

 :مهو ءاثيأ ةثالاث هللا دوج

 . مرد : ناطلس فيرشلا - ١

 )١( (ءاحلا) ةدام تحت «ةلدابعلا مزاح لآ فارشألا :رظنا ,

 )١( .اشاب يلع ةرجشم نع ًالقن ةلدابعلا مزاح يوذ يف ةيلاتلا مهترجشم ؛رظنا

 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا ه9 55.



 +١ (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .يلاحلا مهريبك وهو مرك بقعأ :هللا دبع فيرشلا - ؟

 فيرشلاو « لمحم فيرشلاو ءاضر فيرشلا بقعأ :روصنم فيرشلا .. “

 رصمب نآلا مهو «نوتيزلا ةيملحب «ةرهاقلاب ًاميدق مهنكاسمو

 . ةديدجلا

 :مهريهاشم نمو
 «تاكرب لآ هللا ديع نب دمحم نب هللا دبع نب نيعملا دبع فيرشلا ©

 . ")احلا دخل نصح بحاص

 فرش نب دماح نب هللا دييبت نيَءرِصاِن نب فرش فيرشلا روتكدلا »©
 لوح ثاحبأ هل «ةينفلا نواؤشليا ةّيدقملا ةمصاعلا ليكو :يلدبعلا

 .هب بتيقتلا نصمم وهو ءمرحلا ةقطنم طيطخت

 . ةلدابعلا تاكرب يوذ رابك نم :يلدبعلا نسح نب زاوف فيرشلا ©

 دخ نصح )١8( مقر ةروص :رظنا 3١. ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا )١(

 ف . حاحلا



 6 ١
 (ءابلا) فرح /راححلا فارشأ مجعم

 ةضرف

 ()ةيواقنعلا تاكرب لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا فارشألل ةيساسألا عورفلا نوسأ

 نب يواقنعلا نسح نب دمحأ نب يلع نب تاكرب فيرشلا بقع مهف
 انقب ةيواقنعلا فارشألا رابك نم تاكرب فيرشلا ناك دقو ءاقنع نب طاسب
 .م1347 قفاوملا /"2ه 1١0١ ةنس

 :اميدق هبقع ريهاشم نمو
 ملعي ملو «ةيواقنعلا رابك نم لاكو :تاكرب نب دمحأ نب رفاظ فيرشلا ©

 . ")11589 :ةئس دعب ىفوتو .«بقع هل

 رابك نم : يواقنعلا هللا راج ىسوم نسح يناليك ميحرلا دبع فيرشلا ف
 ,(©9م ١708 ةنس دعب يفوتو ءمهيف مدقتملاو «ةيواقنعلا فارشألا

 :مهو ءعورف ةثالث ىلإ نوعرفتيو
 نب هللا ليخد نب ميحرلا دبع نب ميلحلا دبع فيرشلا بقع :(*)للا ليخد لآ

 .(نيعلا) ةدام تحت ء.ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(
 ًةئس ةجحلا يذ يف ةخرؤم ةجح «ريصقلا ةمكحم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد 689

 ةبورع :لولمش ١47 ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم م1475 سرام قفاوملا/ه١0
 لييذت :ىعافرلا ام 2١9 ص ةيبهذلا زونكلا :رّمص يودب 2194 ص رصم
 . ١" ص 7١ ج فاشكلا رجشملا

 . ةيلاتلا ه6 ةئس نابعش ١0 ىف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح هيف
 . ”4 ص (11) مقر تاعفارم لجس  انق ةمكحم لجس )5(
 .(لادلا) ةدام تحت هللا ليخد لآ فارشألا :رظنا (5)



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . يراقنعلا تاكرب

 نب نسح نب ىسوم نب ةبينع بقلملا نسح فيرشلا بقع :2'ةيينع لآ
 . يواقنعلا تاكرب نب هللا راج نب ىسوم

 نب نسح نب ىسوم نب ةميشغ بقلملا دمحم فيرشلا بقع :2)ةميشغ لآ
 . يواقنعلا تاكرب نب هللا راج نب ىسوم

 يندم لآ مهنمو ءرصمب مويفلا ةنيدمب ةلقو ءانق ةنيدمب مهنكاسمو

 نضاخلا ديدلا ىف ةمركنلا كيب ىراقملا هع

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةبينع لآ فارشألا :رظنا )١(

 .(نيغلا) ةدام تحت «ةميشغ لآ فارشألا :رظنا (؟)



 (ءابلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 45 ١

 : 0 ةزرما ةاناط ترم 0_1 مندل ا
 0 لباسا ا 2 0

 01 -- م اب
 ااا 81م كسلا 200
 دصإ مااعرسم ىلا ىف 4 0
 تالا بل زلالكاو ماد 1 ا
 6 هةر 0 اي علدسملا ملا 0 ! 1 80 نا

 1 رق“ 0181 ار / كاي / 18 0
 | كم اق ماطور 2 1 1 مم او والا قرين 8 04

 جم :تتفلانورلا أو كو سا 0 1 _

 تح اج 51111111 0977 0 00 10

 ا 22 0 ا

 0 000-0 6 7 هاا
 نضل 4 ةاماودعرملاب ءالإ 0 ٍ 5 ١

 ١ ايرمع م نع دو لادا /م .|"
  |. 01لاري ثان 0 1

 : ل اي !م نواس 7 49 يك ضاو 0 3 : ا

 4 ا الإ فيبدأ اا[مرذ 5 1 8

 : أ 0 ا 1: 1

 طاع ومار علرلا 8 تع( *
 مث سلا كل ممل -

 ياا و / رس

 000 4 4/7 نر ينال ا اد 1و للة
 را م

 1 0 ا 24 يا مالو دإ و م 3 0
 أ

 1 :اهورفلا د0 اجا نارام انها اهلك سمو رم 1 1

1 1 ْ َ 

١ 

 سن

 طعوس 30 1
 رسل 0 0 ل
 ا 0 0 لا ل 000000 8 ّْ

 / : 3 م 1 1 احنا / نا

 1 1 ا “و 2 0 : 8 25 ٠

 . ا رسل ا د كاملا 53 3 : 1 0 ا 0 0 12

 0 01 0 ل 7 ع 1 1

6 
0 

3-5 
 رضحو اقنع يوذل انق فقو يف ةراجيإ نأشب ه ١١26 نابعش © . يف ةرداص ةيعرش ةحح

 يواقنعلا تاكرب دمحأ نب رفاظ فيرشلا اهيف

- 



 ١ 17/ (ءابلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

2:5١ 

 تيكاربلا كيرب ووذ فارشألا

 .تيكاربلا ؟')اضر': يوذ فارشألل ةثالثلا سماوخلا دحا

 نب ورمع نب زيزعلا دبع نب 7كيرب فيرشلا ىلإ نوبستنيو
 .اضر يوذ دج ءاضر نب كرابم

 . كيرب نب دمحم فيرشلا هنبا يف هبقعو

 :مهو ءانبألا نم ةثالث بقعملاو

 ..رسبع فيرشلاو « روصنم فيرشلاو

 تفيرشلاو «رصان فيرشلاو «ليحأ فيرشلاو «راصن فيرشلاو 2 لصيف

 .دمحم فيرشلاو «هللا دبع

 امو ءةيوادنهلا ىف فارشألا ةراحب ةمركملا ةكمب مويلا هبقع رثكأو

 ريغص عرف مهنم ليقو ؛ةمطاف يداوب ةميمحلا دمص ةيرقب مهت ويب تلاز

020 
 : نادوسلاب

 .(ءارلا) ةدام تحت «تيكاربلا يسوم يوذ نم اضر ووذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا كيرب يوذ ةرجشم :رظنا (؟)

 ملو نادوسلاب ةبرقلا مشخ اهل لاقي ةقطنمب مهنأ يتاكربلا ميشح فيرشلا يل ركذ دق ()
 يف مهفرعي نم دجأ ملف ؛مهنع نادوسلا فارشأ ضعب تلأس دقو ؛«كلذ قيقحت عطتسا

 .م9٠15 ريمتبس 194 - م١٠٠1 ةنس ربمتيس 4 نم ةرتفلا يف نادوسلل يترايز ءانثأ





 ل



 (ءابلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 366

 (عه)

 ةيواقذعلا طاسب لآ فارشألا

 . ©'ةيواقنعلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 اقنع نب طاسب نب نسح نب دمحأ نب طاسب فيرشلا بقع مهف
 :امهو ؛«نيعرف ىلإ نوعرفتيو

 :رضاحلا دهعلا يف عورف ةثالث مهو :طاس نب دمحا لآ :ًالوأ

 بقع نم «نارهف نب دمحم نب ديعأ نب العاسم فيرشلا بقع : (")دعاسم لآ
 . يراقنعلا طاسب نب دمحم فيرشلا

4 

 .يواقنعلا طاسب نب دمحم فيرشلا بقع نم نادمح نب دمحأ

 . يواقنعلا

 :رضاحلا دهعلا ىف ناعرف امهو :طاسب نب دمحأ لآ : ًايناث

 نقع قلن شطاممب نب ىلادلا مهازتا نب نلخ هقيرشلايتع يلادلا لآ ش ! 1000

 .(نيعلا) ةدام تحت .ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(
 .(ميملا) ةدام تحت «دعاسم لف فارشألا هرظنا 9
 .(ميملا) ةدام تحت ؛بجعم لآ فارشألا + ظنا ()
 .(ميجلا) ةدام تحت ؛يوادجلا لآ فارشألا :رظنا (4)
 .(لادلا) ةدام تحت .يلادلا لآ فا رشألا :رظنا (6)



 6 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 0  ئئك

 . يواقنعلا طاسب نب دمحأ فيرشلا

 بشع نم ,ديلولا هللا دبع نب دمحم نب دمحم فيرشلا بقع :9ديلولا لآ

 . يواقنعلا طاس قب .ديحأا بفيرتغلا

 لآ نمو ءرصم ديعصب انق ةنيدمب '"7طاسب لآ فارشألا نكاسمو
 دعب (')انق ةخيشم تناك مهيفو . سيوسلا ةنيدمو ةرهاقلاب ةلق مهنم دعاسم

 :ًاميدق ةيواقنعلا هللا ٍدبع لآ

 : نم لك انقب ةخيشملا مهنم ىلوتو
 .ه ١71/5 ةنس دعب ىفوتو : يواقنعلا نادمح رمع دمحم دمحم فيرشلا

 .ه ١1١45 ةنس انق خيش : يواقنعلا دعاسم معنملا دبع نب نامثع فيرشلا

 .(واولا) ةدام تحت «ديلولا لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا طاسب لآل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (1)
 ةبورع :لولمش ١77. ص ةيبهذلا زونكلا :رقص 5١« ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم (0)

 . ١98 ص رصم
 يه ١١51/5 ةتسل 57 مقر تاداهشإ لجس :انق ةمكحم تالجس :ةيموقلا قئاثولا راد -
 .ها1914 ةنسل 794 لجس :1778 ةنسل 78 لجس
 "4م نزخيم - ١514801 ١485 لجس نايطأ تافلكم :ةرهاقلاب ةيموقلا تاطوفحملا راد
 له ١١5٠9 ةنسل





 يواقنعلا طاسب لآ فارش الل ةعماجلا ةرجشملا

 طاسب فيرشلا

 رت( / ا[ اجل ينئدلا
 ا د ل | ادمعا | / ١



 (ءابلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 10001

 ا

 نويتاربخلا ريشب لآ فارشألا

 , ريجس فارس عورف لح ؟13نرإ د لأ فا مكألا عوف ذأ

 تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ريشب فيرشلا بقع مهف

 . تاريخ لآ دج

 هلق مهنمو .ةطماص ءاضق رشعت لحاسب «رورضحلا ةدلب 3وتكشوو

 .نميلا نم روم يداوب ةليجبو «ضرتغملا يف مهضعبو 0 نأ ميك

 :مهريهاشم نمو

 افلخ قباسلا مهخيش وهو : ىتتاريخلا ىلع ني ئيحي نب رصان فيرشلا ©

 قباسلل افلخ مهخيش وهو : يتاريخلا ريشب نب ىيحي نب دومح فيرشلا ©

١5117 ةنس ىفوت ىتح
 

 .ه

 ريشب لآ فارشألا ةفيرع وهو :ريشب لآ دومح نب عازه فيرشلا خيشلا ©

 لآ فارشألا رابك نم وهو :يتاريخلا ريشب لآ رصان نب يلع فيرشلاو «

 «ةمركملا ةكمب يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا فقو ةنجل وضعو ريشب

 «ةمركملا ةكمب هب تيقتلا نممو ةروشملاو يأرلا لهأ نم وهو

 .ريشب لآ نع هتايورم ضعب نم تدفتساو

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(
 .5١؟ ص تاراشإلا حضوأ :دومح- نب دمحأ )0



 سس __ اال كلن (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 

 ةيواقذعلا "7يرصب لآ فارشألا

 .©9ةيواقنعلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد :رظنيلف يرصب لآ فارشألا ةفرعم يف عسوتلا بغر نمو )١(
 قفاوملا /ه5١١١ ةنس ىلوألا ىدامج ٠١ يف ةخرؤم انق ةمكحم ةجح ءانق طباضم
 لاوخأ ةيكملا ةينسحلا ةيواقنعلا تاداهش نم تاداهشا ةطبضم م1594 ربمسيد 1
 ءطاسب نسح ركب وبأ يرصبلا يلع ديبتتلا:هقيقشو ناميلس ديسلا مهنمو ةيمامهلا ةداسلا
 قفاوملا /ه١8١1١ مرحم 1١١ يف ةَحْرْوم طوشوف ةمكحم نم ةرداص ةجح ١: ةطبضم
 نب يرصب نب رمع نب دمح كنب ةفلنُل ةفيرشلل ثاريم نأشب ماالال" لوبا 5
 ربوتكأ 6 قفاوملا /ه1185 مرحم 7:ةَخرَوم ىرخأو «؛يواقنعلا نسح ركب يبأ
 يف ةخرؤم ريصقلا ةمكحم نم ةردابص:ةجتيَرَصِن' يلع دمحم نسح فيرشلل م47 ؛
 انقب ةيمامهلا راكب لآ ىدل يلهأ ظفح» م1145 سرام قفاوملا/ه١5١٠ ةجحلا يذ
 يدلو دمحأ ديسلاو «ءيرصب ديسلا» ةيواقنعلا نم اهنطابب رضح ؛ةيمامهلا باسنأ نأشب
 ىلع تاكرب فيرشلاو طاسب نسح رمع اقنع فيرشلاو ءنسح ركب يبأ فيرشلا
 .؟نسح

 .ةيموقلا قئاثولا راد ةعدوملا تاعيابمو تاكرتو تاداهشإ انق ةمكحم تالجس ةعومجم
 ججحلا ةعومجم ؛م١1101 قفاوملا ه6 ةنس ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح
 .ةيلهألا ةيواقنعلا قئاثولاو

 قفاوملا /ه704١ ةنسل  انق تافلكم رتفد - "6 نزخم :ةرهاقلاب ةيموقلا تاظوفحملا راد
 ١8414 قفاوملا /ه9٠75١ ةنسل  انق نايطأ رتفد - «154 نيع ١١4074 لجس م1847
 لجس ١848 قفاوملا /ه178١ ةنسل  انق ةيحان رتفد 237917(  نيع 1١١1416 لجس -

 نيع 7١8٠١ لجس ١878 قفاوملا /ه1780 ةنسل انق خيرأت رتفد 7917 نيع ١
 فو

 :لولمش ءا١7 ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم ١" ص ١ ج باسنألا رحب :يعافرلا
 5١«. ص ةيبهذلا زونكلا :رقص 2.٠١5 ١54. 8 .«98 ال[ ص رصم ةبورع

 2,1١ ص فاقوألا :يفيفع دمحم ؛07 ص نابرعلا :رماع ناميإ 018
 .اهريغو ااا ١55.  6١ال ص ةينئامثعلا قئاثولا : سابع دومحم

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا (؟)



 (ءايلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 5

 ةيواقنعلا فارشألا رابك نم ناكو ربكألا اقنع فيرشلا نب طاسب نب نسح

 يلع فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو 28 1١51 ةنس دعب يفوتو ءانقب

 اذه سأر يرصب فيرشلا بقع دعيو ءرمع فيرشلاو «ناميلس فيرشلاو

 .انقب ًاددع رضاحلا دهعلا يف ةيواقنعلا فارشألا عورف ربكأ نم عرفلا

 .ةيلاتلا يرصب لآ فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا )١(
 .ه ٠١6١ ةنسل ةجحلا يذ يف ريصقلا ةمكحم (؟)



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 : 
 م خسر عرتورل بينما اع و اد اناوعشم

 ل 0 200 طاب سرت نط ار
 ميت هد 1 علا 357 لدرس هزراع ا ظيستورلا ْ

 تاعيقوت اهيفو ه "1٠١١ ةنس ىلوألا ىدامج ٠١ يف انت ةمكحم نم ةرداص ةجح نم ءزج
 :مهو انقب ةيواقنعلا رابك نم

 . طاسب نسح ركب وبأ ىرصب يلع هقيقشو ناميلس ديسلا ©
 . نسح ركب يبأ نسح دمحأ ديلا دالوأ:قلعو ركب وبأو نامثعو ؛ميركلا دبع ديسلاو

 .نسح ىلع كرابم ميحرلا دبع ديسلا هقيقشو ءدمحم ديسلاو
 ؛نسح ىلع حارس دمحم ديسلاو

 .طاسب نسح رمع اقنع ديسلاو

 كا 1ع , كجم رقد بركرما مالا نك ذذو
 ئ 0 هان |[ ةركاو 0
 نبل مما ارم مسج نكالور نسال خيي ميكن

 رن طلاب ماى ١ تءاج | مسج هشاكس ار لع

 نيم ياثر 0 ابك اما يم م هع متر مفك

 8 و زو ابا دم اهيواسل ليي دوما يطلب ال
 كل رب مس م رم سير اعملا هس 02 اسما:
 01 رة سلا 7 ريسسلا# نأ لمد ترشلااررللا 200 انئنكا

 ه 1 مرحم 75 يف ةخرؤم انق زكارم دحأ طوشرف ةمكحم نم ةرداص ةجح نم ءزج

 اقنع قاقزب انقب ةيواقنعلا تايكلم دحأ حضوت

 انق (؟) ةطبضم - ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا رادب ةقباسلاك ًايلاح ةعدوم



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

 نب رمع تفيربتلا تنع : معز نييساسأ نيعرف ىلإ نوعرفتيو
 ."' ىرصب نب يلع فيرشلاو «ىرصب

 : مهو يرصب نب رمع فيرشلا بقع :لوألا عرفلا

 نب دمحم نب يوالخلاب بقلملا يلع فيرشلا بقع :7يوالخلا لآ ©

 . يواقنعلا يرصب نب رمع نب دمحأ

 نب رمع نب دمحأ نب دمحم نب رمع فيرشلا بقع :"7يرصب لآ ©

 . يواقنعلا يرصب
 نب رمع نب رمحألاب بقلملا دمحم فيرشلا بقع :؟9رمحألا لآ ©

 .يواقنعلا يرصب رمع نب دمح
 نب رمع نب دمحأ فيرشلا بقحيت مهو يرصب رمع «دمحأ لآ ©

 . يواقنعلا يرصي نب رمع نب دمح

 نب رداقلا دبع بقلملا يلع:فيرشلا :بقع:عهو :("7رداقلا دبع لآ ©

 . يواقنعلا يرصب نب رمع نب دمح نب رمع

 نب رمع نب دمح نب يلع نب ةباعل فيرشلا بقع مه :2ةباعل لآ ©
 . يواقنعلا يرصب

 نب ىفطصم نب ضيبألا بقلملا يلع فيرشلا بقع :؟0ضيبألا لآ ©
 . يراقنعلا يرصب دمحم

 )١( نيتقيثولا : رظنا ,
 .(ءاخلا) ةدام ثحت «يوالخلا لآ فارشألا :رظنا (؟)

 .(ميملا) ةدام تحت يرصب دمحم نب رمع فيرشلا بقع فارشألا :رظنا (9)
 .(فلألا) ةدام تحت ءرمحألا لآ فارشألا :رظنا (4)
 .(فلألا) ةدام تجت «يرصب رمع دمحأ لآ فارشألا :رظنا (0)

 .(نيعلا) ةدام تحت «رداقلا دبع لآ فارشألا :رظنا (5)

 .(ماللا) ةدام تحت «ةباعل لآ فارشألا :رظنا (0)
 .(فلألا) ةدام تحت «ضيبألا لآ فارشألا :رظنا (4)



 را 9 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 نب ىفطصم نب لاوفلاب بقلملا دمحم فيرشلا بقع :(0لاوفلا لآ ©

 . يواقنعلا يرصب دمحم

 يرصب دمحم نب جورع بقلملا دمحم فيرشلا بقع :؟"جورع لآ ©
 . يواقنعلا

 دمح نب يلع نب يزاجح بقلملا ىفطصم فيرشلا بقع :يزاجح لآ ©
 .رضاحلا دهعلا يف ثانإ نع اوضرقنا دقف «يرصب

 :مهو .يواقنعلا يرصب نب ىلع فيرشلا بقع : يناثلا عرفلا
 .يواقنعلا يرصب نب ىلع نب اقنع فيرشلا بقع : )اقنع لآ »

 نب يلع نب تايزلا بقلملا,ةثمحم فيرشلا بقع :9©(2تايزلا لآ ©
 . يواقنفلا /يرتنعت نب يلع نب دمحم نب ميحرلا دبع

 نب يلع نب دمحم نب نيسح نب ديز.وبأ .فيرشلا بقع :(*)ديز وبأ لآ ©
 . يراقنعلا يرصب

 نب نسح نب رمع فيرشلا بقع :يرصب نسح نب "رمع لآ ©
 . يواقنعلا يرصب نب يلع نب دمحم

 ند دمحم نب نسع جب نامكع فكيرشلا يلع :ىرصب ناصع لا ا#

 . يواقنعلا يرصب نب يلع

 ,(ءافلا) ةدام تحت «لاوفلا لآ فارشألا :رظنا )١(
 .(نيعلا) ةدام تحت «جورع لآ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيعلا) ةدام تحت ءاقنع لآ فارشألا :رظنا (7)
 .(يازلا) ةدام تحت ؛تايزلا لآ فارشألا :رظنا (4)
 . (يازلا) ةدام تحت ءديز وبأ لآ فارشألا رظنا (4)

 .(نيعلا) ةدام تحت «يرصب رمع لآ فارشألا :رظنا )١(
 .(نيعلا) ةدام تحت .يرصب نامثع لآ فارشألا :رظنا (0)



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ”16

 نب دمحم نب نسح نب دومحم فيرشلا بقع :يرصب ؟ا)دومحم لآ »

 .يواقنعلا يرصب نب يلع

 ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا رثكأ مهو انق ةنيدمب مهتكاسم مظعمو

 ةنيدمو براغ سأر ةنيدمو «ةقدرغلا ةئيدم نونكسي ةلق مهنمو «اهب

 اهب نوفرعي ةرونملا ةنيدملا نونكسي ناسيئر ناعرف مهنمو ةرهاقلاو سيوسلا

 . يرصب لآب

 .(ميملا) ةدام تحت «يرصب دومحم لآ فارشألا :رظنا )١(



51١ 

 | ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا ظ





 احنا (ءابلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ةرايلإ

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا فارشألا

 ءاطلا نيكستو ءابلا مضب :ةمركملا ةكمب اهنوظفلي  نانطُبلا فارشألا
 يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةسمخلا ذاخفألا دحأ مهو «ةلدابعلا ةّيدومحلا -
 . ةلدابعلا 1و

 .دومح يوذ دج دومح نب نيطب يبأ دمحم فيرشلا بقع مهف

 ءالقع نم ءدومح نبا نيطبلا يبأب قنكملا دمحم فيرشلا ناك دقو
 ةكم ءارمأ نيب تافالخلاو (ُداَكْتيتْلا] لحل مهيف نيمدقتملاو فارشألا
 مساقلا يبأ فيرشلا هيخأ عم رصم ناطلبم-ةلباقمل رفاس دقو .فارشألاو
 فارشألا ضعب مهعمو م777١ ويلوي قفاوملا /ه7١1 ةنئس رفص يف

 دومح فيرشلا نيب ةكم ةرامإ لوح عارصلا نأشب كلذو .ةيواقنعلا
 م١151 قفاوملا/ه١8١٠ ةنس ىتح رصمب يقبو ديز نب دعس فيرشلاو

 .©9ةمركملا ةكم ىلإ داع مث

 :مهو «ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو

 ١ - هللا راج فيرشلا .

 . حجار فيرشلا - ؟

 . ميلس فيرشلا - "'

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .84 ص رخافلا ردلا :رهاطلا :5058 ص 5 ج موجنلا طمس :ىيماصعلا )2(



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نمل

 دهع يف ةمركملا ةكم ماقم مئاق ىلوت دقو :نيعملا دبع فيرشلا 5

 يف كلذو م6١0١ قفاوملا/ ه7 ةنس يتاكربلا ميركلا دبع فيرشلا

 بقع هيفو ؛9'2ةيلخادلا تامهملا نم ديدعلا نف ةلسري هاكر كير قي دم

 .ةلدابعلا دومح يوذ عورف رهشأ نم مه نيذلا نانطبلا

 :مهو ؟'7عورف ةعبرأ ىلإ نآلا نوعرفتيو

 نب دمحم نب نيعملا دبع نب هللا دبع فيرشلا بقع :20هللا دبع لآ »

 ,دومح

 نب دمحم نب ىيحي نب كلملا دبع فيرشلا بقع :229كلملا دبع لآ

 .نيعملا دبع

 .دومح نب دمحم نب نيعملا دبع /نب تتابلا فيرشلا بقع :7"2سابل لآ ©

 نب دمحم نب نيعملا دبع نب ميركلا ديع بفيرشلا بقع :(9ءامركلا ©

 .دومح

 ناكو ءاهب مهدالبو مهكالمأ تلاز امو ؛ةمركملا ةكمب مهئكاسمو

 .ةكم بونج ميظو ةغيرلاو ةنرع يف مهنم

 مالكلا ةصالخ :نالحد 174 :؛54١ ص ؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا )١(

 .057 741 8١١”5( ص ه ج مركلا حئانم :يراجنسلا ء156 ”١47: ص

 هللا دبع «١؟ ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم :عوضوملا اذه يف انعجار (؟)

 .51١ ص ا.” مانألا ةدافإ :يراغ

 ..(نيعلا) ةدام تحت «هللا دبع لآ فارشألا :رظنا (')

 .(نيعلا) ةدام تحت «كلملا دبع لآ فارشألا :رظنا (4)
 . (ماللا) ةدام تح « سابل لآ فارشألا :رظنا ))

 .(فاكلا) ةدام تحت «ءامركلا فارشألا :رظنا (1)



 11 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :نانطبلا ريهاشم نمو
 ةئس دلو :يلدبعلا نيطبلا دمحم نب هللا دبع نب عازه فيرشلا ©

 نب نيسحلا فيرشلا ةضهن لاجر نم ناكو م1887 قفاوملا/ ه١
 قفار نممو ؛مهيلع دمتعا نيذلا هتلود ءارمأ نمو ءزاجحلا كلم يلع
 تققح ىتح .ماشلل همدقتو «هبورح يف نيسحلا نب لصيف فيرشلا

 ةمركملا ةكمل ماقم مئاق نيع مث ؟')هجولل ًاريمأ نيع مث ءاهفادهأ ةروثلا
 قفاوملا /ه787١ ماع ىفوت ىتح اهب رمتساو يدوعسلا دهعلا يف

 .ما165

 : مهنمو ءانبألا نم ديدعلا بقعأو

 ةكمل ماقم مئاقك هيبأ فلخ :يلدبعلا عازه نب "ركاش :فيرشلا »
 ىلإ ليحأ ىتح م1977 قفاوّملا /مه.ل785 ماع هتافو دعب ةمركملا
 ماقم مئاق ةفيظو هدعب تيغلأو م٠144 قفاوملا/ه١١5١ ماع دعاقتلا

 خيرات ةصاخو ايفارغجلاو خيراتلا ملع ينف.هيلإ عجريو ؛ةمركملا ةكم
 لئابق باسنأب ةريبك ةيارد هلو «زاجحلاب ةيخيراتلا ملاعملا يفو .ةكم
 .مهريغو فارشألا

 .ًاقباس ةحابلا ةرامإ ليكو ناك :يلدبعلا عازه نب لصيف :فيرشلا ©

 ءدومح يوذ ةفاك خيش :يلدبعلا عازه نب ركاش نب "7عازه فيرشلا ©
 .ةمركملا ةكم ةقطنم وضعو

 ىلوألا ىدامج ١4 يف هجولا ريمأ عازه فيرشلا نم باطخ «ةيلاتلا ةقيثولا رظنا )١(
 .ه

 )١١(. مقر هتروص ءروصلا حلم رظنا (7)

 .(١؟) مقر هتروص ءروصلا قحلم رظنا (7)





ٍ: 
 ا

 تع 523-02-2

 دع الميم عير ترس قاسم ا
 لاف دب هام يوسي ملا ين ا رح -- 5 د

 ل 0 اول ا ب ناو امج ١ لاهل رس
 25 توم غو صرف 2

 2 اهطل موس هوس رع رعت ال انيورج كرصو" "وم و 00 ار

 0 اهبرطا تايرح رخ ايكلاو علا 0 4-5 نزلوا
 رون كدر رطب لم للر

 0.١ لرب هكراشلا د ١ رآو "قررت ضاملار اهمنح أرب ريطم كاد :اناقعلا 0

لا و اقرت لو كويشلا يف اكايو هو درب 9 مْ : ئ
 0 لالا

 عىبعاو ازيا. نم ضيا 6

 ىلوألا ىدامج ١4 يف خرؤم هجولا ماقمئاق يلدبعلا هللا دبع نب عازه فيرشلا نم باطخ
 ه 1١51١ ةثس



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 116

)09 

 ةيواقذعلا شالب لآ فارشألا

 .(17ةيواقنعلا هللا دبع لآ فارشألا تويب دحأ

 ()شالب لآ ةفاك دج (9شالبب بقلملا دمحم فيرشلا بقع مهف

 يواقنعلا هللا ٍدبع لآ دج هللا دبع نب نسح نب ؟؟دمحأ نب نسح نب
 . ىتسحملا

 ةخيشم ىلوت دق «تيبلا اذه سأينشالد دمحم فيرشلا ناك دقو

 همأو «يواقنعلا يللق دمحم نب_ةمحم فيرشلا هيخأ نبال ًافلخ انق ةدلب

 انقب هتافو تناكو .يواقنعلا“يرصب رمع“ دجتجتأ رمع تنب ةسيفن ةفيرشلا

 .ه 4١"1ال قفاوملا /م19738 ةنس

 : مهو ءانبأ ةتس بقعأو

 .دمحم فيرشلا ١

 :ىلع تفيرشلا

 .(نيعلا) ةدام تحت .يواقنعلا هللا دبع لآ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةيواقنعلا شالب لآ فارشألا ةرجشم ؛رظنا (؟)

 .١ال ص ةيبهذلا زونكلا :رقص ١194: ,54 .98 ءالآ ص رصم ةبورع :لولمش ()

 دمحأ دمحم .501 ص نابرعلا :رماع ناميإ .07 ص 4 ج باسنألا رحب :يعافرلا
 ”١47. ص 7 ج ةيهذلا رردلا :ديع

 ” لجس ١١« ص 44 ةدام  انق ةمكحم تاعفارم ءلجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 ,.ها؟ا/٠ انق تاكرت

 مه 11745 ةنس انقب ناسح هللا دبع نسح دمحأ فيرشلا رضح اهيفو ةيلاتلا ةقيثولا : رظنا (4)



 515 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . دمحأ فيرشلا - "“

 .نسح فيرشلا - ؟

 .دومحم فيرشلا 5

 "  دمحأ فيرشلا .

 .براغ سأربو «ةيردنكسالاب ةلق مهنمو انقب مهبقعو

 :اميدق مهريهاشم نمو
 . 7 يواقنعلا ناسح هللا دبع نسح نب دمحأ فيرشلا ©

 «شالب لآ ريبك :يواقنعلا نسح نب شالب دمحم نب دمحم فيرشلا ©

 .ما45 ةنس انقب يفوت

 افلخ شالب لآ ريبك :يواقنعلا نسح نب شالب دمحم نب نسح فيرشلا ©

 : شالك دمحم نب دمحم فيرشلل

 افلخ شالب لا ريبك : يواقنعلا نسح نب شالب دمحم نب ىلع فيرشلا #

 .ماوا/٠ ةنس ىفوتملا شالب دمحيم نب نسح- فيرشلل

 شالب لآ ريبك :يواقنعلا شالب نسح نب دمحم نب دومحم فيرشلا ©

 نم تدفتسا دقو «انقب فارشألا ناعجش نم دعيو م٠19١ ةنس ىفوتملا

 .ةيواقنعلا فارشألا نع هتايورم ضعب

 .مرحم /8 يف ةخرؤملا انف ةنيدمب فيرشلا عرشلا سلجمل ةرداصلا ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا )١(

 ها 5



 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم فرح

 ' 6ةبوه ت2 0
 : رشنر لازم وصلا : روميو اولا يطب 0

 دا هم هس ادا نسمع لسع يللا دسار وجم ات : للا شي
 | يفد فارع 60 نافعا خالدا فرو 0 :

 1 0 نوصل نصور زك شاول 0 0 0 2 4 هلا

 ' 0 ١ ا 0 ْ

 ا ل 00 100 1
 0 كنب اهنا نضع حولا موز مرح ةح رو: 7

 5 7 0اس سرور اسا جل د لوتس اما

 و رسالات: " د12 هسا وصل زندللع# لاول قوي طبو مسمن ع 2

 ا تا دخاوخا لعو ركل <( +

 ؟ب اع ايبا 20000 دوعالاعو هبب وارتاح أ 5

2 4 0 37 2 

 1 000 و ا 0

5 
 ٍ )| 1 د7 7

0-0 0 1 

 00 :تنحا ل
 1 30 م

 38 / رطس ا ةيسش د ان هيف[ لولا >>
: 8 00 7 

 ؟ ا ا قاب محام م رب رز منو هي نإو دتابطبم . طارت ثلا كارا اضراس < 7.٠
 : طرت ارتمو 0 0-0

0 

 هللا دبع نسح دمحأ فيرشلا اهيف رضح ه147١ مرحم 4 خيراتب انق نم ةرداص ةجح

 فارشألا بيقن روضحب انق فارشأ نم عمج عم شالب لآ دج ناسح



 33,3١ (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :ًايلاح مهريهاشم نمو
 ١975 ةئس انقب دلو : يواقنعلا شالب دمحم نب دمحم نب دعس فيرشلا ©

 ناعجشو رايك نم رضاحلا دهعلا يف دعيو شالب لآ ريبك وهو «م
 ماملإ هلو «ةقطنملا لئابق نم ريثك ىدل ةربتعم ةناكم هل نممو «فارشألا
 تايورملا ضعي هنع تذخأ نمم وهو .مهئيناوقو مهفارعأو مهتاداعب
 .ةيواقنعلا هللا دبع لآ نع

 انق ةرادإب ةجوملا :يواقنعلا شالب يلع نب جاجحلا وبأ فيرشلا ©
 . ةيميلعتلا
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 (ءابلا) فرح /زاححلا فارش مجعم 2334

610 

 ةيواقذعلا صبلب لآ فارشألا

 ,؟7ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا توبي دحأ

 يبأ نب نسح نب صيلب بقلملا 7هيحرلا دبع فيرشلا بقع مهف

 اقنع فيرشلا نب طاسب نب نسح نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ نب ركب
 دهش نمم «ىنسحلا يواقنعلا صبلب ميحرلا دبع فيرشلا ةيرذ دعتو .ربكألا

 ميظعلا نآرقلا "0هتيرذ نم ديدعلا ٍظفح دقو ءانقب ىوقتلاو حالصلاب مهل

 ىلوألا ىدامج يف هتمدخل ًافاقوأ/ةل اودنصز,بدقو ءانقب صبلب لآ دجسم مهلو

 ..لالا_ىلإ ةمئاق تلاز ال ه ١778 ةنس

010 
 وف
 ف

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا
 .ه١91١ ةنس صبلب ميحرلا دبع فيرشلا ةخسان يطويسلا باتك ةروص :رظنا
 ةيموقلا تاظوفحملا راد ىلإ :رظنيلف «صبلب لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعم بغر نملو

 1408 لجس م185١" قفاوملا/ه١؟594 ةنل انق تافلم رتفد "5 نزخم :ةرهاقلاب

 ١46. نيع 1١74098 لجس م844١ قفاوملا/ه١١١ ةنسل انق نايطأ رتفد ١54« نيع
 قفاوملا/ه5١١١ ةئس ةجحلا يذ «؟ مقر ةطبضم انق طباضم  ةرهاقلاب قئاثولا راد

 ينب تابترم) نأشب تاعيابمو تاداهشإ تالجس :ةيعرشلا انق ةمكحم «م1544 ويلوي
 لجس ,(مادخا م2 ققاوملا/ ه6 ه7 ةنس نم انقب ةيواقنعلا نسح

 ةنس ججح ةصاخو انقب ةيواقتعلا ججح ةعومجم 3«,1 ص ه5 ةنس تاداهشإ 54

 ماالالا/ .م1595 قفاوملا/ه١٠١١1 ءه ١141 اه 1١95 ها١91١1 هه
 صبلب ميحرلا دبع نب نسح فيرشلا جاوز نأشب .اهثمو م6 ءماالكال مااا

 37 ج باسنألا رحب : يعافرلا ءدمحم هنم اهنباو ليعامسإ دمحم تنب ةمطاق ةفيرشلا نم
 نأ حيحصلاو يرصب لآ نم صبلب ديمحلا دبع فيرشلا دع نيح) أطخأ دقو 2.5١ ص

 :رقص (يرصب فيرشلا وخأ ركب يبأ نب دمحأ فيرشلا بقع نم ديمحلا دبع فيرشلا
 نابرعلا :رماع ناميإ . 8 ص رصم ةبورع :لولمش ١١. ص ةيبهذلا زونكلا

 ,27 ص



 37 (ءابلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 : مهو ؟9ءانبألا نم ةثالث ميحرلا دبع فيرشلا بقعأو

 .نسح فيرشلا -

 .دمحم فيرشلا ب

 :نلع فرشلا -"ت

 .انق ةنيدمب نونكسي مهعيمجو

 :مهريهاشم نمو
 : ينسحلا يواقنعلا صبلب ميحرلا دبع نب دمحم نب دومحم فيرشلا ©

 . يمأ هنأ مغر هتخوخيش يف هللا باتك ظفح دقو

 :يواقنعلا صبلب ميحرلا دبع نب:دمحم نب نامثع نب دمحأ فيرشلا ©
 الا هللا باتك ةظفح نم وهو

 وهو «صبلب ميحرلا دبع نب دمحم َنِب نامثع نب ديمحلا دبع فيرشلا ©
 ١7/٠١ ةنس انقب يفوتو ًانشيأ“ةللا بابك ةظفَُح نم ناكو لضافلا يبرملا

 حالص فيرشلا هئباو ًابيرقت ةنس 00 زهاني رمع نع م١197 قفاوملا /ه
 ةعابطلل مجعملا دادعإ ءانثأ يف انقي يفوتو ءانقب ةيواقنعلا رابك نم ناك

 ةيواقنعلا نع هتايورم ضعب نم تدفتسا نمم وهو ه ١47١ ةنس ىف

 يواقنعلا صبلب ديمحلا دبع نب حالص نب دمحأ فيرشلا هديفحو ءانقب
 هس نتن فارشألاب ةريبك ةيارد ىلع وهو .تيبلا لآ ءاحلص نم دعي

 1 . ةيواقنعلا

 يواقنعلا صيلب ميحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نب اطع فيرشلا ©
 مامإو فارشألا ءاحلص نم وهو .هللا باتك ةظفح نم :ينسحلا

 هنباو «يلاحلا دهعلا يف صبلب لآ ريبكو ءانقب صبلب دجسم بيطخو
 ةحصلا مسقل ًاسيئر ناك يذلاو صيلب اطع دمحم فيرشلا روتكدلا

 . ةيلاتلا سصبلب لآ ةرجشم :رظنا 60
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 يف ةديصق هلو ءهرعشلا لوقي نمم وهو «ماعلا انق ىفشتسمب ةيسفنلا

 :اهنمو لكك لوسرلا دلوم
 دحجت ال لئاضف نيملاعلا يف هل بطاق هلا :ةلخ ريخ وه

 درغت لابجلاو صقري لهسلاف ةجهبةكم باعش لوسرلا ألم

 يجن ا بع تايضامل ةارأو . .نتردعجي راع هللا دارأ يكتشس



 ةيواقنعلا صبلب لآ فارشالا ةرجشم

23 / 



 يبأ نب دمحأ نب ركب يبأ نب نسح نب (صبلب) ميحرلا دبع ديسلا اهيشاوح
 شه ١١51١ ةئس ناسعش 5١ يف « ينسحلا يوانقلا ركب

 عضاوو اهخسانل «يطويسلا مامإلل باتك نم ةريخألاو ىلوألا ةقرولا ةروص
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 ةيواقذعلا ةيبلا لآ فارشألا

 طاسي لآب ًاميدق نوفرعي اوناك امك ؛2"”جارس لآ ًاميدق مهل لاقيو
 . ةيبلا

 . )ةيواقنعلا فارشألا عورف دحأ

 .ربكألا اقنع فيرشلا نب طاسب

 الإ «ةيواقنعلا قئاثولا حضوت امك < قباسلا يف ددعلا ريبك عرف مهو
 ةيبلا دمحم فيرشلا مهتمت”ناكو ءانق ةَتْيَدَمِب نآلا ةلق الإ مهنم قبتي مل هنأ

 شاع ء.هتءارق نيح توصلا ليمج ؛هللا باتك ةظفح نم ناكو ,يواقنعلا

 رمع نب دمحأ نب رمع نب دمحم فيرشلا تنب همأو «ةرونملا ةئيدملاب

 .«يرصب رمع نب ةعقو دمحأ فيرشلا تنب ةميطف ةفيرشلاب جوزتو «يرصب

 تاعفارم ؟ لجس انق ةمكحم :ةيموقلا قئاثولا راد ةيبلا لآ فارشألا نع بتك ام رظنا )١(
 بقلملا طاسب نمحرلا دبع دمحم ديسلا تنب ةفيرش ةفيرشلا هتتبا جاوز» نأشب 89 ةدام
 جاوز» نأشب .«يواقنعلا ناسح نب دوعسم فيرشلا تنب ةميطف ةفيرشلا هنم اهتنباو «ةيبلا
 كلذو «؛ةيبلا ميحرلا دبع تنب ةحلاص ةفيرشلاب طاسب نب نسح نب يلع فيرشلا
 ةرداص ةجح ١ انق ةطبضم !حتف خيشلا راوجب انقب نسح ينب فارشألا ةراحب مهلزنمب
 نسح ىلع نب جارس فيرشلا نم داهشإ اهبو ه1 يف ةخرؤم انق ةمكحم نم

 *” لجس ىرخأو ,«ه5١٠١١ ةنس انق ةمكحم نم ةرداص ىرخأو «يواقنعلا طاسب

 .م١188١ قفاوملا /ه578١ ةنسل تاعيابم

 .(نيعلا) ةدام تحت :ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(



 (ءابلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم اف

 :"ةينع بنقذيا دلو

 : "”رضاحلا دهعلا يف ناعرف مهل

 ها5٠4١ انقب ىفوتملا :ةيبلا نب ميلس نب دومحم فيرشلا ءانبأ

 :مهو 2«م1985 قفاوملا /ًابيرقت

 هنباو انّمب ةيئادتبالا لاحنلا ةسردم ريدم ديس ريهشلا دمحم فيرشلا

 .انقب ميلس دومحم نب يلعب ريهشلا كرابم فيرشلا - ١

 يف نآلا ليذت يذلا :جارس نب دمحم نب دمحم فيرشلا ءانبأو

 .ةرهاقلاب دمحأ فيرشلا هنباو : يّواقتَعلا جارس نب طاسب نب نمحرلا دبع

 هتمجرت يتأتس ةرونملا ةنيدملاب ىفوتملا :يرصب ندمح نب ينرماد دمحم فيرشلا ةياور )١(

 ٠ عمم وتب

 .(نيسلا) ةدام ثحت «ةيواقنعلا جارس لآ يف مهترجشم :رظنا (؟)



 سس ااا فرخ (ءاثلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مرت

 ءاحملا



 راسم وطور 7
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 ةلدابعلا تباث لآ فارشألا

 .©0ةيسحألا ةلدابع فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 دج كرابم نب حجار نب نسح نب "7تباث فيرشلا ىلإ نوبستنيو

 لوأ هنأ ليقو ةقطنملاب ريبك ذوفن اذ تباث فيرشلا ناك دقو ةبسحألا ةلدابع
 دج بلاغ نب دمحأ فيرشلا ةرامإ دعب "7ةبسحألا ةقطنمب ةرامإلا ىلوت نم
 ,(©9م8١١1 ةنس ىتح تاونس#عبرأ ريسع ةماهت مكح يذلاو «بلاوغلا

 زاتمت يتلاو ءبشخلا مأ ةيقب ةبشكلألا يداوب نآلا مهبقع نكسيو
 ريغص عرف نآلا مهنأ الإ «ةريهش ةَبوصخ تاذ مهيضارأو «عرازملا ةرثكب
 .ددعلا ليلق

 :امه :نيمسق ىلإ مويلا نوعرفتيو
 نب ميهاربإ نب يلع نب ليقع فيرشلا بقع مهو :ليمه لاذ

 .(نيعلا) ةدام ثحت ؛ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةلدابعلا تباث لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .يلدبعلا رباج نب دمحأ فيرشلا ةياور بسح ف
 يبأ نب نسح نب دوعسم نب دعاسم نب دمحم نب بلاغ نب دمحأ فيرشلا ىلوت دقو )0(

 م1784 ويلوي 4 قفاوملا /ه94١٠ ةئس لاوش ١ يف ةمركملا ةكم ةرامإ «يناثلا يمن
 مكح ثيح نميلا ةهج ىلإ هجوت مث «م197 قفاوملا/ هو ةنس بجر ىتح
 ١ قفاوملا/ه١١١٠ ةنس بجر يف زاجحلا ىلإ لحر مث «يناميلسلا فالخملا
 وهو م1701 قفاوملا /ه١1٠ 17 ةنس اهب يفوتو ايكرت ىلإ هجوت مث 2م1107 ربمسيد
 طمس :يماصعلا :عجار .مهركذ يتآلا فئاطلا قيقع ناكس بلاوغلا فارشألا دج
 ردلا :رهاطلا ء«١5١ ص ؟١ ج نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا «080 ص ج موجنلا
 .114 +117 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ءالال ص رخافلا



 ةرتف شاع هنوكل ىناميلاب ليقع فيرشلا رهتشا دقو «تباث نب دمحيم

 .نميلاب ةليوط



١ 

 ةلدابعلا تباث لآ فارشالا ةرجشم
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 ةربانشلا ةبقث ووذ فارشألا

 . "05 رباتشلا فارشألا ذاخفأ دحأ
 نب ديعس نب دمحأ نب نسحملا دبع نب“ 9ةبقث فيرشلا بقع مهف

 . ةرباتشلا فارشألا دج «ءربنش

 , 2061089 قفاوملا مه 6

 ,(29فئاطلا برغ جو يداو يف عضوم وهو انقلاب مهنكاسمو

 . "فئاطلا ةرامإ مهيف تناكو

 :مهريهاشم نمو
 يوذ نم فئاطلا ةرامإ ىلوت نم رخآ وهو :يربنشلا فرش فيرشلا ©

 » ءو

 , ةمقن

 مهخيشو ةربانشلا رابك نم وهو : يربنشلا فرش نب ميلس فيرشلا#
 . يفوت ىتح قباسلا

 )١( (نيشلا) ةدام ثح «ةربانشلا فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا ةبقث يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (1)
 . "4١ ص 7 ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا ()
 .1545 158١. ص :تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا (4)

 توريبب نطوتساو زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف حزن لجر مهنم ليقو (5)
 رجات رخآلاو «ةيناطيربلا تاعماجلاب سردم امهدحأ هينبا يف بقع نآلا هلو نائبلب
 ةياور بسح .فئاطلاب ةربانشلا مهتمومع ءانبأ ضعبب ةلص مهل تلاز الو .توريبب

 . يربنشلا رورس نب هللا دبع فيرشلا



 م م

 بوك



 نط

 ةربانشلا ةبقث يوذ فارشالا ةرجشم



 (ءاثلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5

25 

 نويومنلا !ةبقث ووذ فارشألا

 . يبقثلا مهدحألو ١ تابقثلا مهل لاقيو

 نييومنلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ مه

 فيرشلا ناكو . يناثلا يمن امس : فيرشلا بقع مهف

 دقو ارو القاع ل ناكو ءهم ةنئس دلو ةليبقلا هذه نمآر ةبقل

 ىتح ًاكراشم ةكم ةرامإ يف نسح فيرشلا هيخأ عم ةيناثلا ةعلخلا هيبأ هسبلأ

 ىلإ ددوتلا ريثك ناك امك « نسح ريتشو لئابقف هل ناكو ه٠ ه١ ةنس يفوت

 سس . سانلا

 2-1 فيرشلاو ( نالجمع بفيرضجللاو «نعانطم فيرشلا بقعأو

(01) 

(0 
(0 

 جرألا :يربطلا :رظنيلف ةبقث يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل

 2417 «؛١اا/ ص راهزألا ةفحت :مقدش نب ء17 :97 174 ص يكسملا

 ص ١ حج ابلألا ةناحير : يجافخلا ء5١#17 ص ١ ج رشبلا خيراوت جات :يرارضحلا

 حا 00 ؛«14 «غ58١ ص «؟ ج مركلا حئانم :يراجنسلا 0

 ١ :يربطلا "5 قدا لثهؤو ا ص 5 ج «موجنلا طمس :يماصعلا

 0 دلا :رهاطلا او ص مالكلا ةصالخ ا رف ص و ج نمزلا ءالضف

 «غ١51 ص «ءبختنملا : يئاطلا ١١١ ا ءثال ء(اهاذدم ةنس يفوت هيفو) 25 ص

 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ «57 .صص فئاطلا لئابق :روصنتم نب دمحم

 ةدافإ :يزاغ هللا دبع 50٠. ص فارشألا ةفرعم يف فارشإلا :هسفن فلؤمللو « 5

 : تارجعشم «راوخلا يداوب نائع يوذ قئاثو ةعومجم .غ454 0١ ص 5 ج مانألا

 .اشاب يلع « ىكيبشلا «يرلا «رورس

 .(نونلا) ةدام تحت «نويومنلا فارشألا :رظنا
 بسن يف ةبحملا نصغ ةرجشم» ةامسملا يهو :ةيلاتلا ةبقث يوذ ةرجشم :رظنا

 بسن يف ثحب عم يزارحلا دمحأ فيرشلا اهلمعب ماق يتلاو «ةبقث 1 ةبقث لآ فارشألا

 .ةمركملا ةكمب يناثلا يمن يبأ لآ فقو ةنجلل مدق ءقيقشلا لهأ ةبقث * لآ فارشألا



 ا ا يي يسبب 5١ (ءاثلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ةداتق فيرشلاو « هللا ليخد فيرشلاو « ةثيمر فيرشلاو « سماغم فيرشلاو
 لجو .لويذو بقع مهلو «رؤرس ةرجشم ىف اذك هللا راج فيرشلاو
 . ىكيبشلاو يرلاو روؤرس تارجشم ىف اذك «ةثيمر فيرشلا هئبا ىف هبقع
 مهل ناكو .ةمركملا ةكمب تارفانئمو تاكراشمو عئافو هبقعل ناك لقو

 .رشع يناثلا نرقلا ىتح دلبلا ليخادم نم زيمم بيصن

 :اميدق هبقع ريهاشم نمو
 يوذو مهسوؤرو فارشألا ءالجأ نم ناك :ةبقث نب هللا ليخد فيرشلا - ١

 ح نسح فيرشلا مهو : ةثالث يف هيشعو ءاهب نفدو ةشيبب يفوت «يأرلا

 . رصات فيرشلاو «نيسح فيرشلاو

 ةكمب نفدو ه8 ةنس ببر يف يفوت :ةبقث نب ةداتق فيرشلا  "؟

 فيرشلاو «ةبقث فيرشلا : مع هاّنيأ ةعبرأ يف هبقعو ةالعملاب ةمركملا
 انهم تفيرشلاو ءمشاه فيرشلاو نيا

 ىهو ةمركملا ةكمب فازتنألا ةداك" نع ناك :ةداتق نب دمحأ فيرشلا - “
 اهلخد ىتح دارم ناطلسلل مث هلل دلبلا» يدانملا وهو ءارمألا نم ةيلاخ

 .؟ديز فيرشلا

 .«صيلخ هدلب نأ» نالحد ركذ دقو :ةداتق نب ةبقث فيرشلا - 4

 يف ةعامج نمض ًالوتقم تام :ةبقث نب نالجع نب ناميلس فيرشلا - ه
 ةمركملا ةكم ريمأ بلطملا دبع نب دمحأ فيرشلا ةيالو نمز يف رفانت
 .ها5١٠ ةنس

 . (9ةراتس يداوب ةرقنلا ةيرق نم

 : مهتكاسمو

 - يبقثلا دومح نب دمحم نب دمحأ نب ىبحي فيرشلا روضحب ةرقنلا ةيرق ةقيثو :رظنا )0(



 (ءاثلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 11

 كل اممم

 مهنإ يأ «ربلاب نورخآو «ةمركملا ةكمب مهضعب ناك» نالحد لاق

 .«سرعلا دالب يف نوقرفتم مهنإ) : ينونتبلا لاقو . ةيدابلا اولخد

 .ة؟نافسع دعب راوخلا يداو يف مهنإ) :ىئاطلا لاقو

 .«ةكمب سماغم لآ هبقع نم نإ دعاسم فيرشلا لاقو

 «صيلخ ةقطنم يف قئاثولا لالخ نم مي يارب اع تراعوو

 مهنمو 00 ولا رقع قلاقلا نرقلا ىتح مهدجاوت نيبت راوخلا يداوو

 ١ ىلاوح دعب ىلع نازاج ةئيدم لامش قيقشلاب رضاحلا دهعلا يف ةلق

 نب رديح نب يلع نب ناسح فيرشلا بقع نم اهب مهعيمجو ءمك

 يمن يبأ دمحم نب ةبقث نب ةثيمر نب كرابم نب نيسح نب دمحأ نب ديعس

 ءريشب فيرشلاو «نيسحلا فيرشلا,,:منهو ءانبأ ةعبرأ يف مهبقعو : يناثلا

 رحبلا سيمخ نكس يذلا وهو/ :بئابط »وأ فيرشلاو ءزاوف فيرشلاو

 ابي زوق نم اورجاه دق اوناكو ءيكتت# قاسم ىلع ريسع لياحم راوجب

 ."7ةميدق بورح رثأ ىلع

 :يلاحلا دهعلا يف قيقشلاب مهريهاشم نمو

 ناسح نب نيسحلا نب ناسح نب قادص دمحمب بقلملا دمحم فيرشلا ©

 يف قداصو لضاف ءرمعلا نم نينامثلا زواج نسم لجر وهو : ىبقثلا

 «ديعب نمز ذنم ثيللا نكسيو «قادص دمحمب بقل كلذلو هلاوقأ عيمج

 0 ا ليدنم يوذ فارشألا نيبو هنيبو

 ىسيع فيرشلا يندافأ ام بسح (ةرماد نآلا يهو ءديدق يداول ةعبات يهو) :ةيلاتلا <<

 . ينانعلا

 ىسيع فيرشلا ىدل ةصاخ ةعومجم :راوخلاب نانع يوذ فارشألا قئاثو :رظنا )١(

 . ينانعلا
 . يبقثلا بلاط يبأ دمحأ فيرشلا ةياور بسح )0(

 .ه ١519 ةنس قيقشلاب هب ىقتلا دقو «يزارخلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا ةياور (*)



 55 (ءاثلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 رابك نم وهو : يبقثلا ناسح نب بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ فيرشلا ©

 يقابو «ةنس 4 ىلاوح ذنم ءةمركملا ةكم نكسيو «قيقشلاب ةبقث يوذ
 هب تيقتلا نمم وهو ءاهريغو «ثيللاو «؟قيقشلاب مهرثكأ هتمومع ءانبأ
 ضعب هئع تذخأو هه ١57١ ةئس ةدعقلا ا ةكمب
 :تايقنلا: رع. تايورملا

 .ةكم ىلإ نازاج نم لحاسلا قيرط يف ةفورعم ةدلب ءريغصتلاب :قيقشلا )١(



 (ءاثلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

: 1 

 ع

 ايي تسمم ل:
 زل هت وفرط سور جيإل | جمع لن نيل ل

 ظ اضيونشم عه اهيرشم نري قيم يم اجير ْ ش هه |

 فضي هجيروىلمدولا هنسس تاب عشر هش ةةيرعسم هعيرزب سيرف ماو ناحارمب ١
 ا ا

 ةعيأب نم نانعرموجرل ا م عشار أردغ [هيرطلا 4 جوخ /
 0 م مع 92 1 ١ انه تا 0 اه ىئادجو 2 هلو تع ]سم ١ ظ

 او 1000
 0 00 رغلب يدر ير رفرتاط ١ يغدو ةيدض يبو لا علية مس »ا

 مرق 0 قللت ههزوهتبو: لد يرق هنو 5 زان تبن اع

 رم ازباب هز ! نبات هل همد اقسم رم ولو 00 ل
 قريبين مما كو دارو »ادا نأ ةيشروصا لركأت 8 ِ

 .ارجرلدبع نحال فلز روش بننكيزت (ميإ ل ارةناربر لودبدإر ع 4 0 عت كانك
 5 0 لو هيرلاواك لكيلا ديف 0 هدرز هل عملا ملا دز نايا

 .. يرو »ودمر جا لس هيب لص ث اج رعدمر مجؤلا ةنس نأ

 تابقثلا فارشألا ضعب اهيف دجاوت ةقيثو



 تابقثلا فارشألا ةرجشم
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 7 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مرت

 آ



 م م

 أبوك



 ؟ (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)45( 

 ةلدابعلا هللا راج لآ فارشألا

 .©)ةبسحألا ةلدابع فارشألا عورف دحأ
00 

 نب ميهاربإ نب نيسحلا نب يلع نب ١ هللا رج فيرشلا بقع مهف
 .ةبسحألا ةلدابع دج «كرايم

 :مهو ءعورف ةثالث ىلإ هبقع عرفتيو
 ١ هللا راج نب دمحم نيون! ليلق فيرشلا بقع :27ليلق لآ .

 ىلإ نوعرفتيو .هللا راج نب-رصان نب يلع فيرشلا بقع :ةرابج لآ - ؟
 لآ مهل لاقيو) ةيبارغلا#, «ةيخيامرلاو :تكخحلاصملا :مهو عورف ةثالث

 .هللا راج لآ نم مهمأل ةبسن ةيبارغلاب رثكأ اورهتشا مهنكلو (يلع

 مهو هللا راج نب نيسحلا نب ١ نسحم فيرشلا بقع :ةيودكلا

 دنع فرعت يتلاو ةوبرلا ىلعو «ةريعشلا ةيرشب ةبسحألا يداوب نونئكسي

 ىلإ نوعرفتي مهو «ةيودكلاب اومس اهنمو ةودكلاب :ةقطنملا لهأ

 : نيعرف

 .دماح نب لآ ١

 . لضف نب هدبع لآ 5١

 «ةريعشلاو شرجلا ةقطنمب ةلينلا ةيرق يف ةبسحألا يداوب نونكسيو

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا هللا راج لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .(فاقلا) ةداه تحت «ليلق لآ فارشألا :رظنا (*)



 (ميجلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ؟مو

 ةلدابعلا فارشألا ةخيشم مهيف تناكو .بشخلا مأ ةيرق يف مهنم ءزجو

 .ةيننسألاب

 :مهريهاشم نمو

 نب ريبكلا ليلق نب نيسح نب دمحأ نب ليلق نب دمحأ فيرشلا
 دهعلا يف هللا راج لآ خيش :يلدبعلا هللا راج نب نيسحلا نب دمحم

 . يلاحلا

 يف يرلا» ةرجشم بحاص :يلدبعلا ليلق نب رباج نب دمحأ فيرشلا ©

 يوذ فارشألا رابخأ ةفرعم ىف هيلع تدمتعا دقو «ىمن ىبأ بقع

 ١ .ةبسحألا ةلدابعب نينورعملا كرابم



 العدا

 ةبسحألا ةلدابع نم هللا راج لآ فارشألا ةرجشم

 «ىضيمزلا دمحأ لآ -- ىلع لآ - حلصم نب لآ - ةيودكلا - ليلق لآ»

 رسصات

 ةيلاكلا ةحفصلا يف هبقع رظتأ



 هلأ دبع

 يدوم

 يعد



 01 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)2 

 نازاج ووذ فارشألا

 ينازاجلا مهدحاول لاقيو «نيزاوجلا مهل لاقيو "7نازاج لآ فارشألا
 . يناثلا يمن يلا نب لا ينب فارشألا نم مهو «ينازيجلا وأ

 يمد

 يبأ دمحم نب نسح نب يابتياق نب 7نازاج فيرشلا بقع مهف

 ةمركملا ةكم ةرامإ لوح طاشن نيزاوجلا فارشألل ناك دقو «يناثلا

 نيب تاعارصلا ثادحأ يف يرجيهللا رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يف ةصاخو

 دج يتاكربلا ميركلا دبع فيرتتلاو ةمركنملا ةكم ريمأ ديز نب دعس فيرشلا
 م17١0 ةنس لاوش يف ءامركلا

(00 

00 
0 
0) 

 ل55 كك” ؛"8 ص مالكلا ةصالخ :نالحد :رظنيلف مهيف عسوتلا بغر نمل

 94١٠ 7١) مىلال 16 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ١1#. ١51, 55 ٠,

 2.58" ص نويعلا :هسفن فلؤملا .558 ص فئاطلا لئابق :روصتم نب دمحم فيرشلا

 ,ء”4 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ,.587 ١184 ص ةكم ملاعم :يدالبلا

 يرلا ةرجشم .نيزاوجلا خويش تاياور ٠١١. ص فارشإلا :هسفن فلؤملا

 اشاب يلع ةرجشم ؛نازاج يوذ بسن ىف نايبلاو رونلا ةرجشمو بالث نب ةرجشمو

 ضعبل ةعماجلا روصلا :رظنا «(ريشب  ريبش لدب ركذو «ءانبأ ةعست بقعأ) :اهيفو
 )5١(. مقر ةروص ءروصلا قحلم يف مهرابك

 .(ءاحلا) ةدام تحت «يناثلا يمن يبأ نب نسحلا ونب فارشألا :رظنا

 .ةيلاتلا نازاج يوذ فارشألا سماوخل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا
 ء1415 #٠١, .5؟ 2٠١ ص ” ج /2١6 ص ؟ ج نمزلا ءالضق فاحتإ :يربطلا

 ١ ج موجنلا طمس :يماصعلا ١١١ .غ40 ءملال ء15 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ١«

 ص ه5 ج مركلا حئانم :يراجنسلا 2175 ص رهاوجلا دقع :يلشلا 241 4٠١ ص
 4١5« ص ” ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءه١٠ 4١١., .444 ,4194 .الالو

8506 



 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم <”

 :مه ءانبأ ةعست نازاج فيرشلا بقعأو

 دبع فيرشلاو «نسح فيرشلاو هللا دبع فيرشلاو «نانع فيرشلا

 فيرشلاو «ريبش فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو ديا فيرشلاو «بلطملا

 «نانع فيرشلا :مه ءانبأ ةسمخ يف هبقع يقبو «سيردإ فيرشلاو «نسحم

 يع فيرشلاو « ريبش فيرشلاو ( لمحم فيرشلاو « نسحم فيرشلاو

 بكبك لبج لامش يىديجبلا يداوب 27نازاج يوذ فارشألا نكاسمو

 فئاطلا ةارس يف نكسي مهضعبو ءمك 77 ةمركملا ةكم نع دعبي يذلا

 «لابجلا ىلعأ يف ًاقباس ًايشم مهنيب دعصي ناكو «ةقرشلا يداوب ةيبرغلا

 ايلعلا عيارشلا يهو «لخنلا عيارشب» ًايلاح فرعتو عيارشلا نيع مهل تناكو
 «نينح يداوب ًاميدق فرعيو مك 0١.يلاوح ةمركملا ةكم نع دعبت يتلا

 .يديجبلا ناكسو ءارسلا لب لهأ.مهو نيمسقب نوفرعي كلذ ىلعو

 «يديجبلا ةيرقب ينازيجلا يلع نب-“ مشاه فيرشلا عيمجلا خيشو
 ١7 ىف ىفوتو «هتايورم ضعب_نم.تدفتَساو يديجبلاب هب تيقتلا نمم وهو
 .ًابيرقت ةئس ١١١ زهاني رمع نع «ةالعملاب نفدو ه١57١ ةنئس نابعش

 انضرعت دقو ةيسيئر ذاخفأ ةسمخ ىلإ رضاحلا تقولا يف نوعرفتيو
 :مهو مهعضاوم يف ليصافتلا نم ديزمب مهل

 . نازاج نب نانع نب نازوح نب نانع فيرشلا بقع :(”نانع ووذ - ١
 يف مهيلع قلطيو :نازاج نب دمحم فيرشلا بقع :(“ةدمحم ووذ - ١

 .دماح ووذ رضاحلا دهعلا

 ةقيثولا يف «ةلدابعلا فارشألا ضعب عم مهيضارتو نازاج لآ فارشألا ضمب :رظنا )١(
 . ةيلاتلا

 .) مقر ةروص «روصلا قحلمب ؛ مشاه فيرشلا ةروص :رظنا )س0(

 .(نيعلا) ةدام تحت «نانع يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(ميملا) ةدام ثحت «دمحم يوذ فارشألا :رظنا (5)



 "و (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ووذ :ناعرف مهر «نازاج نب دوحا فيرشلا بقع : ديل ووذ ''

 . يضام يوذب بيلغتلاب نوفورعملا رصان ووذو فاد
 , : 6 مدد تكمو هى .(5؟ 2
 وود .عورف مهو «نازاج نب ريبيش افيرشلا بقع 0 ووش

 .ةارسلا لهأ نسحم ووذو ءدنس ووذو «ناميلس ووذو ؛مزاح
 ورود ورك مهو «نازاج نب نسحم فيرشلا بقع :(7دسحبم ووذ - 6 : . ة4و 5-6 5 .

 .اهتدام يف اهيلإ انقرطت «عورف ةدع ىلإ اهضعب عرفتيو

 .(ميملا) ةدام تحت ءيضام يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(نيشلا) ةدام تحت ءريبش يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(ميملا) ةدام تحت «ءنسحم يوذ فارشألا :رظنا (5)





 نيزاوجلا فارشالا عورفل ةعماجلا ةرجشملا

 ؟ جا/

0 
2-0 

 2ك و
-- 

 ا اح علك مل
 9 ١ ل 21ج كلا [خل

 عك قب الاخ و
 م | انتل

5-92 5-50 
 دكه

 عز [ه-] اجل اعل اقعل 0
 6 9 تلات تكتل اتم



 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم "4

 1 ساس نبال وميوفرسب + ١
 _ 7 ب رابع كيو قلاع بيروش قنوملا ور اباه سيقل ريالا / ن:
 0 ض7 5 وصلا نسال زم اهل يمول اان
 . 127 2. ردن لكرتسدنل خخ ةبكرامص بيتي هه روغخرضحو يتزوج أ سدت
 مهو ء رد ضو زوز رفح بوم فاو امان سونملا هد ضل لسا أ ,
 ولاة دوو شا دز قو ايش (اس ب يش يوتا لم ملدارعل ونوح:
 - اهاءارمماقز راو اويشسسو جيماوك 20001

 رخو اهمرتو اهباه رو قرشسلا لاري قدير محو 22 كيور ايم ديوس!
 رمال اولسو رركؤم سلجم اذ كفك هيذ لاي] لص تو ]زك ه لؤي غل"
 “٠ ليلطراساوفرس مو بافز مهيادو الس ترسم نص ديوتسلاو لشن دج
 . رهزوعلاو ناضألا رقت جناكو ةره كوك لل 1[ تشم 0 5
 الله ضرفحو قللاو بقكلا ةرائكراوحم اسوي يطا” ووطن اذ“
 .- بيكر نكس ديره داب دبور هتنإ اسر ازبح دج وو نس.
 محلا را كلج كلا 4 0 1. ٠ ولم اع

 - ادق سوت ٠ 4 طع نين حاز ج١
 ل ا

01 2 

 مع

3 

4 

 ع

 ةلدابعلا فارشألاو نيزاوجلا فارشألا ضعب نيب يضارت ةقيثو

 مه خد ةنس بجر ىف ةخرؤم



 "ا (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :ًاميدق مهريهاشم نمو
 ةمركملا ةكم ريمأ ةلود تالاجر نم ناك :نازاج نب هللا دبع فيرشلا ©

 ةمركملا ةكم ةرامإل ةدجب يدون امدنعو «بلاغ نب دمحأ فيرشلا

 يف ةمركملا ةكم لاوحأ تبرطضا ديز نب نيسح نب نسحم فيرشلل
 هل خَرَأ ءاهمكاح عم ةكم لهأل نامألاب ىدان ه١١٠١ ةنس لوألا عيبر
 . نالحد

 فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ ةلود رابك نم ناك :نازاج نب دمحأ فيرشلا ©
 ها5١١١ ةنس ةدعقلا يذ 6 يف فيرشلا يفوت امدنعو هديز نب دعس

 هل َخَرأ .اهدامخإ يف زراب رود هل دمحأ فيرشلا ناك ةنتف تثدح
 . نالحد

 ريمأ رصاعو ءهنمز ىف فارشألا رابك»نم ناك :نازاج نب نانع فيرشلا ©
 هللا دبع فيرشلل نيديؤملا نم ناكو ءٍديز نب دعس ريمألا ةمركملا ةكم
 نب حجار فيرشلا همعي ناكو .دعيم ففيرشلا دلض ةكم ةرامإل مشاه

 رود هل ناك امك ءه6١١١١ ةْنَس هَل نيذّيؤملا فارشألا رايك نم يابتياق

 ةنس يناثلا عيبر يف ةكمب بلاغ نب دمحأ فيرشلا لوخد نمض زراب

 .رهاطلاو يربطلاو نالحد هل خْرَأ ه٠"

 لخد نيح «بلطملا دبع فيرشلا عم ناك :نازاج نب دمحم فيرشلا ©

 ةنس ةكم ةرامإل ديز نب نسحملا دبع فيرشلا هيخأل ايدانم فئاطلا
 .رهاطلاو نالحدو يربطلا هل خّرأ ههه6

 فيرشلا ةكم ريمأ راصتنأ نمض ناك :نازاج نب ريبش فيرشلا ©
 فيرشلا عم فلتخاو لش ١١١١ ةنس هداوق رايك نمو «ميركلا ديع

 هل خَرأ .«ثادحألا ةدم يف بيصأ دقو ءه57 ةنم :ةكم ريمأ كيعس

 .رهاطلاو نالحد



 (ميجلا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم ٠

)51/( 

 ةيواقنعلا يوادجلا لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا "3)نسح يئنب فارشألا توبي دحأ

 نب دمحأ نب يوادجلا بقلملا نسح فيرشلا بقع مهف

 فيرشلا بقع نم مهو «يواقنعلا نادمح نب يلع نب نمحرلا دبع

 ريبك عرف مهو قرع نوم لطاشب زي نيح ني لمح نر كاس نت 'كفعم

 مهنم ةلق الإ قبتي مل هنأ الإ «ةيواقنعلاقئاثولا حضوت امك قباسلا يف ددعلا

 نيذلا 7 لآ مهنمو مهن ريثك ىضزقنا ثيح «رضاحلا دهعلا يف

 دمحم فيرشلا مهريهاشم نم ناكو اتش هع رضاحلا دهعلا يف اوضرقنا

 ١59  ةننن اخف ةخيشم ىلوت يذلا بئتسحتلا يواقنعلا ناذمح رمع دمحم

 «ءانبأ ةثالث نم يواقنعلا يوادجلا نسح فيرشلا بقع ىقبو :«يواقنعلا

 مهو

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا نسحلا ينب فارشألا رظنا )١(

 .ةقرفتم ىرخأو 1١7«. 2.١98 ص اهلئابق نم رصم ةبورع باتك عجار ()

 ."7 ص انق ةبكحم ٠٠١ مقر تاداهشإ لجس «ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 .(ءابلا) ةدام تحت ءطاسب لآ فارشألا :رظنا :نادمح لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعمل (9)
 . ١ا/ل ص ةيبهذلا زونكلا :رقص 77 ص ةينامحرلا ةحئملا :انهم

 ها 1715 ةنسل ١ ء” ص ه ١71/7 ةنسل مقر تاداهشإ لجس :ةيموقلا قئاثولا راد

 ١ مقر تاعفارم لجس هه 1778 ةنسل 74 لجسو ه 11ا/ل ةنسل 79 لجس ؛79 ص
 779. ص اه ١777 ناضمر يف ” مقر تاعيابم لجس 245 ص ه ١777 ةنسل

 ٠", مقر "0 نزخيم ه ١182 ةنس عيرات رتفد :ةرهاقلاب ةعلقلاب ةيموقلا تاظوفحملا راد

 1850760. مقر ه ١77٠ ةنس تافلكم رتفد



 31 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ميحرلا دبعب ريهشلا ًادمحم فيرشلا بقعملا :روشاع فيرشلا ١
 ( نسسحملا فيرشلاو ءدومحم فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو

 . يوادجلا فيرشلاو

 فيرشلاو « نسحم فيرشلا مهو ءانبأ ةئالاث بقعملا : لمحأ فيرشلا د

 .ةلق مهو انق ةنيدم رضاحلا دهعلا يف نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 لآ ريبك :يواقنعلا يوادجلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب نسح فيرشلا ©

 6 ؟ 8 ةام ١767 ةنس ىفوت ىتح يوادجلا

 يوادجلا لآ ريبك وهو : يوابقنعلا يوادجلا نسح نب روشاع فيرشلا ©

 /ه 197 ةنس اهب فوتو م..!.!/,/:57546 ةنس انقب دلو «ًاقباس
 .م 4

 : يواقنعلا يوادجلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب نسح نب دمحأ فيرشلا ©

 بحاصو «ىلاحلا مهريبشأ وهو م ١ 0 /ه ١١0٠ ةنس انقب دلو

 .يوادجلا لآ نع هتايورم ضعب نم تدفتسا دقو ءانقب يوادجلا ةعبطم



 (ميجلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم نك

(0:) 

 ةشياجملا راسج لآ فارشألا

 .يشاجم مهدحاول لاقيو «27ةيشاجملا فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ

 كرابم نب نسمبم نب "”راسج فيرشلا مهدج ىلإ ةبست مهف
 . يشاجملا لوألا كرابم نب نسح نب دمحأ نب نسح نب يناثلا

 .ثيللا بونج مك ٠ دعب ىلع يهو ءاهلبلا ةيرقب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ثيح ىفوت دقو :يشاجملا ىبيقم-نمحولا دبع نب دمحم :فيرشلا ©

 كردأو «هتايح يف هئانبأ عيمج/ يفوتو ع نئيرشعلاو ةئاملا هرمع زواج

 .يدوعسلا دهعلا ىف ىفوتو هئانبأ ءانبأ ءانبأ ضعب دلوم

 ةمدخو مركلاب رهتشا : يشياجملا حجار نب رصان نب هللا دبع فيرشلا 5

 .هللا هجول مهتياعرو نميلا جاجح

 ضعبل أظفاحو «ًاديجم ًارعاش ناكو :يشاجملا ملاس نب رصان فيرشلا ©

 :اهعلطم ةديصق ىطبنلا ةهرعش نمو ؛مهصصقو ةيدابلا راعشأ

 نيب ةئاكم اذ ناك : يشياجملا دمحم نب ىلع نب مدرد دمحأ فيرشلا ©

 .نيرمعملا نم ناكو ءراعشألا نم ًاريثك ظفحي .«ىرخألا لئابقلاو هموق

 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةشياجملا فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا راسج لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 سو (ميجلا) فرح /زاجحلا فا رشأ مجعم

 .ةالعملاب ةكمب نفدو ه ١515 ةنس يفوت

 راسج نب حجار نب رصان نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا ©
 ميقيو «ًاقباس ثيللاب هيجوتلاو يبالطلا داشرإلا ريدم وهو : : يشاجملا
 يبرغ فيرشلا عم ماقو «باسنألا ملعب ةداج تامامتها هلو «نآلا ةدجب
 ةفراولا ةرجشلا» ةامسملا «ةيشاجملا فارشألا ةرجشم لمعب يشاجملا
 فارشألا رابخأ هنع تذخأ نمم وهو :«ةيشاجملا قارشألا هس قف
 ميركلا نآرقلا ظفحي نمم دمحأ فيرشلا هنباو :ةقيافملا



 م م

 بوك



556 

 ظ ةشياجملا راسج لآ فارشألا ةرجشم ْ

 يبمقم نمحرلا دبع

 نم رئا ديع اي

ٍْ 

 كم ملاس

 هللا دبع

 ريزعلا دبع

 دي



 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 335

)0 

 يذسحلا ساسج ووذ فارشألا

 . 200 يساقلا يبأ لآ فارشألل ةيساسألا ةسمغلا عورفلا دحأ

 نم (؟)سسااقلا يبأ لآ نم يلع نب لوألا ساسج فيرشلا بقع مهف

 :مهو "!عورف ةدع ىلإ نآلا نومسقنيو
 :فاسع لآ دج :فاسع لآ ١

 يف مهنمو ذاخفأ ىلإ نومسقنيو «قتاجَم مهدحاول لاقيو :ناجمخلا ١"

 .رايع يداو

 . ليوارس يبأ لآ - *

 اضيأ مهل لاقي نيذلا يلع لآ ريغ مهو ؛يولعلا مهل لاقيو :يلع لآ

 . يولعلا

 .ًاضيأ نسح يوذ نم مساقلا يبأ لآ نم :يدهم لآ  ه

 «ةريعشلاو «ةقود يف ةصاخو ؛«ةيناميلا ةقاشلاو «ثيللاب مهنكاسمو

 .رايع يداوو «قاوشلاو ؛ةقيمغو

 .(فاقلا) ةدام تحت ؛قاوشلا لهأ نسح يوذ نم مساق يبأ لآ فارشألا :رظنا )١(

 ."5 ص ةمركملا ةكم ةيدوأ :يدالبلا :عجار (؟)

 .560 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 .ةيلاتلا «ساسج يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (9)
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 يتسحلا ساسج يوذ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا

 5 .٠ ف ريس جي

 [مسسل
 سس يب رص ا رس رب

 هر مر ضشن) [تل
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 ه2 ( تي 0 7 0

0 1 
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00-0 

 لاق دمحأ دمحم ميقاه | |

 بب) انتل انتل [ض
 مر هر 1 نيا



 كداسي بكت تيم



 4 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ه0(

 نويمعنلا ةرفاعجلا فارشألا

 .©0دييئاميلسلا ةمعن ينب فارشألا عورف دحأ

 نب يلع نب ربكألا ةمعن نب رفعج فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن مهف
 يداو لحاسو ءايبص يداو لحاسب ةماهتب مهنكاسمو «ناميلس نب دواد

 ىلإ حزن نم مهنمو «نميلا دالب نم اهريغو روم يداوب مهنمو ءدمض

 رهاوجلا» بحاص ركذ دق 20 عؤرف ةدع ىلإ نوعرمتي و

 ديب ةرفاعجلا عورف بلاغبأ ماملإ هيق ريبك بسن جرد مهل نأ» !"'«فاطللا
 يل ركذو «هيلع عالطإلا نم نكمتأ,ملو:«يرفعجلا ديبع نب يلع فيرشلا
 .نآلا ةذفنقلاب هَديمَح ديب وهو ءهيلع علطا هنأ ناوخإلا ضعب

 - :مهعورف ريهاشم نمو
 ناكس شرخعلا مهنمو ةديدع عورف مهو :شيبو ايبص ناكس ةرفاعجلا فارشألا

 هللا فيض نب رصان فيرشلا شرخلا لمش خيشو «29ةرفاعجلا زوق
 ىسوم دمحم نب دمحأ فيرشلا خيشلا زوقلا ةفيرعو «يرفعجلا شرخألا
0 

 نسحلا نب نيسحلا نب دمحم نب ينيدرلا دمحأ ونب مهو :ينيدرلا لآ فارشألا

 .(نونلا ةدام تحت) «ةمعن ينب فارشألا :رظنا )١(
 . يميف رتب هت «44 ص ةفقالسلا ةصالخ :يزامنلا )

 ٠١8. .55 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ()

 .ةبسحألاو ايبص برغ لحاسلا ىلع ةرفاعجلا زوق عقي (5)
 .ينيدرلا ركبأ نب دمحأ نب ميهاربإ فيرشلا مهركذ ام بسح )0(



 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 86

 .رفعج نب سيردإ نب يلع نب دمحم نب يلع نب عفادم نب

 ىلإ - ايبص ةنيدم بونج  ةبهلص نم ينيدرلا دمحأ مهدج لقتناو

 نماشثلا نرقلا يف كلذ ناكو ؛نميلاب ©7تاظعاولا دالب نم خورمألا

 ا الا ور كوتور 10 ا

 : يمعنلا اهركذ يتلا مهعورف نمو

 ,يداهلا ينبب نآلا نومسي  تاظعاولا دالب نم خورمألا ناكس»

 ينبو «فجنخملا ينبو «نامثع ينبو «نيدلا لامج ينبو «يكملا ينبو

 ركذ مث ...يلاولا لآو «ءجيرعلا ينبو ءفوخلشلا ينبو «لماوهلا يبأ

 .9:عومجلا ىهتنم ةغيص اذه لقأ ملو ؛ عورفلا رياسب طحأ مل ينإ :لاقو

 اوناكو «ميجلاو ةيتحتلا ءايلا نوكسو ءاهلا:جتفب :جيهلا لآ فارشألا مهنمو

 نيدلا لامجو ؛فولحشو «ةريبهلا ناكس مهو ٠؛ يداهلا ينبب ًاقباس نوفرعي

 رمع نب يداه نب جيهلا دمحأ فيّرتشلامتلج ىلإ ةبسن مهو نيعلاب

 نب نسح نب نيسح نب دمحم(ٌب_ينيدؤلا“َدَِحِبأ نب لماوهلا يبأب روهشملا

 .ربكألا ةمعن نب سيردإ نب يلع نب دمحم نب يلع نب عفادم

 ةساير اذ عرفلا اذه سأر جيهلاب بقلملا دمحأ فيرشلا ناك دقو

 دمحأ نب نيز فيرشلا هنبا هماقم ماقو «لتق ىتح تاظعاولا ةليبق يلع
 يل

 ةديدحلاب ةيحللا ةاضقو تاظعاولا دالبب نآلا جيهلا تيب لج نكسيو

 . نميلاب

 )١( ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ”١١7 .١١6

 هال, 5١«. ص اج ةفحتلا :لدهألا (؟)

 .٠١7 ص ىناميلا قيقعلا :نامعنلا ()
 14 و ع تاطنلا رهرعلا ©
 بسن يف فاحتإلا :شكاع ء714097 617 ١١5. ١77, ص نيينسحلا لين :ةرابز (5)

 . 787 ص ١ ج نسحلا ءانثلا رشن :يلشولا 274 ء77 ص فالخملاو ايبص فارشأ



 و (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 يفوت ىتح ةيحللا ةاضق ىلوت :جيهلا دمحأ نب نيزلا نب يداه فيرشلا ©

 : يداه نب نيز فيرشلا هنبا هفلخو ,2 2.98/6 ةنس ةجحلا ىذ ىف
 ١401 ةئس يفوت ىتح ةيحللا ءاضقل القاعو ؛تاظعاولا خياشم خيل
 ىتح حجيهلا لآ ةطيشف :يداه نب دمحأ فيرشلا هوخأ ىلوت مث وه

 .دمحأ نب يداه هنبا هفلخف ءه ١515 ةنس يفوت

 ةديدحلا ةظفاحم ليكو :جيهلا يداه نب دمحأ نب نيسح فيرشلا ©
 , 259 ميلاب

 5١١. ٠ ص باقنلا فشك :يمزاحلا )01(
 يف نيحايرلا ىذشا» ةرجشم بحاص :ينيدرلا ربكأ نب دمحأ نب ميهاربإ فيرشلا ةياور (؟)

 .«نييناملسلا ةرفاعجملا ينيدرلا لآ فارشألا بسن



 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم قف

 ه1

 ءارمألا مشاوهلا رفعج ووذ فارشألا

 . "')ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 فارشألل عماجلا دجلا يلع نب ناميلس نب رفعج فيرشلا بقع مهف

 نب مشاه نب دمحم فيرشلا يف هبقع ليذت دقو ("0ءارمألا مشاوهلا

 :امهو "هينبا يف هبقعو
 «ءانبألا نم ةسمخ بقعأو :دمحيم نب مشاه فيرشلا :لوألا نبالا 1

 .مهو

 . نسح فيرشلا ١

 . ىسوم فيرشلا - ١
 .دمحأ فيرشلا بقعأ :قلطم فيرشلا -

 فيرشلاو ءزيزعلا دبع فيرشلا ءامهو نيتبا بقعأ :دمحأ فيرشلا - *

 . مشاه

 فيرشلاو «شيورد فيرشلا :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو :دمحم فيرشلا

 هللا باتك ةظفح نم وهو «مشاه فيرشلاو ءرساي فيرشلاو ءروصنم
 .ريبكلا حودلاب ءارمألا مشاوهلا فارشألا ةيرق دجسم مامإو

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(

 .184 21١١521١١89 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (؟)
 .(ءارمألا مشاوهلا فارشألا بسن يف ءاورإلا) ةرجشم عجار (*)



 آر آد آذآ ذل فاذا (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهو ءانبأ ةتس بقعأو :دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا يناثلا نبالا 09

 .ةيطع فيرشلا - ١

 بقعملا ًايزاغ فيرشلاو .رونأ فيرشلا بقعأ :ديعس فيرشلا - ”؟

 .زيزعلا دبع فيرشلا بقعأ :دوعسم فيرشلا - "'

 فيرشلاو ًامصاع فيرشلاو ًادامع فيرشلا بقعأ :دمحأ فيرشلا - ؛
 . ًافطاع

 فيرشلاو .«فيان فيرشلا :مهو ءانبأ ةسمخ بقعأ :هللا دبع فيرشلا - 5
 .رامع فيرشلاو «ءالع فيرشلاو ءزيزعلا دبع فيرشلاو «تفأر

 .ًالداع فيرشلاو احودِممفيرشلا بقعأ :رفعج فيرشلا - 5

 يفو ءةمطاف يداو يف ريبكلا حودلا ةيرقب عرفلا اذه نكاسم تناكو

 ءارمألا مشاوهلا فارشألا نم فسوي يوذو ديعس يوذ نم مهتمومع ءانبأ
 .لورجب

 :عرفلا اذه ريهاشم نمو

 نب شيورد نب مشاه نب دمحم نب مشاه نب دمحم فيرشلا ©
 وهو ه48١١ ةنس ةكمب دلو :ريمألا يمشاهلا رفعج نب زيزعلا دبع
 نكسيو «نآلا ءارمألا مشاوهلا فارشألا رابك نمو ءرفعج يوذ ريبك
 تيقتلا نمم وهو « نيعبسلا زهاني هرمع و «ةمطاف يداوب مومجلاب ايلاح

 .رابخألاو ريسلا ظافح نم دعيو ءةمطاف يداوو ةمركملا ةكمب هب

 يمشاهلا شيورد نب مشاه نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحأ فيرشلا ©
 يف ميقي وهو ةمطاف يداوب ريبكلا حودلاب ه1718 ةنس دلو :ريعألا
 .ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا



 (ميجلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 7”

 ك0 ل ااا

 (ه؟)

 ةلدابعلا "!ةيدومحلا لامج يبأ لآ فارشألا

 .ةيدومحلا فارشألل ةيسيئرلا ةسمخلا ذاخفألا دحأ

 نب "انا ليم ني ؟97لانعتلا بار بقلملا ةنسس كيرلا بقع مهف

 . ةلدابعلا دومح يوذ دج رووح

 : مهو ءانبأ ةثالث يف هبقعو

 .دوعسم فيرشلا

 .زيزعلا دبع فيرشلا

 . نسح فيرشلا

 رماع بعشب مهنمو رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكم يف مهنكاسمو

 ناكو «ةروهشملا ةرماعلا مهتويب ثيح هللا همحر لامج وبأ ركاش فيرشلا

 . يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف ثيللا ماقم مئاق مهنم

 :مهريهاشم نمو
 ةنس ةمركملا ةكمب دلو :يلدبعلا لامجلا وبأ دومح نب ركاش فيرشلا ©

 يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع ىف ثيللا ةقطنم ريمأ ناكو ءه 1

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةلدابعلا دومح ووذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا لامج يبأ لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 ص 7 مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 21174 ص ١ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ()

6 . 

 4١. ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 7*2” ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا (4)



 فأن (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نفدو ه 7١م8 ةلس ةدعقلا يذ ١7 ةنس ةدجسب يفومو زاجحلا كلم

 .ةالعملاب ةكمب

 ةنس ةمركملا ةكمب دلو :ىلدبعلا لامجلا يبأ ركاش نب دمحم فيرشلا ©
 ةنس نابعش ىف ىفوت ىتح ةخيشملا يف هابأ فلخ دقو ه6
 .ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو هه 14

 ةنس ةمركملا ةكمب دلو :ىلدبعلا لامجلا يبأ ركاش نب لصيف فيرشلا ©
 افشلا ةقطنم سيئر ًاضيأ وهو ةخيشملا يف هاخأ فلخ دقو ءه06
 بجر لوألا ىتح ه ١404 ةنس ىلوألا ىدامج ١١ ذنم فئاطلا بونج
 ص ١5١0 ةئس

 ىلع نيمئاقلا نم وهو :يلدبعلا.لامج يبأ ركاش نب دمحأ فيرشلا «
 . (7فارشألا نيب نيناوقلاوقاَرغألاب ةفرعم هلو «سانلا نيب حلصلا

 .روصلا قحلمب فلؤملا عم )1١( مقر هتروص :رظنا )١(



 ان

 | ةلدابعلا ةيدومحلا لامج وبأ لآ فارشالا ةرجشم



 1و

 لامج وبأ ديعس نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب ىيحي نب كرابم فيرشلا بقع



 (ميجلا) فرح /زاححلا فارشأ مقوم 5

 مه

 (]ةرهاوجلا فارشألا

 .ةرهاوجلا ةداسلاب نوفرعيو

 بيلعلا يبأ نب دواد نب ؟7ىيحي لآ فارشآلل ةسمخلا عورفلا دحأ

 يبأ نب دواد نب ىيحي نب نابيس دمحم فيرشلا ىلإ ةبست مهف

 .ناميلس نيرهواذ خي هللا دبع نب نمحرلا دبع بيطلا

 .حالصو لضفو ملع تيب مهؤ..ةماهت نم رشعت يداو نوئكسيو

 هيخأل ًافلخ يرهوجلا هللا ديجي نب:ىسؤم؛نتَلَسح فيرشلا مهخيشو

 هيبأ فلخ يذلا

 :رظنيلف «ةرهاوجلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(

 نأ» ٠١5 ص يمعنلا ركذو :غ١4 ١78. 7١5. 7١7 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا
 جابيدلا يف أطخ يرامعلا ينب ةداسلا يف مهبسن نأ ركذ يدمضلا شكاع نسحلا يضاقلا

 259٠ 2177“ ص نييتسحلا لين ةرايز ««يناميلسلا فالخملا نايعأ يف يناورسخلا

 بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ «150 ١١" 4١6١ ص باقنلا فشك :يمزاحلا

 .4٠ ص فارشإلا :هسفن فلؤملا ء1؟ 75١ ص
 . (ءايلا) ةدام تحت ءدواد نب ىبحي لآ فارشألا :رظنا (؟)



 فخ (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (8ه4)

 هللا دوج ووذ فارشألا

 عورفلا دحأ ءيدوج مهيلإ | سحلب 0 0 نوفرعيو

 ل ل ا
 هل تناكو تاكرب نب ديعس فيرشلا ةكم ريمأ رصاع يذلا وهو ؛يناثلا

 طقف دوعسم فيرشلا هنبا يف هبقعو احلطصا مث ء«ه9١٠ ةنس ةبضاغم
 رشع يناثلاو رشع يداحلا نيئرقلا يف ةمركملا ةكمب ةزراب راودأ هبقعل ناكو
 © ١
 يرجهل

 :"'"اميدق مهريهاشم نمو لل 6 0
 نلوت : هللا دوج نب دوعسم نب هللا دوج نب نيسح نب هللا دبع فيرشلا ©

 فيرشلا ةمركملا ةكم يريمأ دهع ىف ه5١١١ ةنس دعب فئاطلا ةرامإ

 .(ءاحللا) ةداه تحت «نسح ونب فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا هللا دوج يوذ فارشألا عورف ةرجشم :رظنا (')

 :يماصعلا ء١١75 188 .17# 217+ .159 ١١., ص مالكلا ةصالخ :نالحد (9)

 فاحتإ :يربطلا ؛171/ ص ١ ج دجن خيرات :مانغ نبا 4578 ص 5 ج موجنلا طمس
 حئانم : يراجنسلا 27577” ص مارملا ليصحت : غابصلا ”2١/5 ص  ج نمزلا ءالضف

 51 407 قال ص " ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع غ011 ص ا ج مركلا
20 

 ص 7 ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ,578 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا (4)

 :نالحد . 5460 774 2509 .؟5960 ص ه ج مركلا حئانم :يراجنسلا 7
 1١١. .178 10 179 ص مالكلا ةصالخ



 (ميجلا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم مل

 دبعو «نالحدو «رهاطلا هل خْرَأ ؛ ميركلا ديع فيرشلاو نسحملا ليبع

 . يزاغ هللا

 ةكم ريمأ دهع يف زراب رود هل ناكو :هللا دوج نب تاكرب فيرشلا ©

 هللا دبع فيرشلا عم ةذفنقلا يف نجس دقو ءرورس فيرشلا ةمركملا

 .نالحد هل خّرأ .ه81١١/ ةئس هنع جرفأ مث «رعفلا

 رابك نم ناك :هللا دوج نب دوعسم نب نسح نب هللا ديبع فيرشلا ©
 ةكم ريمأ عم ثادحأ هلو «تامهملا يف هيلإ عجريو هنمز يف فارشألا

 ةنس يفو ء«ه4١١١ ةنس ديز نب دعس نب ديعس فيرشلا ةمركملا

 ديز نب دمحأ نب بلطملا دبع فيرشلا عم فئاطلا لخد ه65
 .نالحدو يربطلا هل ْخَرأ . فئاطلاب ًايدانم

 نم ناك : هللا دوج نب دوعسم نب دّمحأ"نب دمحم نب ركاش فيرشلا ©

 تامهملا يف هلسري ناكو «بلامت فيِرَشَلا ةكم ريمأ ةلود تالاجر رابك

 .ها6١١١ ةنس ىف اهنمو

 : مهو .ًاعرف رشع ةعبرأ ىلإ هللا دوج ورذ فارشألا عرفتيو

 ١ ةحجاورلا - ' كرابم ووذ .

 . سيردإ ووذ - . انهم ووذ - '"

 .نالجع ووذ "5 .ديعس ووذ

 راش ووك يزف :قاش ووكزبال

 .يماونلا ووذ - ٠ .ديهف ووذ

 نالت قرف يه نو ا

 .ثاكرب ووذ - ١5 .ةمهاربلا ٠١

 ىلإ اهرودب ًاضيأ عرفتت يهو ءاهنيح يف اهنع انثدحت نوطبلا هذهو
 .اهتدام ىف اهيلإ انقرطت ذاخفأ ةدع

 اهيلامش يف مهلو «فئاطلاو «ةمركملا ةكم نيب نآلا رشتنم مهبقعو



 "4 (ميجلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .«فئاطلاب مهلجو «مهتيداب اهنطقت يتلاو «مهيلإ ةبسن ةيدوجلاب فرعت ةريد
 .اهب هبقعو ءرصم لخد نم مهنمو «ةمركملا ةكمب مهنم ليلقو

 :مهريهاشم نمو

 .رضاحلا اندهع يف مهخيش وهو :يدوجلا روصنم نب رورس فيرشلا

 ةدايقلا دئاقو كرا ءاوللا : يدوجلا نيعملا دبع نب لصيف فيرشلا

 .ًاقباس ناكرألاو

 تايلمعلا ةئيه سيئر : يدوجلا نيعملا هللا دبع نب دمحم فيرشلا

 .ًاقياس ةبيرحلا

 تايلمعل قباسلا نكرلا ديمَعلا- :يدوجلا نتف نب هللا دبع فيرشلا

 . ةيبرغلا ةقطنملا

 ةسردم زكرم دئاق دعاشموَدِئِفَحَلا :يدوجلا يلع نب رصان فيرشلا

 . فئاطلاب ةنايصلا حالس

 نيماضم» باتك بحاص :يدوجلا يزاغ نب حلاص فيرشلا ديمعلا

 .1يدوعسلا دهعلا لبق يودبلا ءاضقلا



 هلا دوح
١ 

 نسحلا دب دح نسح

 يناثلا يع وبأ دسم

 !داوجلا فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا

14 



 ذك (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 يمورع

 ءاحلا



 أ و ا



 كي (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ه8)

 تيكاربلا مزاح لآ فارشألا

 .تيكاربلا ")نيسح يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 فارشألا دج «نيسح نب بلاغ نب "مزاح فيرشلا بقع مهو
 . نيسح يوذ

 : مهو ,©9ءانبألا نم ةرشع بقعأو

 . نسحملا دبع تفيرشنلا,- .ميحرلا دبع فيرشلا
 .زيزعلا دبع (فلدكلا ل . ميركلا دبع فيرشلا

 مرمع_بفيربولا ف حس ةقيربكلا ه

 .ديجملا دبع فيرشلا . يلع فيرشلا
 . هللا دبع فيرشلا .ديمحلا دبع فيرشلا

 :ةريهش فاقوأ اهب مهلو «ةورع يبأ ةيرقب ةمطاف يداوب (7.هنكاسمو

 .رضاحلا دهعلا يف ءةدجو ضايرلاب مهنمو

 .ها17 لوأ عيبر " يف 44١ رمألا ىكرت ةيعم ٠١ رتفد  ةيرصملا قئاثولا راد (؟)

 .ةيلاتلا مزاح لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (5)

 :تعفر ميهاربإ 35١59« ص ؟ ج سيلجلا ةفحت :يوسوملا :عوضوملا اذه يف انعجار (5)

 نب دمحم 27 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم :؟!/6 ص 7 ج نيمرحلا ةآره

 2غ475 ص ” ج لئابقلا مجعم :رساجلا دمح ؛«١56 ص فئاطلا لئابق :روصنم

 .647 ص بختتملا : يئاطلا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا )١(



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 14

 :مهريهاشم نمو
 نلع اريمأ «ةكمت اردمأ ةفاقأ : يتاكربلا مزاح نب نسحملا دبع فيرشلا ©

 .ىدهلا لهأ ورمع يوذ ةداسلاو نابرعلاو فارشألا نم ةمطاف يداو

 فيرشلا نم الدب راوخلا لهأ فارشألا ةداسلاو «نايحلو «برحو

 , "0سايلإ نب هللا دبع
 /ه188١ ةنس دلو :يتاكربلا نسحملا دبع نب 0فرش فيرشلا ©

 ةمركملا ةكم نيب أشنو «ليقع ةنبا ةشئاع ةديسلا همأو «م١1817 قفاوملا

 تنب ةليمج ةقيرشلا ةريمألا مهنم ءاسن ةعبرأ نم جوزتو «ةمطاف يداوو
 «يلع نب نيسحلا فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ اهمع ناكو ءاشاب رصان

 دحأو ءه ١778 ةنس ىينامثعلا دهعلا يف ةمركملا ةكم ماقم مئاق ناك

 ًادمتعم نيعو «هرومأ يف هيلع ارسم هل اقفارم خويشلا سلجم ءاضعأ
 ءزاجحلا يف ةريثك كالمأ هل تناكو_ءرصمب زاجحلل ةيمشاهلا ةموكحلل

 يبنللا دروللا ةرهاقلاب هراز دق هنأ» ييطخلاميركلا دبع ركذو ءرصمو

 ةيبرعلا ةيوكشلا دمعغن فرش تفيرشلا ناك كثيح «نئاطيربلا .ةينعملا

 نم الدب ًاكلم حبصي نأ يف زيلجنإلا ةبغر هيلع ضرعو «ةرهاقلاب
 ةكم زيزعلا دبع كلملا لوخد نيحو «...اليكو مث «ضفرف «نيسحلا

 ةنجل ىلإ تلوحت يتلا ةيرادإلا ةبقارملا ةئيه سيئر يكلم رمأب هنيع
 باتك بحاص وهو :م191* قفاوملا /ه1744 ةئس شيتفتلاو قيقحتلا
 206191١ قفاوملا /ه٠1 رصمب عبط يذلا «ةيناميلا ةلحرلا»

 .هلصأ ىلع تعلطا ةكم ريمأ نم فيلكت باطخ بجومب )١(
 .ةيلاتلا روصلا قحلمب (71) مقر هتروص :رظنا (؟)
 ١ ج زاجحلا يضام :فيصن نيسح :74 ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع :هل خرأ (5)

 ةكم خيرات نم حمالم :يزوريف 21١9 ص انك فيك :بيطخلا ميركلا دبع 21٠١١ ص
 :يزاغ هللا دبع ءه ١844/7/8 يف 14١ ددعلا ىرقلا مأ ةديرج نع ًالقن 707 ص
 . 188 ص 4 ج 2,75١ ص ا ج مانألا ةدافإ
 . هل ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن ؛

 - ماقم مئاق فرش فيرشلا اهيفو) ه 17720 ةنس ناضمر ٠١ يف 44 ددعلا : ةلبقلا ةديرج



 7 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 “٠ قفاوملا /ه708١ لاوش 75 ءاعبرألا موي ةمركملا ةكم يف يفوتو
 هل مجرت «ةالعملاب نفدو «ًابيرقت ةنس /8 زهاني رمع نع 1917 ربمسيد
 . نيسحلا نبا هللا دبع «يزاغ هللا دبع « فيصن دمحم

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 ةيرحبلا دئاق : ىتاكربلا ىنيسحلا فرش نب نوع نب دمحم فيرشلا ©

 1 .ًابيرقت ه1408١ ةنس يفوت «يدوعسلا دهعلاب
 «دعاقتم نكر ءاول : يتاكربلا ينيسحلا فرش نب نوع نب فيان فيرشلا ©

 اليكو لمعو .ًاقباس ةيبرغملا ةكلمملاب ًايركسع اقحلم ناكو «ةدجب ميقي
 ةقحب ةيركسلا ةقطتنلا لقاقل [دهاس

 نوش يبأب ريهشلا نسحملا ديع نن.نيزعلا دبع نب روصنم فيرشلا
 تالاجر نم ناك يفوت ىتح مزاح وذ فقو رظان : يناكربلا ينيسحلا

 ه5 ةنس يفوتو مركو هاج َبَححاَصو اميرك نيسح يوذ فارشألا

 يترك د كَعَب فدو م947١ قفاوملا /ًابيرقت

 ةنس دلو :يتاكربلا نسحملا دبع نب فرش نب لصيف فيرشلا ©

 ةرادإ ريدم ناكو دعاقتم نكر ءاول ناك ةكمب م1977 قفاوملا /ه 7

 /ه407١ ةنس دعب ضايرلاب ًاميقمو عافدلا ةرازوب يبرحلا بيردتلا
 اهضعب نم تدفتساو يداولا قئاثو نم ديدعلاب ظفتحيو م15 قفاوملا

 ةدجو ضايرلاب ارارم هب تيقتلا دقو نآلا مزاح يوذ فقو رظان وهو
 يف فارشألا يفقثمو ءاهجو نم دعيو «هتايورم ضعب نم تدفتساو

 .(ةكمب نيسح فيرشلا

 نسحملا دبع نب فرش فيرشلا نييعت اهيفو) ه 7” ةنس مرحم 59 ىف ؟؟ا/ ددعلا

 , (ةرهاقلاب ةيمشاهلا ةيبرعلا ةلاكولا بصنمب ةمركملا ةكم ماقم مئاق

 ةرامإلا ماقم مئاق يتاكربلا نسحملا دبع نب فرش فيرشلا اهيفو ءةيلاتلا ةقيثولا :رظنا

 117 2 ةئم ةلعقفلا يذ 57 ف



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ايلول

 137 الا دهعلا

 : يتاكربلا ينيسحلا ديمحلا دبع نب ىلع نب هللا دبع فيرشلا روتكدلا ©

 ١5١14 ةنس يفوت ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلكب ًاكراشم ًاذاتسأ ناك

 :اهنم تافلؤملا نم ديدعلا هلو م1151 قفاوملا /ه

 عبط .«ةساردو قيقحت . ؟تادلحم ةنالث) «ليهستلا حاضيإ يف ليلعلا ءافش)

 .ما606 قفاوملا /ه ١4٠5 ةمركملا ةكمب ةيلصيفلا ةبتكملاب

 ةكمب عبط .؛ةساردو قيقحت .روظنم نبال «"صاوغلا ةرد نم صاوخلا بيذهت»

 . ةمركملا

 ةرازوب مدقملا :دومح نب يحلا دبع نب ىلع دمحم نب ردنب فيرشلا ©

 .ةمركملا ةكمب ةيلخادلا

 ةطرشب دئارلا :ىتاكربلا ىنيسحلا هط نب زيزعلا دبع نب دوعس فيرشلا ©

 .ةمركملا ةكم

 .فلؤملا عم لصيف فيرشلا ةروص (77) مقر ةروص ءروصلا قحلم رظنا )١(



 <24 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارش مجعم

 لمعي رع ١ اكسل رك ١ رس ارسلك ص [
١ 

0 52 1 

 كلرسارت <
 /ر 2 السب

 ل معه ل نارا 0

 سو زرركألا
 0 اا ل مصرح رم

0 50 -- 

 ملا امو

 نا يم ان رر] ل
 [ مل طبعي.

 هي زكر امم نرحل

1 0 

 ا
 رق ول

 3 د 3

2 

2 

. 75 
 ءءء .

 قمار

 .يضمرلاو الاس عشمر

 أ
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 فلا ةرايسلاس تاريح اري أسابت : تروكو داني »هر 0 5 3 اقل لن ل: 0

 رس را لادا عاق تقع هولا اسم كانح اهلل لاي 0 نا تافكر تو
 00 رغب
 اوال از نتميز ؤل رع ؤالات» دز ازبار ضي شارو ورلا زير في تسلا ظريف وعسل ريش ار دارشالاو
 14 مرح دب أنك رقاد يللا انلازئ درا ايسر ارنا اياز في اتضاو لت فبي كراك نامل
 للاب: زبااشإ ازرع ضرشل لا ب انس راك اي وسلا ن اسلي شوى رم ب ةيجو ىلإ انجب
 أو غاز ناس نمل "امد عاب ذررام مالا مات رخل قرشلا مدار ظورزلا م 00 و

 دانا ونرلا ارش 0 أ راعي عزب لم ززكأ الرز نورت, ب ملا امماعدذ نوض قشور نيلاشماشل
 كوالا 0 ساما لواط هس كانت اسكان عوسلا ارو ولو ان لرش مضل جر لع 0
 "و الامال لا داب ةيدا ل شبلو تا 0 / ةرارئرعاب/ ل صافلا

 كاما

 تت اورام ةيرتالمرما ابتلع وردر 1 "ابا : ا 0 تتلو بيز مار 7 رومولاءيسرللاس 1

 152 م راما عربا انال لوك نلمكر "ري عمي كاان رس دولا راش انو ا ر ,اهاتس

 ةيمغقنا رشم تكس فانا ردرداسا اهل شالا ا, اك مقاول 0 سس ٍ وو ' ايا 7 2
 ل رمت "اطرد خيل نوسيري امد غن ماتو ياعتفا 2 عل 2

 يما ٠

 ْ اهب اخ نانن ا 7 0 4 زا عيا ةليرإل دش ولا

 ةمركملا ةكم ماقم مئاق يتاكربلا نسحملا دبع نب فرش فيرشلل كالمأ تبث تن ةقيثو



4 

 ةينيسحلا مزاح يوذ فارشالا ةرجشم



50١ 

 نيسح نب بلاغ نب مزاح نب نسحملا دبع فيرشلا بقع



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 (ه5)

 ينازاجلا مزاح ووذ فارشألا

 مهدحاول لاقيو ا نب ريبش يوذ فارشألا عورف دحأ

 ظ . ينازاج
 0 5 قفز هو 1 :

 هنبا يف مزاح فيرشلا بقعو « يناثلا يمن يبأ دمحم نب نسح نب يابتياق

 :مهو «ءانبأ ةسمخ يف.هنقع يذلا مزاح نب هللا دبع فيرشلا

 فيرشلا مهريبكو :ددعلاو ةرثكلا هبقع,ٌّيفو :نيعملا دبع فيرشلا ١

 .دماح فيرشلا ” 

 .ينازاجلا ملاس نب نوع نب ملاس فيرشلا مهريبكو :ملاس فيرشلا * 

 يوذب هبقع فرع نمو هللا ديبع فيرشلا بقعأ يذلا :نارمع فيرشلا -

 .ينازاجلا جارس نب ليمج فيرشلا مهريبكو «هللا ديبع

 هللا دبع فيرشلا امهو نيئبا بقعأ : يلع فيرشلا سماخلا انآ 8

 .بقع امهل سيل ؛ دمحيم فيرشلاو

 مهنمو «عءاقدشلا ةيرقب مهمظعمو ؛ يديجبلا يداوب نونكسي مهو

 .ًايلاح ةمركملا ةكمب ةلق مهنمو «عيارشلا ةيرقب

 .(ميجلا) ةدام تحت «نازاج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا مزاح يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 71 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو

 :ينازاجلا مزاح نب هللا دبع نب نيعملا دبع نب ملاس نب فرش فيرشلا ©
 باتك ةظفح نم وهو .ىوقتلاو حالصلاب رهتشا دقو «مهريبك ناكو

 نممو ءاقدشلاب رون هللا دبع فيرشلا دجسم بيطخو مامإ ناكو ءهللا
 قفاوملا /ه ١57١ ةنس ناضمر 4 يف يفوتو «مهباسنأ ضعب يل ىور

 . يديجبلاب نفدو م1

 لآ فارشألا ءارعش نم :ينازاجلا مزاح نب حلاص نب هللا دبع فيرشلا «

 .؛تالؤاست» مساب رخآلاو «ىركذ» مساب ناطوطخم ناناويد هلو «نازاج
 ًاركاذ «نازاج يوذ فارشألا ةرجشم لامتكا نيح اهاقلأ ةديصق اهنمو

 ةرجشم دعأ ثيح باسنألا يف تاكراشم هلو ؛مهرايدو مهعورف اهيف

 نمم وهو ؛نازاج لآ فاريشألا خم مزاح لآ بسن يف نامزلا ةرد»

 . مزاح يوذ نع هتايورم ضعب نم تدفتسا





556 

 ينازاجلا مزاح يوذ فارشالا ةرجشم



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 25

 (ها/)

 ةلدابعلا مزاح لآ فارشألا

 .0ةلدابعلا فارشألل ةيساسألا ذاخفألا دحأ 212 ءزاح لآ دعي
 ٠ب هل ا .ب ل 000 0000 1 :

 : مهو ع(0ءانبأ ةعبس يف ىلدبعلا مزاح فيرشلا بقعو

 . تاكرب يؤؤذ هبقعل لاقي ناكو : تاكرب فيرشلاو

 . ؟"ناطلس نب, فرش لا فارشألا هنئمو :ناطلس فيرشلاو

 .نالجع فيرشلاو

 كراع رتللو

 ووذ فارشألا هنمو ١ .؟لانهم ووذ فارشألا هتمو :هللا دبع فيرشلاو

 )١( ج سيلجلا ةفحت :يوسوملا :رظنيلف ؛مزاح يوذ ركذ ةفرعم يف عسوتلا بغر نمل ١
 ص  »5١9لئابقلا :روصنم نب دعاسم 217/6 ص ” ج نيمرحلا ةآرم :تعفر ميهاربإ

 ص ةنياندعلا  2١7ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم  )5١مجعم :رساجلا دمح

 ج زاجحلا لئابق ١ ةفحت :مقدش نب نماض ؛247 ص بختتنملا : يئاطلا (14580 ص

 ص راهزألا 6018.
 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا (؟)

 .اشاب يلع ةرجشم نع ًالقن «ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (5)
 1 .اشاب يلع ةرجشم :رظنا (5)
 .(نيشلا) ةدام تحت «ناطلس نب فرش لآ فارشألا :رظنا (0)

 .(ميملا) ةدام تحت ءانهم ووذ فارشألا :رظنا (5)



 32 ا تطل ضن (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 .دمحم فيرشلاو ©

 :ًاميدق مهريهاشم نمو

 مشاه نب هللا دبع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ تالاجر نم ناك امك
 ةمركملا ةكم ةرامإ نمز ىف ًاضيأو م١19١ قفاوملا /ه7١١١ ةنس
 ل ل ل «ديز نب دعس نب ديعس فيرشلل

 . 01004 سطسغأ ا/ قفاوملا /ه ١١16 ةنس يناثلا عيبر
 ةكمو ةدجو ةبرتو فئاطلاب رضاحلا دهعلا يف مهبقع نكاسمو

 .ةرهاقلاب رصمب مهنم ةلقو ؛ةمركملا

 هللا ليخد نب زاوف فيرشلا ركضاخِلا دهعلا يف مزاح يوذ ريبك
 . ىلدبعلا

 ص 1 ج مانألا ةداقإ :يزاغ هللا دبع 187 ١514 ؛77 ص مالكلا ةصالخ :نالحد )01(
 ردلا :رهاطلا ,108 ١45. ص 7 ج نمألا ءالضف فاحتإ :يربطلا 47, 5١7

 للدو 2١55 2,580 5١4, ص ه ج مركلا حئانم :يراجنسلا ١٠2ال ص رخافلا

 الا ا





 ل
 ةلدابعلا مزاح لآ فارشالا

 و مسا 1 4
 روع فرش ريصات | |

 دمحم نييسحس ديمابس هلإ فيع 4 م | مرعيدع نع ا دع

 قلطم 9
 ل اًض

 رورس“ نيعملا دين
 ةوعص

 “بأ طم
 ينع

 هللا ليخد

 هلإ دبع

 هللا ديع



 (هم)

 ةينانعلا مزاح ووذ فارشألا

 . 17نانع يوذ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ

 نب يزيرك نب يلع نب مزاح نب دعاسم نب مزاح فيرشلا بقع مهف
 نب يلع نب نانع نب ةبقث نب دمحم نب يلع نب تاكرب نب يلع نب نانع

 فارشألا ةفاك دجو «م747١ قفاوملا /ها/45 ةنس ةكم ريمأ لوألا نانع

 , نادع يوذ ددعو تيب مهيفو ةمركملا

 :عرفلا اذه ريهاشم نمو

 /ًابيرقت ه١178 ةئس راوخلاب دلو : ينانعلا مزاح نب لصيف فيرشلا ©

 فارشأ نم ةفيرش همأو ءميظعلا نآرقلا ظفح دقو ,م1917 قفاوملا

 هللا دودح ميقي ناكو ءاهدجسمب اخو ةمامإلاب موقي ناكو ءراوخلا

 لهأ نم ًاحلصم ًالجر ناكو ءميصخ هل نكي ملو ؛هلهأ ىلع ىتح
 1 ا ةايبق اينغو هنا هزلات نمو ريخلا

 ةينيدلا ةطلسلا لثمي ناكف ةماع ةفصبو ءراوخلا يداوب ءافيلح يبأب هيلإ

 يفوتو نانع يوذ فاقوأل ًارظانو راوخلل خيش لوأ و ةفاضإلاب

 هبقع نمو م1914 رياني قفاوملا /ه7949١ لوأ عيبر يف راوخلاب نفدو

 يف نايبلا ةياغ» "7ةرجشم بحاص ينانعلا لصيف نب ىسيع فيرشلا

 . نائع يوذ قئاثو ةعومجم ؛ (نيعلا) ةدام تحت نانع يرذ فارشألا :رظنا 01(

 .نانع يوذ فارشألا عم ةينانعلا مزاح يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 8 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نع هتايورم نم تدفتسا دقو ««نانع يوذ نييومنلا فارشألا بسن
 .نانع يوذ فارشألا

 ةنس نانع يوذ ةخيشم ىلوت : ينانعلا مزاح نب يلع نب ديعس فيرشلاو ©
 وهو «لصيف فيرشلا همعل افلخ نآلا ىتح م1914 قفاوملا ه6
 .راوخلاب هب تيقتلا نممو رعشلا لوقي نمم



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نب

)29 

 .تيكاربلا نايم يوذ دماح ووذ فارشألا

 :ةيكاربلا )يس يراك كارشكلل 'ةيئاسلا ةافمألا نحأ

 نب ميهاربإ نب ىيحي نب نيسح نب دماح فيرشلا بقع مهف
 ينيسحلا دماح فيرشلا ناك دقو «يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب

 ةكم ريمأ هعدوتسأ هنمز يف فارشألا ريهاشم نم عرفلا اذه سأر ىيتاكربلا

 فيرشلا هوخأ ىلوت امنيح هتيب ىلهيليز لآ ديعس نب دمحأ ةمركملا

 ةنس لوألا عيبر يف ةمركملا ةكبم ةرامإ ن قياكربلا نيسحلا نب هللا دبع

 نب دمحأ فيرشلا اهدعب هجوت] عماالالم اوينوي 55 قفاوملا/ه6

 . "اهب تامو ان 0 لحترأ مث ::اهب ماقأو رصم ىلإ ديعس

 . يتاكربلا ينيسحلا

 :مهو ءانبأ ةثالث يف هبقعو

 فيرشلا بقعملا ًادومح فيرشلا بقعأو :كلملا دبع فيرشلا - ١

 انبا بقعأ يذلا «راتخم فيرشلا :امهو نيئبا بقعأ يذلا :ًانسحم

 فيرشلاو «يتاكربلا ينيسحلا راتخم نب نسحملا دبع فيرشلا وهو

 . نسحم نب ليخد
 روصنم فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقع ديعس دمحم فيرشلا - 1١

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :؛رظنا )١(

 ؛غ118١ ص مالكلا ةصالخ :نالحد ”١57« ص 7” ج نمزلا ءالضف فاحتإ : يربطلا )س0

 .477 ص ١ ج ةكم خيرات : يعابسلا



 0 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 بقعملا ًافرش فيرشلاو « بقع امهل ركذي ملو 6 كيعس فيرشلاو

 فيرشلاو .نسح فيرشلا :امهو نينبا بقعأ يذلا ًادمحم فيرشلا

 . ملاس

 فيرشلا :بقعملا ًاشئاع فيرشلا :امهو نيئبا بقعأ :نوع فيرشلا - *

 دوع نب شئاع نب نوع فيرشلاو ,ءبقع هل ركذي مل يذلا هللا دبع
 . يلاحلا هبقع هيفو ءه ١47١ ةنس ىفوتملا يتاكربلا ينيسحلا

 .ةورع 75 ةيرقب ةمطاف يداوب مهنكاسمو



 م م

 أبوك



 محم تاك ره

 نرمع سايلا كما ذيع

 روصلم ظكظعمس لمح

 3 درمح
 هللا فبع

 نس

 راخم

 ليعد نسا دبع

 روصتم يزاغ

 اطلس

 رصات

 كلام

 نالعاس
 مشاه

 رس للاوع



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ب

)0 

 ()ةلدابعلا دماح لآ فارشألا

 .ةلدابعلا فارشألل رشع دحألا ذاخفألا دحأ

 . يناثلا . )5(

 :مهو عورقف ةثالث .ىلإ مويلا "7نومسقنيو
 ١ هتف لآ ,

 فيرشلا : مهرابك نمو .ةيوحلاو ةحيرو فئاطلا نوئكسيو :ميلس لآ - ١"

 . ميلس نب دماح نب رصان فيرشلاو «ميلس نب دماح نب دلاخ

 نيسح فيرشلا مهريبك ناكو ؛ةيوحلاو فئاطلا نونكسيو :<ديعس لآ د”
 قفاولا /ه ١5١9 ةنس فئاطلاب ىفوتملا ؛ يلدبعلا هللا دبع نب دمحم نب

 نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا يلاحلا دهعلا يف مهريبكو م4

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا )١(
 .اشاب يلع ةرجشم بجومب ءروصنم نب دمحم فيرشلا ةياور (؟)
 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم .70 ص ةينائدعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم هول

0 

 . (ءافلا) ةدام تحت .نتف لآ فارشألا :رظنا (5)



 7 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 .؟'7كالمأو عرازم اهب مهلو ةحير
 :مهريهاشم نمو

 ا «نتف ووذ بسني هيلإو :يلدبعلا نسحم نب نتف فيرشلا ©

 نب نيهحلا ل دحأ ناك ه1 51

 7 فيصن نيسح هركذ زاجحلا كلم يلع

 مهريبكو مهخيش وهو :يلدبعلا نتف نب هللا دبع نب يديرج فيرشلا ©
 . ىلاحلا

3 

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛؟67 ص زاجحلاو ةماميلا نيب زاجملا :سيمخ نبا (1)

 م91“ ىلع

 .ل١ ص زاجحلا يضام :فيصن نيسح (؟)



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ محعم مم

010 

 ةحجاورلا دماح ووذ فارشألا

 ةحجاورلا فيخ ناكس ؟')ةحجاورلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 نب ةزمح نب نسحملا دبع نب نيسح نب دماح فيرشلا بقع مهف

 . يحجارلا نيسح نب ديز نب ريشب

 :امهو نينبا دماح فيرشلا بقعأو

 .دومح- فيرشلا - ١

 . يحجارلا نيبحملا دبع. مفيرتتلا بقعأ :نسح فيرشلا - ١

 . ىحجارلا

 .(ءارلا) ةدام تحت ءةحجاورلا فارشألا :رظنا )١(



 ف (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)00 

 يوذ فارشألا نم «29زيزعلا دبع يوذ نم فارشألا عورف دحأ
 . تيكاربلا هللا دبع

 .مهو

 . لعس فيرشلا 56

 .روصنم فيرشلا 5

 . مشاه فيرشلا 30

 .رورس فيرشلا -

 . هبقع ضرقتا يذلا : يلع فيرشلا 2-6

 .ةمطاف يداوب «بيعش يبأ ةيرقب مهبقع نكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 يوذ ريبك ناكو :يتاكربلا دماح نب مشاه نب دمحم نب مشاه فيرشلا ©

 .هللا همحر م1978 قفاوملا /ه0817"117 ةنس يف ًابيرقت يفوتو ءدماح

 يوذ خويش نم وهو :يتاكربلا دماح نب روصنم نب "”راصن فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ءزيزعلا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(14) مقر هتروص ءروصلا قحلم :رظنا )2



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 8

 نمو «م19948 قفاروملا/ه649 ةئس مرحم يف يفوتء«و هللا دبع

 «دمحم فيرشلاو ءراش فيرشلاو «ىمن وبأ دمحم فيرشلا :هبقع

 .ديجملا دبع فيرشلاو هرمع فيرشلاو «لصيف فيرشلاو

 :«تيقاربلا



 رب (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةنرف

 اضر يوذ نم .؟0دعاسم يوذ فارشألل ةئثالثلا عورفلا دحأ
 . تيكاربلا

 دماح فيرشلا بقع مهف ش )0

 .اضر يوذ دج اضر نب كرابم

 ؛جهو ءءانبألا نم ةسمخ يف هبقعو

 .عازه فيرشلا ١

 .دمحم فيرشلاو  ؟

 .دماح فيرشلاو _

 .دعاسم فيرشلاو -

 .دمحأ فيرشلاو 0

 ةيدشرملا ةيرقب دعاسم يوذ يقاب عم ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 .ةمركملا ةكمب مهنمو ةميمحلاو ةرديونلاو

 :مهريهاشم نمو

 ةمركملا ةكمب ميقم وهو :يتاكربلا عازه نب "7يداهلا دبع فيرشلا «

 .(ميملا) ةدام تحت ءدعاسم يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا دماح يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .فلؤملا عم )١5( مقر هتروص روصلا قحلم :رظنا ()



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم سب

 .مهباسنأب ةيارد هل نمم وهو ءاهب دجسم مامإو ةيوادنهلا ةراحب

 . مهتايورم ضعب هنع تذخأ دقو .مهرابخأو

 .هبسن يف ةديصق اهنم راعشأ ضعب هلو

 ةكمب ةالعملاب نفدو ءاكيرمأب ىفوتو «تيكاربلا فارشألا تالاجر

 .ما848 قفاوملا /ه ١57١ ٌةئس مرحم رهش ىف ةمركملا

 ءىراوطلا تاوق دئاق وهو «ديمعلا : يتاكربلا دماح نب يبالع فيرشلا 3

 هن كلا ةكب ةماخلا



7” 

 تيكاربلا اضر يوذ نم دعاسم يوذ نم دماح يوذ فارشالا ةرجشم





 مالمو (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

(55) 

 زارح ووذ فارشألا

 مهدحاول لاقيو «نازرحلاو «نيزارحلاو «تازارحلا مهل لاقيو

 . يزارح

 يبأ دمحم فيرشلا بقع «نييومنلا فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 ا

 يناثلا يمن يبأ دمحم نب دميجأ#نب "7زارح فيرشلا بقع مهف

 ةيلاع ةناكم غلب دقو .هنمز يف فارتشألا انابك نم ًاسأر زارح فيرشلا دعيو

 /ه955 ةنس ىفوتو ةكم مكح قف ًاكراشم دمحأ فيرشلا هوبأ ناك ثيح

 نيبت يتلاو باقلألا نم دْيَدَعْلا هرب دهئناش يف درو دقو م1608 قفاوملا

 رخافملا يواح يلاعملا ميركلا رقملا انالومو انديس) يهو هتناكم ىدم

 .0«ذارخ ةيطالسلاو كولملا ةلالس ىلاعملاو

 فيرشلا :مهرهشأ نمو ءانبألا نم ًاددع زارح فيرشلا بقعأو
 ًايخيرات ةفورعملا ةميظعلا ةمحلملا يف كرتشا يذلا وهو زارح نب دمحأ

 نم برقلاب اهيف لتقو «فارشألاو كارتألا نيب تناكو «ةيلالجلا ةعقاوب

 عم م1777 سرام ١١ قفاوملا /ه١5١٠ ةنس نابعش 76 يف رايبلا يداو

 001 م يضم يشل دن ملا كح ينل

 )١( (نونلا) ةدام تحت «يناثلا يمن يبأ دمحم بقع نويومنلا فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا زارح يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (0)

 .(58) مقر ةروص ءروصلا قحلمب زارح فيرشلا ربق دهاش :رظنا (*)

 - 4١7«, ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا 8١,( ص ١ ج مركلا حئانم :يراجنسلا (:4)



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 :اميدق مهريهاشم نمو
 ةكم ريمأ نمز يف فارشألا رابك نم ناكو :زارح نب دوعسم فيرشلا ©

 نممو «فارشألا ناسرف نم وهو :زارح نب نسح نب دمحأ فيرشلا ©

 دومح فيرشلا نسيب ةكم ةرامإ لوح عارصلا ءانثأ ىف زراب رود هل

 . ثراحلا دمحأ فيرشلاو ديز نب دعس فيرشلاو

 ةكم ةرامإ ءانثأ يف ةعيفرو ةزيمم ةناكم زارح ووذ فارشألا غلب دقو

 ةكم ثادحأ يف زراب رود مهل ناك دقو :0'2ةلدابعلا دج هللا دبع فيرشلل
 . كلذ دعب

 ءذاخفأ ةدع ىلإ رضاحلا دهعلا,ٌّيِف نازح 9و5 فاريخألا عرفتيو

 ١ (ةنياخيبلا) تيب ووذ 7

 ١ - ؟!(ناسورلا) سيور ووذ ,

 وف نب دمحأ ووذ -':

 رخافلا ردلا :رهاطلا .«567 ص ١« ج رشبلا خيراوت جات : يوارضحلا 2,601١154 ؛ة1/ -ِ

 4١. تش ص
 حئانم :يراجنسلا ء154 ص  ج .ء14 ص ؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 0(

 ص " ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 105 2779 ص ه ج .147 ص ؛ ج مركلا
 , 7504 اال

 فارشألا بسن يف زارطلا رخف) ةرجشم «47 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم )00
 .زارح يوذ رابخأ تيقتسا هنمو «يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلل (زارح يوذ

 ,(نونلا) ةدام تحت «4ةتياخبلا» تيخب يوذ فارشألا :رظنا ()
 . (ءارلا) ةدام ثحت ««ناسورلا» سيور يوذ فارشألا :رظنا (4)
 .(فلألا) ةدام تحت ءدوعسم نب دمحأ يوذ فارشألا :رظنا (4)



 ضد (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 217 ايخو ووذ

 .(9فرش ووذ هه

 ."'ميهاربإ وذ - ١
 . (؟9ووعسم ووذ ا

 . "دعس ووذ - مم

 ." ثيغ ووذ 4 لإ

 ةلق مهنمو لماكلا ةظفاحمب ةياسو فيرغلا يتيرق ناكس :"دمحم ووذ- ٠
 . ةذجعب

 لوأو ءملسلا مأ مهرقمو ةيزارحلا .ئمستو ةرحبو ةدج نيب مهرايدو

 لج دج ؟"/زارح نب دمحأ نب ةوغساب فيرشلا وه مهنم اهنكس نم
 مهنمو «نآلا ةدج نكس نم اريثكلا مههنمو .رضاحلا دهعلا يف تازارحلا

 تبخلا نم ليفط لبج يف؛مهنمو. ءةدقنقلاب:ةقودب مهنمو «ةمركملا ةكمب

 قرش جرعلا يداو لفسأ رضيخألا يداو نكسي نم مهنمو ءةكم بونج
 .عرازم اهب مهلو «لماكلا نكسي نم مهنمو «فئاطلا

 .(لادلا) ةدام تحت ءليخد ىوذ «فارشألا :رظنا )١(

 .(نيشلا) ةدام تحت «فرش يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 .(فلألا) ةدام تحت «ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا ()

 .(ميملا) ةدام تحت ءدوعسم يوذ فارشألا :رظنا (4)

 .(نيسلا) ةدام تحت «دعس يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(نيغلا) ةدام تحت «ثيغ يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .نيعم دجب مهطبر عطتسأ ملو :«يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا نع ةياور ()

 .يزارحلا هللا ةطع نب دمحأ فيرشلا نع ةياور (8)
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 زارح ىوذ فارشألل هعماجلا ةرجشملا
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 14 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)56( 

 ثرحلا فارشألا

 - ب 0 د : 1 00
 مهدحاول لاقيو «ةدلشملا ءارلا حمتفو ءاحبلا مصب . 'ثّرحلا

 «يثراح مهدحاول لايف ثيدحلا لبقتسملا يف بسنلا ءاي فيضاو «ثراحلا

 . . 1 . 0 ١

 نم ةليبقلا هذه سأر ثراحلا دمجيم فيرشلا ناك دقو ؛يناثلا يمن يبأ

 «يربطلاو ءرشب نباو «يلشلإ“هل خر دقو «هنمز يف ماظعلا فارشألا داوق

 .نالحدو

 ةليبق نم همأ نوكل ليقق“«ثزاخي]ة بديل ببس ىف فلتخا دقو

 هناوخأو «ةماهتب ةيمهفلا ةنتف يه همأ نأ مهنيب ةلوادتم ةياور يف فارشألا
 .هللا دوج فيرشلاو ربتش فيرشلا ءاقشألا

 :رظنيلف «ثراحلا دمحم فيرشلا بقع ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 طمس :يماصعلا 11١« ص رهاوجلا دقع :يلشلا ؛95 نص يكسملا جرألا :يربطلا

 ص ” ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ,514 .7ال0 ,518 .45 ص 4 ج موجنلا

 :يبحملا ١/ :؛١5 ص ١ ج دجملا ناونع ءرشب نبا ء«575١ .154 :غ١5 .45 م

 21١ ءالا“ :45 ص مالكلا ةصالخ :نالحد 2754 088 ص ١ ج رثألا ةصالخ
 :غابصلا 91 ءىق .85 ءالا .5" ص رخافلا ردلا :رهاطلا ءه247 .؟ال١ 8

 «158 - ١497 ص فارشإلا :ريمألا ميهاربإ ء595 70905 ص مارملا ليصحت

 . 75 ص بلاطلا ةينم قيقحت :هسفن فلؤملا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «نسحلا وئب فارشألا :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا ثرحلا فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (*)



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نضرح

 : مهو «ءانبأ ةثالث نم «ثراحلا دمحم فيرشلا بقعأو

 ةكم ريمأ ماقم مئاق :ثراحلا دمحم نب كرابم فيرشلا :لوألا نبألا

 .بقع هل ملعي ملو ءه ٠١88 ةنس يتاكربلا دمحم نب تاكرب فيرشلا

 يف بيصأ يذلا وه :ثراحلا دمحم نب عازه فيرشلا :يناثلا نبالا

 نب دمحم فيرشلا ةكم ريمأ اهيف لتق يتلاو ءه ١٠١54١ ةنس ةيلالجلا ةعقاو
 .بقع هل ركذو «هللا ديع

 عماجلا دجلا وهو ثراحلا دمحم نب دمحأ فيرشلا :ثلاثلا نبالا

 كولمو فارشألل ًاعجرم ءاكذلاو لقعلا ىف ةيآ ناك دقو «ءثرحلا فارشألل
 اردت نأ دبأ ليلقي مل نماي مكنت اذإو هوومأ ميم نق ةمركملا ةكن
 ريمأ ديز فيرشلا داوق نم ناكو رءانهتدشو هماكحأ نسحل ءيش ىف هيلع

 .م١٠09١1١ قفاؤملا /ك]٠55 ةنس ديز لآ دج ةمركملا ةكم

 ربوتكأ ١8 قفاوملا /ه 87١٠”ةتتتضقةورخالا يدامج فصتنم يفو
 ةعلخ ثراحلا دمحأ فيالطلا-نوك كتل يف ةدج اشاب سبلأ م١
 ريمأ ديز نب دعس فيرشلا هعم حلطصا مث ءزاجحلا عيمج ةالوو كلملا
 ربوتكأ ١18 قفاوملا /ه ٠١85 بجر 4 ىف هتافو تناكو .ةمركملا ةكم
 . ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو م4

 :ءانبألا نم ةثالث بقعأو

 سيل ًاعاجش ًاروهشم ًاميرك ناكو :ثراح دمحأ نب دمحم فيرشلا ١
 ةمرخلاب هبقع ناكو ؛ءاخسو ًادوج فارشألا نم هلثم دحأ هرصع يف
 :©)دسحملا دبع ووذ :نآلا مهنمو .ءيبحملاو يربطلا هل مجرتو
 مهو .ثراحلا دمحم نب دمحأ نب نسحملا دبع فيرشلا بقع
 . ثراحلا دمحأ نب رصان فيرشلا بقع عم نوجمدنم ةلق ةمرخلاب

 .(نيعلا) ةدام تحت «نسحملا ديع يوذ فارشألا :رظنا )١(



 ضف (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 يوذب نيفورعملا ةمرخلا ثرح دج :ثراحلا دمحأ نب رصان فيرشلا  ؟

 , (7ثرحلا رصان

 ىفو 9 فما ثرح دج وهو :ثراحلا دمحأ نب نسح فيرشلا - ”

 .ددعلاو ةرثكلا هبقع

 :ةيسيئر ذاخفأ ةثالث ىلإ قيضملا لهأ ثرحلا فارشألا مسقنيو

 قس نب بلاط ىبأ قيرشلا بقع :20بلاط وود + لوألا ذضفلا
 .ىتراحلا

 :ناعرف مهو

 يبأ نب يلع نب رمع نب ينيصحلا بقلملا يلع فيرشلا بقع :229يلع ووذ
 .. ةراصلا نط

 دبع نب لوألا سباي يبأب بقَِملا هللا دثِع فيرشلا بقع :2*سباي لآ ووذ
 . يثراحلا بلاط يبأ-نب-يىلحتنب دعاسم نب هللا دبع نب نيعملا

 نيز فيرشلا بقع مهؤ“:27!نيدباعلا نيز ووذ :يناثلا ذخفلا

 :عورف ةسمخ مهو

 نيز نب نسح نب هللا ديبع نب نسح نب عازه فيرشلا بقع :2ءازه ووذ
 . يثراحلا نيدياعلا

 .(نونلا) ةدام تحت ءرصان يوذ «فارشألا :رظنا )١(

 , (ءاحلا) ةدام تحت .«قيضملا ثرح فارشألا :رظنا (؟)
 .(ءاطلا) ةدام تحت «بلاط يوذ فارشألا :رظنا (9)

 .(ءاخلا) ةدام تحت .يلع يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(ءايلا) ةدام تحت «سباي يبأ لآ فارشألا :رظنا (5)

 .(يازلا) ةدام تحت «نيدباعلا نيز يوذ فارشألا :رظنا (1)

 .(ءاهلا) ةدام تحن ءعازه يوذ فارشألا :رظنا (0



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم شخ

 .يثراحلا نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب ةزمح فيرشلا بقع :2'ةزمح ووذ

 . يثراحلا نيدباعلا نيز نب ديز نب انهم فيرشلا بقع :2لانهم ووذ

 . يثراحلا نيدباعلا نيز نب ميركلا دبع فيرشلا بقع : 2 يبركلا دبع ووذ

 نب قوزرم نب هللا دبع نب توفلك بقلملا هللا دبع فيرشلا بقع :2؟تيفالكلا
 .يثراحلا نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب زيزعلا دبع

 :مهو ناعرف امهو :نسح نب سيردإ ءانيأ : ثلاثلا ذخفلا

 . يثراحلا نسح نب سيردإ نب نسحم نب زاب فيرشلا بقع :«"زاب ووذ

 نسح نب سيردإ نب نسحم نب نيسح نب ديهف فيرشلا بقع :"ةدهفلا
 . يئراحلا

 دعب حزن مث «ةمركملا ةكم اونكت نم "!ثرحلا فارشألا ناك دقو

 ..(ءاينلا) عداه نتي, .ةزمح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ميملا) ةدام تحت ءانهم يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيعلا) ةدام تحت «ميركلا دبع يوذ فارشألا :رظنا ()
 .(فاكلا) ةدام تحت «تيفالكلا فارشألا :رظنا (4)
 .(ءابلا) ةدام تحت ءزاب يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(نيغلا) ةدام تحت «ةدهفلا فارشألا :رظنا (1)

 :رظنيلف «ثرحلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل (0)
 طمس :يماصعلا ١5١«, ص رهاوجلا دقع :يلشلا د ص يكسملا جرألا :يربطلا
 صا ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا قلو الالم فام ؛07”:1 ص ؟ ج موجنلا

 :يبحملا ءالا' 5١« ص ؟ ج دجملا ناونع :رشب نبا 5 لوم قلع قة ل
 21١7 ,الا" ذا ص مالكلا ةصالخ :نالحد ؛5519 5418 ص١ ج رثألا ةصالخ
 وال لك نك ءالا تك" ص رخافلا ردلا :رهاطلا ,908 787 .الالا ؛65
 ص هتلحر :يتاكربلا فرش هه6 ص ال ج 75 ص الج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع
 ص بختنملا :يئاطلا .777 ص ال ج ةيمالسإلا ةعوسوملا :يبلش ؛«١1١ 5
 :روصنم نب لمحم (4 ةرجشم 0 ص لوادجلا :روصنم نب دعاسم 24١ ؛
 فلؤملا ؛(754 ص) بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ٠04 .017 ص فئاطلا لئابق
 ع :هسفن فلؤملا ء«559 ص ةكم ملاعم :يدالبلا 158 - ١147 ص فارشإلا :هسفن



 ا (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مث «فئاطلا برق ثرعبملا ةقطنم اونكس ثيح لئاوألا مهدادجأ كلذ

 لامش قيضملاو فئاطلا قرش لامش ةمرخلا اونطوتساو كلذ دعب اوحزن

 امو ؛نوميللا يداو ىمسي ناكو ًارتموليك ٠٠ دعب ىلع ةمركملا ةكم قرش

 نم لوأ ناكف قيضملا ثرح امأ «ةمرخلا ةنيدم نونكسي ةمرخلا ثرح لاز

 ةزمح نب بلطملا دبع نب ةزمح نب يلع فيرشلا قيضملا مهنم نكس
 ءاهب مهتايرذ ترثكو «قيضملاب ثرحلا فارشألا هدعب رشتنا مث «يثراحلا

 «قيضملا ىلع اوبلغ ذنمو «عازه يوذ مهنم قيضملا نكس نم رخآ ناكو

 بقع يف رضاحلا تقولا يف تلقتنا ىتح مهيف قيضملا ةرامإ تناكو

 فيرشلا وه اهريمأ ناكو «ثراحلا دمحم نب نيسحلا )نب يلع فيرشلا

 يفوتو «قيضملاب هب تيقتلا نمم وهو يثراحلا نيسحلا نب يلع نب فيان
 يثراحلا عاجش نب يلع فيرشلا:هيخأ نبا هفلخو ءه ١577 ةنس ةكمب

 ةكمل اهنويع بحس دعبو ةديّج َعزازم اهب مهل تناكو رودلا اهب اورمع دقو

 .اهريغو فئاطلاو ةدجب مهنمو ةعركملا ةكم اونطوتساو اوحزن ةدجو

 ١584. «9 ص ةمركملا ةكم ةيدوأ د-

 يئراحلا نيسحلا نب يلع فيرشلا رصق (17) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا )١(

 يلع فيرشلا ةدلاوو يثراحلا نسح روتكدلا عم (؟8١) مقرب ىرخأو «قيضملاب

 . يثراحلا





 ضر

 ثرحلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

3 3 . 1 1 000 

 سس . قيبعت قيرقق



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 571
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 ورشا فرح قارشالا

 ثرح مهل لاقيو «ةيسيئرلا ثرحلا فارشألا عورف نم ناعرف امهو

 . ثراحلا دمحم نب دمحأ

 : ناعرف أامهو

 دمحم نب دمحأ نب رصان فيرشلا بقع مهف :رصان ووذ : لوألا عرفلا

 فارشألا ةاهد دحأ عرفلا اذه /سأر قئتيضانإ فيرشلا ناك دقو «ثراحلا
 ةكم ريمأ تاكرب فيرشلا ناكو َتاَمََهَملا يف هيلإ عوجرملا مهئالقعو
 , 29ةرصان نم فاخأ ام“ اَرتشألا قل [3َحأ “فاخأ ال١ :لوقي .ةمركملا

 .مهو :ءانيألا نم ؟7ةثالث بقعأو

 .دومح فيرشلا ©

 . كلام فيرشلا ©

 )١( (ءاحبلا) ةدام تحت «ثرحلا فارشألا :رظنا .

 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فارشألا :عجار 54.
 ص ١ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 5707 ص 4 ج موجنلا طمس هاسحا )0

 مالكلا ةصالخ :نالحد ."19 758 ص ١ ج رثألل ةصالخ : يبحملا لقد ع0
 4١. ص رخافلا ردلا :رهاطلا ء.1545 1٠١5. 1١9. .98 .94 ص

 .اشاب يلعو يرلاو رورس : تارجشم عجار يف



 ف (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب نسحملا دبع فيرشلا بقع :نسحملا دبع ووذ :يناغلا عرفلا
 سأر نسحملا دبع فيرشلا ناكو «؛ثراحلا دمحم نب دمحأ نب دمحم
 هلسري ناكو بلاغ فيرشلا ةكم ريمأ نمز يف فارشألا رابك نم عرفلا اذه

 ةكم ريمأ نسحم فيرشلا يلو نيح هيبأ نع ةباين ىلوت دقو «تامهملا يف
 .دوعسمو «دعاسمو «دمحأ :مهو اعنا ةسيقع بقعأو : يت يلع هابأ

 ديفسو «هلنا كمعو رصان يوذل نوطلاخمو نوجمدنم ةلق مهو "4

 . ةمرخلاب

 )١( ص مالكلا ةصالخ :نالحد  257١ص رخافلا ردلا :رهاطلا 494«. 31.

  (0.اشاب يلعو ؛«رورس ينرجشم عجار



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نقي

25 

 روعفلا قيرح يبأ لآ فارشألا

 . ةلدابعلا ؟'7روعفلا فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا عورفلا دحأ مه

 .ةلدابعلا فارشألا

 ةقطنمب ضايرلا قرش بونج,َّيَلإ'عرفلا اذه دج بهذ لاقيو
 عم يلصألا هنطوم ىلإ كلذ دغعبداعاكَت' لقيرح يبأب مهبقل هنمو .قيرحلا
 ةيرقب هتيرذ ترقتسا ثيح ةيل يدا روعفلا فارشألا هثم ومع ءائبأ ىفاب

 هلق مهو «نآلا ىتح كالمأو َفاَقَوأ اهب مهلَو هيل يداو ىلعأب يكسر ديوس

 ءاهب
 :امهو نيئبا بقعملا «لماص فيرشلا ")نسحم فيرشلا بقعأو

 .نسحم نب لماص نب نوع فيرشلا - ١

 : مهو ءانيأ ةعبرأ بقعملا :نسحم نب لماص نب نسحم فيرشلا - ١

 . هللا دبع فيرشلا

 .(ءافلا) ةدام تحت روعفلا فارشألا :رظنا )١(
 :نالحد ١٠١١. ص رخافلا ردلا :رهاطلا «5*” ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم (؟)

 :يئاطلا «175 ص تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا «1728:177ص مالكلا ةصالخ
 .(رعفلا ةزمح نب نيسح فيرشلا ةياور نع القن) .047 ص بختنملا

 .اشاب يلع ةرجشم (؟)



 نضرخا (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 .نوع فيرشلا بقعأ :نيسحلا فيرشلا

 .دمحم فيرشلا بقعأ :نسحلا فيرشلا

 :مهريهاشم نمو

 . هللا همحر

 .قيرح يبأ لآ ريبك :قيرح وبأ هللا دبع نب نسحم فيرشلا ©

 لآ رابخأ هنع تذخأو ةيل يداوب هب تيقتلا دقو ءه ١514 ةنس ىفوتملا



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم نير

(508) 

 ةلدابعلا نيسح ووذ فارشألا

 .ينسحلا مهدحاول لاقيو ,('!ةلدابعلا فارشألا ذاخفأ دحأ
 نب نسحم نب * ”نسح يوذ دج نسح فيرشلا ىلإ نومتنيو 00 : 9 0

 . 0 ةاوانسعلا لقيم كلا ليغ نت يضم درت كمت

 500 1 اا ا
 :مهو ةيسيئر عورف ةعبرأ ىلإ ''”نوعرفتيو

 دج .«نسح نب نسحم نب هللا ليْخَْدحفيرشلا بقع :هللا ليخد ووذ ١

00 
00 

9 
4 

 .ةديمرلا لهأ نسح يوذ

 يوذ دج «نسح نب نسحيمي نب. هللا:كبحع قيرشلا بقع :هللا دبع ووذ
 . ةديمرلا لهأ نسح

 .ةديمرلا لهأ

 دجج « نسح نب نسحم نب بلاغ نب روتسم فيرشلا بقع :روتسم ووذ

 .(نيعلا) ةدام ثحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا
 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 2؟0 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصتم نب دعاسم :رظنا
 ١١5. ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 2087 ص بختنملا :يئاطلا 6١.« ص
 .ةينآلا اشاب يلع ةرجشم عوضوملا اذه يف انعجار
 :رظنيلف «ةديمرلا لهأ نسح يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو
 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 65 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم

 . 1١١54 زاجحلا لئابق مجعم : يداليلا 2,045 ص بختتملا : يئاطلا 6١



 نسف (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نسح يوذ نيبو مهنيب قيرفتلل «ةديمرلا لهأ نسح يوذب اوفرع دقو
 عم نوعمتجي مهنأ الإ .يناثلا يمن يبأ بقع نم ةلدابعلا ءالؤهف قاوشلا لهأ
 نب نالجع نب نسح فيرشلا يف قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا

 دعب ىلع فئاطلا قرش يف ةيل يداو لفسأ يهو «ةديمرلا نونكسيو

 . مهيلإ ةبسن نسح يوذ نرقب فرعي يذلا رمحألا بوصعملا

 :مهريهاشم نمو
 .اميدق نسح يوذ خيش :ينسحلا نسح دماح نب ناميلس فيرشلا ©

 .ةخيشملا يف يلع هابأ تفلح“: ينسحلا ناميلس نب فلخ فيرشلا ©

 . يلاحلا مهخيش وهو :ينسحل ا ناميلس نب فلخ نب دمح فيرشلا ©

 :ينسحلا ديوز نب يلع فيرشلا ©

 . فئاطلاب ايق ريمأ :ينسحلا ديوز نب دميحم فيرشلا ©



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نورحب

594) 

 ينسحلا "”دمحا نب نسح لآ فارشألا

 يوذ فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ مهو «ينسح مهدحاول لاقيو

 .قاوشلا لهأ 7نسح
 5 5 : 5 0000 ٠

 نب ةثيمر نب نالجع نب نسح نب ")يلع فيرشلا بقع نم مهف
 /هال 0 ةمركملا ةكمب يلع فيرشلا دلوو :لوألا يمن يبأ دمحم

 غلب ىتح اعاجش ءاميرك ةرضاحملا نسح ناكو «ابيرقت ما قفاوملا

 نسحلا ىئب قذحأ هنإ ليق يتّتح عمظنو مهفو قوذ اذ ناكو ةياغلا
 زاجأ دقو ««يلاوغلا رهاوجلاو يلاوعلا .رردلا» هامس ًاباتك فلأو «مهلضفأو

(0) 

(0 
(6 

 : غابدلا .547 ص بختتملا : يئاطلا 1١ 1١ ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم : عجار
 :هسفن فلؤملا ؛ةقرفتم تاحفص :زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ؛88 ص ينامألا ةياغ
 ص ” ج ٠١ ص © ج زاجحلا ملاعم مجعم :هسفن فلؤملا «4! ص ةمركملا ةكم ةيدوأ
 - 197 ص دوقعلا : ينسحلا دمحم ءا١ا/ل6 ص تومرضتحو ةكم نيب : هسفن فلؤملا 5

 .57 ص ةيزاجحلا ةلحرلا :ينونتبلا ١55. ص برعلا ةريزج بلق :ةزمح داؤف 1

 .650 ص ١ ج برعلا كولم :يناحيرلا 17١. ص ١ ج برعلا لئابق مجعم : ةلاحك

 .(ءاحلا) ةدام تحت «قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا :رظنا

 ص نيمكلا ردلا :دهق نب رمع ؛1715١ ص 6 ج ةرهازلا موجنلا :يدرب يرغت نبا
 :دهف نب زيزعلا دبع « 145 ص 7 ج ىرولا فاحتإ :هسفن فلؤملا 7 « 5١١«

 : يواخسلا ء عىملا/ ص 1: ج مارملا ةياغ : هسفن فلؤملا ال58 ١155 ص ىرقلا غولب

 7 ج ١8" ص ١ ج مالكلا زيجو :قباسلا فلؤملا 1١ ص 8 ج عماللا ءوضلا

 :يلكرزلا م7١ 4١١. ص رهابلا انئسلا :يلشلا لاهل نلالاو كك5١5 ص
 لوادجلا :هسفن فلؤملا ٠ص مالكلا ةصالخ :نالحد ؛57” ص 5 حس لاجرلا سوماق
 لوادج :روصنم نب دعاسم ؛08 ص ةيزاجحلا ةلحرلا :ينونتبلا .أ 158 ص ةيضرملا
 ,"8 ص ١ ج همجعم :روابمز اال ص ةكم ءارمأ



 رخدخوا (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مظنو فرصلاو وحنلاب لغتشاو ًارارم يراخبلا أرقو «خياشملا نم ةعامج هل

 :اهنم ةديصق اهنمو رعشلا

 انيخو ادرك اهولع تير موقفي اموفق العا لات نإو

 قفاوملا /ه840 ةنس ىلوألا ىدامج ١5 يف ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت
 اذه م155١ رياربف قفاوملا /ه555 لاوش يف لزع مث م١0 ربوتكأ ٠

 يوذ دج ميهاربإ فيرشلا هوخأو وه ةرهاقلل رضحأ هيلع ضبق مث -
 ةنس ةيردنكسإلا ىلإ ةعامجو اولقن مث ةعلقلا نجس يف اعضوف ميهاربإ

 قفاوملا /ه 807” ةنس طايمد ىلإ لقن مث م65 قفاوملا/ه648

 نب نسح نب يلع نب دمحم ريمألا وهو ("0دحاو ًانبا بقعأو م65
 تنب ةزوم ةفيرشلا جوزتو ةمركملا ةكم ةرمإ يف عزان يذلا وهو نالجع

 ؛نالجيغ ذب نسح نب تاكرب ةمركملا ةكم ريمأ

 : مهو ءانبأ ةثالث بقعأو

 .فايغ فيرشلا ١

 .ةئيمر فيرشلا ١

 .دمحأ فيرشلا -

 مهريبكو ؛عورف ةدع ىلإ "”دمحأ نب نسح لآ فارشألا ةليبق عرفتتو
 هنع تذخأ نمم وهو ينسحلا مساقلب نب حجار نب دمحم نب يلع فيرشلا
 دوقعلا) باتك بحاص يىنسحلا يلع نب دمحم فيرشلا مهنمو « مهباسنأ ضعب

 .(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيمشاهلا ةيتسحلا رسألا باسنأ ضعب يف ةيؤلؤللا

 :ىورش قيرغلا ةرجشم بنين ههنا هترتشم رسا 0
 2.١١7 ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا 250١ ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم )3

 60568 ص ا" ج برعلا لئابق مجعم :ةلايسك ,"9 ص نميلاو ةكم نيب : هسفن فلؤملا

 نم لك أطخأ دقو ك٠ لاند ص ١ ج ةيدوعسلا لئابق مجعم :رساجلا دمح

 .انركذ امك ةقيقحلاو (نادمح نب نسح لآ مهنأ) :اولاق امدنع ةلاحكو رساجلا



 (ءاحلا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم سعب ع

١ 1 5-5 

 :مهو «7عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو
 (9ءورف ةدع ىلإ نوعرفتيو «ةيلامشلا ةقاشلاب نونكسيو :دمحم لآ -

 .رهاز لآ «ىلعي نبا لآ .فاسع نب لآ ؛مساقلب لآ :مهو

 مساقلب لآ - ؟ 0

 نب فايع نب ميهاربإ فيرشلا مهريبكو .ىرخأ نكامأ يف مهنمو
7 4 

 .؟9ىلعي لآ ةفيرع وهو «ىلعي نب دمحم نب رهاز نب نسح

 ةقاشلا ىلإ انوناق نم «ةيلامشلا ةقاشلاب نورشتنم مهو :فاسع نبا لآ -

 دمحأ نب ضياع نب رهاطلا دمحم فيرشلا مهريبكو ةيلامشلا

 .فاسع نب يلع نب حلاص

 :مهو عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو [:ةيراجعلا.منهل لاقيو "0ةرجع يبل لآ 3

 مهبقع عطقناو (حجار نب لآ) ةحجاورلاو «ناقحلاو (قاحسإ نبا لآ

 .نآلا

 مهريبكو «قاوشلاب نوئنكسيو ء.ًاددع عورفلا لقأ مهو :دوشر لآ 5
 . ىنتسحللا حلاص نب هللا دبع نب ميهاربإ ] فيرشلا

 يوذ نم ةيسيئرلا عورفلا دحأ دمحأ نب , نسح لآ ةليبق دعتو

 نب دمحم فيرشلا ةياور بسح ١794 7٠١, ص ةيؤلؤللا دوقعلا :ينسحلا دمحم )00
 . ينسحلا حجار

 .ينسحلا يلع نب دمحم فيرشلا ةياور بسح )3(
 .(ءابلا) ةدام تحت «مساقلب لآ فارشألا :رظنا (7)
 .ينسحلا فايع نب ميهاربإ فيرشلا ةياور (8)
 يف ةقاشلا يف فايع نب ميهاربإ فيرشلاو «ينسحلا دمحم نب يلع فيرشلا ةياور )0(

 .ها١1١؟ مرحم



 مما (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مهددع غلبي ثيح ددعلا وليلق مهنأ الإ ! .قاوشلا لهأ نالجع نب نسح

 مهنمو «ثيللا نم ةيلامشلا ةقاشلا يف نونكسيو :ايرقت 0 يلاوح نآلا»

 ةيرقب ىلح يداو يف مهنمو ءامرق يف مهنمو انونق يداو يف نكسي نم

 .يلصألا مهنطوم ةيلامشلا ةقاشلا ىلإ نآلا مهمظعم عجر دقو «عيخلا



 م م

 بوك



 انفي

 ناطع نب نسح نب يلع لأ فارشالا

 يدهم كلللت دبع

 ميركلا دبع

 روض ريهز

 يدهم
 مماقلا وبأ

 ريشب يلع |

 دهأ مههأربإ | ش

 ري 0
 ورمخ كرابم ْ

 دكا

 فايع



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم فرو

 هيل

 قاوشلا لهأ نسح ووذ فارشألا

 يمن يبأ ةيرذ نم نييومنلا فارشألا نم مهو «ينسح مهيلإ ةبسنلاو

 1 و (17لوألا

 يبأ دمحم نب ةثيمر نب نالجع نب نسح فيرشلا ىلإ ةبسن مهف
 فيرشلا ناك دقو ...ةداتق نب يلع نب نسحلا دعس يبأ نب لوألا يمن

 هالال5 ةنس ةمركملا ةكمب دلو نِمِيم عرفلا اذه سأر نالجع نب نسح

 ةكراشم نيب ةرامإلاب رمتساو ه4 قدما لمم اهترمإ اوت دقو ءانظ

 دقو , خيراتلا ىف ةطوسبم هتريسو تادحلا دالب عيمج هل تناكو «دارمناو

 لامتحاو ريثك ريخ هيف ناكو ؛ةدائلل خوفتلا”يف“هنم ةبغر ةرامإلا نع لزانت

 يسافلا جرخأ امك .ةمركملا ةكمب ةيريخ فاقوأ هلو ؛ ةميظع ةءورمو ءايحو

 ىف ةرهازلا ةقرشملا حيباصملا» باتك يف ًاثيدح نيعبرأ ةعامج نع هل

 « رعش هلو ةماعلا [(تمدلاكو «ةرهاطلا هترتع بقانمو ىفطصملا تازجعم

 يف رصمب يفوتو ؛هلجأ هافاوف يابسرب ءاقلل رصمل هجوت هتايح رخاوأ يفو

 . )ةرهاقلاب يابتياق ناطلسلا شوحب نفدو ه879 ةنس ةرخألا ىدامج

 « سيردإ : مهو ءانبألا نم ةينامث نالحع نب نسح فيرشلا بقعأو

 :«تاكربو «ىلعو «ميهاربإو ءمساقلا وبأو ءدمحأو «دمحمو هيا دبعو

 . ميو «ءانبأ ةعبرأ ىف نآلا هبقع ىقبو

 .(نونلا) ةدام تحت .لوألا يمن يبأ بقع :نويومنلا :رظنا )١(
 ناكم هيف فرعيو ؛«كيلامملا ءارحصب ةفارقلاب نآلا ىتح ًادوجوم شوحلا اذه لاز ال (؟)

 .ةرهاقلاب هتدهاش دقو ةكم ريمأ ربق هل لاقي



 نفرح (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . ميهاربإ فيرشلا ف

 .يلع فيرشلا ©

 . تاكرب فيرشلا ©

 يمن وبأ دمحم فيرشلا هبقع نم ناك دقف تاكرب فيرشلا هدلو امأف

 لك ؛مهعورفو مهباقعأ يف انعسوت دقو كلي فتلا فارشألا دج , يناثلا

 . هتدام تحت

 هزاجأ ةالضاف ًاملاع نالجع نب نسح فيرشلا ناك دقف ةلمجلابو

 يف ةمركملا ةكم فارشأ بسن عمتجي هيفو ماشلاو رصم ءاملع نم ةعامج

 .قاوشلا لهأ نسح يوذ فاَرَشأْلا عم ءنالجع نب نسح نب تاكرب هنبا

 قيرطب نيتقاشلاب نيميقملا نلصت>يوو-فارشألا نإ) :نالحد لوقيو
 «لوألا يمن يبأ نب ةثيو_نين الجوع رب نسحلا ىلإ نوبستتي نميلا

 نالجع نب نسحلا يف ؛يناثلا يمن يبأ لآ يف فارشألا عم مهبسن حبصيف

 «نيتقاشلاب نميلا فارطأ ىف اونكس نسح ووذ فارشألا ءالؤهف «روكذملا

 اوفرصتو حرازم اوعرزو اكالمأ اوكلمو ًاريثك ًاددع اوراص ىتح كانه اوماقأو

 مهل راصو مهل اوداقناو مهيف مهرمأ ذدفنو مهل نيرواجملا بارعألا يف

 .؟ةريثك نوطب مهو ميظع نأش كانه

 قفاوملا/ه37584 ةتس ةعلحو ىف نتاكربلا فرش فيرشلا لاقو
 لتاقم فالآ ةسمخ ىلع مهددع اوبري ء.نسح يوذ فارشألا نإ) م١

 , ()لاعقلل مزلي ام عيمج نيلمكتسم

 .(نونلا) ةدام تحت «يناثلا يمن يبأ بقع نويومنلا :رظنا )١(

 :رظئيلف «قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف مسوتلا يف بغر نمل (؟)

 فلؤملا .غ60١ مك ص 4 ي نيمثلا دّمعلا :هسفن فلؤملا 2577 ص عنقملا : ىسافلا

 <52 .ض ؟ ج مارملا ةياغ :دهف نب رمع 2575 ص  ج مارغلا ءافش : هسفن



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 84

 :رعاشلا لاق مهيفو

 بانك ومن هتان لا ياهلا شي لا يني فوزا

 هايرط يفو هركذ ىلع لكو اهازع ىخنتو قريبلا حطانت

 يحاط مرخلا يف ةولخ سراف مك حالف لاجر بقع يمن وبأو
 ةانثلا عن. ئشني بابذلا عار مويلاو“ .يحالسلا برق تحت كراعملا ءوني

 ةيسيئر عورف ةعبرأ ىلإ قاوشلا لهأ نسح ووذ فارشالا عرفتيو

 مهو
 .'!ويهاربإ دالوأ - ١

 . "مساقلب دالوأ - ؟

 و نب نسح لأ 2

 , ؟9تاكرب ووذ 3

 ركذ ىتأيسو «نوطب ىلإ اهنمو «ةيسيئر ذاخفأ ةدع ىلإ نوعرفتيو
 ةينسحلا فارشألا نم ةريبك ةليبق مهنإ ثيح «مهتدام يف لك اهليصافت

 :نالحد ,؛١55 ص ١ ج موجنلا طمس :يماصعلا ,؛5١٠ 856 ص 4 ج .395 <
 ء١٠ال ,1* ١18. ص هتلحر :يتاكربلا فرش .147 4١: 75 ص مالكلا ةصالخ
 ,199 148 ص ” ج :مالعألا :يلكرزلا ء1448 .4١ا ص ةيمالسإلا لودلا 4
 خيراوت جات :يوارضحلا 775 59 ص ةكم فارشأ خيرات :روكشلا دبع هللا دبع
 58"20ص 37ج 21١59 ص ا ج «مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع .155 ص ١ ج رشبلا
 مجعم ةلاحك ليسلا اهدخ يتلا ءاحطبلا يهو ؛ةقاش عمج :نييفاشلا «518 ص ال ج
 .7797 ص ١ ج برعلا لئابق

 .(فلألا) ةدام تحت «ميهاربإ دالوأ فارشألا :رظنا )١(
 .(فاقلا) ةدام ثحت «مساقلب دالوأ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛دمحأ نب نسح لآ فارشألا :رظنا (”)
 . (ءابلا) ةدام تحت «تاكرب يوذ فارشألا :رظنا (4)



 ١ (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةقاشلا نونكسيو «اهبونجو ثثيللا لوح نم ةدتمملا ةقطنملا تا «ةيداتقلا

 دعبتو نميلا ةهجب ةمركملا ةكم ةيدوأ دحأ يهو ؛ةماهت يف ةيناميلاو ةيماشلا

 .مك 3٠ يلاوح ةدج نعو مك امم يلاوحب اهنع

 در



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم نيب

)/1( 

 يمت يبآ ني .نسحلا و نب فارشألا

00 

00 

00 

0) -_0 

 .(نونلا) ةدام تحت يناثلائمن يبأ بقع :نويومنلا فارشألا :رظنا
 نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا .7/-,37لط ؟ ج ماركلا حئانم :يراجنسلا
 تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا 2.77 + 835 لص مالكلا ةصالخ :نالحد 1" ج .7 ج
 مالعأب مالعإلا :يناورهنلا 2377 ص 5 جمْوَجتلآ طمس :يماصعلا .707 2560١ ص
 يناميلا قيقعلا :نامعنلا 27١7 ض:فيطللا»عماجتلا :ةوّيهظ نبا 247 ص مارحلا هللا تيب
 ,للدو ,نلثكأ 715 558 ص

 :رظنيلف «هبقعو يناثلا يمن يبأ نب نسح فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل
 ءلال5 .لالال ل١5 .ثف ,.44 ."ا/ ,5“ هال ,5" ص رهاوجلا دقع :يلشلا
 ص ج موجنلا طمس : يماصعلا ,؟١ 574 ص يناميلا قيقعلا :شكاع « 5

 - ١77 ص ؟ ج مركلا حئانم :يراجنسلا ,0404 ,454 407 6401 15 15
 :مقدش نب نماض ؛154 27847 57١ ص ةفالسلا ةأشن :يربطلا رداقلا دبع «,
 25٠١ ص راهزألا ةفحت :هسفن فلؤملا «80 .4» ٠١. 4١. ص بابللا بل ةفحت
 صصص 73 جس ,”575 2.١5 5١ 4 ص5 ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا هام 35

 ص ديؤملا ءابنأ :نالع نبا .154 .1177 :175 ص يكسملا جرألا :يربطلا ه7
 رثألا ةصالخ :ىبحملا .75 ص ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا «150 ؛174 ١

 ء/ ص 1 ج ةناحيرلا ةحفن :هسفن فلؤملا 0784 017 47 268 ص ١ دج
 25١ .28 .25 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ”١157. ١55. ص ١ ج مالعإلا : يلكرزلا
 16١. ص .لودلا خيرات :نالحد ءلال4 ءلدا 189 ء)7 ته 2ك 31"
 : يقح 50 ص ةدعلاو حالسلا : جرف نبا ؛ ٠١١ ص لضفلا دئاوم : يولهدلا لكمال
 27 ص ١ ج همجعم :روابمز 5١« ص هتلحر :ينونتبلا 06 2١١8 ص ةكم ءارمأ

 - :روصنم نب دعاسم .596 - ١ ص ةكم فارشأ خيرات :روكشلا دبع هللا دبع



 ذقت (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب يلع هدج ادع ةداتق فيرشلا هدجب ًاءدب ةكم ةرمإ هدادجأ عيمج ىلوت دقو

 . لي ملف ةداتف

 ةفيرشلا همأ نيفرطلا فيرش «نيمرحلا ةفيلخ نسح فيرشلا ناك دقو

 /ه57”97 هدلوم ناكو «يومنلا اقنع نب طاسب تنب ةمطاف ةبيسنلا ةبيسحلا

 .م16570 ىفاوملا

 هِي هدج عمج امك ةلاسبلاو ةوتفلا نيب ًاعماج نسح فيرشلا ناكو

 عيمجو ةمركملا ةكم ةرمإ هيلإ ضوف دق هوبأ ناكو ةلاسرلاو ةوبنلا نيب
 /ه4947 ةنس مرحم 4 ىمن يبأ فيرشلا ةافو تناك ىتح زاجحلا راطقأ

 ةينامثعلا ةميدقلا ةرامعلا تلمتكا هدهع يفو م14 رياني "55 قفاوملا

 اهب ماقو زاجحلا ةنطلسب لقتساف نآلا.ىلإ لازت ال يتلاو مارحلا دجسملاب

 ةسارف بحاص ًامدقم ًاعاجش رومالا لضفب ًاريصب ءاشسلا طرغم ردقلا

 .هيرصاعم نم مهريغ ريثكو نالحدو يبحملا هفصو ام ىلع كلذ ةبيجع

 نفدو نسح فيرشلا ىفوت ه١٠١٠ ةئس ةرخآلا ىدامج ” ىفو

 هتيالو ةدمو رهشأ ةثالثو ةنس ال9 رمعلا نم هلو ةالعملاب ةمركملا ةكمب

 .ةئيس ١ وبلا القطب هيبأل ًاكراشم

 ةمركملا ةكم ةرمإ تيقب يتلاو «فارشألا نسح ىنب دج وه كاذزو

 ه7 ةنس ىتح هبقع يف

 :مهو ءروكذلا نم "17 وحن ًادالوا بقعأو

 فيرشلاو « د وعسم فيرشلاو ءمساقلا وبأ فيرشلاو ؛ملاس فيرشلا

 ؛25945 848 ص ١ ج ابلألا هناحير :يجافخلا 25 .#”4 .#” ص لوادجلا -

 . ١18 ص ؟ ج رشبلا خيراوت جات : يوارضحلا



 «ليقع فيرشلاو «سيردإ فيرشلاو «ميركلا دبع فيرشلاو «بلطملا دبع
 ءمعنملا دبع فيرشلاو ء.نسحملا دبع فيرشلاو «هللا دبع فيرشلاو
 «ىضترملا فيرشلاو ءربتش فيرشلاو .ءديهف فيرشلاو «ناندع فيرشلاو
 «نانع فيرشلاو ءرضم فيرشلاو «زيزعلا دبع فيرشلاو «عازه فيرشلاو
 دمحم فيرشلاو «تاكرب فيرشلاو ؛ديبع فيرشلاو هللا دوج فيرشلاو
 . "9روكذلا نم 117 هثرو دقو «مدآ فيرشلاو «يابتياق فيرشلاو «ثراحلا

 زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا فيرشلا مهينعي يذلا مه نسحلا لآو
 :لاق نيح

 ةماهت نمو قرشملا ةلازت تاكرب لآو نسحلا لآب ربصلا فيك
 ةمالمانماشغت شمال نمو تاريخ نووست مكيراوط عمسن

 نيبسانلا قافتاب ءانبألا نم ةرشع َيف:نآلا-اثيدل فورعملا هبقع يقبو

 : مهو نيرصاعملا

 )لبعد ج : هللا دبع فيرشلا - ١

 .؟9نيزاوجلا دج :يابتياق فيرشلا - ؟

 نيس ولا 19بئادقلا دبع :ةوغسع كيرلا "ه5

 نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا .777 - 15 ص ١ ج مركلا حيانم :يراجنسلا :رظنا )١(
 تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا .55 68 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ." جب ءال اج
 مالعأب مالعإلا :يناورهنلا .177 ص ؛ ج موجنلا طمس : يماصعلا .507 75١ ص
 يناميلا قيقعلا : شكاع ”١"7. ص فيطللا عماجلا : ةريهظ نبا .57" ص مارحلا هللا تيب
 رمابو لن ,”25 73758 ص

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا (1)
 .(ميجلا) ةدام تحت «نيزاوجلا فارشألا :رظنا (7)
 .(نيغلا) ةدام تحت «بلاوغلا فارشألا :رظنا (4)
 .(ءارلا) ةدام تحت ؛ةحجاورلا فارشألا :رظنا (5)



 لك (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . فلا نس: فيزاسلا قدك هقيرتقلا 4

 506 يانشلا دج ريش قيرشلا 8

 ديلا ف :ورمع فيرشلا «٠

 ,(20ةمعانملا دج : معنملا دبع فيرشلا - 4

 و يوذ دج :زاب فيرشلا 1

 .(")اداوجملا دج :هللا دوج فيرشلا - ٠

 ىلإ اهرودب ًاضيأ مسقنت يهو ءاهنيح يف اهنع انثدحت نوطبلا هذهو

 .زاجحلاب مهتايرذ ترشتنا دق: ؛لاهتدام يف اهيلإ انقرطت ذاخفأ ةدع

 ءرصمب ةلق مهنمو «هنايدوز ففئاطلاو ؛ءاهلوح امو ةمركملا ةكمب ةصاخو
 .اهريغو ءايكرتو «ندرألاو

 )١( (ءاحلا) ةدام تحت «ثرحلا فارشألا :رظنا .

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانتشلا فارشألا :رظنا )١(
 .(يازلا) ةدام تحت ءديز لآ فارشألا :رظنا ()

 .(نيعلا) ةدام تحت ءورمع لآ فارشألا :رظنا (8)
 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا (5)

 .(نيسلا) ةدام تحت ءرورس يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(ميجلا) ةدام تحت ءاداوجلا فارشألا :رظنا (0)

 .ةيلاتلا نسحلا دب فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (8)
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 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نقول

64479 

 ةيراجهلا ةمشاوهلا نسح ووذ فارشألا

 , 27ةيراجهلا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 نع مدقتملا وه عرفلا اذه سأر نسح فيرشلا ناكو .راجه نب جارد

 . ).يشاوهلا فارشألا

 :ةيمقلعلاو كرابملاو فارشألا /ئّرقب قباب لخنلا عبنيب مهنكاسمو
 :ةزرضاحلا تفولا ىف ةدحيب مهمظعمو

 :مهريهاشم نمو
 نسح يوذ ريبك ناكو :يراجهلا نسح نب هللا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 ةدجب ةيفرشلا نكس نم لوأ وهو نيدو حالص وذ لجر وهو مشاوهلا

 , 7 راجبه يوذ فارشألا

 مهريبك وهو :يراجهلا نسح نب هللا دبع نب دمحم نب نامثع فيرشلا ©
 .ةريسلا نسح دباع كسان لجر وهو ؛يلاحلا تقولا يف

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ةيراجهلا ةمشاوهلا فارشألا :رظنا )١(
 قفو .هانركذ ام حيحصلاو 4١ ص ةينسلا رردلا يف مهبسن يف يعداربلا أطخأ دقو (؟)

 .راجه يرذ فارشألا ةرجشمه

 .يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا ةياور (*)



 انا

 . سص يوذ فارشألا ةرجشم هيراحشنأ ظ

 ميحرلا دبع
 ”نمح رلا دبع

 يلمع دمع

2 

 نيريسحم

 /ر
 ياه





 ا ١ (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ةفرف

 ةيواتتسلا "يفسح لآ قارتكألا

 : ةيداقتفلا رك وبأ نب ""دوحا لآ فارشألا توعد

 نب يدنفألا ليعامسإ نب يلع نب "7نينسح فيرشلا بقع مهن
 نب نسح نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ نب يلع نب نسح نب يلع
 نب يلع تنب ةشئاع ةفيرشلا هتجوزو ءربكألا اقنع فيرشلا نب طاسب
 نس ندرس قيرلا تقل ورع راععلا: ةا وق نوب ادع كب كارم

 نسح فيرشلاو ناضمر فيربشْلاَو ميجرلا دبع فيرشلا :مهو ءانبألا
 ريبكلا دمحم فيرشلاو ريطختمكتلم فيرشلاو ىفطصم فيرشلاو

 نيمأتلل ةماعلا ةئيهلا  ةيلاملا ةرازو :يف ةيواقنعلا نيئسح لآ فارشألا ركذ رظنا )١(
 راد ءانق هر 118 رخو ١6١ - #4١ فلم ةصاخلا تاشاعملا - شاغملاو
 لجس م847١ قفاوملا/ه754١ ةنل انق تافلم ؛5٠ نيع :ةيموقلا تاظوفحملا

 قفاوملا /ه 1١١5 ةنس ةجح (7) طباضم  ةرهاقلا قئاثولا راد ١155. نيع 51

 تابترم نأشب تاعيابمو تاكرتو تاعفارمو تاداهشإ انق ةمكحم تالجس م1754 ويلوي

 ءما847 ١818 قفاوملا/ه6٠17 ه1797١ نم مهراظنو نسحلا ينب فارشأ

 ؛م195١ قفاوملا/ه8١١١ ةنسل انقب ةيواقنعلا نسح ينب فارشأ ججح ةعومجم

 «ما571١ قفاوملا/ه ١١81 «ماالا/8 قفارملا/ه ؛ماالالال قفاوملا/ه ١

 زونكلا :رقص ؛7”١ ص ؟ ج باسنألا رحب :يعافرلا م0١18 ققاوملارمه

 257 ص نايرعلا :رماع ناميإ «194 ص رصم ةبورع :لولمش ١77 ص ةيبهذلا

 7 ج ةيبهذلا ردلا :ديع دمحأ دمحم 1/6 4! ص ةينامثعلا قئاثولا : سايع دومحم

 15 نو

 .(فلألا) ةدام تحت ؛ةيواقنعلا ركب وبأ دمحأ لآ فارشألا :رظنا (؟)

 ص اه 1١5957 ةنسل 84 لجس :تاداهشإ ءانق ةمكحم تالجش :ةيموقلا قئاثولا راد (*)

 .م امما//ه ٠6*١7 ةهنسلل 4 لجس ءه 11591/ ةنسل 85 لجس «4



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ' نا

 هاممث» ماع رفاس ثيح بقع ريخألل فرعي ملو ؛«دومحسمم فيرشلاو

 . ةرايشسأ تعطقناو ما ققاوملا /ًابيرقت

 بتقو ةرال نلوع لق كسلا اذه نمار: نيس يوشلا ناك دقو

 .©)ه ١77 ةنس هيبأل افلخ ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا

 نم ةراظنلا يف يواقنعلا نينسح نب ميحرلا دبع فيرشلا هتبأ هفلخو

 قفاوملا /ه 1701 ةنس هتافو ىتح م قفاوملا //7)5ه ١05 ةنس
 . يراقنعلا يللق نسح دمحم تنب ةفينح ةفيرشلا هتحوزو ءما8

 ةنس ىفوت ىتح ميحرلا دبع نب دمحأ فيرشلا هنبا هفلخ مث
 تيبلا اذه نم ةراظنلا ىلوت نم رخا وهو م84 قفاوملا/مه
 عنصمل قباسلا يرادإلا ريدملا دميجتا..نب لمحم هنبأ يف هيشعو . يواقنعلا

 . انشد ركس

 . ”0ةرهاقلاب

 :مهريهاشم نمو
 /ه ١59 ةنس دلو :ىواقنعلا نينسح نب نسح نب دمحم فيرشلا ©

  ًاقباس انق ةظفاحمب يرلا ةرازو لوأ ليكو ناكو انقب م 191١ قفاوملا
 .اهب نفدو ما ربمسيد قفاوملا /ه ١401 ةنس يفوتو - هللا همحر

 قفاوملا /ه ١767 ةنس انقب دلو : نينسح نب نسح نب دمحأ فيرشلا ©
 نوكئشلا حالس ةرادإ ماع ريدمو شيجلاب 0 ًءاول ناك ثيح ما

 .ًاقديب ةساسلا كاوقلاب ةيلاعلا

 مال ص اه 17١5 ةنسل ٠٠١ مقر تاداهشأ انق ةمكحم لجس ةيموقلا قئاثولا راد 000
 . هنييعت يف انقب نسح ينب فارشألا اضرو فرعت نأشب ةيلاتلا ةجحلا :رظناو

 .ه 1١749 ةنسل 45 مقر تاداهشإ ءانق ةمكححم تالجس :ةيموقلا قئاثولا راد (؟)
 .ةيلاتلا يواقنعلا نينسح لآ فارشألا ةرجشم رظنا ول



 نادر (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 لامك ريهشلا :يواقنعلا نينسح نب ميحرلا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 تيور نممو «انقب ةيواقئعلا نسح ىنب فارشألا هباسن وهو «نيئسح

 دهعلا يف مهباسنأب نيملاعلا لضفأ نم وهو ةيواقنعلا باسنأ نم ريثك هنع
 .م ٠١١7 قفاوملا /ه ١577 ةنس انقب يفوت ءرضاحلا

 عيب ةكرش ريدم :يواقنعلا نينسح نب ىفطصم نب ميلس فيرشلا ©

 .م ١9417 قفاوملا /ه ١5٠7 ةئس ىفوتو هللا همحر تاعونصملا

 قباسلا يرابكلاو قرطلا ماع ريدم :يواقنعلا ميلس نب يحتف فيرشلا ©

 .ناوسأ ةظفاحمب

 سيئر : يواقنعلا نينسح نب دمحم نب دمحم نب طسابلا دبع فيرشلا ©

 .انقي ميلعتلاو ةيبرتلاب يدادعإلا ميلعتلاب مسق



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 50

 ل دس - ١ دمع سس
 5 ء.[ :

 ٠
 تم 53 20 0 0 1 00 ل

 5065 دلما ' لرلان . «هفرزم افصل م دورفاو نينا ارز دباب علا ع يضر: 0 داس

 يغيب : لات اولا للا مار سا مر طوول راف انس غسق هن :

 1 ترلأ لرب ا هإ سكيب ف]رسولا بيرعاةر ا يطوي انتم ليعارل ب يلع اينما ا

 3 0 ااا اغينصييلا وأ عار يقتخس الع ؤس ما مابا ! ىوشس

 دسلاوأم ناس واع ادمن نر سلا رهو نسم يزل انعرو نير بيرم يلع للرد رم ادت
 -و ميل هن لا ا الرخص ا عم[ بة نس ع رس بار وصب و ص

 0 ا
 ل تأهب 6 2 لاذ ب بوب واس لاق :ًأ]با يلعن رو دار كرايم ع درغا 1

 ا 42

5 0 
5 

 0-ا <«

 ء#ءع

 اعل لير ثربر رمت: لو عاجل يشيل حرج جييتتو 0 يللا
 وطرز ير[ ير انهي مل دز دماج ررعمب ادرس داطس
 ش «ةق تنص نيابة ذو فض يلع رك سلاو لطم شم فذ ا ع ىو ادق ريس ادرس مما ؛«”تارمإو

 . . ترلارع ناشي از عونرإ بْن صيكلاو دره يك راط يرئاربلاو مريم ل را 7
 ا هلال ارسل لاطريل امره سائل سرج باهل اورو نواعم سرد لاو ن

 0 6 2 علا 3 لاسم رياتنار ايبا
: 7 - 

 3 6 2 *اريؤم رايب بيولا دار ملي ان مير كب اير نهر زد 0 نا
 0 0 0 6 خو ٠

 ل

 نسح ينب فارشألا بترم ةراظن ةفيظو يف نينسح نب ميحرلا دبع فيرشلا نييعت رارق»
 !مهفيرعتو مهاضر دعب انقب



 ةيواقنعلا نينسح لآ فارشألا ةرجشم





 نكح (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(31/5) 

 تيكاربلا نيسح ووذ فارشألا

 فارشألا ةليبقل ةيسيئرلا نوطبلا دحأ مهو «ينيسح مهدحاول لاقي

 فرعت ةمظاق :ئداوب اهناذب ةلقتسم ةليبتأ مهف' ١ تيكاربلا ©” يغارب] قوذ
 0 ٠

 0 يودب

 نب ىيحي نب نيسح يوذب اورهتشا هبو نيسح فيرشلا بقع مهف

 ىف فارشألا رابك نم ةليكقبلا هظيهه»لسأر نيسح فيرشلا ناك دقو

 ةكم مكح يف حمط دقو 72: جتلا_نم ديدعلا ىلع رمأت دقو «هنامز
 هئانيأ دحأ ىلوت نكلو ثرعألا هل متي ملو ءهدجو همعو هيبأل املج ةمركملا

 مث «ةدم اهب ماقأو رصم ىلإ نيسح فيرشلا بهذو ةمركملا ةكم ةرامإ

 .(فلألا) ةدام تحت «ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلف «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (؟)
 نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 79٠, .744 ص 7 ج نيمرحلا ةآرم :تعفر ميهاربإ

 ا الا :47” ص ةيناميلا ةلحرلا :يتاكربلا فرش ؛77١2 ص ٠١ ج

 :دعاسم .505 4508 ص اال ج ,041 :274 ص "5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع

 نب دمحم 2 ,”7” ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع (6 ص ةيناندعلا لئابقلا

 دمح ١ ص فئاطلا لئابق ؛ هسشفن فلؤملا «ةقرفتم تاحفص نويعلا :روصنم

 2١١5 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا «555 ص نيعلا خيرات :يراصنألا سودقلا
 5359” 49 ص ةكم ملاعم : هيسفن فلؤملا 14 ص زاجحلا بلق : ةمسقل فلؤملا

 ص بلطملا دبع فيرشلاب قلعتت ةلاسر ةخسن 4 ص ١ ج ةكم خيرات : ىعابسلا

 . ام



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كمل

 قفاوملا /ه ١١75 ةنس رخآ يف ةمطاف يداوب رقتساو ءزاجحلا ىلإ داع

 يداو ةرامإ هبقع يف تناكو .فارشألا هتمومع ءانبأ يقاب عم م1177

 ,ككاويس نايرع ةراعإو :ةيطاف

 :مهو ًائبا رشع ةسمخ بقعأو
 .دمحم فيرشلاو ءاضر فيرشلاو «بلاغ فيرشلاو .؛ثيغ فيرشلا

 فيرشلاو «ناميلس فيرشلاو «ميركلا ديع فيرشلاو ءدماح فيرشلاو
 حجار فيرشلا امأ ءيلاحلا دهعلا يف هبقع مهيف ءالؤهو هللا دبع

 فيرشلاو فرش فيرشلاو ةداتق فيرشلاو دوعسم فيرشلاو نوع فيرشلاو

 مهل ركذي مل ضعبلاو هبقع ضرقناو بقعأ ضعبلا «ىيحي فيرشلاو دعس
 (1) بقع

 :ًاميدق ةليبقلا هذه ريهاشم نمو

 دقو «نيسح يوذ دج نيسح ,ءفيرشلا دلاو :ه«تتاكرب نب ىيحي فيرشلا ©
 م199١ قفاوملا /ه١١١١ ةنس نم رِصم نكس مث ؛ةمركملا ةكمب دلو
 ةبترب ناكو ًاضيأ ماشلا نكسو «م٠١؟ قفاوملا/ه5١١١ ىتح
 قفاوملا/(ه دم يماشلا جحلا ةرامإ ىلوتو «اشاب» بقلو «ةرازولا

 فيرشلا ةمركملا ةكم ريم أ نمز يف ةمركملا ةكم ىلإ داع مث ماالا

 ةرامإ ىلوتو «ةدابعلاب لغتشاو «يتاكربلا ىلعي نب ىيحي نب ميركلا دبع
 مث ها ةنس ىتح اهب رمتساو فارشألا قافتاب ةنسلا سفن يف ةكم
 ىلإ ىيحي ىيحي فيرشلا هجوتو «ديز نب ذمحأ نب , كرابم فيرشلا هئاكم ميقأ

 مث .«سدقلا ىلع ًافرصتم ناكو ماال"٠ قفاوملا /ه77١١”' ةنس ايكرت

 .ةيلاتلا ةرجشملا ىف يداولا نابرع ءارمأو ةمطاف يداو ءارمأ :رظنا )١(
 اضر نب دمحم ةرجشمو دجلا بالث نبإ ةرجشمو يرلاو يميركلا : :تارجشم عجار )3(

 يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا «بالث نب دمحم نب فرش نب جارس ةرجشمو
 . ةيلاتلا نيمسح



 نال (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .م١1717 قفاوملا /ه74١١ ةنس ةكم ةيالوب ًارمأ لمحيل داع

 م177١ قفاوملا /ه5١١ ةنس تاكرب فيرشلا هنبال لزانت مث
 هفلخ مث ًاموي ١8 ةكم ةرامإ يف هنبا رمتساو ءاهدعب ىيحي فيرشلا يفوتو

 .ديز نب دمحأ نب كرابم فيرشلا

 يوذ فارشألا دج ىيحي نب '7نيسح فيرشلا ةكم ةرامإ لوتي ملو

 افلخ يتاكربلا ىيحي نب نيسح نب هللا دبع فيرشلا هنبا اهالوت لب «نيسح
 ةكم مكح ىف رمتساو .ديز نب دعس نب ديعس نب دعاسم فيرشلل

 نب دمحأ فيرشلا اهالوت ثيح ءًاموي نيرشعو ةثالثو نيرهش ةمركملا
 رصم ىلإ نيسح نب هللا دبع فيرشلا هجوت مث ءديز نب دعس نب ديعس
 0191/٠(. قفاوملا /ه1814١١ ةنس ىفوت نأ ىلإ اهب يقبو

 :مهو ةيسيئر نوخف ةينامث ئلإ :سضاحلا دهعلا يف نيسح ووذ عرفتيو
 7 بزكلا دبع ووذ ١

 ,؟؟!اضو ووذ ١

 ."هزاح ووذ - ٠

 .ةمطاف يداوب هتيرذو ىيحي نب نيسح فيرشلل فاقوأ «ةيلاتلا ةقيثولا يف رظنا )١(

 1 :رظنيلف ءىبحي نب نيسح فيرشلا ةريس ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل (5)
 تاأرم :تعفر ميهاربإ «5955 ص ءما“ ص ١" ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا

 ١16 6115 (9ا8 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ,االال ,1144 ص 7 ج نيمرحلا
 ؟ ج مالعألا :يلكرزلا .177 ١54 ص ةيضرملا لوادجلا :هسفن فلؤملا 7
 ردلا :رهاطلا « 4٠ ص لوادجلا :روصتم نب دعاسم 1١19« ص م ج ؛غ45 ص

 ص ١865 لجس ؛نوصوق ةمكحم «ةرهاقلاب يراقعلا رهشلا فيشرأ ء,,٠ ص رخافلا

 .ةيلاتلا ةقيثولا ةروص رظناو «7
 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ميركلا دبع يوذ فارشألا :رظنا ()
 .(ءارلا) ةدام تحت ءاضر يوذ فارشألا :رظنا (:)

 .(ءاحلا) ةدام ثحت «مزاح يوذ فارشألا :رظنا (5)



 (ءاحملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ال

 :21واميلع وون

 . ما ووذ 28

 . يمن يبأ يوذب رضاحلا دهعلا يف نوفرعيو 7فرش ووذ - 5

 . (سايلإ يوذو «بلاط يوذ) نيعرف ىلإ نوعرفتيو :27ثيغ ووذ ٠

 . (دمحم يوذو «نبز يوذ) نيعرف ىلإ نوعرفتيو #0 ووذ 6

 اهنم ىقبت امع ثيدحلا يتأيسو ءاهضعب نع انثدحت دق نوطبلا هذه

 ين اهيلإ انقرطت عورف ةدع ىلإ اهرودب أضيأ مسقنت يهو «هتدام تحت لك

 ١ .اهتدام

 ميهاربإ يوذ ددعو تيب رضاحلا دهعلا يف نيسح يوذ ةليبق يفو
 نوطلاخم مهو ةورع يبأ ةيرقي”ةّمطاف“يداوب مهنكاسمو «تيكاربلا

 مهنمو «بيعش يبأ ةيرقب مهنمو_ءاهب ةيواقئعلا فارشألا عم نورهاصتمو

 اهب مهلو «رصمب هلق مهنمو .ةئيدملاو ؛نضايرلاو « ةلحو .ةمركملا ةكمب

 كالمأ يداولاب مهلو' ءرضاحلا دهعلا يف ندرألا يف مهنمو ءًاميدق كالمأ

 يف يداولا ةرمإ مهيف تناكو جاجحلا ةياقس اهنم تناكو «ةئيدملا قير

 مهنم نيع يدوعسلا دهعلا يفو ١ مهنم ديدعلا اهالوت ثيح «فارشألا دهع

 . ©9يداولا ىلع ءارمأ

 .(نيسلا) ةدام تحت «ناميلس يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاحلا) ةدام تحت .دماح يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(نيشلا) ةدام تحت «فرش يوذ فارشألا :رظنا ()

 .(نيغلا) ةدام تحت «ثيغ يوذ فارشألا :رظنا (4)
 .(ميملا) ةدام تحت ءدمحم يوذ فارشألا :رظنا (5)
 . ةيلاتلا نيسح يوذ فارشألا نم ةمطاف يداو ءارمأ ةرجشم :رظنا (1)



م
ا
ت
 
0
 

“
3
ل 
ا 
 

0
 

5

8

 
0

 

)
ل
ا
ل
ت
 
ا(
مر 
 

ل
 
ا

 

 تيكاربلا نيسح يوذ فارشالا



1 

 تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا نم ةدج نابرع ءارمأو ةمطاف يداو ءارمأ

 مزاح بلاط وبق

2 
 ةمطاد يذاو رمأ ربا دبع

 5 يداو ريم وعلا دبع ةمطاق دلو ريمأ 0-7

 نما دبع فيرشلا هفلخ

 يداو رممأ (4)

 دهعلا ف ةمطاخ

 يدوعسلا

 يرذ نم ريمأ رخآ
 يل ةملطاف يداول نيس

 يدرعسلا دهعلا



 ا (ءاجملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 تا ,: 1 2
 ' يومنا لون

 تا ل لم :ريطممزنك ر هيك اضم مايد وعا لحترأتا مضي :

 رجل 6 ل ايلا يدل افا يع يبل رده مسن اعدم يخيم وع 0 اينل اعحسر و موو بيا 0 1
 ١ عا 0

8 

1 1 0 0 0 0 1 7 

 2 2 0 ا ا هن ع نعي قا ماب أ ب0
 خلو 0 حت 5

 ي نشا خيو اره ان لوم 4 اباد ان . قام وبعمل مح سورلو توجد ارح اهم امتع د

 ديمو لادا ماش اوم 0 : نع 2 يعتد نم نيج
 م را تار لا 0-0 0 0 ١

 016 اي دابر حاب ريييش # تالا لعل اب :

 يس 2 و مصب هيك انس وذو اح ماثيو سنن شط زول ةيزع د راكد اج
 م المد شدي دب اضرار رو 0 +

 ملام سكانر اليل اب ب ظلتمرا تاع انس يفسح 0 سانا يجر الهنا
 ليم ررلا نفاه سام بع يذلا و اما ] بص وشمس امر دب 0 ا ةمدارول 7

 مياس وبس نيجنو ميس للاللاو مث دلث فر فار 2 1 0 ا
 مؤنرا ندب ص اخوهزم سر اذ ضار ايعرإو نمت 201 هاجر الا 0 0 4

 نضْيامإَ جول )وك عبملا ثمر يع دمل ا تانب دارشلا انانعو 1 وب
 اتناول يكد أت درس ريم تا اهنامدو رام م4 دنا ميج مص :١

0 

 .. ايا واتم زيرالازع 1 ب ا راسرعو طخ ب طيمجانو عاشملاو دروب : 0

 و لا جلاس الان غو ام زوق ماثلا سو رتسامملا وح ايطعو سايل 4 1
 م

 مو روعلل ىرلا نعد بساخلا فاسو وك ماكل ا ا تس شر رم دل عر لل لسمو 0اس ايل امس ينك يال ارانب معا

 ماس نيابة نقاب عس ردك و ناتعاسا تسلا بصر 9 بج بامو دست م هي واب برطلا نرد زاج ياداليرمبا / ٠

 عبو اهنا هرب كب يضم نزل رصف ![+ فيو اكن ا! ازيا نعم لاسر ياي لاا يناقتداب هرم له 5 ا

 ةادالابلا نيل ب دامسذ ل ازصالا ادمن يم اذو مينو مت ارح دعرغشن بيزو الر هزه ترن ال ا 1
 فقرا راع عاش نعت هنو عبار علب ترشنأ وكم هينا 0 ا م 0 50

 0 اس ب ميمنا امج اه دول اه مرقس لم قمن امم قل 1 تال رع ملا 0

 ضف عز ان اس المجسم لغو ان اليد كيس ره 0 0 ا

 مو مطلو مضر نعي كوطسلا عنو ذر ؤملعل !له مو اولا ع 0 رداد هيلع هدو

 هد لفرع عر برد معطل صاب ص غاهجت سل ويهلا قطا ناين عر ركل يي ال هد

 الز هرم اه سا ورع 0 ا تاه« و ما ردم صلو 0 1 00

 - "تع ل ونار اطو شعر طر رسال قطا منام ليشبتالا رمز دم ملل يقرا 1قعجطس امل اذوضم لكي دل م ع

 هنا وول بر دكا دو ضتلاو ان اسقنلاو هد 10

 جب يملا هاول جا ميك ايخف عه د أ اهنير ام هلي امن 1

 2 دءاص 0 20 : فيرل رمل ادلع

 ,لنرل 4 هكا عرب ملال نه وديلضاْ 7 10 دّرسلع 8

 5 م هدد ل ان اذ دب بتلات اعتب اللا 0
 0 23 انة امع نمو كرطسملا ددلوأ 0 ا

 * هلم 0 0 1
 5 - هيوضو 0 0 1م

 5 0 ٍ 3 م تنال“ ) .

 2< م
 امر

 نوي

107 

 .ةكم ةمكحم نع ةرداص ةمطاف يداوب تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا فاقوأ نأشب ةقيثو



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5-5

 (ا/ه)

 نويتاريخلا نيسح لآ فارشألا

 . 27تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ

 نب ريبش نب تاريخ نب دمحم نب نيسح فيرشلا بقع مهف
 يتأيو 22'ةينميلا دالبلا ضرحب نونكسيو «يناثلا يمن يبأ دمحم نب ريشب
 امدنعو «ءضرح ةنيدمب رميف ًابرغ ردحنيف «نميلا ةارس نم ضرح يداو
 .ةيدوعسلا دودحلا يف 7لخدي ريبك جيلخ نم قرتفي

 اهيف مظع ةدم ايبص ىلع ىلوت يلا« نيشحالا نب رفاظ فيرشلا هنباو
 ءدمحأ نب دمحم فيرشلا همعانبا.نمز-يف كلذو ءهتيالو تيوقو هنأش

 نم ًابضاغم جرخف دمحم ٍفيرشلا ةمع نسا: عم تافالخ تعقو هنأ الإ
 .؟92دمحأ نب دمحم نب دمحأ ٌفيرَشلا دهع يف الإ اهيلإ دعي ملو دالبلا

 :مهريهاشم نمو
 فيرشلا ةلود نايعأ رابك نم ناكو :يتاريخلا نيسحلا نب رصان فيرشلا ©

 ناذوح فيرشلا هنيعو «يناميلسلا فالخملا كلم تاريخ لا نم ناذوح

 .اهلوح امو ايبص ىلع اريمأ

 مكاح .همع داوق نم ناكو :يتاريخلا نيسحلا نب كرابم فيرشلاو ©
 .تاريخ لآ نم ناذوح لآ دج ناذوح فيرشلا يناميلسلا فالخملا

 )١( (ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا .

 ,؟" ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا «586 ص نميلاو ةكم نيب :يدالبلا هولا ٠٠١ء
. 14 

 . 70١ ص فيرطلا ةهزن : يلكهبلا 0(



 م (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0/50 

 ةشياجملا نيسح لأ فارشألا

 .(1)ةشياجملا فارشألل ةتسلا ذاخفألا دحأ

 يناثلا فيس نب حجار نب نسح نب كرابم نب دمحم نب دمحأ
 .٠ يس 7 تلسصبلا

 :مهو ةثالث بقعملا نيبتح نب دمحم فيرشلا هنبا يف هبقعو

 . ملاس فيرشلا -

 وهمس نبقي ملأ.

 .نسح هبقنرشلاو د

 .بقع هل ركذي ملف :ملاس امأف - ١

 : مهو ءانبأ ةثالث بقعأف :ساملب نسح امأو - "

 . هللا دبع فيرشلا

 . ةيطع فيرشلاو -

 ,كمحلا تيرشلا د

 فيرشلاو ءدمحم فيرشلا امهو «نينبا .بقعأف :دومح امأو

 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةشياجملا فارشألا :رظنا )١(

 .(ةشياجملا فارشألا بسن يف ةفراولا ةرجشلا) :ةرجشم بسح (؟)



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نم

 نب دمحأ فيرشلا وهو انبا بقعاف :دومح نب دمحم فيرشلا بقعو -

 ءرعشلا لوقي نممو مهريهاشم نم وهو «يشاجملا دومحم نب دمحم
 .دمحأ نب نسح فيرشلا بقعأو

 :امهو «نينبا بقعأف :دومح نب نيسح فيرشلا امأو

 .دهجحم هفيرشلا اح

 .نسح فيرشلا

 .ةلق مهو .ثيللا بونج مكا/ دعب ىلع ءاهلبلا ةيرقب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 .ًاديجم ًارعاش ناكو :يشاجملا..ةؤمح نب دمحم نب دمحأ فيرشلا ©



 مال (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ا/ا/١

 ةيراجهلا نيسح ووذ فارشألا

 .(!)راجه يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا ذاخفألا دحأ

 .راجه نب جارد نب يلع نب حجار نب نيسح فيرشلا بقع مهف
 :امهو نينبا بقعملا ءنيسح نب دمحم فيرشلا هنبا يف هبقعو

 فيرشلا بقعأ يذلا «هللا دبع فيرشلا بقعملا :ميركلا دبع فيرشلا ١

 .بقع هل ركذي ملو هللا دبع نب راجه

 نآلا نيسح يوذ بقع مهيفو.«ءانبأ. ةعبرأ بقعأو :دمحأ فيرشلا - ١

 :مهو

 . فليعم فيرشلا

 .رغينك فيرشلا

 . تاحش فيرشلا

 . يكرت فيرشلا

 ةنيدملاب نآلا مهمظعمو ءرحبلاو لخنلا عبنيب ًاميدق مهنكاسمو

 . لخنلا عبنيب مهضعب لازي الو ءةدجب مهنمو .ةرونملا

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا يراجهلا نيسح يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم انا

 :مهريهاشم نمو
 .ًاميدق مهريبكوهو .«يراجهلا نسحم نب يليخم فيرشلا ©
 .يراجهلا يليخم وبأ ةزمح فيرشلاو ©

 .نآلا مهريبك وهو «يراجهلا قيتع نب مشاه فيرشلاو ©

 . يراجهلا سابع نب فليحم فيرشلا هيخأو يلع فيرشلا ©



 ىراجهلا نيسح يوذ فارشاألا ةرجشم

 لسطح





 ن6 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)4 

 ةيواقذعلا ”ينفح لآ فارشألا

 .20ةيواقنعلا جارس لآ فارشألا تويب دحأ

 بقع نم «ناميلس نب نيسح نب "”ينفح فيرشلا بقع مهف
 اقنع فيرشلا نب طاسب نب نسح نب دمحأ نب يلع نب جارس فيرشلا
 ناكو ءرهزألا ءاملع نم عرفلا اذه سأر ينفح فيرشلا ناك دقو .ربكألا

 مولعلا اهيف سردو قيزاقزلا ىلإ بهذ ثيح ةيقرشلا ةظفاحم ىلإ بهذ دق
 . 7«ةينفحلا» همسإب فرغ يتلا ةيرقلا هيلع تيمس ىتح ةيعرشلا

 0 تفيرشلا :مهو ءانتألا نم ةياللث ىنمح فيرشلا بقعأو

 : يركب فيرشلاو «دمحم فيرشلاو

 نب ينفح نب يضارلا دبع فيرشلا يف هبقعف :ينفح نب دمحأ امأف ١

 ةمكحم طباضم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد :يف ةيواقنعلا ينفح لآ فارشألا ركذ رظنا )١(

 مقر تاداهشإ ءانق ةمكحم تالجس ؛م794١ قفاوملا/ه١١١" ةنسل ” ةطبضم - انق

 ةنسل نسح ينب فارشأ تابترم نأشب :تاكرتو 84 مقر تاعفارمو تاعيابمو ١

 /ه51١١ ةنسل تاعيابم " لجس :(م144817 ١845 قفارملا/ه17:08 ه7

 راد  ؛م1857 قفاوملا/ه17ا14 ةنسل تاداهش ١7١ لجس ؛م٠1486 قفاوملا

 /ه٠7١١ ةنسل انق نايطأ رتفد - ١55 نيع ٠0 نزخم :ةرهاقلاب ةيموقلا تاظوفحملا

 نيح أطخأ دقو) ١94 ص رصم ةبورع :لولمش .«0 لجس م445١ قفاوملا

 ام حيحصلاو ؛يواقنعلا طاسب نب نسح نب ركب يبأ نب يرصب فيرشلا ةيرذ نم مهدع

 .075 ص نابرعلا :رماع ناميإ كلذ يف هعبتو (ةيواقتعلا قئاثولا قفو هانركذ

 .(نيعلا) ةدام تحت ءةيواقنعلا فارشألا :رظنا (7)

 . ةيلاتلا ينفح لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)

 . يراقنعلا ينفح يرضخ فيرشلا ةياور بسح (:)



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارش مجعم سي

 ءانق ةنيدم بونجب ةيلبقلا فارشألاب ابرخلا ةيرقب ىنفح نب دمحأ

 . ةزمامجلا فارشألا عم اهب هبقعو

 .ةرهاقلاو براغ سأرب مهنمو انقب هبقعف :دمحم فيرشلاو  "؟

 .سيوسلاب هبقعف :يركب فيرشلا امأو - "“

 :مهريهاشم نمو
 خيش وهو :يواقنعلا ينفح نب دمحأ نب ينفح نب يضارلا دبع فيرشلا ©

 مهريبك وهو «ةيلبقلا فارشألاب ابرخلا ةيرقب نكسيو نسلا يف نعاط
 . يلاحلا

 نمم وهو :ينفح دمحم دمحأ دمحم نب يرضخب ريهشلا يواف فيرشلا 3

 ضعب نم تدفتساو هب تيقتلاو ةرشاقلاب نكسيو .«نيدلا ىف هقفت

 :انقب ينفح دمحم نب دمجأ نب يدادغب ني:دمحم نب رياج فيرشلا ©

 .انقب ينفح لآ رابك نم وهو

 ريدم :ينفح رمع نب دمحم نب نارمع نب ناضمر نب يحتف فيرشلا ©



 قزارلا دبع

 لآ فارشألا ةرجشم

 يي ١ :

 ا





 ما (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

079) 

 ةلدابعلا دامح لآ فارشألا

 , ؟0ةيبصألا
0 0005 1 1 

 نس ىيحدي + د كامعم ب وسع ني دانس ةقيرشلا بقع مهف

 .ةبسحألا ةلدابع دج «كرابم نب عازه نب ثيغ نب عازه

 . مهو «ءانبألا نم ةثالث بقعأو

 .ىلع فيرشلاو ©

 . نسح فيرشلاو ©

 ةرغشلا يتيرقب ةيلامشلا ةهجلا نم ةبسحألا يداوب نآلا نونكسيو

 . ةريعشلاو

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةلدابعلا دامح لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)





 هيسح الا ةلدابع نم دامح لأ فارشالا 0

0 



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

00) 

 ثرحلا ةزمح ووذ فارشألا

 نب نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب ©7ةزمح فيرشلا بقع مهف

 نب ىلع فيرشلا ناك دقو .ثراحلا دمحم نب دمحأ نب نسح
 ةرامإ ىلوت دق .  عرفلا اذه سأر  ةزمح نب نسح نب بلطملا دبع

 يذ نم ةمركملا ةكم مكح يذلا قيفرلا نوع فيرشلا دهع يف قيضملا

 قفاوملا/ه ةنئس ىتح م0 قافاوملا / ه8 ةنس ةجحلا

 .©0ءاكذلاو ةدشلاو ةمارَضلاب نهتشي ناكو هنم ًابرقم ناكو م5

 :مهو ءانبألا

 .دومح فيرشلا ©

 .ديز فيرشلاو ©

 . لمحعم فيرشلاو ©

 . لماح فيرشلاو ©

 .(يازلا) ةدام تحت .ثرحلا نيدباعلا نيز يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةزمح يوذ ةرجشم :رظنا (؟)
 . ١8 ص بلطملا دبع فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر :ةمش :عجار هيف



 ما (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .نيدباعلا نيز فيرشلاو ©

 نم لوأ مهلا لاقيو ءاقام قيفملا يداوب ةزرمح يوذ نكاسمو

 ةقطنمب نونكسي كلذ لبق اوناك ثيح ثرحلا فارشألا نم قيضملا نكس

 .قيضملاب ةميدقلا مهلزانمو



 م م

 بوك



 لك

 ثرحلا ةزمح يوذ فارشألا ةرجشم

 بلطظللا فيع



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نكذب

(415) 

 روعفلا ةزمح ووذ فارشألا

 .ةلدابعلا روعفلا ؟"0و يوذ فارشألا عورف دحأ مه

 نب ميلس نب ديز نب هللا دبع نب ")ةزمح فيرشلا بقع مهف
 ةنس فئاطلاب دلو عرفلا اذه سأر ةزمح فيرشلا ناك دقو «رعفلا هللا دبع
 دهع يف ةمركملا ةكم ماق مئاق نيع م4 قفاوملا /ابيرقت ه0
 يفوت يذلا هللا دبع نب مشاه فيريشلا هيخأل أفلخ ءقيفرلا نوع فيرشلا
 سلجملا» خويشلا سلجم ءاضيلأ جلو 81١8/1 قفاوملا /ه706١ ةئنس
 مهرصقب نكسي ناكو 01 هج قلوحلا /ه84١ ةنس «ىعيرشتلا

 .ما١ قفاوملا /ه١٠75١ ةنس فئاطلاب ىفوت ؛ةكمب هب ةادانملل

 .مهو هعيش ءانبألا نم (4) بقعأو

 ١ «دمحم فيرشلا ١ ؛هللا دبع فيرشلا  '؟ «نيسح فيرشلا 3

 - .دهف فيرشلا "1 «باقع تقيوشلا 8 « ليمج فيرشلا

 .(نيزلا) ةدام تحت «روعفلا ديز يوذ فارشألا :رظنا )01(
 . ةيلاتلا ةزمح يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )2(
 دبع ال١ ص زاجحلا يضام :فيصن الا” ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع :عجار اهل

 . 48 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن .77 ص " ج :144 ص 4 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا
 فيرشلا نع ًالقن 07 ص بختنملا :يئاطلا ؛7* ص ةيئاندعلا لئابقلا :دعاسم (4)

 .رعفلا ةزمح نب نيسح



 نكذب (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . "7 عرازمو

 :مهردهاشم نمو

 ءةماهتو ريسعو ةذفنقلل ًاريمأ ناكو :رعفلا ةزمح نب هللا دبع فيرشلا ©

 مث ىلع نب نيسح فيرشلا ةكم ريمأ دهع ىف ؟'!ةبقعلا ةرامإ ىلوت امك
 مكح يذلا ماشلا ىلإ نيسحلا نب لصيف فيرشلا ةكم ريمأ نبا عم لحر

 .ةكمب نفدو م4 قفاوملا م/م 14

 «مهرابكو فارشألا ءاهجو دحأ :رعقلا ةزمحح نب دمحم فيرشلا ©

 . يفوت ىتح هدلاول افلخ ةلييقلا.ةخيشم ىلوت «ةمكحو يأر بحاص

 مايبأ نييركسعلا تالا ةدأق ُ 1 لا عنو

 00 اذه مكس

 .زيزعلا دبع كلملا دهع لوأ يف ةيرادإلاو ةيركسعلا
 ةليبق 5 خيش ءه 1١70 ةنس دلو : رعفلا ةزمح نب نزيسح فيرشلا ©

 ةظفح نمو ملعلا بالط نم وهو «باسنألاب نيملاعلا نم .روعملا

 ه ١ ٠هال ةنس ةدعقلا يذ ىف ىفوت ؛ميركلا نآرقلا

 فارشألا ةداق رابك نم :رعفلا عازه نب نيعملا دبع فيرشلا ©

 نيسحلا فيرشلا دهع يف تاهجلا نم ددع ةيلوؤسم ىلوت «نييركسعلا
 .ه ١78 ةنس ىفوت «ةكم ريمأ ىلع نب

 فارشألا ءاهجو دحأ ءه 175 ةنس دلو :رعفلا دهف نب ديهف فيرشلا ©

 .روعفلا فارشألل ةيل يداوب ناقمغ نصح )7١( مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا )١(

 . 5١ ص ديز ريمألا تاركذم  ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا :ىسوم ناميلس (؟)

 ءه ١١76 ةدعقلا يذ ١5 ىف ١١١ ددعلا :ةلبقلا ةديرج ()



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نا

 .فئاطلاب ه ١5٠١ ةنس ىفوتو «نيفورعملا

 يف هاروتكدلا ىلع لصح :رعفلا نيسح نب (الدمحم فيرشلا روتكدلا ©
 بصنم ىلوت ءًاقباس ضايرلا ةعماجب ًاذاتسأ لمعو ءاكيرمأ نم ايفارغجلا
 .تاونس ةدعل اكيرمأب يدوعسلا يميلعتلا قحلملا بئان

 يف هاروتكدلا ىلع لصح :رعفلا لماز نب دمحم فيرشلا روتكدلا ©
 نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماج يف لمعيو ءايناملأ نم ءايميكلا
 .ةعماجلاب مولعلا ةيلكل قبسألا ديمعلا ناك دقو «نارهظلاب

 ةنس هاروتكدلا ىلع لصح :رعفلا نيسح نب ةزمح فيرشلا روتثكدلا ©

 ىرقلا مأ ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ وهو ءه ٠
 باسنألاب مامتها هلو مارحلا دجسملاب سردي ليلج ملاع ءةمركملا ةكمب
 ,ةمركملا ةكمب ًارارم هب تيقتلا دقو :نؤعفلا فارشألل ةرجشم دعأ دقو
 .روعفلا فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو

 مأ ةعماج جيرخ :رعفلا هللا, دبع_نب.ديهق نب دمحم فيرشلا روتكدلا ©
 .ًاذاتسأ لمعيو ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلكب ه17٠5١ ماع ىرقلا
 تاباتكلا روطت» :اهنم ةديدع تافلؤم هلو اهب ماسقألا نم ديدعلا ىلوتو
 قرشملا دوقن ىلع ةيبرعلا تاباتكلا ةسارد» ؛هزاجحلا يف شوقنلاو
 .«يومألا دهعلا يف يمالسإلا

 هلزنمب فارشألا نم عمجو فلؤملا عم هتروص )5١( مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا )١(
 .ه5417١ ةنس فئاطلاب



 ا

 ظ روعفلا ةزمح يوذ فارشالا





 اال

 ليات نمحرلا ديع





 1 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

3) 

 ةلدابعلا ةيدومحلا فارشألا

 فارشألل ةرشعلا نوطبلا دحأ مهو ءدومح يوذ فارشألاب نوفرعيو

 , "0ةلدابعلا

 نب نسح نب ةلدابعلا دج هللا دبع نب دومح فيرشلا بقع مهف
 نب نسح نب تاكرب نب دمحم نب تاكرب نب يناثلا يمن يبأ دمحم

 نب نسحلا دعس يبأ نب لوألا. نئيمن يبأ دمحم نب ةثيمر نب نالجع

 . ةداتق نب يلع

 ةلوصو ةعفرو هاج اذ ةليبقتا“ةذتق“<رتأر دومح فيرشلا ناك دقو

 نبا هفصو اذك مادقإو ةذخنو“ةَماهَشَو ءافتسو مركو ةعاجشو ةسارفو ةلودو

 ةمركملا ةكم ريمأ رهاص م1165 قفاوملا /ه717١٠ ةنس يفو )يقدش

 ب نشأو ناك دقو ءدالبلا تامهم هيلإ ىقلأو ءهتنبا ىلع ديز فيرشلا

 ه قفاوملا /ه١٠ اا ةنسل مرحم " يف ديز فيرشلا ةافو دعبو «نسحلا

 هللا دبع فيرشلا هيبأ نوكل ةكم ةيالوب قحأ هنأ ىري ناك م177١ ويلوي

 نب دمحم فيرشلا هئبا عم ًاديز فيرشلا كرشأ يذلا وه ةلدابعلا دج

 ةكم ةرمإ يف ديز نب دعس فيرشلل تافالتخا دعب رمألا متو هللا دبع

 ل

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا )١(

 07١. ص راهزألا ةفحت :مقدش نب نماض (؟)

 ؛75054 ,75157 ص 4 اج :5415 74١ ص ؟ ج ماركلا حئانم :يراجنسلا : عجار هن

 ناونع :رشب نبا ؛"8 ص ا ج رثألا ةصالخ :ىبحملا ء705 ص هاج ؛هال ,*غ

 - :يماصعلا ء105 .ء,”57" ص رهاوجلا دّقع : يلشلا ءالا؟ ؛:54 ص ١ ج دجملا



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 يف ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت ًادومح فيرشلا نأ» 27روابمز ركذ دقو
 قفاوملا /ه١٠اا/ بجر ىتح م575١ ويلوي قفاوملا/ه١٠ا/ال مرحم

 .؟م1577 ربمسيد

 ةرامإ ىلوت دق ديز نب دعس فيرشلا نأ» ىقح ليعامسإ ركذ امك

 ىلإ دومح فيرشلا هسفانم عم كا رتشالاب 0 رهشألا يف ةمركملا ةكم

 /ه١٠الا/ بجر يف دعس فيرشلل ةمركملا ةكم ةرامإب ةعلخلا تلسرأ نأ

 .(06م13575 ربمسيد قفاوملا

 ١١ قفاوملا /ه80١٠ رفص 5 يف هللا همحر دومح فيرشلا يفوتو

 . 0سابع نبا دجسمب نفدو فئاطلاب م1514 ويام

 : مه ءانبألا نم ةتس بقعأو

 ليخد فيرشلاو .كرابم فيرشلاو /. نسخ ففيرشلاو .ءدمحم فيرشلا

 .«0رخآ مسالا وبأ فيرشلاو ءمساقلا وبأ فيرشلاو «هللا

 "خس 055 ص ١ ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع «278 غال" ص ج موجنلا طمس

 ردلا :رهاطلا 265١١ 65١ هاك ص ,١5؟ ص غ5” 2كءم 405 ,7”7١؟ ص

 4 _ مله ص مالكلا ةصالخ :نالحد ء«١١١ .ءذ١ال ءىلم ىلا .الاا كمل رخافلا

 كو. ىلالا/ب ؛«:: 4٠ ,"ه ص 7 ج نمزلا ء ءالضف فاحتإ :يربطلا 60 127

 ص بلطملا دبع فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر :ةمش 118 ص 7" جس ول 6

 ءارمأ : ىقح هةر ص ”؟ج .5358 ص ١ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا 1١

 رسألاو باسنألا مجعم :روابمز .5"077”3 0ص ١ ج ةكم خيرات : يعابسلا ل6١ ص ةكم

 ,7 7 صا ١ حج  ةمكاحلا

 )١( ج همجعم :روابمز ١ ص ”7",
 1١١5. ص ةكم ءارمأ : ىقح )غ0

 2.55 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ()

 عجار .ةيدومحلل ناجرعلاو ةعماجلاو اشاب يلع «يرلاو ؛ يميركلا «رورس : تاارجشم 6

 لالإ للا ءلآإل كقأ ءىلك ىلع ص ؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ : يربطلا : ًاضيأ

 نالالا" كالو .5594 ص 4 ج مركلا حث ثانم : يراجنسلا ىلا“ ءالال# ىكالا/ لالا

 ب . "هز “ثار نثاإم للثعك لكعو ص 65 ج /داضا/ كالخ



 4١" (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ,©0ةيسيئر ذاخفأ ةسمخ ىلإ ةلدابعلا ةيدومحلا فارشألا ةليبق عرفتتو
 : مهو

 .دومح نب كرابم نب ناذوح فيرشلا بقع : 9ناذوح لآ-١

 .دومح نب هللا ليخد

5 . - 0 3 . - 

 .دومح

 ينبا نيعملا دبعو رخاف فيرشلا بقع :مهتمومع ينبو (* خاف لآ 5
 .دومح نب نسح

 .دومح نب نيطب يبأ دمتم فيرشلا بقع :200 يلعب يبأ لآ « 

 . مهتدام يف مهيلإ انقرطُت "7عؤرف ةدع ىلإ مهرودب نوعرفتيو
 ةكم نيب نورشتنم مهو أددع ةلدابعلا"رثكأ:ةّيدومحلا فارشألا دعيو

 0 ةكم ةيماقم مئاق مهنم ديدَعلا ىلوت دقو "9اهيحاوضو ةمركملا

 ةبرح نيح ءةكم ريمأ ديز فيرشلا هناكم ماقأ يذلا :لوألا مساقلا وبأ فيرشلا امأف- -
 .ه 1١41 ةنس ًانوعطم رصمب ىفوت ه ١١9/5 ةنس ةنيهجل
 .ديز فيرشلا ةكم ريمأ ةنبا ةمطاف ةفيرشلا همأف :رخآلا مساقلا وبأ فيرشلا امأو
 ج مركلا حئانم :يراجنسلا ؛477 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا :كلذ يف عجار

 .يميقرتب 00١ ص راهزألا ةفحت :مقدش نب نماض )١(: ةيشاح 774 ص
 .ةيلاتلا مهعورف ةرجشم :رظنا )١(

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛ناذوح لآ فارشألا :رظنا (؟)

 .(ميجلا) ةدام تحت «لامج يبأ لآ فارشألا :رظنا ()

 .(نيعلا) ةدام تحت ءناجرعلا فارشألا :رظنا (54)
 .(ءافلا) ةدام تحت ءرخاف لآ فارشألا :رظنا ()

 )١( (ءابلا) ةدام تحت «نيطب وبأ لآ فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا عورف لفاكت :رظنا (0)

 فرش (0577 ص ال ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع :نم لك عوضوملا اذه يف اندافأ (4)

 - دمحم ؛«ص ةيناندعلا لئابقلا :دعاسم ءا"ه 2١5 ص ةيناميلا ةلحرلا : يتاكربلا



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم و

 . ركل

 :يلاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 : يلدبعلا عازه نب "7ركاش فيرشلا «

 ىقلت دقو 2«م1978 قفاوملا/ه147١ ةنس ةمركملا ةكمب دلو
 دعاسم ناكو ءاملعلا نم ةلمج دي ىلع هريغو هقفلا يف ةيعرشلا مولعلا

 ماع هدلاو تل مئاقك ها٠ال9 ماع هدلاو

 رمتساو ةسدقملا ةمصاعلا ةيماقم مئاق يف هفلخف م1957 قفاوملا /مه5

 وهو دعاقتلا ىلع ليحأ ثيح م٠14١ قفاوملا/ه١١4١ ماع ىتح اهيف
 ءاهتالكشم لحو اهديلاقتو اهتاداعو اهباسنأو لئابقلاب ةريبك ةيارد هل نمم

 اهيحاونو ةمركملا ةكمل ةيفارغجلا نكامألاب ةريبكلا هتفرعم ىلع ةوالع
 رابك ةئيه عوجر كلذب دهشيو هتيقاؤمو مرحلا دودح 0
 زيزعلا دبع خيشلاو خيشلا لآ ميهازبإ نب دمحم خيشلا مهنمو هيلإ ءاملعلا
 .نيثحابلاو ءاملعلا_ىدل ادكمدتعلم هايد ءزاب نب

 ةمركملا ةكم ةقطنم سلجم يضع: ىلووكلا نوئاش نب 7 ءازع 500 :
 دومح يوذ ةفاك خيش وهو ءه ١51١8 ١477 ةئس نم ةرتفلا يف

 ١4٠٠ ةنس ةمركملا ةكمب ليخلا قابسل ناديم لوأ سسؤم وهو «ةلدابعلا
 اهريغو لئابقلا نيب حالصإلا يف ف يعامتجالا لمعلا يف طاشن هلو .ه

 تانينلا قدتوكو طيبض ةعل دكر وقو ؛هتناكم يف هابأ فلخ ثيح

 ةرازو نم رداص رمأ بجومب ةيدوعسلا ةيبرعلا لا فارشألا

 نم تدفتساو «ةدجو ةماكملا ةكفب ًاراره هن: ثتيقثلا نمم وهو «ةيلخادلا

 . ةلدابعلا دومح يوذ ةصاخو فارشألا نع هل تايورم

 :رساجلا دمح ”١7"7, ص ١ ج ةمجعم :ةلاحك .67” ص فئاطلا لئابق :روصنم ص

 لدا لالالا ص زاجحلا لئابف مجعم :يدالبلا مالو ما: ص ١ ج ةمجسعم

 ص ةكم ملاعم :هسفن فلؤملا 255 4” ص ةمركملا ةكم ةيدوأ :هسفن فلؤملا
 .ةيلاتلا ةقيثولا رظناو .*8

 .ةيلاتلا دومح يوذ فارشألا نم ةمركملا ةكم ماقم مئاق ةفيظو ىلوت نم :رظنا )١(

 .روصلا قحلم )١١( مقر هتروص :رظنا (؟)
 .روصلا قحلم )١7( مقر هتروص :رظنا (5)



 ؟ ا

 ةلدابعلا دومح لآ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا



"5 

 ةلدابعلا دومح يوذ فارشالا نم ةمركملا ةكم ةيماقمئاق ىلوت نميف

 «ركذ ديز فيرختا دهع يل ةكم مافماف ىلوت
 بش 1.1797 مربع نع ةكم ريمأك وبماز

 يقع ةديعد هه 1 7 بحر يح

 دير نب دعس هنبا عم ةراعإلا يف اكراشم

 فيرشلا

 نيعللا ديع فيرشلا

 فيرشلا ده يف ةكم ماقماق

 ه 1141٠ ةنم يتاكربلا ميركلا دبع

 هللا دبع

 طييرشلا
 طأ ديع

 عركلا دبع رفص ذنم ةكم ةراَلإح ةكك ف مب
 اليكرو ه ١؟ ده ةدعفلا يذ- 7 فيرشلا

 نرغ ني دمحم فيرشلا نم رصان بئيرشلا
 ظبي

 بلاط ربا فيرشلا

 نيعنا ديع

- 
 هيحإ عم ةبواتم قيفرلا كوع دهع يف ةكم مامعلق

 له 175 يوت نس يدرعهلا دهملا يف دمع

 هيجولا ىليغ ريمأ مث عبار ىلع اريمأ ناك امك

 نوع دهع يف ةكم ماقماق

 فلدع مث ةددخم اقلمم قيفرلا
 ثلا ريمأ و ةكم ماقعاف

 فيرشلا دهع يف ةذغتلاو

 يلع نب نيسحخلا

 7١م4 ةكمل مامعاف رخآ
 هللا دبح نب عاره فيرشلا
 فئاطلا و ةدج ىلوت امك

 عبارو كيللاو

 قحدع -١111

 دغاقتلا ىلع ليحل



 5 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 

 ترحم انامقامد ف ا ا
7 

ت0 نيمار نب لي ةورعس ردح: ى 3 ا
 00 

 0-20 901 هع تشد لاو لي
 0 م 0 2 جموع + :

 لاما ساد "يجول 7 جمع ياس ل ل
 1 و1 ا

 هذنانرز قل
 2 يا حسا -_ 2

0 

 د ل
 2 8 طيس سل

 ل يد اطنخ الاى انب را را ينك السلا بدعي لاوزلا نيكل 05:
 ا 0 0 ١

 2 و ار
 ا
 تك

 ٠ ا

3 - 2 

 اك حضري راوثرب قب 6 وغلا

 - لئابقل نم



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم مود

)0 

 ةيرورسلا دومح لآ فارشألا

  ميملا مضو ءاحلا نيكستب زاجحلا يف ظفلتو  دومح لآ فارشألا
 ١ 0 ١

 ا يود فارشألا عورف 3ع مهو «يرورسلا

 نب دمحأ نب زاب نب رورس نب كرابم نب دومح فيرشلا بقع مهو
1 . (5) 

 نم دومح يوذ نمو ءاهيحاوضو ةموكملا ةكمب رورس يوذ نكاسمو

 ةمركملا ةكم نع دعبت يتلا "7يَئيِمِشل اةيرق ىلإ بيرق دهع ذنم حزن
 نم تاكرب يوذو رصان يوذ فاّرَشألاَمَمتارهاصت مهلو مك١؟ يلاوح

 :مهريهاشم نمو

 وهو :يرورسلا دومح نب ديعس نب نسح نب يلع نب فرش فيرشلا ©
 . يسيمشلا ةيرقب مهرابك نم

 نم ناك يذلا :يرورسلا دومح نب دمحم نب ديز نب ةضيع فيرشلا ©

 نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا عم لحرو «ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا راصنأ
 .نآلا ثانإ نم اهب هبقعو ندرألاب رقتساو ءدعب اميف ندرألا مكح يذلا

 بقعأو : يرورسلا دومح نب دمحم ديز نب نسحم نب دوعسم فيرشلا ©

 .(نيسلا) ةدام تحت ءرورس يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .'رورس يوذ فارشألا بسن يف رونلا عاعش# ةرجشو يرلاو ىميركلا يترجشم يف اذك )00

 . يتاكربلا ميشح فيرشلا يندافأ اذك (9)



 ا (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيرشلا :مه ءانبأ ةسمخ بقعأ يذلاو ءدوعسم نب ديعس فيرشلا

 فيرشلاو .داؤف فيرشلاو «دعس فيرشلاو :ديز فيرشلاو ( نسحمم

 .رماث فيرشلاو 00 فيرشلا :امهو نينيا بقعملا « دوعس



 م م

 بوك



 يكراط

 ةوعس لالط يزرت

 دحام

 ىرورسلا دومح يوذ فارشألا
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 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

(85) 

 نويتاريخلا دومح لآ فارشألا

 مضو ءاحلا حتفب نازاج ةقطنمب اهنوظفليو  دومح لآ فارشألا
 اهبأ نزقرعيو : 27تاريخ لآ .فارشألا داضفا دحا مهو : تاريخلا -ميعلا
 : ب ا لا

 نب دمحم نب رامسم يبأب بقلملا "”دومح فيرشلا بقع مهف
 خوف عرفلا اذه سأر دومح فيرشلا دعيو .تاريخ نب دمحم نب قي

 فالخملا ةرامإب لقتسا نم لوألَوُهَو *ثاريخ لآ فارشألا كولم رهشأ
 كلمل اهلثم قفتي مل ام ةيويندلاو ةينيدلا رثآملا نم هل عقو دقو «يناميلسلا
 لوأ ناكو م1755 قفاوملا/ه٠/١١ ..ةنّس لوو .ةهجلا هذه كولم نم
 ةعاجشلاب رهتشا دقو م7١18 قفاوملا /ه7١ ماع ًالقتسم هتيالو
 (؟):ءارهزلا» ةئيدم طتخأو ءمزحو ءاهد هيفو «نارمعلل ايحم ناكو «مركلاو

 قالتيملا ثلنش ةلوذ تركو ؟اريهش ادجتسمو ًاراوسسأو اغالق نتبو

 .(ءاخلا) ةدام تحت :«تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(
 :رظنيلف عوضوملا اذه يف ةدايزلا دارأ نمل (؟)

 جابيدلا :شكاع .ةعيمج :دومح فيرشلا ةلود ةريس يف دوعلا حصن :يلكهبلا
 ” ج كلملا ضيف :يولهدلا ءاهريغو 24١ ا٠١. ٠١8 8# 25” ص يناورسخلا
 ءاهدعب امو "87 ص ١ ج يناميلسلا فالخملا :يليقعلا .ةلماك ةمجرت ١41 ص
 ,7487 7381١ ص 7 ج مالعألا :يلكرزلا

 .ةيلاتلا دومح لآ ةرجشم :رظنا (؟)

 دقو ةيحللا قرش مك 4٠ ىلاوح دعب ىلع روم يداو ةفض ىلع عقت :ةرهزلاب فرعتو )5(
 .ةيحللا ءاضق زكرم نآلا يهو م 18٠0 /ه ١17١ ةنس دومح فيرشلا اهطتخا
 . 777 ص دوعلا حفن :يلكهبلا :عجار

 .نكيرع يبأب هتعلقو هدجسم (77) .(؟71) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا هز



 سس سب ااا ببال ا (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةديدحلاو ةيحللا ىلع ىلوتسا ىتح نميلاب ةماهت يف لغوتو ؛يناميلسلا
 ةّممس ىلوألا عيبر يف نازاجل ةعباتلا كلام يعب ةأارسب ىفوتو ؛ .نميلاب

 .ماملا/ قفاوملا /ه7١*

 :هئانبأ ريهاشم نمو

 دقو م١ قفاوملا/ه ه5 ةتس دلو :دومح نب دفا فيرشلا

 لطت ملو م1317 قفاوملا مه 3777 ةنس نابعش يف كلملا يف هابأ فلخ

 هيلع ضبفو 5 ل

 قفاوملا مه 777 نابعش ىف رصم ىلإ ةناجهلا عم أو اشاب ليلخ
 نب ىلع فيرشلا هقلخو ها ةنس يف 0 0 ما وينوي

 دمحأ فيرشلا ىفوتو ,ماداف قفاوملا مها ةنس يتاريخلا رديح

 ممم قفاوملا /ه0١ ةنس رصمب

 :27هبقع ريهاشم نمو

 مزحو قراخ مرك اذ ًاعاجش ناكو :دومح نب دمحأ نب نسحلا فيرشلا 2

 ةئس ًالوتقم تامو ءارارم ةينامثعلا ةلودلا عم 5 دقو .مادقإو مرعو

 .ما١1 قفاوملا /ه 17

 يفوتو ةينامثعلا ةلودلا عم ًاضيأ ىلوتو : نسحلا نب يلع فيرشلا »©

 .م5 سطسغأ قفاوملا /ه 64 ةنس لوألا عيبر يف يردجلاب

 ةيحللا ءاضق روم ىيداوب ةرهزلا ةنيدم دومح فيرشلا ةيرذ نكستو

 يف ةصاخو ايبصو دمض ىلإ شيرع يبأ لوح هتيرذ نم نكسي امك «نميلاب

 يفعل ةدجب مهنمو طيشم سيمخ

 ين 0 : يدالبلا 2556 ص ةيناندعلا لئابقلا دان ؛ 147” ص

 . ةقرفتم تاحفص نسحلا انثلا رشن :يلشولا :رظنأ (؟)
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 | نويتاريخلا دومح لآ فارشألا ةرجشم ظ

 نانديعع



 (ءاحللا) فرح /زاححلا فارش مجعم 26

 (م)

 ةمتاوحلا فارشألا

 فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ مهو «يمتاح مهدحاول لاقيو

 0 ةييداوقلا

 نب نسح نب مساقلا يبأ نب يلع نب متاح فيرشلا بقع مهف

 ." لو ("0لوألا

 : 0ةيلاتلا ذاخفألا ىلإ ةمتاوحلاب كفارشألا ةليبق نآلا عرفتتو

 . ةليبقلل ةخيشلا تب مهو ةيلامشلا ةقاشلاب : ةيقارشلا - ١

 .ةيعارملا - ؟

 .طالم لآ

 .ةرفاوظلا - ؟

 تيبس لا جف

 .ةدارج يبأ لآ - "

 .ةدر نب لآ  ا/

 .(فاقلا) ةدام تحت «نسح يوذ نم ةمساوقلا فارشألا :رظنا )١(

 .رورس فيرشلا ةرجشم (؟)
 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا *5١. ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم : عجار )2

 ٠١. ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم :"4 ص ةكم ةيدوأ هسفن فلؤملا 6



 66 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 . ةلواشألا

 . نسحلا يبأ لآ - 4

 .عازه لآ ٠

 ةيلامشلا ةقاشلاب يلاحلا دهعلا يف ةمتاوحلا فارشألا 0
 نكست ةلق مهنمو اهريغو ةقسولا ةيرق يف مهنمو سبلا مأو ةبعقلا ةيرقب

 . ةدج هوي دو رك و

 :مهريهاشم نمو
 مهنم ىلوت نم لوأ وهو :يمتاحلا دهاز نب كرابم نب دهاز فيرشلا ©

 .ةمتاوحلا ةخيشم

 فارشألا ةخيشم ىلوت : يمناك هزل نب رصان نب هللا دبع فيرشأا 4

 52500006 ؟يصتضاَوكنتِلا دبع نب دمحا فيرشلا ©

 . يمتاحلا هللا دبع فيرشلل ًافلخ

 هللا دبع نب دمحأ فيرشلا همعل ًافلخ ه08٠5١ ماع ةمتاوحلا 0
 . يلاحلا ةمتاوحلا خيش وهو « ىمتاحلا



 (ءاحلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 5

(5) 

 نويتاريخلا ناذوح لآ فارشألا

 . "تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ

 ( 9ناذوح فيرشلا بقع مهف

 ةرامإل ًابلط عزانت نمم هيبأ ةيرذ عجشأ نم تيبلا اذه سأر ناذوح فيرشلا
 اكرات هيقفلا تيب ىلإ جرخف «كلذ نم نكمتي ملو «يناميلسلا فالخملا
 ةهج نم (نازاج ةقطنم) يناميلسلا ٍفالخملا ىلع ىلوتساو داع مث ؛هنطو

 رثكأ هل مدت ملو م045١  144١قفاَوملا]ه08١١  ه /١١81 نميلا مامإ

 دقو :«تاريخ نب دمحم نب دمحل أ !ويدمهافيرشلا هيخأ نبا اهداعتسا ثيح

 ناك دقو «تاريخ نب دمحم نب

 هلكوأ امدنع هيبأ ةايح ىف ناذّوح_نب.دمحيأ َيرَشلا هنبا ىفوت دقو ءهرمأ عاذ

 :لاقو هوبأ هيلع نزح دقو هيقفلا تيب ةنيدمب ماهملا ضعب يف

 يراوجو هروج نيب ناتش هير رواجو يئادعأ ترواج

 لتق م٠75١ ويام قفاوملا /ه77١١ ةنسل ةرخآلا ىدامج رهش يفو

 .(©9ههتربقمب نفدو 2297فوجلاب يتاريخلا ناذوح فيرشلا

 .نميلا ةأارس نم ضرحو «هيقفلا تيب يف ناذوح لآ ؟*نكسيو

 كلذ دعيو .ةيدوعسلاب ايبصو شيرع وبأو نازيج ةنيدم يف نونكسي اضيأو

 .(ءاخلا) ةدام ثحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ناذوح لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .نارجن بونج يف عقت :فوجلا ()
 يناميلسلا قالخملا :يليقعلا ء«115 6151 78 157 ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا (5)

 .,"46 ,795 ص ١ حج

 ١16. ص :اهب ةقحلم ص «تاراشإلا حضوأ :دومح- نب دمخأ ه)



 اع (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . ضرح يف ملع تيب تيبلا

 :مهريهاشم نمو
 ًاعجرم ناكو :يىتاريخلا ناذوح يضاقلاب بقلملا دمحأ نب يلع فيرشلا »©

 ملعو ضئارفلاو هقفلاب ةمات ةفرعم هل ناكو ضرح لهأل ىوتفلا يف

 . تاريخ لآ ءاملع نم وهو : يتاريخلا نادوح دمحأ نب نس ففيرشلا 2

 .ًاضيأ مهئاملع نم وهو :يتاريخلا ناذوح يلع نب دمحم فيرشلا ©



 نويتاريخلا ناذوح لآ فارشالا ةرج

0 



 ثاريمع نب دمحم ني ناذوح نب

 ىلع بفع

6 



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4٠

 (مقا/)

 ةيدومحلا ناذوح لآ فارشألا

 ."7ةيدومحلا فارشألل ةيسيئرلا ةسمخلا ذاخفألا دحأ مهو

 دومح يوذ دج .دومح نب كرابم نب ناذوح فيرشلا بقع مهف
 . ةلدابعلا

 هجم فادحا ىف كراش هك ةوويخ نع كرات كيرقلاووبأ تاكو

 ١ .0هإ#3-4 قفاوملا /ه ١١17 ةنس ةمركملا

 :مهو ةثالث بقمنأ (يذلآ"نانب فيرشلا "0هنبا بقعأو

 .ماجل فيرشلا - ١

 40 ساق لآ لي :: عاق فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 .ةمركملا ةكمب ناذوح لآ فارشألا نكسيو

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةلدابعلا ةيدومحلا فارشألا :رظنا )١(

 . 7١56 ص ه ج مركلا حئانم :يراجنسلا (5)

 .” ص ةيناثدعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا ()

 . (ءافلا) ةدام تحت ءرخاف لآ فارشألا :رظنا (4)



 5١١ (ءاحبلا) فرح /زاحجحلا فارشأ مجعم

(84) 

 رومعلا ةمزاوحلا فارشألا

 .©")رومعلا فارشألل ةيسيئرلا ةتسلا ذاخفألا دحأ مهو

 فارشألا دج ءورمع نب ميركلا دبع نب مزاح فيرشلا بقع مهف

 :امعو شا ةقعو .؟؟ارومسلا

 . كيس دمحم :فيرشلا - ١

 .نيدباعلا نيز فيرشلا - ؟
5 . : 7 

 املهو "7نيعرف ىلإ نومسقتيو

 : لوألا عرفلا

 نوعرفتيو «يرمعلا مزاح نب نيدباعلا نيز فيرشلا بقع :نيدباعلا نيز ووذ

 :مهو عورف ةثالث ىلإ

 نب دمحم نب ناطلس نب ىيحي نب نيدباع فيرشلا بقع مهو : نيدباع ووذ

 . يرمعلا ىيحي نب انهم فيرشلا بقع :انهم ووذ

 . يرمعلا نيدباعلا نيز نب باقع

 .(نيعلا) ةدام تحت .«تيكاربلا ورمع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . يرلاو يميركلا :يترجشم يف اذكو )3(

 .ةيلاتلا رومعلا ةمزاوحلا فارشألا ةرجشم :رظنا

 .يتاكربلا يزاغ نب ميشح فيرشلا ةياور بسح (0)



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 : يناثلا عرفلا

 :امه نيعرف ىلإ نوعرفتيو «يرمعلا مزاح نب ديس

 : يرمعلا زيزعلا دبع نب فرش فيرشلا بقع :فرش ووذ

 .يرمعلا زيزعلا دبع نب ناتيشب بقلملا دوعسم فيرشلا بقع :ناتيشب ووذ

 . يفرعلا ءاضقلا

 :مهريهاشم نمو
 مهريبك وهو : يرمعلا زيزعلا دبع نب.ةوعسم نب اضر نب دمحم فيرشلا ©

 . يلاحلا



 فددر

 رومعلا ةمزاوحلا فارشألا ةرجشم
 «نيدباعلا نيز يوذ - ناتيشب يوذ - فرش يوذ»



 م م

 بوك



 8 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (م80)

 رومعلا ةردايحلا فارشألا

 . ©)رومعلا دنس يوذ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ مهو

 فيرشلا هنبا يف هبقعو .(7تيكاربلا رومعلا دج ءورمع نب ميركلا دبع

 :مهو عورف ثالث ىلإ يلاحلا دهعلا يف نوعرفتيو
 نب دمحم نب دعس نب ةزمج نب يىجهم فيرشلا بقع :يجهم ووذ ١-

 نب دعس نب دمحم نب دعس نب دمحأ فيرشلا بقع :دمحأ ووذ-؟

 رديح نب دمحم نب دعس نب هللا دبع فيرشلا بقع :هللا دبع ووذ - "*

 :مهريهاشم نمو
 يف مهريبك وهو :يتاكربلا يرمعلا ديبع نب بيرغ نب دباع فيرشلا ©

 . يلاحلا دهعلا

 .(نيعلا) ةدام تحت :«تيكاربلا ورمع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 ,دثئس نب لكعس نب رديح : يرلا ةرجشم يفو «يميركلا ةرجشم يف اذك )0(

 . ةيلاتلا رومعلا ةردايحلا ةرجشم :رظنا





 :ا/

 ظ تيكاربلا رومعلا ةرداحلا فارشالا ةرجشم ظ



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 18

40 

 نويتاريخلا رديح لآ فارشألا

 ."'”تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ مهو «يرديح مهدحاول لاقيو

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب رديح ففيرشلا بقع مهف
 يف هوبأ هيلإ دنسأ دق عرفلا اذه سأر رديح فيرشلا ناك دقو .تاريخ

 هدعب يناميلسلا فالخملا ةرمإ م774١ قفاوملا/ه87١١ ةنس رخاوأ

 هوخأ هنم الدب ىلوتو هتيالو نود تزل قنتف تثدح هيبأ ةافوبو ءهل هتيحمل

 «ةهالااةيالو دمحم نب دمحأ فيرشلا

 : "7(نازاج ةقطنم) يناميلسلا ٌفالخملا.هتيرذ نم ىلوت نممو

 فالخملاو شيرع يبأ ريمأ ناكو :يتاريخلا رديح نب يلع فيرشلا ©

 فيرشلا ىلوت مث دمحم نب ىيحي فيرشلا همع نم ًالدب يناميلسلا
 ةرم يناميلسلا فالخملا ةرامإ ىلوت مث «هتافو دعب رامسم وبأ دومح

 دعب رصم ىيلاو اشاب يلع دمحم لبق نم نميلا ةماهت نم مسق عم ىرخأ

 )١( (ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا .

 فالخملل مهترامأو يتاريخلا رديح فيرشلا ةيرذ ةفرعم يف عسوتلا بغر نمل (0)

 :رظنيلف «يناميلسلا
 «141 ص ءدوعلا خفت :هسفن فلؤملا «108 748 ص ءدجسعلا ةصالخ :يلكهبلا
 ةهزن :هسفن فلؤملا 21737 17١: ص يتاورسخلا جابيدلا :شكاع ؛75١ ص ةيشاح
 ص مالكلا ةصالخ :نالحد 4٠. ص ا“ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا «فيرظلا
 ١57. ص كلملا ضيف :يولهدلا .*4

 خيراتب ١5/8 ةقيثو ؛يكرت ةيعم ١5 رتفد ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد «ةيلاتلا ةقيثولا رظنا
 .ه78١ ةجحلا يذ



 8,8 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةنس رديح نب يلع فيرشلا يفوتو دومح نب دمحأ فيرشلا ءاصقإ
 1 1 . م1818 قفاوملا /مم4

 ةرامإلا يف هابأ فلخ :يتاريخلا رديح نب يلع نب نيسحلا فيرشلاو ©

 م1841 قفاوملا /ه15714  ةنس ىتح مم قفاوملا/ه5054١ ةئس

 دقو ءهيقفلا تيبو نميلاب ديبزو اخملاو .ةديدحلا هذي تحت تناكو
 لآ فارشألا يف جاتلا ةرد وه) :شكاع لاقو نوخرؤملا هحدتما
 دقو ةيعرلا يف الداع ناكو م75 قفاوملا /ه ١77 يفوتو (تاريخ

 .هتلود تيوق

 ًاداوج ناك : ىتاريخلا رديح نب ىلع نب دمحم نب نسحلا فيرشلا ©

 روم يداو ىلإ شيرع يبأ دم ةولبلا نلوت ,ًاديجم ارعاش ًالاضفم

 ىلع نب نيسحلا فيرشلا دهع ئف.ةاخملاو ديبزو ةديدحلا رذدنب ىلوتو

 .ياجفهلا رْشِع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف يفوتو

 ةرامإ نمز ىف ةيحللا ىبللع_ىلوتو :يناَريِخلا رديح- نب ىيحي فيرشلا 3

 .رامسم ىبأ دومح فيرشلا

 دلو ةيبأ دالوأ ربكأ ناكو : ىتاريخلا رديح- نب يلع نب دمحم فيرشلا ب

 ناكو ءءارضخلا ةعلق ىنب يذلا وهو 2«م١04١ قفاوملا/ه7١١١ ةنس

 .م١187 قفاوملا /ه7557١ ةنس يفوتو «هيبأ ةرامإ ىف زراب رود هل

 :مهريهاشم نمو
 يفوت دقو رديح لآ خيش ناكو :يتاريخلا بلاط وبأ نب نسح فيرشلا ©

 .ًابيرقت ه٠1411 ةئس لفقلا ةدلبب

 روم يداوب ةليجبو ضرتعملا ةدلب يف رضاحلا دهعلا يف مهنكاسمو
 ةدلب نونكسي نم مهنمو «نميلاب ناديح لبجو ضرحو ةرهزلا ءاضق عبات

 ةدلبو «.شيرع يبأ يفو ةطماصب هيل يداوب رديح لفق اهل لاقيو لفقلا
 .ددعلا وريثك مهو .«ةيدوعسلاب شيرع يبأ عبات نازيج يداوب صصجملا



 (ءاحلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم “2

 ع بام سمس ب يي سس مس سام ا واع ع

 -  ييوسييب بيسي و مس عم سس. سس سع

 اسم هب اسس

 يي ود ا ع حم
 2 ١ ١

 00 1 ولا

 07 يس م 3

 2 كه نع زرع ع دع ااه ار رقت ريل ةمفع حب

 0 0 مهسير اليسا مسبح ميا ليمرتلا : للا ٠
0 

 سمسم ميس ١ و حملا يسم ل سووا
 هممت سم سمن و

 هل اكابين ١ نش مع ميلا وشل ؛ مطار لاوس م اماو كي

 مام اينلط روش متم اوعزملا ماسلا اطعمه رك» در الا يس لب الرسم
 ع 1

 + / شفط لاروع ٌسرف د كلئذ ماتم و ميهئرشم داخ رع سر شو مس[سلا رديه أ ٠

 ايما سدس مرسم مرو ا ادم العد طر 1و ئاطلا دس اسيرفيعس ل اس مرنم

 ١ وز اوط مشب ع٠ ريكو لتعم ارش يبت وتسل لييبا رب اش اسد ٠ سرع

 لماوماو ري نإ مهد ,ينكرم مه 7 مذ سعب سرب هياياسلا يهم ع معبد 1

 رابتر 0 لهب سيدرا الع رأسا السام رمل
 - رم كرو! ؛

 « ماسلا تا مهيد يم لانسر لستم يبس "يمد ٌرطسلا لدا همام

 .2 ماما كاس رم هس لع انقل رو جم فس رووا

 ب يعي لق راس ساد م هرملا يذم سايز اش وس ظنك سا هيكل ا 4

داهم كلز ل دام اركاسم» الفيس ةهكركاه سيرسل
 هسا لم 

 هلترلا امل دما هييد انو هّيسر ثدسبرا دعأل مس نك يبو 00

 : ١ ١ ماع سمر: مهام دياب ين ال هيانكر طا رز ركز سس

 ةينامثعلا ةلودلا نم شيرع يبأ ويلا يتناريخلا رديح نب يلع فيرشلا ل ةهجوم ةقيث

 ه 1778 ةجحلا يذ “ يف ةخرؤم



 5 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 بحبس سس ل سل للعلا. را  ااشمسمل

 مرت

 دءاعلا



2 0 4 5 

 اكو



 دفن (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

310) 

 ةيواقنعلا يوالخلا لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا 2)يرصب لآ فارشألا تويب دحأ

 نب دمحم نب "”يوالخلاب بقلملا 7يلع فيرشلا بقع مهف
 أر ىلع فيرشلا يمس دقو .ينسحلا يواقنعلا يرصب نب رمع نب دمحأ
 رقتساو ةيعارز ًاضرأ اهب كلتماو ءالخلاب ماقأ ثيح «يوالخلاب تيبلا اذه
 اهنكس يتلاو ةيرحبلا فارشألاب:ةمداخملا ةيرقب . ترق وم رثكإ كيع اهب
 يتلاو مك ١١ ىلاوحب انق ةنيكم” نع دغبت يتلا ةينيسحلا ةزمامجلا فارشألا
 يمس مث نمو ةيواقنعلا نسحتلا ىنب فارشألا هتمومع ءائبأ يقاب اهنكسي

 . يوالخلاب

 : هيئبا ىف هبقعو

 دريدا نفرشلا

 )١( (ءابلا) ةدام تحت ؛«ةيواقنعلا ىرصب لآ فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا يوالخلا لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 :ةرهاقلاب ةيموقلا تاظوفحملا راد :رظنا يوالخلا لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعملو ()
 نيع ١41/4 لجس م474١ قفاوملا/ه559١ ةنسل انق تافلكم رتفد "0 نزخم
 نأشب تاعيابمو تاداهشل ةيعرشلا انق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب قئاثولا راد 14
 ١757 ١7٠0٠ه/المواقق ١8848 نم يواقنعلا نسح نب فارشألا تابترم)
 .قفاوملا/ه569١١ ةجح ماك انقب ةيواقنعلا نسحلا ينب ججح ةعومجم .( م5
 ,1ا ص ةيبهذلا زونكلا :رقص ,م179/87 قفاوملا /ه ١١98 ةنسل ىرخأو م١
 ١188. ص رصم ةبورع :لولمش .57 ص نابرعلا :رماع ناميإ



 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 435

 سيوسلا ةنيدمبو براغ سأر ةنيدمب نونكسي يلاحلا دهعلا يف هبقعو

 ةيرقب كلذ لبق اوناكو اهب فارشألل نوطلاخم مهو م1955 ةنس لذنم

 انقب مهكالمأ تلاز امو «ةينيسحلا ةزمامجلا فارشألا اهنكسي يتلا ةمداخملا

 مهتمومع ءانبأ يقابك نوظفاحم مهو براغ سأرو سيوسلاو ةمداخملاو

 .مهنيب اميف تارهاصتلاو محرلا ةلص ىلع

 :مهريهاشم نمو

 مداق لوأ وهو :يواقنعلا يوالخلا يلع نب دمحم نب دمحم فيرشلا ©

 ءانبا هعمو م 195٠ ةنس انقب ةمداخملا ةيرق نم سيوسلا ىلإ مهنم

 يوالخلا دمحأ نب ىلع فيرشلاو دمحأ نب رمع فيرشلا هتمومع

 .اهب لورتبلا تاكرش يف لمعلل

 . يواقنعلا يرالخلا_يلع نب دمحأ نب رمع فيرشلا ©

 . يواقنعلا يوالخلا يلع نب دمحأ نب يلع فيرشلا ©

 . يواقنعلا يوالخللا يلع نب دمحأ نب دمحم فيرشلا 8

 ةطرشلاب ديمع :يوالخلا يلع نب دمحم نب دمحم نب رخاف فيرشلا ©

 . ًايلاح



 يواقنعلا يوالخلا لآ فارشألا ةرجشم
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 1 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

»6 

 نويجاوخلا فارشألا

 عورفلا دحأ مهو «يجاوخ مهدحاول لاقيو .(0)نويجاوخملا فارشألا
 . نييناميلسلا 2)ىفاعملا لآ فارشألل ةيساسألا

 نب ناميلس نب يجاوخلاب بقلملا يلع فيرشلا ىلإ نوعجري
 .بيطلا يبأ نب ىبحي نب يفاعم نب مزاح نب ىيحي نب مناغ

 يهو «نييجاوخلل تناك اهتسائرؤت:اهالو امو ًايبص ةنيدمب مهنكاسمو
 نامث ماع يف كلذ ناكو يِجاوَحِلا لي ثراهم نب بيرد فيرشلا طاطتخا
 ه ٠١٠١ ةنس مهراشتنا ناكو7يزامنلا هركذ امك ةئامعستو نيسمخو
 يدل ركدناع نع

 ايبص يداو فارطأ يف ًاميدق 27ةيجاوخلا فارشألا نكاسم تناكو

 :رظنيلف «نييجاوخلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 219/4 ١18 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ١5. ص يناورسخلا جابيدلا : شكاع
 لاكمال “اوال سال لال" ىلا 7 ءلها١ 159 18١. ص يناميلا قيقعلا :نامعنلا
 بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 25١١ ٠١. ص باقتلا فشك :يمزاحلا 58
 يناميلسلا فالخملا :يليقعلا 40٠. . ص :فارشإلا :هسفن فلؤملا 217 - 5١ ص
 ع ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا .454 ل٠٠ ص اذ حج

 نيسح نب دمحأ ريمألا دع نيح :يلكهبلا أطخأ دقو» "8 ص لصفملا دقعلا :يكلهبلا
 وه نييجاوخلا نم ريمأ لوأ نأ الإ ءايبص ةرامإ ىلع مهنم نيمئاقلا لوأ يجاوخلا
 : يدمضلا كلذ يف مجار ءههاكض١ ةئس يجاوخلا مساقلا نب ىسيع نب ىسيع فيرشلا

 .ةقرفتم ىرخحأو .408 ؛”9 ال٠5 ال08 5١" ص ىناميلا قيقعلا
 )١( (ميملا) ةدام تحت «يفاعملا لآ فارشألا :رظنا .

 . ١١ ص فالخملاو ايبص رابخأ يف ةفالسلا ةصالخ ()

 .ةيلاتلا ايبص ةنيدم لهأ ةيجاوخلا فارشألا نيب حلصلا ةقيثو :رظنا (4)



 (ءاخلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ظغ 4

 (فارشألا ةمالس) ىلفسلا ةمالسلاو ىريقشلاو ايبص يف يناميلسلا فالخملا

 سيمخو نيتبعشلاو انق يف ريسع يحاون ىلإ مهنم تويبلا ضعب تلقتناو

 .نميلاب هيقفلا تيب ىلإ مهنم تيب لقتناو ءرحبلا

 3 نتن نتايبانلا هكالكتلا و اذس ةرامإ مهنم ديدعلا ىلوت دقو

 مهنم مئاق لوأ وهو : يجاوخلا ىسيع نب نيسح نب ىسيع فيرشلا

 .م16554١ ققاوملا /ه 40١ ةنس يفوتو «أيبص ةئيدمب رمألاب

 فيرشلا همع فلخ دقو :ىجاوخلا شراهم نب بيرد فيرشلا

 .م ١5805 قفاوملا/ه 954 ةنس ىفوتو .نيسح نب ىسيع

 .ايبص ةرامإ ىلع ًابيرد فيرشلا يفل#لقو :ىسيع نب بيرد فيرشلا

 فيرشلا فلخ دقو : يجاوخلا | ىسيعا نب نيسح نب دمحأ فيرشلا

 ةنس ىف ىفوتو (ما1/ قفاوملا /تق ١١١.1 ماع ىسيع نب بيرد

 فالخملا مكح ًاليلج 0 ناكو م1 قفاوملا /ه ١٠١م

 . يناميلسلا

 ةنس ىفوتو ايبص ةرامإ ىلع هابأ فلخ دقو :دمحأ نب نيسح فيرشلا

 فالخملا مكح هيبأك ًاليلج ًاديس ناكو ؛م17847١ قفاوملا مه ٠١5

 .اضيأ يناميلسلا

 :يجاوخلا ىسيع نب نيسح نب دمحأ نب نيسح نب دمحم فيرشلا

 رصاعملا وهو :غم1776 قفاوملا /ه175١1١ ةنس يفوتو هايأ فلخ دقو

 /ه *١١١ ةنس يفوتو مهئارمأ رخآ ناكو :دمحم نب بلاط وبأ فيرشلا

 مهلازأ نأ ىلإ نييجاوخلا يف ايبص ةرامإ تلظو «م١154 قفاوملا

 .اهريغو 18١. 774 50١ ص يناميلا قيقعلا :يدمضلا )١(



 ل سس يس ص بيسسسس_ ل ل 2 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 رشع ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا رخاوأ يف (1) تاريخ لآ فارشألا

 رهاوجلا بحاص مهركذ امك عورفلا نم ددع ىلإ نويجاوخلا 0

 : مهنمو ' فاطللا

 ميركلا دبع نب ديفم فيرشلا نإ) لاقو يدمضلا مهركذو :ديفم دالوأ :ًالوأ
 دمض يداو لأ هنكحسموو ليشم لآ فارشألا لج وهو يجاوخلا نيسح

 فيرشلا مهخيشو « ىريقشلا ةيرقب ًايلاح مهنكاسمو 06 ةنس يفوتو

 . يجاوخ ىيحي نب ميهاربإ

 :مهريهاشم نمو

 نباو يجاوخلا نيسح نب ميّركلا اديع نب ديفم نب ىسيع فيرشلا

 ٠١١١ ةنس ناضمر ئف الق (دقو كيفَ نب ديرو نب نيسح فيرشلا هيخأ

 نب بيرد فيرشلا مهفلخو ناعجشلا رداون نم اوناكو 0 ا نئاوملا د

 يفوت م1 ” قفاوملا 7521177 ةّنَُس يفوتو ءهدمض يداو سيئر ديعم
 نب نيدلا زع نب دمحم فيرشلا هفلخو هرصع يف دمض لهأ دع واكو

 1 ا و

 .(ءاخلا) ةدام تحت «نويومنلا تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(
 )١( ص :يمعنلا ١78 - 4/١.

 دبع فيرشلا دالوأ مهلا يزامنلا ركذو 7 55 ص 0 قيقعلا :نامعتلا (9)
 .يميقرتب ١١ ص ةفالسلا ةصالخ ؛مسقلا يب أ نب ىسيع نب ميركلا

 .,"ه5 ص قيقعلا (4)

 ,يميقرتب ١٠١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا (4)

 . 768 ص يناميلا قيقعلا :نامعنلا )00



 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ع

 :مهريهاشم نمو
 .نيينامثعلا مامأ ايبص ةنيدم لثم :2)يجاوخلا فيرش دمحأ فيرشلا ©

 يجاوخلا مساقلا يبأ نب ىسيع نب بيرد فيرشلا بقع مه :29بيرد لآ :ًاثلا

 .نازاج ةقطنمب ىلفسلا ةمالسلا ةيرقب مهنكاسمو

 مساقلا يبأ نب ىسيع نب ركب يبأ فيرشلا دالوأ مه :20كرابم لآ :اعبار

 .نازاج ةقطنمب ةوشعلا ةيرقو رحابلاو شيرع يبأب مهنكاسمو يجاوخلا

 :مهريهاشم نمو

 ا ايزل يهتم

 دبع كلملا دهع يف شيرع يبأ ريمأ::مصقألا يلع نب رمع فيرشلا «
 .زيزعلا

 . يلاحلا مهخينش : يجاوخلا رهاط دمحم فيرشلا ©

 دمحم نب يدهم نب بلاط يبأ نب ؛, نغاطم تفيرشلا بقع :27نعاطم لآ : اسماخ

 . يجاوخلا ىسيع نب نيسح نب دمحأ نب ىسيع نب

 :مهريهاشم نمو
 ةصق ببسب هنأ يمعنلا ركذ يذلاو :يجاوخلا يداه نب ىيحي فيرشلا ©

 .فاطللا رهاوجلا هباتك فيلأت يف ببسلا تناك هل تثدح

 ةيجاوخلا خيش * : يجاوخلا يداه ىيحي نب رصان نب زيزعلا دبع فيرشلا 5

 ) )1١ص ةيئاميلا ةلحرلا :ىتاكربلا فرش 7١ .
 ٠١ ص ةقالسلا ةصالخم :يزامنلا ء147 ء197 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا (؟)

 .يميقرتب 5١ ص ةفالسلا ةصالخ (9)
 .يميقرتب 1١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ,7517 ص يناميلا قيقعلا :نامعنتلا (5)



 3701 ا هر (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 . ىلفسلا ةمالسلا ةيرق خيش : يجاوخلا ينارمح نسح نب ىيحي فيرشلا ©

 ةيرقب ةيجاوخلا ةليبق خيش :يجاوخلا موزخم ىيحي نب ميهاربإ فيرشلا ©
 . يريقشلا

 .دالبلا ةديرجب ىفحص

 ةقطنمب لدع بتاك :يجاوخ رصان نب نيسحلا نب دمحم فيرشلا ©

 .هتاقيروو تايورم ضعب نم تدفتساو هب تيقتلا نمم وهو «نازاج



 (ءاخلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ةارش كلب
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 ل يبل بج سبب( ح؟” يس ١ :ةرفزا (ءاخلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 (ة8)

 تاريخ لآ فارشألا

 ىدحإ مهو (0)نويتاريخلا مهل لاقيو «يتاريخ مهدحاول لاقيو
 . ")يناثلا يمن يبأ فيرشلا ةيرذ نم ةيسيئرلا لئابقلا

1 
 ٠ 2 0 1 5 5م 1 2

- 2 

 يناثلا يمن يبأ نب ريبش نب ريبش نيابي فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )01(
 : رظنيلف ؛؟ هبقعو

 دوعلا حفن :هسفن فلؤملا ءامدعب امو.« 7-55) 2318 ص دجسعلا ةصالخ : يلكهبلا
 :نالحد ٠#« 0١.« ص لصفيلا دقعلا : هسفن»فلؤملا .(هلك) دومح فيرشلا ةلود يف
 دمح 2570 787 ص ١ < ناَميِلَسلا قالختملا 7“ يليقعلا ”4 ص مالكلا ةصالخ
 فيرشلا ؛« 5 ص دجن رابخأ نم :بيدأ دمحم ؛:88١ ص ١ ج همجعم :رساجلا
 2١ ص ةيناندعلا لئابقلا :هسفن فلؤملا «159 06 ص ةكم ءارمأ لوادج :دعاسم
 64١٠«2 ص بختنملا :يناطلا . 14" ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا
 6 277” ص يناورسخلا جابيدلا :شكاع : 88 .مل17 ص نميلاو ةكم نيب : يدالبلا

 نل# ن54 .١٠ا/ ىلا ,”ه ص ىناميلا قيقعلا :يدمضلا ,«158 «١٠ا ١
 .1455 ص ١ ج دئارفلا ررد :يريزجلا 7١7« ص رهازلا قئادح :هسفن فلؤملا
 2505 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا «يميقرتب 8١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا
 :روكشلا دبع هللا دبع ١7١7 ص رهاوجلا «447 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا نماض
 رخافلا ردلا :رهاطلا «58 ص ؟ ج كلملا ضيف :يولهدلا 0 ص ةكم فارشأ خيرات
 تاراشرإلا حضوأ .دومح نب دمحأ .159 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ٠١ ص
 ء74 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ؛"8١ ص ١ ج رطولا لين :ةرايز «ةعيمج
 .1731 - 7417 ص ١ ج يناميلسلا فالخملا :يليقعلا .84 ص فارشإلا :هسفن فلؤملا
 «نسحلا بلاط يبأ نم) ١19 مقر نيدباع 515 ةظفحم «ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد
 . (يتاريخلا رديح- نب يلع نب نيسحلا فيرشلا

 .(نونلا) ةدام تحت :؛يناثلا يمن يبأ بقع «نويومنلا فارشألا :رظنا )١(
 :ةيلاتلا «تاريخ لآ فارشألا عورف ةرجشم :رظنا هزل



 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 15

 2كم 222222220030000

 نأ ىلإ ا ا أر تاريخ فيرشلا حزن دقو .يناثلا

ىلع كلذو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا رخآ يف شيرع
 يتلا ثداوحلا رث أ 

 ا 6 هر ب د ترج

 يب يف ء ءاهقفلا ( ضعب 0 بدألاب ًاملاع تاريخ فيرشلا ناكو

 بناجب هربقو هيلإ ةبوسنملا فارشألا ةربقمب نفدو اهب يفوت ىتح شيرع

 ةلود مهل اددسسأو هدافحأو هدالوأ رشتنا اهنمو .هرمع يذلا دجسملا

 نازاج ةئيدم قرش عقت يتلا «شيرع يبأ ةئيدم مهتمصاع تناكو .ةرامإو

 : ايرقت مك

 ءنسح فيرشلا :مهو ؛ءاثبأ ةثالث تاريخ فيرشلا بقعأو

 وه تيبلا اذه لهأ نم 7ىئاميأسلا بكحلالا مهنم كلم نم لوأو

 نم نرق فصن نم رثكأ كلذو_تاريخرويههدوت نب دمحأ فيرشلا هديفح

 قفاوملا /ه04١١ ةنس ةدعقلا يذ 5 ىف ىفوتو شيرع ىبأ هدج ناطيتسا

 ناكو ءةتس ١5 كلذب هتيالو ةدمو ضرح ىف نفدو م17 ريائثي ٠١

 فيرشلا ريمألا ربكألا هنبا هفلخ مث ءًاحودمم ًاداوج ًاعاجش هللا همحر

 مهترامإ ترمتسا ثيح ًاريمأ ١5 مهنم ىلوت دقو يتاريخلا دمحأ نب دمحم

 .نامزلا نم نينرق يلاوح

 :مهو عورف ةدع ىلإ يلاحلا دهعلا يف نوعرفتيو

 نب دمحأ نب دمحم ْس دومح- فيرشلا بقع 0 وبأ دومح كت

 .ةيلاتلا فالخملل تاريخ لآ ءارمأ ةرجشم :رظنا )١(

 شيبو ايبص نيب ةقطنملا) رضاحلا دهعلا يف فالخملا ىلع قلطي :يناميلسلا فالخملا
 اليك 55+84 اهتحاسم طسرتمو ةحمقلاو قوقشلاو ةيعش يتب ةليبقا عقارن ًاضيأ لمتشيو

 .ًابيرقت
 .(ءاحلا) ةدام تحت ءرامسم وبأ دومح لآ فارشألا :رظنا (؟)



 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . تاريخ نب دمحم

 :؟ةووفنست لآ 5

 . تاريخ نب دمحم

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب رديح فيرشلا بقع ا يلا

 . تاريخ

 هب دمحم نب دذمحأ نب دمحم نب ريشب فيرشلا بقع ل

 . تاريخ

 . تاريخ

 :رب دمحم نب دمحأ نب دمحتت نب.زفاظ فيرشلا بقع :20 فاظ لآ - 5

 . تاريخ

 , دمحم نب سرافب ريهشلا .ملعريكي زرقا بقع : 00سراف يلع لآ -

 .(ميملا) ةدام تحت ءدوعسم لآ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءرديح لآ فارشألا :رظنا (؟)

 . (ءابلا) ةدام تحت ءريشب لآ فارشألا :رظنا (”)
 .(نوتلا) ةدام تحت ءرصان لآ فارشألا :رظنا (:4)

 . (ءاظلا) ةدام تحت ءرفاظ لآ فارشألا :رظنا (5)

 )١( (نيعلا) ةدام تحت «ىلع لآ فارشألا :رظنا .
 ) )0.(لاذلا) ةدام تحت «بايذ يبأ لآ فارشألا :رظنا

 ) )8(ءاطلا) ةدام تحت «بلاط يبأ لآ فارشألا :رظنا .

 نب دمحأ نب دمحم نب دوعسم فيرشلا بقع :



 (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 6

 . تاريخ نب دمحم

 نب بلاط يبأ نب شنلاب بقلملا دومح فيرشلا بقع :7)2شنلا لآ - ٠
 . تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 نب بلاط يبأ نب يمركملا بقلملا ىلع فيرشلا بقع :2ةمراكملا ١
 . تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 نب ديعح نبدأ نيد نع عن تقرقلا شع دب(9 شالا تناك
 . تاريخ

 تا و ورح كرش ينط 40 ع نانو
 نب ليقع يبأب ىنكملا بلاط يبأ فيرشلا بقع :؟9ليقع لآ - 4

 . تاريخ نب دمحأ

 تاريخ نب دمحم نب دمحأ ليايضاصقرشلا بقع :؟زاوف لآ 6

 .نسح فيرشلا هيخأو

 :ساربتع نب: ليس ةن ناكوسع اقياعلا نقع +90 لآ

 يف مهنم ةلقو ةيدوعسلا بونج يف نونكسي مويلا "تاريخ لآ لجو

 .(ماللا) ةدام تحت «شنلا لآ فارشألا :رظنا )١(

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمراكملا فارشألا :رظنا (؟)

 . (ءايلا) ةدام تحت «ىبحي لآ فارشألا :رظنا ()

 .(ءاحلا) ةدام تحت «نيسح لآ فارشألا :رظنا (4)
 .(نيعلا) ةدام تحت «ليقع يبأ لآ فارشألا :رظنا (5)

 , (ءافلا) ةدام تحت «ءزاوف لآ فارشألا :رظنا ()
 . (ءاحلا) ةدام تحت «ناذوح لآ فارشألا :رظنا (0
 فيرشلا بقع :روصنم لآ :تاراشإلا حضوأ بحاص «تاريخ لآ نم ًاضيأ انل دروأ (4)

 .ايبص يداوب ةيئيسحلا ةدلب ناكس تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب روصنم

 دمحأ نب ةزاوقلاب نيروهشملا نسح لآ دج نسح نب نازوف فيرشلا بقع :نازوف لآو
 - مهئاصقتسا نم نكمتن مل «شيرع يبأو ةطماص ةنيدم ناكس ؛تاريخ نب دمحم نب



 علا (ءاخلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 لمش ةخيشم مهكلم لاوز دعب مهل ناكو  نميلأ لامش يف رضاحلا دهعلا

 ةخيشم مهنم ىلوت نم لوأ ناكو «خياشم ةدع ىلإ تلوحت مث مهتفاكل

 نب دمحم فيرشلا هنبا هفلخ مث بلاط وبأ يلع نب دمحأ فيرشلا لمشلا
 خيش رخا ناكو «بلاط وبأ دمحم نب عازه نب دمحم فيرشلا مث دمحأ

 .يتاريخلا دمحم نب ديز نب نسحلا فيرشلا وه مهل لمش

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 خويش نم وهو : يتاريخلا يمركملا دمحم نب دومح نب روصنم فيرشلا ©

 ضعب هنع تذخأ نممو «ةطماص ةنيدمب هب تيقتلا نممو «تاريخ لآ

 قفاوملا /ه4١5١ ةنس رخاوأ ىف هللا ةمحر يفوتو .تاريخ لآ تايورم
 .م1

 ًايضاق ناك :يتاريخلا يمركملا دوِمحانب دومح نب روصنم فيرشلا ©
 ةكمب ًارارم هب تيقتلا نممو“ةفّركمتلا ةكمب ')زييمتلا ةئيه ةمكحمب
 تاريخ لآ نع هتايورم نمار يثك»تدفَستاَو هتافص تدمح دقو ءةمركملا
 م1498 قفاوملا /ه ١5194 ةنس لاوش "4 يف ةمركملا ةكمب يفوتو
 .لدعلا ةربقمب اهب نفدو

 دومح نب دمحم نب دمحأ : تاراشإلا حضوأ : عجار . مهداوم رفوت مدعل مهيف عسوتلاو -

 5 47” ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ,:8 ل5 .3١؟5 ص

 .رصمب يلاعلا فاتثتسالاب :فرعي ام وهو )١(
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 فاظملا ةقطنمب ءارمألا
 تاريخ لآ فارشالا نم ىناميلسلا

 هتيالو ةدمو تارم ةثالث شيرع ينبأ ربمأ نب دمحم فيرشلا هيمغأ نيأ عزات
 ةئم ١4 ةعمشج

 له 1164 ةدعقلا يذ ل ٍلوتو

 سدس (ن)
 ةزانألا ف هيأ فل
 كيبتع 1 11714 نيد 1

 عدس( ث [ يدع [ثاويسسل تسل هت كل
 رامسم وبأ ١ يلع فيرشلا فلح ةرامألا يف هيأ قلع

 مهد از ربع اهالوتو ةرامألا يل ثارم ةثالث اهالوتو

 ةمطقتم

 امو ايبص ريمأ

 هه 1146 احلوح
 نم يلع فيرشلا فلرع

 ردح

 نقر م

 دسمان 5--
 أ 17737 ةنس ةرامألا ل رديح



2 

 تاريخ لآ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا

 شادن نييسح يحي رصان يلغ ريشب رديح درعسم دومح
 بايذ ىبأ ىتكملا سراف ريهشلا

 ك دوفسا و
 نشنلا بقلملا يمركملا بقلعلا 5

 6-5 ريس

 «(ضرن «؟تم





 5١: (ظ - ط - ض - ص /ش - س /ز - ر - ذ  د) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ظ . ط . ص . ص/ش .س/ز.ء.ر.ذ.د)



 م م

 بوك



 دو (ش  س زر  ذ  د) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

2214 

 ( شدت وتتم ث .5)



 م م

 بوك



 (لادلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 بورت

 لاَدلا



 م م

 بوك



 ال (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 ةيواقذعلا يلادلا لأ فارشألا

 .ةيواقنعلا 227نسح ينب فارشألا تويب دحأ

 لآ فارشألل رضاحلا دهعلا يف عماجلا دجلاو اقنع فيرشلا نب طاسب

 . يواقنعلا يلادلا نب ميهاربإ نب 9©2يلع فيرشلا وهف انقب "7يلادلا

0 

7 

40 
00 
(0 
0) 

 :اممهتو نيلجر نم يلع فيرشلا بقعأو

 فيرشلاو ءيلع فيرشلا :مهو ؛ءاثبأ ةثالث بقعأو :دمحأ فيرشلا

 ..كنمححم فيرشلاو . ىفطصم

 فيرشلاو دومحم فيرشلا :امهو « نيئبأ بقعأو : لدمحعم فيرشلاو

 . (ءاحلا) ةدام تحت «يواقنعلا نسح ىنب فارشألا :رظنا
 .(ءابلا) ةدام تحت ءطاسب لآ فارشألا :رظنا
 . ةيلاتلا يلادلا لآ ةرجشم :رظنا

 ةبورع :لولمش ٠١« ةيبهذلا زونكلا :رقص «غ40 ص ه ج باسنألا رحب :يعافرلا

 فيرشلا :بقع نم ىلادلا لآ اهيفو ءانق فارشأ ةرجشم 21١948 2٠١94 ص ررصم

 نايرعلا :رماع ناميإ ءاقنع نب طاسب نب كرابم نب طاسب نب نسح نب طاسب نب دمحم
 تابترم نأشب» تاعيابمو تاداهشإ انف ةمكحم تالجس («ةيموقلا قئاثولا راد «57 ص

 /ه 17٠١ ةئس ىلإ م1845 قفاوملا /ه ١5517 ةنمم نم «ةيواقنعلا نسح نب فارشألا

 .م1847 قفاوملا



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 18

 :مهريهاشم نمو
 ؛مهريبك وهو : يواقنعلا يلادلا ىفطصم نب دمحم نب دمحأ فيرشلا

 ماع يف انقب هللا همحر يفوتو ءانقب ةيواقنعلا فارشألا رايك نم دعيو

 .م19454١ قفاوملا/ ه6

 لآ رابك نم :يواقنعلا يلادلا ميهاربإ نب دمحم نب يراصن فيرشلا

 .م1917/4 قفاوملا /ابيرقت ه٠٠5١ ةنس انقب يفوتو يلادلا

 ةنس انقب ىفوت : يواقنعلا يلادلا ميهاربإ نب دمحم نب ديس فيرشلا

 .م1984١ قفاوملا/ه 7

 فارشألا ناعجش نم :يواقنعلا يلادلا يلع دمحم نب نسح فيرشلا

 انقب رصم كنب ماع ريدم :يواقنعلا يلاذلا يراصن نب افولا وبأ فيرشلا

 .م ١955 ةنس ققاوملا/ه ١517 ةنس اهب يفوت

 دهعلا يف يلادلا لآ ريبك :يواقنعلا يلادلا دمحم نب سابع فيرشلا
 . رضاحلا

 .ةيرهزألا انق ةقطنم ليكو :يواقنعلا يلادلا يراصن لامج فيرشلا
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 متضو اقنعلا طاسب نب دمحأ لآ ةرجشم

6 





 6١ (لادلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ةه)

 رومعلا ليخد ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 2"رومعلا فارشألل ةتسلا نوطبلا دحأ

 :امهو «هيئبا ىف هبقعو ءورمع نب ميركلا دبع نب دمحأ نب ديعس

 . ليخد فيرشلاو ءدماح فيرشلا

 : امهو "7نيعرف ىلإ نوعرفتيو
 .ليخد نب دماح فيرشلا بقع :دماح ووذ ١

 : ليخد نب. نيس :فيرشلا بقع :نيسح ووذ ١"

 .رومعلا مهتمومع ءانبأ يقاب عم ءماشلا ىدهب ًاعيمج مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 كلفلا ملعب ملع هل ناك دقو :يرمعلا ليخد نب دمحم فيرشلا ©

 . ةفايقلاب ةرهش هل نممو موجنلا باسحو

 مهريبك وهو :يرمعلا ليخد نب دماح نب هللا ليخد نب دماح فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا رومعلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ليخد يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (')

 .يرمعلا هللا ليخد نب دماح فيرشلا مهنمو رومعلا خويش ةياور بسح (5)





 فدل

 رومعلا ليخد يوذ فارشألا ةرجشم
 «نيسح يوذ -- هماح يوذ»

 ا

 روهشم

 فس 34

 5 7” 0 7 ا

 1 دبع روسشنم

 2 دابلو

 4 عبدو
 هللا دبع

 رد طمع سياف يلع

 لاللع حلاص

+ 0 
 .مح لا ام 1 7

 نمحرل 0 3 دمع ذوعسم لدجام يك 7
 هلتا ديع دامع

 قاير يداش
 دوعاع



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 6

21450 

 تازارحلا هللا ليخد ووذ فارشألا

 , "97تازارحلا فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ

 نب نسح نب دوعسم نب نب ليخد فيرشلا بقع مهف يبا: : ٠ب لمحم ٠ 2س 5 هن رشلا 4

 :مهو ءانبأ ةثالث هللا ليخد فيرشلا بقعأو

 ., تاكرب فيرشلا ١

 .زياف فيرشلا ١"

 - ما فيرشلا - "“

 ءاهب اولاز امو «ةيزارحلا ةيرقب « ةدح يقرش ةيزارحلاب مهنكاسمو

 .اميدق تازارحلا ةخيشم مهيفو

 :مهريهاشم نمو
 خويشو رايك نم :يزارحلا هللا ليخد نب تاكرب نب حيمس فيرشلا ك

 . تازارحلا

 فارشألا خويشو رابك نم :يزارحلا حيمس نب ميركلا دبع فيرشلا ©

 . تازارحلا

 لمش خيش :يزارحلا حيمس نب ميركلا دبع نب تاكرب فيرشلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تازارحلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا هللا ليخد يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟١)



 5 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دئاق لمعو ءزاجحلا كلم يلع نب نيسحلا دهع ىتح تازارحلل

 .©7نيسحلا نب لصيف فيرشلا ةئبا ىدل ةناجهلا تاوقل
 دهعلا يف هللا ليخد يوذ خيش :يزارحلا مشاه نب دباع فيرشلا ©

 .رضاحلا

 . يزارحلا هللا ةيطع نب ديبع فيرشلا ©
 .يزارحلا هللا ةيطع نب حلاص فيرشلا ©

 .يزارحلا دمحم نب رباج فيرشلا ©

 . يزارحلا رباج نب ةيطع فيرشلا ©

 . يزارحلا نسح نب هللا دبع فيرشلا ©

 )١( ص © ج ةيناطيربلا قئاثولا يف ةيبرعلا ةريزجلا :ةوفص ةدجن 45 .





 ال

 ةيزارحلا هلل نأ ليخد ود ىوذ فارشألا ةرجشم 2 | ةرب 8



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ؛هم

)41/( 

 ()ةربانشلا ةيلاخدلا فارشألا

 فارشألا ذاخفأ دحأ مهو ءهللا ليخد يوذ ًاضيأ مهل لاقيو

 0" ةربانشلا

 نب هللا ليخد نب نيعملا دبع نب "0هلا ليخد فيرشلا بقع مهف

 . ةربانشلا

 :مهو بءانبأ ةَكيَرَأ هللا ليخد فيرشلا بقعأو

 فيرشلاو ؛« لمحعم فيرشلاو ( ضياع فيرشلاو «دماح فيرشلا

 .نيعملا دبع

 نوعجتنيو .ةلق مهو ءروصنملا عراشب ةمركملا ةكمب مهبقع نكسيو

 ةربانشلا فارشألا عم بارز مأو ايعس يداوب ةيرطملا مهعرازم ثيح ًايعس

 هب

 :مهريهاشم نمو
 ناكو :ىرينشلا هللا ليخد نب دمحم نب ربنش يشان نب ثيغم فيرشلا 5

 21١5١5 ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا «غ00 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 2غ(

01 . 

 .(نيشلا) ةدام تحت ؛ةربانشلا فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا ةريانشلا هللا ليخد يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا ()



 64 (لادلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .م1417

 .ةخيشملا يف هابأ فلخ :يربنشلا يشان نب ثيغم نب يفال فيرشلا ©

 ءارعش نم وهو : يربنشلا ربنش نب شياع نب تباث نب يطاع فيرشلا ©

 .زجرلا يف ةربانشلا

 ير"





2١ 

 ةربانشلا ةيلاخدلا فارشألا ةرجشم



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 2

 (ة)

 ةيوافذعلا هللا ليخد لآ فارشألا

 , 7ةيواقنعلا نسح ىينب فارشألا تويب دحأ

 هللا ليخد نب ميحرلا دبع نب 7 ىذعلا دبع ففيرشلا بقع مهف

 «نينبا هللا ليخد نب ميحرلا دبع نب ميلحلا دبع فيرشلا بقعأو
 :امهو

 : لوألا نبالا

 نيساي فيرشلا هنبا نم بقعأو : ميلحلا دبع نب دمحم فيرشلا

 نب ريدرد نيساي نب ىراصن فيرشلا هنبا ٍبقعملا انقب ريدردب ريهشلا
 فيرشلاو ءفرشأ فيرشلا :امهو نينبا بقعأ يذلا ميلحلا دبع نب دمحم

 5 يناثلا نبالا

 ,يواقنعلا ىدنف ليعامسإ نب نيسح تنب ةنزم ةفيرشلا همأ ءميحرلا دبع
 نم ابره ه919١ قفاوملا /ه /١١73 ةئس مويفلا ةنيدم ىلإ بهذ مث 1 3 00 7 1

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(
 ققاوملا /ه ١7٠١ ةنسل انق نايطأ رتفد "6 نيع «ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظرفحملا راد )0

 ,.1 11065 لجس ١42 نيع ماى

 ٠١/ ةرهاقلا برغ بونج نع دعبت ؛ ميمو «ةنكاس واو مث هينأث ديدشتو , حتتفلاب : مويفلا هيف

 . رتموليك



 4 س1 < (لادلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
 مويفلاب بقعأو .ةينيدلا م ىدحإ نم عدرتو .ةراجتلاب لمعللو ةطلسلا

 : مهو ءانبألا نم ةسمخ

 «لداع فيرشلاو ءديبس فيرشلا بقعأو :ميحرلا دبع فيرشلا 0

 .نيز فيرشلاو

 فيرشلاو ءرصان فيرشلاو ءدمحم فيرشلا بقعأو :ديس فيرشلا - ١
 .باوتلا دبع فيرشلاو «نابعش

 فيرشلاو .ماصع فيرشلاو ع6 لمحم فيرشلا بقعأو : ةعمج فيرشلا 10

 .فرشأ فيرشلاو ءرساي

 فيرشلاو «ميهاربإ فيرشلاو ءديس فيرشلا بقعأو :ىلع فيرشلا - 4

 .ديلو

 فيرشلاو «لامج فيرشلا بقع ::شوكعب ريهشلا توبا :فيزشلا اف
 . ليك ِبريسلاَو ( رصن فيرشلاو ؛دلاخ

 :مهريهاشم نمو
 يواقنعلا ميلحلا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم نب بويأ فيرشلا ©

 ضعب نم تدفتساو مويفلاو انقب ارارم مهب تيقتلا نمم وهو : ينسحلا
 :ةتايورف

 يواقنعلا ميلحلا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم نب ميحرلا دبع فيرشلا ©
 .يلاحلا مهريبك دعيو هب تيقتلا نمم وهو :ينسحلا



 (لادلا) فرح /زاجحلا قارشأ مجيعم 53

(19) 

 ةيراجهلا ةيباردلا فارشألا

 نيعتلا نبع ىرذ مف ؟!اريينأ يوذ فارشألل ةسمخلا عورفلا دحأ

 . ةيراجهلا

 نب دمحأ نب دماح نب "”يبيردلاب بقلملا دومح فيرشلا بقع مهف
 .يراجهلا نيعملا دبع نب هللا دبع

 :امهو هينبا يف هبقعو

 .دمح فيرشلا - ١

 .دمحم فيرشلا ١"

 ةدجب رضاحلا دهعلا يف مهو ءًاميدق .جلمأو لخنلا عبنيب مهنكاسمو

 . حلمأو

 :مهريهاشم نمو
 دمحأ يوذ ةفاك ريبك وهو :يراجهلا يبيردلا تيخب نب ميلس فيرشلا »

 .يلاحلا دهعلا يف ةيراجهلا

 .ءاحلصلا دابعلا نم وهو :يراجهلا يبيردلا تيخب نب نيسح فيرشلا ©

 . جلمأب :يراجهلا يبيردلا ةمالس نب دمحم فيرشلا ©

 .(فلألا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم دمحأ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةيراجهلا ةيباردلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



2 

4 

 للا اطع
 "اير

 ملام لجأ





 عال (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

006) 

 ةيراجهلا مشاوهلا جارد ووذ فارشألا

 ةيراجهلا 27.شاوهلا فارشألا عورف دحأ مه

 نب دمحم نب مشاه نب يلع نب "7جارد فيرشلا بقع مهن
 :امه نينبا بقعملا طقف دمحأ فيرشلا هنبا يف هبقعو ءراجه نب جارد

 .هللا دبع فيرشلا ١

 .ريصن فيرشلا - ١

 نكس نم مهنمو ؛فارشألا ةيرقب لكنا يينع نونكسي ًاميدق اوناكو
 مهبلاغو ةيمقلعلا ةيرقب عازه يَوذ عم نكس نم مهنمو ءاهب كرابملا ةيرق
 .رحبلا عبنيو «ةدجب مهنمو «ةرونملا ةئيدملاب رضاحلا دهعلا يف

 :مهريهاشم نمو

 . يراجهلا هللا دبع نب دمحم نب بلطملا دبع فيرشلا ©

 جارد نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب يدهملا نب حجار فيرشلا ©
 . يراجهلا

 ةنس ةنيدملاب دلو :يراجهلا حجار نب نادمح فيرشلا روتكدلا ©

 .(ءاهلا) ةدام تحت ؛راجه يوذ نم مشارهلا فارشألا :رظنا )١(

 قفو ؛هانركذ ام حيحصلاو :؛١4 ص ةينسلا رردلا يف مهبسن يف يعداربلا أطخأ دقو

 . ةيراجهلا قئاثولاو رداصملا

 .ةيلاتلا ةيراجهلا مشارهلا جارد يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 38

 كراشم ذاتسأو ءاقباس ةرونملا ةئيدملاب ةيريخلا ةيعمجلا سيئر هه

 دق ناكو ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلكب قباس

 ةنس ةرونملا ةنيدملاب ةوعدلا دهعم نم ريتسجاملا ةلاسر ىلع لصح

 نمو هاا ةنتب ةيتالثألا ةتناجتلا قم ةاررغكدلاو يد

 .ءازجأ ةتس اهنم ردصو «ةيمالسإلا ةوعدلا ةعوسوم : هتافلؤم

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب بلطملا دبع نب هللا دبع فيرشلا ©
 . يلاحلا دهعلا يف مهريبك وهو :يراجهلا جارد
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 ةيراجهلا جارد يوذ فارشألا ةرجشم

 دمحأ

 د
 هللا ليخد دسع

 هللا دبع

 لنا ليعد

 ميهاربإ

 نال

 ماصع نمحرلا كبع دهن يب 6



 م م

 بوك



 ءا/١ (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)061( 

 ةمعانملا شيورد ووذ فارشألا

 , "7ةمعاتملا فارشألا ذاخفأ دحأ

 دبع نب دعس نب دوعسم نب كرابم نب شيورد فيرشلا بقع مهف
 .ةمعانملا فارشألا ةفاك دج .معنملا دبع نب رصان نب نيعملا

 دمحم فيرشلا هنبا نم عرفلا اذه سأر شيورد فيرشلا بقعأو

 :امهو «نينبا بقعملا

 .بقع هل ركذي مل” شيؤرد, نب دمحم نب كرابم فيرشلا

 دمحم فيرشلا هنبا بقعأو .:نثيورد-نب دمحم نب شيورد فيرشلا
 : مهو ءانبأ ةئالث_بقعأ.:ئذلا7نَسيورد نب دمحم نب شيورد نب

 .دهف فيرشلاو ءهللا دبع فيرشلاو ءدماح فيرشلا

 ةيرقب نونكسيو ءرضاحلا دهعلا يف ةمعانملا شيواردلا بقع مهيفو

 مهتمومع ءانبأ يقاب عم «ةمطاف يداوب نايرلا ةرامإل ةعباتلا كرابملا

 . "7ةمعانملا فارشألا

 :مهريهاشم نمو

 رهتشي ناك يذلا :يمعنملا شيورد نب دمحم نب دهف نب ديهف فيرشلا ©
 فارشألا هتمومع ءانبأ نيب هردق ميظعو هنيدت ةدشب هيلع هللا ةمحر

 ه ١47١ ةنس يفوتو .نيبلا تاذ حالصإب ًاضيأ هترهشو ةفاك ةمعانملا

 .ةمركملا ةكمب نفدو ابيرقت

 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا شيورد يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 م م

 بوك



 فنا

 ةمعانملا كزابم لآ يوذ فارشألا ةرجشم
 «يضام يوذ  شيوزد يوذ»

3 03 

 شورد

 7 ماس فسري
41 

 لداع - كراع 7 اً
 دلاخ رشي ررهشم

 تاير

 دم#

 حوذم يرلخم 0



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1/5

2) 

 تيكاربلا سيعدلا لآ فارشألا

 .تيكاربلا 7"2هللا دبع يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب ةنيسحلا نيا ايف نب نييعدلا نتشاع كقيرشلا بتع'جيق

 بقل نم لوأ وهو ءسيعدلا ميركلا دبع نب كرابم نب ىيحي
 فيرتكلا ناك دقو «تيكاربلا هللا تبع ىوذ دج علا فيعني "؟سيعللاب
 ةرونملا ةنيدملاب نطوتساو حزن نم./لوأ قه عرفلا ذه سأر سيعدلا مشاه

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف"ةمطاف يداوب بيعش يبأ ةيرق نم

 أ ”سيعللا مشاه فيرشلا بقعأو

 هينبا يف هبقعو ءةزمح فيرشلاو ءذجام َفيرَشلاو «بلطملا دبع فيرشلاو
 :امهو

 ءدمحم فيرشلا مهو «ءانيأ ةعبر

 .ةرونملا ةنيدملاب رضاحلا دهعلا يف مهبقعو ؛ مشاه

 نييرقلا نفعنا نم كيزملا بتقسملا :بيلظملا دبع قيرشلا 1
 يف ةمركملا ةكمب مهنمو .ةرونملا ةنيدملاب نونكسي نولازي الو «دلاخ

 .رضاحلا دهعلا

 .(نيعلا) ,ةدام تحت ؛«تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان فيرشلا روتكدلا ةياور بسح )0
 .ةيلاتلا سيعدلا لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 يق (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو
 سيعدلا لآ فارشألا رابك نم :سيعدلا كرابم نب فرش فيرشلا ©

 ؛ليلجلا ملاعلا وهو :يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان فيرشلا روتكدلا ©

 ثحبلا زكارمل ريدم اهنمو ؛«ةيموكحلا بصانملا نم ديدعلا لغش دقو

 يفحصو ينويزفلتو يعاذإ طاشن هلو ةعيرشلا ةيلك ديمع ناكو «يملعلا

 باسنألاب مامتها هل نمم وهو ءايلاح ىروشلا سلجم وضعو ءروهشم
 تدفتساو «ةدجو .؛ةمركملا ةكمو «ةرونملا ةنيدملاب ًارارم هب تيقتلاو

)0( 
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 هتايورم ضعب نم

 :اهنمو تافلؤملا نم ديدعلا هلو

 .(قيقحت) يلعلا دصقملا ١

 . (قيقحت) يعفاشلا ىلع أطخأ نم أطخ نايب 0

 . ةيمالسإلا .ةعيريشلا ”ققَو اهتداعسو اهؤانب ةرسألا

 .رعشلاو لوسرلا - 5

 . ةياحصلا ءارعش - تك

 .يرصملاو يماشلا ةرصلا نم هتعامج صخي ام مالتسإ نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا )١(

 عم ةرونملا ةنيدملاب هبتكمب سيعدلا فيان روتكدلل (15”7) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا (؟)

 .فلؤملا



 (لادلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 3 ب 0 3 6

 دا

 ميصمجت اذ

3 

 500 ر ّ 1 يا , : 0 1 1 :

 [مهتسإك فإب قاكربا بيسلا كرام ليلا معي
 هم ةراعامجو اوما عب لوخحدللا ل فمي نرش و ريس تكلاد يالاورصو بعشر

3 

 ميركلا دبع نب دمحم فيرشلا نم همالتسا نأشب ه 10١ ةنس رخآ عيبر يف ٍرؤم

 ةعورص فقوو



 تيكاربلا سيعدلا لآ فارشالا ةرجشم

 الا





 24 لاذلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 سل سيات

 بم٠رت

 كارلا





 م١ (لاذلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 

 ()تاورذلا فارشألا

 ءارمألا ًاضيأ مهل لاقي امك «ةورذ ينب مهل لاقيو ؛ةمجعملا لاذلاب
 . ايبص لهأ نييورذلا

 . بيطلا ىبأ دواد نب ىيحي دالوأ فارشألا عورف قا مهو

 دبع نب بيطلا يبأ دواد نب ىيحي نب ةورذ فيرشلا دالوأ نم مهف
 دمحاو يمعنلا مهركذ ام ىلع «ةتاميلس نب دواد نب هللا دبع نب نمحرلا

 نب نسح نب ةورذ فيرشلا/دالوأ:متهنأ, ةرابزو لوسر نبا ركذو يزامنلا
 ا

 فالخملاب نونكسيو ءاَيَبْيَداَوِب ةمائرلاو ةرامإلا مهل تناكو

 ةسائرلا تلقتنا مهنمو ؛نايحضو طابرلاو نالعو ديبزو ضرحبو «يناميلسلا
 .ه 97١ ةنس نييجاوخلا فارشألا ىلإ

 :اميدق مهريهاشم نمو
 فالخملاب مهنم مئاقلا لوأ :ةورذ نب مناغ نب دمحم نب يلع فيرشلا 5

 : يزامنلا دمحأ رظنيلف «نييورذلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نسمسلو )01(

 ,*46 ,*84 ص ىناميلا قيقعلا :نامعنلا ءالال 1١54-215 ء١١ ص ةفالسلا ةصالخ

 0 ص نيينسحلا لين :ةرابز نبا ءلالاإ _ ١/٠١ ص فاطللا رهاوجلا : يمعنلا

 ء7” ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 5١١« ص باقنلا فشك :يمزاحلا

 4٠. ص فارشإلا :هسفن فلؤملا

 باحصألا ةفرط :لوسر نبا ءاهدعب امو ١7١ ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا :عجار (؟)

 6 ص نيينسحلا لين :ةرابز 2٠١ ١١« ص



 (لاذلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

 اك ع نتانلتا

 ريبك نأكو :يورذلا دمحم نب دمحأ نب ىيحي نب يدهم فيرشلا ©

 بحاص» هحدتما دقو ءهرصع يف مهلقاعو تاورذلا فارشألا سيئرو

 0 ه١ ا/ ةنس لوألا عيبر يف يفوتو «1قيقعلا

 :مهريهاشم نمو
 نب ةورذ نب مناغ نب دمحم نب يلع نب مساقلا فيرشلا ريمألا ©

 نرقلا يف نييورذلا ءارمألا رهشأ نم دعيو :يناميلسلا دواد نب ىيحي

 فارطأ ىلإ ضرح نم عئاقو هل تناكو ءايبص لهأ يرجهلا عباسلا

 ءدمحم نيدلا ردي فيرشلا :مهو ءانبأ ةرشع دالوألا نم هلو :(7شيب

 .يدهم فيرشلاو ء.نيسح فيريشلاو «دلاخ نيدلا دامع فيرشلاو

 فيرشلاو «ناطلس فيرشلاو «ٌناغ فيرتئلاو ءديؤملا دمحأ فيرشلاو

 يجاوخلا يلع فيرشلاو-«روّصنملا هللا دبع فيرشلاو «سمش

 اورشتنا ةفلتخم باقلأب ةديدتع” َلئابق ىلإ "لويورذلا فارشألا عرفتيو

 .«9يناميلسلا فالخملا يف

 .يميقرتب ٠١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا )1(

 .يميقرتب 6 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ؛515 2794 ص يناميلا قيقعلا :نامعنلا (؟)
 يلع نب مساق فيرشلا ريمألا ءانبأ نم ركذي ملو) ١ نه نانيفألا ةفرط :لوسر نبا
 .(يلع فيرشلاو هللا دبع فيرشلا :امهو «هينبا

 . 77 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا (؟)

 .يميقرتب ١0 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا (4)



 عم (لاذلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)٠١5( 

 نويتاريخلا بايذ يبأ لآ فارشألا

 . 27تاريخ لآ فرشألا عورف دحأ

 . سايذ

 لا نازيج ةقطنمب ايبصو

 :مهردهاشم. نمو
 .قباسلا بايذ يبأ لآ خيش :يتاريخلا يمركملا دمحم فيرشلا ©

 نكسيو «ةخيشملا يف هدلاو فلخ : يمركملا دمحم نب روصنم فيرشلا ©

 ضعب نم تدفتساو ةطماصب هب تيقتلا نمم وهو «ةطماص ةنيدمب
 . هتايورم

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(

 نب روصنم فيرشلا خيشلا ةياورو .55 0.١6 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (؟)

 ص بفئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم .هللا همحر يتاريخلا يمركملا دومح نب دومح

 .188 ص نميلاو ةكم نيب : يدالبلا «5*





 ا (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرع

 هال





 كي (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)٠١6( 

 تيكاربلا ةنعابرلا فارشألا

 ىسوم يوذ فارشثألا عورف دحأ مهو «يعيبرلا مهدحاول لاقيو

 , 20تيكاربلا
 5 ؟ 10-6 8

 .ىسوم نب ةزمح نب ىلعي نب دمحم نب ")عازه فيرشلا بقع مهف
 ىوري امك بونجلا ىلإ هجوت دق عرفلا اذه سأر عازه فيرشلا ناك دقو

 ةأرملا كلت نم بجنأو «ةعيبر ةليبق يهو اهلئابق دحأ نم جوزتو يداولاب

 ريمأ ميركلا دبع فيرشلا هوخأ .ماقف انهي هؤانبأ يقبو كانه يفوتو ؛نينبا
 ةبسن ةنعابرلاب هءانبأ اومسف ةمطاف ئداو ىلإ مهراضحإب ةمركملا ةكم

 :امهو «نينبا نم بقعأو : كلذل

 . ثيغ فيرشلا

 . حجار فيرشلا

 :امهو :«نيعرف ىلإ رضاحلا دهعلا يف نوعرفتيو

 .عازه نب ثيغ فيرشلا بقع :ثيغ ووذ ١

 . عازه نب حجار فيرشلا بقع :حجار وود <

 رضاحلا دهعلا يف مهو «ةميمحلا ةيرقب ًاميدق ةمطاف يداوب نونكسيو

 .يداولاب مهكالمأ تلاز امو .ةلق مهو «ةيوادنهلا ةقطنمب «ةمركملا ةكمب

 .ةدجو ةرحبب رضاحلا دهعلا يف ريغص ءزج مهنمو

 .(ميملا) ةدام تحت «تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةنعابرلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
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 تيكاربلا ةنعابرلا فارشالا ةرجشم
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 ميرك
 مركلا دبع
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 رسم
 رأت للا لبعد |

 ليمحم

 را ركاش براع

 حلا رضي 1 نجم زارف دعس
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 (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ع

)2 

 تيكاربلا نيسح يوذ نم اضر ووذ فارشألا

 .تيكاربلا ىيحي نب 27نيسح يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نب تاكرب نب ىيحي نب نيسح نب )اضر فيرشلا بقع مهف
 .يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم

 يف نوفرعي مهو ءاضر نب روتسم فيرشلا هنبا يف هبقع عيمجو
 .روتسم يوذب رضاحلا تقولا

 :امهو“ «َنِيكَبا نم روتسم فيرشلا بقعأو

 لاس كيرشلا

 .دهف فيرشلا - ؟

 . ةلق مهو «ةورع يبأ ةيرقب «ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 دهعلا يف مهريبك وهو : يتاكربلا ينيسحلا روتسم نب اضر فيرشلا ©

 .ىلاحلا

 .(ءاحلا) ةدام تحن «تيكاربلا نيسح يىوذ فارشألا :رظنا )١(
 . ةيلاتلا ينيسحلا اضر يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



4١ 





 عو* (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)١١9( 

 تيكاربلا اضر ووذ فارشألا

 :تيكاربلا "1 ىييوم يوذ قارشألا عورقد دج

 يف هبقعو «ىسوم نب ىلعي نب دمحم نب اضر فيرشلا بقع مهف
 :امهو «نينبا

 .روتسم فيرشلا ١

 . كرابم فيرشلا - ”

 ةثالث ىلإ رضاحلا تقولا يف تيكآربلا ")اضر يوذ ةليبق عرفتتو
 :يهو ءعورف

 .روتسم يوذب ًاضيأ نوفرعيو :(0هللا ديبع ووذ ١

 كيووت

 : يهو ءاضأ عورف هي الث مهو : دعاسم ووذ 20

 .(ميملا) ةدام تحت .تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلف «تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل (؟)
 ص ةكم ءارمأ لودج ؛ كهسمن فلؤملا ا ؟ ص ةيئاثدعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم

 تاحفص نويعلا :هسفن فلؤملا ؛« 4٠ ص فئاطلا لئابق :روصئم نب دمحم ٠

 .(نيعلا) ةدام تحت «هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(ءابلا) ةدام تحت «كيرب يوذ فارشألا :رظنا (4)



 .")ةيخولم ىبأ ملاس ووذ

 7 ا ووذ

 0 ووذ

 ةميمحلاو رباربلا ىرقب ةمطاف يداوب نكسي لازي ال نم مهنمو «ةيوادنهلا

 . ةرديونلاو ةيدشرملاو

 .(نيسلا) ةدام تحت ؛ةيخولم يبأ ملاس يرذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاحلا )ةدام تحت ءدماح يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(ميملا) ةدام تحت ءدمحم يوذ فارشألا :رظنا (0)



 0 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١٠م)

 ةمعانملا ناوضر ووذ فارشألا

 0 ةمعاتملا فارشألا عورف أ

 دبع نب لعس نب ريئش نب كرابم نب ناوضر ففيرشلا بقع نيل

 . ةمعانملا فارشألا ةفاك لج مهينلا هيعديفيرشلا وب , رصان نب نيعملا

 نيح هرمع نم نيعبرألا ىف ًابلاغ ةلجسر ناوضر فيرشلا دج ناكو

 1 21048 نابت يت يسليني نب كرام نير فيرشلا هرخأ لتقف

 نيب هردقو هتلزنمو ةثارحلاو ةعارولاب لغتشي ناكو .م181 رياربف قفاوملا

 . جراخلا يف ىبرت دقو «ةريبك هنارقأ

 نم عوفرملا ريرقتلا يف ٍفاوئشألا' زابك نمض هتمجرت تادرو دقو

 نأ رصم يلاو اشاب يلع دمحم داكو .ةرهاقلاب يويدخلا ناويدلا رومأم

 ةرهاقلاب اكوطعاوتم ناك ثيح ناوضر فيرشلا ةمركملا ةكم ةرامإل راتخمي

 ناويدلا هدعي يذلا ريرقتلا رظنني نأ رثآ هنأو ءالولاو ةيافكلا هيف سنأو كاذنآ
 , 2 نايرلا ةرامإ 0 .رمألا هل متي ملو 7يويدخلا

 : (4) ءانبأ ةثالث عرفلا اذه سأآر ناوضر فيرشلا بقعأو

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 يذ خيراتب ه8 ص 744 :مقر ةقيثو يكرت ةيعم ًارتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد (؟)
 ةدعقلا يذ 7١ خيراتب /77 ص 7٠١ :مقر يكرت ةيعم ةقيثو رتفد .ه47١١ ةدعقلا
 ه7

 كرابم فيرشلا نيبعتل هيراقآ ضعب عم ناوضر فيرشلا روضح اهيفو ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا
 . هتعامج ىلع ًاسيئر

 .نايرلا ةيرقب يمعنملا عازه فيرشلا مهريمأو ةمعانملا خويش ةياور بسح ()
 .ةيلاتلا ناوضر يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (4)



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم غ5

 ملو دمحأ نب دمحم فيرشلا اقع و :ناوضر نب دمحأ فيرشلا ١

 .بقع هل ركذي

 ماقم مئاق نيعو «نايرلا ىلع ًاريمأ ناكو :ناوضر نب دماح فيرشلا “ 

 نب يلع فيرشلل ًافلخ بلاغ نب بلطملا دبع فيرشلا ةكم ريمأل

 بقعأو ()ءايأ ةسمخ دعب لزع ثيح هنلم لطت ملو «يرورسلا دعس

 :مهو ءائبأ ةي الث

 .بقع هل ركذي مل :ناوضر نب دماح نب هللا دبع فيرشلا -

 ناك يذلا ًادومح فيرشلا بقعملا/ناوضْر خي دماح نب دمحأ فيرشلا

 دمحأ نب دمحم ريمألا نم اهلاقتنا دعب كيث ءافرطلاو كرابملاو نايرلل اريمأ

 ءانبأ ةثالث بقعأو .ءافرطلل ريما رخآ.ةمعانسلا .ناطلس يوذ نم نسح نبا

 .مهو

 ءافرطلاو كرابملاو نايرلا ةرامإ ىف دومخ فيرشلا هابأ فلخ

 «م984١ قفاوملا /ه0٠4١ ةنس دعاقتلا ىلع ليحأ ىتح اهيحاوضو

 ةمعانملا ربنش يوذ نم عازه فيرشلا هفلخف

 ١ ىمعنملا دومح نب هللا دبع فيرشلا .

 .يمعنملا دومح نب دماح فيرشلا - '

 نايرلا ةيرقب ةمطاف يداوب ةمعانملا ناوضر ووذ فارشألا نكسيو
 .رضاحلا دهعلا يف ةلق مهو ءوليك 59 دعب ىلع ةكم لامش عقت يتلا

 )١( 78ص 57 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع .



 ال
 ا ب يب تت (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 "-_ 7 5 8 . 7 -. يلا 2

 ١ ١ :

2 
. 000 4 

 يبل خا رج -. 0 8 2 ُ 1
 ٠ 5 "2 2 مل ىو هز

 0 ٠

 رو سس سس سم ل سس مم سس

 هنن سم تاما د نسل دع 4 ةوصس#ا
 . روس يتم مصر هرقل د مباظ الو رق يحد او تيفو 00 هر سلم زعل يف 9ك 227 0 : لتر "و ريارتشر م مناطقسس فد 2 ضي ا را ا
 نم ىو رو هع يس ليخدم سو هيد < ندم كاس برم 9
 نير ماوتسياد ملف رعب تانيسل و مق 75 1 ةساللا

 سم كازيييثلا فرصو - ةوكلا هئاطعاو بتملا فص 0-5 مسرب 7
 36 مسلس

 مهو هيراقأ ضعبو يمعنملا ربنش نب كرابم فيرشلا روضح ةقيثو

 رصم ىلإ هللا ليخد فيرشلاو دمحم فيرشلاو ناوضر فيرشلاو ناطلس فيرشلا



 م م

 بوك



 حلاص

 قيفوت

 دمحأ

 ةمعانملا ناوضر يوذ فارشالا ةرجشم

 | نارتص 2 لالع

 دتار قراط

 .ظ]54



 (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0-5

)١9( 

 يوادهملا ةثيمر لآ فارشألا

 .ينسحلا 0)2يدهم لآ فارشألا عورف دحأ

 يبأ نب يلع نب ساسج نب يدهم نب .")ةثيمر فيرشلا بقع مهو
 ةثالث بقعأو «نالجبع نب نسح نب ميهاربإ نب دمحأ نب خنسحن عرب مساقلا

 :مهو «ءانبأ

 .٠ نيسح فيرشلا ١

 . حلصم فيرشلا . ؟

 نع دعبتو ةقيمغ ةيرقو ثيللا نيب يهو ةديرب ةيرق مهباقعأ لزانمو
 دهعلا يف ةدجو ةكم نكس نم مهنمو ءمك١٠ يلاوح ثيللا ةنيدم
 :.لاحلا

 فيرشلا راز نيح ىنسحلا راح وبأ دمحأ فيرشلا مهخيش ناكو
 اة فاللا ةاجحتلا :كللع ةيمخ

 :مهريهاشم نمو

 همحر ينسحلا يوادهملا دومح نب ضئاع نب عازه نب هللا دبع فيرشلا ©

 يوذ ةريخخ نم ناكو «بيرق دهع ىتح ةئيمر لا خيش ناكو : هللا

 .(ميملا) ةدام تحت «ينسحلا يساسجلا يدهم لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةئيمر لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 .18 ص هتلحر :يتاكربلا فرش فيرشلا ()



 0.١ (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . نسح

 يذلا :ينسحلا يوادهملا ثيغ نب ضيغم نب طيمشلا دمح فيرشلا ©
 هلو اهب رهتشي ةيوق ةظفاح كلتميو نسلا يف نعاط وهو «ةيوارلاب فرعي

 . ةقطنملا خيرات نم ريثك يف ةياور

 ناكو :ينسحلا يوادهملا رصان نب نيسح نب دومح نب رصان فيرشلا ©

 لآ دمحم نب '”فسوي فيرشلا هاثر دقو ءنسح يوذ ءارعش ربكأ نم
 :اهنم ةديصق يف يدهم

 هانربخحل يللاو مكايازم ركذا نلعلاب بتكاو دمح معلا نب اي كيثرأ

 هانركذ ةعاجشلاب ىلي موحرم نحصلاو قلخلاو يكبي برعلا عيمج

 )١( ص نشيبلا :فسوي نب يلع فيرشلا ٠١.



 كاسب طبت تيم





 (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كيل

201) 

 اداوجلا ةحجاورلا فارشألا

 رشع ةعبرألا ذاخفألا 5 مهو .حجاورلاو ءحجار ووذ مهل لاقيو

 , 00ه دوج يوذ فارشألل

 يف ىلاحلا هيقع هلمو ءًاعازه فيرشلا هنبا بقعأو هللا دوج نب دوعسم نب

 :امه ؟نينبا بقعأ يذلا زوكذملا عازه نب حجار فيرشلا هنبا

 بقعأ مهريهاشم نم وهو :عازه نب حجار نب دمحم فيرشلا - ١

 دادر فيرشلا بقعملا نوع نب دماح فيشلا:خبقعملا نوع فيرشلا

 « لمحعم فيرشلا كلاعلاو «فيان فيرشلا ىناثلاو .لكيزي فيرشلاو

 يحانم نب عازه فيرشلا بقعأو :عازه نب حجار نب يحانم فيرشلا - "
 :امهو « نينبا بقعملا

 بقعملا مهريهاشم نم وهو :يحانم نب عازه نب يحانم فيرشلا :لوألا نبإلا
 :مهو «ءانبأ هن الث

 .دمحم فيرشلا

 .ناميلس فيرشلا

 :ةاطلس فيرشألا

 .(ميجلا) ةدام بحت ؛ هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )00(



 0م (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «ءانبأ ةعبرأ بقعملا :يحانم نب عازه نب فلخ فيرشلا :يناثلا نبإلا
 :مهو

 .زاوف فيرشلا

 .هللا دبع فيرشلاو

 .دمحأ فيرشلاو

 .دمحم فيرشلاو

 .ةمركملا ةكمو فئاطلاب مهنكاسمو



 نيع

 (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

05 

 ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا

 هي مهلو ةمطاف يداوو ةمركملا ةكم ناكش ويا ىرلا فارشألا

 .مهيلإ ةبسن ةحجاورلا فيخب فرعت

 : مهنمو (7ةحجاورلا فيخ ةيرق ةرامإ مهنم ديدعلا ىلوت دقو

 ا © م 2 نب ميهاربإ نب . تح فيخلا ريمأ : ىحجارلا كلملا دبع نب ميهاربإ نب هللا دبع فيرشلا ©
 .ه 0١ا/ ةئس ةكمب ىفوت

 ىلع هابأ فلخ : يحجارلا ميهاربإ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع فيرشلا ©
 .ه 175072 ةنش:ئفوت ىتح فيخلا ةرامإ

00 

00 

 :رظنيلف «ةحجاورلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل
 " ج ىرولا فاحتإ :هسفن فلؤملا ء٠18 ١957 ١57 ص نيمكلا ردلا :دهف نب رمع
 عماللا ءوضلا :يواخسلا ؛794 ص 4 ج نيمثلا دقعلا :يسافلا ؛545 :080 ص
 ,478 465 ص ينامألا ةياغ :نيسحلا نب يحي ١190 ص ١١ ج 27١8 ص ال ج
 2457١ ص ؟ ج يلكرزلا :مالعألا ١#, ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم
 ء1154 ص #” اج ,#904 25١4 ال ص ” ج مارملا ةياغ :دهق نب زيزعلا دبع

 «157 ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا 4١٠. ص ىنملا لين :دهق نب هللا راج ١
 ,غ١١١ ٠١5., ص رهاوجلا دقع :يلشلا ؛7 .4500 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا
 دقعلا : يلكهبلا كالا 4١ لكؤرل ءك"ةأا ص : ج موجنلا طمس : يماصعلا

 يكسملا جرألا :يربطلا «450 ص ج رثألا ةصالخ :يبحملا ١١9« ص لصفملا
 حرش فحتلا :يديؤملا . 1١5 ء٠٠4 587 ص يناميلا قيقعلا :يدمضلا 5١. ص
 يبأ نوناق :رظنا .505 ص 7 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ,73737 ,775 ص فلزلا
 .ةقيثولا رظناو «يميركلاو رورس يترجشم «٠ يمن
 . يحجاورلا ديعس نب لماز فيرشلا يل ركذ ام بسح



 0و (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ءه ١778 ةنس ةمركملا ةكمب دلو : يحجارلا هللا دبع نب ديعس فيرشلا ©

 ىتح ةليبقلل اخيش حبصأ اهب ةرامإلا تيغلأ امدنعو «فيخلا ةرامإ ىلوت

 .ه ١514 ةنس ةرخآلا ىدامج ١؟ يف يفوت

 ةنس ةليبقلا ةخيشم ىلوت : يحجاورلا هللا دبع نب ديعس نب لماز فيرشلا ©

 نم تدفتساو هب تيقتلا نصمم وهو ؛«يلاحلا مهخيش وهو يه

 .ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا نع هتايورم ضعب

 :مهو ءذاخفأ ةدع ىلإ نومسقني رضاحلا تقولا يفو

 نيستع نب فيعص نب دعس نب ناميلس فيرشلا بقع :؟!!ناميلس ووذ - 1

 تو ى 0 2 ,.(0)

 رفاظ ووذ ١"

 نب نسحملا دبع نب نيسح نب دماح ءفيرشلا بقع : رياح وود

 . نيسح نب ديز نب ريشب نب ةزمح

 ثيغ نب هلإلا دبع نب نيعملا دبع فيرشلا بقع :2ليعش ووذ  ؛

 نسحملا دبع نب يبنلا بر دبع فيرشلا بقع :22يبنلا بر دبع ووذ  ه

 نب نسحملا دبع نب كلاملا دبع فيرشلا بقع :29كلاملا دبع ووذ 5

 .(نيسلا) ةدام تحت «ناميلس يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاظلا) ةدام تحت ءرفاظ يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءدماح يوذ فارشألا :رظنا (9)

 .(نيشلا) ةدام تحت «ليعش يوذ فارشألا :رظنا (:4)

 .«نيعلا) ةدام تحت «يبنلا بر دبع يوذ فارشألا :رظنا (0)

 .(نيعلا) ةدام تحت .كلاملا ديع يوذ فارشألا :رظنا (1)



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نق +ر4ب

 . يحجارلا ثيع

 ديجملا دبع فيرشلا بقع :2'ةيزامقلا مهل لاقيو ءديجملا دبع ووذ -

 . يحجارلا بلطملا دبع نب ثيغ نب هللا دبع نبا

 .(فاقلا) ةدام تحت «ةيزامقلا فارشألا :رظنا )١(



 0.8 (ءارلا) فرح /راححلا فارشأ مجعم

 شي

 1 0 م 0 رو 2
 ا

 يدان تسايشتني 5

 : | ل ىلا ايس رمنزاوورمم اينو
 براد سبع اد | كرو ا 0 م وولف 0

 0 الابد لعالم لعمل ا رار / همه

 : 34 8 00 0 0 0 ل 0 اد |

 ول 2 هيلا يرتب زالو :ليغرأ ا ردسي رد 0 26
2 

 0 ا را يا 26 0 ل 0 ابدا 0 البارع امد طليز مرد

 ران ةراهلل حاب زمر لا امان يرد طب نقاد

 لزم ازو غو طرطع سس وق اطار له ارم و البكر لي لطي نضل ا

اءاق د يوكل ءرايلا امم داو مال 3 2 طوريرعو د.
 ا 

 وكر

 1 يقلل نازح اهرامرم عطقل و هتفإل
 ادام بي انارع كو قادر هسم نم لعب ل بتياعيرأب

ر بان لمن هي اه ا مليباميستي والداي اما
 دم لل مالا مساطر ئايعرإلا كو اي

 رع لنا يذل :يسنسل1 4 نير لَ الط هيزوكذلا نيرا هراء اساررل انام بي[ عرل ققحام بو اضاش
 . يادي اعبر داو نب زن نيل رع راض 0 سب وم

 ١ لصنك د انا نري رماه امها بال ولل زل 210 30 0 1

 ا د مرا انوتدو رجا نيمصر ولالا لرصرلاب ومر يرش نعش يا مرار نرجتس |: زير سك از نر دومحرب نسبت )
 امنع هزليت اهبرم دا زد امل هذا نط ملقم بحاع ام : ولعبت مسرع لامك دا رص برازل نينرخسملا

 رك يملا سبع زازا مش ركل يحفل يبايه خو (هضرل عر امنع ارمسلو نيني زم ا نإضرالا ثيحالا ابعز مش داش
 ةلياعم مب ركل درمص ياخ لاو صخر ندا نيصرو م مد ليام ةيزرخزل اهلا ةاهسلار م فاذا ىب مسرع د

 هاهي لادا طيس الهه هعطو لالا مال ازم رارط ةريتو ةيئرشل) ايززه ذي غرور ميلا نمرارم دلع يعرف مسج
 ةراوخجاز» اسفل انيس اورلصو و نيل ل ام لوط اك مذ زيبرا دبج ف رزنك نمل راف ع ظ طر ؤزل يضع
 ركل يتسع رام تهمل عطس اس مرد هذه امامك: ريالا انيس أر مهم ىلا نضرإلا :لصملا يكد 0 9 2املازم 1 اةيرام نابع

 لمصمم ك6: هيدذ ناد لالي كدت امش واما راو ليما لا دوس :
 --  ررلزلا يعصي وقرل از هت نيا ئمرإلا ديلا هير هجر ةنازنا راو ليك زل درو رحاب ليم اني« كايد
 ' اناث تانك يرو ل رز من امرا عهضوخا ةدعسا ال ل اي رايلا هاي اورروكا رس بباب دع اطيبك
 تاملقلا هي اذار لا ليا دمك جو رفال ارم لس مذ رك يراد ليم رت م ايتو عروق رق نرد م١ ة ابل قطر
 يل كيلي حسن ها 0

 سا ىفر رد هذ ارش لماوم او بلارلاب ميلررلا رن امرا نرلوم بلا يرل وتس
 2 يس ارلاريقرع) ال يتلا لهي 1م ايكو ,رلذلا لل 1
 ردع مبجدشع اع مزلعا ترفل كال نيروار دحار اع انئت] هاب ان نلما ةمسلا هذ رو 0
 0 الا وا بوه 3 مران فلو ِ امرك در نافعا نسوا اق

 ترهر هالعا ةدوروملا غرد | نصررلا يلهمل اعرب 1  ثيمحر مرركررلا راعلا ةامن انثرولا زم ةروكرإ
 نيا 10 [هيالوس منا مرد طابا لولاه ر رع رام ا طراخلا ارح
 لع يك سعب 0 لا مدلك نإ ) بيع اسوسهؤنكر نصر ركل 00001

 00 " للرع وع ,تلالو قدر هاند ارم عيت يو رزطع مهند ريب د ادا هركزايرل يلا /امشم

 مرا دإسؤلاو ل هانز أذوب عيب كهف زيمر ل لاب اا ثوم ا
 / انكار س1 علا ا تا اضن بطغيررازلا حال ]هس نوب ةرهسب رانيا م« اباء داتعلا
 معان واد رمس ريل ااا ثيل من | ريال لايك 10 ذذآ ا
 ةنئامزرغ يل عا ران زاب يعل نينا ميل ارم وأ ذعر رس نيدو نق ثار عر مك فدل |
 -بكراعلا رول اثرا زيرو ةلقملا الج ارسم لمحو زرع ةلاص شاش امس ني الاشر نيسايره هرابع ور طسان

 عيملا ليم يلا هزت ماك عر 2 رع اف وأو يضر رز | بنعلا اهئاعض | زمر رئابرم لصوت بع ريل
 , ياس رركزلا رض ههلا نر] ا ارو ربل و طرد هراسلا ةاحسملا نررل ا اًيرسس ةمئرار هده المطر جركل!

 و 'هيدذ ناين اور نأ ايد اس لات رم اييمارط يدب ماقاع ارو اساسو يا ذم جيبو

 ركز ةدول الط ام ل ني دور أولا لاس ورود أو ليش م رك
 1 ا طرح حك ربل ارز ممقعناو براششلإل م معروسرلاو اعتاب ذل :ل 9. حي بعلاو 0 ف

 راما شوال اشاركم بأ سارع ل لذ يب لها زي بد نة م ب
 ا طب اهو رتيسم منوم الوبيف ةدهال امزاو ابا امزال لاب |تداب سيب يعم اكرم سين --

 .ءياقكو م1 * ه 1 7

 22 ش

 ةحجاورلا فارشألل كلم لبجلا ةرحب ضرألا اهيفو ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص ةجح



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم هل

)1١١1( 

 ريعلب زوق لهأ ةحجاورلا فارشألا

 نسح نب دوعسم نب دعاسم نب دمحم نب حجار فيرشلا بقع مه
 فارشألل برقألا ةمومعلا ءانبأ مهو «يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا نب
 . فئاطلا ناكس ١7 بلاوغلا

 ذوق نكس دق اذه احجار فيرشلا نأ» :"رخافلا ردلا يف ركذو
 فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ همع,ّنبا مكح ثيح ثيللا بونج ريعلب
 /ه١١١؟ ةنس يناميلسلا فاللخيملا اهيهنم نب دعاسم نب بلاغ نب دمحأ

 , 7 روصنم نب دمحم فيزشلا: موكا امك .«ةقطنملا كلت يف ةرتفلا

 هللا دوج فيرشلا بقعملا «بلاط ابأ فيرشلا بقعأو :ديز فيرشلا ١

 نب حجار فيرشلا بقعملا ديز فيرشلا بقعأو : مساقلا وبأ فيرشلا - ؟
 كا

 .(نيغلا) ةدام تحت ؛بلاوغلا فارشألا :رظنا )١(
 .(ريسي فرصتب) ١١7 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ١)

 مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءاشاب يلع ةرجشم ًاضيأ هدكؤت ام اذهو :يبلاغلا نيسحلا نب ناميلس فيرشلا ةياور بسح 58 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا )0
 . ١8 ص 05

 .تولا ةرجستم بس (4)



 01١ (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .بقع هلو .ءدمحأ فيرشلا بقعأ :رصان فيرشلا - "

 5 حجار نب هللا دبع نب نسح م 4 5

 , 9ديوز فيرشلا 6
 ليدانملا فارش أو ةحجاورلا فارش ١ نإ ٠ ىتاكربلا فرس لاقو ١ وا ألا ذا شألا نإرو :20 د ءا أ فود

 مهل راصو قزرلل ًابلط زوقلاو ابي يداو ىلإ ةكم نم ديدم نمز ذنم اورجاه
 .«ابب يداو لهأ لئابق ىلع ةمات ةطلس مهل تراصو ؛«ةيلاع زكارم اهب

 .ثيللا بونج ريعلا يبأ زوقب مهنكاسم تلاز الو

 .اشاب يلع ةرجشمب درو امك )١(

 نم لدب ديز مسالا درو :اشاب يلع ةرجشم يفو ءرورس فيرشلا ةرجشم يف درو امك )0
 .,ديوز

 . (ةداتق نب حجار فيرشلا بقع نم مهدعف أطخأ دقو) .57 ء١4 ص ةيناميلا ةلحرلا ()



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 01١

)1١17 

 تازارحلا ناسورلا فارشألا

 فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ مهو «سيور ووذ مهل لاقيو

 , (!7تازارحلا

 نب ةداتق نب "7سيور يبأب ريهشلا ديجملا دبع فيرشلا بقع مهف
 دقو «زارح نب دمحأ نب نسح نب دمحأ نب دوعسم نب دمحم نب دهف
 هب ًادرفنم ًاريثك هيأرب ًادتعم عرفلا اذه سأر ديجملا دبع فيرشلا ناك

 نب هللا ليخد فيرشلا هنبا يف ةبقعو ا يبأب بقل كلذلو

 :امهو-« نيئبا بقعأ يذلا «ديجملا دبع

 يزارخلا هللا ليخد نب دمحم فيرشلا ١

 .يزارحلا هللا ليخد نب رصان فيرشلا - ١

 ليفطب ةلق مهنمو «ميدقلا ةدج قيرط ١5 اوليكو ةرحبب مهبقع لجو

 .رتموليك ١١١ يلاوح دعب ىلع ةمركملا ةكم بونج

 :مهريهاشم نمو
 وهو «ديبعلاو لاومألا ريثك ناكو :يزارحلا هللا ليخد نب رصان فيرشلا »©

 .زارح يوذ ءارعش نم

 فارشألا خويشو رابك نم دعي :يزارحلا رصان نب روصنم فيرشلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءزارح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ناسورلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا ةياور بسح (؟)



 كذا (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةكم يف ىفوتو « مهئارعش نمو تازارحلا باسنأ ةاور نمو «تازارحلا

 .ًابيرقت ةئس ٠١7 زهاني رمع نع
 خويشو رابك نم ناكو : يزارحلا رصان نب روصنم نب رصان فيرشلا ©

 ةكمب م1485 قفاوملا /ه101١ ةنس يفوتو «تازارحلا فارشألا
 . اماع نينامثلا زهاني رمع نع ةالعملاب نفدو ,ةمركملا

 .يزارحلا دمحم نب دماح نب حبار فيرشلا ©

 ةرونملا ةنيدملا ةديرج قحلم ريدم :يزارحلا دمحم نب دهف فيرشلا ل

 ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ريتسجاملا ةلاسر ىلع لصحو
 نم تدفتسا نممو 4«ةيدوعسلا ةفاحصلا 2 ةيدقنلا ةكرحلا» :اهعوضوم

 .ًاقباس ةدجب ١4 وليك ةدمع رهو :ئزارحلا روصنم نب عازه فيرشلا ©

 فارشألا ناعجش نم : يزارحلا َرصاَن نب شيحج نب ديبع فيرشلا 8

 ةئش قينامعلا نآلا زهاني هرمعو «تازارحلا

 مسقلاب ظاكع ةديرجب ررحم : يزارحلا هللا ليخد نب نيسح فيرشلا 0

 . يضايرلا







 أو 7



 7 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم



 م م

 بوك



 ه1 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١١5( 

 تيكاربلا نيز ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 27 نيسح يوذ نم دمحم يوذ فارشألا يعرف دحأ

 نب دمحم يوذ دج ءدمعم نب "7 بز تيرتشلا بقع نيف

 :مهو «ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو :يتاكربلا ىيحي نب نيسح
 .دومح فيرشلا ١

 .دمحأ فيرشلا ١

 . هللا دبع فيرشلا - "“

 .زيزعلا دبع فيرشلا - :

 .ةورع يبأ ةيرقب ةمطاف يداوب مهباقعأ نكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ةكم ريمأل ًارصاعم ناك :يتاكربلا ينيسحلا نبز نب "هللا دبع فيرشلا ©

 رشع ثلاثلا نرقلا يف يأ ءنوع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا

 '"سرفلا» ةرهملا يف ةريهش ةديصق اهنمو ةديج دئاصق هلو «يرجهلا
 :اهنمو

 اهقرسأ ام يتوزع ينيسحلا انأ هلا دبعانأ يمساب لهاجاي

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا نبز يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 . ل8 55 ص ١8 ج ةيداثلا راهزألا :لامك ديعس دمحم (9)



 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم هالو

 اهفغشي يتلز يراج طق ام يراج زيزع ينيسحانأ
 ناكو :يتاكربلا ينيسحلا نبز نب دمحأ نب لصو نب ناطلس فيرشلا ©

 زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف ةمطاف يداو نابرع ريمأ

 .يدوعسلا دهعلا يفو

 هلو ًارعاش ناكو :يتاكربلا ينيسحلا لصو نب ناطلس نب لصيف فيرشلا ©

 .م١199١ قفاوملا /ه517١ ةنس ىفوتو ءاهنيناوقو لئابقلا تاداعب ماملإ

 رعاش وهو : يتاكربلا ينيسحلا ناطلس نب  ريغصتلاب  دّيعس فيرشلا ©

 ةيدابلا راعشأ نم ديدعلا ظفح ىف ةيوق ةركاذ بحاصو نيسح يوذ ةليبق

 ارقي رعقلا كرقو ندم ساس تقر رخلا يوب ةادملا زادت فاو
 ديقعلا :يتاكربلا ينيسحلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب عازه فيرشلا ©

 . ةدج ةطرشب



095١ 

 تيكاربلا نيسح يوذ نبز ووذ فارشألا ةرجشم





 نا (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١١ه)

 ةيراجهلا ريهز ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم 20هللا ديبع يوذ فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ
 يف هبقعو ؛هللا ديبع نب نيعم نب "”ريهز فيرشلا بقع مهف .ةيراجهلا
 :امهو هينبأ

 .ديبع فيرشلا ١

 ملسم فيرشلا ١

 .ةدجب مهنم ةلقو «ةرونملا ةنيدملاب

 :مهريهاشم نمو
 تقولا يف مهريبك وهو :يراجهلا دييع نب يلع نب دمحم فيرشلا ©

 . ىلاحلا

 يوذ خيرات يف هيلإ عجري نمم وه :يراجهلا نادمح نب ديدش فيرشلا ©
 اماع 68١ زهاني رمع نع يفوتو «مهرثامو مهتايورمل ظفاح وهف راجه

 .ه ١575١ ةئس

 يوذ فارشألا رايخ نم :يراجهلا ديبع نب يلع نب روصنم فيرشلا ©
 .ًابيرقت ه ١57١ ةنس اهب ىفوت «ةرونملا ةنيدملاب راجه

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ريهز يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 م م

 بوك



 ماشمه

 دهز يوذ فارشألا ةرجشم ىراجهلا ريهز

05 



 (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 00

)11١15( 

 ةيواقذعلا يرصب تايزلا لآ فارشألا

 يف مهبقل ىلع بلغيو «ةيواقنعلا 0 ىرصب لآ قارشألا توني. دعأ
 . يرصب لآ رضاحلا دهعلا

 دبع نب )يلع نب تايزلاب ريهشلا ")دمحم فيرشلا بقع مهف
 :نيلجر يف هبقعو «يواقنعلا يرصب نب يلع نب دمحم نب ميحرلا
 .ميحرلا دبع فيرشلاو نادمح فيرشلا

 اهب جوزتو ءانقب شاع دقف :كِمَحم نب 'نادمح فيرشلا :لوألا نبالا

 تبقعأو «يواقنعلا هللا دبع نب نَسَح-َنَبأ يللق دمحم تنب بنيز ةفيرشلاب
 نب دمحم نب نسح نب نافعة ةقويشلاب جوزتو ءةمطاف ًاتنب هل
 .اهنع يفوتو «يرصب يلع

 :هبقع ريهاشم نمو
 يذلا : يواقنعلا يرصب دمحم نب نادمح نب ينارمدلا دمحم فيرشلا 4

 ليقو م1444 قفاوملا /ًابيرقت ه7١١ ماع نم ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذ

 .«ءابلا) ةدام تحت ءيرصب لآ فارشألا :رظنا )١(
 ةدام يف اهركذ مدقتملا ةيواقنعلا يرصب دومحم نب دمحأ لآ يف مهباقعأ ةرجشم :رظنا (؟)

 .(فلألا)
 م 1١ ص مامالو قفاوملا /ه7417١ ةنسل اتق تاداهشإ 47 لجس :ةيموقلا قئاثولا راد ()

 تنب ةبرت ةفيرشلا هتجوز نم تايزلا ميحرلا دبع نب يلع فيرشلا قالط» نأشب ١
 ,اه1 ةنس يرصب نسح نامثع

 تنب ةفينح ةفيرشلا هتجوز تايزلا دمحم يلع ميحرلا دبع ًاضيأ قلط ه 1741" ةنسا يفو
 .م 1187 ةنسل 4١ لجس ؛.يواقتعلا ناميلس نيسح ينمح دمحأ



 هلال (يازلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 اهب شاعو .هللا باتك ةظفح نم وهو :م١140 قفاوملا/ه6
 نب دمحأ فيرشلا هلاخ دنع ثكمو «ةنزم ةفيرشلا همأ عم ًارواجم
 اهرداغي ملو «ةرونملا ةنيدملاب ماقملا هب رقتسا يذلا ءيرصب نامثع

 ةنيدملاب هب تعمتجا نمم وهو ءرضاحلا دهعلا يف تانب نم اهب هبقعو
 فارشألا تايورمو باسنأ ضعب هنع تذخأو «هتافو ماع يف ةرونملا
 ةنس ةنيدملاب يفوتو «ةنيدملا ىلإ مهتارجهو ةيواقنعلا نسح ينب
 . 20ءيقبلاب نفدو م1497 قفاوملا /ه41١

 يرصمب تايزلا دمحم نب ميحرلا دبع فيرشلا : يناثلا نبالا

 ١795 ةنس دعب يفوتو ءانقب ةيواقنعلا فارشألا رابك نم ناكو «ىواقنعلا
 مهبقعو « نسح فيرشلاو «٠ لمحيم ففيرشلا :نينبا يف هبقعف "0م ١ مى/4 /ه

 . ةرهاقلاب

 :هبقع ريدهاشم نمو

00 
(0 

 يرصب دمحم نب ميخزلا“دبتع نب يويدب ريهشلا دمحم فيرشلا
 ,رهزألاب ملعت نمم وهو ءاهب شاعو ةرهاقلا ىلإ بهذ دقف :يواقنعلا

 ةراجتلل هجتا هتيشخلو رهزألا مومع ةخيشم هيلع تضرع هنإ ليقو
 .ةرهاقلاب بقع هلو «27ةرهاقلا راجت رس ناكو

 ًاريدم ناكو :يرصب ميحرلا دبع نب دمحم نب هيجو دمحم فيرشلا
 رهام فيرشلا هنباو ءاهب نفدو ةرهاقلاب يفوتو «ةرهاقلاب رصم كنبل
 .رضاحلا دهعلا يف شيجلاب ءاوللا

 بقلملا ادمحتم فيرشلا بقعأو : يرصب ميحرلا دبع نب نسح فيرشلا

 .فلؤملا عم ةرونملا ةنيدملاب (؟6) مقر هتروص :روصلا قحلم رظنا

 ص ه 1745 ةنسل 87 مقر تاداهشإ انق ةمكحم لجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد
6 

 . يواقنعلا نينسح لامك فيرشلا ةياور



 (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كا

 .انطوتسي ةرهاقلا يف شاعو ةراظن

 ىلع نولازي ال مهنأ الإ «ةرهاقلاب رضاحلا دهعلا يف مهباقعأ نكسيو

 ءائقب ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا مهتمومع ءانبأ يقاب عم رهاصتو لاصتا

 دمحم فيرشلا بقع نم تانب « رضاحلا دهعلا يف ةرونملا ةنيدملاب مهنمو

 . يلاحلا دهعلا يف تانب نع اهب يفوت يذلا يواقنعلا يرصب ينارمد

 تاع



 كه (يازلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١1١9( 

 ؟”ديز لآ فارشألا

 . يناثلا يمن يبأ نب "7نسحلا ينب فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 :رظنيلف ءهبقعو ءديز لآ فارشألا دج ديز فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(

 216١ ص رهارجلا دقع :يلشلا .174 ء174 .858 ص يكسملا جرألا :يربطلا
 لذلال قع ق5 ضفغ ضن كال كش بناا ؛ءمالكلا ةصالخ :نالحد « 7

 لودلا خيرات : هسفن فلؤملا لوا لشدرا لاو لاك" لككلو ىللثدأ لذ" تىلمك

 ةقجيت :مقدش نب نماض لاما كا عيالك يلتل ل137 كم“ كمآ ءكاوا١ ص

 2١7 2,73١ 283 ص ةكم ءافرش خيرات :روكشلا نب هللا ديع 2.١156 ص بابللا بل

 جس ص ؟ سس .لالاأ ص ١1اخج مالعإلا :يلكرزلا ءاهدعب امو الا غ5 .ء؟8

 ام :هسفن فلؤملا .ء57١ ص م ج ؛؟8١ ص ا/ل ج 27586 ص ه ج 59١: ص

 ص 7 ج ؛8١ ص 7 ج نمزلا ءالضف فاحتإ : يربطلا 2٠١5 ص تعمس امو تيأر

 ىلا ,:3565 27+ ص ؛ ج موجنلا طمس : يماصعلا «ةقرفتم ىرخأو غ5 كم

 رثألا ةصالخ :يبحملا .179 ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا ,.0840 «484 « 4

 :رهاطلا ,806 ٠*. .”70/ ءا”"” صا ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا ؛؟5:94 ص ا# ج

 نبا 189 255٠٠١ لاله ص قيقعلا :شكاع ءا15٠ ءكم ءاال ص رخافلا ردلا

 ضيف : يرلهدلا «487 _!/4 ص دئاوملا ءام : ىشايعلا ؛257 «27؟ ص هتلحر :موصعم

 لو ص لضفلا دئاوم :هسفن فلؤملا 7617 ص ا” ج لا نع ” ج كلملا

 ماتألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ,34 ,78 .75 .7”” ص لوادجلا :روصنم نب دعاسم

 .507” 2.١١0 ص ؟ ج ةكم خيرات : يعابسلا ء7/5 ص اال ج 79 385 ص ١ جس

 ةعوسوم :يبلش لد" نكاك٠ع لاله الك ص ١ ج دجن خيرات : مانغ نبا . ١54

 : يمح .غ55* ص ١ ج ملاطلا ردبلا :يناكوشلا ة# ثا ص “٠ ج خيراتلا

 ميهاربإ «47 15 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛1848 - 185 ص ةكم ءارمأ

 ١5١« .17ال ص فارشإلا :هسفن فلؤملا «15 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا
 .ةقرفتم تاحفص ةمركملا ةكمل. يعامتجالا خيراتلا :ديز لآ دوعسم 4194

 .(ءاحلا) ةدام تحت «يناثلا يمن يبأ نب نسحلا ينب فارشألا :رظنا (7)



 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0 _

 . ىناثلا ىمن

 نابعش 7! يف دلو دق نطبلا اذه سأر ديز فيرشلا ناك دقو

 ناكو «نيمرحلا ناطلس ناكوا م17 ربسمسبد ١5 قفاوملا/ه 5

 ملحلا ريثك ناكو ؛ةيلامكلا تافصلاب ًافصتم ةيدمحملا قالخألاب ًاقلختم

 وفعيو ةيسألا مهنم هينذأب عمسي ثيحب «ةيعرلا ىلع ةقفشلاو ربصلاو

 ةنئمطم هنمز يف ةيعرلاو راطقألا تناكو «ةيربلا ريخ هدجب ًايسأت حفصيو
 . ىماصعلا هفصو اذك !ةيضر ةشيع يف

 قفاوملا /ه177١٠ ةنس هجح ءانثأ يف يشايعلا ملاعلا ةلاحرلا هنياعو

 صضييبأ «نوللا روس لجرا : تاونس عيرأب هتوم لبق كلذو هفص وف 17 ١

 نع اذه «ليمأ ةفاحنلا ىلإ لاجّرلا نم "برض ءهجولا حمس ؛ةيحللا

 امل ءايلوألا نم هنأ ةنسلألا ىلع ضافتسا دق) :هنع لاقف هقلخ امأ «هتقلخ

 نم رثكأف هيلع سانلا ءانث امأ «هعضاوت ةدشو.:«هتدابع ةرثك نم هيف نوري
 ام نامألا لظ ىفو ةيفاعلا حانج تحت مهنأ نوري زاجحلا لهأو ءهلك اذه

 .«مهتاهمأو مهئابآب هنودفيو :ًايبح ماد

 . مايأو روكا ةتسو ةئس نيثالثو ةسمخ زاجحلل هتيالو ةدم تناكف .«م11151

 : رعاشلا لوق كلذ نمو « هتافول اوخرأو ءارعشلا هاثر دقو

 نسسحسم رهدلاىدم لزيمل ضرألا كولم كيلم ىرولا فهك تام

 نسحم نب ديز نانجلا ىف ىوث دق هوخرأانل تلاق يلاعملاف

 يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةمركملا ةكم ةرامإ ىلع ديز لآ بلغ دقو
 .©97ةمركملا ةكم ىلع ًاريمأ ١8 مهنم اهلالخ ىلوت ىتح

 دحأل دايجأ ةعلق (75) مقر ةروص رظناو «ةيلاتلا ديز لآ نم ءارمألا ةرجشم :رظنا )١(
 . مهئارمأ



 كرف (ياْزلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دمحم فيرشلاو ءنيسح فيرشلاو «دمحم فيرشلاو ءدمحأ بفيرشلاو

 .نسح فيرشلاو «رصان فيرشلاو «ىيحي

 ةثالث يف يلاحلا هبقع يقبو «27ديز لآ فارشألاب هبقع فرعو
 . مهو ك")ءانبأ

 :امه نيتبا ىف هبقعو :ديز نب دعس فيرشلا - ١

0) 

 ف
0( 
)5( 
 هز

 بقعملا «ناميلس فيرشلا بقعأ يذلا :دعس نب ىيحي فيرشلا

 يضام لآ دج «ىيحي نب ناميلس نب يضام فيرشلا

 :امهو نينثا ىف هبقع ىقب يذلا :دعس نب ديعس فيرشلا

 نب هللا دبع نب دعاسم فيرشلا”ينقعأ يذلا :ديعس نب هللا دبع فيرشلا

 الا نبا فعن

© 

 : مهو (نينبا ببقَغَأ يذلا :ديعس نب دعاسم فيرشلا

 .(2بلاغ لآ دج .دعاسم نب بلاغ فيرشلا

 :رظنيلف ءديز لآ فارشألا ركذ يف عسوتلا يف بغر نملو
 ” ج نامزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ؛«٠50 ؛477 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا
 : يبحملا ءاهدعب امو 17” - ”١١7 ص 5 ج مركلا حئانم : يراجنسلا 2٠١ ؛غ5 ص

 نبا 5١١ ءى5 ء85 ء#4” صودهتلحر :يشايعلا ؛١٠4 ص ١ ج رثألا ةصالخ
 :هسفن فلؤملا .1/9 ١75 ص مالكلا ةصالخ :نالحد 5٠. ص هتلحر :موصعم

 ءارمأ :يقح :09 ص ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا «177 ١67 ص لودلا خيرات

 لئابقلا ءدعاسم .708 767 ص ةكم خيرات :يعابسلا ”1١ ١15« ص ةكم
 نب دمحم :.97/ ص ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا ء١7 ١7 ص ةيناندعلا

 .ةقرفتم تاحفص «نويعلا :هسفن فلؤملا :47 550 ص فئاطلا لئابق :روصنم
 .ةيلاتلا ديز لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا

 .(ميملا) ةدام تحت «يضام لآ فارشألا :رظنا
 .(ميملا) ةدام تحت «دعاسم لآ فارشألا :رظنا
 .(نيغلا) ةدام تحت «ءبلاغ لآ فارشألا :رظنا
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 :مهو ءانبأ ةثالث بقعأ يذلا :دعاسم نب رورس فيرشلا

 )ع 1 5 5
 0 يوذ دج :رورس نب ىيحي فيرشلا

 يلا
 .' ديعس يوذ دج :رورس نب ديعس فيرشلا

 لآ دج ديز نب كرابم فيرشلا بقعأ يذلا :ديز نب دمحأ فيرشلا - ؟
 , © كرابم

 نب هللا ليخد فيرشلا بقعأ يذلا :ديز نب ىيحي دمحم فيرشلا -““

 . 01يوم اج نيل ف دمحم

 :ةيدباعلاو ةينيسحلا يف اهيحاوضو..5:!ةمركملا ةكمب مهبقع نكسيو

 دهعلا يف ضايرلاب يف مهنمو مةأبتملاو:لاجلا ةيرقب ةصاخو «فئاطلا يفو
 .ناتسكابو ايكرتب ةلق مهنمو ءاهريغو رضاحلا

 .(نيعلا) ةدام تحت «هللا دبع لآ فارشألا :رظنا )١(
 . (ءايلا) ةدام تحت .ىيحي يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيسلا) ةدام تحت «ديعس يوذ فارشألا :رظنا (*)
 .(ميملا) ةدام تحت ؛كرابم لآ فارشألا :رظنا (4)
 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيجاوعلا فارشألا :رظنا (5)
 ةنس ديز لآ فارشألا رابك نم عمج اهادحإ .(/) مقر ةروصلا :روصلا قحلم رظنا (5)

 .فلؤملا عم ديز لآ فارشألا رابك نم ضعبل (8) مقرب ىرخأو ه4



 ديز لآ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا

 نع



 07 ع

 ةيز لآ فارشالا نم ةموكملا ةكم ءارمأ

 ناثف يمن وبأ دمحم فيرشلا

 5 فيرشلا

 دهر فيرشلا
 مه 179-141)

1 
 أ

١ 

 ةنس 57 هتبالو ةدمو

 عض 144-007
 مها

 رهشأ ةسمحو ةنم ومت هتالو ةدمو

 مها1.هعءاكاكءظ

 معا115-11:3)

 (/ه1115-115)

 ماي 4 رهشأ. لو ةنم © هييالو هده ع

 مه 114-19
 م 15

 ةروسي فصنو نيتنم رم اهالوث

 نينس ةثالث ومن ةيثلا ةيالولاو ييضي,رلفت# )١61
 رهشألا ك7 كلا
 تعا 1

 رهشو نينس 5 ةسمللا هتيالو ةذم

 هوعسم فيرا
 مه 11:-11535) مهزوم سوو الظ | [عمعص 1١1م5 11859) اه(1١1-5١١81) ||عصه )11352-1١5

 (سه 114-االاز رهش نم رثكأ ىلوت رهشأ ةعبم ومن اهالون وحث هجالو ةدم
 ةئاس ٠

 دعاس فشلا
 عه ه1144-11435) مه 19-15
 رهشأ سمو ةنس هنيالو ٌةدم (مه 1144-11

 بلاغ فيرشلا
 مه174-15)

 مه ا714١11144-1)

 هلل دبع فيرشلا مه 179-172

 كا حم اي رف لاو يل
 انناع رباح يلخ نيرخلا ريجر ىل ةتسا 4 وم هنيالو ةدم

 ع( 1777-1770 ايس اريمأز
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)114( 

 ةيواقذعلا يرصب ()ديز وبا لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا (7يرصب لآ فارشألا تويب دحأ

 نب يلع نب دمحم نب نيسح نب "7ديز وبأ فيرشلا ىلإ ةبسن مهف
 دمح دومحم فيرشلا تلب ةجبيدحخ ةفيرشلا هتجحوزو «يواقنعلا يرصب

 . 901849 قفاوملا /ه1177 ةنس ةيواقنعلا جارس

 نم تيبلا اذه سأر (*يرصك: ةجج نب ديز وبأ فيرشلا بقعأو

 :امهو « نينبا

(00 

(0 
0 
(0 
5) 

 70ه نزخم :ةيمومعلا تاظوفحملا راد :رظنا ؛ديز ىبأ لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعملو

 نايطألا رتفد ؛70 نيع 7١8١ لجس م1814 قفاوملا /ه1186 ةئسل انق خيرات رتفد
 وبأ نايطأ اهبوا 7917 نيع 4١” لجس م184١ قفاوملا /ه ١176 ةنسل انق ةيحانب

 /ه ١١١5 ةجح ؟ ةطبصم :انق ةمكحم طباضم :ةرهاقلاب قئاثولا راد  ؟يرصب ديز

 :مقر 2١9 ص ١ :مقر تاداهشإ) ةيعرشلا انق ةمكحم :م795١ ويلوي ١ قفاوملا

 نأشب) م1887 م1840 قفاوملا/ه 10١0 ه ١137 ةنس نم (تاعيابمو ٠١ ص ا/““

 . (انقب يواقنعلا نسح نبا قاقحتسا

 ديز يبأ فيرشلا جاوز نأش م1844 قفاوملا /ه ١7757 ةنسل انق تاعيابم 7 لجس

 ينب قارشأ ججح ةعومجم .يواقنعلا جارس دمح دومحم ثنب ةجيدخ ةفيرشلا نم

 قفاوملا /ه ١197 م١115 قفارملا /ه ١١70 ةنسل ةجح ةصاخو انقب ةيواقنعلا نسح

 .م اا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا

 .ةيلاتلا ديز وبأ لآ فارشألا ةرجشم :رظنا

 .م1449 قفاوملا /ه ١١75 ةئسل انق تاعيابم ” لجس :ةيموقلا قئاثولا راد

 بترم ةراظن ىلع يرصب نيسح ديز وبأ ديسلا اضرو عيقوت :اهيفو ةيلاتلا ةجحلا :رظنا

 . انقب فقولا



 (يازلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 015

 ١ نيسح فيرشلا .

 . دمحم فيرشلاو 8 ١

 . ةرهاقلاب نونكسي رضاحلا دهعلا يف هلق مهنمو ءانق ةئيدم نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 يواقنعلا يرصب ديز يبأ نب نيسح نب دمحم نب فسوي فيرشلا

 ىفوتو «ةيواقنعلا فارشألا رابك نم ناكو ءانق ةظفاحمب تانوفيلتلا

 هئاتبأ نمو «م1917/9 ةيلوي قفاوملا /ه1194 ةنس نابعش يف هللا همحر

 لقنلاب طابضلا نوئش سيئر ًايلاح لمعيو ةطرشلاب ءالع فيرشلا مدقملا

 . ءايض فيّرشلا .زوتكدلاو ةرهاقلاب تالصاوملاو

 وهو :يواقنعلا يرصب ديز وبأ نب. نيسح نب دمحم نب دمحم فيرشلا

 ةيرومأمل يرادإلا شتفملاو ,مانقي _رضاجللا .دهعلا يف ديز وبأ لآ ريبك
 .رمحألا رحبلاو انق يتظفاحم بئارض

 : يواقنعلا يرصب ديز وبأ دمحم نب يلع نب دمحأ نب يردق فيرشلا

 ةيدادعإلا انشد ةسردم ريدم ناكو ءديز يبأ لآ فارشألا رابك نم ناكو
 .ما4 قفاوملا /ه١ 4 * ةنس هللا همححر يفوتو

 ةرادإب مسق سيئر :يواقنعلا ديز يبأ دمحم نب دمحأ نب يلع فيرشلا
 .انقب يئادتبإلا ميلعتل لا

 : يواقنعلا ديز يبأ دمحم نب يلع نب دمحأ نب ميحرلا دبع فيرشلا

 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب ةفاحصلا هجوم
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وامر 0 0
 ربل اعلا ربت 

 ماس ا صلال

 ١741١ يف ائقب نسح ينب فارشألا بترم ةفيظو يف ليعامسإ ىلع دمحأ ديسلا نييعت رارق

 :مهو نسح ينب فارشألا ضعب اضرو روضحب ه

 (يرصب رمع دمحأ لآ) يرصب رمع دمحأ ديسلاو (دوعسم لآ) دوعسم نب نسح ديسلا

 دج) كرابم ميحرلا دبع دمحأ دمحأ ديسلاو (دعاسم لآ) دعاسم معنملا دبع نسح ديسلاو

 .(يرصبلا ديز وبأ لآ دج) ىرصب ديز وبأ ديسلاو (كرابم لآ





 رطم ريهشلا دمج

0 

 ديز وبأ

 م
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(119) 

 ةلدابعلا روعفلا ديز ووذ فارشألا

 .('7روعفلا فارشألل ةسيئرلا ذاخفألا دحأ

 دمحأ ني هللا دبع نب ميلس نب ')ربكألا ديز فيرشلا بقع مهف

 .ةلدابعلا فارشألا دج هللا دبع نب نيدباعلا نيز نب رعفلا

 ةلدابعلا فارشألا رابك نم عرفلا اذه سار هير تيرشلا ناكو
 ةنس بلاغ نب بلطملا دبع فيّرْشْلا ةكم ريمأ هيلع ضبقو ؛«فئاطلاب
 نب نيعملا دبع نب دمحم فيإشألا ةكمل رزمأ هحارس قلطأ مث ءعه 1
0 

 ءدومح فيرشلاو «هللا دبع فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث نم هبقعو

 : مهريهاشم نمو

 دهعع يف فارشألا رابك نم ناك دقو. ربكألا ديز نب هللا دبع فيرشلا
 فيرشلاو .«نوع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلل ةمركملا ةكم ةرامإ

 ىلوتو 2290181١ قفاوملا /ه1717 ةنس ىتح بلاغ نب بلطملا دبع
 , © ديعملا دبع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا دهع يف فئاطلا ةرامإ

 )١( (ءافلا) ةدام تحت ءروعفلا فارشألا :رظنا .
 .ةيلاتلا ديز يوذ ةرجشم :رظنا )0
 . 577 ص 5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع هول
 .(ريسي فرصتب) 7١7 5١4 ص مالكلا ةصالخ :نالحد )0
 .رعفلا ةزمح نب نيسح نب ةزمح فيرشلا روتكدلا ةياور )0



 0:١ (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 : يهو اوووف ةسمخ ىلإ ربكألا ديز ووذ عرفتيو

 ١- دما و اعمال :روتسم ووذ 0

 ماع  0 1١6٠ا

 .ربكألا ديز نب يلع نب رغصألا ديز فيرشلا بقع مهو :ديز ووذ - "؟

 :رعفلا رغصألا ديز نب يلع نب ضوع نب يمان فيرشلا مهنمو

 ةوعدلا ةيلكب «ىرقلا مأ ةعماج نم ريتسجام ةلاسر ىلع لصاح

 بئارغلا ةاقتنملا دئاوفلا» اهعوضؤم ءه ١577 ةنس ؛نيدلا لوصأو

 91 ةنس ىفوتملا سراوفلا ٌيبأ“ حفلا “نبأ ءاقتنا يلاوعلا خويشلا نع

 .اجيرختتو ًاقيقحتو ةسارك اره

 ديز نب هللا دبع نب دمختم-َنَي'َباَج تيرشلا بقع مهو :رباج لآ - "“

 .ربكألا

 ىلع تارامإلا ضعب ىلوت «فارشألا ءارمأ دحأ رباج فيرشلا ناكو

 ."”قيفرلا نوع فيرشلا ةكم ريمأ دهع يف لئابقلا

 .ربكألا ديز نب دومح نب تاكرب فيرشلا بقع مهو :ثاكرب ووك د4

 مهيفو كالمأو فاقوأ اهب مهلو ةيل يداو طسوب روعفلا ةيرقب نونكسيو

 )١( يئاطلا «57 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا ءاشاب يلع ةرجشم :عجار :

 .(رعفلا ةزمح نب نيسح فيرشلا :نع ًالقن) 6175 ص بختنملا

 ص ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا :ىسوم ناميلس 2” ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع (؟)

 .ةكمب فاقوألا ةرازو «هم8 .ك.٠ ؟”ءو ص ةمكحلا ةدمعأ :سنرول «7507 8

 فيرشلا يدلو ىلع ناميلس فيرشلاو رصان فيرشلا نأشب# نووالق ناطلسلا لجس

 هه ١407/١1/14 يف 71 مقرب ةكم ةمكحم نم ةجح بجومب «روتسم

 .رعفلا ةزمح روتكدلا نع ةياور (9)



 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 .روعفلا ديز يوذل ددعلاو ةرثكلا

 مهو وتحل ديز نب هللا دبع نب ةزمح فيرشلا بقع :(؟)ةزمح لآ  ه

 .نآلا ًاددع مهذاخفأ ربكأ

 اهب مهلو ناقمع ةيرقب فرعت مهتيرقو هيل يداو طسوب مهنكاسمو
 ةكمب مهنمو «ناقمع روصو نصح اهنمو فاقوأو رودو نيتاسبو كالمأ
 .رضاحلا دهعلا يف ةمركملا

 0ك

 ,(ءاخيلا) ةدام تحت :ةزمح لآ فارشألا :رظنا )١1(



 نكاد

 روعفلا ربكألا ديز يوذ فارشألا

 «رباج يوذ - تاكرب يوذ - روتسم يوذ - ديز يوذ - ةزمح يوذ»





 60:06 (يازلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

0) 

 ءارمألا مشاوهلا ديز ووذ فارشألا

 .؟9ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا يلع نب ديز فيرشلا بقع مهف

 نب رفغج نب ملاس نب دمحم فيرشلا يف هبقع ليذت دقو ؟'0ءارمألا
 .ديز نب ىيحي

 :امهو نينبا نم بقعأو

 حودلا ةيرقب دلو :ريمألا يمشاهلا"ملاس نب دمحم نب ةيطع فيرشلا ١

 ظفحي نمم وهو ديز يوذ ريبكو هو ه08١١ ةنس ةمطاف يداوب
 .رعشلا

 : مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو

 .ًادجام فيرشلاو دمحأ فيرشلا بقعأ :ملاس فيرشلا

 . هللا دبع فيرشلا بقعأ : يلع فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 . هللا فيض فيرشلا

 ءانبأ ةسمخ بقعأ ريمألا يمشاهلا ملاس نب دمحم نب ديز فيرشلا ١

 :مهو

 .(ءاهلا) ةدام تحت ؛ءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(
 21١8 11٠. .9١1١ل ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (؟)



 (يارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 2.5

 .قراط فيرشلا

 .ردنب فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 . لالط فيرشلا

 رمع فيرشلا :مهو ءائيأ ةعبرأ بقعأو :لعشم فيرشلا

 .هللا دبع فيرشلاو ءماصع فيرشلاو مصاع فيرشلاو

 نرقلا لئاوأ يفو ةمطاف يداوب ريبكلا حودلا ةيرقب مهنكاسم تناكو
 ةيرق يف مهنمو ةمطاف يداوب ةهزنلا ةيرق ىلإ اولقتنا يرجهلا رشع عبارلا
 ربارم .رياريلا



 ه غال (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

20 

 تيكاربلا نيدباعلا نيز ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 27هيهاربإ يوذ فارشألا ةليبقل ةيسيئرلا نوطبلا دحأ

 «تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم نب نيدباعلا نيز كيرحا بع مهو

 . 9تاكرب يوذ دج

 ةلود تالاجر نم عرفلا اذه سأر نيدباعلا نيز فيرشلا ناك دقو

 فيرشلا م١171 - ١7١5 قفاوثتلا /ه ١١١7 ه  ١١77 ةمركملا ةكم ريمأ

 290 قتاكربلا ىلعي نب دمحم نب ميركلا دبع

 .تيكاربلا هللا دبع يوذل

 .(فلألا) ةدام تحت «تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 نب نيدباعلا نيز) :يرلا ةرجشم يف درو دقو ؛«يميركلاو ءرورس :يترجشم :يف اذكو (؟)

 .(دمحم نب ميهاربإ

 ضعب نع م1777 قفاوملا /ه٠92١١ ةتس ناضمر نيرشع يف ًاخرؤم ًاكص :ًاضيأ رظنا
 .ةيلاتلا ةقيثولا يف نيدباعلا نيز يوذل ةيفقولا تالماعملا

 ثداوح) :اهيف ركذ دقو ,4185 :1487 ١6١«. ص :؛78١ ص مالكلا ةصالخ :نالحد (*)

 .(نيدباعلا نيز نب دمحأ فيرشلا هيخأو نيدباعلا نيز نب زيزعلا دبع فيرشلا



 (يازلا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم كل

 درس يسهر فضول راييارلر سو ىف مرت رام ذكر اءاو رز دف .واطرسربطر سو نيو دورك م
 باحر, لالا «ربس درر هد ات قير شربل نو دعيه مران لص رم هانا

 وعرب الورم! يئن مل وأ راع مقسم ترمتم زلم مظتلا مركرلا نارا يشل ثار فررسلا شذ ' جدر
 هسزلاب م ادعدل 'مايوز زد 'نعلا هت تاو زرع تم 0 الئ د هلام تاقوألا ايوئر

 ن١ عسر لرملا

 ساطاسس سريان ترو هزرطعرل فادم ايفس ١ ناايزاه رايد ابر املا ةمزرط رم ضرار ىو ان الن اررسا رب ىركرلا 7

 لاو لمبات نما زو انك انسم ترث راع لا هسزب قر نارا ليك لي لجل و

 7 انني ر اطوسرايل امر اقر ثم رايته ف اهر ره ايي لمت هلا ىو هدا يدل هب راه دارا كلانا لانو لشي ىلا
 اك اضفو اهرثس ين إفلا هدا رمل لالا دعب هجرت اهردع أ سما راو راىطرلا رد اب كب م طمرشل د
 دز رئز رب لع اونو نازل دس الو مشاشرل هيؤرار ةسيرار صرب ار كرو اس اير رم اسمو
 'نفوفو ررهزلا ل سميع ار رثرا تفرط شن ١ عريش ارلام هوا ارجو ضرازلا هن ان ريل ةيماصتر و ملط حس لع طم
 رفقا رش مالا توافد فويس اب را ضرر انو لاشرمرل 'اكررل مِرِعَمْس امل“ نب ايش راع هر طيره رلو ١

 ايررق روج ولرلا كر طوب ا زهد دو نا لا طارلغ برت سب اهراس لإ يارس )”ىارج نلش اكو سون : للرل مدل هر
 1 دق سخر , هبرأو كلباكرف لل اكرل مايو 0000 0 2 1 00 90 و 0

 عيل رايس اي م 0 0 ا نال 7 01 0 0

 سهم نانا انرربلا ا 0 م 0 ٍِر ابا يزيلابه ريك انالوبوأ يس

 ا ل ك0 ' مز رعسرع ماع زجر زمر لارا 70 1 رب ىو لأن دوف م ا
 0 عل جريل نو مَرَصَت دك 0/1/1 2 للا عفوك ام! ردد ارنب رشي كنار

 7, نر رسما + نللا معر يللا فلو العرس در ل 1 0 2: 0 1 ِ 102000 لش رلوارع اف شقرل الا من الازو (رلت * "نا بافكار بنمو ديلا نائبا
 ور رف 1 نمر انا ءاهيق ب لا 0 , 3 يورو لع هدد 1ر0 0 الد لردك "او

 0 1 0 2 0 5 اير 01 0 0 0 اوف دانا .ر.رارزدبلا نابل تاخير ابل رض 0 001 للك يدلل لش هدف يب ا
 ري اهيا د ير فقالا رسل ارق ب كلر هير الرمل ما 0 7 !عررز
 ا ظ روت لرب سن رم مارد عير رمل نذر تار 100 ا

 رايت الرش ل رار ان ع ا هك ال 0 'لردف زن ان ايئيتزر

 2 ا نيرا شر مدل مال ا دل اف الد طا جل اصر
 سير لالا سو ل١ ردا رع ةنؤلا درت مزمل زوهلاب مرئر لرد لليل ادرف لع مرلا» رماد
 سال هرن ألا اس اثنان شف ايم كمر للا طه نال[ 5 0 5 1

 واربع انصرف :/ هيرب لث لان نا قيسرم ان قه قر د لوط ب يضع وهو م! ف مذ و ع ورك ل ل ارا مالا ىف + ضم ٠ ريا عاما ندا يب اشرت يم يلع نذير ها 2 0 1 0
 يشم ايما ول لال سل صل ل ا عر مز يزال ل نا دع يدع افكار نيل 06 قانا ل م01 تالاف هاد موك طع سنابل لا ,تاومل

 ش 200 1
 10 رك ايل ال ' لاذع 00206 : 0 وك ارا تور همر د «لسدل 4 0: تريل ل" ١ تبدو عسر

 ل ل لا ا

 يبأ ةيرقب ضرأل نيدباعلا نيز يوذ دج ميهاربإ نب نيدباعلا نيز فيرشلل فقتو ةقيثو

 .ها٠6١1 ةئس نايضمر ٠ يف ةخرؤم .ةمطاف يداوب ةورع



 : (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١١1؟؟)

 ()ثرحلا نيدباعلا نيز ووذ فارشألا

 فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ نيدباعلا نيز ووذ فارشألا دعيو

 , ؟9ثرحلا

 هيلا

 .ًاددع ثرحلا فارشألا عورف رثكأ مهو «ثراحلا

١ 

1 

7 

00 

0( 
2( 
5( 
4 
 ول

 : ةيلاتلا عورفلا ىلإ يلاحلا تقولا يف نومسقنبو

 نب هللا ديبع نب نسح نبب عازه ٍبفيرشلا بقع :(ءازه ووذ -

 . يثراحلا نيدباعلا نيز نب نسح

 نب نيدباعلا نيز نب ميركلا دبع فيرشلا بقع : ” ميركل دبع ووذ : 6(. - + : ٠
 نيز نب ميركلا دبع نب دمحم نب ساسج نبا هللا دبع نب كرابم

 .يثراحلا نيدباعلا نيز نب ديز نب انهم فيرشلا بقع : لانهم ووذ

 ١5"3, ص مالكلا ةصالخ :نالحد ء147١ ص ؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا رظنا

 ص زاجحلا بلق : 'يدالبلا ءك18 ص بلطملا دبع فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر :ةمش

 ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم 2٠١4 ص زاجحلا لئابق مجعم ءهسفن فلؤملا «67

 .25 - 27” ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحمم (7307 2514 ص

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛«ثرحلا فارشألا :رظنا

 .ثرحلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا

 .(ءاهلا) ةدام تحت ؛عاره يوذ فارشألا :رظنا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ميركلا دبع يوذ فارشألا :رظنا

 .(ميملا) ةدام تحت ءانهم يوذ فارشألا :رظنا



 (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 000

 نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب ةزمح فيرشلا بقع :2ةزمح ووذ  ؛
 . يثراحلا

 هللا دبع نب توفلكلاب بقلملا هللا دبع فيرشلا بقع :29تيفالكلا  ه
 . يثراحلا نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب زيزعلا دبع نب قوزرم نب

 يداوب نونكسي اوناكو «ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا يف نونكسيو

 دقو ءاهترامإ مهنم ًاضعب ىلوتو «ثرحلا مهتمومع ءانبأ يقاب عم قيضملا
 .ةقالخ راودأب اوماق نيذلا تالاجرلا نم ديدعلا مهنم ناك

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةزمح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(فاكلا) ةدام ثحت «تيفالكلا فارشألا :رظنا (؟)



 دوضلا قحلم



 م م

 بوك



 وملا(9) مقر و رص

 هل 23 ةيه مقوتملا

١ 
 م ىلا "(

 ع مجيب 1م يوجب بج +

 ه-لشستب“

 ناصغألا باتك بحاص ينسحلا.نيدلا فرش مبركلا دبع نب يلع فيرشلا عم فلؤملا (؟) مقر ةروص

 فئاطلاب ه١ 477 ةنس لوألا عيبر يف هباو (رضاحلا دهعلا يف نميلا فارشأل عماجلا)



 ه١ 498 ةنس طابرلا
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 وت دلك

ا (ت) مق رةروص
 يبسيردإلا امحلا فيرشلا نكس لالط

 هإ 85495 ةنس

 5 اللا املا جو ع د ل را د

 ه١ 45١ ؟ ايبص (ه١ ؟ها/ل تزإ





 فئاطلاب هلزنمب روصنم نب دمحم فيرشلا ةباسدلا خرؤملا عم فلملا )١١( مقر ةروص
 ها 411 ةنس نابعش ىف



 هه

 ندي ١
 أ هك

 3 1 , 70 22 َة
 ممح يوذ فارش 0 ا ! اك خيش يلدبعلا ركاش نب عاره فيرشلا نيب فلؤملا (١؟) مهر

 ةارشألا نم هللا باتك ةظفح ميركنو ديعلا لففح يف يراجهل





 ل الا 7 يح. . 135 لا” ماو تا نأ م6 موج 08

 ةدعقلا يذ يف ةمطاف يداوب بيعش يبأ ةيرقب الزام ينص مل جاااش , فيرشلا عم فلما )١6( مقر ةروص

 يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان فيرسلا روتكديلا هراوجبو ه١ 417 ةنس

 عبني ريمأ يراجهلا يويدب نب ميركلا دبع فيرشلا )١5( مقر ةروص



 نيعملا دبع فيرشلا لزنم وهو ةيل يداو لفسأب فئاطلا يحاوض نم جاخلا دخ نصح )١( مقر ةروص

 ةلدابعلا تاكرب لآ هللا دبع نبا



 ةنس كرابملا ناضمر يف ىفوتملا نازاج لآ فارظألا لمش خيش [عازه نب مشاه فيرشلا )١8( مقر ةروص

 فلولا عم شاقن يف يديجبلا يداز ناكس نازاج لآ فارشألا رابكو خويش نم عمج )7٠( مقر ةروص

 ه١ 417 ةنس رخآلا عيبر يف
0-35 



 4 كلت مد ا

 روع

 - - 3 7 ١

 آ ف فيرشلا عم فلول امج دمح ةلارملا (51) مقر

 0000 ةروصلا نيمي لامج وب

 داك ![ 1 ِ . رب فرش فيرشل 3 : : : ! ) مكر ةروص
 هكمرحمل 2 02-1



 ةلاوملا (77) مقر ةروص

ر قيرفلا 8
شلل 

صيفووفير - 
 90 ُ ل ا

: 

لط تفيرشلا
 ءاقنع لا

 . 21 ءابع 0 دي 9
3 

 يربنشلا فيرشل و مخ ملغ

 أب هللا دبع يوذ خويش ذ خ ويش دحا دماح يو ا اح يوذ ريبك .يتاكرب داك ربلا ر وصنم نب :ه نب راصن فيرشل هلا (؟ 2) مقر ةروص



 اضر يوذ نم دعاسم لا دماح نب عاربت نب قيقاهلا دبع فيرشلا عم فلؤملا (؟ 5) مقر ةروص
 ها غ١ ١ ةثاجعتت يفك هل نع .تيكاولا

 زارخ فيرشلا ربق دهاش (7) مقر ةروص



 ها 415 ةنس نابعش يف قيضالب .ينراخا ن 5-5 نب يلع فيرشلا راد (71) مقر ةروص

 ةكمب هلزد «لرنن ناج كيرعلا هلا ونزل راحلا ىلع. نب نسح فيرشلا روتكدلا عم فلاوملا (؟8) مقر ةروص

 ه١ 41 ةنس ةمركملا



 ةيل يداوب روعفلا قيرح يبأ لآ ريبك هللا دبع نب نسحم نب يلع فيرشلا عم فلما (؟5) مقر ةروص

 ه١ 419 7 ةنيم وألا عبر يف

 ل يداوب ناقمغلا ةيرقب رعفلا ةزمح لآ فارشألل ؛ناقمغ نصح (”:) مقر ةروص

 ه١ 517 ةنس لوألا عيبر يف



 يسح نب دمحم فيرشلا روتكدلا ةفايض يف كئاطلاو ةكتم فارشأ نم عمج عم فلاوملا (”1) مقر ةروص

 ه١ ع؟ ةنس لَو ل فواتح يف ىفئاطلاب رعفلا

- 

6 0 

 5 ل ةدعقلا يذ يف شيرع يبأب رصدلا ةعلق اهل لاقيو دومح فيرشلا ةعلق (”5؟) مفر ةروص



5 

 ةيراجهلا جارد يوذ فارشألا ةرجشم

 دمحأ

 د
 هللا ليخد دسع

 هللا دبع

 لنا ليعد

 ميهاربإ

 نال

 ماصع نمحرلا كبع دهن يب 6



 م م

 بوك



 ءا/١ (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)061( 

 ةمعانملا شيورد ووذ فارشألا

 , "7ةمعاتملا فارشألا ذاخفأ دحأ

 دبع نب دعس نب دوعسم نب كرابم نب شيورد فيرشلا بقع مهف
 .ةمعانملا فارشألا ةفاك دج .معنملا دبع نب رصان نب نيعملا

 دمحم فيرشلا هنبا نم عرفلا اذه سأر شيورد فيرشلا بقعأو

 :امهو «نينبا بقعملا

 .بقع هل ركذي مل” شيؤرد, نب دمحم نب كرابم فيرشلا

 دمحم فيرشلا هنبا بقعأو .:نثيورد-نب دمحم نب شيورد فيرشلا
 : مهو ءانبأ ةئالث_بقعأ.:ئذلا7نَسيورد نب دمحم نب شيورد نب

 .دهف فيرشلاو ءهللا دبع فيرشلاو ءدماح فيرشلا

 ةيرقب نونكسيو ءرضاحلا دهعلا يف ةمعانملا شيواردلا بقع مهيفو

 مهتمومع ءانبأ يقاب عم «ةمطاف يداوب نايرلا ةرامإل ةعباتلا كرابملا

 . "7ةمعانملا فارشألا

 :مهريهاشم نمو

 رهتشي ناك يذلا :يمعنملا شيورد نب دمحم نب دهف نب ديهف فيرشلا ©
 فارشألا هتمومع ءانبأ نيب هردق ميظعو هنيدت ةدشب هيلع هللا ةمحر

 ه ١47١ ةنس يفوتو .نيبلا تاذ حالصإب ًاضيأ هترهشو ةفاك ةمعانملا

 .ةمركملا ةكمب نفدو ابيرقت

 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا شيورد يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 م م

 بوك



 فنا

 ةمعانملا كزابم لآ يوذ فارشألا ةرجشم
 «يضام يوذ  شيوزد يوذ»

3 03 

 شورد

 7 ماس فسري
41 

 لداع - كراع 7 اً
 دلاخ رشي ررهشم

 تاير

 دم#

 حوذم يرلخم 0



 (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1/5

2) 

 تيكاربلا سيعدلا لآ فارشألا

 .تيكاربلا 7"2هللا دبع يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب ةنيسحلا نيا ايف نب نييعدلا نتشاع كقيرشلا بتع'جيق

 بقل نم لوأ وهو ءسيعدلا ميركلا دبع نب كرابم نب ىيحي
 فيرتكلا ناك دقو «تيكاربلا هللا تبع ىوذ دج علا فيعني "؟سيعللاب
 ةرونملا ةنيدملاب نطوتساو حزن نم./لوأ قه عرفلا ذه سأر سيعدلا مشاه

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف"ةمطاف يداوب بيعش يبأ ةيرق نم

 أ ”سيعللا مشاه فيرشلا بقعأو

 هينبا يف هبقعو ءةزمح فيرشلاو ءذجام َفيرَشلاو «بلطملا دبع فيرشلاو
 :امهو

 ءدمحم فيرشلا مهو «ءانيأ ةعبر

 .ةرونملا ةنيدملاب رضاحلا دهعلا يف مهبقعو ؛ مشاه

 نييرقلا نفعنا نم كيزملا بتقسملا :بيلظملا دبع قيرشلا 1
 يف ةمركملا ةكمب مهنمو .ةرونملا ةنيدملاب نونكسي نولازي الو «دلاخ

 .رضاحلا دهعلا

 .(نيعلا) ,ةدام تحت ؛«تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان فيرشلا روتكدلا ةياور بسح )0
 .ةيلاتلا سيعدلا لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 يق (لادلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو
 سيعدلا لآ فارشألا رابك نم :سيعدلا كرابم نب فرش فيرشلا ©

 ؛ليلجلا ملاعلا وهو :يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان فيرشلا روتكدلا ©

 ثحبلا زكارمل ريدم اهنمو ؛«ةيموكحلا بصانملا نم ديدعلا لغش دقو

 يفحصو ينويزفلتو يعاذإ طاشن هلو ةعيرشلا ةيلك ديمع ناكو «يملعلا

 باسنألاب مامتها هل نمم وهو ءايلاح ىروشلا سلجم وضعو ءروهشم
 تدفتساو «ةدجو .؛ةمركملا ةكمو «ةرونملا ةنيدملاب ًارارم هب تيقتلاو

)0( 

4 

 هتايورم ضعب نم

 :اهنمو تافلؤملا نم ديدعلا هلو

 .(قيقحت) يلعلا دصقملا ١

 . (قيقحت) يعفاشلا ىلع أطخأ نم أطخ نايب 0

 . ةيمالسإلا .ةعيريشلا ”ققَو اهتداعسو اهؤانب ةرسألا

 .رعشلاو لوسرلا - 5

 . ةياحصلا ءارعش - تك

 .يرصملاو يماشلا ةرصلا نم هتعامج صخي ام مالتسإ نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا )١(

 عم ةرونملا ةنيدملاب هبتكمب سيعدلا فيان روتكدلل (15”7) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا (؟)

 .فلؤملا



 (لادلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 3 ب 0 3 6

 دا

 ميصمجت اذ

3 

 500 ر ّ 1 يا , : 0 1 1 :

 [مهتسإك فإب قاكربا بيسلا كرام ليلا معي
 هم ةراعامجو اوما عب لوخحدللا ل فمي نرش و ريس تكلاد يالاورصو بعشر

3 

 ميركلا دبع نب دمحم فيرشلا نم همالتسا نأشب ه 10١ ةنس رخآ عيبر يف ٍرؤم

 ةعورص فقوو



 تيكاربلا سيعدلا لآ فارشالا ةرجشم

 الا





 24 لاذلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 سل سيات

 بم٠رت

 كارلا





 م١ (لاذلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 

 ()تاورذلا فارشألا

 ءارمألا ًاضيأ مهل لاقي امك «ةورذ ينب مهل لاقيو ؛ةمجعملا لاذلاب
 . ايبص لهأ نييورذلا

 . بيطلا ىبأ دواد نب ىيحي دالوأ فارشألا عورف قا مهو

 دبع نب بيطلا يبأ دواد نب ىيحي نب ةورذ فيرشلا دالوأ نم مهف
 دمحاو يمعنلا مهركذ ام ىلع «ةتاميلس نب دواد نب هللا دبع نب نمحرلا

 نب نسح نب ةورذ فيرشلا/دالوأ:متهنأ, ةرابزو لوسر نبا ركذو يزامنلا
 ا

 فالخملاب نونكسيو ءاَيَبْيَداَوِب ةمائرلاو ةرامإلا مهل تناكو

 ةسائرلا تلقتنا مهنمو ؛نايحضو طابرلاو نالعو ديبزو ضرحبو «يناميلسلا
 .ه 97١ ةنس نييجاوخلا فارشألا ىلإ

 :اميدق مهريهاشم نمو
 فالخملاب مهنم مئاقلا لوأ :ةورذ نب مناغ نب دمحم نب يلع فيرشلا 5

 : يزامنلا دمحأ رظنيلف «نييورذلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نسمسلو )01(

 ,*46 ,*84 ص ىناميلا قيقعلا :نامعنلا ءالال 1١54-215 ء١١ ص ةفالسلا ةصالخ

 0 ص نيينسحلا لين :ةرابز نبا ءلالاإ _ ١/٠١ ص فاطللا رهاوجلا : يمعنلا

 ء7” ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 5١١« ص باقنلا فشك :يمزاحلا

 4٠. ص فارشإلا :هسفن فلؤملا

 باحصألا ةفرط :لوسر نبا ءاهدعب امو ١7١ ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا :عجار (؟)

 6 ص نيينسحلا لين :ةرابز 2٠١ ١١« ص



 (لاذلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

 اك ع نتانلتا

 ريبك نأكو :يورذلا دمحم نب دمحأ نب ىيحي نب يدهم فيرشلا ©

 بحاص» هحدتما دقو ءهرصع يف مهلقاعو تاورذلا فارشألا سيئرو

 0 ه١ ا/ ةنس لوألا عيبر يف يفوتو «1قيقعلا

 :مهريهاشم نمو
 نب ةورذ نب مناغ نب دمحم نب يلع نب مساقلا فيرشلا ريمألا ©

 نرقلا يف نييورذلا ءارمألا رهشأ نم دعيو :يناميلسلا دواد نب ىيحي

 فارطأ ىلإ ضرح نم عئاقو هل تناكو ءايبص لهأ يرجهلا عباسلا

 ءدمحم نيدلا ردي فيرشلا :مهو ءانبأ ةرشع دالوألا نم هلو :(7شيب

 .يدهم فيرشلاو ء.نيسح فيريشلاو «دلاخ نيدلا دامع فيرشلاو

 فيرشلاو «ناطلس فيرشلاو «ٌناغ فيرتئلاو ءديؤملا دمحأ فيرشلاو

 يجاوخلا يلع فيرشلاو-«روّصنملا هللا دبع فيرشلاو «سمش

 اورشتنا ةفلتخم باقلأب ةديدتع” َلئابق ىلإ "لويورذلا فارشألا عرفتيو

 .«9يناميلسلا فالخملا يف

 .يميقرتب ٠١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا )1(

 .يميقرتب 6 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ؛515 2794 ص يناميلا قيقعلا :نامعنلا (؟)
 يلع نب مساق فيرشلا ريمألا ءانبأ نم ركذي ملو) ١ نه نانيفألا ةفرط :لوسر نبا
 .(يلع فيرشلاو هللا دبع فيرشلا :امهو «هينبا

 . 77 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا (؟)

 .يميقرتب ١0 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا (4)



 عم (لاذلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)٠١5( 

 نويتاريخلا بايذ يبأ لآ فارشألا

 . 27تاريخ لآ فرشألا عورف دحأ

 . سايذ

 لا نازيج ةقطنمب ايبصو

 :مهردهاشم. نمو
 .قباسلا بايذ يبأ لآ خيش :يتاريخلا يمركملا دمحم فيرشلا ©

 نكسيو «ةخيشملا يف هدلاو فلخ : يمركملا دمحم نب روصنم فيرشلا ©

 ضعب نم تدفتساو ةطماصب هب تيقتلا نمم وهو «ةطماص ةنيدمب
 . هتايورم

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(

 نب روصنم فيرشلا خيشلا ةياورو .55 0.١6 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (؟)

 ص بفئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم .هللا همحر يتاريخلا يمركملا دومح نب دومح

 .188 ص نميلاو ةكم نيب : يدالبلا «5*





 ا (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرع

 هال





 كي (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)٠١6( 

 تيكاربلا ةنعابرلا فارشألا

 ىسوم يوذ فارشثألا عورف دحأ مهو «يعيبرلا مهدحاول لاقيو

 , 20تيكاربلا
 5 ؟ 10-6 8

 .ىسوم نب ةزمح نب ىلعي نب دمحم نب ")عازه فيرشلا بقع مهف
 ىوري امك بونجلا ىلإ هجوت دق عرفلا اذه سأر عازه فيرشلا ناك دقو

 ةأرملا كلت نم بجنأو «ةعيبر ةليبق يهو اهلئابق دحأ نم جوزتو يداولاب

 ريمأ ميركلا دبع فيرشلا هوخأ .ماقف انهي هؤانبأ يقبو كانه يفوتو ؛نينبا
 ةبسن ةنعابرلاب هءانبأ اومسف ةمطاف ئداو ىلإ مهراضحإب ةمركملا ةكم

 :امهو «نينبا نم بقعأو : كلذل

 . ثيغ فيرشلا

 . حجار فيرشلا

 :امهو :«نيعرف ىلإ رضاحلا دهعلا يف نوعرفتيو

 .عازه نب ثيغ فيرشلا بقع :ثيغ ووذ ١

 . عازه نب حجار فيرشلا بقع :حجار وود <

 رضاحلا دهعلا يف مهو «ةميمحلا ةيرقب ًاميدق ةمطاف يداوب نونكسيو

 .يداولاب مهكالمأ تلاز امو .ةلق مهو «ةيوادنهلا ةقطنمب «ةمركملا ةكمب

 .ةدجو ةرحبب رضاحلا دهعلا يف ريغص ءزج مهنمو

 .(ميملا) ةدام تحت «تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةنعابرلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)





204 

 تيكاربلا ةنعابرلا فارشالا ةرجشم

3 

 ميرك
 مركلا دبع

0 | 3 

 رسم
 رأت للا لبعد |

 ليمحم

 را ركاش براع

 حلا رضي 1 نجم زارف دعس

 8 0 ميركلا دبع
0 

 نمر لا دبع هللاديع | دممع هللا دبع |

 مئاع

 هللا دبع يزاغ

 اضر ا |

 مثيره“ | مشاه نزام
 دلابخ لصيف

 سيع



 (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ع

)2 

 تيكاربلا نيسح يوذ نم اضر ووذ فارشألا

 .تيكاربلا ىيحي نب 27نيسح يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نب تاكرب نب ىيحي نب نيسح نب )اضر فيرشلا بقع مهف
 .يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم

 يف نوفرعي مهو ءاضر نب روتسم فيرشلا هنبا يف هبقع عيمجو
 .روتسم يوذب رضاحلا تقولا

 :امهو“ «َنِيكَبا نم روتسم فيرشلا بقعأو

 لاس كيرشلا

 .دهف فيرشلا - ؟

 . ةلق مهو «ةورع يبأ ةيرقب «ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 دهعلا يف مهريبك وهو : يتاكربلا ينيسحلا روتسم نب اضر فيرشلا ©

 .ىلاحلا

 .(ءاحلا) ةدام تحن «تيكاربلا نيسح يىوذ فارشألا :رظنا )١(
 . ةيلاتلا ينيسحلا اضر يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



4١ 





 عو* (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)١١9( 

 تيكاربلا اضر ووذ فارشألا

 :تيكاربلا "1 ىييوم يوذ قارشألا عورقد دج

 يف هبقعو «ىسوم نب ىلعي نب دمحم نب اضر فيرشلا بقع مهف
 :امهو «نينبا

 .روتسم فيرشلا ١

 . كرابم فيرشلا - ”

 ةثالث ىلإ رضاحلا تقولا يف تيكآربلا ")اضر يوذ ةليبق عرفتتو
 :يهو ءعورف

 .روتسم يوذب ًاضيأ نوفرعيو :(0هللا ديبع ووذ ١

 كيووت

 : يهو ءاضأ عورف هي الث مهو : دعاسم ووذ 20

 .(ميملا) ةدام تحت .تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلف «تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل (؟)
 ص ةكم ءارمأ لودج ؛ كهسمن فلؤملا ا ؟ ص ةيئاثدعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم

 تاحفص نويعلا :هسفن فلؤملا ؛« 4٠ ص فئاطلا لئابق :روصئم نب دمحم ٠

 .(نيعلا) ةدام تحت «هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(ءابلا) ةدام تحت «كيرب يوذ فارشألا :رظنا (4)



 .")ةيخولم ىبأ ملاس ووذ

 7 ا ووذ

 0 ووذ

 ةميمحلاو رباربلا ىرقب ةمطاف يداوب نكسي لازي ال نم مهنمو «ةيوادنهلا

 . ةرديونلاو ةيدشرملاو

 .(نيسلا) ةدام تحت ؛ةيخولم يبأ ملاس يرذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاحلا )ةدام تحت ءدماح يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(ميملا) ةدام تحت ءدمحم يوذ فارشألا :رظنا (0)



 0 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١٠م)

 ةمعانملا ناوضر ووذ فارشألا

 0 ةمعاتملا فارشألا عورف أ

 دبع نب لعس نب ريئش نب كرابم نب ناوضر ففيرشلا بقع نيل

 . ةمعانملا فارشألا ةفاك لج مهينلا هيعديفيرشلا وب , رصان نب نيعملا

 نيح هرمع نم نيعبرألا ىف ًابلاغ ةلجسر ناوضر فيرشلا دج ناكو

 1 21048 نابت يت يسليني نب كرام نير فيرشلا هرخأ لتقف

 نيب هردقو هتلزنمو ةثارحلاو ةعارولاب لغتشي ناكو .م181 رياربف قفاوملا

 . جراخلا يف ىبرت دقو «ةريبك هنارقأ

 نم عوفرملا ريرقتلا يف ٍفاوئشألا' زابك نمض هتمجرت تادرو دقو

 نأ رصم يلاو اشاب يلع دمحم داكو .ةرهاقلاب يويدخلا ناويدلا رومأم

 ةرهاقلاب اكوطعاوتم ناك ثيح ناوضر فيرشلا ةمركملا ةكم ةرامإل راتخمي

 ناويدلا هدعي يذلا ريرقتلا رظنني نأ رثآ هنأو ءالولاو ةيافكلا هيف سنأو كاذنآ
 , 2 نايرلا ةرامإ 0 .رمألا هل متي ملو 7يويدخلا

 : (4) ءانبأ ةثالث عرفلا اذه سأآر ناوضر فيرشلا بقعأو

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 يذ خيراتب ه8 ص 744 :مقر ةقيثو يكرت ةيعم ًارتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد (؟)
 ةدعقلا يذ 7١ خيراتب /77 ص 7٠١ :مقر يكرت ةيعم ةقيثو رتفد .ه47١١ ةدعقلا
 ه7

 كرابم فيرشلا نيبعتل هيراقآ ضعب عم ناوضر فيرشلا روضح اهيفو ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا
 . هتعامج ىلع ًاسيئر

 .نايرلا ةيرقب يمعنملا عازه فيرشلا مهريمأو ةمعانملا خويش ةياور بسح ()
 .ةيلاتلا ناوضر يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (4)



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم غ5

 ملو دمحأ نب دمحم فيرشلا اقع و :ناوضر نب دمحأ فيرشلا ١

 .بقع هل ركذي

 ماقم مئاق نيعو «نايرلا ىلع ًاريمأ ناكو :ناوضر نب دماح فيرشلا “ 

 نب يلع فيرشلل ًافلخ بلاغ نب بلطملا دبع فيرشلا ةكم ريمأل

 بقعأو ()ءايأ ةسمخ دعب لزع ثيح هنلم لطت ملو «يرورسلا دعس

 :مهو ءائبأ ةي الث

 .بقع هل ركذي مل :ناوضر نب دماح نب هللا دبع فيرشلا -

 ناك يذلا ًادومح فيرشلا بقعملا/ناوضْر خي دماح نب دمحأ فيرشلا

 دمحأ نب دمحم ريمألا نم اهلاقتنا دعب كيث ءافرطلاو كرابملاو نايرلل اريمأ

 ءانبأ ةثالث بقعأو .ءافرطلل ريما رخآ.ةمعانسلا .ناطلس يوذ نم نسح نبا

 .مهو

 ءافرطلاو كرابملاو نايرلا ةرامإ ىف دومخ فيرشلا هابأ فلخ

 «م984١ قفاوملا /ه0٠4١ ةنس دعاقتلا ىلع ليحأ ىتح اهيحاوضو

 ةمعانملا ربنش يوذ نم عازه فيرشلا هفلخف

 ١ ىمعنملا دومح نب هللا دبع فيرشلا .

 .يمعنملا دومح نب دماح فيرشلا - '

 نايرلا ةيرقب ةمطاف يداوب ةمعانملا ناوضر ووذ فارشألا نكسيو
 .رضاحلا دهعلا يف ةلق مهو ءوليك 59 دعب ىلع ةكم لامش عقت يتلا

 )١( 78ص 57 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع .



 ال
 ا ب يب تت (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 "-_ 7 5 8 . 7 -. يلا 2

 ١ ١ :

2 
. 000 4 

 يبل خا رج -. 0 8 2 ُ 1
 ٠ 5 "2 2 مل ىو هز

 0 ٠

 رو سس سس سم ل سس مم سس

 هنن سم تاما د نسل دع 4 ةوصس#ا
 . روس يتم مصر هرقل د مباظ الو رق يحد او تيفو 00 هر سلم زعل يف 9ك 227 0 : لتر "و ريارتشر م مناطقسس فد 2 ضي ا را ا
 نم ىو رو هع يس ليخدم سو هيد < ندم كاس برم 9
 نير ماوتسياد ملف رعب تانيسل و مق 75 1 ةساللا

 سم كازيييثلا فرصو - ةوكلا هئاطعاو بتملا فص 0-5 مسرب 7
 36 مسلس

 مهو هيراقأ ضعبو يمعنملا ربنش نب كرابم فيرشلا روضح ةقيثو

 رصم ىلإ هللا ليخد فيرشلاو دمحم فيرشلاو ناوضر فيرشلاو ناطلس فيرشلا



 م م

 بوك



 حلاص

 قيفوت

 دمحأ

 ةمعانملا ناوضر يوذ فارشالا ةرجشم

 | نارتص 2 لالع

 دتار قراط

 .ظ]54



 (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0-5

)١9( 

 يوادهملا ةثيمر لآ فارشألا

 .ينسحلا 0)2يدهم لآ فارشألا عورف دحأ

 يبأ نب يلع نب ساسج نب يدهم نب .")ةثيمر فيرشلا بقع مهو
 ةثالث بقعأو «نالجبع نب نسح نب ميهاربإ نب دمحأ نب خنسحن عرب مساقلا

 :مهو «ءانبأ

 .٠ نيسح فيرشلا ١

 . حلصم فيرشلا . ؟

 نع دعبتو ةقيمغ ةيرقو ثيللا نيب يهو ةديرب ةيرق مهباقعأ لزانمو
 دهعلا يف ةدجو ةكم نكس نم مهنمو ءمك١٠ يلاوح ثيللا ةنيدم
 :.لاحلا

 فيرشلا راز نيح ىنسحلا راح وبأ دمحأ فيرشلا مهخيش ناكو
 اة فاللا ةاجحتلا :كللع ةيمخ

 :مهريهاشم نمو

 همحر ينسحلا يوادهملا دومح نب ضئاع نب عازه نب هللا دبع فيرشلا ©

 يوذ ةريخخ نم ناكو «بيرق دهع ىتح ةئيمر لا خيش ناكو : هللا

 .(ميملا) ةدام تحت «ينسحلا يساسجلا يدهم لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةئيمر لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 .18 ص هتلحر :يتاكربلا فرش فيرشلا ()



 0.١ (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . نسح

 يذلا :ينسحلا يوادهملا ثيغ نب ضيغم نب طيمشلا دمح فيرشلا ©
 هلو اهب رهتشي ةيوق ةظفاح كلتميو نسلا يف نعاط وهو «ةيوارلاب فرعي

 . ةقطنملا خيرات نم ريثك يف ةياور

 ناكو :ينسحلا يوادهملا رصان نب نيسح نب دومح نب رصان فيرشلا ©

 لآ دمحم نب '”فسوي فيرشلا هاثر دقو ءنسح يوذ ءارعش ربكأ نم
 :اهنم ةديصق يف يدهم

 هانربخحل يللاو مكايازم ركذا نلعلاب بتكاو دمح معلا نب اي كيثرأ

 هانركذ ةعاجشلاب ىلي موحرم نحصلاو قلخلاو يكبي برعلا عيمج

 )١( ص نشيبلا :فسوي نب يلع فيرشلا ٠١.



 كاسب طبت تيم





 (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كيل

201) 

 اداوجلا ةحجاورلا فارشألا

 رشع ةعبرألا ذاخفألا 5 مهو .حجاورلاو ءحجار ووذ مهل لاقيو

 , 00ه دوج يوذ فارشألل

 يف ىلاحلا هيقع هلمو ءًاعازه فيرشلا هنبا بقعأو هللا دوج نب دوعسم نب

 :امه ؟نينبا بقعأ يذلا زوكذملا عازه نب حجار فيرشلا هنبا

 بقعأ مهريهاشم نم وهو :عازه نب حجار نب دمحم فيرشلا - ١

 دادر فيرشلا بقعملا نوع نب دماح فيشلا:خبقعملا نوع فيرشلا

 « لمحعم فيرشلا كلاعلاو «فيان فيرشلا ىناثلاو .لكيزي فيرشلاو

 يحانم نب عازه فيرشلا بقعأو :عازه نب حجار نب يحانم فيرشلا - "
 :امهو « نينبا بقعملا

 بقعملا مهريهاشم نم وهو :يحانم نب عازه نب يحانم فيرشلا :لوألا نبإلا
 :مهو «ءانبأ هن الث

 .دمحم فيرشلا

 .ناميلس فيرشلا

 :ةاطلس فيرشألا

 .(ميجلا) ةدام بحت ؛ هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )00(



 0م (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «ءانبأ ةعبرأ بقعملا :يحانم نب عازه نب فلخ فيرشلا :يناثلا نبإلا
 :مهو

 .زاوف فيرشلا

 .هللا دبع فيرشلاو

 .دمحأ فيرشلاو

 .دمحم فيرشلاو

 .ةمركملا ةكمو فئاطلاب مهنكاسمو



 نيع

 (ءارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

05 

 ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا

 هي مهلو ةمطاف يداوو ةمركملا ةكم ناكش ويا ىرلا فارشألا

 .مهيلإ ةبسن ةحجاورلا فيخب فرعت

 : مهنمو (7ةحجاورلا فيخ ةيرق ةرامإ مهنم ديدعلا ىلوت دقو

 ا © م 2 نب ميهاربإ نب . تح فيخلا ريمأ : ىحجارلا كلملا دبع نب ميهاربإ نب هللا دبع فيرشلا ©
 .ه 0١ا/ ةئس ةكمب ىفوت

 ىلع هابأ فلخ : يحجارلا ميهاربإ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع فيرشلا ©
 .ه 175072 ةنش:ئفوت ىتح فيخلا ةرامإ

00 

00 

 :رظنيلف «ةحجاورلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل
 " ج ىرولا فاحتإ :هسفن فلؤملا ء٠18 ١957 ١57 ص نيمكلا ردلا :دهف نب رمع
 عماللا ءوضلا :يواخسلا ؛794 ص 4 ج نيمثلا دقعلا :يسافلا ؛545 :080 ص
 ,478 465 ص ينامألا ةياغ :نيسحلا نب يحي ١190 ص ١١ ج 27١8 ص ال ج
 2457١ ص ؟ ج يلكرزلا :مالعألا ١#, ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم
 ء1154 ص #” اج ,#904 25١4 ال ص ” ج مارملا ةياغ :دهق نب زيزعلا دبع

 «157 ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا 4١٠. ص ىنملا لين :دهق نب هللا راج ١
 ,غ١١١ ٠١5., ص رهاوجلا دقع :يلشلا ؛7 .4500 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا
 دقعلا : يلكهبلا كالا 4١ لكؤرل ءك"ةأا ص : ج موجنلا طمس : يماصعلا

 يكسملا جرألا :يربطلا «450 ص ج رثألا ةصالخ :يبحملا ١١9« ص لصفملا
 حرش فحتلا :يديؤملا . 1١5 ء٠٠4 587 ص يناميلا قيقعلا :يدمضلا 5١. ص
 يبأ نوناق :رظنا .505 ص 7 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ,73737 ,775 ص فلزلا
 .ةقيثولا رظناو «يميركلاو رورس يترجشم «٠ يمن
 . يحجاورلا ديعس نب لماز فيرشلا يل ركذ ام بسح



 0و (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ءه ١778 ةنس ةمركملا ةكمب دلو : يحجارلا هللا دبع نب ديعس فيرشلا ©

 ىتح ةليبقلل اخيش حبصأ اهب ةرامإلا تيغلأ امدنعو «فيخلا ةرامإ ىلوت

 .ه ١514 ةنس ةرخآلا ىدامج ١؟ يف يفوت

 ةنس ةليبقلا ةخيشم ىلوت : يحجاورلا هللا دبع نب ديعس نب لماز فيرشلا ©

 نم تدفتساو هب تيقتلا نصمم وهو ؛«يلاحلا مهخيش وهو يه

 .ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا نع هتايورم ضعب

 :مهو ءذاخفأ ةدع ىلإ نومسقني رضاحلا تقولا يفو

 نيستع نب فيعص نب دعس نب ناميلس فيرشلا بقع :؟!!ناميلس ووذ - 1

 تو ى 0 2 ,.(0)

 رفاظ ووذ ١"

 نب نسحملا دبع نب نيسح نب دماح ءفيرشلا بقع : رياح وود

 . نيسح نب ديز نب ريشب نب ةزمح

 ثيغ نب هلإلا دبع نب نيعملا دبع فيرشلا بقع :2ليعش ووذ  ؛

 نسحملا دبع نب يبنلا بر دبع فيرشلا بقع :22يبنلا بر دبع ووذ  ه

 نب نسحملا دبع نب كلاملا دبع فيرشلا بقع :29كلاملا دبع ووذ 5

 .(نيسلا) ةدام تحت «ناميلس يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاظلا) ةدام تحت ءرفاظ يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءدماح يوذ فارشألا :رظنا (9)

 .(نيشلا) ةدام تحت «ليعش يوذ فارشألا :رظنا (:4)

 .«نيعلا) ةدام تحت «يبنلا بر دبع يوذ فارشألا :رظنا (0)

 .(نيعلا) ةدام تحت .كلاملا ديع يوذ فارشألا :رظنا (1)



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نق +ر4ب

 . يحجارلا ثيع

 ديجملا دبع فيرشلا بقع :2'ةيزامقلا مهل لاقيو ءديجملا دبع ووذ -

 . يحجارلا بلطملا دبع نب ثيغ نب هللا دبع نبا

 .(فاقلا) ةدام تحت «ةيزامقلا فارشألا :رظنا )١(



 0.8 (ءارلا) فرح /راححلا فارشأ مجعم

 شي

 1 0 م 0 رو 2
 ا

 يدان تسايشتني 5

 : | ل ىلا ايس رمنزاوورمم اينو
 براد سبع اد | كرو ا 0 م وولف 0

 0 الابد لعالم لعمل ا رار / همه

 : 34 8 00 0 0 0 ل 0 اد |

 ول 2 هيلا يرتب زالو :ليغرأ ا ردسي رد 0 26
2 

 0 ا را يا 26 0 ل 0 ابدا 0 البارع امد طليز مرد

 ران ةراهلل حاب زمر لا امان يرد طب نقاد

 لزم ازو غو طرطع سس وق اطار له ارم و البكر لي لطي نضل ا

اءاق د يوكل ءرايلا امم داو مال 3 2 طوريرعو د.
 ا 

 وكر

 1 يقلل نازح اهرامرم عطقل و هتفإل
 ادام بي انارع كو قادر هسم نم لعب ل بتياعيرأب

ر بان لمن هي اه ا مليباميستي والداي اما
 دم لل مالا مساطر ئايعرإلا كو اي

 رع لنا يذل :يسنسل1 4 نير لَ الط هيزوكذلا نيرا هراء اساررل انام بي[ عرل ققحام بو اضاش
 . يادي اعبر داو نب زن نيل رع راض 0 سب وم

 ١ لصنك د انا نري رماه امها بال ولل زل 210 30 0 1

 ا د مرا انوتدو رجا نيمصر ولالا لرصرلاب ومر يرش نعش يا مرار نرجتس |: زير سك از نر دومحرب نسبت )
 امنع هزليت اهبرم دا زد امل هذا نط ملقم بحاع ام : ولعبت مسرع لامك دا رص برازل نينرخسملا

 رك يملا سبع زازا مش ركل يحفل يبايه خو (هضرل عر امنع ارمسلو نيني زم ا نإضرالا ثيحالا ابعز مش داش
 ةلياعم مب ركل درمص ياخ لاو صخر ندا نيصرو م مد ليام ةيزرخزل اهلا ةاهسلار م فاذا ىب مسرع د

 هاهي لادا طيس الهه هعطو لالا مال ازم رارط ةريتو ةيئرشل) ايززه ذي غرور ميلا نمرارم دلع يعرف مسج
 ةراوخجاز» اسفل انيس اورلصو و نيل ل ام لوط اك مذ زيبرا دبج ف رزنك نمل راف ع ظ طر ؤزل يضع
 ركل يتسع رام تهمل عطس اس مرد هذه امامك: ريالا انيس أر مهم ىلا نضرإلا :لصملا يكد 0 9 2املازم 1 اةيرام نابع

 لمصمم ك6: هيدذ ناد لالي كدت امش واما راو ليما لا دوس :
 --  ررلزلا يعصي وقرل از هت نيا ئمرإلا ديلا هير هجر ةنازنا راو ليك زل درو رحاب ليم اني« كايد
 ' اناث تانك يرو ل رز من امرا عهضوخا ةدعسا ال ل اي رايلا هاي اورروكا رس بباب دع اطيبك
 تاملقلا هي اذار لا ليا دمك جو رفال ارم لس مذ رك يراد ليم رت م ايتو عروق رق نرد م١ ة ابل قطر
 يل كيلي حسن ها 0

 سا ىفر رد هذ ارش لماوم او بلارلاب ميلررلا رن امرا نرلوم بلا يرل وتس
 2 يس ارلاريقرع) ال يتلا لهي 1م ايكو ,رلذلا لل 1
 ردع مبجدشع اع مزلعا ترفل كال نيروار دحار اع انئت] هاب ان نلما ةمسلا هذ رو 0
 0 الا وا بوه 3 مران فلو ِ امرك در نافعا نسوا اق

 ترهر هالعا ةدوروملا غرد | نصررلا يلهمل اعرب 1  ثيمحر مرركررلا راعلا ةامن انثرولا زم ةروكرإ
 نيا 10 [هيالوس منا مرد طابا لولاه ر رع رام ا طراخلا ارح
 لع يك سعب 0 لا مدلك نإ ) بيع اسوسهؤنكر نصر ركل 00001

 00 " للرع وع ,تلالو قدر هاند ارم عيت يو رزطع مهند ريب د ادا هركزايرل يلا /امشم

 مرا دإسؤلاو ل هانز أذوب عيب كهف زيمر ل لاب اا ثوم ا
 / انكار س1 علا ا تا اضن بطغيررازلا حال ]هس نوب ةرهسب رانيا م« اباء داتعلا
 معان واد رمس ريل ااا ثيل من | ريال لايك 10 ذذآ ا
 ةنئامزرغ يل عا ران زاب يعل نينا ميل ارم وأ ذعر رس نيدو نق ثار عر مك فدل |
 -بكراعلا رول اثرا زيرو ةلقملا الج ارسم لمحو زرع ةلاص شاش امس ني الاشر نيسايره هرابع ور طسان

 عيملا ليم يلا هزت ماك عر 2 رع اف وأو يضر رز | بنعلا اهئاعض | زمر رئابرم لصوت بع ريل
 , ياس رركزلا رض ههلا نر] ا ارو ربل و طرد هراسلا ةاحسملا نررل ا اًيرسس ةمئرار هده المطر جركل!

 و 'هيدذ ناين اور نأ ايد اس لات رم اييمارط يدب ماقاع ارو اساسو يا ذم جيبو

 ركز ةدول الط ام ل ني دور أولا لاس ورود أو ليش م رك
 1 ا طرح حك ربل ارز ممقعناو براششلإل م معروسرلاو اعتاب ذل :ل 9. حي بعلاو 0 ف

 راما شوال اشاركم بأ سارع ل لذ يب لها زي بد نة م ب
 ا طب اهو رتيسم منوم الوبيف ةدهال امزاو ابا امزال لاب |تداب سيب يعم اكرم سين --

 .ءياقكو م1 * ه 1 7

 22 ش

 ةحجاورلا فارشألل كلم لبجلا ةرحب ضرألا اهيفو ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص ةجح



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم هل

)1١١1( 

 ريعلب زوق لهأ ةحجاورلا فارشألا

 نسح نب دوعسم نب دعاسم نب دمحم نب حجار فيرشلا بقع مه
 فارشألل برقألا ةمومعلا ءانبأ مهو «يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا نب
 . فئاطلا ناكس ١7 بلاوغلا

 ذوق نكس دق اذه احجار فيرشلا نأ» :"رخافلا ردلا يف ركذو
 فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ همع,ّنبا مكح ثيح ثيللا بونج ريعلب
 /ه١١١؟ ةنس يناميلسلا فاللخيملا اهيهنم نب دعاسم نب بلاغ نب دمحأ

 , 7 روصنم نب دمحم فيزشلا: موكا امك .«ةقطنملا كلت يف ةرتفلا

 هللا دوج فيرشلا بقعملا «بلاط ابأ فيرشلا بقعأو :ديز فيرشلا ١

 نب حجار فيرشلا بقعملا ديز فيرشلا بقعأو : مساقلا وبأ فيرشلا - ؟
 كا

 .(نيغلا) ةدام تحت ؛بلاوغلا فارشألا :رظنا )١(
 .(ريسي فرصتب) ١١7 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ١)

 مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءاشاب يلع ةرجشم ًاضيأ هدكؤت ام اذهو :يبلاغلا نيسحلا نب ناميلس فيرشلا ةياور بسح 58 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا )0
 . ١8 ص 05

 .تولا ةرجستم بس (4)



 01١ (ءارلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .بقع هلو .ءدمحأ فيرشلا بقعأ :رصان فيرشلا - "

 5 حجار نب هللا دبع نب نسح م 4 5

 , 9ديوز فيرشلا 6
 ليدانملا فارش أو ةحجاورلا فارش ١ نإ ٠ ىتاكربلا فرس لاقو ١ وا ألا ذا شألا نإرو :20 د ءا أ فود

 مهل راصو قزرلل ًابلط زوقلاو ابي يداو ىلإ ةكم نم ديدم نمز ذنم اورجاه
 .«ابب يداو لهأ لئابق ىلع ةمات ةطلس مهل تراصو ؛«ةيلاع زكارم اهب

 .ثيللا بونج ريعلا يبأ زوقب مهنكاسم تلاز الو

 .اشاب يلع ةرجشمب درو امك )١(

 نم لدب ديز مسالا درو :اشاب يلع ةرجشم يفو ءرورس فيرشلا ةرجشم يف درو امك )0
 .,ديوز

 . (ةداتق نب حجار فيرشلا بقع نم مهدعف أطخأ دقو) .57 ء١4 ص ةيناميلا ةلحرلا ()



 (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 01١

)1١17 

 تازارحلا ناسورلا فارشألا

 فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ مهو «سيور ووذ مهل لاقيو

 , (!7تازارحلا

 نب ةداتق نب "7سيور يبأب ريهشلا ديجملا دبع فيرشلا بقع مهف
 دقو «زارح نب دمحأ نب نسح نب دمحأ نب دوعسم نب دمحم نب دهف
 هب ًادرفنم ًاريثك هيأرب ًادتعم عرفلا اذه سأر ديجملا دبع فيرشلا ناك

 نب هللا ليخد فيرشلا هنبا يف ةبقعو ا يبأب بقل كلذلو

 :امهو-« نيئبا بقعأ يذلا «ديجملا دبع

 يزارخلا هللا ليخد نب دمحم فيرشلا ١

 .يزارحلا هللا ليخد نب رصان فيرشلا - ١

 ليفطب ةلق مهنمو «ميدقلا ةدج قيرط ١5 اوليكو ةرحبب مهبقع لجو

 .رتموليك ١١١ يلاوح دعب ىلع ةمركملا ةكم بونج

 :مهريهاشم نمو
 وهو «ديبعلاو لاومألا ريثك ناكو :يزارحلا هللا ليخد نب رصان فيرشلا »©

 .زارح يوذ ءارعش نم

 فارشألا خويشو رابك نم دعي :يزارحلا رصان نب روصنم فيرشلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءزارح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ناسورلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا ةياور بسح (؟)



 كذا (ءارلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةكم يف ىفوتو « مهئارعش نمو تازارحلا باسنأ ةاور نمو «تازارحلا

 .ًابيرقت ةئس ٠١7 زهاني رمع نع
 خويشو رابك نم ناكو : يزارحلا رصان نب روصنم نب رصان فيرشلا ©

 ةكمب م1485 قفاوملا /ه101١ ةنس يفوتو «تازارحلا فارشألا
 . اماع نينامثلا زهاني رمع نع ةالعملاب نفدو ,ةمركملا

 .يزارحلا دمحم نب دماح نب حبار فيرشلا ©

 ةرونملا ةنيدملا ةديرج قحلم ريدم :يزارحلا دمحم نب دهف فيرشلا ل

 ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ريتسجاملا ةلاسر ىلع لصحو
 نم تدفتسا نممو 4«ةيدوعسلا ةفاحصلا 2 ةيدقنلا ةكرحلا» :اهعوضوم

 .ًاقباس ةدجب ١4 وليك ةدمع رهو :ئزارحلا روصنم نب عازه فيرشلا ©

 فارشألا ناعجش نم : يزارحلا َرصاَن نب شيحج نب ديبع فيرشلا 8

 ةئش قينامعلا نآلا زهاني هرمعو «تازارحلا

 مسقلاب ظاكع ةديرجب ررحم : يزارحلا هللا ليخد نب نيسح فيرشلا 0

 . يضايرلا







 أو 7



 7 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم



 م م

 بوك



 ه1 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١١5( 

 تيكاربلا نيز ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 27 نيسح يوذ نم دمحم يوذ فارشألا يعرف دحأ

 نب دمحم يوذ دج ءدمعم نب "7 بز تيرتشلا بقع نيف

 :مهو «ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو :يتاكربلا ىيحي نب نيسح
 .دومح فيرشلا ١

 .دمحأ فيرشلا ١

 . هللا دبع فيرشلا - "“

 .زيزعلا دبع فيرشلا - :

 .ةورع يبأ ةيرقب ةمطاف يداوب مهباقعأ نكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ةكم ريمأل ًارصاعم ناك :يتاكربلا ينيسحلا نبز نب "هللا دبع فيرشلا ©

 رشع ثلاثلا نرقلا يف يأ ءنوع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا

 '"سرفلا» ةرهملا يف ةريهش ةديصق اهنمو ةديج دئاصق هلو «يرجهلا
 :اهنمو

 اهقرسأ ام يتوزع ينيسحلا انأ هلا دبعانأ يمساب لهاجاي

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا نبز يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 . ل8 55 ص ١8 ج ةيداثلا راهزألا :لامك ديعس دمحم (9)



 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم هالو

 اهفغشي يتلز يراج طق ام يراج زيزع ينيسحانأ
 ناكو :يتاكربلا ينيسحلا نبز نب دمحأ نب لصو نب ناطلس فيرشلا ©

 زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف ةمطاف يداو نابرع ريمأ

 .يدوعسلا دهعلا يفو

 هلو ًارعاش ناكو :يتاكربلا ينيسحلا لصو نب ناطلس نب لصيف فيرشلا ©

 .م١199١ قفاوملا /ه517١ ةنس ىفوتو ءاهنيناوقو لئابقلا تاداعب ماملإ

 رعاش وهو : يتاكربلا ينيسحلا ناطلس نب  ريغصتلاب  دّيعس فيرشلا ©

 ةيدابلا راعشأ نم ديدعلا ظفح ىف ةيوق ةركاذ بحاصو نيسح يوذ ةليبق

 ارقي رعقلا كرقو ندم ساس تقر رخلا يوب ةادملا زادت فاو
 ديقعلا :يتاكربلا ينيسحلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب عازه فيرشلا ©

 . ةدج ةطرشب



095١ 

 تيكاربلا نيسح يوذ نبز ووذ فارشألا ةرجشم





 نا (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١١ه)

 ةيراجهلا ريهز ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم 20هللا ديبع يوذ فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ
 يف هبقعو ؛هللا ديبع نب نيعم نب "”ريهز فيرشلا بقع مهف .ةيراجهلا
 :امهو هينبأ

 .ديبع فيرشلا ١

 ملسم فيرشلا ١

 .ةدجب مهنم ةلقو «ةرونملا ةنيدملاب

 :مهريهاشم نمو
 تقولا يف مهريبك وهو :يراجهلا دييع نب يلع نب دمحم فيرشلا ©

 . ىلاحلا

 يوذ خيرات يف هيلإ عجري نمم وه :يراجهلا نادمح نب ديدش فيرشلا ©
 اماع 68١ زهاني رمع نع يفوتو «مهرثامو مهتايورمل ظفاح وهف راجه

 .ه ١575١ ةئس

 يوذ فارشألا رايخ نم :يراجهلا ديبع نب يلع نب روصنم فيرشلا ©
 .ًابيرقت ه ١57١ ةنس اهب ىفوت «ةرونملا ةنيدملاب راجه

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ريهز يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 م م

 بوك



 ماشمه

 دهز يوذ فارشألا ةرجشم ىراجهلا ريهز

05 



 (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 00

)11١15( 

 ةيواقذعلا يرصب تايزلا لآ فارشألا

 يف مهبقل ىلع بلغيو «ةيواقنعلا 0 ىرصب لآ قارشألا توني. دعأ
 . يرصب لآ رضاحلا دهعلا

 دبع نب )يلع نب تايزلاب ريهشلا ")دمحم فيرشلا بقع مهف
 :نيلجر يف هبقعو «يواقنعلا يرصب نب يلع نب دمحم نب ميحرلا
 .ميحرلا دبع فيرشلاو نادمح فيرشلا

 اهب جوزتو ءانقب شاع دقف :كِمَحم نب 'نادمح فيرشلا :لوألا نبالا

 تبقعأو «يواقنعلا هللا دبع نب نَسَح-َنَبأ يللق دمحم تنب بنيز ةفيرشلاب
 نب دمحم نب نسح نب نافعة ةقويشلاب جوزتو ءةمطاف ًاتنب هل
 .اهنع يفوتو «يرصب يلع

 :هبقع ريهاشم نمو
 يذلا : يواقنعلا يرصب دمحم نب نادمح نب ينارمدلا دمحم فيرشلا 4

 ليقو م1444 قفاوملا /ًابيرقت ه7١١ ماع نم ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذ

 .«ءابلا) ةدام تحت ءيرصب لآ فارشألا :رظنا )١(
 ةدام يف اهركذ مدقتملا ةيواقنعلا يرصب دومحم نب دمحأ لآ يف مهباقعأ ةرجشم :رظنا (؟)

 .(فلألا)
 م 1١ ص مامالو قفاوملا /ه7417١ ةنسل اتق تاداهشإ 47 لجس :ةيموقلا قئاثولا راد ()

 تنب ةبرت ةفيرشلا هتجوز نم تايزلا ميحرلا دبع نب يلع فيرشلا قالط» نأشب ١
 ,اه1 ةنس يرصب نسح نامثع

 تنب ةفينح ةفيرشلا هتجوز تايزلا دمحم يلع ميحرلا دبع ًاضيأ قلط ه 1741" ةنسا يفو
 .م 1187 ةنسل 4١ لجس ؛.يواقتعلا ناميلس نيسح ينمح دمحأ



 هلال (يازلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 اهب شاعو .هللا باتك ةظفح نم وهو :م١140 قفاوملا/ه6
 نب دمحأ فيرشلا هلاخ دنع ثكمو «ةنزم ةفيرشلا همأ عم ًارواجم
 اهرداغي ملو «ةرونملا ةنيدملاب ماقملا هب رقتسا يذلا ءيرصب نامثع

 ةنيدملاب هب تعمتجا نمم وهو ءرضاحلا دهعلا يف تانب نم اهب هبقعو
 فارشألا تايورمو باسنأ ضعب هنع تذخأو «هتافو ماع يف ةرونملا
 ةنس ةنيدملاب يفوتو «ةنيدملا ىلإ مهتارجهو ةيواقنعلا نسح ينب
 . 20ءيقبلاب نفدو م1497 قفاوملا /ه41١

 يرصمب تايزلا دمحم نب ميحرلا دبع فيرشلا : يناثلا نبالا

 ١795 ةنس دعب يفوتو ءانقب ةيواقنعلا فارشألا رابك نم ناكو «ىواقنعلا
 مهبقعو « نسح فيرشلاو «٠ لمحيم ففيرشلا :نينبا يف هبقعف "0م ١ مى/4 /ه

 . ةرهاقلاب

 :هبقع ريدهاشم نمو

00 
(0 

 يرصب دمحم نب ميخزلا“دبتع نب يويدب ريهشلا دمحم فيرشلا
 ,رهزألاب ملعت نمم وهو ءاهب شاعو ةرهاقلا ىلإ بهذ دقف :يواقنعلا

 ةراجتلل هجتا هتيشخلو رهزألا مومع ةخيشم هيلع تضرع هنإ ليقو
 .ةرهاقلاب بقع هلو «27ةرهاقلا راجت رس ناكو

 ًاريدم ناكو :يرصب ميحرلا دبع نب دمحم نب هيجو دمحم فيرشلا
 رهام فيرشلا هنباو ءاهب نفدو ةرهاقلاب يفوتو «ةرهاقلاب رصم كنبل
 .رضاحلا دهعلا يف شيجلاب ءاوللا

 بقلملا ادمحتم فيرشلا بقعأو : يرصب ميحرلا دبع نب نسح فيرشلا

 .فلؤملا عم ةرونملا ةنيدملاب (؟6) مقر هتروص :روصلا قحلم رظنا

 ص ه 1745 ةنسل 87 مقر تاداهشإ انق ةمكحم لجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد
6 

 . يواقنعلا نينسح لامك فيرشلا ةياور



 (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كا

 .انطوتسي ةرهاقلا يف شاعو ةراظن

 ىلع نولازي ال مهنأ الإ «ةرهاقلاب رضاحلا دهعلا يف مهباقعأ نكسيو

 ءائقب ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا مهتمومع ءانبأ يقاب عم رهاصتو لاصتا

 دمحم فيرشلا بقع نم تانب « رضاحلا دهعلا يف ةرونملا ةنيدملاب مهنمو

 . يلاحلا دهعلا يف تانب نع اهب يفوت يذلا يواقنعلا يرصب ينارمد

 تاع



 كه (يازلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١1١9( 

 ؟”ديز لآ فارشألا

 . يناثلا يمن يبأ نب "7نسحلا ينب فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 :رظنيلف ءهبقعو ءديز لآ فارشألا دج ديز فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(

 216١ ص رهارجلا دقع :يلشلا .174 ء174 .858 ص يكسملا جرألا :يربطلا
 لذلال قع ق5 ضفغ ضن كال كش بناا ؛ءمالكلا ةصالخ :نالحد « 7

 لودلا خيرات : هسفن فلؤملا لوا لشدرا لاو لاك" لككلو ىللثدأ لذ" تىلمك

 ةقجيت :مقدش نب نماض لاما كا عيالك يلتل ل137 كم“ كمآ ءكاوا١ ص

 2١7 2,73١ 283 ص ةكم ءافرش خيرات :روكشلا نب هللا ديع 2.١156 ص بابللا بل

 جس ص ؟ سس .لالاأ ص ١1اخج مالعإلا :يلكرزلا ءاهدعب امو الا غ5 .ء؟8

 ام :هسفن فلؤملا .ء57١ ص م ج ؛؟8١ ص ا/ل ج 27586 ص ه ج 59١: ص

 ص 7 ج ؛8١ ص 7 ج نمزلا ءالضف فاحتإ : يربطلا 2٠١5 ص تعمس امو تيأر

 ىلا ,:3565 27+ ص ؛ ج موجنلا طمس : يماصعلا «ةقرفتم ىرخأو غ5 كم

 رثألا ةصالخ :يبحملا .179 ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا ,.0840 «484 « 4

 :رهاطلا ,806 ٠*. .”70/ ءا”"” صا ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا ؛؟5:94 ص ا# ج

 نبا 189 255٠٠١ لاله ص قيقعلا :شكاع ءا15٠ ءكم ءاال ص رخافلا ردلا

 ضيف : يرلهدلا «487 _!/4 ص دئاوملا ءام : ىشايعلا ؛257 «27؟ ص هتلحر :موصعم

 لو ص لضفلا دئاوم :هسفن فلؤملا 7617 ص ا” ج لا نع ” ج كلملا

 ماتألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ,34 ,78 .75 .7”” ص لوادجلا :روصنم نب دعاسم

 .507” 2.١١0 ص ؟ ج ةكم خيرات : يعابسلا ء7/5 ص اال ج 79 385 ص ١ جس

 ةعوسوم :يبلش لد" نكاك٠ع لاله الك ص ١ ج دجن خيرات : مانغ نبا . ١54

 : يمح .غ55* ص ١ ج ملاطلا ردبلا :يناكوشلا ة# ثا ص “٠ ج خيراتلا

 ميهاربإ «47 15 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛1848 - 185 ص ةكم ءارمأ

 ١5١« .17ال ص فارشإلا :هسفن فلؤملا «15 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا
 .ةقرفتم تاحفص ةمركملا ةكمل. يعامتجالا خيراتلا :ديز لآ دوعسم 4194

 .(ءاحلا) ةدام تحت «يناثلا يمن يبأ نب نسحلا ينب فارشألا :رظنا (7)



 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0 _

 . ىناثلا ىمن

 نابعش 7! يف دلو دق نطبلا اذه سأر ديز فيرشلا ناك دقو

 ناكو «نيمرحلا ناطلس ناكوا م17 ربسمسبد ١5 قفاوملا/ه 5

 ملحلا ريثك ناكو ؛ةيلامكلا تافصلاب ًافصتم ةيدمحملا قالخألاب ًاقلختم

 وفعيو ةيسألا مهنم هينذأب عمسي ثيحب «ةيعرلا ىلع ةقفشلاو ربصلاو

 ةنئمطم هنمز يف ةيعرلاو راطقألا تناكو «ةيربلا ريخ هدجب ًايسأت حفصيو
 . ىماصعلا هفصو اذك !ةيضر ةشيع يف

 قفاوملا /ه177١٠ ةنس هجح ءانثأ يف يشايعلا ملاعلا ةلاحرلا هنياعو

 صضييبأ «نوللا روس لجرا : تاونس عيرأب هتوم لبق كلذو هفص وف 17 ١

 نع اذه «ليمأ ةفاحنلا ىلإ لاجّرلا نم "برض ءهجولا حمس ؛ةيحللا

 امل ءايلوألا نم هنأ ةنسلألا ىلع ضافتسا دق) :هنع لاقف هقلخ امأ «هتقلخ

 نم رثكأف هيلع سانلا ءانث امأ «هعضاوت ةدشو.:«هتدابع ةرثك نم هيف نوري
 ام نامألا لظ ىفو ةيفاعلا حانج تحت مهنأ نوري زاجحلا لهأو ءهلك اذه

 .«مهتاهمأو مهئابآب هنودفيو :ًايبح ماد

 . مايأو روكا ةتسو ةئس نيثالثو ةسمخ زاجحلل هتيالو ةدم تناكف .«م11151

 : رعاشلا لوق كلذ نمو « هتافول اوخرأو ءارعشلا هاثر دقو

 نسسحسم رهدلاىدم لزيمل ضرألا كولم كيلم ىرولا فهك تام

 نسحم نب ديز نانجلا ىف ىوث دق هوخرأانل تلاق يلاعملاف

 يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةمركملا ةكم ةرامإ ىلع ديز لآ بلغ دقو
 .©97ةمركملا ةكم ىلع ًاريمأ ١8 مهنم اهلالخ ىلوت ىتح

 دحأل دايجأ ةعلق (75) مقر ةروص رظناو «ةيلاتلا ديز لآ نم ءارمألا ةرجشم :رظنا )١(
 . مهئارمأ



 كرف (ياْزلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دمحم فيرشلاو ءنيسح فيرشلاو «دمحم فيرشلاو ءدمحأ بفيرشلاو

 .نسح فيرشلاو «رصان فيرشلاو «ىيحي

 ةثالث يف يلاحلا هبقع يقبو «27ديز لآ فارشألاب هبقع فرعو
 . مهو ك")ءانبأ

 :امه نيتبا ىف هبقعو :ديز نب دعس فيرشلا - ١

0) 

 ف
0( 
)5( 
 هز

 بقعملا «ناميلس فيرشلا بقعأ يذلا :دعس نب ىيحي فيرشلا

 يضام لآ دج «ىيحي نب ناميلس نب يضام فيرشلا

 :امهو نينثا ىف هبقع ىقب يذلا :دعس نب ديعس فيرشلا

 نب هللا دبع نب دعاسم فيرشلا”ينقعأ يذلا :ديعس نب هللا دبع فيرشلا

 الا نبا فعن

© 

 : مهو (نينبا ببقَغَأ يذلا :ديعس نب دعاسم فيرشلا

 .(2بلاغ لآ دج .دعاسم نب بلاغ فيرشلا

 :رظنيلف ءديز لآ فارشألا ركذ يف عسوتلا يف بغر نملو
 ” ج نامزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ؛«٠50 ؛477 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا
 : يبحملا ءاهدعب امو 17” - ”١١7 ص 5 ج مركلا حئانم : يراجنسلا 2٠١ ؛غ5 ص

 نبا 5١١ ءى5 ء85 ء#4” صودهتلحر :يشايعلا ؛١٠4 ص ١ ج رثألا ةصالخ
 :هسفن فلؤملا .1/9 ١75 ص مالكلا ةصالخ :نالحد 5٠. ص هتلحر :موصعم

 ءارمأ :يقح :09 ص ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا «177 ١67 ص لودلا خيرات

 لئابقلا ءدعاسم .708 767 ص ةكم خيرات :يعابسلا ”1١ ١15« ص ةكم
 نب دمحم :.97/ ص ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا ء١7 ١7 ص ةيناندعلا

 .ةقرفتم تاحفص «نويعلا :هسفن فلؤملا :47 550 ص فئاطلا لئابق :روصنم
 .ةيلاتلا ديز لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا

 .(ميملا) ةدام تحت «يضام لآ فارشألا :رظنا
 .(ميملا) ةدام تحت «دعاسم لآ فارشألا :رظنا
 .(نيغلا) ةدام تحت «ءبلاغ لآ فارشألا :رظنا
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 :مهو ءانبأ ةثالث بقعأ يذلا :دعاسم نب رورس فيرشلا

 )ع 1 5 5
 0 يوذ دج :رورس نب ىيحي فيرشلا

 يلا
 .' ديعس يوذ دج :رورس نب ديعس فيرشلا

 لآ دج ديز نب كرابم فيرشلا بقعأ يذلا :ديز نب دمحأ فيرشلا - ؟
 , © كرابم

 نب هللا ليخد فيرشلا بقعأ يذلا :ديز نب ىيحي دمحم فيرشلا -““

 . 01يوم اج نيل ف دمحم

 :ةيدباعلاو ةينيسحلا يف اهيحاوضو..5:!ةمركملا ةكمب مهبقع نكسيو

 دهعلا يف ضايرلاب يف مهنمو مةأبتملاو:لاجلا ةيرقب ةصاخو «فئاطلا يفو
 .ناتسكابو ايكرتب ةلق مهنمو ءاهريغو رضاحلا

 .(نيعلا) ةدام تحت «هللا دبع لآ فارشألا :رظنا )١(
 . (ءايلا) ةدام تحت .ىيحي يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيسلا) ةدام تحت «ديعس يوذ فارشألا :رظنا (*)
 .(ميملا) ةدام تحت ؛كرابم لآ فارشألا :رظنا (4)
 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيجاوعلا فارشألا :رظنا (5)
 ةنس ديز لآ فارشألا رابك نم عمج اهادحإ .(/) مقر ةروصلا :روصلا قحلم رظنا (5)

 .فلؤملا عم ديز لآ فارشألا رابك نم ضعبل (8) مقرب ىرخأو ه4



 ديز لآ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا

 نع



 07 ع

 ةيز لآ فارشالا نم ةموكملا ةكم ءارمأ

 ناثف يمن وبأ دمحم فيرشلا

 5 فيرشلا

 دهر فيرشلا
 مه 179-141)

1 
 أ

١ 

 ةنس 57 هتبالو ةدمو

 عض 144-007
 مها

 رهشأ ةسمحو ةنم ومت هتالو ةدمو

 مها1.هعءاكاكءظ

 معا115-11:3)

 (/ه1115-115)

 ماي 4 رهشأ. لو ةنم © هييالو هده ع

 مه 114-19
 م 15

 ةروسي فصنو نيتنم رم اهالوث

 نينس ةثالث ومن ةيثلا ةيالولاو ييضي,رلفت# )١61
 رهشألا ك7 كلا
 تعا 1

 رهشو نينس 5 ةسمللا هتيالو ةذم

 هوعسم فيرا
 مه 11:-11535) مهزوم سوو الظ | [عمعص 1١1م5 11859) اه(1١1-5١١81) ||عصه )11352-1١5

 (سه 114-االاز رهش نم رثكأ ىلوت رهشأ ةعبم ومن اهالون وحث هجالو ةدم
 ةئاس ٠

 دعاس فشلا
 عه ه1144-11435) مه 19-15
 رهشأ سمو ةنس هنيالو ٌةدم (مه 1144-11

 بلاغ فيرشلا
 مه174-15)

 مه ا714١11144-1)

 هلل دبع فيرشلا مه 179-172

 كا حم اي رف لاو يل
 انناع رباح يلخ نيرخلا ريجر ىل ةتسا 4 وم هنيالو ةدم

 ع( 1777-1770 ايس اريمأز



 هانم (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)114( 

 ةيواقذعلا يرصب ()ديز وبا لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا (7يرصب لآ فارشألا تويب دحأ

 نب يلع نب دمحم نب نيسح نب "7ديز وبأ فيرشلا ىلإ ةبسن مهف
 دمح دومحم فيرشلا تلب ةجبيدحخ ةفيرشلا هتجحوزو «يواقنعلا يرصب

 . 901849 قفاوملا /ه1177 ةنس ةيواقنعلا جارس

 نم تيبلا اذه سأر (*يرصك: ةجج نب ديز وبأ فيرشلا بقعأو

 :امهو « نينبا

(00 

(0 
0 
(0 
5) 

 70ه نزخم :ةيمومعلا تاظوفحملا راد :رظنا ؛ديز ىبأ لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعملو

 نايطألا رتفد ؛70 نيع 7١8١ لجس م1814 قفاوملا /ه1186 ةئسل انق خيرات رتفد
 وبأ نايطأ اهبوا 7917 نيع 4١” لجس م184١ قفاوملا /ه ١176 ةنسل انق ةيحانب

 /ه ١١١5 ةجح ؟ ةطبصم :انق ةمكحم طباضم :ةرهاقلاب قئاثولا راد  ؟يرصب ديز

 :مقر 2١9 ص ١ :مقر تاداهشإ) ةيعرشلا انق ةمكحم :م795١ ويلوي ١ قفاوملا

 نأشب) م1887 م1840 قفاوملا/ه 10١0 ه ١137 ةنس نم (تاعيابمو ٠١ ص ا/““

 . (انقب يواقنعلا نسح نبا قاقحتسا

 ديز يبأ فيرشلا جاوز نأش م1844 قفاوملا /ه ١7757 ةنسل انق تاعيابم 7 لجس

 ينب قارشأ ججح ةعومجم .يواقنعلا جارس دمح دومحم ثنب ةجيدخ ةفيرشلا نم

 قفاوملا /ه ١197 م١115 قفارملا /ه ١١70 ةنسل ةجح ةصاخو انقب ةيواقنعلا نسح

 .م اا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا

 .ةيلاتلا ديز وبأ لآ فارشألا ةرجشم :رظنا

 .م1449 قفاوملا /ه ١١75 ةئسل انق تاعيابم ” لجس :ةيموقلا قئاثولا راد

 بترم ةراظن ىلع يرصب نيسح ديز وبأ ديسلا اضرو عيقوت :اهيفو ةيلاتلا ةجحلا :رظنا

 . انقب فقولا



 (يازلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 015

 ١ نيسح فيرشلا .

 . دمحم فيرشلاو 8 ١

 . ةرهاقلاب نونكسي رضاحلا دهعلا يف هلق مهنمو ءانق ةئيدم نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 يواقنعلا يرصب ديز يبأ نب نيسح نب دمحم نب فسوي فيرشلا

 ىفوتو «ةيواقنعلا فارشألا رابك نم ناكو ءانق ةظفاحمب تانوفيلتلا

 هئاتبأ نمو «م1917/9 ةيلوي قفاوملا /ه1194 ةنس نابعش يف هللا همحر

 لقنلاب طابضلا نوئش سيئر ًايلاح لمعيو ةطرشلاب ءالع فيرشلا مدقملا

 . ءايض فيّرشلا .زوتكدلاو ةرهاقلاب تالصاوملاو

 وهو :يواقنعلا يرصب ديز وبأ نب. نيسح نب دمحم نب دمحم فيرشلا

 ةيرومأمل يرادإلا شتفملاو ,مانقي _رضاجللا .دهعلا يف ديز وبأ لآ ريبك
 .رمحألا رحبلاو انق يتظفاحم بئارض

 : يواقنعلا يرصب ديز وبأ دمحم نب يلع نب دمحأ نب يردق فيرشلا

 ةيدادعإلا انشد ةسردم ريدم ناكو ءديز يبأ لآ فارشألا رابك نم ناكو
 .ما4 قفاوملا /ه١ 4 * ةنس هللا همححر يفوتو

 ةرادإب مسق سيئر :يواقنعلا ديز يبأ دمحم نب دمحأ نب يلع فيرشلا
 .انقب يئادتبإلا ميلعتل لا

 : يواقنعلا ديز يبأ دمحم نب يلع نب دمحأ نب ميحرلا دبع فيرشلا

 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب ةفاحصلا هجوم



 قانا (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

وامر 0 0
 ربل اعلا ربت 

 ماس ا صلال

 ١741١ يف ائقب نسح ينب فارشألا بترم ةفيظو يف ليعامسإ ىلع دمحأ ديسلا نييعت رارق

 :مهو نسح ينب فارشألا ضعب اضرو روضحب ه

 (يرصب رمع دمحأ لآ) يرصب رمع دمحأ ديسلاو (دوعسم لآ) دوعسم نب نسح ديسلا

 دج) كرابم ميحرلا دبع دمحأ دمحأ ديسلاو (دعاسم لآ) دعاسم معنملا دبع نسح ديسلاو

 .(يرصبلا ديز وبأ لآ دج) ىرصب ديز وبأ ديسلاو (كرابم لآ





 رطم ريهشلا دمج

0 

 ديز وبأ

 م
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(119) 

 ةلدابعلا روعفلا ديز ووذ فارشألا

 .('7روعفلا فارشألل ةسيئرلا ذاخفألا دحأ

 دمحأ ني هللا دبع نب ميلس نب ')ربكألا ديز فيرشلا بقع مهف

 .ةلدابعلا فارشألا دج هللا دبع نب نيدباعلا نيز نب رعفلا

 ةلدابعلا فارشألا رابك نم عرفلا اذه سار هير تيرشلا ناكو
 ةنس بلاغ نب بلطملا دبع فيّرْشْلا ةكم ريمأ هيلع ضبقو ؛«فئاطلاب
 نب نيعملا دبع نب دمحم فيإشألا ةكمل رزمأ هحارس قلطأ مث ءعه 1
0 

 ءدومح فيرشلاو «هللا دبع فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث نم هبقعو

 : مهريهاشم نمو

 دهعع يف فارشألا رابك نم ناك دقو. ربكألا ديز نب هللا دبع فيرشلا
 فيرشلاو .«نوع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلل ةمركملا ةكم ةرامإ

 ىلوتو 2290181١ قفاوملا /ه1717 ةنس ىتح بلاغ نب بلطملا دبع
 , © ديعملا دبع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا دهع يف فئاطلا ةرامإ

 )١( (ءافلا) ةدام تحت ءروعفلا فارشألا :رظنا .
 .ةيلاتلا ديز يوذ ةرجشم :رظنا )0
 . 577 ص 5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع هول
 .(ريسي فرصتب) 7١7 5١4 ص مالكلا ةصالخ :نالحد )0
 .رعفلا ةزمح نب نيسح نب ةزمح فيرشلا روتكدلا ةياور )0



 0:١ (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 : يهو اوووف ةسمخ ىلإ ربكألا ديز ووذ عرفتيو

 ١- دما و اعمال :روتسم ووذ 0

 ماع  0 1١6٠ا

 .ربكألا ديز نب يلع نب رغصألا ديز فيرشلا بقع مهو :ديز ووذ - "؟

 :رعفلا رغصألا ديز نب يلع نب ضوع نب يمان فيرشلا مهنمو

 ةوعدلا ةيلكب «ىرقلا مأ ةعماج نم ريتسجام ةلاسر ىلع لصاح

 بئارغلا ةاقتنملا دئاوفلا» اهعوضؤم ءه ١577 ةنس ؛نيدلا لوصأو

 91 ةنس ىفوتملا سراوفلا ٌيبأ“ حفلا “نبأ ءاقتنا يلاوعلا خويشلا نع

 .اجيرختتو ًاقيقحتو ةسارك اره

 ديز نب هللا دبع نب دمختم-َنَي'َباَج تيرشلا بقع مهو :رباج لآ - "“

 .ربكألا

 ىلع تارامإلا ضعب ىلوت «فارشألا ءارمأ دحأ رباج فيرشلا ناكو

 ."”قيفرلا نوع فيرشلا ةكم ريمأ دهع يف لئابقلا

 .ربكألا ديز نب دومح نب تاكرب فيرشلا بقع مهو :ثاكرب ووك د4

 مهيفو كالمأو فاقوأ اهب مهلو ةيل يداو طسوب روعفلا ةيرقب نونكسيو

 )١( يئاطلا «57 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا ءاشاب يلع ةرجشم :عجار :

 .(رعفلا ةزمح نب نيسح فيرشلا :نع ًالقن) 6175 ص بختنملا

 ص ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا :ىسوم ناميلس 2” ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع (؟)

 .ةكمب فاقوألا ةرازو «هم8 .ك.٠ ؟”ءو ص ةمكحلا ةدمعأ :سنرول «7507 8

 فيرشلا يدلو ىلع ناميلس فيرشلاو رصان فيرشلا نأشب# نووالق ناطلسلا لجس

 هه ١407/١1/14 يف 71 مقرب ةكم ةمكحم نم ةجح بجومب «روتسم

 .رعفلا ةزمح روتكدلا نع ةياور (9)



 (يازلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 .روعفلا ديز يوذل ددعلاو ةرثكلا

 مهو وتحل ديز نب هللا دبع نب ةزمح فيرشلا بقع :(؟)ةزمح لآ  ه

 .نآلا ًاددع مهذاخفأ ربكأ

 اهب مهلو ناقمع ةيرقب فرعت مهتيرقو هيل يداو طسوب مهنكاسمو
 ةكمب مهنمو «ناقمع روصو نصح اهنمو فاقوأو رودو نيتاسبو كالمأ
 .رضاحلا دهعلا يف ةمركملا

 0ك

 ,(ءاخيلا) ةدام تحت :ةزمح لآ فارشألا :رظنا )١1(



 نكاد

 روعفلا ربكألا ديز يوذ فارشألا

 «رباج يوذ - تاكرب يوذ - روتسم يوذ - ديز يوذ - ةزمح يوذ»





 60:06 (يازلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

0) 

 ءارمألا مشاوهلا ديز ووذ فارشألا

 .؟9ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا يلع نب ديز فيرشلا بقع مهف

 نب رفغج نب ملاس نب دمحم فيرشلا يف هبقع ليذت دقو ؟'0ءارمألا
 .ديز نب ىيحي

 :امهو نينبا نم بقعأو

 حودلا ةيرقب دلو :ريمألا يمشاهلا"ملاس نب دمحم نب ةيطع فيرشلا ١

 ظفحي نمم وهو ديز يوذ ريبكو هو ه08١١ ةنس ةمطاف يداوب
 .رعشلا

 : مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو

 .ًادجام فيرشلاو دمحأ فيرشلا بقعأ :ملاس فيرشلا

 . هللا دبع فيرشلا بقعأ : يلع فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 . هللا فيض فيرشلا

 ءانبأ ةسمخ بقعأ ريمألا يمشاهلا ملاس نب دمحم نب ديز فيرشلا ١

 :مهو

 .(ءاهلا) ةدام تحت ؛ءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(
 21١8 11٠. .9١1١ل ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (؟)



 (يارلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 2.5

 .قراط فيرشلا

 .ردنب فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 . لالط فيرشلا

 رمع فيرشلا :مهو ءائيأ ةعبرأ بقعأو :لعشم فيرشلا

 .هللا دبع فيرشلاو ءماصع فيرشلاو مصاع فيرشلاو

 نرقلا لئاوأ يفو ةمطاف يداوب ريبكلا حودلا ةيرقب مهنكاسم تناكو
 ةيرق يف مهنمو ةمطاف يداوب ةهزنلا ةيرق ىلإ اولقتنا يرجهلا رشع عبارلا
 ربارم .رياريلا



 ه غال (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

20 

 تيكاربلا نيدباعلا نيز ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 27هيهاربإ يوذ فارشألا ةليبقل ةيسيئرلا نوطبلا دحأ

 «تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم نب نيدباعلا نيز كيرحا بع مهو

 . 9تاكرب يوذ دج

 ةلود تالاجر نم عرفلا اذه سأر نيدباعلا نيز فيرشلا ناك دقو

 فيرشلا م١171 - ١7١5 قفاوثتلا /ه ١١١7 ه  ١١77 ةمركملا ةكم ريمأ

 290 قتاكربلا ىلعي نب دمحم نب ميركلا دبع

 .تيكاربلا هللا دبع يوذل

 .(فلألا) ةدام تحت «تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 نب نيدباعلا نيز) :يرلا ةرجشم يف درو دقو ؛«يميركلاو ءرورس :يترجشم :يف اذكو (؟)

 .(دمحم نب ميهاربإ

 ضعب نع م1777 قفاوملا /ه٠92١١ ةتس ناضمر نيرشع يف ًاخرؤم ًاكص :ًاضيأ رظنا
 .ةيلاتلا ةقيثولا يف نيدباعلا نيز يوذل ةيفقولا تالماعملا

 ثداوح) :اهيف ركذ دقو ,4185 :1487 ١6١«. ص :؛78١ ص مالكلا ةصالخ :نالحد (*)

 .(نيدباعلا نيز نب دمحأ فيرشلا هيخأو نيدباعلا نيز نب زيزعلا دبع فيرشلا



 (يازلا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم كل

 درس يسهر فضول راييارلر سو ىف مرت رام ذكر اءاو رز دف .واطرسربطر سو نيو دورك م
 باحر, لالا «ربس درر هد ات قير شربل نو دعيه مران لص رم هانا

 وعرب الورم! يئن مل وأ راع مقسم ترمتم زلم مظتلا مركرلا نارا يشل ثار فررسلا شذ ' جدر
 هسزلاب م ادعدل 'مايوز زد 'نعلا هت تاو زرع تم 0 الئ د هلام تاقوألا ايوئر

 ن١ عسر لرملا

 ساطاسس سريان ترو هزرطعرل فادم ايفس ١ ناايزاه رايد ابر املا ةمزرط رم ضرار ىو ان الن اررسا رب ىركرلا 7

 لاو لمبات نما زو انك انسم ترث راع لا هسزب قر نارا ليك لي لجل و

 7 انني ر اطوسرايل امر اقر ثم رايته ف اهر ره ايي لمت هلا ىو هدا يدل هب راه دارا كلانا لانو لشي ىلا
 اك اضفو اهرثس ين إفلا هدا رمل لالا دعب هجرت اهردع أ سما راو راىطرلا رد اب كب م طمرشل د
 دز رئز رب لع اونو نازل دس الو مشاشرل هيؤرار ةسيرار صرب ار كرو اس اير رم اسمو
 'نفوفو ررهزلا ل سميع ار رثرا تفرط شن ١ عريش ارلام هوا ارجو ضرازلا هن ان ريل ةيماصتر و ملط حس لع طم
 رفقا رش مالا توافد فويس اب را ضرر انو لاشرمرل 'اكررل مِرِعَمْس امل“ نب ايش راع هر طيره رلو ١

 ايررق روج ولرلا كر طوب ا زهد دو نا لا طارلغ برت سب اهراس لإ يارس )”ىارج نلش اكو سون : للرل مدل هر
 1 دق سخر , هبرأو كلباكرف لل اكرل مايو 0000 0 2 1 00 90 و 0

 عيل رايس اي م 0 0 ا نال 7 01 0 0

 سهم نانا انرربلا ا 0 م 0 ٍِر ابا يزيلابه ريك انالوبوأ يس

 ا ل ك0 ' مز رعسرع ماع زجر زمر لارا 70 1 رب ىو لأن دوف م ا
 0 عل جريل نو مَرَصَت دك 0/1/1 2 للا عفوك ام! ردد ارنب رشي كنار

 7, نر رسما + نللا معر يللا فلو العرس در ل 1 0 2: 0 1 ِ 102000 لش رلوارع اف شقرل الا من الازو (رلت * "نا بافكار بنمو ديلا نائبا
 ور رف 1 نمر انا ءاهيق ب لا 0 , 3 يورو لع هدد 1ر0 0 الد لردك "او

 0 1 0 2 0 5 اير 01 0 0 0 اوف دانا .ر.رارزدبلا نابل تاخير ابل رض 0 001 للك يدلل لش هدف يب ا
 ري اهيا د ير فقالا رسل ارق ب كلر هير الرمل ما 0 7 !عررز
 ا ظ روت لرب سن رم مارد عير رمل نذر تار 100 ا

 رايت الرش ل رار ان ع ا هك ال 0 'لردف زن ان ايئيتزر

 2 ا نيرا شر مدل مال ا دل اف الد طا جل اصر
 سير لالا سو ل١ ردا رع ةنؤلا درت مزمل زوهلاب مرئر لرد لليل ادرف لع مرلا» رماد
 سال هرن ألا اس اثنان شف ايم كمر للا طه نال[ 5 0 5 1

 واربع انصرف :/ هيرب لث لان نا قيسرم ان قه قر د لوط ب يضع وهو م! ف مذ و ع ورك ل ل ارا مالا ىف + ضم ٠ ريا عاما ندا يب اشرت يم يلع نذير ها 2 0 1 0
 يشم ايما ول لال سل صل ل ا عر مز يزال ل نا دع يدع افكار نيل 06 قانا ل م01 تالاف هاد موك طع سنابل لا ,تاومل

 ش 200 1
 10 رك ايل ال ' لاذع 00206 : 0 وك ارا تور همر د «لسدل 4 0: تريل ل" ١ تبدو عسر

 ل ل لا ا

 يبأ ةيرقب ضرأل نيدباعلا نيز يوذ دج ميهاربإ نب نيدباعلا نيز فيرشلل فقتو ةقيثو

 .ها٠6١1 ةئس نايضمر ٠ يف ةخرؤم .ةمطاف يداوب ةورع



 : (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١١1؟؟)

 ()ثرحلا نيدباعلا نيز ووذ فارشألا

 فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ نيدباعلا نيز ووذ فارشألا دعيو

 , ؟9ثرحلا

 هيلا

 .ًاددع ثرحلا فارشألا عورف رثكأ مهو «ثراحلا

١ 
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7 

00 

0( 
2( 
5( 
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 ول

 : ةيلاتلا عورفلا ىلإ يلاحلا تقولا يف نومسقنبو

 نب هللا ديبع نب نسح نبب عازه ٍبفيرشلا بقع :(ءازه ووذ -

 . يثراحلا نيدباعلا نيز نب نسح

 نب نيدباعلا نيز نب ميركلا دبع فيرشلا بقع : ” ميركل دبع ووذ : 6(. - + : ٠
 نيز نب ميركلا دبع نب دمحم نب ساسج نبا هللا دبع نب كرابم

 .يثراحلا نيدباعلا نيز نب ديز نب انهم فيرشلا بقع : لانهم ووذ

 ١5"3, ص مالكلا ةصالخ :نالحد ء147١ ص ؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا رظنا

 ص زاجحلا بلق : 'يدالبلا ءك18 ص بلطملا دبع فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر :ةمش

 ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم 2٠١4 ص زاجحلا لئابق مجعم ءهسفن فلؤملا «67

 .25 - 27” ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحمم (7307 2514 ص

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛«ثرحلا فارشألا :رظنا

 .ثرحلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا

 .(ءاهلا) ةدام تحت ؛عاره يوذ فارشألا :رظنا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ميركلا دبع يوذ فارشألا :رظنا

 .(ميملا) ةدام تحت ءانهم يوذ فارشألا :رظنا



 (يازلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 000

 نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب ةزمح فيرشلا بقع :2ةزمح ووذ  ؛
 . يثراحلا

 هللا دبع نب توفلكلاب بقلملا هللا دبع فيرشلا بقع :29تيفالكلا  ه
 . يثراحلا نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب زيزعلا دبع نب قوزرم نب

 يداوب نونكسي اوناكو «ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا يف نونكسيو

 دقو ءاهترامإ مهنم ًاضعب ىلوتو «ثرحلا مهتمومع ءانبأ يقاب عم قيضملا
 .ةقالخ راودأب اوماق نيذلا تالاجرلا نم ديدعلا مهنم ناك

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةزمح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(فاكلا) ةدام ثحت «تيفالكلا فارشألا :رظنا (؟)



 دوضلا قحلم



 م م

 بوك



 وملا(9) مقر و رص

 هل 23 ةيه مقوتملا

١ 
 م ىلا "(

 ع مجيب 1م يوجب بج +

 ه-لشستب“

 ناصغألا باتك بحاص ينسحلا.نيدلا فرش مبركلا دبع نب يلع فيرشلا عم فلؤملا (؟) مقر ةروص

 فئاطلاب ه١ 477 ةنس لوألا عيبر يف هباو (رضاحلا دهعلا يف نميلا فارشأل عماجلا)



 ه١ 498 ةنس طابرلا
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 وت دلك

ا (ت) مق رةروص
 يبسيردإلا امحلا فيرشلا نكس لالط

 هإ 85495 ةنس

 5 اللا املا جو ع د ل را د

 ه١ 45١ ؟ ايبص (ه١ ؟ها/ل تزإ





 فئاطلاب هلزنمب روصنم نب دمحم فيرشلا ةباسدلا خرؤملا عم فلملا )١١( مقر ةروص
 ها 411 ةنس نابعش ىف



 هه

 ندي ١
 أ هك

 3 1 , 70 22 َة
 ممح يوذ فارش 0 ا ! اك خيش يلدبعلا ركاش نب عاره فيرشلا نيب فلؤملا (١؟) مهر

 ةارشألا نم هللا باتك ةظفح ميركنو ديعلا لففح يف يراجهل





 ل الا 7 يح. . 135 لا” ماو تا نأ م6 موج 08

 ةدعقلا يذ يف ةمطاف يداوب بيعش يبأ ةيرقب الزام ينص مل جاااش , فيرشلا عم فلما )١6( مقر ةروص

 يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان فيرسلا روتكديلا هراوجبو ه١ 417 ةنس

 عبني ريمأ يراجهلا يويدب نب ميركلا دبع فيرشلا )١5( مقر ةروص



 نيعملا دبع فيرشلا لزنم وهو ةيل يداو لفسأب فئاطلا يحاوض نم جاخلا دخ نصح )١( مقر ةروص

 ةلدابعلا تاكرب لآ هللا دبع نبا



 ةنس كرابملا ناضمر يف ىفوتملا نازاج لآ فارظألا لمش خيش [عازه نب مشاه فيرشلا )١8( مقر ةروص

 فلولا عم شاقن يف يديجبلا يداز ناكس نازاج لآ فارشألا رابكو خويش نم عمج )7٠( مقر ةروص

 ه١ 417 ةنس رخآلا عيبر يف
0-35 



 4 كلت مد ا

 روع

 - - 3 7 ١

 آ ف فيرشلا عم فلول امج دمح ةلارملا (51) مقر

 0000 ةروصلا نيمي لامج وب

 داك ![ 1 ِ . رب فرش فيرشل 3 : : : ! ) مكر ةروص
 هكمرحمل 2 02-1



 ةلاوملا (77) مقر ةروص

ر قيرفلا 8
شلل 

صيفووفير - 
 90 ُ ل ا

: 

لط تفيرشلا
 ءاقنع لا

 . 21 ءابع 0 دي 9
3 

 يربنشلا فيرشل و مخ ملغ

 أب هللا دبع يوذ خويش ذ خ ويش دحا دماح يو ا اح يوذ ريبك .يتاكرب داك ربلا ر وصنم نب :ه نب راصن فيرشل هلا (؟ 2) مقر ةروص



 اضر يوذ نم دعاسم لا دماح نب عاربت نب قيقاهلا دبع فيرشلا عم فلؤملا (؟ 5) مقر ةروص
 ها غ١ ١ ةثاجعتت يفك هل نع .تيكاولا

 زارخ فيرشلا ربق دهاش (7) مقر ةروص



 ها 415 ةنس نابعش يف قيضالب .ينراخا ن 5-5 نب يلع فيرشلا راد (71) مقر ةروص

 ةكمب هلزد «لرنن ناج كيرعلا هلا ونزل راحلا ىلع. نب نسح فيرشلا روتكدلا عم فلاوملا (؟8) مقر ةروص

 ه١ 41 ةنس ةمركملا



 ةيل يداوب روعفلا قيرح يبأ لآ ريبك هللا دبع نب نسحم نب يلع فيرشلا عم فلما (؟5) مقر ةروص

 ه١ 419 7 ةنيم وألا عبر يف

 ل يداوب ناقمغلا ةيرقب رعفلا ةزمح لآ فارشألل ؛ناقمغ نصح (”:) مقر ةروص

 ه١ 517 ةنس لوألا عيبر يف



 يسح نب دمحم فيرشلا روتكدلا ةفايض يف كئاطلاو ةكتم فارشأ نم عمج عم فلاوملا (”1) مقر ةروص

 ه١ ع؟ ةنس لَو ل فواتح يف ىفئاطلاب رعفلا

- 

6 0 

 5 ل ةدعقلا يذ يف شيرع يبأب رصدلا ةعلق اهل لاقيو دومح فيرشلا ةعلق (”5؟) مفر ةروص



 6 هع / 2

 شيرع يبأب يتاريخلا رامسميبأ دوه كيرشلا دجسم (8) مقر ةروص
 ه١ 41١ ةيبيةدعقلا يذ ىف

 ١ ا اق

زنمب سيعدلا فيان روتكدلا عم فلؤملا (" 4) مقر ةروص
 ةنس ىلوألا ىدامج يف ةرونملا ةنيدملاب هل

اكربلا يزاغ نب ميشح فيرشلا ةباسنلا هراوجبو هإ
 يتاكربلا عزيه نب اضر فيرشلاو يت



 ه١ 4117 ةنس ةرونملا ةنيدملاب هلزنع يرطب ينارمد دمحم افيرشلا عم فلوملا (5”7) مقر ةروص



 2 داص فيرشلا :نيميلا نم مه ؛ه١ 75 4 ماع'ف ديز لآ فارشألا رابك عمجت ةروص ("100 مقر ةروص
 لي 1
 ز لآ حاره يوذ نسحم نب هللا دبع فيرشلاو يتاكربلا اس نب هللا دبع فيرشلاو بلاغ لآ قيفر صه

 بلاط فيرشلاو ديز لآ ديعس يوذ ناميلس نب ذيك ف يرشلاو ديز لآ ىسحي يوذ رضم دمحم فيرشلاو
ِ : اغ لآ نيدلا دعس نب مشاه نب دمخ :نغيرتجتلا# كنز 3! ديأسه نب ديز نب دمحأ فيرشلاو ديز لآ قيفر  

 دايز لآ ديعس يوذ زاب نب ديز نب نيسح فيرشلاو ديز لآ ىبحي يوذ عازه نب لالط فيرشلاو

 مهدي

 نا را اا 1 ا 5 5-0 000-070

 ه١ 4١ ؟ ةنس ةمركملا ةكمب ديز لآ فارشألا ضعب عم فلاوملا (”8) مقر ةروص



 م م

 لابوك



 تال (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 عورفلاو لئابقلل ةيساسألا سراهفلا

 «لوألا ءزجلا»

 ةحفصلا ةليبقلا مسا لسلستلا

 «فلألا فرحا

 1 تو و تيكاربلا ميهاربإ ووذ فارشألا 20

 11655 تسلب تيكاربلا ميهاربإ يوذ نم ميهاربإ ووذ فارشألا 203 ١

 007 تازارحلا ميهاربإ ووذ فارشألا 23 *

 لا ا نتيخ» ؤوذ ميهاربإ دالوأ فارشألا

 م ساما طول ةرياْئْسْلا ميهاربإ لآ فارشألا 2 ه

 مكجزخا» دهس ةيواقنعلا ضيبألا لآ فارشألا 25

 5 ل ةشياجملا ةبابح ىيبأ دمحأ لآ فارشألا ال

 اا ااا ةيواقنعلا ركب يبأ دمحأ لآ فارشألا 2-4

 قيال ةيواقنعلا يرصب رمع دمحأ لآ فارشألا 243

 512 ةينانعلا دمحأ ووذ فارشألا ٠-0

  5١ةيواقنعلا يرصب نسح نب دومحم نب دمحأ لآ فارشألا ١٠١١-١٠١

 11 عا تازارحلا دوعسم نب دمحأ ووذ فارشألا

 11 ا ينسحلا يدهم نب دمحأ لآ فارشألا 1١

 ا 25377 مع يناثلا يمن يبأ نب دمحأ ووذ فارشألا - 16

 1111017 ةيراجهلا دمحأ ووذ فارشألا _ 6



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم هال 4
 1 التفات زللااجا راج را الا اولا را 2 ا 2 تككك
 1 ا ل ووو بست ةيواقنعلا رمحألا لآ فارشألا 7

 ا 1 اا اسس طوول اداوجلا سيردإ ووذ فارشألا - ١7

 11 ا1ا ي سس ام ةيواقتعلا عبصأ يبأ لآ فارشألا - 1

 ا ا وو تيكاربلا نيسح يوذ سايلإ ووذ فارشألا 6

 (ءابلا فرحا

 ا سا اجلا اسم تركوا ناي ووك قارعألا .جاك#

 101 ثرحلا زاب ووذ فارشألا ١

 ع ةرباتشلا'زاي وف فارشألا د 5

 او تا اسال فات انمل ينل ديزارحلا تيخب يوذ فارشألا - 75

 ١ ا 10 ةيراججهلا يويدب ووذ فارشألا - 4

 ه4 158 مدل د ومها تاكرب ووذ فارشألا 565

 ااا ةرباتشلا تاكرب ووذ فارشألا - 7

 0 تيكاربلا رومعلا تيكاربلا فارشألا 02-7

 ا تاكرب لآ نم تيكاربلا فارشألا .- 4

 00 ]1 اداوجلا ةمهاربلا فارشألا .-49

 اريالا ا ا يس عع ينسحلا تاكرب لآ فارشألا -'"*
 3/1 نا[ نيرو ووو هيام مدع ام 2210 اداوجلا تاكرب ووذ فارشألا ١-
 ااا ]1 ]ذ] ةلدابعلا تاكرب ووذ فارشألا 5
 اا ل4 م وموارد ا مدعم ةيواقنعلا تاكرب لآ فارشألا 2 7
 الا ناو اسم ما بع سام تيكاربلا كيرب ووذ فارشألا -4
 0 ةيراقعلا طاس لآ فلرشألا 8



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ محيعم

 م دامو ثويتاريخلا ريشي لآ فارشألا

 111 ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا 2 ”0/

 ا ةلدابعلا ةيدومحلا نانطيلا فارشألا 4*7

 1 سا ا عت ةيواقنعلا شالب لآ فارشألا 4

 »31ش 77 1 1 1 111 ]1 1 1 ةيواقنعلا صبلب لآ فارشألا -

 0000 ةيواقتعلا ةيبلا لآ فارشألا - ١

 ( ءاشثلا فرحا)

 ص210 ةلدابعلا تباث لا فارشألا 2-7

 111211111006 ة>ي.... ةربانشلا ةبقث ووذ فارشألا 2 4

 ل ل ؛«تائكملا» انويومنلا ةبقث ووذ فارشألا - 4

 (ميجلا فرعا

 101010011001 ]0 ةلدابعلا هللا راج لآ فارشألا - :ه

 117111111111 ]1 1 ]1 ] ]ز]ز] ]ز ز ز] ز] ]| نارا ؤوذ فارشألا 351

 2700 ]5 ةيواقنعلا ىوادجلا لآ فارشألا 2-7

 211111111111118 ةشياجمملا راسج لآ فارشألا - 44

 111111111101198 ينسحلا ساسج ووذ فارشألا 4

 غظ*11 نويمعنلا ةرفاعجلا فارشألا د ٠٠

 2ظ1ذ11111 ءارمألا مشاوهلا رفعج ووذ فارشألا 0١

 170 ةلدابعلا ةيدومحلا لامج يبأ لآ فارشألا د

 221101110111111 ةرهاوجلا فارشألا 2 هال

 هي هللا دوج ووذ فارشألا - 45

 ضرما 5 فرخ

2200-2 

 اكل

 كنك



 هالك

 © عل عإ

011 

 هال

- 

348 

3 

 ا

 ا

 ا

 ا

5 

20 

 ل

0 

538 

306 

 ا

5" 

500 

 فارشألا

 فارشألا

 فارشألا

 فارشألا

 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 (ءاحلا فرحا)

 22111 تيكاربلا مزاح لآ

 .......ت.ني. ىئازاجلا مزاج قوذ

 بدسم ح ةلدايعلا راحت لآ

 0 ةيناثعلا مزاح ووذ

 تيكاربلا نيسح يوذ دماح ووذ

 ظ1ظ0111 1 8 ةلدابعلا دماح لآ

 5200 >يوارلا دما ووذ

 تيكازبلاب هللا لبع ليوذ دماح ووذ

 يشيكارملا دعاس قيوذ لماح ووذ

 ميم م مم مربرب ممم عج ع عرب ممر يعم عع ع عع ءلوعففلمم

 0 ل ل ل

00000000 

 ىنسحلا دمحأ نب نسح لآ

 ءنووجووورورربو قاوشلا لهأ نسح ووذ

 ةيراجهلا ةمشاوهلا نسح ووذ

 ةيواقنعلا نيئسحم لآ

 هةموو ع وع ووووو

 هةهيءحن منو ووعععععننووعععمو

0 1 

 ووووزرزوورودويعيوعو عد رعععم

 ووءوزرروبمومدمع عع ععوولعلال

 وووورورو ور درووجبج سوس عرج

 هةهووويوون اوووي علل

 موجوع وللا

 ووو ووووومو روعي مع ع عجوعم

00000000 

 هةلاءوووؤو و ووو وو ووووروولا

 ةوووو نوال ما

 0 ل لال

 ءيمبر مورو ووو وو ووو و ووعوووعع عع عععع عع عععم

 "ل١ 586

11-0 

 "18 "١1ه

 مالم "1

 0 را
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 ؟1 1 7

 نرخ ا سر

 رس

 ننال

 "5 _ ”*:4م

"66 



 ةاباب (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 يوذ فارشألا 4

 1 فارشألا 0.16

 ] فارشألا ش5

 ذ فارشألا اال

 آ] فارشألا -

 فارشألا ش4

 فارشألا - م

 فارشألا م١

 فارضألا > نرخ

 فارشألا - مل*

 فارشألا 4

 فارشألا م

 فارشألا 5

 فارشألا - مال

 فارشألا م

 فارشألا ناكل

 فارشألا د 4٠

 فارشألا ١

 فارشألا .2 7

 ] فارشألا 9

 0 ثرحلا ةزمح ووذ

 ةموووووو ووو وووو مهو ووو ووو وة وده ممف روعفلا ةزمح روذ

 تت 2ع انك ع بود ب2 هج امد يق وع هج ةلدابعلا ةيدومحلا

 وقوم مد ووومف منول تأت فراؤممي ةيارورسلا دومح لآ

 ةووووموووووووووومو ونوم ٌنويتاريخلا دومح- 9

 ا(ءاخلا فرحا

 2211111 ةيواقنعلا يوالخلا لآ

 م ل

 اند

 نها ةحرحأاو

 ضو 6

 1 ر ا

20 

5٠ 

 ١غ ١7

 21غ

*25 - 556 

 امر تا

 راك و



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم تاب ب

 «لادلا فرحا)

 11 ا ا و . ةيواقنعلا يلادلا لآ فارشألا - 414

 00 اذ 1 ]1 1 1 رومعلا ليخد ووذ فارشألا - 65

 واج ا و ا د تازارحلا هللا ليخد ووذ فارشألا -5

 1 ا لولا اا عسل «هللا ليخد يوذ» ةربانشلا ةيلاخدلا فارشألا - 4

 ا ااا ةيواقنعلا هللا ليخد لآ فارشألا - 8

 00 ا ةيراجهلا ةيباردلا فارشألا 8

 13 110 ةيراجهلا جارد ووذ فارشألا ٠

 اا ل سس ةعاثملا شيورد ووذ فارشألا - ١

 هاا ىلا منسم اس و تكسو بما تيكاربلإ |سيعدلا لآ فارشألا 2-9 7

 «لاذلا فرحا

 هد تلا يي ا ع ا ع د ووش تاورذلا :فارشألا ... *٠

 هت | شاول فدو نريتاريخلا ثايذ نبأ لآ فارشألا . .- 1

 («ءارلا فرحا

 0 اذ 1 1 1 1 1 تيكاربلا ةنعايرلا فارشألا - 6

 141 را وم تيكاربلا نيسح يوذ نم اضر ووذ فارشألا - 7

 1 1 ا و باسو ا تيكاربلا اهر ورد فارشألا .- 1

 1 اذ ذز ز ز ز ز ز ز ةيعاتملا تاوصو ؤوك فاوشألا ا

 000 ع زا يرارهلا ةثيمر لآ كارحألا 5

 ل1 1 اداوجلا ةحجاورلا فارشألا 2١



 تاب 4 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 لالخ

 ١1 ؟

 كالو

١4 

118 

1١] 

١" 

 0-0-5 ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا

 ا ماا ريعلب زوق لهأ ةحجاورلا فارشألا

 2صك12011111111 تازارحلا ناسورلا فارشألا

 («ىازلا فرحا

 200 تيكارملا ير وذ كفارشألا

 د ةيراجهلا ريهز ووذ فارشألا

 ةيواقنعلا ىرصب تايزلا لآ فارشألا

 ل ديز لآ فارشألا

 ةثؤاقتعلا ىرصب ديز يبأ لآ فارشألا

 2“ 8 روعفلا ديز ووذ فارشألا

 ... ءارمألا.مشاوهلا ديز ووذ فارشألا

 َتيكاربْلا نيدباعلا نيز ووذ فارشألا

 6 ا روصلا قحلم

 وووو م منوم ريم روم لعبا ل ععععمل

000 

 0000 لل

 00 ل ل

 هةووووزو ويلا مااا

 ةووون هوو ااا و ايوة وول

 00 ل لل
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 00111111 ل لل لل

00 0000 
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 ه5
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 دينك هعجارم رّكيد تاحفص هب افطل دشاب ىمن ىشيامن ريوصت ىاراد هحفص نيا



 دينك هعجارم رّكيد تاحفص هب افطل دشاب ىمن ىشيامن ريوصت ىاراد هحفص نيا



 دينك هعجارم رّكيد تاحفص هب افطل دشاب ىمن ىشيامن ريوصت ىاراد هحفص نيا



 دينك هعجارم رّكيد تاحفص هب افطل دشاب ىمن ىشيامن ريوصت ىاراد هحفص نيا
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 تءلوُملل مظَوْفُجَح عّيطلا قومي قيس ءَ نب راما عوسوا مريب 5059
 لوألاةَحَيبطلا ميتا خيرات ناكل

 مك..م اه ك1

 ايرلَةَسَس
 هكر ها 1: بتسرم 06 يربلاو _ < 957 : ْنناَص  شترانبل . تدع | 9 س22 217722792222727 2--2 ا خ_ك وتعد ئيرعخةناإي 00
 رخ] 11 الخلال مجم طفشت عمل دوو رثللا سس - اء < كرب رس رم



 + دجحب | ندع عسا ا ف 0 ا ل هب نا و ليصل

 ( تذبل امم يطور يلا صوف منع عرفت وف

 قو رض فيلا
 2 سا ل يرو. سر 7

 قيسف) يواّينشل) قاف ايضرَ تر

 مد تفنن
 وي نا وب سرع مياس 2 يرو د ع نكس هد ري دا تي

 ريعلا عاش سكات عضد مَسلا  يواقنعلا ضر انبل يمان

 فتوالابإلل

 (ق-س)

 عّيزوت

 تاّيرلاةَسَمؤم





 0/1 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم





 هما (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجععم

017 

 تيكاربلا ةيخولم وبأ ملاس ووذ فارشألا

 اضر يوذ نم ؟ةدعاسم يوذ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ

 . تيكاربلا

 ببس لوح تاياورلا تفلتخا دقو ءاضر نب كرابم نب عازه نب دمحأ

 فيرشلا :مه ءأنبا رشع ىنثا رك[ + ةيخولم ىبأب ملاس فيرشلا بيقلت

 تفيرشلاو ٠ ىسوم فيرشلاو ءعازه فيرشلاو «رمع فيرشلاو («ليعس

 فيرشلاو «فرش فيرشلاو «فراع_ بنيرشلاو ءدمحأ فيرشلاو «هللا دبع

 مهيفو دعاس فيرشلاو ءملاس فيرشلاو « هللا دبع فيرشلاو «رصان

 .دعاسم يوذل ددعلاو فكييلا

 يبأ دعاسم يوذ فارشألا يقاب عم ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 ةكمب مهنمو ةميمحلاو ةيدشرملاو ةرديونلا ىرقب مهنمو «ةيخولم

 . ةمركملا

 :مهريهاشم نمو

 وهو ؛ةيخولم يبأ هيب هللا دبع ريهشلا :يتاكربلا ملاس نب هللا دبع فيرشلا ©
 ءاماع 8٠١ زهاني رضاحلا دهعلا يف هرمعو «تيكاربلا فارشألا ءاهجو نم

 .ديز لآ عم هتروص رظنا

 .(ميملا) ةدام تحت «تيكاربلا اضر يوذ نم دعاسم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ملاس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)



 يي يم يجي سس سل ا ل سلس (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كي
 فارشأ رابك نم وهو :ةيخولم وبأ ملاس نب رصان نب كرابم فيرشلا ©

 ءةاماحملا يف ةريبك ةرهش هلو ةيراونلاب ًايلاح نكسيو «ةمطاف يداو
 ةريحبلاو ةجيافلاو ةراسلاو وغصلاو زماره نيع هلو يداولا نابعأ نمو

 ضعب نم هنم تدفتساو ةيوق ةركاذب ظفتحيو هب تيقتلا نمم وهو

 ةريبك ةفرعم ىلع هنأ امك خيراتلاو ريسلا ةاور نم دعي ثيح هتايورم

 . ملاعملا

 يندملا عافدلا ريدم : يتاكربلا ملاس نب هللا دبع نب دهف فيرشلا ديقعلا ©
 . ةدجعب

 ءًاريثك هب تيقتلا نمم وهو :يتاكربلا ملاس نب ملاس نب يلع فيرشلا 3
 .ةيرثألاو ةيخيراتلا ةمظاَف :فداو ملاعم ضعب يف يندافأ دقو



 ةرو

 تيكاربلا دعاسم يوذ نم ملاس يوذ فارشألا ةرجشم





 هرما/ (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

009 

 ةيوافذعلا جارس لأ فارشألا

 (0). ةيواقنعلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 يراقنعلا نسح نب دمحأ نب يلع نب "7جارس فيرشلا بقع مهف
 :جارس نب دمحم فيرشلا :امهو «هينبا يف هبقعو ءاقنع نب طاسب نبا

 نب ناميلس فيرشلاو ءه ١١١5 ةنس دعب يفوتو «جارس لآ ريبك

 «جارس لآب هبقع فرعيو ءناميلتش:نب نيسح هنبا يف هبقعو : )جار

 :مهو عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو

 نب نيسح نب يواقرش فيرشتلا بقيع مهو :2يواقرش لآ

 . يواقنعلا جارس نب ناميلس

 جارس نب ناميلس نب نيسح نب ينفح فيرشلا بقع : *!ينفح لآ

 نب دمحم نب هيبلاب بغلملا طاسب فيرشلا بقع :(0هنبلا لآ

 . يواقنعلا جارس نب دمحم

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رلغنا )١(

 .ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا (؟)

 :رظنيلف «جارس لآ نع ةدايزلا بغر نمل (9)

 انق ةمكحم نم ةرداص ةجح :(؟) مقر زاجحلا طباضم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجبح ميه ةئس ىلوألا ىدامجب ٠ يف ةخرؤم

 .ه ١11/4 ةتسل ١“ مقر تاداهشإ لجس هه ١١77 لاوش

 .(نيشلا) ةدام تحت «يواقرش لآ فارشألا :رلغنا (:)

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ىنفح لآ فارشألا :رظنا (4)

 .(فلألا) ةدام تحت «هيبلا لآ فارشألا :رظنا (1)



 هم مصسم فرح /زاححملا فارشأ (نيسلا) ف

 "تفاوت ررشلا بقع :0) اهنا دمحم نب دمحم ففيرشلا بقع نب لمحسعم
 6 يوادندلا دمحم لآ

 هبهع ف رعي ا ول دو يواقنعلا جا د كم ف

 . ةقدرغلاو 0
 رصم دكيعصتب 0 الاب ةلق 3 .ةرهاقلاب هلق مهنمو أنق ةنيدمب مهنكاسم

 3 . 2 ب : ٠

 بلا لآ :رظنا )١( .هيبلا لآ



 اسر" احلا

 دمحم

 يواردند

0 

 ميحرلا ةيبلا هاا
 راقرق

 ذهحم

1
 

 يواقنعلا جارس فيرشلا

 5 ع م 1 8 3 ا 1
0348 





 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
 24١

 تسلل ا ا

 (١؟ه)

 رورس ووذ فارشألا

 خب ا ودحبلا حيوا ألا عورف دحأ «يرورسلا مهيلإ ةبسنلاو

 نب زاب نب يلع نب دمحأ نب زاب نب "رورس فيرشلا بقع مهف

 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب نسحلا

 .مهو ءانبألا نم ةسمخ سقعأو

 .كرابم فيرشلا

 .زاب فيرشلا

 . يلع فيرشلا

 :يهو «“اذاخفأ ةدع ىلإ مويلا "”رورس يوذ فارشالا عرفتيو
 .رورس نب ديعس نب دعس فيرشلا بقع ريع

 . (ءاحلا) ةدام تحت « نسحلا ينب فارشألا :رظنا )1(

 .يرلاو يميركلاو رورس ةرجشم يف اذك (؟)

 26507 ص 5 ج موجنلا طمس :يماصعلا ء١101 ءلا*ه ص مالكلا ةصالخ :نالحد ()

 ١و ج نمزلا ءالضصف فاحتإ :يربطلا 2/94 ص رخافلا ردلا :رهاطلا «هال5” ,هابوه

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم «7078 ص 5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع .؛ ص

 5 ة8م ص

 .(نيسلا) ةدام تحت «دعس لآ فارشألا :رظنا (0)



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم هذا

 مهريبكو .ءرورس نب ديعس نب دوعسم فيرشلا بقع :(ا)ووعسم لآ - "

 .يرورسلا مريب نب روصنم فيرشلا

 مهريبكو ءرورس نب كرابم نب دومح فيرشلا بقع :")دومح لآ - "

 «يرورسلا رورس نب زاب نب ناطلس فيرشلا بقع : ”9ناطلس ووذ -:

 .يرورسلا زاب نب رصان فيرشلا مهريبكو
 . ةجياهطلاب نوفورعملا :؟7دعاسم لآ 6

 بوثئجيب اهبونج يف مهلو ءاهيحاوضو ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 مهيلإ ةبسن ءرورس ةنيطب فرعت ةيرثع عرازم نميلا لهأ تاقيم ةيدعسلا

 :مهريهاشم نمو
 نب بلطملا دبع فيرشلا ةكم ريمأ لبق نم ثيللا ىلع أريمأ نيعو ًاميدق مهخويش نم وهو: يروربس: بد معَتمَنِب دعس نب يلع فيرشلا ©

 ةمكح اذ ناكو ءيرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف ؛بلاغ
 دبع فيرشلا ماقم مئاق دعس نب يلع فيرشلا نيع ا
 فيرشلاب ةديج ةقالع هل تناك ,ةئلاثلا هترامإ يف بلاغ نب بلطملا
 ًالوتقم يدوعسلا دهعلا يف يفوتو ةمركملا ةكم ريمأ يلع نب نيسحلا
 .رضاحلا دهعلا يف هبقع ضرقنا هنأ الإ ءانبأ بقعأو

 فلخ دقو :رورس نب ديعس نب دعس نب رورس نب دمحأ فيرشلا ©

 .ةيلاتلا دوعسم لآ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(
 . (ءاحملا) ةدام تحت .دومح لآ فارشألا :رظنا (1)
 .(نيسلا) ةدام تحت .ناطلس يوذ فارشألا :رظنا )0
 .ةيلاتلا دعاسم لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (4)
 .هل تمجرت ثيح «مهترجشم :رظنا (5)



 كحال (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 .رورس يوذ ةخيشم ىلع يرورسلا دعس نب يلع فيرشلا

 وهو :رورس نب ديعس نب دعس نب نسحم نب نسحلا نب زاوف فيرشلا ©

 فيرشلل ًافلخ يلاحلا مهخيش وهو :يرورسلا نسحلا نب دعس فيرشلا ©

 .يرورسلا نسحلا نب زاوف



0 

 ىرورسلا دوعسم يوذ فارشألا



 هوه

 "هجياهطلاب" نيفورعملا يرورسلا دعاسم يوذ فارشألا

 فارن دئاخ ك رابم لمع

 نزام



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعد 045

 كس

 تازارحلا دعس ووذ فارشألا

 .2رارح يوذ فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ

 :امهو نينبا نم هبقعو

 دبع نب ديبع نب شيمق فيرشلا>بفع-يف ليذتو هللا دبع فيرشلا - ١
 . هللا

 نب هللا ةيطع نب دماح فيرشلا بقع يف ليذتو .دمحم فيرشلا ١"

 . كمححعم

 ناكو «ميدقلا ةدح «ةمركملا ةكم قيرط ١ وليكب ةدجب مهنكاسمو

 . ةفاك ةيزارحلا ةريد ةيامح نرخ لوؤسملا وه عرفلا اله

 :نيعرف ىلإ نوعرفتيو
 بقعأو :ىزارحلا دعس نب دمحم نب هللا ةيطع نب دماح فيرشلا بقع :ًالوأ

 .مهرابك نم وهو :يزارحلا هللا ةيطع نب دماح نب رمع فيرشلا ©

 )١( (هاحلا) ةدام ثحت هزارح يوذ فارشألا :رظنا .

  69ةيلاتلا تازارحلا لعس يود ةرجشم : رظنا .



 0 ة/ (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 بقعأو :يزارحلا دعس نب هللا دبع نب ديبع نب شيمق فيرشلا بقع :ًايناث

 :امهو نينبا

 . شيمق نب هللا دبع فيرشلا :لوألا نبالا

 .شيمف نب مشاه فيرشلا :يناثلا نبالا

 :هبقع ريهاشم نمو

 .يزارحلا شيمق نب هللا دبع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 .يزارحلا شيمق نب هللا دبع نب مشاه نب حلاص فيرشلا ©

 .يزارحلا مشاه نب هللا دبع فيرشلا ©
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 تازارحلا دعس يوذ فارشألا ةرجشم

 ريزعلا دبع

5 
 ردات هلأ كب

 حالف

 دماعح ريزعلا دبع



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ محيعم 5

)1١177( 

 ةيرورسلا دعس لآ فارشألا

 1 يوذ فارشألا عورف دحأ

 ءاماإ (") ٠

 «رورس فيرشلاو ىلع فيرشلاو 2 ةيسححم فيرشلاو «هللا كيع فيرشلا

 هبقع ىقبو ؛اوليذت نأ دعب دمجحمَو رؤرس ضرفنا لقو ءدمحم فيرشلاو

 .نيقابلا يف

 .اهيحاوضو ةمركملا ةكمب مهباقعأ نكاسمو

 :يهو ءعورف ةعبرأ ىلإ مويلا نوعرفتيو

 ءرورس نب ديعس نب دعس نب هللا دبع فيرشلا بقع :هللا دبع ووذ ١

 .«يرورسلا هللا دبع نب ديبع نب هللا دبع نب نسح فيرشلا مهنمو
 نب هللا دبع فيرشلا بقع يف رونلا رجشم» ةرجشم بحاص وهو

 ءرورس نب ديعس نب دعس نب نسحم فيرشلا بقع :نسحم ووذ - ١

 مهنمو «يرورسلا نسحم نب نسحلا نب دعس فيرشلا مهريبكو

 .(نيسلا) ةدام تحت ءرورس يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا يرورسلا دعس لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (5)
 .اشاب يلعو يرلاو يميركلا تارجشم عجار اهيل



 <. (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .تايورملا ضعب هنع تذخأ دقو ءرورس يوذ ةفاك ةرجشم رضاحلا

 نب ديعس نب دعس نب رورس نب دمحأ فيرشلا بقع :دمحأ ووذ *“ 

 رورس نب دمحأ نب دمحم نب نسح فيرشلا مهريبكو «رورس

 .يرورسلا

 لاقيو ءرورس نب ديعس نب دعس نب دمحأ فيرشلا بقع :ةيرافسلا : 

 .رافسألا ريثك ناك ثيح دمحأ مهدج ىلإ ةبسن ةيرافسلا مهل



 م م

 بوك



 0 دل ا ملا

 ىرورسلا دعس يوذ فارشألا ةرجشم
 «ةيرافسلا  دمحأ يوذ - هللا دبع يوذ - نسحم يوذ»



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 304

 )4؟١7(

 تيكاربلا ديعس ووذ فارشألا

 .؟0تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب هللا دبع يوذ دج «هللا دبع نب "7ديعس فيرشلا بقع مهف

 هبقعو يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب

 .بالج فيرشلا ١

 .دعاسم فيرشلا - ١

 .اهب تويب مهلو مهتيرقب مهتاطابترا تلاز امو «ةرونملا ةئيدملاو «ةمركملا

 :مهريهاشم نمو
 روهشمو ديعس يوذ ريبك وهو :يتاكربلا نيسح نب دمحم فيرشلا ©

 :ئتاكربلا هللا دبع نب رهاش

 .ديعس يوذ يف هتايورم ضعب هنع تذخأ بيعش ىبأب هلزنمب

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ديعس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
8 

 ديعس نب دعاسم نب نسح نب (!!ةزمح نب دمحم نب ةزمح فيرشلا ©

 دج «ديعس نب دعاسم فيرشلا بقع نم ىقابلا ديحولا وهو :ىتاكربلا

 ضبقو .«دعاسم نب نسح فيرشلا ينبا دعس فيرشلاو ةزمح فيرشلا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف ةيرصملا ةرصلا نم مهتاقاقحتسا



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم و.

 دهس فيل او زرع ضرما ءاعت سا اصلا انا ةركا:
 أمك ام | ياس لبق أسإ انو عام بوسع مش نصرا 530

 متطع تددترم دلما مرا ل فهل ١' هيّ امرا و :ء

 مدعم م نيل ماك ةيرتما ما
 رجا 517# ايفو أ هرطانل ١ امض تناو 5

 ىف ةيرصملا ةرصلا نم مهتاقاقحتسا تيكاربلا ديعس يوذ فارشألا نم ضعب مالتسا لاصيإ
 ْ .ه 175 ةنس ةجحلا يذ ؟







 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
4 

 ك1 ك1
 ا

 (1١1؟4)

 اداوجلا ديعس ووذ فارشألا

 . ")هللا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ

 نب نسح نب هللا دبع نب تاكرب نب "ديعس فيرشلا بقع مهف

 . هللا دوج نب دوعسم

 :امهو نينبا بقعأو

 : مهو ءانبأ,ةثالث تنقعأو :تاكرب فيرشلا :لوألا نبالا

 .دعاسم فيرشلا ١

 .عازه فيرشلا ١

 .دعس فيرشلا - “

 :مهو ءانيأ ةثالث بقعأو : هللا ليخد فيرشلا :يناثلا نبالا

 .هللا دبع فيرشلا ١

 .دمحم فيرشلا - '؟

 .دمحأ فيرشلاو _ ٠

 . فئاطلاب مهنكاسمو

 .(ميجلا) ةدام تحت ءهللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ءاداوجلا ديعس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)





11١ 

 اداوجلا ديعس يوذ فارشألا ةرجشم



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 3211

21٠:0) 

 ديز لآ ديعس ووذ فارشألا

 يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ «©")ديعس ووذ فارشألا دعيو
1 

 نب دعس نب دعاس نب زورس نب "!ديعس فيرشلا بقع مهق
 ذخفلا اذه سأر ديعس ففيرشلا ناك دقو .ديز يوذ ةفاك دج ءديز نب دعس

 ةكم ةرمإ نع ىبحي فيرشلا هوخأ..كزبع نيحو .هنامز يف فارشألا رابك نم
 ناكو ؛هرمع نم نيعبرألا يف ناك م75 قفاوملا /ه5 ةنس ةمركملا
 ناكو «يمعنملا ربنش فيرشلا-“نتقمقيح يحل ىيحي فيرشلا هيخأ عم ًارضاح
 لوألا همسا درو دقو . ةهلاوحلا ميي/زهكت جيلا م رحلاب ةسمخلا هتاقوأ يلصي

 0 ا هيخأل ًافلخ ةكم ةرامإ يلوتل فارشأ ةرشع نمض
 < يف هتافو تناكو ' 0 مألا هل متي ملو م1877 وينوي ٠١ قفاوملا /ه57
 . 2001878 ويلوي 7٠ قفاوملا /ه765١ ىلوألا ىدامج

 ص نويعلا :هسفن فلؤملا 047 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا :عجار )١(
 "2٠١ ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 404١ ص بختنملا يف :يئاطلا 4
 ص ةيزاجحلا ةلحرلا :اضر ديشر دمحم 2١9 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم

 . 6/١

 .(يازلا) ةدام تحت «نسحلا ونب ديز يوذ فارشألا :رظنا (9)
 .ةيلاتلا ديعس يوذ فارشألا تارجشم رظنا (*)
 ويدخلا ناويدلا نم) 7٠١ ةرمن ا” رتفد  يكرت يويدخ ناويد :ةرهاقلاب قئاثولا راد (54)

 . (باتعألا ىلإ

 نيسح («(ةدرفم قئاثو ةعومجم) «نيدباع 177 :مقر ةظفحم :؛ةرهاقلاب قئاثولا راد (9)
 - فقو لجس :ةكمب فاقوألا ةرازو ءالا١ ص هرضاحو زاجحلا يضام ؛فيصن



 01 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 0000 لا

 نم مهددعو «ةمركملا ةكم يف نونكسي ديعس يوذ فارشألا لجو

 برغ بونج ةيدباعلاب مهتيدابو كالمأو فاقوأ اهب مهلو 0 وكلا

 مهلو ةفرع يداو دادتما ىلع رتموليك ةرشع دعب ىلع يهو ةمركملا

 ميدق ثارتب نوظفتحي مهو ءاهب نطقي مهضعب لازي الو عرازم نيتيرقلاب

 تابسانملا يف ةرواجملا ىرقلا ىلإ نجهلاب تالحري نوموقي ثيح

 . ةفلتخملا

 :مهو ,0"2ءورف ةعبرأ ىلإ رضاحلا دهعلا يف ديعس ووذ عرفتيو

 ديف نب "ددسن ووذ : لوألا عرفلا

 :مهريهاشم نمو

 فيرشلا هنباو «ديعس نب دمجم ننس ورش نب هللا دبع نب نسح فيرشلا »

 .انس ديعس يوذاماوكح جل ء بو ءديز لآ نسح نب هللا دبع

 بفقو راظن دحأ وهو . قلاخعتا مهخيش :نسح نب أاعشم فيرشلا هنباو كك

 نب ركاش فيرشلاو ناميلس نب ديع نب حجار فيرشلا عم ديعس يوذ

 .هللا همحر زاب نب دهف فيرشلاو لماز

 :ديعس يوذ خويش نم ناكو :ديعس نب دمحأ نب «زاب ووذ :يناثلا عرفلا

 . مهفاقوأل قباس رظان :زاب نب ديز فيرشلا هنباو

 فقو ةراظن نأشب» ه ٠١ هال ةنس ةدعتلا يذ ١١ يف !١ ص قمقج ناطلسلا تافتسم

 . (نووالق ناميلس فيرشلا ةراظن «لالد ةفيرشلا

 .ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلل ديز لآ فارشالا ةرجشم بسح )١(

 . ةيلاتلا ةقيثولا يف ةيلاملا مهتاصصخممو ءديعس يوذ فارشألا نايعأ :رظنا

 . ةمركملا ةكمب ةينيسحلاب ديعس يوذ خويش ةلباقم (5)
 . ةيلاتلا هبقع ةرجشم رظنا ()

 .ةيلاتلا هبقع ةرجشم رظنا (:)



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5

 :مهريهاشم نمو
 فيرشلا ةدلاول ًافلخ ديعس يوذ خيش زاب نب ديز نب نيسح فيرشلا ©

 مه ١474 ةنس ىلوألا عيبر ١5 يف نيسح فيرشلا يفوتو ءزاب نب ديز
 ,م 5٠١37 ةنس وينوي 0 قفاوملا

 ديز يوذ رعاش دعيو زاب نب دهف نب ديجملا دبع نب ضئاع فيرشلا ©
 وضع ناميلس فيرشلا ناكو :ديعس نب دمحأ نب "؟7ناميلس ووذ :ثلاثلا عرفلا

 يف ىه ١775 ةئس ةجحلا يذ ىف ؛ىعيرشتلا سلجملا» خويشلا سلجم

 ديعس وذ خيش ناميلس فيرشلا ناكو "يلع نب .نيسحلا فيرشلا دهع
 ًاقباس ًارظانو ديعس يوذ خويش نم ديع فيرشلا هنبا ناكو عهئامز ىف
 . مهفاقوأل

 . يلاحلا ناميلسا يوذ زبك :ديع نب لصيف فيرشلا هنباو ©
 دبكألا تباثلا» ةرجشم بحاص ديع َنِب لصيف نب رمع فيرشلا هديفحو

 :فارشألا ءارعش رابك نم دعيو ىبدألا ةكم يدانب وضع وهو ( ديعس
 نمو  اهعبط هللا رسي  رشنلل اهدعي يتلاو دئاصقلا نم ريثكلا هلو
 :اهنم ةديصق هراعشأ

 رحدت مل ًاد.بأ اهنإف قابسلا موي انليخ قفوت مل نإ اوبجعت ال

 رشحملا موي سانلا موقي ىتح ىلألا وهف دمحم لآل اذكو
 يرطمقلا سوبعلا ضوخ ىلع تلبج مهفانكأ يف ليخلا نآل اذه

 , ةيلاعلا هبقع ةرجشم رظنا )01(
 . ٠١ ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن )0



 <16 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيرشلا هنبا ناكو :ديعس نب دمحأ نب ()رصات ووت : عبارلا عرفلا

 .ديعس يوذ رابك نم رصان نب رورس

 :مهريهاشم نمو
 مهخيش ناكو :ديز لآ رصان نب فرش نب لماز نب ركاش فيرشلا ©

 : اكياس

 : ادن

 ديعس يوذ نم رصان يوذ خيش :فرش نب ساسج نب قحال فيرشلا ©

 . رضاحلا دهعلا يف

 .ةيلاتلا هيقع ةرجشم رظنا )١(



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 91

 سن-لل ا تسشيو

 يحال ماع للترم ديرو و2 كللا

 عطل ماع ريوس يو ل نرش 0
 هوما ب ويدارولا هرصلا يجب ماس دز راسن د
 يكلم نامت :

 يل سل شا ىو 0 آخ سل م

 ”لص أمل نفر فس
 كالو اع غ١

 دو سولا
 3 هرش يما

 يس احن < 0

 هءاإع يزل»

 "ةهمح نب عل

 اء ورعب زلا
 و اى ل بص ًظ 0 1 نيا ري وسلس طريب رس لبا روأ نع سل ١ ١

 7 ير رس لا
 1 م 0 :
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 ظ ديز يوذ ديعس نب دمحأ نب ناميلس لأ فارشألا

 !الا ليع ديرب



 ديز لأ ديعس يوذ دج ديعس نب رصان يوذ فارشألا ةرجشم



)١*1( 

 ةلدابعلا ديعس ووذ فارشألا

 .ةبسحألا ناكس ةلدابعلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 دج «كرابم نب عازه نب تاكرب نب ديعس فيرشلا ىلإ ةبسن مهف

 «تاكرب نب ىيحي يوذ ريغ مهو <« ىيحعي يوذب لوفرعيو ةنسحألا ةلدابع

 ةلدابع نم مهو «ىيحي يوذب نوفرعي ةثالثلاف ءنسح نب ىيحي يوذو

 . مهتاعرفت يف«نوفلتخم ةبسنلا يف نودحتم ةبسحألا

3 00 1 1 / 

 :امهو نيمسق_ ىلإ رضاحلا تقولا يف 2)نوعرفتيو

 نب تاكرب نب ميهاربإ نب عياكري بيزشلا تنقع :ةدايم نباب ريهشلا تاكرب لآ

 فيرشلا بقعأو .ديعس يوذ دج ديعس نب دمحم نب نوع نب ميهاربإ

 .ركاذ ني نسحم فيرشلا بقعملا ركاذ

 نب ميهاربإ نب ىسوم نب يلع فيرشلا بقع مهو :ىسوم نب يلع لآ

 هبقعو .ديعس يوذ دج ؛ديعس نب دمحم نب نوع نب ميهاربإ نب تاكرب

 فيرشلاو «لصيف فيرشلاو «روصنم فيرشلا :مهو ءانبألا نم ةسمخ 98

 . ىسوم فيرشلاو «دمحم بفيرشلاو هللا دبع

 امو ؛«نامزلا نم نرق يلاوح ذنم ةدجب رضاحلا دهعلا يف نوئكسيو

 . كانه مهعرازم ثيح ةبسحألا ةقطنمب مهطابترا لاز

 .(نيعلا) ةدام تحت ءةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(

 .يلدبعلا دمحأ فيرشلل «يمن يبأ بقع يف يرلا ةرجشم :عجار (؟)



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم فخ

 نضل

 ءارمألا مشاوهلا "”ديعس ووذ فارشألا

 . 9ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 عماجلا دجلا يلع نب ناميلس نبأ ”اديعس فيرشلا بقع مهف
 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل

 :مهو مانا ةنسقس حم هيقغأو

 :قمعلا بقيرشلا

 ءديبع فيرشلا - ؟

 .ديعس فيرشلا - ؟

 . عازه فيرشلا - ؛

 . حجار فيرشلا -

 ددعلا مهيفو «ةمطاف يداوب ريبكلا حودلا ةيرقب ديعس يوذ رك
 مهضعب نكس يرجه رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ يفو ء؛ءارعشلاو ةغالبلاو
 مشاوهلا فارشألا نم هللا دبع يوذ مهتمومع ء انبأ عم قدي ةنيدعن
 ا ءارلا نرقلا رخاوأ يفو .ءارمألا

 .ةمركملا ةكم ىلإ ريبكلا حودلا

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ءارمألا مشاوهلا فارشالا :رظنا )١(
 145 ٠١9 2.1١4 ١48 ص بلاطلا ةينم قيقحت ١ :ريمألا ميهاربإ (1)
 . ةيلاتلا ديعس يوذ فارشألا ة ةرجشم ' : رظنا 99



 (نيسلا) فرح /زاجحلا نال معمم
1 

 :مهريهاشم نمو

 وهو :ريمألا يمشاهلا ديعس نب عازه نب كرابم نب هللا دبع فيرشلا
 ىنغأ نم دعيو هتمومع ءانبأ دتع ةريبك ةناكم هلو ؛«لكيعس يوذ ريبك

 /ًابيرقت ه7171١ ةنس يفوتو ,مهمركأو ءارمألا مشاوهلا فارشألا

 .ما6 قفاوملا

 ةئس ةدجب دلو :ريمألا يمشاهلا ديعس نب عازه نب كرابم نب دمحم

 يوذ رابك نمو .عيفر ىلخ بحاص وهو م6 قفاوملا /ه

 .ةدجب ةيناميلا ةلزنلاب نكسي لاز الو ءًاهاج ديعس

 لصاح :ريمألا يمشاهلا روشاعبَقْء دعس نب ديعس روتكدلا فيرشلا

 لصح مث نيلوت ةعماج نم اكيرمأ "قم ءائزيفلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع
 يف وهو ء«ءايزيفلا يف تنك ةعّماج“َع ايتاطيرب نم هاروتكدلا ةداهش ىلع

 ةيلكب ةدجب زيزعلا دبع كلشلا“ةَعماجب سيردتلا ةئيه وضع رضاحلا دهعلا

 .هصصخت تالاجم يف ثاحبألا نم ديدعلا هلو «ءايزيفلا مسق مولعلا



 م م

 بوك



 ةرجشم
 ف ارشألا م.

٠ 

 يمش اهلا 0 0 4

1136 



 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 5737

(0) 

 ةلدابعلا ناطلس ووذ فارشألا

 , ()ةلدابعلا فارشألا ذاخفأ دحأ

 نب زيزعلا دبع نب فرش نب دوعسم نب ناطلس فيرشلا بقع مهف
 فيرشلا ناك دقو :ةلدابعلا دج هللا دبع نب نيسح نب دمحأ نب دمحم
 ةشيب ىلع ًاريمأ ناكو «هنمز يف فارشألا رابك نم عرفلا اذه سأر ناطلس
 دج «نرع نب نيعملا دبع نب دِمِحتم“فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ دهع يف
 فيرشلا بقعأ دقو 2014546 قيفاوثبلا /ه1757١ ةنس يف نوع يذ
 «ليدنم فيرشلاو دمحم فيرس :مهو ءانبألا نم ؟7ةتس ناطلس
 . رهعج فيرشلاو ءهللا ندع كيَرشلاو ( ىلع ففيرشلاو 6 ليعس فيرشلاو

 . يمشاهلا دهعلا يف ةبرت ةرمإ مهيف تناكو «عرازمو

 نب ديعأ فيرشلا ءانبأ . ميركلا كبع فيرشلاو ؛« لمحم فيرشلاو «دومح

 . ةمرخلا ناكس ةلدابعلا دج هللا دبع نب نيسح

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ ةلدابعلا فارشألا :رظنا )١(
 01١. ص ال ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع «ةطمارعلا فارشألا يف ةقيثولا ةروص رظنا 'ه 507 ةنس ليدنم فيرشلا تاشاعم نأشب» يكرت ةينس ةيعم رتفد ؛«ليدنم فيرشلا ىلإ يلاعلا بانجلا نم» ١175 رفص 7 خيراتب 787 رتفدب ىرخأو 247 :مقر (يكرت) 14 مقر ةيعم رتفد :ةرهاقلاب قئاثولا راد (1)
 .50 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم ءاشاب يلع ةرجشم :رظنا (5)



 ا (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 ءه78١1١ ةنس ريسع يداو ريمأ :يلدبعلا ناطلس نب ليدنم فيرشلا

 يداو ىلع ًاليكو ناك امك «نيسامخلا ةعلق اهيف همكح رقم ناكو

 نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ دهع يف ءرساودلا

 ةرادإب ةمركملا ةكم نم ةيداتق فارشأ ةثالث عم هيلإ دهع امك ؛نوع

 . 0 ائابقلا نوؤش

 يف ةشيب يداوو ةبرت ىلع ريمأ :يلدبعلا ناطلس نب هللا دبع فيرشلا
 اهب ةاكزلا عمجل ًاريمأ ناك امك «يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع

 0141١(. قفاوملا /ه65

 دهع يف ةبرت ىلع ريمأ :يلدبعلا,ناطلس نب رفعج نب ناطلس فيرشلا
 ًالوتقم يفوتو هللا دبع فيرشلا/هنبأ قلو ")يلع نب نيسحلا فيرشلا
 2575١ قفاوملا /ه7"11ا/ ةنس ةبرتب

 «ثراحلا ينب لئابق ىلع ًاريَمأ ىلوت ؟يلَدبَعلا دمحم نب حجار فيرشلا

 قفاوملا /ه١17١ ةنس ةبرتب يفوتو «مركلاب افوصوم ارعاش ناكو
 .اهب نفدو ابيرقت ما

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

(00 

(2) 

 لصحو ه1761/ ةئس ةبرتب دلو : ىلدبعلا حجار نب دشار روتكدلا يلاعم

 دقو.ه15947 ةئس ايتاطيربب جديربمك ةعماج نم هاروتكدلا ةلاسر ىلع

 رضاحلا دهعلا يف وهو (ه5175١ه407١) ىرقلا مأ ةعماج ريدم ناك

 :رظنا 20١ ص فئاطلا لئابق :روصتم نب دمحم ؛717 ص مالكلا ةصالخ :نالحد

 اهايانث يفو ١4+ مقر «يكرت ةيعم رتفد ؛ةيرصملا قئاثولا راد نم ةرداصلا ةيلاتلا ةقيثولا
 .رساودلا يداو ىلع ليدتم فيرشلا ةرامإ
 .65 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ١5١. ؛460 ص هتلحر ؛يتاكربلا فرش

 .25 5١. «يلدبعلا نازوف فيرشلا تايورم بسح فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم (7)



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

 بدألا يدانلا سيئرو .ءه5١41١ ةنس ذنم ىروشلا سلجم يف وضع

 .ةمركملا ةكمب

 .ناطلس يوذ خيش :يلدبعلا ناطلس نب هللا دبع نب طلسم فيرشلا ©

 ىلع لصاح طلسم نب لالط فيرشلا «هئانبأ نمو ءها١47١ ةنس ىفوتو

 فيرشلاو ؛ةدجي زيؤعلا دبع كلملا ةعماجب ةرادإلا ىف ةاروتكدلا ةجرد
 مأ ةعماجب ةيمالسإلا ةرامعلا مسي سدنهم روتكد طلسم نب دمحم

 .ًايلاح ارتاجنإب ةاروتكدلا ةساردب موقي طلسم نب دشار فيرشلاو «ىرقلا

 فيرشلا فلخ «يلدبعلا ناطلس نب هللا دبع نب ديبع نب دعس فيرشلا ©

 مهخيش وهو ءهه ةنس دعب ناطلس يوذ ةخيشم ىلع طلسم

 . يلاحلا



 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
 بو
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 ل0 ا

 : ٠
 م
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. 

 ” قام ئابلا ةرنم ىلا

رضا هان هيا اكرم رعت
 ير قتلا دمت * 

ا اا يي يا
 ييراتلاوم 

ك مانا حرام ام. ريوصياعب تب/رسم د مئاططس و ماع ميسا
 ىراوب م

يمد مر ريس مادصص ست اه 7 -
 وس ايد ىلا هسسيف مار لا

 ٠ كلطؤ دسم

ي هيام لن هيرب قييشلا بللط ل ايفر رس يملا رق لقد. 1 بوي ته هماريس 2 0
 « ل

 هت للا. 58
 يجف راكاو أرنماف

مسام هلق ل١ عل ةدعب
 . هاب يس ار دعو 

ئاطلسو دن اعد لير مكس
 هرصم روب لجو م

صب معءاطن ارض (لسق كلذ
 نار ا

]ل جلا هد ع : جيم
ا دولارا مالم دا امم 

 ةئاسرطريرلا دك

 لم غاس ةرعع ممر - )صم
ينبع لع يم وو جال

 ؛ ةئام كيس 

سيملا ليفة سون: :
د سقإو ( نياق هنا /با

 - : لد ميس ان رمق مو

امصرزف تدارضا لل 1ز+ تيكر 0ك م1 7 79 عرب خس سس
 م م يمسسع 

رت يلمع كال هقنو ت0
اسلا راسل اه تسظام لإ ع كس فطلع ه صو

 مث م

 يانبع ع هدد ةناعللا
اصد دق يع سم ةّيمتلا

 انتا تفلت ر

 1 تام رف رج ةنتلار ريجار يت رع جرو بج ا

دس او يغتر رز رم ل ميماظم او
 ادور رض ضر 

 )7 هلال هكد
 و و

 شوركم هير ا_ممسسستم مل اس 0-0
 - فسامبو ساما عيد د ريم ديل

 ماو . كمازم إب ريكا ريس رس رع + ممم هدشنقلا لا لم جرا نت
 لا ؟

جم قبرا ويصب زد اكن هده ةنّشن
 ٠.1 هاهنا لمس سرع يرو ك

 ءماطلسرع ىر ترأس كأد) رع *ىروعرلا دل كن ام ازهرش : ل ررمد ةسمم

 : ايس ادرلا كراع لو ريش يصوم مطير هيب تع ممارس ىراو 2 5

 لمص رس لزوار ملص و
ايس و رايرل ا

نرسم هعو ريس 
 (فتاتاكسد 

 وسما نا ا ئرل
 ا رمسيس ل تلا

 تايم مامر ب ايي اب ع ا هلع دنا انكرت اقع يشل ١

"مم ان حيرع 7 جزر سس.
00 اد زمن ريت 

هانم ةزانؤو# 
 1 

 رساودلا يداو يف عارصلا نأشب ةكم ظفاحم اشابلا ىلإ يلاعلا بانجلا نم ةقيث

 رساودلا يداو ىلع ًاريمأ يلدبعلا ناطلس نب ليدنم فيرشلا نييعتو

 .ها1778 ةنس نابعش 4 يف



> 
 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

)14( 

 ةلدابعلا روعفلا ناطلس ووذ فارشألا

 90ش فارشألا عورف دحأ مهو ««نيسح نب ناطلس لآ» مهل لاقيو

 ناكو «يناثلا يمن يبأ دمحم نب نسح نب نيدباعلا نيز نب رعفلا دمحأ نب هللا دبع نب نسحم نب نيسح نب "7ناطلس فيرشلا بقع مهف
 «تابضاغم رثأ ىلع رصم ىلإ رفات د4 عرفلا اذه سأر ناطلس فيرشلا
 بحاص وهو ؛دوعس لآ نم ناينث لأ نم نهادحإ ءاسن عبرأ نم ًاجوزتم ناكو ءةيل يداو ىلإ داع مث /.ةرتف اليف |يقبو اهب ةلودلا لاجرب لصتاو
 /ًابيرقت ه144١ ماع يفوتو مهتيَرَقَب 0:نافححلا مأ روص» روهشملا روصلا
 فيرشلاو .دومح فيرشلا :امهو «نينبا يف هبقعو ,م181لا/ قفاوملا
 . فرش

 .كالمأو فاقوأ اهب مهلو .«ناطلس يوذ فارشألا ةيرق» ب ةفورعملا مهتيرقب ايلعلا ةيل يداوب فئاطلاب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 راعشأ هلو هابص يف رعشلا لاقو ًانيدتم ًاميرك ًاهيجو ناك دقو .م١511 قفاوملا /ه١1741 ةنس يفوتو هيل يداوب م5 قفاوملا/ ه6 ةنس دلو :رعفلا ناطلس نب دومح نب هللا ضوع نب ناطلس فيرشلا ©

. 
 (ءافلا) ةدام تحت ء.روعفلا فارشألا :رظنا

)١( 

 .ةيلاثلا روعفلا ناطلس يرذ فارشألا ةرجشم :رظنا
(١ 

 .روصلا سلجم (؟55) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا
9 



 ا (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .عوبطم ناويد هلو «276ةيدانلا راهزألا» باتك يف اهضعب ركذو «ةيبعش

 فارشألا رابك نم :ناطلس نب دومح نب دمحم نب روتسم فيرشلا 9

 نم تدفتساو ؛ةيل يداوب هب تيقتلا نم وهو ء«رضاحلا دهعلا ىف روعفلا

 ا طلبم ىو نش اةتايورع نقع

 روعفلا ناطلس لآ ريبك :ناطلس نب دومح نب دمحم نب لصيف فيرشلا ©

 سلجم وضعو «بيدأو رعاش وهو :رعفلا ناطلس نب روصنم فيرشلا 9

 : اهنمو نيواودلاو تافلؤملا نم ديدعلا هلو «ةدجب ىبدألا يدانلا ةرادإ

 ««رحسلا يناغأ» ناويدو «اءارعشلا قشعأاا ءكملأو مغل ناويد»

 . نيئزج يف ققحم ««يببايزلا+رئاخذ» باتكو ؟نينحو نينأ» ناويدو

 )١( ج ةيدانلا راهزألا :لامكلا ديعس دمحم ١6 ص 5 05.



 م م

 بوك



 نضل

 روعفلا نيسح يوذ فارشألا ترتسم
 «ناطلس يوذ -- نيرش وبأ دمحم يوذ»



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ع

 )ه١(

 ةمعانملا ناطلس ووذ فارشألا

 .©)ةمعانملا نسحملا ديع يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب رصان نب نيعملا دبع نب نسحملا دبع يوذ دج ءنسحملا
 .ةمعانملا فارشألا ةفاك دج «معنملا دبع

 : مهو ءانبأ ةسمخ عرفلا “ذه ةيأر ناطلس فيرشلا بقعأو

 .هبقع ضرقنا مث بقعأو .ءافزطلا ريمأ_:ناطلس نب ناذوح فيرشلا ١

 ةيلبقلا فارعألا ىف ةاضقلا (ٌنَم_ناكو:::ِناظِلَس نب بلطملا دبع فيرشلا - ؟
 لئابقلا نم اهريغو فارشألا لئابق نيب ةمكحلاو لدعلاب رهتشاو
 .هبقع ضرقنا مث بقعأو ؛ةرواجملا

 .هبقع ضرقنا مث بقعأ :ناطلس نب دمحم فيرشلا - “

 . هبقع ضرقنا مث بقعأ :ناطلس نب روتسم فيرشلا - :

 . يلاحلا ناطلس يوذ بقع هيفو :ناطلس نب هلإ دبع فيرشلا -
 «نايرلا ةرامإ ىلإ مضنت نأ لبق 7ءافرطلا ةيرق ةرامإ مهيف تناكو

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا نسحملا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 ةدام تحت «ةمعانملا نسحملا دبع يوذ يف ناطلس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (5)

 . .(ميملا)
 :رظنا )5١(. مقر ةروص ءافرطلا ةيرق لالطإل روصلا قحلم ىف ةيلاتلا روصلا :رظنا (9)

 - خيراتب 5154 مقر يكرت ةيعم رتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد نم ةرداصلا ةقيثولا



 ا (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :ناطلس يوذ نم اهئارمأ رخآ ناكو

 . ءافرطلا ريمأ : يمعنملا عازه نب حلاص دمحم فيرشلا

 رخخأآ وهو : يمعنملا ناطلس نب هّلِإ دبع نب نسح نب دمحأ نب دمحم فيرشلا

 . ءافرطلا ةرامإ ىلوت نم

 اهلو ةلقتسم تناك ثيح :؟ءافرطلا ةيرقب تناك ًاقباس مهنكاسمو
 ةكم ىلإ اهلهأ مظعم اهرجه اهنويع تبضنو اههايم تفج املو ءاهترامإ

 يداوب ةيواقنعلا فارشألا نم ضعب مهرهاصيو مهطلاخي ناكو .ةمركملا

 يرواقنعلا دومح نب دعس فيرشلا الإ ءافرطلا ةيواقنع نم قبتي ملو «ةمطاف

 .هدالوأو وه ةمركملا ةكم ىلاحلا دهعلا ىف نكسي ثيح

 نييعت نأشب ةرهاقلا ىلإ هبراقأ ضعب عم ناطلس فيرشلا روضح اهيفو» ءه ١١45

 .ةمطاف يداوب ًافورعم لازي ال «لئثألاك دعاس يذ تابن ىلإ ةبسن :ءافرطلا )١(



)١5( 

 ()ةربانشلا نيمالسلا فارشألا

 دحأ مهو ءرهشأ نيمالسلاب مهنأ الإ ناميلس يوذب ًاضيأ نوفرعيو

 . "9ةربانشلا فارشألا عورف

 نب ديز نب هللا ليخد نب ىيحي نب ")ناميلس فيرشلا بقع مهف
 ناميلس يوذ ريغ مهو «ةربانشلا ةفاك دج ءربنش نب ديعس نب دمحأ

 مهو .ةمركملا ةكم يف نيمالسلاغْيِمج نكسيو .فئاطلا ناكس ةربانشلا

 يف ةيرطم عرازم مهل ثيح ايعس نوعجتنيو «نيتسلا عراشب ريغص عرف
 .بارذ مأو ايعس يداوب هبرصلا

 :مهريهاشم نمو

 :يربنشلا ناميلس نب دمحأ نب نيسح نب دعس نب هبر دبع فيرشلا
 ناميلس يوذ ريبك وهو ءاماع 6١ رضاحلا دهعلا يف زهاني هرمعو
 + ةرياتملا

 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا .50 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار 0(

 نب ىلع فيرشلاو ءيريتشلا رورس نب هللا دبع فيرشلا :ةياور 50١". ؛4
 . يربنشلا دعس نب هللا دبع

 .(لادلا) ةدام تحت «ةربانشلا هللا ليخد يوذ :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا نيمالسلا فارشألا ةرجشم :رظنا ()



 ةربانشلا ناميلس يوذ فارشالا ةرجشم
 ريمالسلاب نيفورعمل

11 





 (1ما)

 رومعلا ميلس ووذ فارشألا

 ءرهشأ رومعلا ميلس يوذب مهنإ الإ «ديحا قوتي اقيأ ثوفرغيو

 .تيكاربلا رومعلا 2)ةركاوشلا فارشألل ةئالثلا ذاخفألا دحأ 9-5

 نب ميركلا دبع نب ركاش نب ميهاربإ نب دمحأ فيرشلا ىلإ ةبسن مهف

 فيرشلا يف هبقع ليذت دقو ."”رومعلا فارشألا ةليبق دج ءورمع

 .مهو «ءانبأ ةثالث يف هبقعو

 :لوألا نيالا

 ليذتو لورجب ةمركملا ةكمب مهو ؛يدهم يوذ دج :يدهم فيرشلا

 : يناثلا نبالا

 عراشب ةمركملا ةكمب مهو «روتسم يود دج :روتسم ففيرشلا

 :امهو هينبأ يف هبقعو ةيبيتعلا راوجب رئازجلا

 فيرشلا بقعملا ًادمحم فيرشلا بقعأو :روتسم نب ناميلس فيرشلا ١

 )١( (نيشلا) ةدام تحت ءرومعلا ةركاوشلا فارشألا :رظنا .

 تارجشم عجار «مهخويش نم ديدعلا ةياور ءاهريغو يميركلاو يرلا تارجشم بسح (؟)

 .يتاكربلا ميشح فيرشلا



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ٠+

 ءردنب فيرشلا :مهو «ءانبأ ةثالث بقعملا :روتسم نب ملاس فيربشلا
 .فرش فيرشلاو ١ لمحعم فيرشلاو

 : ثلاثلا نبالا

 ماشلا ىدهب هبقع لازي الو .ناطلس يوذ دج : :ناطلس فيرشلا

 فيرشلاو قوق تفيرشلاو .«لماح فيرشلا : :مه ءاتبأ ةتس بقعأو

 . هللا ليع فيرشلاو « روكسم فيرشلاو « نيطيلس فيرشلاو .ركاش

 :مهو : هينبا يف هبقعو :ناطلس نب دمحأ فيرشلا امأف

 .دهف فيرشلاو «لصيف فيرشلا :بقعأو :عازه فيرشلا -

 ؛«دمحم فيرشلاو :دادحلا فيرشلا :ةتييقعأو :دمحأ نب ملاس فيرشلا

 فيرشلا بقعملا ءروصنم فيرشلا# مميهأربإ'فيرشلاو هللا دبع فيرشلاو
 . رصان

 فيرشلا ٠ مهو «ءانبأ ةتس خجتعتأو :ناظلس نب ركاش فيرشلا امأو ََت

 «لالط فيرشلاو «ءناطلس فيرشلاو ( لمحمم فيرشلاو « هللا دبع

 . ابعصم فيرشلا بقعملا « دمحأ فيرشلاو ١ يركش فيرشلاو



 1١ (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

111 رعالا
 

)١*/4( 

 ةيراجهلا ميلس ووذ فارشألا

 .نيعملا دبع يوذ نم ]هللا ديبع يوذ فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ

 .نيعملا دبع نب هللا ديبع نب نيعم نب "”هيلس فيرشلا بقع مهف

 : مه ءانبألا نم ةسمخ- بقعأو

 ؛دومحم فيرشلاو «يفوعلا فيرشلاو زئاف فيرشلاو دمحم فيرشلا

 ؛بقعي ملف يناورملا ادع «ءانيإ.كةغبرأ يف بقعملاو «يناورملا فيرشلاو

 يوذ رثكأ نم مهو «ةكربلا ةيْزَكْوَكَرألملا ةيرقب لخنلا عبنيب نونكسيو
 .اددع راجه

 :مهريهاشم نمو
 . يراجهلا ميلس نب دمحم نب دماح فيرشلا 0

 .يراجهلا ميلس نب روصنم فيرشلا »

 . هللا همحر كرابملا ةيرق خيش :يراجهلا شيبدلا دمحم فيرشلا ©

 ءارعش رابك نم وهو :يراجهلا شيبدلا دمحم نب دمحأ فيرشلا »©

 . عوبطم رعش ناويد هلو ةيراجهلا فارشألا

 يف عينيب ةعرزملا ةيرق خيش :يراجهلا ملاس دمحم نب ةدوع فيرشلا ©
 .هدلاول افلخ اهالوت ءرضاحلا دهعلا

 كرابم فيرشلا همع نباو «ةعيرذ نب هللا دبع هيخأو دبع دمحم فيرشلا ©

 .يراجهلا دومح نب حيويلش فيرشلاو «ناملس نبا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا ديع يوذ نم هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا (0)





57 

 ةيراجهلا ميلس يوذ فارشألا ةرجشم



)1١9( 

 تيكاربلا نيسح يوذ ناميلس ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 27نيسح يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نب ىيحي نب نيسح نب ناميلس فيرشلا مهدج ىلإ نوبستني مهف
 .تاكرب يوذ ةفاك دج «تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب

 : مهو ؟ ةثالث ءانيألا نم 0بقعأو

 ريمأ بلاغ فيرشلا هرمأ دقو :يتاكربلا ناميلس نب ميهاربإ فيرشلا ١

 نسح فيرشلا :امهو نينبا بَقْغَأَو 00 ةلطاف يداو لع اريعأ ءةكم

 .رضاحلا دهعلا يف مهلسن ضرقنا .مث.ابقعأو دمحم فيرشلاو

 فيرشلا :مهو «ءانبأ ةئالث بقعأو :ناميلس نب نيسح فيرشلا - ؟

 ضرقنا مث ءاوبقعأو دمحم فيرشلاو ؛تاكرب فيرشلاو كرايم

 . رضاحلا دهعلا يف مهبقع

 :مهو «ءانبأ ةسمخ بقعأو :ناميلس نب ميركلا دبع فيرشلا - ''

 .بقع هل ركذي مل :دماح فيرشلا

 .بقع هل ركذي مل :نامثع فيرشلا

 ركاش نب نيسح نب ركاش نب دعس فيرشلا يف ليذت :ركاش فيرشلا
 . تائب نع ه١57١ ةنس ىفوتملا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسحح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . نيسح يوذ نم ناميلس يوذ ةرجشم :رظنا 6

 .ه8١١ لوأ عيبر 7 خيراتب 44١ :مقر يكرت ةيعم ٠١ رتفد : ةرهاقلاب قئاثولا راد (؟)



 236ه (نيسلا) فرح /راجحلا فارشأ مجعم

 سس ا

 نب روصنم فيرشلا يف ليذت :دوبعب فورعملا نيدباعلا نيز فيرشلا

 ءرصان فيرشلا :امهو «نينبا بقعأ يذلا ؛نيدباعلا ني نما نيلي

 فيرشلاو ءدعم فيرشلاو «دمحأ فيرشلا مهو ءانبأ ةتس بقعملا

 فيرشلا : يناثلا نبالاو ءزتعم فيرشلاو «بيدأ فيرشلاو «روصنم

 فيرشلاو «ناير فيرشلا :امهو نينبا بقعأو ءروصتم نب دمحم

 . يمار

 هللا دبع فيرشلا :امهو «نينبا بقعأو :نيكسمب ريهشلا دمحأ فيرشلا

 .بقعلا هيفو :نوع فيرشلاو «بقع هل ركذي مل

 رضاحلا دهعلا يف مهو «ةورع نبأ ىيرقب ةيطاق يداوب مهنكاسمو

 .يداولاب مهكالمأ تلاز امو «ةدجب



 م م

 بوك



 تيكاربلا نيسح يوذ نم ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم

 روصنم
 اها

 12ال



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 174

(2)154 

 اداوجلا ناميلس ووذ فارشألا

 . ")هللا دوج يوذ فارشألل ةيسيئرلا رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ مهو

 . وج ثا

 :مهو عورف ةثالث ىلإ مويلا نوعرفتيو

 «ناميلس نب هللا ديبع فيرشلا ٍبَبَقَع هللا ديبع ووذ :لوألا عرفلا
 .ةكمو فئاطلاب مهتكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 .يدوجلا دعس نب يلع نب دهف فيرشلا ©

 . ىدوحلا هللا دبع نب ناطلس فيرشلا ©

 ةيوحلا نكسي نم مهنمو «ةيدوجلا مهئكاسمو «ناميلس نس نيسح فيرشلا

 .ةمركملا ةكمو ء«فئاطلاب

 :مهلاجر رهشأ نمو

 .يدوجلا ثيغ نب كرابم فيرشلا ©

 .يدوجلا نوع نب عازه فيرشلا ©

 .(ميجلا) ةدام تحت هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(
 ,ةيلاتلا ناميلس يوذ ةرجشم :رظنا (؟)



 225 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . يدوجلا نوع نب دمحم فيرشلا ©

 ناكو «ناميلس نب نيسح فيرشلا بقع :نيسح ووذ :ثكلاثلا عرفلا

 ميسم خرب ناميلس فيرشلا ةكيفم ل ؟"!ةليرقلا ةرامإ مهيف تناكو

 دك

 .ةرامإلا ىف هابأ فلخ ل مح لا 5

 . ةرامإلا يف هابأ فلخ : يدوجلا نيسح نب يلع نب ديز فيرشلا ©

 .ةرامألا يف هابأ فلخ :يدوخلا نيسح نب يلع نب فرش فيرشلا ©

 يوذ ةفاك ةخيشم ىنف:هابأ كفابجل 00010

 . هّللا دوج

 ريمأ وهو :يدوجلا نيسح نب ىلع نب كلملا دبع نب روصنم فيرشلا ©

 رضاحلا دهعلا ىف زهاني هرمعو , ىلاحلا دهعلا ىف هللا دوج يوذ ةليبق

 . ةمركملا ةكمب ميقيو : ةئس هريعست 7 نه ركأ

 : اضيأ مهنمو

 فيرشلا مايأ يف ادح ىلع يا :يدوحجلا دوعسم نب نيسح فيرشلا ©

 نيب حالصإلاب رهتشاو رعاش وهو :يدوجلا قحال نب هللا دبع فيرشلا ©

 .يدوجلا ديوز نب دمحم نب نمحرلا دبع فيرشلا ةياور )١(



 (نيسلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 100

 . مهفاقوأ ىلع ًارظان ناكو .سانلا

 لوقي نمم وهو نكرلا ديقعلا :يدوجلا رورس نب روصنم فيرشلا ©
 . رعشلا

 نب نيسحلا نب ديوز نب دمحم نب نمحرلا دبع فيرشلا مهنمو

 هللا دوج يوذ ةرجشم بحاص وهو يدوجلا نيسح نب سابل نب دوعسم

 تدفتسا نمم وهو ؛نسحلا نب هللا دوج بقع ىف نسحلا ردلا» ةامسملا

 .هتايورم ضعب نم

 . ةلجعو



>0١ 

 اداوجلا ناميلس يوذ فارشالا ةرجشم

 «عازه يوذ - نيسح يوذ - هللا ديبع يوذ»



105 

 هللا دوج نب دوعس نب دمحأ نب نسح نب نيسح نب ناميلس نب عازه يوذ دج عاره فيرشلا بقع



 101 (نيسلا) فرح /زاجحملا فارشأ مجعم

 00 ا

)١51( 

 ينازاجلا ناميلس ووذ فارشألا

 .نيزاوجلا ؟')ةربانشلا فارشألا ذاخفأ دحأ

نب دمحأ نب ("”ناميلس فيرشلا بقع مهن
 نب ريبش نب ركاش 

 .نازاج

 :مهو ؛سامخأ ةتس ىلإ مويلا نوعرفتيو

 مهنمو ءًاميدق ةخيشملاو ددجلاو ةرثكلا'مهيفو :ناميلس نب ىلع ووذ ١

 باكو «ينازاجلا يلع 5 عازه 9 مشاه تعيرشلا «نيزاوجلا خيش

 نمم وهو «ينازاجلا يليع نب عازم كي وو هللا دبع فيرشلا مهنم

 ىلع ناكو «نيعستلا زهاني رمع نع يفوتو هتاور نمو رعشلا لوقي

 ةنس ةدعقلا يذ رهش رخآ يف ىفوتو « ىبعشلا بطلاب ةريبك ةيارد

 . ةالعملاب نفدو ه ١غ ٠.ا

 نم :ينازيجلا عازه نب حلاص فيرشلا مهنمو :ناميلس نب نسح ووذ _ ١

 .ًاضيأ ىمادقلا نيزاوجلا ءارعش

 فيرشلا مهنمو «دماح وود مهل لاقيو :ناميلس نب دمحم ووذ د

 . ىمادقلا نيزاوجلا ءارعش نم ؛ ينازيجلا دماحم نب يلع

 .ناميلس نب ريبش ووذ

 .(نيشلا) ةدام تحت «نيزاوجلا نم ريبش يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا ناميلس يوذ فارشألا تارجشم :رظنا )0



65> 
 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ناميلس نب هللا دبع ووذ -

 .ناميلس نب نالجع ووذ - 1

 ةكم نع دعبت يتلا يديجبلا ةيرقب يديجبلا يداوب ًاعيمج نونئكسيو

 .ًاميدق لبجلاو يديجبلا فارشأ ةفاك ةخيشم مهيف تناكو

 :مهريهاشم نمو
 فارشأ ةفاك خيش ناك : ينازاجلا ناميلس نب يلع نب دمحم فيرشلا
 قفاوملا /ه1759١ ةنس يفوت ىتح ءهدجو هيبأل ًافلخ لبجلاو يديجبلا
 .م1

 لآ فارشألا ةفاك خيش وهو :27ينازاخجلا عازه نب مشاه فيرشلا
 هتايورم ضعب نم تدفشتساو هبل قتلا نمم وهو «نازاج
 .نازاج يوذ ةفاك ىلع ًاخيش دباع فيرشلا هنبا هفلخو ًاماع ١١٠١ زهاني رمع نع ةالعملاب نفدو ما6 قفاوملا /ه ١55 ةيس نارعش -نِهَش يف ىفوتو « يديجبلاب

 .روصلا قحلمب هتروص :رظنا )١(



100 

 نيزاوجلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم

 - نالجع يوذ - هتلا دبع يوذ - ناميلس نب نسح يوذ -- ربنش يوذ»
 «ناميلس نب يلع يوذ - دمحم يوذ

 مهحرلا دبع نالعلم عاره



565 

 ينازاجلا ناميلس نب ىلع يوذ فارشالا



1617 

 نيزاوجلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم

 دمحم مئاس عازه عاره

 يرزاه

 ناميلس
 نازيج

 لمحجم

 يطاملا 0 ميئاع
 هللا دبع نيت نيسح حلاص ٍ

 . نيسح يلع

 ريما دجلم
 ١ كي 7 نسح

 0 | عازه لنيسح 5 :

 ةضيع

 وكب ىبحي ا يعم رب كيج ذ الملا
 ليمج يلع دهق





 504 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١50( 

 ةربانشلا ناميلس ووذ فارشألا

 (9ناميلس فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن :29ةربانشلا فارشألا ذاخفأ دحأ
 سأر ناميلس ناك دقو «ةرياتشلا فارشألا دج ريتش نب ديعس نب دمحأ نب

 ةكم ريمأ يتاكربلا ميركلا دبع فيرشلا ةلود تالاجر نم عرفلا اذه

 يف هنأ يراجنسلا ركذو 2«")هدهع يف زراب رود مهل ناك نممو «ةمركملا
 نب ناميلس ديسلا انالوم ىلاعت هللا#ةمحر ىلإ لقتنا ه 1١77 مرحم ١

 يف عيمجلا هللا محر «يمن يأ نب نيْشِح نب ربنش نب ديعس نب دمحأ
 نم دحأ فلختي ملو «يمن يبأ-نب نحل هدج ةبقب نفدو «ميظع دهشم
 م طل وستر هعيبشت نع نايعألاو ءاملعلا

 فيقث ةعرتو ةيلو دادسلاب فئاطلاب رضاحلا دهعلا يف هبقع نكسيو
 . "يرجو ةمركملا ةلكعب ةلق مهنهو

 :يربنشلا ناميلس نب ديعس فيرشلا ةيرذ : لوألا عرفلا

 ا اهب مهلو ؛دادسلاو ةيل لهأب نوفرعيو فئاطلاب نونكسيو

 دادسلا لهأ امأو ءديعس نب هللا دبع فيرشلا ةيرذ مهف ةيل لهأ امأق

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةرباتشلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)

 .5758 2161 174 ال6 ص مالكلا ةصالخ :نالحد (*)

 . 180 ص 5 ج مركلا حئانم :يراجنسلا (4)

 «يربنشلا دعس نب هللا دبع نب يلع فيرشلاو ءهروصنم نب دمحم فيرشلا ةياور (4)
 .يربنشلا نيسح نب هللا دبع فيرشلاو

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف «ةربانشلا ناميلس يوذ فارشألا كالمأ ضعب :رظنا (5)



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم و

 .ديعس نب ريشب فيرشلا ةيرذ مهف

 :عرفلا اذه ردهاشم نمو

 ؛«ناميلس يوذ ةليبق خيش :يربنشلا حجار نب فرش نب دوعس فيرشلا ©

 ةقطنملاب ةراشإلل ًادئاق لمع «ناريطلاو عافدلا ةرازوب ًاقباس ًاديمع ناكو

 ول

 دادسو ةكنحلاب هللا همحر رهتشي ناكو :يربنشلا حجار نب فرش فيرشلا ©

 .ًابيرقت ه ١4٠١ ماع فئاطلاب يفوت «ةليبقلا ريبك ناكو «يأرلا

 ةيل يداوب مهفقو رظان :يربنشلا دمحم نب عازه نب دماح فيرشلا ©

 . عرولاو ةحامسلاب فصتا دقو « فئاطلاو

 ( ةشيبب هايملاو ةعارزلا ريدم : يربنشلا عازه نب دماح نب دمحم فيرشلا 9

 . فئاطلا|ةظفاحمب ةعارزلا ةرازو عرف ريدم ًايلاح وهو

 .ةيل لهأ سماخ ريبك. :يربتشلا حجار نب رباج نب دماح فيرشلا ©

 ٠ دادسلا لهأ سماخ ريبك :يربنشلا يلع نب دمحأ نب رباج فيرشلا .

 ةكم ةطرشل ًاريدم ناك «دعاقتم ءاول :يربنشلا رباج نب دعس فيرشلا
 ةفركملا

 ضايرلا ةقطنم سلجم وضعو «ضايرلاب .
 . عافدلا ةرازوب دعاقتم ديمع : يربنشلا عازه نب رصان فيرشلا ©

 .ةيبرغلا ةقطنملاب دودحلا حالس دئاق :يربنشلا عازه نب هللا دبع ءاوللا ©

 دوعس كلملا ةعماجب روتكد :يربنشلا عازه نب دومح فيرشلا 2

 . ضايرلاب

 ءانبأ رهشأ نم وهو :يربنشلا هللا دبع نب عازه نب نمحرلا دبع فيرشلا ©
 .ادهزو اهقفو املع ةليبقلا



 511 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ا

 ريخلاب يعسلاب رهتشاو : يربنشلا دماح نب رصان نب نيسح فيرشلا .

 : يربنشلا ناميلس نب دعس فيرشلا ةيرد : ىناثلا عرفلا

 ىلع عقي يذلاو (فارشألا يداو) ةدراجملا ةيرقب فيقث ةعرت ناكس

 علطم يف ةقطنملا هذه اولزن دقو «فئاطلا قرش بوئج مك 0٠ لعب

 تفقولا كلذ يف عرفلا اذه نسأو اهلزن ثبح «يرجهلا رشع ثلاغثلا نرَملا

 01001 ل اب

 هبقعل تلاز الو «دهعلا كلذ يف فيقث ةقطنم ريمأ ناك يذلاو و

 . فيقثب مهكالمأل ةفاضإلاب .ةمركملا ةكمو فئاطلاب كالمأو فاقوأ

 :عرفلا اذه ريهاشم نمو
 دعاسم ذاتسأ : يربنشلا كلملا دبع نب_نيسح نب هللا دبع فيرشلا ©

 لصح ؛ةعيرشلا ةيلكب خيراتلا مسقب. ,ىَوَقلا ةعماجب يمالسإلا خيراتلا

 دهع يف ةيومألا ةلودلا» :اهعوضوم ىرقلا مأ ةعماج نم ريتسجاملا ىلع

 ةعماج نم هاروتكدلا ةجردو ءه ١5٠١ زف كا ةفيلخلا

 ذنم يمالسإلا مكحلا لظ يف ماشلا ىراصتا :اهعوضوم ؛ىرقلا م |

 ءهب تيقتلا نمم وهو هه ١511 ةنس ؛ةيومألا ةلودلا اوجد

 . هتايورم ضعب نم تدفتساو

 نطنشاو ةعماجب سردملا :يربنشلا عازه نب دمحأ فيرشلا روتكدلا ©

 . اكيرمأب
 ينب دادحب ًايضاق ناك : يربنشلا هللا دبع نب ناميلس نب دمحم فيرشلا ©

 .ابيرقت هه ٠٠ ةنس فيقثب يفوت « كلام

 املعمو ًامامإو ًاملاع ناك : ا ا و

 .فيقثن ابيرقت م لضرب هنس يفوت ةقطنملاب ةلسعلاو نيعرفلا ى

5101
 نمو « فيقثب هتعامج ريبك ناك 



 تك
 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .فيقثب ه ١7814 ةنس يفوت ءدوجلاو يأرلاو لضفلا لهأ
 هنبا هفلخو «ةدراجملا ةيرق مامإ :يربتشلا ناميلس نب ناطلس فيرشلا ©

 .ةلسعلاو ةدراجملا ةيرق مامإ ناطلس نبا يلع
 ةيرق عماج مامإ وهو مهلضافأ نم : يربنشلا دعس نب دماح فيرشلا ©

 ,ةقطنملاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه وضعو ةدراجملا
 . هللا باتك نم ًاريثك ظفحيو

 . ةسارفلاو ةعاجشلا يوذو مهنايعأ نم :يربئشلا دباع نب فرش فيرشلا ©
 ريدم لمعي :يأرلاو لضفلا لهأ نم : يربنشلا دعس نب دمحم فيرشلا ©

 . ةمركملا ةكمب هايملا ةحلصم ريدم نتكم



 اذن (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
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 ياسنل نات اكو ' نيبالؤم ءالعل ': 0 قرود لطي تب اتم
 نورين نسل ركل لا لقا قيل لكاس مردم امهر بوازس 'كرتكل

 بحس ناتسبلا لياكوف و عمارلا اللا هاجم 0 هاك د ا ْ
 "قران جاسر ثريق) مرسم جةجومط داو مكذلما ل كلل فهل نامل 33

 العا ككرلا بلا 1ونابنااع ةقيرلانامضو اعلا هد الالوان عشوار كذ 1 4

 برم ل اوان علوم اند رطل داعم عد م 07 0
 ارت اياك دام يمن هيرشي مدزلو ررز# تويم د . أ
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 ةربانشلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم



 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ب

)2 

 رومعلا ناميلس ووذ فارشألا

 .رومعلا دنس يوذ نم 27سماغم يوذ فارشألل ةعبرألا عورفلا دحأ

 . سماغم نب ملاس نب نيسحلا نب "7ناميلس فيرشلا بقع مهف
 :مهو دالوأ ةعبرأ بقعأو

 شاش فيرشلا 1

 . هللا دبع فيرشلا ١

 . بالث فيرشلا -

 .هللا دبع فيرشلا

 .رومعلا فارشألا مهتمومع ءانبأ يقاب عم ماشلا ىدهب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 نم وهو :يرمعلا ناميلس نب هللا دبع نب ملاس نب هلإلا دبع فيرشلا ©

 دهعلا ىف ه رهأني هرمعو : : يرمعلا ناميلس نب ركاش نب يطاع فيرشلا ©

 يورس 6 ةركاذب عتمتيبو ؛ماشلا ىدهب ًاماع نينامثلا رضاحلا

 .ةليبقلا يف ةروشملاو يأرلاو ةمكحلا لهأ نم دعيو « مهباسنأ

 وهو .«ةمركملا ةكم نكسيو : يرمعلا بالث نب يلع نب ناميلس فيرشلا ©

 . (ميملا) ةدام تحت .ءرومعلا سماغم يوذ فارشألا : رظنإ )0(

 . ةيلاتلا ناميلس يود فارشألا ةرحشم : :رظنا 89



 33ا/ (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 سس سس س__ى_ 2 __ ______  ___--__ببللللح

 ةرجسم بحاص وهو :بسنلا ملعب مامتها هلو رعشلا لوقي نمم

 ىده ناكس رومعلا فارشألا ناميلس يوذ سماخل ناسحلا ءىلآللا»
 تحت ىف ىدألا ضورلا» ةرجشمو .؟نارهظلا ره نم ةبيرغلا 0

 هتايورم ضعب نم تدفتسا نممو ؛«سماغم يوذ رومعلا فارشألا



 م م

 بوك



104 

 تيكاربلا رومعلا سماغم يوذ نم ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم



 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم بابو

05 

 ةحجاورلا ىاميلس ووذ فارشألا

 (ة:ييجاورلا فارشألا عورف دحأ مهو «يحجار مهدحاول لاقيو

 دعس نب ناميلس فيرشلا بقع مهف «ةمطاف يداوب ةحجاورلا فيخ ناكس

 :امهو "هينبا يف هبقعو «ناميلس نب يضام فيرشلا هنبا يف هبقعو
 :ادقرش فيرشلاو ركاش فيرشلا

 «نينبا بقعأ :ناميلس نب يضام نب ركاش فيرشلا :لوألا نبالا
 بقعأو :ركاش نب يضام فيرشلاو. بقع. هل.ركذي مل ملاس فيرشلا :امهو
 :امهو نينبا

 فاون فيرشلا :مهو ءانبأ ةعست بقعأو :يضام نب حلاص فيرشلا ١
 فيرشلاو «مصاع فيرشلاو ء حالص فيرشلاو دمحم فيرشلاو

 فيرشلاو «ملاس فيرشلاو «دهف فيرشلاو «ماشه فيرشلاو «ميهاربإ
 «ناطلس فيرشلاو «فاون فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعملا هللا دبع

 «فطاع فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :يضام نب ركاش فيرشلا - ”
 .ناير فيرشلاو « يناه فيرشلاو

 «نينبا بقعأو :ناميلس نب يضام نب فرش فيرشلا : يناثلا نبالا

 ,(ءارلا) ةدام تحت :؛ةحجاورلا فيخ ناكس ةحجاورلا فارشألا رظنا )١(
 . يحجارلا يلع نب ردنب فيرشلا نع ةياود (؟)



 7١ (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «فرش نب ناميلس فيرشلاو «بقع هل ركذي مل كرابم فيرشلا :امهو
 :مهو ءانبأ ةسمخ بقعأو

 .بقع هل ركذي مل :فرش نب ناميلس نب دمحم فيرشلا - ١

 فيرشلا :مهو ءانبأ ةتس بقعأ :ناميلس نب يلاعلا دبع فيرشلا - ١

 «ناكار فيرشلاو «ءيراشم فيرشلاو ءيدجم فيرشلاو ؛دلاخ
 راصن فيرشلاو «يلاعلا دبع فيرشلا هنبا بقعملا ءمشاه فيرشلاو
 .دلاخ- فيرشلا هئبا بقعملا

 ءدمحم فيرشلا :مهو ءانبأ ةتس بقعأو :ناميلس نب يكرت فيرشلا -
 فيرشلاو ءردئب فيرشلاو «دلاخ فيرشلاو (رخا) ءدمحم فيرشلاو

 «دمحم فيرشلا :امهو نينبا بقغملا.فوؤرلا دبع فيرشلاو «تعلط

 . يكرت فيرشلاو

 ءرمع فيرشلا :مهو ءانبأ ةعبرأ ٌبّقعأو :ناميلس نب فرش فيرشلا - ؛

 ةثالث بقعملا «ناطلس َفيِرَشلاَو "لداع ٌفيرشلاو ؛لالط فيرشلاو

 . هللا دبع فيرشلاو «دلاخ فيرشلاو ؛لالج فيرشلا :مهو ءانبأ

 فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :ناميلس نب نمحرلا دبع فيرشلا 5
 انبا بقعملا زاوف فيرشلاو ءعازه فيرشلا وهو أنبا بقعملا «مشاه
 دبع فيرشلا وهو انبا بقعملا دهف فيرشلاو «يكرت فيرشلا وهو

 اعلا

 .ةمركملا ةكمب مهنمو ةحجاورلا فيخب ةمطاف يداوب مهنكاسمو



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 034

 )هغ:١(

 ينسحلا يوادهملا ناميلس لآ فارشألا

 . 7يدهم نب ديحل لا فارشألا عورف دح

 1 ]ف 00 5 ١
 يوذ نم يدهم نب دمحأ نب '”ناميلس فيرشلا بقع مهف

 : مهو ءانيأ ةثالث «يوادهملا ناميلس فيرشلا بقعأو

 بقع هل ركذي مل !يلع فيرشلا - ١

 . روصنم فيرشلا - "؟

 .ةدجب مهنمو ةلق مهو ةقيمغ ةيرقب ثيللاب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 لآ دج «ناميلس نب نسحملا دبع نب يلع نب ظيظح فيرشلا رعاشلا ©

 تناك ةديصق ىقلأ دقو ءًافيفك ناك دقو :ينسحلا يوادهملا ناميلس

 نجسب نسح يوذ فارشألا نم نينوجسملا نع جارفإلا يف اببس
 : نو ةفركملا ةكدي ةقرعجلا

 فياطعلا تايجللا عولضلا نيب تانو رشع اهرجو يتنواو

 .(فلألا) ةدام تحت «ينسحلا يساسجلا يدهم نب دمحأ لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا مهترجش رظنا )0

 .يوادهملا فسوي نب يلع فيرشلا ةياور 9



 5/1 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيارض هلاهتئابيب اوكرخ نأو تابض دس اوخور لاجر ىلع

 نيذلا لئاوأ نم دعيو :يدهم لآ ظيظح نب ىلع نب دمحم فيرشلا َْك

 .اهب ميدق دجسم هلو «ةقيمغ ةيرقب بيتاتكلا ةقيرط ىلع ملعلا اورشن





 دمحم

 كمحأ رصأت

 را سلا
 دممح ديمحأ

20 
 دمحم 5

 هللأ دبع

 ىلع ديحإ

 لا دبع

 يدهم نب دمحأ نب ناميلس لآ فارشألا ةرجشم
 يتيسحلا ساسج نب

 ان



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا“

)١55( 

 ةمعانملا ناميلس ووذ فارشألا

 . ")ةمعانملا فارشألل رشع ىدحإلا ذاخفألا دحأ

 نب دعس نب ربنش نب كرابم نب "7ناميلس فيرشلا بقع مهف
 .ةمعانملا دج ءمعنملا دبع نب رصان نب نيعملا دبع

 :امهو ؛نينبا يف هبقعو

 دشار فيرشلا بقعأو :دشار يّوذ ةفارشألا دج ءدشار فيرشلا - ١
 : مهو ءانبأ ةينامث

 .بقع هل ركذي مل..:هللا دبع فيرشلا ١

 .ميركلا دبع فيرشلا بقعملا :دعس فيرشلا ١

 .ًادشار فيرشلا بقعملا :نمحرلا دبع فيرشلا - ١"

 .ًاعازه فيرشلا بقعملا :نسحملا دبع فيرشلا -

 .دمحم فيرشلا بقعملا :دمحأ فيرشلا 4

 دماح فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعملا :دمحم فيرشلا 5
 .حلاص دمحم فيرشلاو دمحأ فيرشلاو

 . يلاحلا دشار يوذ فارشألا بقع هيفو : هلإ ديع فيرشلا -
 . كرابم فيرشلا 6

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 1/1 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ءانبأ ةعبرأ بقعأو :هللا ليخد يوذ فارشألا دج ؛هللا ليخد فيرشلا - ؟

 :مهو

 .يلاحلا هللا ليخد يوذ بقع هيفو :دمحم فيرشلا ١

 .دمحم فيرشلا بقعملا :حجار فيرشلا ١

 .ةزمح فيرشلا بقعملا :ناميلس فيرشلا - "“

 ءزاوف فيرشلاو «نالجع فيرشلا بقعأ :يلع فيرشلا - ؛
 .يلع فيرشلا بقعملا :نسحم فيرشلاو «دمحأ فيرشلاو

 نم مهتمومع ءانبأ يقاب عم «ةمطاف يداوب نايرلا ةيرقب مهنكاسمو
 .ةمعانملا فارشألا



 م م

 بوك



5037 

 ةمعانملا ناميلس يوذ فارشالا ةرجشم

 «هللا ليخد يوذ - هشار يوذ»



 (نيسلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم را

)1١570( 

 ةيدومحلا نانطبلا نانمس لآ فارشألا

 .ةلدابعلا 20نانطبلا نم )هللا ٍدبع لآ فارشألا عورف دحأ

 نها ذي ناش ةنيع نيب ؟؟ناضس اقيزعفلا نيغ نيف
 . ةلدابعلا دومح يوذ دجم «دومح نب نيطبلا يبأ لكمحعم نب نيعملا كليع

 .اشابو هللا دبع :امهو نينبا نانس فيرشلا بقعأو

 0 نالجمع :امهو نيئبأ بقعأو كاسم خيامللا دبع فيرشلا :لوألا نبالا

 .لمحمو

 : امه نييتا»عمآانَساَب ةيرشلا بقعأو : يناثلا نبالا

 . مشاه فيرشلا

 ةمركملا ةكم نونكسي مهو «نامعن يداوب مقعلاب اميدق مهلكاسمو

 . رضاحلا دهعلا يف

 :مهريهاشم نمو
 .يلاحلا مهريبك وهو :يلدبعلا اشاب نب مشاه نب فيان فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛نانطبلا هللا دبع لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةيدومحلا نانطبلا نانس لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 . ”# ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم ()



10 

 ةيدومحلا نانطبلا نانس لآ فارشالا ةرجشم

 فيان اجر





 اذن (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١54( 

 نيزاوجلا دنس ووذ فارشألا

 يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا ذاخفألا دحأ مه «نادنسلا مهل لاقيو

 . نيزاوجلا "”ريبش
 دنس فيرشلا بقع مهف

 .نيزاوجلا فارشألا دج نازاج

 :امهو «نيعرف ىلإ نوعرفتيو

 نونكسيو ءركاش نب دنس نب نسقط كفيرشلا بقع :نسحم ووذ

 .زاججلاب ىدهلا لابجب ةقرشلا يداوب

 دكس فيرشلا بقع .نادنسلا مهل لاقيو :ريغصلا دنس ووذ

 .نادنسلا دج دنس نب نيسح نب ليخد نب ريغصلا

 ؛«ةمركملا ةكم نم فئاطلا قيرطب نيدهاجملا عئارش ةيرقب نونكسيو

 ,مك ٠ يلاوحب يديجبلا يداو نعو مك 5 يلاوحب اهنع دعبت ىتلاو

20( 1 . 5 3 

 نب ريبش يوذ دج ءريبش نب ركاش نب

 :مهريهاشم نمو

 نكسيو «دئس يوذ ريبك وهو :ينازاجلا روصنم نب رصان فيرشلا ©

 «هتليبق نيب ةناكم اذ ناكو : ينازاجلا ملاس نب نيسح نب نسح' فيرشلا ©

 .ةقرشلا يداوب نفدو م995١ قفاوملا /ه /١511 ةنس ىفوتو

 .(ميجلا) ةدام تحت «نيزاوجلا ريبش يوذ فارشألا :رظنا )0١(

 .ةيلاتلا دنس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)





 نيزا . 0

 زاوجلا دنس يوذ فارشألا ةرجشم

51/6 



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م5

)1١59( 

 ةمعانملا دذس ووذ فارشألا

 , )ةمعانملا فارشألا ذوخف دحأ

 نب دعس نب دوعسم نب ميهاربإ نب ")دنس فيرشلا بقع مهف
 .معنملا دبع نب رصان نب نيعملا دبع

 :امهو «هينبا يف هبقعو

 .ةمعانملا دنس يوذ ددع مهيفو :ئمعنللا دنس نب ميهاربإ فيرشلا ١

 دهعلا يف ةريغص ةلق هبقع يفو : يمعنملا دنس نب دمحم فيرشلا - ؟

 .رضاحلا

 :مهريهاشم نمو

 يف مهرابك نم دعيو : يمعنملا رمع نب هللا دبع نب هلإ دبع فيرشلا ©
 .رضاحلا دهعلا

 ًارتم وليك 59 دعب ىلع ةمركملا ةكم لامش كرابملا ةيرقب مهنكاسمو
 .ةمطاف يداو نم

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةمعانملا دنس يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 ان

 همعانملا دنس يوذ فارشألا ةرجشم

 ةماسأ

 عازم

 يك رت



 م م

 كبور



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
13> 

(:16) 

 تيكاربلا رومعلا دنس ووذ فارشألا

 .؟لرومعلا )دمحم يوذ فارشألا عورف دحأ

 .ورمع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دنس فيرشلا بقع مهف

 .ةيماشلاو ماشلا ىده ةرامإ هبقع يف تناكو

 : هبقع نمو

 .رومعلا رايكدْرَح ناكو :دنس نب (7دواد فيرشلا ١

 .دنس نب نيسح فيرشلا - ١

 ”دئس نب ديز وبأ فيرشلا * 

 :يهو .عورف ةثالث ىلإ رضاحلا دهعلا يف هبقع عرفتيو

 1 باعس لآ كارشألا 1

 . "ةردايحلا فارشألا - ؟

 . '9ةلفاعشلا فارشألا -

 ةراحب ةمركملا ةكمب ةلق مهنمو «ماشلا ىدهب ًاعيمج مهنكاسمو
 . ةيبيتعلا

 .(ميملا) ةدام تحت ءرومعلا دمحم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا رومعلا فارشألا :رظنا (؟)

 .ورمع يوذ ةقيثو عجار ()
 .(ميملا) ةدام تحت «سماغم لآ فارشألا :رظنا (4)

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛ةردايحلا فارشألا رظنا (0)

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةلفاعشلا فارشألا رظنا (؟)



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم “>3

)١61١( 

 ةيواقذعلا "7يديس لآ فارشألا

 ةيواقنعلا (ءايلا نيكستو نيسلا رسكب اهنوظفليو) يديس لآ فارشألا
 , ؟0ةيواقنعلا فارشألا عورف دحأ مه

 نب رمع نب دمح ©"7نب يديسب بقلملا ليعامسإ فيرشلا بقع مهف
 اقنع فيرشلا نب طاسب نب نسح نب دمحأ نب يلع نب 7كرابم نب دمحم
 .ربكألا

 :مهنو ءانبألا نم ةسمخ بقعأو

 .دمحم فيرشلا ١

 .دمحأ فيرشلا - ؟

 )١( نزخم :ةرهاقلاب ةيمرمعلا تاظوفحملا راد :يف ةيواقنعلا يديس لآ فارشألا رظنا 80 _

 نزخم 144 نيع 14104 لجس م1847 قفاوملا /ه104١ ةنسل انق تافلم رتفد
  - 5ةتسل انق نايطأ رتفد ١17١ لجس م844١ قفاوملا /ه ١١478 نيع 21١48

 ةنس ةجحح - ” ةطبضم  ائق ةمكحم طباضم :ةرهاقلاب قئاثولا راد ”1١١١ 7ه/الموافق
 تاقاقحتسا) نأشب تاعيابمو تاكرتو تاداهشإ :ائق ةمكحم تالجس «م1964١ ويلوي
 قئاثولا ةعومجم  «(م1887 م1845 قفارملا/ها1"٠١٠ ه7 ةنسلا نسح- ينب

 ةنس ةجح انق ةمكحم :نسح يئبل ةيلهألا ١١55 /ه 1777 .م١ال/8 قفاوملا/ه

 م84 قفاوملا  1١108ص ” ج باسنألا رحب يعافرلا ,م1855 قفاوملا/ه ١*2

 ص ةيبهذلا زونكلا :رمص  1١17ص رصم ةبورع :لولمش  .145/1١48:رماع ناميإ
 ص نايرعلا 67.

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا يديس لآ فارشألا ةرجشم :رظنا )م
 ىدامج ٠١ ىف ةخرؤم انق ةمكحم نع ةرداص ةجح ءانف طباضم «ةيموقلا قئاثولا راد (4)

 ْ .ه 1١١4 ةنع ىثوألا



 91١" (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ٠ ىفطصم فيرشلا .

 . ىلع فيرشلا

 . نسح فيرشلا

 : مهو ءانبأ ةثالث يف هبقع يقبو

 ءانقب هبقعو :يديس ليعامسإ نب دمحأ فيرشلا :لوألا نبالا

 . يديس ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم فيرشلا مهريبكو

 ءانقب هبقع :يديس ليعامسإ نب ىفطصم فيرشلا : يناثلا نبالا

 نم مهنمو ؛هتيمأ مغر نينامثلا هغولب دعب ميركلا نآرقلا ظفح نم مهنمو

 :ىنرعلا رعشلا نع اريك طئحسي ناك

 ةعبرأ بقعأف :يديس ليعامسإ نتتاتمخم فيرشلا :ثلاثلا نبالا

 .مهو ءانيأ

 انق نع دعبت يهو ةقدرغلاو نقب هَبَقَعَو :بكتك بقلملا نسح فيرشلا - ١

 لآ نم ضعب ةيواقنعلا نم ًاضيأ اهيف نكسيو ء«رمحألا رحبلا ىلع /
 .ةباعل لآو يوالخلا لآو يواقرش

 . "'!عبصأ يبأ لآ دج : عبصأ يبأب ريهشلا ميهاربإ فيرشلا - ؟

 *  يقنع بأ لآ لح :ريغص يبأ ريهشلا دمحأ فيرشلا 17 .

 دبع دمحم تنب ةشيع ةفيرشلا جوزت :ليعامسإ دمحم نب دمحم فيرشلا  :؛

 يفوت يذلا دمحأ فيرشلا ديحولا هنبا هل تبقعأو «يواقنعلا ديلولا هللا

 . هبقع ضرقنا هبو أه ١140 ماع يف ًاريغص لا

 .(فلألا) ةدام تحت ؛ عبصأ يبأ لآ فقارشألا :رظنا )0(

 .(فلألا) ةدام تحت «ريغص يبأ لآ فارشألا :رظنا (؟)

 صايع 15950 ةيسلاا وقر تادايشإ اتق ةسكسم لجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد (6)
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 أ

 ةيواقنعلا يديس لأ فارشألا ةرجشم

 «ريغص وبا لآ - عبصأ وبا لآ -- تكتك لآ - يديس دمحأ لأ - يديس ىفطصم ىلآ»



 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0غ

 (١ه؟)

 نويناميلسلا فارشألا

 زاجحلاب ةيسيئرلا 7'2ةينسحلا عورفلا دحأ
 نب نوجلا ىسوم نب هللا دبع نب "7ناميلس فيرشلا بقع مهف

 نب يلع نب طبسلا نسحلا مامإلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع
 .يناط ىأ

 .ًاليلج ًاديس عْرَفْلا اذه“نمأر ناميلس فيرشلا ناكو

 ملجنلا) ةدام تحت ءةينسحلا فازشآألا :رظنا :(1)

 : هبنع نبا :رظنيلف «نييناميلسلا فارشألا باسنأ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو
 285 24١ ص باسنألا رحب :هسفن فلؤملا .550 .؟55' ص .بلاطلا ةدمع
 :يمعنلا «ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ؛ةقرفتم تاحفص يناورسخلا جابيدلا : شكاع
 ص ء«نيئسحلا لين :ةرابز ؛ةقرفتم تاحفص فارشألا تاماهب جوتملا فاطللا رهاوجلا
 دقعلا : ىلكهبلا ىلع ء4١١ ١١8« ص ء«يناميلا قيقعلا :نامعنلا ؛ءاهريغو 08
 فلؤملا 477 7١ ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ. 275 07١ ص ءلصفملا
 ري ءالالا/ ءا7755 578 ص 7 ج مركلا حئانم :يراجنسلا 4٠.: ص فارشإلا :هسفن

 , 7١ ءاله ص ١
 ةفرط :لوسر نبا «50 "8 ص ؛برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا :هبسن درو اذك (؟)

 ءافش :يسافلا 775 ص «بلاطلا ةدمع :هبنع نبأ ١٠و ٠١5١. ص «باحصألا
 .197 ص '؟ ج مارغلا
 : مهنمو نييناميلسلا فارشألا باسنأ يف نيخرؤملا نم ددع آطخأ دقو
 هعبتو !طبسلا نسحلا نب دواد نب ناميلس» هيفو 5١١ ص ؛.4 ءزج «ربعلا :نودلخ نبا
 ىرولا فاحتإ :دهف نب رمع 2777 ص ء4 ج ىشعألا حبص :يدنشفلقلا كلذ يف
 .هانركذ ام حيحصلاو ١41 ؛4 ج موجنلا طمس :يماصعلا «455 ص 27 ج



 510 (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 ك0 ا ا دلال ج7:قناطاسلا: طلق اق يقال اهئ

 يهواك ةيطرع اج 1ع نو راو قب تكلا نيقفلأ

 ةسايرلا مهيفو «نويكتافلا هدلول لاقي :هللا دبع كتافلا وبأ فيرشلا ١

 دقو «ناميلس نب فرط ينب فالخمب مهنأ» ةبنع نبا ركذو ءددعلاو

 ناميلس ناطلسلا ىلإ ةبسن يناميلسلا فالخملاب يمسو «كانه اونكس

 قفاوملا /ها"97 ةنس نويناميلسلا فارشألا هيلع ىلوتسا دقو «ىمكحلا

 ضرح هجرشم ىلإ ًالامش بوقعي نب ىلح نم هدودحو د ايل

 . ًابونج
 .رعاش نيسحلا فيرشلا _ ٠

 .اةكم لوح ةيداب هدلو) هينع نبا لاق : قرتحملا نيسحلا فيرشلا 2

 هبقع نمو اةكم لوح ةيداب هَدَلَوا١ "هينع نبا لاق :يلع فيرشلا - :

 يفاب عم اولحترا نيذلا «ةشيب |ةداس' ةمعن ىنب دج هللا ةمعن فيرشلا

 .يناميلسلا .فالخملا ىلإ مهتمومع ءانبأ

 . حفصملا دمحم فيرشلا  ه

 مشاوهلا فارشألا لبق ةكم ةرامإ نييناميلسلا فارشألا ىف تناكو

 ءارم .٠ 00 ,©9رمألا

 :اميدق مهريهاشم نمو

 نب دواد نب هللا دبع كتافلا يبأ نب نمحرلا دبع نب بيطلا وبأ فيرشلا 3

 . 20يرجهلا سماخللا نرقلا لئاوأ يف: مهنم ةكم ريمأ لوآ :ناميلس

 0 ص «بلاطلا ةدمع : هين نبا )01(

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءارمألا مشاوهلا فارشألا رظنا (؟)

 . 10 ص باسنألا يف يرخفلا :يزورملا :57 ص م ج نيمثلا دقعلا : يسافلا :عجار (6)



- 
 3 ا ا ري وحب (نيسلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

26 .00 

 ناكو :نمحرلا دبع نب دواد نب ساهو نب ةزمح نب ىسيع نب يلع فيرشلا ©
 امل يرشخمزلا هل فنص دقو ءًالضاف املاع ناكو يكمل ةكيب امك
 .)هبنع نباو «يقطقطلا هل ْخَرَأ .فاشكلا باتك ةمركملا ةكم مدق

 يناميلسلا فالخملا ةقطنم اونطوتسا يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ يفو
 ةنيدمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بونج نازاج ةقطنم مظعم ايلاحت لمشتو
 يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ يفو ءرضاحلا دهعلا يف نميلاب ضرح
 ىتح اهب مهمكح رمتساو يناميلسلا فالخملا ةقطنم مكح ةماقإ اوعاطتسا
 ريمأ يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا عاطتساو م055١ قفاوملا /ه9507“ ةنس
 مكح كلذب ىهنأف «ةمركملا ةكم:ةرامإ ىلإ مهدالب مض ةمركملا ةكم
 .قأزإج ةقطنمل مناوغلا ةيبطقلا ةوسألا

 فارطأو ناريإو زاجحلاو ماشلاو َقاَرَعْلاَب لونكسي مهنأ هبنع نبا ركذو
 :لئابقو ذاخفأ ةدع هبقع لاقو «نميلا

 فالخملا نم اهريغو شيبو نازيجو دمضو ايبصب ًايلاح مهنكاسمو
 .نيباسنلا نم ديدعلا مهباقعأ يف عسوت دقو «نميلاو ةماهتب يناميلسلا

 :امهو "7نيساسأ نيعرف ىلإ نوعرقتيو .؟ . ا
 نب كتافلا يبأ هللا دبع فيرشلا بقع :9(2نويكنافلا :لوألا عرفلا

 .ناميلس سس دواد

 نب ربكألا هللا ةمعن فيرشلا بقع : ©ةمعن ونب :يناثلا عرفلا

 )١( ج نيمثلا دقعلا :يسافلا ١ ص  445٠ج مارغلا ءافش :هسفن فلؤملا ١ ص ١45 .

.856 174 
 ص «بلاطلا ةدمع :ةبنع نبأ ء«١5 ص «يليصألا :يقطقطلا نبا

(0 

 ةيلاتلا نييناميلسلا فارشألل ةعماجملا ةرجشملا : رظنا .
)”( 

 . (ءافلا) ةدام تحت نويكتافلا فارشألا :رظنا (4)
 .(نونلا) ةدام تحت ؛ةمعن يوذ فارشألا :رظنا (4)



 < (نيسلا) فرح /زاحجحلا فارشأ مجعم

 :ةيساسألا مهعورف ىلع انفقو ةديدع عورف ىلإ مهرودب نوعرفتيو

 .رداصملا تفقوت امثيح مهيف انفقوت كلذ ىلعو «مهنطاوم ىف
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 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مرت

 مه ١





 ,7”م١ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١1ه*)

 ةيدومحلا نانطبلا ركاش لآ فارشألا

 .ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا نم 1"2هللا دبع لآ فارشألا عورف دحأ

 نيعملا دبع نب هللا دبع نب هللا دبع نب ")ركاش فيرشلا بقع مهف
 . نيطبلا يبأ دمحم نب

 :امهو نينبا نم ركاش فيرشلا بقعو
 .نوع فيرشلا ١

 .دمحم فيرشلاو " 

 :لوألا نبالا

 مهريبك ناكو ءركاش نيب نوع.لآ دعت :ركاش نب نوع فيرشلا

 ناكو «يلدبعلا ركاش نب نوع نب نسحملا دبع نب نسحم نب ركاش فيرشلا

 . ةمركملا ةكم ماق مئاق هللا دبع نب عازه فيرشلا نمز يف ةيدعسلا ريمأ

 : يناثلا نبالا

 كرابم فيرشلا :امهو نينبا بقعأو :ركاش نب دمحم فيرشلا
 . هللادبع فيرشلاو

 .كرابم لآ هبقعل لاقيو :ركاش نب دمحم نب كرابم فيرشلا امأن

 ةواهلاب نامعن يداوب دلو :يلدبعلا كرابم نب 7يزاغ فيرشلا مهريبكو

 رصاع دقو م٠197 قفاوملا /ه4١*٠7 ةنس ذنم ةمركملا ةكمن رقتساو

 ءةنس 86 زهاني هرمعو ءيلع نب نيسح فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ

 .(نيعلا) ةدام تحت «نانطبلا هللا دبع لآ فارشألا :رظنا )١(

 : ةيلاتلا نانطبلا ركاش لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .ررصلا قحلم يف ةكمب فلؤملا عم (57) مقر هتروص :رظنا (0)



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ,ىْ

 ضعب هنع تذخأو ًارارم هب تيقتلا دقو «خيراتلا يف ةيوق ةركاذب عتمتيو
 .ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا نع تايورملا

 هللا دبع لآ هبقعل لاقيو :ركاش نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا امأو

 . سيئوو «ففرشو ءدمحمو ءعاره :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو

 ةرامإ ىلوت ءه١٠٠١ ةئس ةكمب دلو :هللا دبع نب عازه فيرشلا امأف

 عم بوانتلاب ةكم ماقم مئاق نيع مث «قيفرلا نوع دهع يف برح لئابق
 نم ناكو «يلدبعلا ديجملا دبع نب دمحأ نب دمحم فيرشلا همأل هيخحأ
 « لصيف فيرشلا عم قشمد لخد مث :ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا تالالاجر

 زاجحلا لامشل ريمأ حيصأ مث «ةثالثلا ةلودلا ةمسوأ زاجحلاب لانو
 ىف ةمركملا ةكم ماقم مئاق نيع مث هه 4١ ةنس ىتح هجولا هتمصاعو

 كاك ةنن ناشر ىف 'ةكمب ىفوت ىتح يدوعسلا دهعلا

 ,©9هتناكم ىف هابأ فلخ يذإلا (ءازه نب | ركاش فيرشلا هبقع نمو
 ءرضاحلا دهعلا ىف ةحابلا ةرامإ ليكو. :عازه نب لصيف فيرشلاو

 مدقملا عازه نب هللا دبع نب لالط فيرشلا هءانبأ نمو ءها1٠54١ ةنس
 . نطابلا رفحب ةيركسعلا ةرادإلا ريدم دعاسم لمعو .دعاقتملا

 . عازه نب ركاش فيرشلل قباسلا ةمركملا ةكم ماقم مئاق ليكو

 .رباج فيرشلا هنبا ىف هبقعف :هللا دبع نب فرش فيرشلا امأو ©

 .بقع هل ركذي ملف :هللا دبع نب دمحم فيرشلا امأو ©

 .ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا يف نانطبلا ركاش لآ فارشألا بقع عيمجو

 :عجار ؛عازه نب ركاش فيرشلا هدلاو نع ًالقث ركاش نب عازه فيرشلا نع ةياور )١(
 . ةيلاتلا ةقيثولاو ءه75١ ةئس دادعأ ةلبقلا ةديرج

 .دومح يوذ فارشألا يف عسوتب هتمجرت تمدقت (؟)



 يلا

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا ركاش لآ فارشألا ةرجشم





 دمخ





 7” (نيشلا) فرح /زاححلا فقارشأ مجعم

 (5١ه84)

 اداوجلا ركاش ووذ فارشألا

 ةيسيئرلا رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ مهو «ةركاوشلا مهل لاقيو

 .١2)هلا دوج يوذ فارشألل

 . هللا دوج

 فيرشلا بقعأ يذلا ءركاش نيبتللنلا دبع فيرشلا هنبا نم بقعأو

 .ركاش يوذ دج ءركاش /نب/ دوقة لب هللا دبع فيرشلا بقعملا ًادومح

 : مهو“ فانيأ ةثالث ىف ىلاحلا هبقعو

 ءانيأ ةثالث بقعملا ًادومح فيرشلا بقعأ :ناميلس فيرشلا ١

 .ناميلس فيرشلاو «دمحم فيرشلاو «ملاس فيرشلا :مهو

 ةعبرأ بقعأ يذلا «هللا دبع فيرشلا بقعأ :دمحم فيرشلا  '؟

 فيرشلاو «يكرت فيرشلاو ءدهف فيرشلاو ءدمحم فيرشلا :مهو ءانبأ

 .ىلع فيرشلاو دهف فيرشلا :امهو نينبا بقعملا ءدلاخ

 فيرشلاو ءدعس فيرشلا :امهو نيئبا بقعأو :ركاش فيرشلا - ٠

 :ًاثأوو فيرشلا بقعمل ا ؛دوعس

 .(ميجلا) ةدام تحت هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م1

 :مهريهاشم نمو

 . يدوجلا كلملا دبع نب دومح نب هللا دبع فيرشلا ©

 رباكأ نم دعيو : يدوجلا دومح نب هللا دبع نب ناميلس فيرشلا ©

 . هللا دوج يوذ فارشألا



 7 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (6١ه)

 ةلدابعلا نيهاش لآ فارشألا

 , (')ةدابعلا فارشألا ذاخفأ دحأ

 نب دمحأ نب دمحم نب ميركلا دبع نب نيهاش فيرشلا بقع مهف

 مهنيب قيرفتلل «ةمرخلا نيهايشب نوفرعيو «ةلدابعلا دج هللا دبع نب نيسح

 نب زاب نب باقع نب نيهاش فيرشلا بقع ةلدابعلا ةكم نيهايش نيبو
 .مهركذ يتألا «هللا دبع نب مشاه

 اهب مهلو «ةبرت نكسي نم مهنَمو .ةمؤخلا ةنيدمب نونكسي مهلجو

 .عرازمو كالمأ

 ىمسي ةلدابعلا فارشألا“َنَم' عرف نم رثكأ كانه نأ ةقيقحلاو

 «ةلدابعلا دج هللا دبع نب نيسح نب ؟")دمحأ فيرشلا بقع نم نيهايشلاب

 زيزعلا دبع فيرشلاو ؛ ميركلا

 نب دمحأ نب دمحم نب ميركلا دبع فيرشلا :لوألا نبالا امأف

 فيرشلاو « ثيغ فيرشلا :مهو ءانبألا نم ةعبس بقعأ هللا دبع نب نيسح

 ءالثان فيرشلا بقعأ يذلا «ناعنك فيرشلاو ءنالجع فيرشلاو ء«ركاش

 «نيهاش فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث يف هبقع ىقبو ءًارصان فيرشلا بقعملا

 .كديز فيرشلاو «دمحأ فيرشلاو

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا هللا دبع يوذ فارشالا :رظنا )١(

 .رورس فيرشلا ةرجشمو ءاشاب يلع ةرجشم :عجار (؟)



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ناد

 «نيهاش لآ فارشألاب هبقع فرعيو :ميركلا دبع نب نيهاش فيرشلا ١
 فيرشلا هنبا نيهاش فيرشلا بقعأو «ةمرخلا نيهايشب نوفرعي امك
 ءدماح فيرشلاو ءدومح فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعملا ًانيسح
 . كدمحم فيرشلاو

 «دومح فيرشلا :امهو نينبا بقعأو : ميركلا دبع نب دمحأ فيرشلا  ؟

 :بقعأق ميركلا دبع نب دمحأ نب دومح فيرشلا اناهأ 2

 ءًاضيأ نيهاش لآ بقل هبقع ىلع بلغيو :دومح نب يلع فيرشلا
 نب نيهاش فيرشلا بقع ؛نيهاش لآ فارشألا عم ةمرخلا نونكسي ثيح
 .ميركلا دبع
 نب حجار فيرشلا يف هبقع ليفت لِفَو :غيركلا دبع نب ديز فيرشلا - ؟

 :مهو ءانبألا نم ةسمخ بّطعأ يدذلاو «ديز نب لعس نب رصان

 فيرشلا بقع فرع دقو ؛كلملا ديع فيرشلاو (« ىيحي

 دج «ميركلا دبع نب ديز نب دعس نب رصان نب حجار نب كلملا دبع

 . «02فيرغلاو ةبرت ناكس كلملا دبع يوذ فارشألا

 نب نيسح نب دمحأ نب دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا : يناثلا نبالا
 :امهو نينبا بقعأو «ةلدابعلا دج «هللا دبع

 .بقع هل ركذي مل :عازه فيرشلا ١
 «فرش نب دوعسم نب ناطلس فيرشلا يف ليذت يذلا :فرش فيرشلا تا

 . 9ناطلس يوذ دج

 .ةمرخلاو ةبرت نيب فيرغلا عقتو )١(
 .(نيسلا) ةدام تحت «ةلدابعلا ناطلس يوذ فا رشألا :رظنا (؟)



 71١ (نيشلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 )5ه١(

 ةلدابعلا مشاه لآ نيهاش لآ قارشألا

 نيهايشب نوفورعملا «ةلدابعلا '7هشاه لآ فارشألا ذاخفأ دحأ مهو
 لا هك

 نب حلاص فيرشلا هنبا نم "7نيهاش فيرشلا بقعأو «ةلدابعلا مشاه

 فيرشلا سقعأ يذلا «نيهاشإ نب حلاصض نب ها فيرشلا :لوألا نبالا

 نب حلاص نب دمحأ نب ناميلس نب ناميليم فيرشلا نم هبقع «ناميلس

 ءديعس فيرشلاو «زيزعلا دبع فّيرشلا :ممهو ءانبأ ةلع بقعملا «نيهاش
 . هللا دبع فيرشلاو «دمحم فيرشلاو ؛دماح فيرشلاو « يلع فيرشلاو

 :امهو نينبا بقعأو «نيهاش نب حلاص نب دمحم فيرشلا :يناثلا نبالا

 نينبأ بقعأ يذلا :نيهاش نب حئاص نب دمحم نب نيهاش فيرشلا - ١

 :امهو

 هللا دبع فيرشلا مهو ءانبأ ةثالث بقعملا :نيهاش نب فرش فيرشلا

 .دمحأ فيرشلاو ءدوعسم فيرشلاو

 «ناميلس فيرشلا :امهو نينئبا بقعأو :نيهاش نب هللا دبع فيرشلا

 ءحلاص فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأ يذلا نمحرلا دبع فيرشلاو

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ةلدابعلا مشاه لآ فارشألا :رظنا )١(

 .رورس فيرشلا ةرجشمو ءاشاب يلع ةرجشم :عجار (؟)



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 7ك

 .ًادمحم فيرشلا بقعملا «فرش فيرشلاو «هللا دبع فيرشلاو

 فيرشلا بقعأو :نيهاش نب حلاص نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا  ؟

 فيرشلاو .«باقع فيرشلا :مهو ءانبأ ةعم" بتعأ يذلا روصنم

 كليم فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو ءدماح فيرشلاو «نسح

 «ناطلس فيرشلا :مهو ءانبأ ةسمخ بقعأ يذلا «هللا دبع فيرشلاو

 .رصان فيرشلاو «يلع فيرشلاو ءعازه فيرشلاو ءدومح فيرشلاو

 ةلق مهنمو .ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا يف نونكسي ةرضاح مهو

 .ندرألاو قارعلاب

 :مهريهاشم نمو
 ةكمب ةيبرحلا ةداقلا رابك نم :نيهاش' نب هللا دبع نب ناطلس فيرشلا ©

 وي ركلا

 نيهاش لآ ريبك :نيهاش لآ دمحم نب يلع نب فرش نب ديز فيرشلا ©

 رفص ىف ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو «ةرهاقلاب يفوت .ةمركملا ةكمب

 .ًابيرقت ماع ٠٠١ زهاني رمع نع ءه 1477 ةنس

 هبقعو «مهرابك نم وهو :نيهاش نب دمحم نب يلع نب نسحم فيرشلا ©
 .ندرألاو قارعلاب

 نيهانك لآ ريبك وهو «نيهاش لآ دمحم نب ىلع نب دمحم فيرشلا ©

 .ًابيرقت اماع 4١ زهاتي هرمعو «ةمركملا ةكمب ىلاحلا

 يف مهرابك نم وهو :نيهاش لآ يلع نب ناميلس نب يماس فيرشلا ©
 . يلاحلا دهعلا

 .ىه 177ه ةنس نايعش 58 ؛48 ددعلا :ةلبقلا ةديرج )١(



 711 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دعاسم ذاتسأ :يلدبعلا روصنم نب نوع نب روصنم فيرشلا روتكدلا ©
 ةعوبطم ثاحبأ ةدع هل «ىرقلا مأ ةعماجب نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلكب

 .ميركلا نآرقلا يف لاثمألا «ةتباثلا بتكلا يف دوعسم نبا تايورم :اهنم

 نم ديدعلا اهنمو عبطلا تحت بتكلاو ثاحبألا نم ديدعلا ًاضيأ هلو

 نب نايفس ءزج «ينعسرلل زونكلا زومر نم ريسفتلا ءزج :اهنم تاقيقحتلا

 ءانب ءه ١571١ ةنس ةرونملا ةنيدملاب نفدو ةكم برق ىفوت ءاهريغو ةئيبع

 ديمح ىلع تعمس نأ دعب «هئاقلل ًادعوم تبتر دق تنكو .هتيصو ىلع

 .هتافو هللا ردق نكلو ءهتافص



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم اما

 )/اه١(

 نيهاش لآ فارشألا

 . ةلدابعلا فارشألا ةفاك دج )»| دبع نب 00 نب هولا نب دمحم

 فارشألا برقألا مهتمومع ءانبأل ةبسن نيهاش لآ مهيلع بلغ دقو
 .روكذملا ميركلا دبع نب نيهاش فيرشلا بقع "7نيهاش لآ

 .ةمركملا ةكم ةقطنمل ةعبات ةظفاحتم ىمد «ةمرخلاب مهعم نونكسيو

 . فئاطلا قرش لاش ًارتموليك 6٠” دعب ىلع عقت

 .اشاب يلع ةرجشم :عجار 03(
 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا رظنا )0
 ةدام تحت :«نيهاش نب ميركلا دبع فيرشلا بقع «نيهاش لآ فارشألا :رظنا (0)

 . (نيشلا)



 71 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١هم)

 اداوجلا قياش ووذ فارشألا

 . )هللا دوج يوذ فارشألل ةيسيئرلا رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ مهو

 نب دمحم نب دماح نب ملاس نب“ قياش فيرشلا بقع مهف
 .هللا دوج نب دوعسم نب نسح نب دوعسم نب هللا ديبع نب هللا ليخد

 فئاظلاب ")ءافرعلا نصح بحاص وهو
 :ملهو ءانبألا نم ةرشع بقعأو

 روصنم فيرشلا

 فلخ فيرشلا

 مشاه فيرشلا

 هللا ليخد فيرشلا

 فرعيو ؛هللا دوج يوذ فارشألا رابك نم ناكو :نمف فيرشلا

 .م٠195١ قفاوملا /ه ١8٠١ ةنس فئاطلاب يفوتو ءريخلا لمعو «ةحاصفلاب

 . صيعلا يدأو ىلع ريمألا وهو :دمحم ففيرشلا

 رصان فيرشلا

 ةزمح فيرشلا

 .(ميجلا) ةدام ثحت هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا قياش يوذ ةرجعشم : رظنا )غ0

 .روصلا قحلم يف ءافرعلا نصح (17) مقر ةروص :رظنا (*)



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 71

 قحال فيرشلا

 نوع فيرشلا

 :مهريهاشم نمو

 .دعاقتم ديمع رضاحلا دهعلا يف وهو :يدوجلا دعس نب دمحأ فيرشلا ©

 .دعاقتم ديمع رضاحلا دهعلا يف وهو : يدوجلا نتف هللا دبع فيرشلا ©

 :اهنم تافلؤم ةدع هلو :يدوجلا يزاغ نب حلاص فيرشلا ©

 .تاثورؤملاو تادجتسملا نيب فئاطلا -

 . لبإلا مسو -

 .يدوعسلا دهعلا لبق يودبلا ءاضقلا نيماضم -



 اكو

 اداوجلا قياش يوذ فارشالا ةرجشم

 الودع

 ش صلت روعصتع ريس جيدي ١ ديلو
 "تف دكا ١ ْ 5 لازم

 دي 2





 ,”1 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١ه9)

 نيزاوجلا ريبش ووذ فارشألا

 مهو «ريش رغصم ةدحوملا ءابلا ىلع ةمومضملا نيشلا ميدقتب ريبش

 ا يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب نيزاوجلا فارشألا دج نازاج نب ريبش فيرشلا بقع مهف

 : ىتكو ةيشايسأ ذاخفأ ةثالث ىلإ نوعرفتيو

 . ريبش نب ركاش نب دمحأ نإ ناميلسم فيرشلا بقع :(؟9ةاييلس ووت

 ووذ :ناعرف امهو ءريبشكو بسكال عرفي رشلا بقع :©)دنس ووذ
 .ريغصلا دنس ووذو ةارسلا لهأ نسحم

 ةيرقب مهنمو «يديجبلا ةيرقب ةصاخو يديجبلا يداوب نونكسيو
 ةقرشلا يداوب نكسي نم مهنمو , نيدهاجملا عيارشو عيارشلاو ءاقدشلا

 ةيركللا كدي وسمو شولا لاح

 .(ميجلا) ةدام تحت «نازاج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(نيسلا) ةدام تحت «نيزاوجلا نم ناميلس يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(نيسلا) ةدام تحت «نيزاوجلا نم دنس يوذ فارشألا :رظنا (9)
 .(ءاحلا) ةدام تحت «نيزاوجلا نم مزاح يوذ فارشألا :رظنا (5)



 م رم

 بوك



77١ 

  نيلاوجلا ريبش يوذ فارشألا ديوس

 يطللا ديع



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ففب

)110( 

 ةمعانملا ربذش ووذ فارشألا

 . '7ةمعانملا فارشألا عورف ليحأ 3

 دج كرابم نب "7ربنش ووذ هبقعل لاقيو (9 تش فيرشلا بقع مهف
 دبع فيرشلا نب رصان نب نيعملا دبع نب دعس نب ربنش نب كرابم يوذ
 .ةمعانملا فارشألا ةفاك دج معنملا

 نم عرفلا اذه سأر يمعنملا كك نب 40كرابم فيرشلا ناك دقو
 سطسغأ قفاوملا /ةيرجه ١١141 ةنس رفص| يفف .هنامز يف فارشألا رابك
 هتعامج ىلع ًاسيئر كرابم يوذ دج ريش نب .كرابم فيرشلا راص م 18717
 ثيح رصم ىلاو اشاب ىلع دمحم هالو يذلا ربنش فيرشلا هدلاو هرم الدان

 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةمعانملا ربنش يود فارشألا ةرجشم :رظنا (1)
 . 0١7 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ,.51 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 2

 ١) مقر يكرت ةيعم رتفد «ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد : عجار ١ خيراتب 797 ةقيثو 58

 ناضمر ١١517 قفاوملا /ه ١8 ةقيثو 77 مقر يكرت ةيعم رتفد «م 14717 ليربأ  1١ص

  1مرحم 180 خيراتب ١747 قفاوملا /ه ١7 مقر يكرت ةيعم رتفد ءم 8717 سطسغأ

  0ةقيثو ٠٠١ ةدعقلا يذ الا” ص ١١47 ويام قفاوملا /ه ١871 نيدباع رتفد ءم "

 رفص خيراتب 29 ةقيثو ١1547 .ه
 ةكم فارشأ خيرات :روكشلا دبع هللا دبع ءاهدعب امو 787” ص مالكلا ةصالخ : نالحد

 .ءى ص بلطملا دبع بففيرشلا خيراتب قلعتت ةلاصر :ةمش
 ص ”5 2١78 27و١

 ص 7 ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا 78# .

 ١ لوأ عيبر ١747
 خيراتب "'" ةقيثو " مقر نيدباع رتفد «ةرهاقلاب قئاثولا راد :رظنا

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف هتعامج ىلع ًاسيئر ربنش نب كرابم فيرشلا نييعت اهنطابيو ءم 143 ربوتكأ " قفاوملا /ه



 ففي (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ال ام لئابقلا مومعل ةبسنلاب ةيحالصلا نم هاطعأو هيلإ ةيدابلا نوؤش لعج

 ىيحي فيرشلا بيصنت رثإ ىلع كلذ ناكو ءدالبلا ريمأ ةيحالص نع لقي
 .ةمركملا ةكم ةرامإ ىلع رورس نب

 نابعش يف مرحلا لخاد يمعنملا كرابم نب ربنش فيرشلا لتق دقو

 ىيحي فيرشلا لزع هلتقم ببسبو م ١8748 رياربف قفاوملا /ه ١7157 ةنس

 .ةمركملا ةكم ةرامإ نع رورس نب

 لوتقملا نبا هللا همحر ربنش فيرشلا نب كرابم فيرشلا رضحأ مث
 فيرشلا مهو فارشألا هبراقأ نم ةعبرأ هعمو ماعلا سفن يف رصم ىلإ

 راصو ؛هللا ليخد فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو «ناوضر فيرشلاو .«ناطلس

 فيرشلل ناك دقو .هدلاو نم ًالديبةَتَعامج ىلع ًاسيئر اهدعب كرابم فيرشلا
 الع دقو «ةمركملا ةكمب دلو م عسي6#ةيؤرشلا همسا رخآ نبا لوتقملا ربئش

 ةكم ةرامإل حشر نمم ناكو .ءآقؤ وذو. ليمج باش وهو هيبأ ةناكم ُهردق

 :راَجكلا فارشأ رابك نم فارشأ ةرشع نمض

 :؟17يرلحتلا هنع لاقو

 لضفلا نيمولعملا فارشألا دحأ  كرابم فيرشلا يأ  ناك»

 تابترم رصم يلاو اشاب يلع دمحم هل بترو مركلاو ةحامسلاب نيدودعملا

 «يداولاب ةفيضم هلو ليمجلا يف ىجسأو ليزجلا بهو مكف تاريخو

 ىلوت مث بلاغ نب بلطملا دبع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ ماق مئاق ىلوتو
 نفدو م 1800 قفاوملا /ه ١717 يف ىيحي نب روصنم فيرشلا هفلخ

 . «ةالعملاب

 :مهريهاشم نمو
 . يمعنملا ربنش نب كرابم نب دمحم نب بلطملا دبع فيرشلا ©

 )١( ص  ج كلملا ضيف :يولهدلا 4١ .



 . يمعنملا كرابم نب دماح نب دمحأ فيرشلا ©

 : يمعنملا كرابم نب دمحم نب بلطملا دبع نب فيرش دمحم فيرشلا ©

 يوذ نم دومح نب دمحأ ريمألا لبق كرابملاو نايرلا يتيرق ةرامإ ىلوت
 .م |١ قفاوملا /ه 1ع٠هم ماع دعأاقت يذلا ناوضر

 وهو :كرابم نب دمحم نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب عازه فيرشلا

 ١9885 قفاوملا /ه ١5٠5 ةئس ذنم ىلوت يذلاو ىلاحلا دهعلا ىف اهريمأ

 نايرلاب هب تيقتلا نمم وهو يمعنملا دومح نب دمحأ فيرشلل ًافلخ .م

 عمجت اهب يتلاو نايرلا ةيرمب ةّمطاف ئداوب ربنش ووذ نكسيو

 . ةمعانملا فارشألا



 "7 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 ففي

 ةمعانملا ربنش يوذ فارشألا ةرجشم



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم فيي

)151( 

 ةيراجهلا ديدش ووذ فارشألا

 ةتسلا عورفلا دحأ مهو  لادلا ديدشتب :ديدش ووذ فارشألا

 . ةيراجهلا (")ءازه يوذ فارشألل

 ناك دقو .عازه نب دنس نب ناميلس نب ديذش فيرشلا بقع مهف

 .هنمز يف راجه يوذ فارشألا رابك نم دنس نب ناميلس فيرشلا هوبأ

 .ديذش يوذ دج بِْيِدَش فيرشلا هنبا يف هبقعو

 .ديمح فيرشلاو .دومح“ تفَبَرَتلا :امهو ؟ نيئبا نم بقعملا

 :امهو نينباآ بقعأو“ ” ديَدش نب دومح فيرشلا :لوألا نيرلا

 «ًايناه فيرشلاو ًادمحم فيرشلا بقعأو :دومح نب ناميلس فيرشلا ١

 .ارساي فيرشلاو

 ه ١41١ ةنس يفوتو : ديدش يوذ ريبك وهو .دومح نب يمان فيرشلا  ؟

 نينبا بقعملا «دومح فيرشلاو ءدمحم فيرشلا بقعأو ةدجب نفدو

 .لعشم فيرشلاو «ءدمحم فيرشلا :امهو

 ءرباج فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :ديذش نب ديمح فيرشلا : يناثلا نبإلا

 .ةرابج فيرشلاو .؛ةدوع فيرشلاو

 فيرشلاو ءدهف فيرشلا :امهو نينبا بقعأف ةدوع فيرشلا امأف

 .(ءاهلا) ةدام ثحت «ءةيراجهلا عازه يوذ فارشألا :رظنا )١(



 ا (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 لهأ نم وهو ءرضاحلا دهعلا يف مهريبك وهو ةرابج فيرشلا امأو «دلاخ

 :امهو ( نينبا بقعأو .«ةدجب دجاسملا نم ديدعلا ءانبب ماق دقو ءريخلا

 .كهحيم «فيرشلاو ديمحم كيرشلا

 مهو «ىونلا نيعو ةيمقلعلا يتيرقب لخنلا عبنيب ًاميدق مهئكاسمو

 .ةدجب رضاحلا دهعلا ىف ًاعيمج



 (نيشلا) فرح /زاححلا فارش ميدعمم 016

 (15؟)

 تيكاربلا فرش ووذ فارشألا

 ().يسح يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةينامشلا ذاخفألا دحأ مهو

 :كيكارتلا

 نب "7يمن يبأ دمحم نب" "فرش فيرشلا ىلإ نوبستنيو 0" (0 0)
 نب ميهاربإ نب دمحم نب تاكري نب ىيحي نب نيسح نب هللا دبع
 رضاحلا دهعلا يف هبقع فرعي اميك::«يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب

 . يمن يبأ يوذب
 نمم تاكرب نب ىيحي نب نيسح نب هللا دبع ىفيرشلا مهدج ناكو

 عم فلتخا مث .م١إل/٠ ٌقَفْوَمْلا ]ل 7176 ةنس ةمركملا ةكم ةزمإ نلوت
 هللا دبع فيرشلا بلطو دمحأ فيرشلا ىلوتف ديعس نب دمحأ فيرشلا
 .(©هورلا ضرأب يفوتو .ةمطاف يداو ىلإ هجوتو نامألا

 ءانبأ ةتس عرفلا اذه سأر يمن وبأ دمحم نب فرش فيرشلا بقعأو
 ءديجملا دبع فيرشلاو ءديعس دمحم فيرشلاو ءروصنم فيرشلا :مهو
 : مهو ءانبأ ةثالث يف هبقع يقبو بقع مهل ركذي مل

 )١( (ءاحلا) ةدام تحت .تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا .
 .ةيلاتلا نيسح يوذ نم فرش يوذ فارشألا ةرجسشم :رظنا (؟)
 ةيقرشلا ةبالوب مازتلالا يضارأ نع لوؤسملا هللا ديع نب يمن وبأ فيرشلا ناكو (9)

 قئاثولا راد : عجار «نبللا طفسو ؛ةزيجلا ةيالوبو ةكمب فارشألل ةروصنملاو ةيبويلقلاو
 ,م114 قفاوملا /ه ١7174 ةنسل ١7١5 لسلسم ؛مازتلالا رتفد «ةرهاقلاب ةيموقلا

 8١. ص "؟ ج مالعألا :يلكرزلا "5١ 21١5 ص مالكلا ةصالخ :نالحد )5



 4 (نيشلا) فرح /زاححتلا فارشأ مجعم

 .ىمن وبأ دمحم فيرشلا ١

 . نيسح فيرشلا  "؟

 . هللا ديع فيرشلا -

 ةكمو «( ةدذج يف نألا مهلجو ةورع 58 ةيرقب ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 .ةمطاف يداوب مهكالمأ تلاز امو ءةمركملا

 :مهريهاشم نمو
 ينيسحلا فرش نب يمن وبأ دمحم نب يلع نب يمن وبأ دمحم فيرشلا

 . يتاكربلا

 . يتاكربلا ينيسحلا تاكرب نب نيسح فيرشلا



 م م

 بوك



07 

 تيكاربلا نيسح يوذ نم فرش يوذ فارشألا ةرجشم

 «يمن يبأ يوذ»



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم بال ع

 وار

 تازارحلا فرش ووذ فارشألا

 , 297تازارحلا فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ مه
 نب دمحأ نب دوعسم نب ميهاربإ نب فرش فيرشلا بقع مهف ا 050 ل دع كف 5

 فيرشلا ىف هيقع ليذت دقو ءزارح يوذ دج ءزارح نب دمحأ نب نسح

 .روكذملا فرش نب هللا دبع نب يضام نب فرش

 :امهو نيلجر يف هبقعو

 .فرش نب ركاش فيرشلا ١

 :بفرش نب دماح فيرشلا  ؟

 .ةدجب مهنمو رضاحلا دهعلا يف ةرحبب نونكسيو

 :ًاقباس مهريهاشم نمو
 ةرادإلا ديرب نع ًالوؤسم ناكو :يزارحلا يضام نب فرش فيرشلا ©

 ىلع نيعقوملا فارشألا رابك نمض نم وهو «لوبنطسا ىلإ زاجحلاب
 . 29219778 قفاوملا /ه ١١48 ةنس ةخسن يمن يبأ نوناق

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 دعيو مهخويش نم وهو :يزارحلا ركاش نب حلاص نب ةضيع فيرشلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءزارح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا تازارحلا فرش يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (1)
 .(نونلا) ةدام «نييومنلا ةدام ثحت «يمن يبأ نوناق ةقيثو :عجار 9



 08 (نيشلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 فارعألاب ةلماك ةيارد ىلع وهف «ةفاك تازارحلا فارشألا ةليبق يضاق
 .ةيلبقلا نيناوقلاو

 .يزارحلا ةضيع نب يضام فيرشلا ©

 .يزارحلا ةضيع نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 . يزارحلا دماح نب دمحم فيرشلا ©

 . يزارحلا دماح نب دعس فيرشلا ©

 .يزارحلا ةزمح نب ةيطع فيرشلا ©





 3 ظ 8 3 51 0 3 34 5 رجشم



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم فأي

)١15( 

 ةلدابعلا ناطلس نب فرش لآ فارشألا

 . ةلدابعلا ")مزاح لآ فارشألا عورف دحأ

 نب هللا دبع نب مزاح نب "7ناطلس نب فرش فيرشلا بقع مهف
 بقعأو "يناثلا يمن يبأ دمحم نب نسح نب هللا دبع نب نيسح
 . مشاه لآ فرع هبو مشاه فيرشلا هنبا فرش فيرشلا

 : مهو ماب قعبرأ مشاه فيرشلا بقعأو
 :مهو ةثالث باقَعَأوا :مشاه نب فرش فيرشلا - ١

 ناطلس فيرشلا

 3 فورا

 . مساقلا فيرشلاو

 . مشاه نب دمحم فيرشلا - ”

 . مشاه نب هللا دبع فيرشلا - ؟

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةلدابعلا مزاح يوذ فارشالا + رظنا :(1)
 :رظنيلف «ةلدابعلا ناطلس نب فرش لآ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (؟)

 2١. ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 250 ص مساقلا فيرشلا هئانبأ نم دازو
 : يئاطلا 0 ص ؟ ج ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لئابق مجعم :رساجلا لدمج
 .047 ص بختتمل ا

 . يمشاهلا تيبلا ةرجشم ىف اذك (*)
 .اشايب يلع ةرجشم ءرورس فيرشلا ةرجشم : عجار )0



 فرخ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . مشاه نب دمحأ فيرشلا -

 . مشاه لآب اهب نوفرعيو «ةبرتب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو

 .يلدبعلا ناطلس نب فرش نب لصيف فيرشلا ©



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 6*7

 (١؟6)

 ةيذانعلا فرش ووذ فارشألا

 نانع يوذ فقارشألا عورف دحأ 00١

 نب يلع نب تاكرب نب يلع نب نانع نب فرش فيرشلا بقع مهف

 :امهو نينبا ينانعلا فرش نب مشاه فيرشلا بقعأو

 . رضاحلا

 .ةلق مِهَو موس ةنيدمب هبقع نكاسمو

 ("؟مهريهاشم نمو
 ةكم ريمأ لاجر نم ناكو :ينانعلا مشاه نب نسح نب نسحم فيرشلا ©

 ةدج ةنيدم يف رحبلا ةرمإ ىلوت دقو ءيلع نب نيسحلا فيرشلا ةمركملا

 . ةينانعلا فرش يوذ ريبك ناكو «هتيالو ءانثأ يف

 ما قفاوملا /ه755١ ةنس دلو : ينانعلا نسحمم نب يلع فيرشلا 3

 هعرازمو هكالمأ ىلع هدلاو فلخ دقو ءاهيف هتايح شاعو ةدج ةنيدمب
 فرعت قطانملا كلت تلاز الو ةدج بونج ةرمخلاو ةيرورسلا ةقطنمب
 .م1984١ قفاوملا /ه 1774 ةنس يفوتو ينانعلا يضارأب اهيثكاس دنع

 .(نيعلا) ةدام تحت .نانع يوذ فارشألا :رظنا )010(
 .ريمألا روصنم نب ميهاربإ فيرشلاو «ينانعلا لصيف نب ىسيع فيرشلا ةياور )0



 ١ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 /ها””860 ةدج ةنيدمب دلو : ينانعلا نسحم نب يلع نب نسح فيرشلا ©

 ءرضاحلا دهعلا يف ةينانعلا فرش يوذ ريبك وهو :م1940١ قفاوملا

 فيرشلاو «يناه فيرشلاو ءدمحم فيرشلا :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو
 «دمحأ فيرشلاو «نسح فيرشلا بقعأ يذلا ؛ يلع فيرشلاو هزتعم

 .رضاحلا دهعلا يف فرش يوذ بقع مهو



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 67

11 

 ةيواقذعلا يواقرش لآ فارشألا

 .20ةيواقتعلا نيس ني فارشألا تويز“ دحأ
 ١  2لا 1 :

 مهد

 ةنس دعب عرفلا اذه سأر يواقنعلا يواقرش فيرشلا يفوت دقو
 :امهو نينبا يواقرش فيرتُتلا»بقعأو م٠180 قفاوملا م717١

 قاقحتسا فوشك يف هركذ درو دقو :يواقرش نب ىفطصم فيرشلا

 نيسح فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :يواقرش نب دمحأ فيرشلا
 ,ائق ةنيدمب دذعلاو ةرثكلا مهيفو « دمحم فيرشلاو ىلع فيرشلاو

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )1(
 .ةيلاتلا ةيواقنعلا يواقرش لآ فارشألا ةرجشم :رظنا )2(

 دقو» غ57 ص نابرعلا :رماع ناميأ كلذ يف هتعبتو ١99 ص رصم ةبورع :لولمش
 نم انيدل ام قفو هانركذ ام حيحصلاو ةيواقنعلا يرصب لآ نم يواقرش لآ دع نيح أطخأ
 :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد :كلذ يف عجار . عرفلا كلتب تنتعا تارجشمو قئاثو
 ما قفاوملا/ه5١١1١ ةنس يف ةخرؤم ةقيثو (؟) ةطبضم _انق ةمكحم طباضم
 5 ص انك تاعيابم لجس ءائق ةمكحم نم ةرداص

 ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا تابترم نأشب» تاعيابمو تاداهشإ :انق ةمكحم تالجس 5
 * لجس ةصاخو م5 قفاوملا /ه ١7٠٠١ ىلإ - م65 قفاوملا /ه ١777 ةنس نم
 .؟7؟ ص تاعيابم



 75 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 همأل فلؤملا دج وهو : يواقنعلا يواقرش دمحأ نيسح دومحم فيرشلا

 لآ ريبك ناكو ه ١797 قفاوملا م915١ سرام ١5 ىف انقب يفوتو

 دهعلا يف مهريبك وهو : يواقنعلا يواقرش دمحأ نيسح ديس فيرشلا

 سطسغأ 7١ قفاوملا /ه ١57١ ةنس ىلوألا ىدامج ىف ىفوتو «ىلاحلا

 .يواقرش نيسح نب حاتفلا دبع فيرشلا هوخأ هفلخف م١

 ةيبرتلاب ماعلا ريدملا :يواقنعلا يواقرش دمحأ نب يلع نب دعس فيرشلا

 سرام قفاوملا/ه 5 ناضمر ىف انقب يفوتملا ءانقب ميلعتلاو

 .ما155

 ةيبرتلاب ماعلا :يلعلا : يواقرش, نيسح ذومحم نب نيدلا فيس فيرشلا

 .انقب ميلعتلاو

 ةيوناثلا ميلا ةسردم ليكو :يواقرش نيسح دومحم يلع فيرشلا

 .م1157 قفاوملا/ه ١515 ةنس اهب يفوتو «ءانقب

 يلاحلا ىروشلا سلجم وضع :يواقنعلا يواقرش مساق ديس فيرشلا
 .رمحألا رحبلا ةظفاحمل



 م م

 بوك



 ,”]ظ

 ١ ىواقرش لا فارشألا ةرجشم ىواقنعلا ىواق 1



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجمع 7/1:

)1١51( 

 رومعلا ةلفاعشلا فارشألا

 .تيكاربلا رومعلا 2)دنس يوذ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ مه
 نب دنس نب ديز يبأ نب يلع نب "7”لفيعش فيرشلا بقع مهو 1 0000000 8

 فيرشلا هنبا يف هبقعو ءرومعلا دج ءورمع نب ميركلا دبع نب دمحم
 . طقف كرابم

 :امهو نيَعرف ىلإ نضاحلا دهعلا يف هبقع عرفتيو

 . يرمعلا لفيعش نب كرابم نب“ عاّره تفيرشلا بقع مهو :عازه ووذ

 .ماشلا ىدهب ًاعيمج مهنكاسمو

 .(نيسلا) ةدام تحت ءتيكاربلا رومعلا دنس يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةلفاعشلا فارشألا ةرجشم :رظنا (5)



 7و

 رومعلا ةلفاعشلا فارشالا ةرجشم

 يلع

 دعوي 1 فيض

 كرم





 ”؟*ُ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(14) 

 ةحجاورلا ليعش ووذ فارشألا

 وجا ورلا كيش ةاكس .«ةلحستاو لا قارغألا عورف دحأ

 .ةمطاف

 هلآلا دبع نب ليغشي ريهشلا نيعملا دبع فيرشلا بقع مهف

 . يحجارلا

 يداوب

١ 

 امهو 7نيعرف ىلإ هبقع عرفتيو
 نب دمحأ نب دماح فيرشلا“نتكَع :دمحأ ووذ :لوألا عرفلا

 :امهو ينبا بقعأو . ىحجارلا نيعملا دبع

 بقعملا نيعملا دبع فيرشلا بقعأ يذلا :دماح نب دمحم فيرشلا ١

 ىلع فيرشلاو «دماح فيرشلا : بقعأو :دماح نب حجار فيرشلا “ب

 نمحرلا دبع فيرشلاو

 :امهو نينبا بتقعأو . ىحجارلا

 فيرشلا بقعأو :ليعش ريهشلا نيعملا دبع نب دمحم نب ىلع فيرشلا ١

 .(ءارلا) ةدام تحت ءةحجاورلا فارشألا :رظنا )١(

 .يحجارلا ردنب فيرشلا ةياور (؟)



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 32

 : مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو : نيعملا دبع نب يلع نب نسح فيرشلا - ؟

 ءانيأ ةدع بقعملا زيزعلا دبع فيرشلا بقعأ :دمحم فيرشلا : لوألا نبالا ب

 فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو «ءحالص فيرشلاو «ناطلس فيرشلا :مهو

 بقعملا ءدمحأ فيرشلاو .بالث فيرشلاو ؛ميحرلا دبع فيرشلاو ؛ةيطع

 فيرشلا بقعملا «لعشم فيرشلا بقعملا نسح فيرشلاو «فاون فيرشلا
 فيرشلاو دوعسم فيرشلاو فرش فيرشلا بقعملا دماح فيرشلاو ماسح

 .بقع مهلو ءدعس فيرشلاو نيسح

 للا دع فيرشلاو زوصتم :فيرشلا نقع :+هلإلا دبع فيرشلا ': يئانلا نيالا .ت
 دلاخ فيرشلا بقعأ يذلا ناطلس فيرشلاو هل دلع كني للا بتعملا
 .ديز فيرشلاو

 .ديز :كلاثلا نيالا

 تنلب ةربنع ةفيرشلا همأوب :نمجرلا كيعزميرشلا : عبارلا آلا ذب

 نب يلع تدب ةنيز ةفيرشلاب جوزنو يمعنملا دشار نب نمحرلا دبع
 ًاتنب يداولاب هل تبقعأو .يلبنشب ريهشلا يحجارلا نيعملا دبع نب دمحم
 يف ةيبرعلا ةروثلا ءانثأ ةبرت لخد مث .ةريغص تيفوت ةنيع وأ ةولع اهل لاقي
 اهب ًانطوتسم رصم ىلإ لحر اهئنمو ةكم ريمأ يلع نب نيسح فيرشلا دهع
 يتلا هتجوز ةمطاف يداوب كرتو )اهب رضاحلا دهعلا يف بقع هل ركذ دقو
 ليعش نيعملا دبع نب دمحأ نب دماح نب حجار فيرشلا هلعب اهجوزت
 فيرشلاو «نمحرلا دبع فيرشلاو «يلع فيرشلا :مهو ءانبأ هل تبقعأو
 .دماح

 .يحجارلا ردنب فيرشلا ةياور 00(



 76١ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١59( 

 نويناميلسلا يخامشلا ونب فارشألا

 .بيطلا يبأ نب دواد نب ؟7ىيحي لآ فارشألل ةسمخلا عورفلا دحأ

 نب بيطلا يبأ نب ىيحي نب خامشلا دمحأ فيرشلا ىلإ ةبسن مهف
 .ناميلس نب دواد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 نب دمحم نب دمحأ نب قيدص نب.دمحأ فيرشلا مهل عماجلا دجلاو
 روهشملا فقولا هل ناكو . يّبظلا - دواد نب ىيحي نب خامشلا لمت

 لازي الو .شيب يداو برغ يركع قبو «©"0نارفاغلا قوف لحدلاب

 ةؤلؤللاو « شيب يداو ىرق نمو ايلعلا ةمالسلا ةيرق يف مهنكاسمو

 .ميلعتلاو ملعلا اومدخ دقو ةماهتب شيرع يبأو «قيقشلاب ةميدق ةيرق يهو

 :اميدق مهريهاشم نمو
 :دمحأ نب نيسح نب دمحم نب دمح نب ميهاربإ نب نيسح فيرشلا ©

 ؛(يناميلسلا فالخملا نايعأ يف يناميلا قيقعلا) باتك بحاص وهو

 باسنأو مجارت يف اهيلع اندمتعا يتلا ةيساسألا رداصملا نم وهو

 :نيماسلسلا فارشألا

 )١( (ءايلا) ةدام تحت ءدواد نب ىيحي لآ فارشألا :رظنا .

 5٠١« ء58١ ص «ءفاطللا رهاوجلا :يمعنتلا ٠١8. ص ىيناميلا قيقعلا :يدمضلا (؟)

 .7١17؟ ص ؟ ج مركلا حئانم : يراجنتسلا



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 001

 - :يلاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 ةيرقب دلو : خامشلا دمحم نب نيسح نب دمحم نب مساق فيرشلا خيشلا

 ًايضاق ًايلاح لمعيو م1474 قفاوملا /ه74١/ ماع ايلعلا ةيمالسلا
 .ًايلاح دعاقتو ضايرلاب زييمت يضاق لمع مث :؟7لياحم ةمكحمب

 ةقطنمب تانئبلل ميلعتلا ماع ريدم ًايلاح لمعيو م1154 قفاوملا /ه 5

 ةيرقب دلو : خامشلا نيسح نب دمحم نب يلع نب نيسح فيرشلا ©

 ةنس ذنم ةليبقلا خيش وهو م140١ قفاؤنملا/ه١٠7١ ةنس ايلعلا ةمالسلا
 .ه ١4١1 ةنس_قفوت_ىتحو م1947 قفاوملا مه ١

 ةمالسلا ةيرقب دلو : خامشلا دمتم بَعد محم نب ىسيع فيرشلا ©

 ةقظنمب ةيريخلا ةيعمجلا سيئر ًايلاح لمعيو ءه ١757 ةنس ايلعلا

 .ايبصب ريبكلا عماجلا بيطخو مامإو «نازاج

 دعاقت ىتح نازاج ةقطنمب تانبلا ميلعتل ًاماع ًاريدم لمعيو ه 64
 .ه إ7”57 ةنس

 ةنس ايلعلا ةمالسلا ةيرقب دلو : خامشلا ىسيع دمحم نب دمحم فيرشلا ©

 .ايبص ةظفاحم لدع ةباتك سيئر ًايلاح لمعيو ه١0

 ةمالسلا ةيرقب دلو : خامشلا دمحم يلع نب نيسح نب دمحم فيرشلا ©

 ةافو ذنم اهعباوتو ايلعلا ةمالسلا لئابق خيش وهو ه 5١و ةنس ايلعلا

 7١ ص باقنلا فشك :يمزاحلا 2717 2747 ص نيينسحلا لين :ةرايز :عجار 6
 1١١, ء”5دك



 كو (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ هممت

 .ه ١ة١ال ةنس هدلاو

 ةئيهب وضع :خامشلا ىسيع دمحم ىسيع نب نمحرلا دبع فيرشلا ©

 ةكمب ةب ةدقغلا نمم وهو «نازاج ةقطنمب ماعلا ءاعدإلاو قيقحتلا

 . خامشلا ينب نع هتايورم ضعب نم تدفتساو ةمركملا



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ,"

 عوار

 ةربانشلا فارشألا

 .«ىربشت# . لورباتعلا فارشألا ىلإ ةببتلاو

 يبأ دمحم نب يتلا نب فارشألا نم ةيساسألا عورفلا نا

 : مهو 40 ءانرأ هيلث ربنش فيرشلا بقعأو

 :رظنيلف «ةرباتشلا فآرشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 244 :مقرب ىرخأو ١4 :مقر ةقيثو يكرت ةيعم ١4 رتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد
 لال 11١7., ص مالكلا ةصالخ :نالحد «408 ص ؟ ج سيلجلا ةهزن :يوسوملا
 2157 ص رهاورجلا دقع :ىلشلا ,504 كحد ل4 2م“ ءلدا لو للك
 ؛ ج موجنلا طمس :يماصعلا :41 ؛747 ص ؟ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا
 21١5 .7 ص ” ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 2087 .5!5 4047” ؛478 ص
 :روكشلا دبع هللا دبع 2لدمل 2و 2166 5١( ١50. 1١٠١. ص ؟ سس 6
 "و0 ص 3 ج مانألا ةدافإ ءيزاغ هللا دبع ءالا ,7* «؟» ص ةكم ءافرش خيرات
 27377 ص 5 ج .519 ص ا# ج ؛ مركلا حئانم :يراجنسلا «018 ص ال حج ,5677
 2.١4١ ص تعمس امو تيأر ام : يلكرزلا الالم ىالالال نفرل ىكال 5١, ص ه ج

 ص زاجحلا لئابق مجعم : :هسفن فّلؤملا 218 ص نميلاو ةكم نيب : يدالبلا ١6«.

 نب دعاسم فيرشلا ١1578.« ص بهذلا تارذش :يوازغلا ,591 .105 ءك85 ء,«د١
 ,.25 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا ١5« ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم
 2١75 ص فارشإلا :هسفن فلؤملا + ص بلاطلا ةينم قيقحت : :رمذلا ميهاربإ 06

 .ةربانشلاو «يرلاو رورس :تارجشم :عجار
 .(ءاحملا) ةدام تحت «نسحلا ينب فارشألا :رظنا (1)
 .يرلاو رورس :يترجشم يف درو امك ()



 هه (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ىف هبقع يقبو «مشاه فيرشلاو كرايم فيرشلاو « ديعس فيرشلا

 مهل فرعي الف مشاه فيرشلاو كرابم فيرشلا امأ ءديعس فيرشلا «هنبا

 سوؤر نمو ةشيب ةقطنمل ًاريمأ ناكف :ربكش نب ديعس فيرشلا امأ - ١

 ةكم ةرامإ لوح عارصلا ءانثأ يف شويجلا داوق نم ناك «فارشألا

 نب دمحأ فيرشلاو هللا دبع فيرشلا هانبا ناك امك « م1777 قفاوملا

 فيرشلل ةمركملا ةكم ةرامإ نمز يف فارشألا سوؤر نم ديعس

 يف ةرباستلا .فارشألا يقع لج ننعس في رتشلا قو. ,؟1كياطلان

 . رضاحلا دهعلا

 هلو ةكم ريمأ ديز فيرشلا دنع تدقتَمناكو :ربنش نب كرابم فيرشلا  ؟

 "نيب الا ةنس ةناكم نم-هغلب اق قدف» نع ىمنت ةروهشم فئاوم

 ةكم ةرامإ نمز يف ةكرعم يف لتق يذلا وهو :ربنش نب مشاه فيرشلا ٠"

 .بقع هل ركذي ملو .؟07نسحم فيرشلل ةمركملا
 «فئاطلاو ةمركملا ةكم نيب رضاحلا دهعلا ىف ةربانشلا ةليبق رشتنتو

 ءمك ١١٠١ ةمركملا ةكم بونج نع دعبي يذلا نميلا تايم ايعس يداوو

 (نبل) لبج اهيلع لطي يتلاو ةّيهصلاو نير يداو ًاضيأ مهرايد نمو

 عورف مهو ءةيرطم عرازم اهيف مهلو ءايعس يداو يقرش لامش فورعملا

 قوقح ظفحو ةعاجشلاو مركلاب ةليبقلا هذه ترهتشا دقو «ةرشتنم ةريثك

 ةيعامتجالا ةايحلا يف زراب رود مهل ناك تالاجر مهنم زرب دقو ءراجلا

 فاحتإ :يربطلا .«458 ء587 ءدالا ,015” ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا )١(

 ةصالخ :نالحد «516 ص 5 ج مركلا حئانم :يراجنسلا ء7" ص  ج نمزلا ءالضف

 . ”١7 ص مالكلا

 5١. ص رهاوجلا دقع :ىلشلا (؟)



 (نيشلا) فرح /زاححلا فارش 0 7ك

 .ةمركملا ةكمب ةيركسعلاو ةيسايسلاو

 :مهو ؛ةيلاتلا ذاخفألا ىلإ مويلا ةربانشلا فارشالا '''مسقنيو
 نب ديعس نب ديز نب دمحأ نب ورمع فيرشلا بقع :'"لورمع ووذ ١

 نب دمحأ نب كرابم نب هللا دبع فيرشلا بقع :(0ها دبع ووذ

 .ربنش نب ديعس نب دمحأ نب ديز
 نب دمحأ نب ديز نب دمحأ نب ريئش فيرشلا بقع :2"ربنش ووذ

 نب دمحأ نب ديز نب دمحأ نب كرات: يفيرشلا بقع .22ةهرابم ووذ

 . هللا دبع .ئيوذ مهنمو «ربنش نب ديعس

 .ربنش نب ديعس نب دمحأ نب نآميلتك ف يرشلإ بقع :"'”ناميلس ووذ
 نب نيعملا دبع نب هللا ليخد ةيرخلا بقع :"!ةيلاخنلا
 .ربنش نب ديعس نب دمحأ نب ديز نب هللا ليخد
 نب هللا ليخد نب ىيحي نب ناميلس فيرشلا بقع :(!نيمالسلا
 .ربنش نب ديعس نب دمحأ نب ديز

00 

0( 
40 
)0 
)0 
0( 
007 
 4ك

 ص فئاطلا لئابق روصنتم نب دمحم «غ4١ ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم
 .709/4 .7807 2.55١ ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا .65
 :ةيلاتلا «ةربانشلا فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا
 .(نيعلا) ةدام تحت ؛«ةربانشلا ورمع يوذ فارشألا :رظنا
 .(نيعلا) ةدام تحت «ةربانشلا هللا دبع يوذ فقارشألا :رظنا
 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا ربتش يوذ فارشألا :رظنا
 .(ميملا) ةدام تحت «ةربانشلا كرابم يوذ قارشألا :رظنا
 .(نيسلا) ةدام تحن ؛ةربانشلا ناميلس يوذ فارشألا :رظنا
 , (لادلا) ةدام تحت «ةربانشلا (ةيلاخدلا) هللا ليخد يوذ فارشألا :رظنا
 .(نيسلا) ةدام تحت «ةربانشلا (نيمالسلا) ناميلس يوذ فا رشالا :نرلقنا



 كك (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دج سما دبع رفاظ نب زا هقيرشلا بفع :راي ووك م

 نب دمحأ نب ديز نب دمحم نب تاكو فيرشلا بقع : "7تاكرب ووذ

 نب ديعس نب دمحأ نب ؛, نسحملا دبع نب ةبقث 00000 ١

9 
 نب دمحأ نب ديز نب هللا ديبع نب يدنه فيرشلا بقع :7”2يدنه ووذ- ١

 ريق 0ك

 كن لعل ب كيلا كيو زن روب نع دو يلاط تقر علا حمم اكل لادا

 .ربنش

 .ربنش نب ديعس نب دومح نب (عاّره لي ثِلغ فيرشلا بقع :27ثيغ ووذ- ٠١

 نب ديعس نب نسح نب بلاط يبأ نب .ميهاربإ”نقيرشلا بقع :؟"'ميهاربإ لآ- 4

 .هتدام تحت لك ذاخفألا كلت يف انعسوت دقو

 )١( (ءابلا) ةدام تحت «ةربانشلا زاب يوذ فارشألا :رظنا .

 .(ءابلا) ةدام تحت «ةربانشلا تاكرب يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(ءاثلا) ةدام تحت «ةربانشلا ةبقث يوذ فارشألا :رظنا (5)

 . (ءاهلا) ةدام تحت «ةربانشلا يدنه يوذ فارشألا :رظنا (:)

 . (ءاطلا) ةدام تحت «ةربانشلا (بلاوطلا)» بلاط يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(نيغلا) ةدام ثحت «ةربانشلا ثيغ يوذ فارشألا :رظنا (1)

 .(فلألا) ةدام ثحت « ةريانشلا ميهاربإ يوذ فارشألا ؛رظنا (00)
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 ةريانشل : دشلا تابعوا ةارشألل ةعم اجلا ةرجشملا



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نا

21١7/1 

 ةربانشلا ربنش ووذ فارشألا

 فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن :27ةربانشلا فارشألا ذاخفأ دحأ مهو
 :ةرداتكلا ةفاك دج ءرسق نب كيغس ديعحأ نب ديك نب دما نبأ "ارضه

 فارشأ ةرشع نمض ناكو ؛ثيللا ريمأ ريثش نب دمحأ فيرشلا مهنمو

 ىلع ًاريمأ هحيشرتل ايكرت ىلإ رصمب يويدخلا ناويدلا نم ريرقت مهلمش
 ًالجر ناكو» م1877 ليربأ قفاوميلا/ه778١ نابعش يف ةمركملا ةكم
 . 29«رابتعاو راقو اذ ًائيمأ ًامزاح

 : مهنم ؛عورف ىلإ '”يلاحلا:دهعلا يف هبقع عرفتيو
 .دعس ووذ

 .دمحم ووذ

 . ةركاكسلا

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةربانشلا نم رينش يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 :ةرهاقلاب ةيموقلا قاثولا راد : عجار اة

 يلاعلا بانجلا نم) م1877 قفاوملا /ه1778 نابعش ١9 خيراتب ١4 :مقر ةقيئو -
 .(ةكم ظفاحم ةرضح ىلإ

 ظفاحم ةرضح ىلإ يلاعلا بانجلا نم) 1778 نابعش ١8 خيراتب 84 :مقر ىرخأو -
 . (ةكم

 باتعألا ىلإ رصمب يويدخلا ناويدلا نم ريرقت) يكرت ةيعم 777 رتفدب ىرخأو -
 . (ايكرتب

 .يربنشلا دعس نب هللا دبع نب يلع فيرشلا ةياور بسح )(



 7 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةيرقب فرعت مهتيرقو «نميلا لهأ تاقيم ءايعس يداوب نوئنطقي مهو
 وليك ١؟5 ىلاوخ ةمركملا ةكم بونج نع دعبت ىغو ةرباتشلا فارشألا

 ذاخفأ رثكأ مهو (بارز مأ) فرعت ايعس يداوب ةيرطم عرازم مهلو 0

 .اذدغ ةرياتشلا

 :مهريهاشم نمو
 نمو ةرباثشلل اخيش ناك دقو : يربتشلا دمحأ نب دعس نب رمن فيرشلا ©

 نيعاسلا نمو ةيدابلا نوؤشب ةفرعم هل تناكو ؛هللا همحر مهناسرف رابك

 ةنس اهب نفدو ايعس ةهج بوكرم يداوب يفوتو «لئابقلا نيب حالصإلاب
 يرينشلا رمن نب حلاص فيرشلا هنبا هفلخو م5 قفاوملا /ه

 ١) 1777 ةنس ثيللا ريمأ مكا# :اينشلا دمحم نب ربئش فيرشلا ©
 :رعاشلا لاق هيفو «ةسايسلاو ءاهدلاب فرع دقو «ربنش يوذل ًاخيش

 يلاحورم مولع يرجي 2 ةبيغهمه ةكحض :ُكحض ةولو

 ىلع هابأ فلخ دقو :يربنشلا دمحم نب ربنش نب دمحأ فيرشلا ©

 . ةخيشملا

 ىلع هابأ فلخ دقو :يربنشلا ربنش نب دمحأ نب نسح فيرشلا ©

 .هلهأ نيب ءاضقلاب رهتشا نمم ناكو «ةخيشلا

 :عوضوملا اذه يف انعجار )١(

 :يدالبلا «١5٠؟ بهذلا تارذش :يوازعلا .0250 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 .518 ص نميلاو ةكم نيب

 . ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (؟)
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 3الانورمئاذحول ل وذرامج هدا. ركب كينلا ودايم نيازي رصزير ا ها طع اخ اب
 0 اذضوو بر اهرفود ى عر لهن سف ريل ئ صو روما يروا لب الام وكت م اوتيل عم

 ل (مامصعملاب هك داش روكا تارك ميول ا ثورملا قزح ىو ميلجيو تما لضخ نأ نضو نر فير قود ذاك 0 دك ارو ىعلابو ثعف قلعاردإ عدو اونو ةيرؤكتم اثايرعلا تاو افقرسا زميل رز ةواع ولا فا قود ارو همما.ربر ارم نش يل عا لد
 مين يما تؤراولاب اًنككأو مثلا كوخ ذمتي روك كب ع2 خو رعزفلا لودي هيطم ا دبع

 نا خا راضو اند شد سال اطإو ىلع ةالطإأل 2 يءاذل (ىا سصيرادت اهون رول ١
 متسإس للود
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 ضياع خيشلا ريسع ريمأ ةافوب .ثيللا ريمأ دمحم نب ربنش ديسلا نم باتك ديفت ةلاسر
 ه 1117 ةنس يف ةرامإلا يف هنبا ةعيبو



 ال

 ةريانقلا وت كيف فارشألا ةوشم
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 ربتش نب ديعس نب دمحأ نب ديز نب دمحأ نب ربنش نب دمحم نب ربنش فيرشلا بقع يقاب
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 ربنش نب ديعس نب دمحأ نب ديز نب دمحأ نب ربنش فيرشلا بقع يقاب

716 



 (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 7/7

 (1١1/؟)

 تيكاربلا رومعلا ةربانشلا فارشألا

 .تيكاربلا ؟؟7رومعلا فارشألل ةيسيئرلا ةنسلا ثوطبلا دخأ

 اا اول ا

 ءًاددع رومعلا فارشألا نوطب لقأ مهو مي ىدهب 57 اسمو

 . مهيف يسير عرف مهنا مغر

 ميهاربإ نب ميركلا دبع نب كرابم مفيرشلا بقع يف ليذت مهعيمجو

 "/ 1 1 ٠ ٠

 ()نيعرف يف رضاحلا دهعلا يف مهو
 كرابم نب مشاه نب ضوع نب ميهاربإ فيرشلا بقع :لوألا عرفلا

 هيوشلاو «ليلخ بيرشلا مهو ءانبأ ةعيس بقعأو : يرمعلا يربنشلا

 تايردكلاو ؛«ناطلس فيرشلاو « يكرت فيرشلاو «لداع فيرشلاو «دلاخ

 . ضرع فيرشلاو «دئار

 .هلإلا دبع فيرشلاو ءدمحم فيرشلا :امهو

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا رومعلا فارشألا :رظنا )١(
 . يتاكربلا يزاغ نب ميشح فيرشلا تارجشم «يرلاو يميركلا يترجعشم : عجار )3



 فذ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

117 ) 

 تيكاربلا ةركاوشلا فارشألا

 فارشألل ةيسيئرلا ةعبسلا نوطبلا دحأ مهو «يركاش مهدحاول لاقيو

. : 222 
 ١. تيكاربلا ىسوم يوذ دج ىسوم نب ناميلس نب ىسوم

 : مهو نيعرف ىلإ هبقع عرفتيو

 ةكم نيب ةرحبب نونكسي مهو :نكاتش نب دمحم ووذ :لوألا عرفلا

 ش . ةدحمو ةمركملا

 :مهريهاشم نمو
 زهاني رمع نع ىيفوتو :يركاشلا دمحم نب تيخب نب نسحم فيرشلا ©

 . ةرخبب نروتكست مهو :ركاش نب ناميلس ووذ : يناثلا عرفلا

 ؛مهريهاشم نمو
 «ةدجل مث ةرحبل ًاريمأ ناكو :يتاكربلا يركاشلا دمحم نب تيخب فيرشلا ©

 . "9زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف ةبقعلا ةرامإ ىلوت مث نأ 7 5 300 5000000 000

 .(ميملا) ةدام تحت .«تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 ؛رظنا ««ةركاوشلا تيكاربلا فارشألا بسن يف ةرخافلا رردلا» مهترجشم بسح (؟)

 .ةيلاتلا مهترجشم

 تيخب نب دمحم نب يلع فيرشلا نع ةياور يتاكربلا ميشح فيرشلل تاقيرو نم ًالقن (*)
 . يركاشلا



 نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجبعم 728 ) غلا) ف 5 1 2.

 واع اريمأ ناكو : يتاكربلا يركاشلا دمحم نب تيخب نب دمحم فيرشلا ©

 , ةمطاف يداوب ةناكم هل نممو ءًاضيأ ةرحعب
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 تيكاربلا ىسوم يوذ نم ةركاوشلا فارشألا ةرجشم





 “ام ١ (نيشلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(117/4) 

 تيكاربلا رومعلا ةركاوشلا فارشألا

 :تكاربلا 9 ويعلا كارغالل ةنينلا قولا ننأ
 دا زم ر 2 سب

 512 ملا «ورمع نب ميركلا دبع نب ركاش فيرشلا بقع مهن

 .هبقع هئمو ميهاربإ فيرشلا هنبا «نطبلا اذه سأر ركاش فيرشلا بقعأو

  :مهو «مهباوبأ يف مهرظنا ءذاخفأ ةثالث ىلإ نومسقنيو

 نب ركاش نب ميهاربإ نب ةطمرمت دّيظِس فيرشلا بقع :")ةطمارعلا ١
 .ورمع نب ميركلا دبع

 نب ميهاربإ نب نسحملا دبع نب ربو ىرمع:فيرشلا بقع :22ناربولا  !؟

 .ورمع نب ميركلا دبع نب ركاش

 نب دمحأ فيرشلا بقع :دمحأ يوذب اضيأ نوفرعيو اة يلس ووذ - ''

 .ورمع نب ميركلا دبع نب ركاش نب ميهاربإ

 ادع ؛«ةركاوشلا فارشألا عيمج نكاسم ثيح ماشلا ىدهب نونطقيو

 .ةنرع يداوبو ةماهتب «ليفطو ةماش اونكس نيذلا ةطمارعلا فارشألا

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا رومعلا فارشألا :رظنا )١(

 . يتاكربلا ميشح فيرشلا تارجشمو «يرلاو يميركلا يترجشم :ىف اذك (؟)

 .(نيعلا) ةدام تحت ءرومعلا ةطمارعلا فارشألا :رظنا ()

 .(واولا) ةدام تحت ءرومعلا ناربولا فارشألا :رظنا (:8)

 .(فلألا) ةدام تحت ءرومعلا ميلس يوذ فارشألا :رظنا (ه)





 (ظ - ط - ض - صر فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 مرت

 (:ط ..ط.٠م ض .ص)

 ابار



 م 6

 بوك



 و (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 0 ييحححيييسب سسسصسصجص صصص يبي بصب بج

 مرح

 داصلا





 ففي (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 )ه/ا١(

 ةرلرمألا متفاوعلا هلاص وود قارشألا

 .ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 دجلا .ءيلع نب ميركلا دبع نب دمحم نب حلاص فيرشلا بقع مهف

 .0ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا

 نينبا نم بقعملا تاكرب فيرشلا هنبا نم حلاص فيرشلا بقعأو
 :امهو

 بقعملا نيسح فيرشلا بققغأ .:تاكرب نب ميحرلا دبع فيرشلا لوألا نبإلا
 :مهو ءاتبأ ةعبرأ

 . ناندع فيرشلا

 .نيسح فيرشلا بقعملا :ملاس فيرشلا

 .نيسح فيرشلاو «دلا> فيرشلا بقعأ :دمحم فيرشلا

 «م١1951 قفاوملا /ه ١8١ ةمركملا ةكمب دلو :ميحرلا دبع فيرشلا

 فغش هلو «ةمركملا ةكمب نوجسلا ةحلصمب مدقم ًايلاح لمعي وهو

 فيرشلاو يؤل فيرشلا بقعأ ًارارم مهب تيقتلا نمم وهو بسنلا ملعب

 (ريغصتلاب) ديعس فيرشلا بقعأو :تاكرب نب نسح فيرشلا :يناثلا نبإلا

 )١( ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ”9 95« 11١.

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا (؟)



 (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 :امهو نينبا نم بقعملا

 قفاوملا / هن 1875 ةمركملا ةكمب دلو :ةيعس نب نسح فيرشلا

 ةمركملا ةكمب ىضايرلا ةدحولا يدانب ريهشلا بعاللا وهو ما

 هيف تسنآو ةمركملا ةكمب ًارارم هب تيقتلا دقو ؟ديسلا نسحب روهشملاو

 ديعس فيرشلاو يراشم فيرشلا بقعأو بسنلا ملعب هفغشو همامتها

 . (ريغصتلاب)

 قفاوملا /ه ١755 ةمركملا ةكمب دلو :ديعس نب حلاص فيرشلا

 /ه ١418 لوألا ىدامج يف يفوتو حلاص يوذ ريبك وهو م7

 حالص فيرشلا بقعأو :ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو م14917١ قفاوملا
 .حلاص فيرشلاو..مشاه فيرشلا نينبا نم بقعملا

 نرقلا لئاوأ يفو ءةمطاف يداوب ٍرّيَبِكلا حوذلا ةيرقب مهنكاسم تناكو



 ف (داصلا) فرح /زاجبحلا فارشأ مجعم

)١19/5( 

 ةلدابعلا لماص لآ فارشألا

 مهو .ناواج لهأ ةلماوصلاب نوفرعيو :"7يلماص مهدحاول لاقيو

 .ةلدابعلا فارشألا عورف دحأ

 فارشألا دج «هللا دبع نب لماز نب ")”لماص فيرشلا بقع مهف
 . ةلدابعلا

 يف ةزرابلا تايصخشلا دحأ لِماَص نب هللا راج فيرشلا هنبا ناك دقو

 دهع يف «ةماهلا ثادحألا/ىث هع متعي ناك ىتلاو «ىكملا عمتجملا

 اهثادحأو ةكم ةرامإ نأشب ديعس فيرشلاو ةكم ريمأ ميركلا دبع فيرشلا

 : ةيلخادلا

 :مهو عورف ةعسن ىلإ نوعرفتيو

 نب هللا راج نب هللا دبع نب ديز فيرشلا بقع :هللا دبع نب ديز لآ ١
 . لماص

 دعب ىلع ةقيمغ يحاوض نم ناواجب مهنمو ةمركملا ةكمب نوئكسيو

 .ثيللا ةظفاحم قرش ًارتموليك ٠١

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلف هبقعو لماص فيرشلا ةريس ركذ يف عسوتلا بغر نمل (؟)
 015 .50 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا +518 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا

 :نالحد ء195 ؛757 ص 7 ج 4!١. ص 7 اج نمزلا ءالضف فاحتإ :ىربطلا

 ؛84 رخافلا ردلا :رهاطلا ء1ه5 ءل“ا١ .ءلء5 ل١ ضخ ىلا ص مالكلا ةصالخ

 نم :روصنم نب دعاسم .05 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ء4١٠ 8 ٠١7.

 .17 ص ةيناندعلا لئابقلا



 (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0/6

 :مهريهاشم نمو
 :يلدبعلا يلماصلا ديز نب كرابم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم فيرشلا ©

 يلاوح ذنم ةمركملا ةكمب ميقيو ؛ةلماوصلا فارشألل يلاحلا خيشلا وهو
 نسم مورشم وهو .مهحلاصم ءاضقل ناواجب هلهأ دواعيو .ةئس 0

 رصان يوذ نم ةفيرش ىرخألاو ةيلماص ةفيرش امهادحإ نيتجوز
 .ءانبأ ةرشع يف ًايلاح هبقعو «تيكاربلا

 نب كرابم نب نيسح نب دمحم نب نيسح نب دمحم نب نيسح فيرشلا ©
 فارشألا بسن يف ةلماكلا ةرجشلا) ةرجشم بحاص وهو :يلماصلا ديز
 هتايورم ضعب نم تدفتساو هب تيقتلا نمم وهو .(ةلماوصلا ةلدابعلا

 .ةلماوصلا فارشألا نع

 لقأ مهو .«لماص نب هللا راج نب نورس فييرشلا بقع رس لا 7

 .ةمركملا ةكمب ًايلاح مهنكاسمو ادع ةلماوصلا فارشألا عورف

 نب ميهاربإ دعس فيرشلا بقع (ةطقانحلا مهل لاقيو) :دعبس لآ - *
 .ةمركملا ةكمب مهنمو ناواجب مهرثكأو «لماص نب هللا راج

 ةكمب مهو «لماص نب هللا راج نب ملاس فيرشلا بقع :ملاس لآ - ؛
 . ةمركملا

 نب هللا دبع فيرشلا بقع :(ةيراعشلا مهل لاقيو) : هللا دبع لآ 5

 .لماص نب هللا راج نب هللا دبع نب كرابم فيرشلا بقع :كرابم لآ - ١



 ,ىى١ (داصلا) فرح /زاجححلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 خويش نم وهو :يلماصلا بلاغ نب بليطم نب نيسح دمحم فيرشلا
 .ةئس ١+ ىلاوح ذنم ىفوتو ةلماوصلا فارشألا

 . ةلماوصلا فارشألا

 :ناعرف امهو .لماص نب هللا راج نب ديعس فيرشلا بقع :ديعس لآ 1

 . حيفالصلا «ةدمحلا

 :مهريهاشم نمو
 لمش خيش ناكو :يلماصلا حافلص نب دماح نب رمع نب دمحأ فيرشلا ©

 م٠191 قفاوملا /ًابيرقت ه1 ة(5ب ىفوت دق ةلماوصلا فارشألا

 .يلاحلا خيشلا هفلخو

 .ةمركملا ةكمب مهنم ريثكو ثيللاو ةقيسغ:ّنيب ناواجب مهنكاسمو

 .دجن ةيلاعب ةينر ناكس لماص لآ ريغ مهو





 المال

 .ةلماوصلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 2 0 د 5-5



1, 

 ةلدابعلا ةلماوصلا فا رشآألا ةرجشم



 لصا ز نتف لصاص ني هللا زامل ففي لأ

 ةرجشم
5 

 : 3 3 4 في لا
4 



 . 87م1

 ةلماوصلا هللا دبع لآ فارشألا ةرجشم
 لماز نب لماص نب هللا راج نب هللا دبع فيرشلا



 لماز نب لماص نب هللا راج نب هللا دبع فيرشلا بقع يقاب



 (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجععم اا

)11/ 

 ةلدابعلا لماص لآ فارشألا

 دحأ مهو .ةينر لهأ ةلماوصلا مهل لاقيو «يلماص مهدحاول لاقيو
 . )ةلدابعلا فارشألا عورف

 يمن يبأ نب نسح نب هللا ديع نب نيدباعلا نيز نب نيسح ني نسحم
 . يناثلا

 هيل يداوب شيعي نيدباعلا نيز نب نيسح فيرشلا مهدج ناكو
 ةلود تالاجر نم نيسح نب نسحم فيرشلا هنئبا ناك امك ,25)كفاطلاب

 حلصلا هيدي ىلع مت يذلا وهو دْيَز نب َدَعَس فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ
 قفاوملا/ه7١١١ ةنئس ةيولجلا فارشألاو ؛ةمركملا كم نيمأ ني
2 

 نينبا نم بقعملا روصنم فيرشلا هنبا نم لماص فيرشلا (497بقعأو
 .ديهف فيرشلاو .هللا دبع فيرشلا :امهو

 نم ةينر ةرامإ مهيفو ءزاجحلا قرشب دجن ةيلاعب ةينر ةنيدم نونكسيو
 .*هدقلا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا )١(
 1١٠١. ص رخافلا ردلا :رهاطلا (؟)
 ١78. 0157 ص مالكلا ةصالخ : نالحد 9

 .اشاب يلع ةرجشم عجار (؛)
 لئابق مجعم :رساجلا دمح ؛2 .ها0 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا (6)

 .057 ص بختتملا : يئاطلا ,45 7 سب .*ه حج ةكلمملا



 كا (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :اقباس مهريهاشم نمو
 ةينر ىلع ًاريمأ ناكو :لماص لآ هللا دبع رصان نب ناحيف فيرشلا ريمألا ©

 .زيزعلا دبع كلملا دهع يف

 فيرشلا اعد امدنع ةديصق ىقلأ يذلاو :27ناحيف نب رصان فيرشلا ©
 ةليبق يقابو ناطلس فيرشلل لاق «هينر فارشأ ءهيل يداوب رعفلا ناطلس

 : نيبرقألا مهتمومع ءانبأ روعفلا

 نيحالملا مظن ناحيف نبا لوقي

 نيبصان رادللو نيروازم اني

 نيعلا يف نونلا هفيص مهو انح

 نتِسبيرق دودج نم مهو انحو

 مهأرو يمحيو هعبر نع بوني

 مهادع مطلت :سلملا روعفلا راد

 مهاصن ةيسئسمت كعس مشاه دالوأ

 مهالعهنمزالانيلع ىلهلاو

 )١( ص ناطلس فيرشلا ناويد :ناطلس فيرشلا 1١1.



 (داصلا) فرح /زاجحملا فارشأ مجعم ايو

22 

 بوعصلا فارشألا

 .٠ يبحص مهدحاو 0ع

 يوذ نم 2)هيهاربإ لآ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا نوطبلا دحأ مهو
 م 500 5 0000

 نب نسخ نب ميهاربإ نبأ "بعص فيرشلا بقع مهف قاوشلا لهأ نسح
 لوألا يمن يبأ دمحم نب ةثيمر نب نالجع نب نسح نب ميهاربإ نب دمحأ
 : بقعأو

 دمحأ فيرشلا 5

 ةثيمر فيرشلا - ؟

 - :يهو 7ةيسيئر ذاخفأ ةعبرأ ىلإ نوعرفتيو
 نب ميهاربإ نب ةريمش يبأب بقلملا نسح فيرشلا بقع :ةريمش يبأ لآ
 مهنمو ءرهاوزلا ملس ةيرقب ةيبونجلا ةقاشلاب مهنكاسمو .بعص نب ةثيمر
 نب يلع فيرشلا مهريبكو ءبوعصلا ةراحب مومجلاب ةمطاف يداوب
 .يبعصلا ةريمش يبأ نسح نب يلع نب نسح نب دمحأ نب ميهاربإ
 نب دمحم نب زيزعلا دبع نب ديبع نب مشاه فيرشلا بقع :مشاه لآ - ؟

 .١84 صا“ ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع :عجار )01(
 2516 ص زاجعحللا لئابق مجيعم : يدالبلا 216١ ص فئاطلا لئابق :روصنتم نب لمحتم

 .5 ص ةمركملا ةكم ةيدوأ :هسفن فلؤملا
 .(فلألا) ةدام تحت ؛قاوشلا لهأ نسح يوذ نم ميهاربإ لآ فارشألا :رظنا ()
 . بوعصلا ةرجشمو رورس فيرشلا ةرجاشم : كلذ يف عجار اهل



 ك١ (داصلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 . بعص نب ميهأربإ

 يداوب مهنمو ءرهاوزلا ملس ةيرق ةقطنمبو ةيبونجلا ةقاشلاب مهنكاسمو
 :عورف ةثالث ىلإ نومسقنيو بوعصلا ةراحب مومجلاب ةمطاف

 . نسح لآ

 . دمحم لآ

 .ديبع لآ

 :مهريهاشم نمو
 مهريبك وهو : يبعصلا مشاه نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دماح فيرشلا 5

 .ىلاحلا دهعلا ىف

 بسنلا)» ةرجشم بحاص يبعصلا نسخ نب دمحم فيرشلا مهنمو

 ضعب هنع تذخأ نمم وهو ؛ٌبَوكَصْلا ٍفارشألا بسن ىف بوبحملا

 .مهتايورم

 دمحم نب زيزعلا دبع نب ديبع نب هللا دبع فيرشلا بقع ؛ هللا كيه لآ - ”*

 . بعص نب ةثيمر نب ميهاربإ نب

 .بوعصلا ةراحب مومجلاب

 :مهريهاشم نمو
 . يبعصلا ديبع نب هللا دبع نب نسح نب هللا دبع فيرشلا ©

 : يبعصلا هللأ ديع نب نمحرلا دبع نبا (ديسلاب روهشملا) دمحم فيرشلا 5

 . بعص نب ةثيمر نب ميهاربإ نب دمحم



 (ظ ط ض ص) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 3

 ريغص عرف مهنمو ؛رهاوزلا ملس ةبرقب ةيبونجلا ةقاشلاب نونكسيو
 .بوعصلا ةراحب مومجلاب ةمطاف يداوب

 :مهريهاشم نمو
 رضح مه ١17037 ةنس يف : يبعصلا مشاه نب دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 ةنس يفوتو .'"”يدوعسلا دهعلا يف ثيللا ةرامإ ىلوت دكر ولع
 . ةرحبب نفدو ًابيرقت ه0

 نكسب : يبعصلا نديهر دمحم نب ديبع نب دمحأ نب دمحم فيرشلا 3

 .ةيلامشلا ةقاشلاب مهلجو ثيللا بونج هبقع

 . يبعصلا ديبع نب يلع فيرشلا ©

 .يبعصلا مشاه نب دمحم-نب.زيزعلا دبع نب دمحأ نب ديبع فيرشلا 0

 .هللا باتك ظفحي نمم وهو «ةيبونجلا ةقاشلاب ةبوحاس
 يف مومجلاو ةورع نبأ ةيرق نيب ةمطاف يداوب نونكسي نم مهنمو

 ةنس لئم اثيدح اهب اونطوتسا ثيح «مهيلإ ةبسن بوعصلاب فرعت ةراح

 .م1 قفاوملا /ًابيرقت ه٠

 .ه /9*١7 ةنس يناثلا ىدامج ١١ يف ؟+4 ددعلا :ةلبقلا ةديرج )١(
 . مشاه نب زيزعلا دبع فيرشلا نييعت نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (؟)



 كلر (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 5 تنس ؛ملرطح لا شييلل | ل ١ آه اك ىلا ل هينلانولاطب# هبرؤؤمل دب
 : اضع ميج ع عروما ماه يزيعلادبع (مف انرع [ يتساكلراب كذ دعب ماودل ادم ايمو مس ) طلت مايمع مدل

 رمل نسل ناو مكارم ! لام انو كو تح ع بج له رت كار كيم انعويت ىريو فدرعم اب مكرم اي ناو انوار ودير رص

 ةلالاب رض اهدح م قرصم بجرم سر حب ارت ثيللا ص حجي ر يعل ل كه ذه اي دنا الا رثلالو لبلكإل كلغ نوت 3

 رضا و اءرمشللا الو ليش ال يف ضرع اي انام انلل نيزئظم ارنوككساذ<كن ماو اًعجرغ لاهرل فوشن ساد 2

 مام صيعتو موسرلا رسم فط سر نياهالاو عز ار ئيض يعل يع نواه تاق رهلاربعإم الا عقر اف سائلا سرين
 ١ 0 ا نراي فيت ايلع انساك ب ال أيدت

 جفت

 زيزعلا دبع كلملا نم مشاه نب زيزعلا دبع فيرشلا ةرامإ نأشب ثيللا لهأ ىلإ ةقيثو
 ها 147 ةنس ىف ةخرؤم



 (داصلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 6

)11/9( 

 نادمصلا فارشألا

 .ينادمص مهيلإ ةبسنلاو .0©2نادمصلا فارشألا

 يوذ نم ؟هيهاربإ دالوأ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا نوطبلا دحأ مهو
 . قاوشلا لهأ نسح

 نب دمحأ نب نسح نب ميهاربإ نب ؟7دمصلا دبع فيرشلا بقع مهف
 نب ةثيمر نب نالجع نب نسح”َنْب ميظاربإ نب دمحأ نب نسح نب ميهاربإ
 .لوألا يمن يبأ

 ملسو «رافح ةيرق نيام نادصتتتلا َتئاَوْشالا ةليبقو نكاسمو

 مهو ندرألاب مهنمو ؛ةدجو «ةبسحألا يداوو «ثيللاب مهنمو «ةرهاوزلا

 ىيحي نب دمحم نب يلع نب دمحم نب نسحلا فيرشلا بقع نم
 .ه١114١ ةنس اهيلإ اولحر ؛«ينادمصلا

 :اميدق مهريهاشم نمو
 ه 1750 ةنس يفوت «نادمصلا خيش :ينادمصلا يديرع نب فيرشلا ©

 . ابيرقت

 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ؛١5 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار )00(
 ةمركملا ةكم ةيدوأ :هسفن فلؤملا ٠١١«, ص نميلاو ةكم نيب :هسفن فلؤملا ,4
 .ا ل4 ص

 .(فلألا) ةدام تحت «نسح يوذ نم ميهاربإ دالوأ فارشألا :رظنا )0

 .رورس فيرشلا ةرجشم :عجار (*)



 ,” (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :دمصلا دبع نب يأع نب نسح نب ىيحي نب دمحم نب نيسح فيرشلا

 هدد ةينعلا ةقيرشلا ةكفريسأ دهع يف «نادمصلا فارشألا ةليبق خيش

 .ًابيرقت ها٠060١١ ةئس يفوت درو

 نادمصلا خيش :ينادمصلا ىيحي نب دمحم نب يلع نب ميهاربإ فيرشلا

 .ه١ا7ا/8 ةنس ىفوت «قيباسلل افلخ

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 نب ميشك ريهشلا دمحم نب هللا دبع فيرشلل ًافلخ ءرضاحلا دهعلا
 .ها5٠5١ ةئس رافحب ىفوتملا ,«ينادمصلا يلع نب ميهاربإ

 نب ميهاربإ نب ؛ رصان نب دمحأ نك لثها+ نب دمحأ نب و

 .رضاحلا دهعلا يف مهرابك نم :دمصلا دبع نب يلع نب جارس

 خيشلا دي ىلع سرد «هيقف :دمصلا دبع نب يلع نب ميكحلا دبع

 .ه7١5١ ةنس لاوش ىف ةدجب ىفوت «يواعرقلا هللا دبع

 نب نيسح نب ديعس نب نيسح نب دمحم نب نيسح نب دمحم فيرشلا
 ةرجشم دادعإب مئاقلا : ينادمصلا ميكحلا دبع نب ديعس نب هللا دبع

 ةي تيقعلا دقو «ةميق ةيبسن ثاحيبأ هل نممو «ناتعضلا فارشألا

 .هتايورم ضعب نم تدفتساو

 )١( ص ةيناميلا ةلحرلا :تاكربلا فرش 18.



 (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ,”آ

)18٠:( 

 ةيواقنعلا ريغص يبأ لآ فارشألا

 نيكستب اهنوظفليو  ريغص ةملك ريغصت  ريغص يبأ لآ فارشألا
 ينب فارشألا تويب دحأ مهو «ةددشملا ءايلا رسكو نيغلا حتفو داصلا

 لي واقعا

 نب دمحم نب )ريغص وبأ ريهشلا "”دمحأ فيرشلا بقع مهو
 عرفلا اذه سأر دمحأ فيرشلا ناكو «يواقنعلا يديس لآ دج ليعامسإ

 .(92ه ١7180 ةنس دعب فوتو ءانقب ةيواقنعلا فارشألا رابك نم انقب

 :امهو نينبا بقعأو

 .ميحرلا دبع فيرشلا ١

 .دمحم فيرشلا ١"

 .انق ةنيدمي نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 :يواقنعلا ريغص يبأ دمحأ نب دمحم نب ةزمح نب يحتف فيرشلا 8

 .(نيعلا) ةدام ثحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةيواقنعلا ريغص ىبأ لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 زويل < قلع. 144 نط رعت ةيورغ ؟لولسكت 48٠ نص * دع بالا رضي: يعافرلا (8)

 .07 ص نابرعلا :رماع ناميأ .17/ ص ةيبهذلا
 ءه 1١87 ةنسل 4١ مقر انق ةمكحم تاداهشإ لجس «ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد (4)

 .ه 1١7886 ةنسل 4 تاداهشإ لجس



 7 / (داصلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مها ةنس انقب ىفوتملا انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب قباسلا ماعلا ريدملا

 .م1991 قفاوملا

 /5 زهاني هرمعو :يواقنعلا ريغص يبأ دمحم نب ديمحلا دبع فيرشلا ©

 .رضاحلا دهعلا يف مهريبك وهو «ةنس

 دقو : يواقنعلا ريغص يبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم نب كرابم فيرشلا ©

 ه 17917 ةنس أرمعم اهب يفوتو ةرهاقلاو انقب ةعاجشلا يف هربخ عاذ

 .ما066 قفاوملا /ًابيرقت

 ريدملا : يواقنعلا ريغص يبأ دومحم نب دمحم نب يداهلا دبع فيرشلا ©

 . ةزيجلاب ميلعتلاو ةيبرتلاب ماعلا
 ريدملا : يواقنعلا ريغص يبأ دومخف نب ىفطصم نب طسابلا دبع فيرشلا ©

 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدمب

 :يواقنعلا ريغص يبأ دومحم ىفطصم نب طسابلا دبع فيرشلا روتكدلا ©

 ذي ةطييعلا هي يلع ويدولا
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 ةيواقنعلا ريغص وبأ لآ فارشالا ةرجشم

 ليعاق“] نب دمحم ني /7

 ا يواقتعلا يدوس روب 5





 (ءاللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 20و

 ءاظلار ءاطلا

 را





 م (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(181) 

 تيكاربلا نيسح يوذ بلاط يبأ ووذ فارشألا

 .تيكاربلا نيسح يوذ نم 7ثيغ يوذ فارشألا عورف دحأ يه

 نب ىيحي نب نيسح نب ثيغ نب بلاط يبأ فيرشلا بقع مهف
 رثكأ نوفرعي مهنأ الإ «تاكرب يوذ ةفاك دج تاكرب نب ميهاربإ نب تاكرب

 . ثيغ يوذب

 «ثيغ فيرشلاو .عازه فييرشْلا .:مهو «ءانبأ ةثالث بقعأو

 يداولا ةرامإ مهيف تناكو «ةمطاف.يداوت”ةؤرع يبأ ةيرقب مهنكاسمو
 - :نم لك يلاوتلا ")ىلع مهنم اهالوت نممو 1 ١

 ينيسحلا بلاط يبأ نب ثيغ نب زيزعلا دبع نب ناطلس فيرشلا - ١

 فيرشلا دهع ىف ةمطاف يداوب ةيدابلا نابرع ةرامإ ىلوت دقو :ىتاكربلا

 ةنس يفوت ىتح يدوعسلا دهعلا يف مث زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا

 .م1978 قفاوملا /ه 47

 هيخأ دعب ىلوتو :يتاكربلا ينيسحلا زيزعلا دبع نب ملاس فيرشلا - ؟

 م1975 قفاوملا /ه ١70١ ه  ١05 ةنئس ذنم ةمطاف يداو ةرامإ

 .م1957 قفاوملا مه 157 ةنس يفوتو م5

 يداو ةرامإ ىلوتو :يناكربلا ينيسحلا ناطلس نب دمحم فيرشلا “"' 

 .(نيغلا) ةدام تحت «نيسح يوذ نم ثيغ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةترجشم بسح « ينيسحلا اضر نب دمحم فيرشلا ةياور )3(



 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

 و ا

 اه :١١5 ةنس ذنم ةريصق ةرتف هتيالو تناكو «هئياو همع دعب ةمطاف

 .م١197- ١9758 قفاوملا/ه 6١

 :مهريهاشم نمو
 ةناكم هل تناك :يتاكربلا ينيسحلا دمحم نب بالث نب دمحم فيرشلا ©

 ميهاربإ يوذ ةرجشم بحاص وهو .؛باسنألاب مامتها هل ناكو «هنمز يف
 /ه ١778 ةنس يفوتو نيزاوجلا فارشألا ةرجشمو «تاكرب لآ نم

 .م919١ قفاوملا

 رهشأ نم وهو :يتاكربلا ينيسحلا بالث نب دمحم نب فرش فيرشلا ©
 نم ناكو .يدوعسلا دهعلا يف مث فارشألا دهع يف نييعرشلا نيماحملا
 ةرهش هلو ءايندلا نوؤش يف ادهاز :ناكو «ةيعرشلا ضيارفلا ءاملع

 ١١ قفاوملا/ه ”١51٠ ةنس ةلعبتلا»يذ 7” يف ةكمب يفوتو «ةريبك

 دق ًاماع 40 زهاني رمع نع :ةتعكيتا“ةكمب نفدو م1987” سطسغأ
 200 هزاجيسلا تنال اجسر» هباتك يف يلالفلا هركذ

 رابك نم ناك :نيسح نب ثيغ نب بلاط يبأ نب ثيغ فيرشلا »
 ةنس ىمن ىبأ نوناق ىلع نيعقوملا فارشألا دحأو ءهنمز يف فارشألا

 00 .م1976 قفاوملا مله

 نرقلا لئاوأ يف شاع :بلاط يبأ نب ثيغ نب عزايه نب يلع فيرشلا ©
 نيناوقلا يف نيسح يوذ فارشألل ًاعجرم ناكو ءيرجهلا رشع ثلاثلا
 . مهناسرفو مهئارعش نم وهو «ةيليقلا فارعألاو

 ًاذاتسأ ناكو :يتاكربلا ينيسحلا ناطلس نب هللا دبع نب رصان فيرشلا ©
 رعاشمو ةمركملا ةكم خيرات يف تافلؤم هل ىرقلا مأ ةعماجب خيراتلل
 .م1489 قفاوملا /ه ١5٠١ ماع يفوتو جحلا

 18١. ص ١ ج «زاجحلا تالاجر :يلالفلا مشاه ميهاربإ 00(



 م. (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 بلاط يبأ نب عازه نب دومح نب دعس نب يلع نب عزيه فيرشلا
 ماع ريدم اهنمو ةقومرملا فئاظولا نم ديدعلا لغش :يتاكربلا ينيسحلا

 هلو ًارارم هب تيقتلا نمم وهو ءةمركملا ةكم ةرامإب ةماعلا قوقحلا

 اليكو ًايلاح لمعيو ءسانلا ةفاك نيب ةدومحم هتريسو ةديمح تافص

 .تفلكتلا دهاسلا ةعركملا ةكع.ةقطنم ةزامأل

 لوأ وهو :يتاكربلا ينيسحلا بالث دمحم نب فرش نب ديز فيرشلا

 اذه نكي ملو «ةمطاف يداوب ىرقلا نم اهلوح نو ةورغ يبأ ةيرقل ةدمع

 نممو «هتايورم نم اريثك تدفتسا نمم وهو «ءاقباس ادوجوم بصنملا
 .ًارزاؤمو ًاحصان قيفرو خأ ريخ- ناكف «يتالوج نم ريثك يف ينقفار

 قرطلا عرف ريدم :يتاكربلا نيسحلا هللا دبع نب اضر نب فرش فيرشلا
 . فئاطلا ةظفاحمب لقنلاو

 ةطرشب مدقملا :يتاكربلا ينيسحلا رصان نب هللا دبع نب نوع فيرشلا

 ١57١ ةنس ةالعملاب ةكمب نفدو ةورع يبأ ةيرقب يفوتو ءةمركملا ةكم

 .م١١٠٠5 قفاوملا /ه

 فارشألا ةرجشم بحاص :يتاكربلا ينيسحلا فرش نب جارس فيرشلا

 يوذ تارجشم نم اهب تنعتسا يتلا يهو ؛«تيكاربلا نيسح يوذ

 ةخرؤملا بالث نب دمحم فيرشلا هدج ةرجشمل لامكتسا ىهو «نيسح

 .م959١ قفاوملا /ه11717 ةنس يف







 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م

)١497( 

 نييتاريخلا بلاط يبأ لآ فارشألا

 .©20تاريخ لآ فارشألا ذوخف دحأ مهو «يبلاط مهدحاول لاقيو

 . تاريخ

 .عازه فيرشلا هئبا ادع مهلم ةّتس يف ةيشعو دان 7 نيت بقعأو

 تارسخ لآ فارشألا ةعلق مهلو .ًاددع تاريخ يوذ ذوخف رثكأ ومه
7 

 : يلاتلاك مهو

 بلاط يبأ لآ مهل لاقي هتيزذو ٠ :بلاط بأ نب دمحم فيرشلا ١
 ريمألا مايأ يف ةطماص بحاص ناك دقو ءرجح يبأو ةطماص نونكسيو
 هل مجرت يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم كلذو لثجم نب يلع
 تيبلا لهأ نم ءالضفلا ةيقبو نيلماعلا ءاملعلا نم) :لاقف «شكاع
 ١7717 ةئس يفوتو م044١ قفاوملا /ه ١؟5١ ةنس دلو . . .نيرهطملا
 . 200018557 قفاوملا /ه

 :ةداقبلا) ةفام تحت ءتاريقع لآ فارشألا :رطنل (1)
 .ةيلاتلا بلاط ىبأ لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 .14 .17 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (5)
 .(44) مقر ةروصلا ؛ةعلقلا ةروص : :روصلا قحلم رظنا (4)
 . ١١890 ص رردلا دوقع )2(



 414 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو

 ًاهيجو ناكو :بلاط يبأ دمحم نب ىيحي نب دمحم نب يلع فيرشلا ©

 . "97 يلشولا هل خرأ نميلاب ةرهزلا صاوغ يف ًامدقم

 قي ا ماس ما اوال

 نع ا ولا

 نبا رب صو يطير دبع ورا تلت ىلا د نا اريحا

 :بلاط يبأ دمحم نب ىيحي نب دمحم نب دومح نب دمحأ فيرشلا

 تاريخ لآ فارشألا بسن ةفرعم يف تاراشإلا حضوأ) باتك بحاص
 . ةطماصب نفدو م قفاوسلا /ه75 1١5 ةنس ىفوتملا 21 ىنسحلا

 وهو :دومح نب دمحأ نب يلع نب دومح فيرشلا بيبطلا روتكدلا

 نروشبلا رد بتاكلا

 . رجح "

 م روم 0 ةرهزلا ا :افيأ يبخل 0 ١

 بلاط يبأ لآب ًاضيأ نوفرعيو :بلاط يبأ نب ٠ روصنتم فيرشلا - :

 مهخيشو «ةلق مهو شيرع يبأ ةمكاح يف مهضعبو رجح ابأ نونكسيو
 .يمركملا روصنم فيرشلا وه يلاحلا

 . © ص نسحلا ءانثلا رشن : يلشولا (١؟)و )0(



 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4٠١

 .ةمراكملا

 شنلا لآب فرعي هبقعو شنلاب ىنكيو :بلاط يبأ نب دومح فيرشلا - 5
 مهتمومع ءانبأ بقل رضاحلا دهعلا يف مهيلع بلغيو «ليلق بقع هلو
 نب نسح فيرشلا الإ رضاحلا انتقو يف مهنم قبي ملو ةمراكملا

 مهنمو «ةطماصب ةيشرطلا ةنيدم نونكسيو هونبو شنلا نسح نب دمحم
 ةرهزلا نكسي نم مهنمو كوبتو ضايرلاو ةدجو رجح ىبأو نازاجب

 دا

 :مهريهاشم نمو

 يذلا وهو :يتاريخلا يمركملا يلع نب نسح نب دمحم فيرشلا ©
 ةيدوعسلا رايدلا يتفم ميهاربإ نب ٍدَمَحَم خيِسلا نم ىوتفلا هنأشب تردص
 تيب نم مهيفكي ام مهئاطعإو | «تيبلا لآ ىلع ةاكزلا ميرحت» نأشب
 نسعي نم تيفكتاو ةظفانف ةحردنن ميعيزملا حمم وهو ؟0لايلا
 08 ا

 .(ميملا) ةدام تحت «؛ةمراكملا فارشألا :رظنا )١(
 :مقرب ضايرلاب ءارزولا ةسائر ناويد سيئر نم ًارمأ ؛يلاتلا باطخلا يف :عجار (؟)

 .م14131 سطسغأ 19 قفاوملا مه ١587/0/7 يف ١
 .فلؤملا عم ةمراكملا فارشألا ةدام يف هتروص :رظنا هنآ



 م١1 (ءاطلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 يي لاما 04

 لديول مد 2 م
 لرجل يا مئيسل عبرت ٠ . اا
 ٠ مدس يسال كاف ىلا يح ر 1

. 
 حمس 2#

00 

 ع ىو 0 ل

 >> مص 1
0 35 * 

 1 5 ىلا

. 
 كة م فلو

5 
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 نما امري للا هظفس زيزملا ديمنه. لاح كلبا ةنالجلا بحام ةرهح ىلا زاجنم للا هم نب ليزملا دهم نم
 | دهب هتاكره هللا طسرو مكيلع راس

 كسيبييلا للا نم يستا طري؟ كرصع نيا دس نم دسم وع كمل! نم لأ مدقلا بلال ةلربي مكنلالجل نراذ
 ميت سوسن ملل هعر ميهارياني دسم يدل حاسس س ةراداسلا نرتللا هرم هلئتريي ءلاص ةقطشم
 ريك دبا دسأ نب ادعسم رعادلا ركاذ دلو ٠ لالا تيب نم مهينكرام ميدالسا نمعتر هيبلا ىلعآ ىلع ةاتزين

 بسس سرت كر هزهملار ىساتيلاو لمارإلا مينو 2 «ارتن مهيلعاضييلا لا نم ةريكرسا هطماس ةقليطب دجوم هلا

 , اين لاسلا تيبس اوُطمبيو ابيب حنسلا يرتنبارو دم خيرات نم مهيل بريسلا ةاكز فرص
 ملكتلالج هلري نو نآزيج ةاهلا نعاو هطمابع يخآق ليا نع ةدجلا نيوكتب رسالا مكتلا المج نم رجرا اذل

 ةاكرللا نم الدي لالا تيبنع ميدان هياوريدلاسر هطماس ىل نب درج رسلا يبلأ لها لارس] ةسار دل

 هئنراابسلا راشسلا يرتفلا هتششت لأ ةيفت دجأ ميش دهو نأ نازي برت الم ىنعيبلا لها ١ دكحر
 تح يللا ىلا انبتلا تس نذل هيلا لميا ةيساسس لم بجأولا ١ ف رديه ' انملا هررلو هتسامس رك نار اجتررص

 اسيشم هللا ىشر بلاط بأ تب نع ينبا نيسعلار نمسلا مرد عيبج مهمل لل دو مملاه وذي معرب ملسو يلع

 - + ٠ .. مهاه يني نم هوسئتيثب نم حيسجر 3 كاسلاو فارش 41 رئاسو مهيلا بسندب نمر
 ةسميسم لاك كرلحت نير ةيمرشلا ىرقسللا نم لس يملا ناخالاو ماجضركا نا: مكتلالج , ىرلم راضي #ر

 قامت ل * ناني الا ىلاك نمو ملسو هيلم هلك يلص نام ليميفا ١

 ٠ هاشر بينا دلل طين راد ةدبخ لزِجيْنا ىتامثو هلاعبس هللا لاساو

 . 00003 سر و

 ماملا سئرلا 7 95

 كاسر الار ةرم هلناو *اتل الار : 4

 ا ا ١ : مرسلا ذا 2-07

 0 - مة عو /ع

 نب دلاخ كلملا نم زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىتفم بلطو ىوتف

 ام تيبلا لآ ىلإ هبسن حص نم لكو تاريخ لآ نم بلاط يبأ لآ ءاطعإب زيزعلا دبع
 لاملا تيب نم مهتجاح دسيو مهيفكي



 ةرجشم
 نويتا لل بلال 5 9-5 ف ارشألا -

41 



 بفع

 رجّشملا
 ةيلانلا

 ا

 م17



 بقع

 م1



 م41 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (1م86)

 ةربانشلا بلاط ووذ فارشألا

 . "'7ةربانشلا فارشألا ذاخفأ دحأ مهو «بلاوطلا» مهل لاقيو

. 78 5 : 2-0 1 

 . ةرباتشلا دج ربئش نب ديعس

 مهو «ةيوحلا برق فئاطلا ٍقرتش.لامش برش يداوب مهنكاسمو

 ةمرخلا ىلإ حزن نم مهنمو“ ؛ةربانيشلا ناميلس يوذ فارشألا عم «ةرثك

 اهب ًاميدق اوحزن ثيح ةمركتلا“ةكمت جهنمو 1 اا مح

 ةكمب مهعورف يقاب عم :نوطلتخم مهو (ةريانشلا مهتمومع دالوأ يقابك

 امو ةمركملا

لا ووذو هللا ديبع ووذ :مهعورف نمهو
 5 ديلا ووذو نسح

 :مهريهاشم نمو

 ةربانش ريبك دعيو مهخويش نم ناكو :يربنشلا نيسح نب دعس فيرشلا ©

 يماح هنإ هنع ليقو ةأرجلاو ةعاجشلاب فرع دقو «هنمز يف ةوبرلا

 دعس نب ىلع فيرشلا هنباو «فئاطلاب ه٠ ةنس للم ىفوتو «رايدلا

 . ةربائشلا ناعجشو ريهاشم نم دعي

 (نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةربانشلا بلاط يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 ص زاجحلا لئابقلا مجعم :يدالبلا .05 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار (9)

 .يربنشلا رورس هللا دبع فيرشلا ةياورو <84



 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 41

 ناكو يفوت ىتح ةربانشلا لمش خيش : يربنشلا يلاع نب رطم فيرشلا ه

 .ةمركملا ةكم نكسي

 . ةربانشلا

 يفوتو بلاط يوذ ةفاك خيش ناك :يربنشلا حجار نب دمحم فيرشلا ©
 لمش خيش رخآ وهو ًابيرقت م1974 قفاوملا /ه 17944 ماع فئاطلاب
 . خياشم ةدع ىلإ هدعب تلوحتو ء«ةربانشلا بلاط يوذ

 يوذ فارشألا رابك نم وهو :يربنشلا هللا دبع نب دمحم فيرشلا ©
 ء«فئاطلاب هب تيقتلا نمم وهو :ةرياتشلا بلاط يبأ لآ نم هللا ديبع

 .ًاقباس عبنيب تانبلا ميلعت سيئر :يروتتشلا يزاغ نب روصنم فيرشلا ©
 ضعب نم تدفتساو أرارم هب تيقفلا كو ءءالجألا ءاملعلا نم وهو

 ناضمر ىف ةكمب يفوت يلاونلا"ةقظنمي ةمّركملا ةكم نكسيو .هتايورم

 ىلع لصاح دمحأ فيرشلا هنباو «فارشألا ءاحلص نم وهو ه 0١
 .ىرقلا مأ ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب يمالسإلا داصتقالا يف ريتسجاملا
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 | ةربانشلا بلاط يوذ فارشألا |
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 ربتش نب ديعس نب دمحأ نب ديز نب دمحأ نب بلاط
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 16 (ءاطلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١65( 

 .©)ةشياجملا فارشألا نم عرف «نيشارطلا مهل لاقيو

 . يشاجملا يناثلا كرابم نب نيسح نب '"07ناشرط فيرشلا بقع مهو

 رتم وليك  يلاوح دعب ىلع ثيللا بونج ءاهلبلا ةيرقب مهنكاسمو
 .رضاحلا دهعلا يف ةدجب مهلجو «اهتم

 :مهريهاشم نمو
 «ناشرط لآ فارشألا رابك نم :َنابشَوَطا نب نيسح نب هللا دبع فيرشلا ©

 :ةوفلاو ةدئازلا ةعاجشلاب رهتشا

 .(ميملا) ةدام تحت «ةشياجملا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا هيقع ةرجشم :رظنا (؟)





 ١م

 ةشياجملا ناشرط لآ فارشالا ةرجشم

 يلع

 نسح فراع وبأ نيسح
 دمحم

0 
 ظ

 ديحأ ةيتح وبأ دمحم نسحلا

 ع ملام

 دم يدهم نيس

 لمخأ كب

 نسحح»

 يدهع هللا فبع نسيللا

 دمحم

 صيلب وبأ دمع
 لئاع

 نيضص



 (ط) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 2-1

 (١مه)

 ينسحلا يوادهملا سميلط لآ فارشألا

 .ةسمالطلا مهل لاقيو

 فيرشلا بقع مهف 27يدهم نب دمحأ فيرشلا ذاخفأ دحأ مهو

 نم .يدهم لآ ةفاك دج ربكألا يدهم نب دمحأ نب ")يدهم نب سميلط
 .لوألا يمن يبأ نب ةثيمر نب نالجع نب نسح يوذ نم مساقلا يبأ لآ

 مهعرازمو «ةقيمغ ةيرقب مهنمو :ثيللا ةئيدمب ًايلاح مهنكاسمو
 ”ةفيطغو ثيللا نيب رصقلاو ةيدومحلا

 :مهريهاشم نمو
 (ملظأ بحاصب) فورعملا :سميلط نب دمحم نب سميلط فيرشلا ©

 . نيدودعملا نسح ىوذ ناعجش نم دعي وهو «لبق ةروكذملا

 : اهنم ةديصق يف ")7فسوي نب يلع فيرشلا هديفح لوقي كلذ يفو
 اهاقسأو ليخلا شطع ةعبرو سميلط بوخص موي رايع فسأ يللا (ملظأ) موي
 اهاياحض نم ةفعرت قدانبلا ماشخ اولخ بوبعر ضعب لثم ةلذملل اوملتسا ام

 تحت «نسح يوذ نم مساقلب لآ ساسج يوذ نم يدهم نب دمحأ لآ فارشألا :رظنا )١(
 .(فلألا) ةدام

 .(فلألا) ةدام تحن ؛يدهم نب دمحأ لآ فارشألا يف مهترجشم :رظنا (5)
 .يدهم نب دمحأ لآ فارشألا يف هتمجرت مدقت (؟)



 ملاك (ءاظلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

)١485( 

 بيطلا يبأ لآ فارشألا

 :قيبتاميلسلا 207: بكاقلا تارشألا عرق دا

 نب نمحرلا دبع نب بيطلا يبأب بقلملا ”دواد فيرشلا بقع مهف

 . كتافلا هللا دبع

 ةمركملا ةكم ةرامإ عرفلا اذه سأر بيطلا وبأ فيرشلا ىلوت دقو

 فرعيو ةيمطافلا ةلودلا ىلع حوئفلا اؤ بأ فيرشلا جرخ امل ه"84 ةنس

 دهعلا يف نازيج فارشأب نوفرغي امك بطلا يبأ لآب دواد فيرشلا بقع

 .يناميلسلا فالخملا ةقطنف يف نورشتنم مهو ءرضاحلا

 م 5 ب ع

 :يهو 7عورف ةدع ىلإ هبقع عرفتيو
 مهنمو «بيطلا يبأ دواد نب ماضه فيرشلا بقع : ؟!ءاضه 5

 . عاطم لآ فارشألا

 مهنمو «سبيطلا 5 دواد نب ساهو فيرشلا بقع 2 باو ونب

 .نويبطقلا فارشألا مهنم عرفت نيذلا مناوغلا فارشألا

 نوعرفتيو « بيطلا يبأ دواد نب ىيحي فيرشلا بقع : 8 ىبحيي ونب

 .(ءافلا) ةدام تحت «نييكتافلا فارشألا :رظنا )١(

 .11؟5 ص بلاطلا ةدمع :ةبنع نبا ؛74 ص برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا (؟)

 .5155 ص بلاطلا ةدمع :ةينع نبا (')

 .(نيشلا) ةدام تحت «خامشلا ينب فارشألا :رظنا (4)

 . (ءاهلا) ةدام تحت «ساهو ينب فارشألا :رظنا ()

 .(ءايلا) ةدام تحت «ىبحي ينب فارشألا :رظنا ()



 (ءاظلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م3

 لآو ؛تاورذلاو ءرادهلا لآو .خامشلا ونب :مهو (2ءورف ةدع ىلإ
 .؟0ةرهاوجملاو «ىفاعم

 امع مالكلا طسبنسو اهضعب نع انثدحت عورف ىلإ مهرودب نوعرفتيو
 مهيلإ انقرطت «عورف ةدع ىلإ اهرودب عرفتت يهو .هتدام يف لك مهنم ىقبت

 .مهدأوم يف عسوتب

 .؟318 ١7١, 7١94. ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا )0غ(
 .54* ص نيينسحلا لين :ةرابز (7)



 4373 (ءاظلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0180 

 نويتاريخلا رفظ لآ فارشألا

 نب رفاظ فيرشلا بقع مهو ء(7تاريخ. لآ فارشألا عورف دحأ
 رفاظ فيرشلا ناكو .تاريخ لآ ةفاك دج تاريخ نب دمحأ نب دمحم
 /ه١؟74 ةنس يفوت ىتح «هنامز يف فارشألا رباكأ نم عرفلا اذه سأر
 .م1869 قفاوملا

 انتقو يف ددعلا اوليلق مهو ,2) .يثبلاب هتغبيو ضرح ةدلب نونكسيو
 . رضاحلا

٠ 252 39 

 :”ههريهاشم نمو
 دج ناكو :تاريخ نب دمحأ نب دمحم نب رفاظ نب رديح فيرشلا 2

 ةقطنم) ىئاميلسلا فالخملا ريمأ رامسم ىبأ دومح فيرشلا داوق
 قفاوملا /ه77١* ةئس ايارسلا دحأ يف ضرم رثأ ىلع يفوتو ؛(نازاج

 . ًالضاف اهيقف ناك : يتاريخلا رفاظ نب دمحأ نب دمحم فيرشلا ©

 هدجك ناك :رفاظ نب دمحأ نب دمحم نب ىيحي نب دمحم فيرشلا ©

 )١( (ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا .
 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (؟) ١6.

 .١8 ص نسحلا انثلا رشن :يلشولا ٠١5. ص دوعلا حفن :يلكهبلا (*)



 (ءاظلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م5

2840 

 ةحجاورلا رفاظ ووذ فارشألا

 (١)7ةحجاورلا فارشألا عورف دحأ مهو ءيحجار مهدحاول لاقي
 .ةمطاف يداوب ةحجاورلا فيخ ناكس

 . يحجارلا نيسح نب ديعس نب دعس نب رفاظ فيرشلا (7بقع مهف

 : مهو ءانبأ ةثالث بقعأو هللا دبع يوذ دج :رفاظ نب هللا دبع فيرشلا

 نب ورمع فيرشلا يف ليذت يذلا .حلاص فيرشلاو «دمحم فيرشلا
 رفاظ نب هللا دبع نب ميركلا“ دبع فئيرشلاو .حلاص نب نيسح
 . يحجارلا

 :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعملا

 .دمحم فيرشلا بقعملا : ميهاربإ فيرشلا ١

 مهو ءانبأ ةعبس بقعملا نيسح فيرشلا بقعملا :رفاظ فيرشلا  ؟

 ء«دايز فيرشلاو ءدياز فيرشلاو «دئار فيرشلاو «رارط فيرشلا

 .يزمر فيرشلاو .نسح فيرشلاو «ديلو فيرشلاو

 ادعس فيرشلا هبقعبلا هللا قيع تقيرشلا 7

 فيرشلاو «لصيف فيرشلاو «ميرك فيرشلا بقعملا :مركم فيرشلا -
 .زياف فيرشلاو «لالط

 . ةمركملا ةكمب مهنمو ةحجاورلا فيخب ةمطاف يداوب ًاعيمج مهنكاسمو

 .(ءاخلا) ةداه تحت .ةحجاورلا فيخح ناكس ةحجاورلا فارشألا :رظنا )١(
 .يحجارلا ردنب فيرشلا هركذ ام بسح )0



 نفي (ط) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١49( 

 ةيراجهلا رفظ ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم يا يوذ فارسشألا عورف دحأ مه

 . ةيراجهلا

 . يراجهلا نيعملا دبع

 :مهو ءانبأ ةناراث ىف هيقفعو

 .ديبع فيرشلا ١

 هللا فيك ةقيرتقلا تا

 . كعس فيرشلا 0

 مهنمو ءرحبلا عبنيب مهنمو لخنلا عبنيب فارشألا ةيرقب نونكسيو
 . ةيراجهلا دمحأ يوذ ددع مهيفو ءةدجب

 :مهريهاشم نمو
 .ًاميدق مهرابك نم دعيو :يراجهلا "7رفظ نب دعس فيرشلا ©

 ريبك دعيو :يراجهلا رفظ نب هللا ديبع نب راحه نب هللا اطع فيرشلا ©

 .ًاميدق رفظ يوذ

 .(فلألا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم دمحأ يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا «ةيراجهلا رفظ يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(

 .ةيلاتلا راجه يوذ ةقيثو :رظنا ()



 (ط) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 414

 «لخنلا عبنيب فارشألا ةيرق دجسم مامإ : يراجهلا ديبع نب دباع فيرشلا ©
 .راجه ىوذ ءاحلصو رابك نم دعيو

 بحاصو مويلا مهرابك نم وهو :يراجهلا ديز نب دماح فيرشلا ©
 , ةذجب سودرفلا كلجعسم

 .هللا دبع نب دمحم فيرشلا لضافلا هيخأو هللا دبع نب راجه فيرشلا ©

 .مهبابش ةريخ نم وهو هب تيقتلا :ميهاربإ نب مساق فيرشلا ©



 راجهلا رفظ ىوذ فارشألا ة

4 





 (ل  ك - ق - ف  غ- ع) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ل.ثت.ئق.ف.غ.ع)



 م م

 بوك



 مالا (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم





 م41 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)19( 

 تيكاربلا زيزعلا دبع ووذ فارشألا

 .تيكاربلا ١2)هللا دبع يوذ فارشألا عورف دحأ مهو

 هللا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا بقع مهف

 : نيعرف ىلإ مويلا نوعرفتيو

 يداوب بيعش يبأب نونكسي ةلق مو ”زيزعلا دبع نب ملاس ووذ :لوألا عرفلا

 . ةمطاف

 :مهردهاشم نمو

 . رضاحلا دهعلا ىف ةمركملا ةكم ةطرشب ديقعلا

 ًاضيأ نوئكسيو ءزيزعلا ديع نب دماح فيرشلا بقع : "ةدماح ووذ : يناثلا عرفلا

 .مهركذ يف عسوتلا مدقت دقو «ةمطاف يداوب بيعش يبأ ةيرقب

 .(نيعلا) ةدام تحت :تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛«دماح يوذ فارشألا :رظنا (؟)



)191١( 

 ةمعانملا زيزعلا دبع ووذ فارشألا

 (9)ةمعانملا فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 دبع نب دعس نب هومسم نب ؟"ريزعلا دبع :فيزشلا بقع منهف
 .ةمعانملا فارشألا دج .معنملا دبع فيرشلا نب رصان نب نيعملا

 .مشاه فيرشلا :مهو ءانبألا نم ةسمخ زيزعلا دبع فيرشلا بقعأو
 .«.فرش فيرشلاو هلِإ لمع فيرستلاو .عازه فيرشلاو «نوع فيرشلاو

 .فرش فيرشلاو هزإ كيووضح ب رشلا :امهو هينبا يف هبقع ىقبو

 . ةمعانملا فارشألا

 «نيعرف ىلإ رضاحلا دهعلا يف زيزعلا دبع فيرشلا بقع عرفتيو
 :امهو

 .ىمعنملا زيزعلا دبع نب فرش فيرشلا بقع :فرش ووذ فارشألا ©

 دبع نب هلإ دبع نب دماح نب حجار فيرشلا بقع :حجار ووذ فارشألا ©
 . يمعنملا زيزعلا

 . ىمعتملا دعاسم نب دعس فيرشلا :مهريبكو

 . (ميملا) ةدام تحت ؛ ةمعانملا فارشألا :رظنا )1(

 . ةيلاتلا ةمعانملا زيزعلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 لالا





 ما (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

5 

 ةيواقذعلا يرصب رداقلا دبع لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا )7يرصب لآ فارشألا تويب دحأ

 . يواقنعلا يىرصب نب رمع

 :هدالوأ مأ ىهو . يواقنعلا دِعابسم جرب يلع نب دومحم تنب ةفينح ةفيرشلا

 . مالسلا ديع تفيرشلا « دمححم فيرشلا «دمحم فيرشلا

 :مهريهاشم نمو

 ةريبك ةيارد هل نمم وهو :يواقنعلا يرصب رداقلا دبع يلع فيرشلا »©

 ريمعتب رهتشا يذلاو حلاصلا خيشلا :رداقلا دبع يلع نب لامك فيرشلا ©

 )١( (ءابلا) ةدام تحت ء«ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا .
 .(فلألا) ةدام تحت «ءيرصب رمع نب دمحأ لآ يف مهترجشم :رظنا (؟)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

(19) 

 يوادهملا هدبع لآ فارشألا

 يوذ 0 لآ فارشألا عورف دحأ مهو «ينسح مهدحاول لاقيو

 .قاوشلا لهأ نسح 3 نم «مساقلا يبأ ءانبأ نم ساسج

 بأن ني ىلع نب سعت نب يدهم نب“ ")هدبع فيرشلا بقع مهف

 ن ةئيمو نب نالجع نب نسح نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسح نب مساقلا

 «ميكحلا دبع فيرشلاو ,رديح /فيرشلا اا ما نفعا

 . رهاز فّيرشلاَو «يلع فيرشلاو ءدعاسم فيرشلاو

 يف اهبونج ةيرق مهل نإ نإ 1 لا نينا يحاصو
 مهنمو «ةريثك ةيلعب عرازمو نايطأ اهب مهلو «(" )ةجميرف ىمست ثيللا ةيداب
 .ةدج ةنيدم رضاحلا دهعلا يف نكسي نم

 :مهريهاشم نمو
 رابك نم ناكو :يوادهملا ةدبع نب رديح نب نسحملا دبع فيرشلا 2

 .م14 قفاوملا /ه7801١ ةنس دعب يفوتو نسح يوذ فارشألا

 يوادهملا هدبع نب رديح نب دمحأ نب رديح نب يدهم فيرشلا .
 د يملا اكيرجا ديب نادم لا عم كلا : يساسجلا

 .(ميجلا) ةدام تحت ءساسج يوذ نم يدهم لآ فارشألا :رظنا )١(
 , ةيلاتلا ةدبع لآ ةرجشم : :رظنا )0(

 بونجلا نع دعبت يتلاو ةضايرلا ةقطنمب فورعملا يس رملا برق ةيرق يهو : :ةجيرف (9)
 ري رح ةيمنس ةلاسب فراقا ةييدنلا قرشلف



 46١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجبعم

 امو ساسج يوذ لمش خيش ناك امك 208141١. قفاوملا/ه89
 قفاوملا /ه174* ةننس ثيللا ىلع اريمأ تاكو لئابقلا نم اهرواج

 ناكو «بعصلا زيزعلا دبع فيرشلا همع نبال اهنع لزانتو م7

 .امادقم اعاجش «ناسللا حيصف

 يوذ نم نيكنحملا زربأ نم ناكو :رديح نب يدهم نب دمحأ فيرشلا ©

 1 تسول

 ناكو :رهاز نب يلع نب يدهم نب نيسار وبأب ريهشلا دمحأ فيرشلا ©
 فيرشلا ىدل ابرقم ناكو تيصلا عئاذ نسح يوذ ءارعش نم

 /ه79١ ةنس ثيللاب مهتقطنم راز نيح زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا
 .م19317 قفاوملا /ه11500 ماع يفوتو 061941١ قفاوملا

 (دعب اميف قارعلا كلم) نيكل( #:|طصيف كلملا ىدل ًابرقم ناكو
 :اهتم ةديصقب لصيف كلملا ىلع هدر نمو

 ضجيل تاريشع يداو اطف تضج نضجنم ضيبلا ىوه نم يللا يبلقو
 صضجني تاعاسو يل يدبي تاعاس صضفئمو ىهاب نوللا نيسح ىلع

 : يساسجلا يوادهملا رديح نب يدهم نب دمحأ نب نسحم فيرشلا ©

 . يدهم لآ ةليبق ةفاك لمش خيش وهو

 اهب أشنو ثيللا يحاوضب دلو :يوادهملا نسحملا دبع نب رهاز فيرشلا ©

 ضعب ىلع همولع ذخأو ؛ميركلا نآرقلا سرد «هتمومع ءانبأ يقابك
 مهل عجرمو ةقطنملاب لئابقلا نوؤشب ةفرعم هل نمم وهو ةقطنملا خياشم
 .م1919 قفاوملا /ه5٠4١ ةنس يفوتو مهتاعزانم ضف يفو مهباسنأ يف

 نب نسحملا دبع نب ثيغ نب نسحملا دبع نب رهاز نب حجار فيرشلا ©

 )١( ص ةلحرلا :يتاكربلا فرش فيرشلا ١18.

 ص قباسلا ردصملا :ىيتاكربلا فرش (؟) 18.



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 ةرجشم بحاص وهو :ينسحلا يساسجلا يوادهملا هدبع نب رديح

 نع «مهتايورم ضعب يف هنم تدفتسا دقو هموق باسنأب نيملاعلا نم

 ساسج لآ فارشألا



 ينسحلا يدهم وب هديح لآ ة ةرجشم

 م47



8: 



 ها (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)194:( 

 تيكاربلا نيسح يوذ ميركلا دبع ووذ فارشألا

 :ةيقارلا 01 بع موك نكاردألا ةتادنلا ةايتمآلا قيل

 نب تاكرب نب ىيحي نب نيسح نب ميركلا دبع فيرشلا بقع مهف
 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم

 : مه ؟؟)ءانبأ ةئالث بقعأو

 .مئقتع ضرقناو بقعأ :ناطلس فيرشلا

 .بقع اهل ركذي مل :دمحأ فيرشلا

 بقعملا ىحي نب روتسم.:هفيّرشلا.ةتببا قف ثقعأو : ىيحي فيرشلا
 :مهو ءانبأ ةسمخ

 دبع فيرشلا :امهو نيئبا بقعأو :روتسم نب زيزعلا دبع فيرشلا ١

 - ضرقناو <« كمحعم فيرشلاو ءهلآلا

 : عازه نب يحلا دبع فيرشلا نينبا بقعأو :روتسم نب عازه فيرشلا  ؟١

 .ةمركملا ةكم رورمب دئارلا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 اضر نب دمحم فيرشلل ؛ىيحي نب نيسح فيرشلا بقع نم ةرتعلا» ةرجشم :عجار (؟)

 دبع يوذ ةرجشم رظنا ؛0بالث نب دمحم نب فرش نبا جارس فيرشلا» ةرجشمو

 . ةيلاتلا ميركلا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 6

 بقعملا ًايلع فيرشلا بقعأو :روتسم نب ميحرلا دبع فيرشلا "

 نب ىلع نب دمحأ فيرشلاو بقع هل ركذي ملو ًادمحم فيرشلا

 . ءانبأ ةثالث بقعأ يذلا ميحرلا دبع

 .بقع هل ركذي ملف :روتسم نب رصان فيرشلا امأ -

 .ًاضيأ بقع هل ركذي مل :روتسم نب فرش فيرشلا -

 .ةورع يبأ ةيرقب ةمطاف يداوب مهنكاسمو



 نيعملا دبع

 هتيم 2 2 فارشألا 5 ى

0004 





 11 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (١ةه)

 ثرحلا ميركلا دبع ووذ فارشألا

 .©7ثرحلا نيدياعلا نيز يوذ فارشألا نم ةسمخلا عورفلا دحأ

 نب كرابم نب نيدباعلا نيز نب ”مبركلا دبع فيرشلا بقع مهل

 يوذ دج «نيدباعلا نيز نب ميركلا دبع نب دمحم نب ساسج نب هللا دبع
 .ثرحلا نيدباعلا نيز

 يقابك قيضملا نونكسي ًاقباس اوئاكز“«ةمركملا ةكمب ًايلاح نونكسيو
 مهو ءاهب ةميدقلا مهلزانمو مهكآللتأ' ثلاز امو ,ثرحلا مهتمومع دالوأ

 .ثرحلا انهم يوذ مهتمومع ,ءانبأ عم اهنم حزن نم رخآ ًاضيأ

 :مهريهاشم نمو
 ميركلا دبع نب نيدباعلا نيز نب يقرشلاب ريهشلا دمحم فيرشلا ©

 ىلوت دقو زاجحلا قرش نم همأ نوكل يقرشلاب بقلي ناكو :يئراحلا
 فيرشلل ًافلخ ءزيزعلا دبع كلملا دهع يف ةريصق ةرتف قيضملا ةرامإ

 . ”7يثراحلا عازه نب نازوف

 )١( (ءاحلا) ةدام تحت «ثرحلا فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا ثرحلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 ) )9.يثراحلا دهف فيرشلا ةياور





 ثرحلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم

 نيدباعلا نيز

 5 امس 0 '

 0١م

 دوعَس



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م

950 

 ةيراجهلا ميركلا دبع ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم 20)هللا ديبع يوذ فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ
 . ةيراجهلا

 نيعملا دبع نبالا كيبع نب ©"! بيركلا دبع :فيرشلا بقع نهف
 .ديز فيرشلا هنبا يف هبقعو :«يراجهلا

 مهنكاسم رضاحلا دهعلا يف مهو (اميدق لخنلا عبنيب نوئكسي اوناكو
 . جلمأو ( جبنيو .ةدجو «ةرونملا ةنيدملا نيب

 :مهريهاشم نمو
 . ًاقباس مهريبك وهو :"7يراجهلا ديز نب دعاسم فيرشلا ©

 نطقيو «يلاحلا مهريبك وهو : يراجسهلا دومحم نب هللا اطع فيرشلا ©

 لخأو اهئاملع نم ديدعلا مزالو ءاهئاحلص نم وهو «ةرونملا ةنيدملا
 . سانلا نيب ريخلا يعاسمب فرعو ؛مهنع

 .هناوخأو يراجهلا ناميلس نب يجان فيرشلا ©

 .يطعملا دبع نب هللا اطع فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛«ةيراجهلا هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا ()



 ربو

 ةيراجهلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم

 دعايه

 ةيطغ

 داوع

 هللا اًطع |

 | توي لمح

 ينعملا دبع |

 | هومع
 شي المع 1

 هللا ةبانع 5
 / هشأ اطع

 مشاه ميه رن

 نعأ
 دجأ

 لمجحم

 0 دمحأ

 مساه دومعلا

| 59 
 ديلو يرتب



 م م

 بوك



 مه (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)١91/( 

 ()ةلدابعلا فارشألا

 ("”نسح يوذ فارشألا نم يساسأ عرف مهو .يلدبع مهيلإ ةبسنلاو

 . يمن يبأ نب
 «يناثلا يمن يبأ دمحم نب نسح نب | دبع فيرشلا بقع مهف

 عيبر يف ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت دقو احلاص اميظع اليلج ًاديس ناك دقو

 نآ ناكو فارشألا نم قافتاب دوعسم ٌكفيرشلا هيخأل ًافلخ ه١٠ 4٠ ةنس ىناثلا

 امو ءامدلل ًائقح .كلذب مزلأف : ةيالوْلآن عا ًاعنتمم ناكو يمن يبأ لآ ربكأ كاذ

 يف 2

 ةلدابعلا فارشألا دج هللا دبع فيرشلا ةريس ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(

 25 ص اج .5”27 + ص دج مركلا حئانم : يراجنسلا : رظنيلف فيقغو

 نبا «451 2557 ص ؛4ج موجنلا طمس :يماصعلا ءاهريغو 550 2150 .99/ ص هد

 ءاهدعب امو ١" ص مالكلا ةصالخ :نالحد :518 6١04. ص راهزألا ةفحت :مقدش

 ةكم ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم غ1 ؛ 197 ص لودلا خيرات :هسفن فلؤملا

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛77 ص ةيناندعلا لئابقلا :هسفن فلؤملا 2١ ص

 ص فارشإلا :هسفن فلؤملا «55 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ؛07 ص

 2١14 .«158 ء1١** ص ديؤملا ءابنأ :نالع نبا و٠ ءلا#٠ ك٠ ىلدح لبد

 ؛124 2161 145 5١-2254 ص ا١ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 0١

 ؛١5١ ص زاجملا :سيمخ نبا 2154 ١47 ص يكسملا جرالا :هسفن فلؤملا

 ص مارملا ليصحت :عابصلا /٠١7« 38 ؛”7 ص رخافلا ردلا :رهاطلا .,5554 ء,”5؟

 ص ةكم ءارمأ :يقح ءا٠6 اا"ال ص تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا ,«505 11

 ءا/560 ص الج 27097 ص ”ج ماتألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءارزأآ

 . 76 ص 7 ج رثآلا ةصالخ :ىبحملا ء755 ص ١ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا

 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛يناثلا يمن يبأ نب نسح يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا ةلدابعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (*)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م6

 جح نأ ىلإ اهب رمتساو .نامألاو نمألا هتيالوب لصحو ؛يضر ىتح هب اولاز
 نأ دعب هيدي ىلع ةفرشملا ةبعكلا ءانب مامت ناك دقو ءه٠4١٠ ةنس سانلاب
 نم رفص رهش يفو «هؤانب وه اهل يلاحلا ءانبلاف ءها794١١ ةنس ليسلا اهمده

 دمحم فيرشلا هدلول ةكم ةرمإ دلقو «ةنايدو ًاففعت هسفن علخ ه١4١٠ ةنس

 نب نسح نب نيسحلا نب نسحم نب ديز فيرشلا بلطي نميلا ىلإ لسرأو
 هنبال ًاكيرش هلعجو هدلاو يفوت نأ دعب كانه يقب هنأل (ديز لآ دج) يمن يبأ
 ةنس ةرخآلا ىدامج ٠ يف هللا رمأ هاتأ ىتح ةدابعلل درجت مث .مكحلا يف

 نسح فيرشلا هدلاو ربق يف نفدو ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو ه١

 ترمتسا دقو .20مايأ ةثالثو رهشأ ةعست هتيالو ةدم تناكف هللا همحر
 , '9ةليوط,ةدم هللا دبع فيرشلا بقع يف ةرامإلا

 فيرشلاو ءدمحم فيرشلا : مهو روكللا ءانبالا نم ةلمج بقعأو
 فيرشلاو .مشاه فيرشلاو «نيسح ةفيَرشلاو ءدومح فيرشلاو «دمحأ
 . نيدباعلا نيز فّيوشلاو::6كراَبَم :كفيرشلاو ءلماز فيرشلاو «ةبقث

 ء.دومح فيرشلا :مه ةتس يف رضاحلا دهعلا يف هبقع يفقبو

 فيرشلاو «نيدباعلا نيز فيرشلاو «لماز فيرشلاو .نيسح فيرشلاو
 ءذاخفأ ةدع ىلإ رضاحلا دهعلا يف نومسقنيو «مشاه فيرشلاو «كرايم
 .عورف ةدع ىلإ مهرودب نومسقني

 اهيحاوضو ةمركملا ةكمب زاجحلاب رضاحلا دهعلا يف نوئكسيو
 هتيدوأو فئاطلا نكسي نم مهنمو نامعن لوح ًاقرشو ململي ىلإ ةيبونجلا
 ةكلمملا نطوتسا نم مهنمو ةذفنقلاو ةبرتو ةمرخلاو ةينر يف مهنمو
 .اهريغو رصمو ةيمشاهلا ةيندرألا

 1 ص 2 موجنلا طمس : يماصعلا 6

 . ىلاتلا ةلدابعلا فارشألا نم ةكم ءارمأ قحلم :رظنا )س0



 مها (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 د مهعورفو

 . هللا ثذبع نب دومح فيرشلا بقع :؟ووبع ووذ 5

 ١ - هللا دبع نب كرابم فيرشلا بقع :20ةبسحألا ةلدابع .

 نب زيزعلا دبع نب فرش نب ناطلس فيرشلا بقع :29ناطلس ووذ " 

 نسب نيسح نب نسحم نب نسح فيرشلا بقع : نسحع ووذ  :؛ 5 2 . .(8) 7

 . هللا دمع

 نب نيسح نب هللا دبع نب مزاح فيرشلا بقع : مزاح ووذ ه5 )00(.

 . هللا دبع

 نب دمحم نب نوع نب دمحي«خ ب 283 فيرشلا بقع :2©)دماح لآ 5

 .هللا دبع. نب نيسح نب رورس نب روتسم

 ٠ - هللا دبع نبأ: لمار نما, فيرشلا بقع :0ةلماوصلا .

 نب نيسح نب روصنم نب لماص فيرشلا بقع :(نورخآ) *!ةلماوصلا

 .هللا دبع نب نيدباعلا نيز نب نيسح نب نسحم

 .ةيلاتلا ةلدابعلا فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا )١(

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءدومح يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيعلا) ةدام تحت «(كرابم يوذ) ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا (*)

 .(نيسلا) ةدام تحت «ناطلس يوذ فارشألا :رظنا (4)

 .(ءاحلا) ةدام تحت «نسح يوذ فارشألا :رظنا (0)

 .(ءاحلا) ةداه ثحت ءمزاح يوذ فارشألا :رظنا (1)

 .(ءاحلا) ةدام تحت ء«دماح لآ فارشألا :رظنا (0)

 .(داصلا) ةدام تحت «لماز نب لماص فيرشلا بقع  ةلماوصلا فارشألا :رظنا (8)

 .(داصلا) ةدام تحت ءروصنم نب لماص فيرشلا بقع  ةلماوصلا فارشألا :رظنا (9)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا قارشأ مجعم م64

 نب بلاغ نب يؤل فيرشلا بقع ةمرخلا ةئيدم ناكس :2)يؤل ووذ 4

 . هللا دبع نب نيدباعلا نيز نب رعفلا دمحأ فيرشلا بقع :؟”روعفلا-

 نيل نيس نب هللا دبع نب نسم نب وع فيرشلا بقع "نوع

 . هللا ليع

 نب مشاه نب زاب نب باقع نب نيهاش فيرشلا بقع :(4!نيهاش لآ ١
 . هللا ذيع

 نب دمحم نب ميركلا دبع نب نيهاش فيرشلا بقع :(“7نيهاش لآ-
 . هللا دبع نب نيسح نب دمحأ

 . ميركلا دبع نب دمحأ نب دومجيّربحرلع فيرشلا بقع :20نيهاش لآ 6

 نب رصان نب حجار نب كلملا دبع فيرشلا بقع : ")كلملا دبع ووذ- ١و

 .ميركلا دبع نب ديز نب لعس

 مالكلا طسبينسو ءاهضعب نع انثدحت عورف ىلإ مهرودب نوعرفتيو

 انقرطت عورف ةدع ىلإ اهرودب عرفتي اهضعبو «هتدام يف لك مهنم ىقبت امع

 :مهداوم يف عسوتب مهبلإ

 .(ماللا) ةدام تحت ءيؤل يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءافلا) ةدام تحت ءروعفلا فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيعلا) ةدام تحت ءنوع لآ فارشألا :رظنا ()
 .(نيشلا) ةدام تحت «باقع نب نيهاش فيرشلا بقع - نيهاش لآ فارشألا :رظنا (5)
 ةدام تحت «ميركلا دبع نب نيهاش فيرشلا بقع  نيهاش لآ فارشألا :رظنا (4)

 :نريشلا)
 ةدام تحت ؛(يلدبعلا دومح نب يلع فيرشلا بقع) نيهاش لآ فارشألا :رظنا )١(

 . (نيشلا)
 .(نيعلا) ةدام تحت .كلملا دبع يوذ فارشألا :رظنا (0)



6 

 ( ةلدابعلا فارشالا عورفل ةعماجلا ةرجشملا ظ



 ةلدابعلا فارشألا نم ةمركملا ةكم ءارمأ
 م56

 )-٠١5-٠٠١5431)ه(

 مه 1041) مه 1009

 ديز فيرشلا عم كارتشالاب ىلوت دعس عم كارتشالاب ىوت عقب

 رهشأ ةعبس وجت ةلع ليزا نب

 حا ١ ! غم 747

 هلله 1[ 0-8

 عه 1904-77

 ةنم 50 هعبالو ةدهو

 ووك و لكلب عه 1739-1754)

 ةلسما 7١ اومن هتبالو ةدمو نرنس+ هالو ةنعو

 تك 7 5-5

 ةثس ١ تا هتيالو هدم

 "ا

 نيتس * رغ هتيالو ةدعو

 مهر عع وب-45*1)



 45١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)1١94( 

 ةبسحألا ةلدابع فارشألا

 فارشألل ةيسيئرلا ذاخفألا دحأ :7!2ةلدابعلا كرابم يوذب نوفرعيو
 , ؟0ةلدابعلا

 نب نسح نب ةلدابعلا دج هللا دبع نب كرابم فيرشلا ىلإ ةبسن مهف
 م1191 قفاوملا /ه7١١11١ ةئس هتيرذ تحزن يذلاو «يناثلا يمن يبأ دمحم

 دماغ قرشلا نم هدحيو ةذفنقلا ةنتدم لامش عقي يذلاو) ةبسحألا يداو ىلإ

 (رحبلا برغلا نمو ناوان ٍلامتشلا نماو ةمول ةقطنم بونجلا نمو ةدانزلا
 .ةبسحلا ةلدابعب اهب اوفرطةيماكمل ةبارق نم يداولا كلذب اورقتسا دقو

 ةعامج جرخ هنأ» نالخذ“ركذت امك ةمزكملا ةكم نم مهحوزن ببسو

 نب دعس فيرشلا انالومل نيبضاغم يمن يبأ نب نسح نب هللا دبع يوذ نم
 :لاق يذلاو «ىعابسلاو ىلكهبلا اضيأ هدكأ ام اذهو ««نميلا ةهج ىلإ ديز

 ىلإ قيرطلا اوعطقو اهولتحاف ةذفنقلا ىلإ اوهجوتو مهنايصع اونلعأو»
 ةكم ريمأ بلاغ نب دمحأ فيرشلا مكح نمز يف كلذ ناكو [نميلا

 :رظنيلف (كرابم يوذ) ءةبسحألا ةلدابع فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(

 نابعش يف 4 ؛غ١1 :مقر ةقيثو «يكرت ةيعم ١4 رتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 ةصالخ :نالحد .«ةكم ىلإ يلاعلا بانجلا» :نم ةهجوم م1877 قفاوملا/ه4

 5١, ص هتلحر :يتاكربلا فرش ؛78 ص لصفملا دقعلا :يلكهبلا 1١4., ص مالكلا

 941 ص ه ج مركلا سئانم :يراجنسلا

 270” ص ةكم خيرات :يعابسلا .55 .د5" ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 .18 ص 4 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ٠١4. . ص رخافلا ردلا :رهاطلا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا (؟)



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 45١

 ىف رمتساو ةبسحألا يداو اهل عباتلاو ريسع ةماهت مكح يذلاو ةمركملا

 كلذ دعبو م144١ رياربف قفاوملا /ه65١١١ بجر ىتح نينس عبرأ اهمكح

 ةرامإ مهيف تناكو ةقطنملاب ةلدابعلا دج هللا دبع نب كرابم يوذ ذوفن دطوت

 .اهب مهتيرذ ترئثاكتو «©0نوصحلا اهيف ونبو اهدودح اوماقأو ةبسحألاب

 قفاوملا /ه759١ ةنس هتلحر يف يتاكربلا فرش فيرشلا ركذو

 صخش ةئامثالث نع نوديزي ةبسحألا يداوي ةلدابعلا فارشألا نأا : م١

 يوذ فارشألا ةيرذ ترثاكت دقو .«ةثيدحلا ةيرانلا ةحلسألاب نيحلسم

 .ةبسحألا يداوب رضاحلا دهعلا يف ةلدابعلا كرابم

 :مهريهاشم نمو

 . يلاحلا مهخيش وهو.::ئلدبعلا نسح نب دمحم فيرشلا
 ةرجشم بحاص :يلدبعلا هللا راج نب َلّيلق نب رباج نب دمحأ فيرشلا
 تدفتسا دقو «ةبسحألا ةلدابعب ةصاخلا يهو «يمن يبأ بقع يف يرلا»

 :ةيسحالا هلَداَبع فارشألا نع هتايورم نم

 : مهو ةيسيئر ذاخفأ ةعست ىلإ مويلا نوعرفتيو
 نب نيسحلا نب يلع نب هللا راج فيرشلا بقع :20هللا راج لآ - ١

 . كرابم نب ميهاربإ

 هنا ىلع نك دهم قب هلا لبع فيرشلا نقع 90ه دبع لآ - *

 ١ . كرابم نب ميهاربإ نب نيسحلا

 .كرابم نب ميهاربإ نب دمحأ نب مشاه فيرشلا بقع :2مشاه لآ "' 

 ((12) مقر ةروص .روصلا قحلمب «ةبسحألا يداوب نوصحلا كلت لالطأ ةروص :رظنا )0(

(4), 

 .(ميجلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع نم هللا راج لآ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيعلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع نم هللا دبع لآ فارشألا :رظنا (5)
 .(ءاهلا) ةدام تحن :ةيسحألا ةلدابع نم مشاه لآ فارشألا :رظنأ (5)



 م (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب ىيحي نب يلع نب نسح نب ىيحي فيرشلا بقع :2')ىيحي نب لآ  ؛

 .كرابم نب عازه نب ثيغ نب عازه

 .كرابم نب عازه نب تاكرب نب ىيحي فيرشلا بقع :'
 نيا نيس ني همم نبأ يشفع دوب داوم يقررشلا يدع يع لآ 5

 .كرابم نب عازه نب ثيغ نب عازه

 .كرابم نب عازه نب تاكرب نب ديعس فيرشلا بقع :(©9ديعس لآ ١

 ) يحي لآ 4 ١

 .كرابم نب حجار نب نسح نب تباث فيرشلا بقع :2تباث لآ 4

 .كرابم نب عازه نب دعاسم فيرشلا بقع :29دعاسم لآ 4
 . مهعضاوم يف اهانركذ ؟””عورف ىلإ مهرودب مهضعب عرفتيو

 )١( (ءايلا) ةدام تحت ؛ةبسحألا ةلدابع نم ىيحي ينب فارشألا :رظنا .

 .(ءايلا) ةدام تحت ؛ةبسحألا ةلدابع نم ىيحي لآ فارشألا :رظنا (؟)

 ) )5.(ءاحلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع نم دامح لآ فارشألا :رظنا

 ) )4.(نيسلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع نم ديعس لآ فارشألا :رظنا
 ) )0.(ءاثلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع نم تباث لآ فارشألا :رظنا

 ) )5.(ميملا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع نم دعاسم لآ فارشألا :رلظنا

 ) )0.ةيلاتلا ةبسحألا ةلدابع فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا
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 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 55

)1١948( 

 تيكاربلا ميهاربإ يوذ هللا دبع ووذ فارشألا

 «تيكاربلا '')ويهاربإ يوذ فارشألل ةسمخلا نوطبلا دحأ مه
 ..بيعش يبأ ةيرق لهأ 0هللا دبع يوذ فارشألاب ةمطاف يداوب نوفرعيو

 نب ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب نب هللا دبع فيرشلا بقع مهف

 مكح ةرتف يف زراب رود ذخفلا اذه سأاٍ)ِىللا دبع فيرشلل ناك دقو
 .29219/57 قفاوملا /ه5١١ نس“ تقتل ةمزكملا ةكمل ىيحي فيرشلا هيخأ

 :مهو (؟)ءانبأ ةسمخ بقعأو

 فيرشلاو ءميركلا ديع بفيرزشلاو «ديعس فيرشلاو «دمحم فيرشلا

 . دوعسم فيرشلاو «تاكرب

 :مهو ءمهنم ةثالث يف رضاحلا دهعلا يف هبقع يقبو

 ام يوذ دج :دمحم فيرشلا

 .(فلألا) ةدام تحت «تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا )١(
 :رظنيلف «تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )0

 ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم فيرشلا «سيعدلاو «يرلاو ؛يميركلا :تارجشم
 مالكلا ةصالخ :نالحد «78 ص 7ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ؛.5650 ص ةكم
 همجعم :رساجلا دمح ؛45 ص فئاطلا لئابق :روصتم نب دمحم فيرشلا ١18+ ص
 ١147. ص تومرضحو ةكم نيب :يدالبلا ,7”7” ص اج

 ١78, ص مالكلا ةصالخ :نالحد «*60 ص اج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا (*9)
 . ةيلاتلا هللا دبع يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (:4)
 .(ميملا) ةدام تحت ءبيعش يبأ لهأ دمحم يوذ فارشألا :رظنا ()



 مك (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 , "يعش يوك لح ديس فيرتللا

 :مهو «عورف ةعبرأ يف هبقعو :ميركلا دبع فيرشلا

 3 يللا لآ

 , 7 رسيعدلا لآ

 . زاب ووذ

 .ملاس ووذو (ةلويئاحم ووث -ناعرف امهو :*ديزعلا دبع ووذ

 ةرماعلا ىرقلا نم يهو «بيعش يبأ ةيرقب ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 اهب ناك يرجهلا عساتلا نرقلا يفو دلاخ ضرأب فرعت تناكو ءًاميدق
 ةعلق اهبو دهف نب هللا راج اهقصو امك ليخنو كرب ةدعو ةيلاع تويب
 اهدع دقو «بلاغ فيرشلا دهت :يف“تفارشألا اهب نصحت ىتلا يهو ةريهش

 امف اهنويع فافج مغرو «ةمسن يلوا ل تاذ ةرماعلا ىرقلا نم يراصنألا

 ةرونملا ةنيدملا اونطوتسإ (نيذلا_نييعدلا.نآمهنمو .؟لاهلهأب ةرماع تلاز

 فقو مهلو «رضاحلا دهعلا يف ندرألاب قميهللا لآ مهنمو ةمركملا ةكمو

 فيرشلا يلاحلا هرظانو «ةيجرحدلاو ةلزنلاب فرعي ةمركملا ةكمب ريهش ريبك
 . قميهللا ديمحلا دبع

 .(نيسلا) ةدام تحت «بيعش ىبأ لهأ ديعس يوذ فارشألا :رظنا )١(

 :(مالللا) ةدام تحت «قميهللا لآ فارشالا :رظنأ (9)
 .(لادلا) ةدام ثحت «سيعدلا لآ فارشألا :رظنا ()

 .(ءايلا) ةدام تحت ءزاب يوذ فارشألا :رظنا (4)

 .(نيعلا) ةداه تحت ءزيزعلا دبع يوذ فارشألا :رظنا (0)

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءدماح لآ فارشألا :رظنا (5)

 ص ةيزيزعلا نيعلا :يراصنألا سودقلا دبع ١١7 ص ىرقلا نسح :دهف نب هللا راج (0)

 يبأ نصح لالطأ :رظناو 2147 ص تومرضحو ةكم نيب :يدالبلا ءاد4 ,« 5

 .(41) مقر ةروص «روصلا قحلمب بيعش
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 تيكاربلا هتلا هبع ىوذ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ملا

 حق

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا هللا دبع لآ فارشألا

 عورف دحأ مهو .27نانطبلا ةرهش رضاحلا دهعلا يف مهيلع بلغيو
 نب "هللا دبع فيرشلا بقع مهف .ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا فارشألا
 ةسمخ بقعأو دومح يوذ دج دومح نب نيطبلا يبأ دمحم نب نيعملا دبع

6 

00 
00 
(0 

 فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ رداغ اميل» :هللا دبع نب كرابم فيرشلا
 ءه١١؟01 رفص يف ةمركملا ةكم نوع نيب نيعملا دبع نب دمحم
 .هنع ًاليكو يدومحلا كرابم فلمشلا اشات ىلع دمحم رصم يلاو ىقبأ

 عيمج ىلإ ًاروشنم لسرأ «ةمركملا ,ةكّمب َْقْوَمأْلا تبرطضا امدنعو
 لئابقلا نيب ةيلحملا نوؤشلا ةرادإب دهعو» «ةمركملا ةكمب فارشألا
 ريسع يداو ريمأ) ليدنم فيرشلا :مهو فارشألا رابك نم ةعبرأ ىلإ
 ريمأ) تاكرب فيرشلاو (نيسامخ ةعلق اهب همكح رمتساو ها

 يفو «ىيحي فيرشلاو (نارهزو دماغ ريمأ) روصنم فيرشلاو (صعقم
 ثيح ةمركملا ةكم ىلإ دمحم فيرشلا لصو ه50١١ ةنس ةدعقلا يذ

 ةكمل ًاريمأ ناك» :يبتكلا لاق .")«زاجحلاب مكحلا نوؤش ىلوت

 .(ءابلا) ةدام تحت ؛نانطبلا فارشألا :رظنا
 .ةيلاتلا هللا دبع لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا
 : ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد : عجار

 مام قفاوملا /ه1778 نابعش 14 خيراتب 85 ةقيثو «يكرت ةيعم 15 نفح
 فيرشلا ىلإ يلاعلا بانجلا نم) ه2724١1 رفص 1 خيراتب 147 :مقرب ىرخأو
 59 خيراتب يكرت ةيعم ٠١ رتفد هه نابعش ١8 يف ١ :مقرب ىرخحأو ؛«(ليدنم
 - :ةنسلا نشغل يلوألا ىدامج



 مالا (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0) 

(0 
0 
04 
0) 
0) 

 فيرشلا نب دمحم فيرشلا نع ةباين تاونس ثالث ةدمل ةمركملا

 كلذ يف مهنايعأو فارشألا رابك نم ناكو .2070نوع نب نيعملا دبع
 . هللا دبع لآ اهيف ةثروو ةكمب فاقوأ هل تناكو .ءبقعي ملو تقولا

 :عورف ةثالث مهو ")رصان لآ دج :هللا دبع نب رصان فيرشلا

 ىلإ ةبسن ")ركب يبأ نيعملا ديع لآب نيفورعملا :نيعملا دبع لآ ١
 .رصان نب هللا دبع نب نيعملا دبع نب نيعملا دبع فيرشلا

 .رصان نب ديجملا دبع فيرشلا بقع :؟'”ديجملا دبع لآ ١

 .رصان نب هللا دبع نب نيعملا دبع نب نوع فيرشلا بقع :2 نوع لآ “" 

 :نم لك دج :هّللا دبع نب دنس فيرشلا

 .دنس ريكقزصم» فيرشلا بقع :(9ديعاسملا ١

 هقس نب دمحأ فيرشلا بقع  "؟

 قفاوملا /ه1757 ةرخآلا ىدامج ١1 خيراتب 767 ةقيثو «نيدباع 71١ :ةظفحم
 «يلاعلا بانجلا (اشاب دمحأ) نم 75 :مقر ةقيثو «ةكم فارشأ عيمج (روشنم) م48

 رياني قفاوملا/ه05١١ ةدعقلا يذ ١ خيراتب ١١18 :مقرب «؛1 :مقرب ةظفحم

 ناضمر خيراتب 777 :مقرب ىرخأو .ه155١١ لاوش يف 57 :مقرب ىرخأو م٠

 .م٠184 قفاوملا /ه7١1

 .ه١؟97 ةرخآلا ىدامج خيراتب 47 مقرب ةرياس ةظفاحم

 «98 ص ةيزاجحلا ةلحرلا :ينونتبلا 279١ ص مالكلا ةصالخ :نالحد :ًاضيأ عجار

 .187 ص ه ج ةكم نم تالاجر ١ يبتك

 ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءعازه نب ركاش فيرشلا ةياور :1587” ص ه ج ةكم نم تالاجر

 . 7١ ص "5 ج مانألا
 .(نونلا) ةدام تحت «ءنانطبلا رصان لآ فارشألا : رظنا

 .(نيعلا) ةدام ثحت ءركب ىبأ نيعملا دبع لآ فارشألا :رظنا

 .(نيعلا) ةدام تحت «نانطبلا ديجملا دبع لآ فارشألا :رظنا
 .(نيعلا) ةدام تحت «نائطبلا نوع لآ فارشألا :رظنا

 .(ميملا) ةدام تحت «نانطبلا ديعاسملا فارشألا :رظنا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ما“

 نب ركاش فيرشلا بقع :؟'”ركاش لآ دج :هللا دبع نب ركاش فيرشلا - ؛
 :عورف ةثالث مهو هللا دبع

 .ركاش نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا بقع مهو :هللا دبع لآ ١

 .ركاش نب دمحم نب كرابم فيرشلا بقع مهو :كرابم لآ ' 

 .ركاش نب نوع فيرشلا بقع مهو :نوع لآ ' 
 نيرشلا نقع + "نلمس لآ دج 81 هنيقا نباهلا كيه تفيرشلا بم

 .هللا دبع نب هللا دبع نب نائس

 ماقم مئاق مهيف تناكو رضاحلا دهعلا. يف ةمركملا ةكمب مهنكاسمو
 دعب ىلع نامعن يداوب مقعلاو ةواهلا نونكتيي كلذ لبق اوناكو ةمركملا ةكم

 ىلع ةكم بونج ةيديجملاو ةيروصنملاو..«ةكم قرش بونج ًارتموليك
 ”ةنرعو ءًأبيرقت ملك ١ دعب

 , هتدام تحت لك «مهعورف يف انعسوت دقو

 .(نيشلا) ةدام تحت .نانطبلا ركاش لآ فارشألا :رظنا )١(
 .(نيسلا) ةدام تحت «نانطبلا نانس لآ فارشألا :رظنا (5)
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 ماله (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)١( 

 ديز لآ "هللا دبع لآ فارشألا

 ىبأ نب نسحلا وتي ؟9ديز يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نب ديعس نب دعاسم نب رورس نب ٠ هللا دبع فيرشلا بقع مهف هيلا

 :رظنيلف ءديز لآ نم هللا ديع“يَوذ .تارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا بغر نمو )١(

 «غ1956 :مقر فينصت . ةيلخادلا/ ةرازو94) | لوبنطساب - ءارزولا ةسائر فيشرأ
 15417١. ةقيثو ١٠١8 ةظفحملا
 عيبر 59 يف يكرت ةيعم 2٠١ رتفد :زناجحلا طباتقم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 فيرشلا تافرصت ضعب) نأشب م1757 ٌرْبمسُيَد ؟ قفاوملا /ه 19*١7 ةنس لوألا
 . (هللا دبع

 .م18014 رياني 77 قفاوملا /ه ١1717٠ ةنس رفص ١7 يف 417 ةقيثو ربرحب رتفد -

 ىلإ باطخ) م877١ قفاوملا /ه ١578 يناثلا عيبر ١1 يف يكرت ةيعم ١4 رتفد -

 .(ةكم ريمأ ىيحي فيرشلا خأ هللا دبع فيرشلا

 ه 147 ةنسل يابتياق نب دمحم ناطلسلا فقو تافقسم لجس «ةكمب فاقوألا ةرازو

 .(رورس نب هللا دبع فيرشلا ةثرو نأشب) ءالا ص

 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ء459 457 ص الج 247 ص اج هخيرات :يتربجلا

 :روكشلا دبع هللا دبع ؛75١ ص ةيمالسإلا لودلا خيرات :هسفن فلؤملا ء145 <

 نب دعاسم .558 ص ؟ج ةكم خيرات :يعابسلا 7١5« ص ةكم فارشأو ءارمأ خيرات

 5١« ص ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا 7١« ص ةيناندعلا لئابقلا نم :روصنم

 ءاث١ ١", ص نويعلا :هسفن فلؤملا ء4" ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 1

 ص تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا «1594 2١٠6١ ص ةكم ءارمأ :ىقح ليعامسإ

 خيراوت جات :يوارضحلا 25717 2018 ص 1 ج :مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 177
 ا قب نع # دع رشا

 .(يازلا) ةدام تحت ءديز يوذ قارشألا :رظنا (؟)
 . ةيلاتلا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا ()



 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 00

 ىلع عزانت دق ذخفلا اذه سأر هللا دبع فيرشلا ناك دقو .ديز نب دعس

 لصحي ملو دعاسم نب بلاغ فيرشلا همع دهع يف ةمركملا ةكم مكح
 فيرشلا همع عم حلطصا مث «ةمركملا ةكم مكح مار ثيح ؛مكحلا ىلع

 ٠١ قفاوملا /ه78١١ ماعل لوأ عيبر ١4 يف ةمركملا ةكم ريمأ بلاغ

 /ه8١7١ رفص يف رصم ىلإ زاجحلا نم ًايفنم ناكو م5١18 سرام
 ىلإ رفاس ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيبر يفو م١18١ ويام قفاوملا

 معنأو ًالماك ًاماع اهيف ماقأو ةرامإلل ًابلط لوبنطسإ ىلإ اهنمر ةيردنكسإلا
 هطاشن ةيشخ ةمركملا ةكم ةرمإ يف هبلط بلي ملو «كب ميهاربإ هيلع
 ىلإ داع مث ةمركملا ةكم يريمأ بلاغ فيرشلاو رورس فيرشلاك هتيويحو
 نأ ىلإ اهب ماقأو فئاطلاب لاجلا ىلإ لقتنا مث هتايح ةياهن يف ةمركملا ةكم
 .اهب نفدف ةكم ىلإ ىلقنو مثلى قفاوملا /ه719١ ةنس يفوت

 : مهو دالوألا/ نم ًاريثك هللا دبع فيرشلا بقعأو

 ءدوعسم فيرشلاو ءزاب بفيرشبلا..: دعاتستتفيرشلا مهركذ امك
 ءديز فيرشلاو .دهف فيرشلاو ءنيسح فيرشلاو ءرورس فيرشلاو
 ءديعس فيرشلاو ءمقلع فيرشلاو ءمشاه فيرشلاو ءرضم فيرشلاو
 هللا دبع فاضأو .تاكرب فيرشلاو ,نسح فيرشلاو .دمحم فيرشلاو
 .دعس :مانألا ةدافإ يف يزاغ

 :امهو .مهثم نينثا يف مويلا بقعلاو
 .رصمب ىفوت يذلا دوعسم فيرشلا

 .دمحم فيرشلا

 مهنمو فئاطلا قرش لاجلا ةيرقب مهنم ديدعلاو '7فئاطلاب مهنكاسمو

 ةيرقب يديزلا هللا دبع لآ دمحم نب روصنم فيرشلا رصق (44) مقر ةروص :رظنا )١(
 .روصلا قحلمب فئاطلاب طهولا



 ممالا/ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ًاضيأ مهلو .مهفاقوأ نمض لاجلا نيع مهلو ةيدباعلا ةيرقب ةمركملا ةكمب

 نب دعاسم فيرشلا فاقوأ نم يهو ةمطاف يداوب فيخلا نيع يف

 ناكو هدعب نم هبقع يديأ تحت تلاز الو رورس نب هللا دبع نب دوعسم

 : عا نب نويطتم و ففاسع ةقيرتكلا اهرلغان

 :قباسلا يف مهريهاشم نمو

 ةرونملا ةنيدملا ىلع ًاريمأ ناكو ءرورس نب هللا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 زاجحلاب هتيالو نيح «نوع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلا دهع يف
 نم لئالقلا نم وهف ءروصنم نب دمحم فيرشلا هل مجرت ءه١؟5” ماع

 .ةرونملا ةنيدملا اومكح نيذلا ةداتق فيرشلا ةيرذ

 قفاوملا /ه777١1 ةنس رصمب ناك قذِلاو ؛هللا دبع نب رورس فيرشلا ©
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 :يلآكلا دهعلا يف مهردهاشم نمو

 نب هللا دبع نب دوعسم نب دعاسم نب روصنم نب ")دعاسم فيرشلا ©

 وهو م1977 قفاوملا /ه757١ ماع ةمركملا ةكمب هدلوم ناك ءرورس

 ءه5١ نرقلا ىف زاجحلاب نيباسنلا رابك نم وهف ريهشلا ةباستلا ةمالعلا

 خيراتلاو كلفلا يف تافلؤم ةدع هلو هتايورم ضعب نم تدفتسا دقو

 يتلا هبتك نمو ًاطوطخم اهمظعم لاز ال ايفارغجلاو باسنألاو نيدلاو

 ْ : هذه يتسارد يف اهنم تدفتسا

 قفاوملا /ه178/ ماع عوبطم وهو .ةمركملا ةكم ءارمأ لوادج :باتك

 .مهل ةيلاملا تاصصخملل ةيلاتلا ةقيثولا يف ديز لآ هللا دبع يوذ فارشألا نايعأ :رظنا )١(

 رفص ١١ خيراتب 47 ةقيثو (1) ةطبضم :ربرحب 8 ةظفحم  ةرهاقلاب قئاثولا راد (؟)

 نب دمحم ؛١١5 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ,م١187 ربمفون  قفاوملا /ه7

 .45 ص فئاطلا لئابق :روصنم

 .فلؤملا عم دعاسم فيرشلا روصلا قحلم ةروص :رظنا (0)



 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م4

 .ما4

 قفاوملا /ه112917 ماع دجنو زاجحلا يف ةيناندعلا لئابقلا نم :باتك
 .(ًاطوطخم لاز الو) م5

 هللا دبع نب دمحم نب روصنم نب مشاه نب روصنم نب )دمحم فيرشلا ©

 بيدألا خرؤملاو ةباسنلا رعاشلا وهو فئاطلا قرش لاجلا ةيرقب هكسبو
 باسنأ ىف ةصاخو «رضاحلا دهعلا يف نيباسنلا رابك نم وهف ؛ريهشلا
 : اهنمو هذه ىتسارد ىف هبتك ضعب نم تدفتسا دقو «زاجحلا

 ماع فئاطلاب عبط يذلا ءزاجحلا فارشأو فئاطلا لئابق :باتك
 .م١٠198 قفاوملا/ ه١

 /ه4٠1١ ماع فئاطلاب ًاضيأ عبطو' ةاًراججلاب ةندرألاو .ةويعلا + تناعك
 .م1917 ققاوملا

 علطأ ملو «زاجحلا فارشأ بسن يف ةطوطخم اهنم ىرخأ تافلؤم هلو
 وهف هب ةديدعلا يتاءاقل لالخ نم ًاريثك هنم تدفتسا دق يننأ الإ ءاهيلع
 .زاجحلا فارشأ باسنأل ًاعجرم رضاحلا دهعلا يف دعي

 كلبلد باتك اهنم ةيضاير بتك ةدع هلو :دعاسم نب روهشم فيرشلا 2

 باتكو ماسجألا ءانب ةضاير ةاوهل ميجو نيس باتكو ماسجألا ءانب ىلإ

 .اهريغو ةيندبلا ةوقلا ملاع

 .فلؤملا عم روصنم نب دمحم فيرشلا ةروص روصلا قحلم :رظنا )١(



 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم مى
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 ةربانشلا هللا دبع ووذ فارشألا

 , 20ةرباتشلا فارشألا ذاخفأ دحأ مه

 ءانبأ يقاب عم «كرابم يوذب ًاضيأ نوفرعي امك ءربنش نب ديعس نب دمحأ

 امك ةربانشلا فارشألل ًاخيش عرفلا اذه>ننبأر هللا دبع فيرشلا ناكو
 يفوتو فارشألا نمز يف ةذفنقلاب ًاريمأ كرابم نب نيسح فيرشلا همع ناك
 .بقع هل ملعي ملو اهب

 فيرشلا :امهو نينبا نم يربنشلا كرابم نب هللا دبع فيرشلا بقعأو
 . هيقع مهيفو دمحم فيرشلاو هللا دبع

 روصنملا عراشب رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب مهباقعأ ةكاسمو
 عم ايعس يداوب نونكسي ًاقباس اوناكو «ةربانشلا مهتمومع ءانبأ يقاب عم
 اهوفقوأ ةةيديمحلا» ىمست رئب مهلو اهب مهعرازم ثيح ةرئاتبكلا فارشألا

 .ةيدابلاب ةلق مهنم تلاز الو .هللا دبع يوذ رئبب ةيدابلا دنع فرعتو اليبس

 :اقباس مهريهاشم نمو
 ةرامإ مث ةاوخملا ةرامإ ىلوت يذلا : يربنشلا هللا دبع نب دمحأ فيرشلا ©

 .(نيشلا) ةدام تحت ء«ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةربانشلا  لادلا رسكب - هللا دبع يوذ ةرجشم :رظنا (1)
 .(ميملا) ةدام تحت «ةربانشلا كرابم يوذ فارشألا :رظنا (9)



 هوذا (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةكمب يفوتو يدوعسلا دهعلا ىتح ثيللا ةرامإ ىلوت مث يسيمشلا

 . ةالعملاب نفدو ما قفاوملا مه ماع ةمركملا

 فارشألا ةخيشم ىلوت :يربنشلا هللا دبع نب دمحأ نب نسحلا فيرشلا ©

 قفاوملا /ه7917١ ماع ةمركملا ةكمب يفوت ىتح هيبأ ةايح ىف ةربانشلا

 .ةالعملاب نفدو ًابيرقت م1

 ًافلخ ةربانشلا ةخيشم ىلوت :يربنشلا هللا دبع نب دمحأ نب دعس فيرشلا »

 نفدو م٠114 قفاوملا/ه١51١ ماع ةمركملا ةكمب ىفوت ىتح هيخأل

 , هثريس تنسح دقو «ةالعملاب

 :يرينشلا هللا دبع نب دمحأ نب دعس نب «ريغصتلاب» دّيعس فيرشلا ©

 .زجرلا رعش يف ةربانشلا ءارعش رابك نم وهو «فورعملا رعاشلا

 ةيدعسلاب دلو :يربنشلا هللا دبع نادمخأ نب دماح نب ىدامح فيرشلا ©

 حلصلاو قالخألاو مركلاب فرعو“هللا دبع يوذ ريبك ناكو ه1” ةنس

 نب 'ريغصتلاب» ميلس فيرتتلا عم هب تّيقتلا نمم وهو هتليبق دارفأ نيب

 «ةربانشلا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو « يربنشلا مشاه نب فرش

 .ه51١/ ةنس يناثلا عيبر ١7 يف اهب ىفوتو ةمركملا ةكمب ميقي ثيح

 يأرلا لهأ نم وهو :يربنشلا هللا دبع نب دمحأ نب كرابم فيرشلا ©

 .ةتليبق ىذلل ةروشملاو ةياردلاو



 م م

 بوك



0 



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم //5

)( 

 ةيواقنعلا هَّللا دبع لآ فارشألا

  لادلا رسكو ءابلا نيكستو نيعلا حتفب هللا ٍدْبَع لآ فارشألا
 . 7ةيواقنعلا

 , 9ةيواقنعلا نسح ينب فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ مهو

 :رظنيلف ةيواقنعلا ءهللا دبع لآ فارتشألا»ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 ىدامج ١١ يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجيحتب(١) ةطبضم :ةيمهوقلا قئاثولا راد
 ىدامج 74 يف ةخرؤم ىرخأو م1784 .ليربإ قفاوملا/ه98١١ ةنس ىلوألا
 .م17* ليربإ ؟ قفاوملا /ه58١١ ةنس ىلوألا

 مه ١١81 ةنس مرحم ؟51 يف ةخخرؤتت لرشرف ةيكحتي# نم ةرداص ةجح (1؟) ةطبضم
 .م19/519 وينوي 77 قفاوملا
 تاعيابمو تاداهشإ انق مكاحم تالجس ءاقنع يوذ فارشألا قئاثو ججح عومجم
 ١٠٠١ م1848 قفاوملا ه ١777 ةنس نم ةيواقنعلا نسح ينب فارشألا تابترم نأشب)
 .ما85 قفاوملا /ه

 ."ه نزخم :ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا راد
 1١55.  نيع .17474 لجس ؛ما44" قفاوملا /ه ١7١654 ةئسل انق تافلكم رتفد -
 رتفد ١50.  نيع ء54050١ لجس م1844 قفاوملا/ه ةنسل اثق نايطأ رتفد
 انق خيرات رتفد 5919.  نيع 184١ لجس م48 قفاوملا /ه ١776 ةئنسل انق نايطأ
 ," 0٠ نيع 2118١ لجس مام قفاوملا /ه ١7186 ةتسل
 .ةيواقنعلا هللا دبع لآ فارشألاب ةصاخلا ةيلهألا قئاثولا ةعومجم ؛
 .144 ,.44 ,98 ال4 ص رصم ةيورع :لولمش ء١١؟ ص رخافلا ردلا :رهاطلا ؛
 دمحم 07 ص اج باسنألا رحب :يعافرلا 177 ١7. ص ةيبهذلا هيا رقم
 ميهاربإ 207 ص نابرعلا :رماع ناميإ ء١7 ء)7 .14 ." ص فاقوألا :يفيفع
 ,.54 57 ص فارشإلا :هسفن فلؤملا ١9 ,«8 ص بلاطلا ةيئم قيقحت :ديضألا
 ”1١47. ص المج ةيبهذلا رردلا :ديع دمحأ دمحم

 .(نيعلا) ةذام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا (؟)



 ميال (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب ناسح نب )دمحم نب ناسح نب )هلا دبع فيرشلا بقع مهو

 .ربكألا اقنع نب دمحم نب ريبو نب رفتخ

 نم انق اولخد نم رخآ مهو ءرصم ديعصب انق ةنيدمب :مهتكاسمو
 ءانق ةخيشم مهيف تناكو :«ةمركملا ةكمب ةمطاف يداو نم ةيواقنعلا

 .ةيواقنعلا نادمح لآ اهيلع مهفلخو

 :امهو نيئبا ينسحلا يواقنعلا ناسح نب هللا دبع فيرشلا بقعأو

 فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :ناسح نب هللا دبع نب دمحأ فيرشلا

 .بقع مهل ملعي ملو ءدومحم فيرشلاو «نسح فيرشلاو دمحم

 رضح يذلا وهو :يواقنعلا ناسح نب هللا دبع نب نسح فيرشلا
 يضارأ عيبل كلذو م1741 قفاومتأأ/»ل 7١7 ةنس ةفرشملا ةكم ةمكحمب

 فيرشلا نع ةلاكوو هسفي ع ةلئآينا ةمطاف يداوب ةرايزلاو فدلا

 اميف يواقنعلا ناسح نب دوعسم ضي رشلاف يواقنعلا ناسح نب بيلط

 فيرشلاو «رفعج فيرشلا :مهو7مَهَتاَوَحِإ نمو مهيبأ نع مهصخ

 هللا دبع فيرشلاو ءدمحأ فيرشلاو ءدعاسم فيرشلاو ؛دمحم

 فيرشلاو «يلع فيرشلاو ءروتسم فيرشلاو «زيزعلا دبع فيرشلاو

 ْ ك0 ل بتروشلاو 1 طفلا تايرشلا و نوعا

 نب يلع نب نسح تنب شبح ةفيرشلا ائقب نسح فيرشلا جوزت دقو

 ءدوعسم فيرشلا :مهو ءانبألا نم ةتس بقعأو ءيواقنعلا ركب بأ نمسح

 مهل ملعي ملو ءدومحم فيرشلاو «هللا دبع فيرشلاو ءنسح فيرشلاو

 .ةيلاتلا هللا دبع لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا )١(

 نيح 1! ص رصم ةبورع باتك بحاص أطخأ دقو .رورس فيرشلا ةرجشم :رظنا (؟)

 .اقنع نب طاسب نب كرابم نب طاسب نب بيكش نب دمحم فيرشلا بقع نم مهدع
 .مهعورف ركذب تنتعا يتلا ةميدقلا تارجشملاو قئاثولا قفو هانركذ ام قحلاو

 ما11917 قفاوملا/ه7١17 ةنس يف ةخرؤم ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص ةجح :رظنا (6)

 . ةيلاتلا



 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ىمى4

 فيرشلاو « دمحم فيرشلا رضاحلا دهعلا ىف هينبا ىف بقعل و .بقمع

 هللا دبع نب نسح نب يللقب بقلملا دمحم فيرشلا :لوألا نبالا امأف
 .7""2يللق لآ دج وهف :يواقنعلا

 بقعأ : يواقنعلا هللا دبع نب نسح نب دمحأ فيرشلا : ىناثلا نبالا امأو

 :مهو ءانبأ ةسمخ

 .بقع هل ملعي الو :دوعسم فيرشلا ١

 ١ - ءاسنلا نع ضرقنا :دومحم فيرشلاو .

 .بقعي ملو :ريغصلا دمحم فيرشلاو - ”

 لآ دج :شالبب بقلملا ًادمحبت فيَرَشلا!بقعأو :نسح فيرشلاو -
 )0 ةي"زأن
 5 سس 1

 نب مساق فيرشلا يف هبقُخ َلَيدَت يذلا :ريبكلا دمحم فيرشلا ه4

 .انقب هللا دبع لآ مه هبّقعو م4 قفاوملا/م 6

 انقب ىفوتو ؛ميظعلا نآرقلا ظفحي نيسح نب دمحم فيرشلا هيخأ ناكو
 .ًابيرقت م 1987 ةنس .ءبقع نود

 قفاوملا ه 1797 ةنس ًاضيأ بقع نود انقب يفوتو .هظففخيو ميظعلا
 .م ١

 .(فاقلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا هللا دبع لآ نم يللق لآ فارشألا :رظنا )١(
 .(هابلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا هللا دبع لآ نم شالب لآ فارشألا :رظنا (؟)



 1/14 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهردهاشم نمو

 ناسح نب هللا دبع نب نسح نب ؟ىللق بقلملا دمحم فيرشلا
 ةخيشم ىلوتو ءانقب ةيواقنع تافيرش ثالث نم ًاجوزتم ناكو :يواقنعلا

 :امهو هينبا يف هبقعو م١1817 قفاوملا /ه788١ ةنس ىفوتو انق ردنب

 ءانق ردنب ةخيشم ىلع هفلخ يذلا :ىواقنعلا ىللق دمحم نب دمحم

 قفاوملا /ه ١١855 ةنس انقب يفوت : يواقنعلا يللق دمحم نب ىفطصم

 مما

 نب دمحم فيرشلل ًافلخ انق ٍةَكَبيْشم نلوت :يواقنعلا ناسح نب هللا دبع

 .م 19111 ةلبس رخخآ يف يفوت ىتح يواقنعلا يللق دمحم

 .انق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد )١(

 يللق نسح دمحم فيرشلا# هيفو 7١ ص اه ١789 ةنسل )١( مقر تاداهشإ لجس

 . ؟انق خيش

 يدنفأ نسح دمحم فيرشلا» هيفو ١١ ص ه ١741 ةنسلل (01) مقر تاداهشإ لجس -

 .«انق خيش

 دمحم خيشلا# هيفو 277 ص اه /١7481 ةنس ةدعقلا وذ (5؟) مقر تاداهشإ لجس

 , انك خيش هلا دبع نسح

 ةلا دبع نسح دمحم فيرشلا7 هيفو ٠ ص ه ١784 ةنسل (24) مقر تاداهشإ لجس



2 
 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 زازا

 ريف قو هموم

 ل ارزبوستز انسب وو رزيق تاج لس

عزامولركونلاو اقوول
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 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

025 

 ةبسحألا ةلدابع هللا دبع لآ فارشألا

 .20ةبسحألا ةلدابع فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ مه

 .ةبسحألا ةلدابع فارشألا دج «كرابم نب ميهاربإ

 :عورف ةدع ىلإ رضاحلا دهعلا يف نوعرفتيو

 نب رصان فيرشلا بقع ميهق“ ؛ةكرايم لآب ًاضيأ نوفرعيو :ةرصاونلا

 رضاحلا دهعلا ىف رصان لآ فو ءهللا ادبع لآ دج .هللا ديع نب كرايم

 رصان نب يلع نب ىيحي.فيرشلا بقع :ةلود نبا لآ مهنمو ( مهتخيشم

 .روكذملا

 لآ ةفاك دج هللا دبع نب كرابم نب هللا دبع فيرشلا بقع :هللا دبع لآ

 . هللا دبع

 .هللا دبع نب كرابم نب زيزعلا دبع فيرشلا بقع :زيزعلا دبع لآ

 : ه1 ديم دي كرايم دي كيعم قيرشلا تقع :ديعش هلآ

 ةيلامشلا ةهجلا نم ةيسحألا يداو ةقطنم ىف هللا دبع لآ ةفاك نكسيو

 ةيرقب ءزج مهنمو ةيلامشلا ةهجلا نم يداولا ةفاح ىلع ةريعشل هلا نم ةيقرشلا

 . ةلدابعلا هللا راج لآ ضعبو ةلدابعلا تباث لآ عم بشخلا مأ

 .(ميملا) ةدام تحت ؛(كرابم يوذ) ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا هللا دبع لآ ةرجشم :رظنا (؟)



 م م

 بوك
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 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم م

0) 6( 

 نيعملا دبع يوذ نم 27كرابم يوذ فارشألل ةئالثلا عورفلا دحأ مه
 . ةيراجيلا

 نب نيعملا دبع نب ")ءام يبأب بقلملا ")هللا دبع فيرشلا بقع مهف
 هللا دبع فيرشلا ناك دقو .يراجهلا نيعملا دبع نب هللا دبع نب كرايم

 عباتلا صيعلا يداو يضارأ نم ديدعلا قرتشا ءارث اذ ًارجات عرفلا اذه سأر

 كلذلو اهارتشا الإ هيحاون يف ءام اهب ٌقطْرَأِب عمس امو «هنويعو عبني ةرامإل
 قفاوملا /ه١0١١ ةنس دودح يف" َعَبْنَي ةرامإ ىلوت دقو ءام يبأب بقل

 اهب رمتساو يراجهلا نيعملا دبع آر ورم فّيرشلا ريمألا هيخأل افلخ م1447
 , 291807 قفاوملا /ًابيرقت ه١71١ ةنس ىلإ

 :امه نينبا بقعأ

 بقعأو ؛2*عبني ةرامإ يف هابأ فلخ :ءام يبأ هللا دبع نب مناغ فيرشلا
 .بقعي مل يذلا هللا دبع

 ًاضهانم ناكو عبني ةرامإ ىلوت :ءام يبأ هللا دبع نب دمحم فيرشلا
 ضعب كلذ يف هتعبتو ةمركملا ةكم ريمأ قيفرلا نوع فيرشلا ةسايسل

 .(ميملا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم كرابم يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا (؟)

 .ةدافإلا ىهتنم «ءام وبأ هللا دبع فيرشلا ريمألا ةلافك ةقيثو :رظنا 629
 .ةدافإلا ىهتنم :يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا )0

 .ةدافإلا ىهتنم (5)



 م41 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارش مجعم

 رورس نب معنملا دبع فيرشلا همع نبأ ةرامإلا ىلع هعزانو « عبني لئابق

 , 2 يبراجنهلا ىنملا دبع نب فرش فيرشلا هفلخ مث

 :اميدق هبقع ريهاشم نمو
 عبني ةرامإ ىلو :ءام يبأ هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا ريمألا ©

 جلا يع نر هلل يوي ردا انكي

 مكح نم رخآ ناكو ( عبني ةرامإ ىلوت : هللا دبع نب العم فيرشلا ريمألا 3ك

 دعب يفوتو 9 هشاهلا دهعلا رخأ يف ءام بأ هللا دبع لآ نم اعبني

 . تلد

 ةنيدملاب رضاحلا تقولا يف مهو ميدق رحبلاو لخنلا عبنيب مهنكاسمو

 .ضايرلاو «ةدجب مهنمو ةرونملا

 :مهريهاشم نمو
 دقو باسنألاو خيراتلاو َبدآلآب ىنعي ”يراجهلا مناغ نب دهف فيرشلا »

 نب مئاغ فيرشلا هدلاو نإ ليقو راجه يوذ تايورم هنع ىور

 .(بلمأل ًاريمأ ناك ءام يبأ هللا دبع نب دمحم

 يوذ ريبكو «راجه يوذ رابك نم :يراجهلا مناغ نب بايد فيرشلا ©

 .ةدجب يفوتو هللا دبع

 ؛غينيب روهشم رعاش :يراجهلا هللا دبع نب اضر نب هللا دبع فيرشلا ©

 .رضاحلا دهعلا يف هللا دبع يوذ ريبك وهو

 هقفلا ذاتسأ :يراجهلا مناغ نب دهف نب هللا دبع فيرشلا روتكدلا ©

 1 , ةدافإلا ىهتنم 6

 .ةدافإلا ىهتنم «نيمرحلا ةأرم :تعفر ميهاربإ (؟)

 . ةدافإلا ىهتنم و9

 .يراجهلا ماصع فيرشلا ةياور (:4)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 144

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب
 بئانو «ًاقباس ءابرهكلا ةكرش ظفاحم :يراجهلا دهف نب ديهف فيرشلا ©

 ةبترملاب ةكلمملاب هايملا ةيلحت لظفاحم مل :رامثتسالا ةئيه ظفاحم

 .ةزاتمملا

 دهعلا يف مهنايعأو مهرابك نم دعي :يراجهلا يدهم نب يلع فيرشلا ©
 . رضاحلا

 . ةيلحتلاب نيفظوملا نوؤش ريدم : يراجهلا بايد نب انهم فيرشلا ©
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 ةيراجهلا ءام وبأ هتلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم

 رداع

 ناورم كلا ديع ,"
 / ليا دبع

 يدزع 50 نيرسح لالط نامل

 بيات





 06 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

05 

 .©0ةمعانملا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 دبع نب دعس نب ربنش نب كرابم نب )هللا دبع فيرشلا بقع مهف
 .ةمعانملا فارشألا ةفاك دج «معنملا دبع نب رصان نب نيعملا

 :امهو «نينبا «كرابملا نب هللا ديع فيرشلا بقعأو

 :امهو نينبا بقع هل ركذو زيزي اوب هللا دبع نب هللا دبع فيرشلا :ًالوأ

 .ابقعي ملو «؛بلطملا دبع فيرشلاو «دماح فيرشلا

 دمحم يوذب ًاضيأ اوفربعب هبو :كرابم”نيهللا دبع نب دمحم فيرشلا :اينأث

 :مهو ءانبأ ةعبرأ دمحم فيرشلا بقعأو :ةمعانملا

 مهبقع ضرقناو ءرمع فيرشلاو ءزيزعلا دبع فيرشلاو ءدمحأ فيرشلا

 .نايرلا ةيرقب ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 هللا ديع يوذ ريبك :يمعنملا رمع نب روصنم نب دمحم فيرشلا ©

 .نايرلاو ةمركملا ةكمب ةمعانملا هللا دبع يوذ فاقوأ ىلع رظانلاو

 .ميملا ةدام تحت .ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا هبقع ةرجشم رظنا (؟)



 م م

 بوك



 41 يب 0 بح
 ةمعانملا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم

 بلط 11 فمع رتصات

 روصتم

 ردب نوع

 طع



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 4:

 هقحف

 ةيراجهلا هللا دبع ووذ فارشألا

 . ةيراجهلا 29عازه يوذ فارشألا

 نب عازه نب دمحم نب "هللا دبع فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن مهف
 :مهو «ءانبأ ةثالث يف هبقعو راجه نب جارد نب دمحم نب ثيغ

 . حالف فيرشلاو :دؤمحم فيرشلاو «قيتع فيرشلا

 عبنيب رضاحلا دهعلا يف مهو «ةيمقلعلا ةيرقب لخنلا عبنيب مهنكاسمو
 , ةددجيو «ةرونملا ةنيدملاب مهنمو .رحبلا

 :مهريهاشم نمو

 .اميدق مهرابك نم وهو يراجهلا قيتع نب ةديبع وبأ فيرشلا ©

 نمو .مهرابك نم وهو :يراجهلا قيتع نب ضهيون نب ملاس فيرشلا ©
 رمع نع ءابيرقت ه ١47١ ةنس ىيفوتو ءراجه يوذ تاسئاب نيملاعلا

 . ماع ةئاملا رهاني

 . رضاحلا دهعلا يف مهريبك : يراجهلا قتاع نب قتعم فيرشلا ©

 ةرادإب نيفظوملا نوؤش ريدم :يراجهلا ةديبع يبأ نب نامثع فيرشلا ©
 . ةرونملا ةنيدملاب تانبلا ميلعت

 .(ءاهلا) ةدام ثحت ءةيراجهلا عازه يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . ةيلاتلا ةيراجهلا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(
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 ,محرلا دع ةليصع وبأ

 دايز





 4ا/ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)١8( 

 . ")ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 :مهو ؟9ءانبألا نم ةثالث بقعأو .ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا 2 - .٠ 0 506 00 6 ١

 .دومح- فيرشلا ١

 . دمحم فيرشلا - ١

 ىلإ لحر نم مهنمو .ةمطاف يداوب حودلا ةيرق يف تناك مهنكاسمو

 مشاوهلا فارشألا نم ديعس يوذ هتمومع ءانبأ راوجب رقتساو ةدج ةنيدم

 لورجب اورقتساو ةمركملا ةكم ىلإ مهضعب لحر مث «ةيناميلا ةلزنلاب ءارمألا

 . مهتمرمع ءانبأ يفاب عم

 :مهريهاشم نمو
 «ةدج ةنيدمب دلو :ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع فيرشلا ©

 ةنس ةدجب يفوتو ةدجب ةفاك ءارمألا مشاوهلا فارشألا خيش ناكو

 .م950١ قفاوملا م/م 6

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا هللا دبع يوذ ةرجشم :رظنا (؟)

 .155 21158 ء917 88 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (؟)



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 0404

 ااه 0 ا نا ةدقع ةنيلنب

 .م٠198 قفاوملا/له ١

 دلو :ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع نب يلع فيرشلا ©

 ةنس اهب يفوتو اهب ءارمألا مشاوهلا فارشألا ريبك ثاكو ةدح ةنيلمب

 .م١1994١ قفاوملا/ ه5

 دلو :ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب دمحم نب ضوع نب هللا دبع فيرشلا ©
 ظفح دقو ةمركملا ةكمب رقتسا مث م١197 قفاوملا /ه1754 ةدجب
 ضئارفلا ملع سرد امك نيدلا مولع يف هقفت نمم وهو ميظعلا نآرقلا
 مشاوهلا فارشألل اخيش ناكو فيرشلا»يكملا مرحلاب اقلعتم هبلق ناكو
 قفاوملا /ه414١ ةنس ةمركملإ/ةبكَمَي يفوتو اهنع رذتعا مث ءارمألا
 . ةالعملاب نفدو 00

 ا 0

 . يركسعلا

 يمشاهلا هللا دبع نب يلع نب هللا دبع نب يلع نب فسوي فيرشلا »©

 يئانجلا ثحبلا ريدم دعاسمك ةمركملا ةكم ةقطنم ةطرشب لمعيو ةاريغألا

 . مدقم ةبترب
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 41١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةهقلف

 ةيدومحلا نانطبلا ديجملا دبع لآ فارشألا

 .نانطبلا هللا دبع نب 7رصان لآ فارشألا عورف دحأ

 نب هللا دبع نب رصان نب ديجملا دبع فيرشلا بقع مهف
 .يلدبعلا نيطبلا يبأ دمحم نب نيعملا دبع نب هللا دبع

 ةكمل ماقم مئاق عرفلا اذه سأر يلدبعلا ديجملا دبع فيرشلا ناكو

 نب دمحأ نب دمحم فيرشلا ديف ةفلخ مث 28179١)" ةنس يف ةمركملا

 ايرطارحكل ةوكملا حبت ا ل ل

 قيفرلا نوع فيرشلا ةمركملا َهّكَم ريم أ, دهع يف اهرخآ ناك ةعطقتم

 دقو «قيضملاو غبارو ثيللاو قئاظلاو ةدَج نم لك ةرامإ هيلوتل ةفاضإلاب

 ةروثلا لاجر لئاوأ نم ناكو زاجحلا كلم ىلع نب نيسحلا فيرشلا رصاع

 نب: عازخ فيرشلا مث «يميركلا اناب ةفيرشلا :فلحو + ىربكلا ةيبرعلا
 لبق نم ماقم مئاق لوأ وهو ةمركملا ةكم ماقم مئاقك يلدبعلا هللا دبع

 .29دبزعلا دبع كلملا

 ابيرقت مك 9 ةفاسم ىلع ةمركملا ةكم بونج ناكلم يف مهكالمأو
 ةكم نونكسي رضاحلا دهعلا يف مهو «مهيلإ ةبسن ةيديجملا رئب اهبو
 : ةيركملا

 .(نونلا) ةدام تحت «ةيدومحلا نانطبلا هللا دبع لآ نم رصان لآ فارشألا :رظنا )١(

 . «نونلا) ةدام تحت «نانطبلا رصان لآ يف «نانطبلا ديجملا دبع لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 17١. ص زاجحلا ةيالو ىلإ يلاعلا بابلا تالسارم :ناباص ليهس (0)

 هدلاو نع ًالقن ركاش نب عازه فيرشلا ةياور «584 ص ء؛هج ةكم تالاجر : :يبتك (9)

 . يلدبعلا عازه نب ركاش فيرشلا



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 57

 :مهريهاشم نمو

 مهرابك نم وهو :يلدبعلا ديجملا دبع نب دمحم نب رصان فيرشلا ©
 : اهيا

 .يلاحلا دهعلا يف مهرابك نم وهو :يلدبعلا رصان نب جارس فيرشلا ©

 .يلدبعلا دمحم نب دمحأ نب ديجملا دبع نب ىسنم فيرشلا ©

 ىلإ



 5-5 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

1 

 ةحجاورلا ديجملا دبع ووذ فارشألا

 .نازمقلا مهل لاقيو «ةيزامقلاب ًاضيأ نوفرعيو

 يداوب ةحجاورلا فيخ ناكس ؟7ةحجاورلا فارشألا عورف دحأ

 . ةمطاف

 نب هللا دبع نب ىزمق بقلملا "اديجملا دبع فيرشلا بقع مهو
 . يحجارلا ثيغ

 ."!ةيبتع|ةليبق 02 تال زيمقلا نم ةمأل ةبسن يزمقو

 :منهو ءانبأ .ةيناَمث كيخملا دبع فيرشلا بقعأو

 .نسح فيرشلا ١

 فيرشلاو «ءنسح فيرشلاو «يضام فيرشلا بقعأو :نيسح فيرشلا - ١

 .دلاخ فيرشلاو «ءلصيف فيرشلاو ءدهف

 فيرشلاو «يلع فيرشلاو ءديز فيرشلا :بقعأ :دمحم فيرشلا * 
 .دماح

 . نمحرلا دبع فيرشلا بقعأو :رصان فيرشلا - :

 فيرشلاو «ةماسأ فيرشلاو ءرمع فيرشلا :بقعأو :دوعسم فيرشلا

 .(ءارلا) ةدام تحت «ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا :رظنا )١(

 .يحجارلا ردنب فيرشلا ةياور بسح (0)

 .ةحجاورلا خيش يحجارلا ديعس نب لماز فيرشلا ةياور بسح (*)



 دماح فيرشلاو بلطملا دبع فيرشلا : بقعأو : هللا دبع فيرشلا

 ,. لعس . فيرشلاو ثيغ فيرشلاو

 ؛ةمكحلاب فصو دقو ديجملا دبع يوذ ريبك وهو :روصنم فيرشلا

 «نازوف فيرشلاو «لكيعس فيرشلاو «ففسوي فيرشلا بقعأو

 نمحرلا دبع فيرشلاو ءرصان فيرشلاو «داؤف فيرشلاو

 ةليبق نم ةمصعلا هلاوخأل ةبسن :يميصعلاب بقلملا هلإلا دبع فيرشلا
 ةنس يفوتو «ةمطاف يداوو ةكم فارشأ نيب ة ةرهش هل تناكو «ةبيتع

 ةكمب املا درر متم راع ل ا 117

 فيرشلاو «نسح فيرشلاو يزاغ بقيؤؤيْسلاو «يلع فيرشلا :
 فيرشلاو ءدهف فيرشلاو عازم كفيريشلا» ءماصع فيرشلاو ءدمحم

 :دهتكملا دبع فيرشلاو «هّللا دبع

 .ةمركملا ةكمب مهنمو ؛ةَحَجباوَرلا ََقَيْحِب ةمطاف يداوب مهنكاسمو



 نال (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)5١١( 

 رومعلا ديجملا دبع ووذ فارشألا

 .تيكاربلا رومعلا دنس يوذ نم 27سماغم يوذ فارشألا عورف دحأ

 سماغم نب يضام نب هللا دبع نب ديجملا دبع فيرشلا بقع مهف

 ىده ىلع ًاريمأ عرفلا اذه سأر ديجملا دبع فيرشلا ناك دقو ؛يرمعلا

 ف لماكلاو طاهرو ةكردم ىلإ ماشلا ىده نم هترامإ ذوفن دتماو ماشلا

 فيرشلا بقعأو :©7ةمركملار قت ييمأ يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع

 : مهو ءانبأ ةعبرأ ديجملا دبع

 .ناطلس فيرشلا - ١

 .مكاح فيرشلا - ١

 . نيعملا دبع فيرشلا - "“

 . فراع فيرشلا

 .ماشلا ىدهب رضاحلا دهعلا يف مهباقعأ نكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 هنس يفوت ىتح مهريبك ناكو :يرمعلا ديجملا دبع نب مكاح فيرشلا 0

 ٠٠١ زهاني رمع نع ءماشلا ىدهب نفدو م447١ قفاوملا /ًابيرقت ه7

 . ًاماع

 .(ميملا) ةدام تحت «رومعلا سماغم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .يرمعلا هللا بيبح خيشلا ءرومعلا فارشألا لمش خيش ةياور (؟)



 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 415

 فارشألا رابك نم دعي ناكو :يرمعلا ديجملا دبع نب ناطلس فيرشلا ©
 ةئس يفوت ىتح ةروشملاو يأرلاو دقعلاو لحلا لهأ نمو «ورمع يود

 .ماشلا ىدهب م١ قفاوملا /ًابيرقت ه7

 مهريبك وهو : يرمعلا ديجملا دبع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلا 9

 . يلاحلا



 نادل (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 )؟1١«(

 . ةلدابعلا دومح يوذ نم ؟7نانطبلا فارشألا عورف دحأ مه

 نيعملا دبع نب ىيحي نب دمحم نب 7'2كلملا دبع فيرشلا بقع مهن
 اذه سأر كلملا دبع فيرشلا بقعأو .يلدبعلا نيطبلا يبأ دمحم نب

 :مهو ءانبأ ةثالث عرفلا

 . بقع هل ركذي مل :دمحم فيرشلا - ١

 . ىبي (لآ دج :[ شبغمب ريهشلا ىيحي فيرشلا - *

 .ديع.لآو ةَقَيَع لآ دج :ناطلس فيرشلا -

 كلم مهلو ءرضاحلا دهعلا يف ململيو ءةمركملا ةكمب مهتكاسمو

 دلخملا ةيرق نونكسي ةلق مهنمو «ململي يداوب لبج وهو قلسعلاب فرعي

 .ثيللا ةظفاحم قرش ارتموليك 8١ دعب ىلع

 :مهريهاشم نمو

 ريمأ مكح نمز يف ثيللا ىلع ريمأ :يلدبعلا ةضيع نب ناطلس فيرشلا ©

 اليتق ريعلا يبأ زوقب تامو يلع نب نيسح فيرشلا ةمركملا ةكم

 ةقطنمب هبقعو «م1975١ قفاوملا /ه757١ ةنس بورح يف هللا همحر

 . ةيبونجلا ةكم ةيدوأ نم لحفلا يداولا وهو ململي

 )١( (ءابلا) ةدام تحت «ةلدايعلا دومح يوذ نم نانطبلا فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا ةلدابعلا نانطبلا كلملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجععم 41/

 .يلاحلا مهريبك وهو :يلدبعلا ديع نب ركاش فيرشلا ©
 نب ناطلس نب ةضيع نب ناطلس نب ديع نب ناطلس نب نانس فيرشلا ©

 ةرجش يف كلملا ضيف» ةرجش بحاص وهو : ىلدبعلا كلملا دبع

 نم تدفتساو هب تيقتلا دقو «كلملا دبع لآ ةيدومحلا ةلدابعلا فارشألا
 . ةلدابعلا كلملا دبع لآ نع هتايورم ضعب



 ةيدومحلا كلملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم
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 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 

 ةحجاورلا كلملا دبع ووذ فارشألا

 لهأ 27ةحجاورلا فارشألا عورف دحأ مهو ءيحجار مهدحاول لاقي

 . ةمطاف يداوب ةحجاورلا فيخ

 ىفو .يحجارلا نسحملا دبع نب كلملا دبع فيرشلا بقع مهف

 .ددعلاو ةرثكلا هبقع

 :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو

 ًاثيغ فيرشلا بقعأو :كلملأ_ٍ طع نسشل دبع فيرشلا :لوألا نبالا

 «ديمحلا لبع .مهو ءانبأ ةئاللث بقعأو : قيييعأ تفيرشلا : يناثلا نبالا

 . دمحمو «دماحو

 .بقع هل ركذي مل :ديمحلا دبع فيرشلا ١

 بقعملا «دماح نب ىلع فيرشلا بقعأو :دمحأ نب دماح فيرشلا ١

 فيرشلاو دمحم فيرشلاو دماح فيرشلاو «نمحرلا ديع فيرشلا

 .نلوع

 دمحأ فيرشلا امهو نيئبا نم بقعأو :دمحأ نب دمحم فيرشلا “ 

 «لامك فيرشلا :بقعأ دمحأ فيرشلا امأف «ءدعس فيرشلاو

 .(ءارلا) ةدام تحت «ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا :رظنا )١(



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 47

 :دمحم نب دعس فيرشلا امأو «نيدباع فيرشلاو «يناه فيرشلاو

 ءماصع فيرشلاو «لداع فيرشلاو ءدعاسم فيرشلا بقعأف
 .مشاه فيرشلاو ءعيدو فيرشلاو

 فيرشلا بقعأو :كلاملا دبع نب دمحم فيرشلا :ثلاغلا نبالا

 .دمحم فيرشلاو «ينغلا دبع فيرشلا :امهو نينبا بقعملا « ًائسح

 دبع فيرشلا :بقعأ :كلملا دبع نب دمحم نب ينغلا دبع فيرشلا
 .سابع فيرشلاو ءدجام فيرشلاو ؛ةزمح فيرشلاو «نسحملا
 .هللا دبع فيرشلاو هلإلا دبع فيرشلاو

 .يلعو ملاس :نينبا بقعأ كلملا دبع نب دمحم نب دمحم فيرشلا

 .دعس فيرشلاو ؛دمحم”َتفيرشلا بقعملا :ملاس فيرشلا امأف

 : مهو ائبا.رشعةثالث بقعملا : يلع فيرشلاو

 «نيسحلا فيرشلا «ثيغ اًلفيرشتلا#َيئحلا[فيرشلا ءهللا دبع فيرشلا
 ءدمحم فيرشلا «نيسح فيرشلا «دمحأ فيرشلا ؛«ميهاربإ فيرشلا

 «نسحم فيرشلا «ىضر فيرشلا ؛دماح فيرشلا ءفرش فيرشلا

 .روصنم فيرشلاو

 ءانبأ ةثالث بقعأو :كلملا دبع نب ميهاربإ فيرشلا :عبارلا نبالا

 .هبقع هيفو «هللا دبعو .«كرابمو .دعاسم :مهو

 : مهو ءانبأ ةتس .كلملا دبع نب ميهاربإ نب هللا دبع فيرشلا بقعأو

 .دعس فيرشلا ١

 .دمحم فيرشلا ١

 فيرشلاو دمحم فيرشلاو هللا دبع فيرشلا بقعأ :دوعس فيرشلا - "'
 . ليعامسإ



 دف (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 لاقل

> 

010 
(0 

 ول

 تيرعلا + بعاو : ينو رلا ع ريما قمرا نع قيرعلا
 . مشاه فيرشلاو نوسح فيرشلاو ( نيسح

 فيرشلاو ءحلاص فيرشلاو ءمشاه تفنرشلاو «ميهاربإ فيرشلاو

 .فراش

 ا تيغلأ 0 مال ةنس لوألا عيب

 ىتح .ه 1١514 ةنس ةرخآلا يدامج ١ ل

 : مهو ءانبأ ةعبس هلو يفوت

 لماك فيرشلا

 ءه ١57١ ةنس ذنم ةخيشلا يفةابأآ فلخ يذلا وهو لماز فيرشلاو

 دعس فيرشلاو

 دمحم فيرشلاو

 يلع فيرشلاو

 دعاسم فيرشلاو

 اه 0*3 خيراتب 5١9/540 /5097 مقر ةيلاملا ةرازو نم باطخ بجومب

 رارق نأشب عازه نب ركاش فيرشلا ةسدقملا ةمصاعلا ماق مئاق نم رداص باطخ بجومب

 .ةيلاتلا ةقيثولا رظنا ءه ١74 /7554 يف 711 مقرب ةيلخادلا ةرازو نم رداص

 ءاه 2 خيراتب ١/4 مقرب مومجلا ةرامإ نع رداص باطخ بجومب

 .يلاتلا باطخلا رظنا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1*0

 «ميهاربإ فيرشلا :مهو .ءانبأ ةعبرأ بقعملا كلاملا دبع فيرشلاو 6

 .لماك فيرشلاو ءدلاخ فيرشلاو «يكرت فيرشلاو



 41 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مرار
 ٍِج 1 00000

 ) ل ميلخالا ةرارو
 ا ةيركلل مكي مقلع دانا

 ممسسمملا ةراما

6 
 ا! 11 - | هعفراتلا

 200 ١ عباوتلا

 حجاورلا ةليبقل,اخيش ىحجأرلا ديعس/ فيرشلا نييعت نأشب
 ,تحبلا فيخلا ةرجه حجاورلا فارمثالا ةلئبق خيش ىحجارلا هللا دعنبديعس/ فيرشلا مركملأ

 ؛و هتاكرب و هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هرامالا هذبل غلبملا هه) 4١06/1177 ىف 51317 ٠١ مقر هيلخا دلا ةرازو ماقمرمأ ركفلبن

 ىضاقلا نمضتملا ءها ؟ ١7/11/75 بر 11/1611 مقر همركملا هكم ةقطنم ةراما ماقم رمأي

 ٠ كلافب كل ايِيَسَر ايتخ فرم و“ حجاورلا ةليبقل اقرعم مكتييعت ىلع هققاوملاب
 ا ل 3 َ ٠ مكلمع مامهي ىف ٠ قيفوتلا و نوعلا مكل هللا لأسن ميركلا هيج وتلا مكملبت ىلا هرامالا هذهو .٠

0-0 

 مسجل ريبا

 كمسسسش ارلا نيحرلا دبع ديحم نصخ ني

 ةحجاورلا ةليبقل ًاخيش يحجارلا ديعس فيرشلا نييعت نأشب باطخ



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 05

 )5١1؟(

 ةيراجهلا كلملا دبع لآ فارشألا

 دبع يوذ نم هللا ديبع يوذ فارشألل ةتسل اعورفلا دحأ مه

 . ةيراجهلا ؟'7نيعملا

 نب هللا دبع نب دوهرف نب 7كلملا دبع فيرشلا بقع مهف
 . هللا ديبع

 .يراجهلا كلملا دبع نبديز فيرشلا هنبا يف هبقعو

 ةكم نوئطقي رضاحلا دهعلا يف مهو. :لخنلا عبنيب ًاميدق مهتكاسمو
 . لخئلا عبتيو ءرحبلا عبنيب مهتم .كلازي الو «ةرونملا ةئيدملاو ةمركملا

 :مهريهاشم نمو

 دبع يوذ رابك نم دعي :يراجهلا دعاسم نب فيطللا دبع فيرشلا ©
 . نيعملا

 .يلاحلا مهريبك وهو :يراجهلا دوعسم نب ةزمح فيرشلا ©

 . يراجهلا دعس نب نامثع فيرشلا ©

 «ةمركملا ةكم ديلاوم نم وهو :دوعسم نب دمحم نب مشاه فيرشلاو ©

 /ه ١5٠7 ةنس ىرقلا مأ ةعماج نم ريتسجاملا ةلاسر ىلع لصاحو

 ةيوبرتلا ةيلمعلا ىف هرثأو ىنغلا فارشألا» اهعوضوم «م١914١ قفاوملا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا يراجهلا كلملا دبع لآ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(



 ففي (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ماع لنم ةمركملا ةكم دوعسم نب دمحم فيرشلا هوبأ نطوتسا دقو

 قفاوملا /ه ١517 ةنس اهب يفوت ىتح «م١948١ قفاوملا/مه

 .ةمركملا ةكمب ًاعيمج مهبقع لازي الو م5
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 هيراجهلا كلملا ديع يوذ فارشألا ةرجشم

 ديما ديع نامثع
 دمج

 ْ مخهاه دِلابع

 ناككر



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم م

 )ه١؟(

 ةيراجهلا معنملا دبع ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم 27كرابم يوذ فارشألل ةئالثلا عورفلا دحأ مه
 . ةيراجهلا

 كرابم نب نيعملا دبع نب رورس نب '7معنملا دبع فيرشلا بقع مهف
 . كرابم يوذ دج

 عبني ةرامإ ىلوت معنملا دبع فيريشتا دلاو ءرورس فيرشلا ناك دقو

 معنملا دبع فيرشلا نإ ليقو .277407* قفاوملا /ًابيرقت ه144١ ةنس ىتح ١
 فيرشلا همع نبا ةبضاغم دعب َعَبَتَي ةَرامإ ىلوت نمم تيبلا اذه سأر

 نم ًابرقم ةمركملا ةكمب كلذل -ثدكَمو ؛عبتي ريمأ ءام يبأ هللا دبع نب دمحم

 , ©9هيلع هب نوع هدلو ىمس دقو ةمركملا ةكم ريمأ قيفرلا نوع فيرشلا

 :امه نينبا ءاتيألا نم بقعأو

 فيرشلاو «رديح فيرشلا , مهو ءانبأ ةئالاث بقعأو :نوع ففيرشلا

 . لصيف فيرشلاو ؛رورس

 سرد نمم وهو ءاسلا الجر ناكو  عبني ةرامإ كو :فرش فيرشلا

 .(ميملا) ةدام تحت ءةيراجهلا كرابم يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . ةيلاتلا ةيراجهلا معنملا دبع يوذ ةرجشم :رظنا )3

 ةبتاكم) 5١415١ ص يكرت ةيعم ١4 رتفد :زاجحلا طباضم : ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا 7 2(
 يلاعلا بانجلا نم ةبتاكم (ةبجاولا ةعلخلا ةسابلاو ةنيهجل ًافييش رورس فيرشلا نييعتب
 .ةرونملا ةئيدملا ظفاحم ىلإ

 . ةدافإلا ىهتنم :يراجهلا ضهان نب عاصع )5



 كرف (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيرشلا :امهو نينبا نم بقعأو لثلا عبنيب يفوتو يكملا مرحلاب

 نيب رضاحلا دهعلا يف نولقنتيو «ةكربلا ةيرقب لخنلا عبنيب مهنكاسمو

 .ءابضو «ةدجو .ةرونملا ةنيدملاو عبني

 :مهريهاشم نمو
 . ةكربلا ةيرق خيش :يراجهلا معنملا دبع نب فرش نب فلخ فيرشلا ©

 . يلاحلا مهريبك وهو : يراجهلا فلخ نب دمحم فيرشلا 5

 .هجولا لامش ءابض ةدلب ةدمع :يراجهلا لصيف نب دمحأ فيرشلا ©

 طوطخلاب نيفظوملا رابك نم ,:يرواجهلا فرشم نب فرش فيرشلا »©
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 القن «ةيلاتلا نوع فيرشلا هيخأو ةئيهج ريمأ معنملا دبع نب فرش فيرشلا ةقيثو ؛رظنا )١(

 . ةدافإلا ىهتنم نع



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5-3

. 1 0 0 

 00 م “و مَ 59

 ل 09

 دم و البيرو "رسم ف الا يد لنمد تالا و ا عر هيلي دف نه
5 

 3 دكر دالخ ا ريح ذيالر لا هير م ؤتارلا 2 0 06
 1 مفر تمر يراه[ ردن عال ع تالا مرج !تب

 5 : ارد! الرج فو !كرغشلاو نرتب )05| 9 مذ يملا بيلا ل يح ذ الدق نيلح يي تول 2 ايانوصإ ارا 5 ملعب عصائر ن _شنبالا ترنروا وكس
 0 00 .> ملا .ب/ ماخاب ليال قرش نمو اويل ادت ذم هددها هرقل وليام نيد

 2 ماج نير واتت قلو درك للا د الفا زْهل ثر وش أ رمل ايبازرلا + نانيصزيزلا يره أَ ,د ما 3 رب يسم تسد كل تنام ري يالا مدل داليا و٠7
 3 1 ! نفل (نرط دعي هديا

 سل ىئزيلا] 0 يلا ات تلك | دور اردزبرب نيأسلا م و انآن اف رشاو قى يررلا

 ٠ ..: هاني درمام يصب هيرلا نبت فرسه طلاردمم دخأي توضالا خلاب اهزيمافإدإن : اهو ق4“ 1 ١ ٠ عناندااطداصإل قديس مرتع درتلا 21, م02 تلمالاع د ينوي بعل هيا . . ونالك او يايا ةيلاراب اير عيبا تحيد لااا هادو فاش تاير اخ هني زو ةدلاو امان ههرذلو
 3 هنيتلا مص ب ليزا هذ كي ذل هكا ذكو ملقا تلغدام فرن ندا 3 ابرطرلاو العا ىرعانأقس 0” 6ا

 : هقز /ذ بجيت يب هزلعاركة ام الان طبجوتي الر تمتسرل زنا العا ينركذملا الك قأو كذب ,انب 1 نول مهتم ققاوشاو اهرلاراص ا ةظوؤعو هلرتنو تيببواشسدامر ل خنوريمام مدن هذال: البول ذم كوع

 ١ برغر كسر نوعي كا او تيبو ءازن وامام (رل/بني ايررتت فريال أ / هين اريل ا مارا دالب ثءاص
 ' قرتقيطلا إو زالاخو ءام ا (هرلإ بيادر ف كعب ل الإ تيرم هيريلا د الب كلر ذر انظم كا

 5 . فلفموتيالر تقال !ايع لارا والا كذب اهزنالعر قاد ميج امم اتفطلع ان ايزي بج وتيلرلو تاس

 ليل فاخالو ةعصرو ملعالاو بسررر عرب الطالر ىوعدالر تحدتتيالر امال ءيلار اصامنجألا
 1 تس اهللرم التم اهو تنل كا قام: دعادزك فن عورع انك طابو طالع ها ناو كذا
 : لكسب | اه رم تلع كعمل نص تنتو تين ةباعرمتت [لع ادينأو اطارتو اًيزت هه لولا

0 

 مسي مساع

 راك

 ا دو و ل ل م ثنالا "تب

3 1 
3 

 يا
 و

 نا ع 2
 1 ناسخ

 ه /٠١٠1 ةنس ىلوأللا ىدامج يف ةخرؤملاو ءعبني يداوب ةكربلا فيخو ةيرقلا فيخ يف هتكارشو يراجهلا معنملا دبع نب فرش فيرشلا ةنيهج نابرع ريمأ ركذ اهبف ةقيثو



 لاللط

 معنملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم ةيراجقلا معن

 نبات

 ياه

 دفنا

 دلارع

 مشاه





 كرك (نيعلا)» فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 (؟5١)

 ةمعانملا نسحملا دبع ووذ فارشألا

 .2')ةمعانملا فارشألل ةيسيئرلا ذوخفلا دحأ مه

 نب نيعملا دبع نب ”نسحخملا دبع فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن مهف
 افرطلا ةرامإ مهيف تناكو .ةمعانملا فارشألا دج ءمعنملا دبع نب ")رصان
 دمحم فيرشلا (؟0ءافرطلا ءارمأ رخآ ناكو «نايرلا ةرامإ ىلإ مضنت نأ لبق

 . ءافرطلا ةرامإ

 ةثالث ىلإ رضاحلا دهعلا, يف نسحمللا دنع ووذ فارشألا عرفتيو

 :مهو ؛عورف

 دبع نب ناذوح نب روتسم نب ناطلس فيرشلا بقع :2ناطلس ووذ فارشألا

 دبع نب ناذوح نب دماح نب ىضيرم فيرشلا بقع :ىضيرم ووذ فارشألا

 . ىمعنملا نسحعملا

 مهل لاقيو :نسحملا دبع نب ناذوح نب ميركلا دبع نب كرابم ووذ فارشألا

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا (؟١)

 440. 2357 ص 5 ج موجنلا طمس :يماصعلا عجار (*)

 ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا يف ؛ةمعانملا فارشألا نم ءارمألا قحلم :رظنا (4)

 .(ميملا)
 .(نيسلا) ةدام تحت «ناطلس يوذ فارشألا :رظنا (0)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 ءروكذملا كرابم نب كلملا دبع فيرشلا وهو «مهدحأ ىلإ ةبسن ؛ةيلاحنلا

 هبقع ىلع بقللا اذه بلغ هنمو يِلْيَحّتلاِب روهشملا وه اذه كلملا دبعو

 نب دمحأ نب دماح نب يِفاطَعلاب بقلملا دمحأ بقع نم هتمومع ءانبأ يقابو
 .رضاحلا دهعلا يف كرابم يوذ نم كرابم

 في 2 9ءاقرطلا ةيرقب اقباس نسحملا ديغ ىوذ فارشألا نكاسمو

 اهرجهو ءاهنويع تبضنو اههايم تفج املو ءاهترامإ اهلو ةلقتسم تناك
 ءافرطلا ةيرق لالطأ تلاز الو «ةمركملا ةكم ىلإ اهنع اولحر اهلهأ مظعم
 هتغلب ام ىدم «ةيسبجلا فراخزلا تاذ ةيرجحلا ىنابملا كلت نيبت ةصخاش
 ار ساولما دكار اكو راهدزا نم ةيرقلا

 .ءافرطلا ةيرق لالطأل ءروصلا قحلمب ةيلاتلا ةروصلا رظنا )١(
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 5 رس و يوذ فارشألا ة رجشم

 هي 3 ناطنس يوذ « ةيلاحنلا كرابم يوذ ء يضيرم ي 3"

 7 ديح



 م م

 بوك



 0س (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(/7511) 

 ةيدومحلا نانطبلا ركب يبأ نيعملا دبع لآ فارشألا

 نانطبلا هللا دبع لآ نم 27 صان لآ فارشألل ةئالغلا عورفلا دحأ

 . ةلدابعلا ةيدومحلا

 نب نيعملا دبع نب ركب يبأ روهشملا نيعملا دبع فيرشلا بقع مهف
 نيطبلا يبأ دمحم نب نيعملا دبع نب هللا دبع نب رصان نب هللا دبع
 . يدومحلا

 ريمأ دهع يف ثيللا ةرامإ ىلوب_دق.ركب ويأ نيعملا دبع فيرشلا ناكو

 يلع نب نيسحلا فيرشلا,دهع يف.ة ف قلاو,(')قيفرلا نوع فيرشلا ةكم
 /ه04١١ ةنس يفوت ىتح هنامز يف رصان لآ ريبك وهو ءزاجحلا كلم

 فارشألا نيب نهدشا نمم هللا ةمحعو ناكو :ةفركملا ةكنن م1975 قفاوملا

 .دوجلاو مركلاب

 بونج ةيروصنملاب ًاضيأ كالمأ مهلو ًابيرقت مك40 ةفاسم ىلع ةمركملا

 يلاوح ةمركملا ةكم نع دعبت يتلاو ثيللا قيرط ىلع ةمركملا ةكم

0 

 :مهريهاشم نمو
 . ىلدبعلا نيعملا دبع نب رصان فيرشلا ©

 .(نونلا) ةدام تحت «نائطبلا هللا دبع لآ نم رصان لآ فارشألا :رظنا )١(

 .يلدبعلا عازه نب ركاش فيرشلا هدلاو نع ًالقن ركاش نب عازه فيرشلا ةياور )١(



 (نيعلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 45

 )5١4؟(

 ةيراجهلا نيعملا دبع لآ فارشألا

 , "0 راجه يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا عورفلا دحأ مه

 نب جارد نب يلع نب حجار نب نيعملا دبع فيرشلا بقع مهف
 .راجه يوذ ةفاك دج «راجه

 :امهو «نينبا نيعملا دبع فيرشلا بقعأو

 . "0هللا ديبع يوذ دج : هللا ديبغ.فيرشلا - ١

 اه جيجل اهبقعأ :©7هللا ديع فيرشلا - ؟

 كرب يوذ دج :دمحأ فيرشلا

 . كرام يوذ دج :كرابم فيرشلا

 فارشألل ددعلاو ةرثكلا مهيفو ًاميدق لخنلا عبنيب نوئكسي اوناكو
 دهعلا يف نورشتنم مهو انجب ةرامإ مهنم ديدعلا ىلوت دقو راجه يوذ
 «كوبتو .جلمأو ءابضو ء؛رحبلا عبنيو ؛ةرونملا ةنيدملا نيب رضاحلا
 . لخنلا عينيب مهكالمأ تلاز امو «ةدجو

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(نيعلا) ةدام تحت ؛يراجهلا هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا )0
 11١. :مقر ةقيثو نيدباع 557 ةظفحم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد - ةو)]
 .(فلألا) ةدام تحت «ةيراجهلا دمحأ يوذ فارشألا :رظنا ()
 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا كرابم يوذ فارشألا :رظنا (5)

 ءارشو يراجهلا معنملا دبع نب فرش فيرشلا ةنيهج ريمأ نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (7)
 .ةدافإلا ىهتنم نع ًالقن نيعملا دبع يوذ فارشألا فويخ دحأ ةكربلا فيخب



 4.١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 00 الا 8 58 3 . 57 50 5

 < ل تار امأ 10 ل9 دلت ن ابتسم يس مط عه: قيد انموي ن للاخ نإ ءيطدلتو كل بب رح او ءررق
 01011 016 ذبل يدابإ/ لوس زاهي يشل مهر انو نيالا غار لمد اقع اشلون

 00| ج نبل موز ا َءانب دول اصطن طلاواير نمل | نهو ارم : اولا الكرم فرط عاعياب زاره "مط / وسن لا...
 مب هنا يدرك ااه دريشل ول ' ماقام مدس هاند عركة ئاكسام يضيق خب لع نيس لا الاو كب الا +
 هحلاصزيغلاو اير ينل: ليزكملا ةاميادلا صنننل ماكر وك دل مل عكر دو ىراو نب فليس الا ريهز نارام د 0
 هس لا فويفيرح» نوما كرب/ن خل شل عم يدارب نياكا د البل ازد طع طاري نير هسر اؤما زم طدر اوس سدد 3

 . كطالب ازيد ددرغ اموتسرزن نواس اطال عوير مشامإ  هروكذح اد لل ا هاما ني ا خيو د ن ال كب
 هركرما ءالهلا لدي ع شل اسلاو توك ذل الما دنض يذل ارش ا زيوباو رسب اير | قرط نم و ؤواتاو اهافن م 1

 كيري هلله يذلا زم ءاتشس روكرلا يرحل قرئ مل زور او يني يلع زيدل ارفربلا|بعزمو يفي 2م ما :٠
 . هتان بمن امد يرعر ئيلضو بلك لك د زئرلكر اعد 7 الملا داي دا ء ىد اف نمرب هتلامو كوكا دالإا وشر هلل :٠ . يرابلا بالا راء سيم اسمني لاو ررفيدلا ةاتركزل اذ هيدي ملا هير خرز تيفا جاد:

 نيدتلا عر اهراونيئشلا تالق ياطب ةايوكدلا ءاعيابلل مث تئرذ يإلا ايرردماو درك ذملاداللارعيذلا :٠
 و م اعورماد هزؤاشو ه ذا سرة صو هذان ا هرلقتو رصراو ةمادو هرماعو َموَمضو دل 2ل/ ف سكر ورسي ع الب
 لرش نئيام لع مالعاةضولل و ايلازعالكي ثلا ميلا قع زبع عررتو نهدح نش اونو ارث تال بستر ر علام ص
 الفان ازجان ايرئاواع اسس ايس دار نإ اميرخشملا م يربو نفن اضف يلا اب روس نيب لإ رقاو يع ار“ . . كئالخعللا يلا كرم اسنان كر يالا روكتحلا نسيب طلاي زلم اريزموزعو ايزتقو زر طوب طم هلا قيس

 لوي نوزيلا نلوبقو باهبابداكنلاصوانمورلو دبكازإل هائذاردمرإو ذك زي ررل اعاسو ئصو قون ماي.
 -: تسال اموت واعزل) مالا مصمل7 "رز 1 كوم يا ياام ليس تالق( ما ماج :

 فرش فيرشلل ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ فارشألا فويخ دحأ ةكربلا فيخب ءارش ةقيثو
 ه 105 ةنس نابعش 76 يف خرؤم «ةنيهج ريمأ يراجهلا رورس نب معنملا دبع نب

 مسوس /ماطا طرت نم هريط تر بنل ل ا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4

5١90 

 ةحجاورلا يبنلا دبع ووذ فارشألا

 ,ةيساورلا :كارشألا عورف دحأ :مهو «يحجار مهدحاول لاقي

 .ةمطاف يداوب ةحجاورلا فيخ ناكس

 . يحجارلا نسحلا دبع نب "7يبنلا دبع فيرشلا بقع مهف
 نب نمحرلا دبع نب يلع نب دماح فيرشلا يف هبقع ليذتو

 : مهو ءانبألا نم ٌةتس بقعأو

 .نمحرلا دبع فيرشلا - ١
 .لعشم فيرشلا - ١

 .دمحم فيرشلا - '"'

 . ىلع فيرشلا - ؛
 .دعس فيرشلا

 .ناطلس فيرشلا 5

 .ةلق ةمركملا ةكمب مهنمو ةحجاورلا فيخب ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 .(ءارلا) ةدام تحت ؛ةحجاورلا فيخ لهأ ةحجاورلا فارشألا :رظنا )١(



 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)2 

 تيكاربلا رومعلا ديبع ووذ فارشألا

١ ٠ 
 سماغم يوذ فارشألل ةعبرألا عورفلا دحأ مه

 تيكا ملا نومعلا

 دقو .سماغم نب يضام نب هللا دبع نب ديبع فيرشلا بقع مهف

 ىده ىلع ًاريمأ عرفلا اذه سأر يرمعلا يضام نب ديبع فيرشلا ناك
 .فارشألا ةموكح مايأ يف ماشلا

 ! ماهو ةعانبأ| ةثالث ديبع فيرشلا بقعأو

 .دماح فيرشلا ١

 .هللا دبع فيرشلاو  ؟

 .ملاس فيرشلاو -

 :مهريهاشم نمو

 ماشلا ىده ىلع اريمأ ناكو :يرمعلا ديبع نب هللا دبع فيرشلا ©

 . ةيماشلاو

 لمش خيش ناكو :يرمعلا ديبع نب هللا دبع نب هللا بيبح فيرشلا ©

 وهو م١99١ قفاوملا /ه17١4١ ةنس يفوتو ماشلا ىدهب رومعلا فارشألا

 ءارارم هب تيقتلا نمم وهو ءماشلا ىدهب نفدو ءابيرقت نماثلا دقعلا يف

 .(ميملا) ةدام تحت :«تيكاربلا رومعلا سماغم يوذ فارشألا :رظنا )١(



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 44

 .(2:ومعلا فارشألا تايورم ضعب هنع تذخأ دقو

 ةخيشم ىف هابأ فلخ دقو :يرمعلا هللا بيبح نب هللا فيض فيرشلا ©

 .ًارارم هب تيقتلا دقو ؛يلاحلا مهخيش وهو رومعلا فارشألا لمش

 .رومعلا فارشألا ةدام يف ءرومعلا فارشألا نم عمجو فلؤملا عم هتروص :رظنا )١(



)57١( 

 تيكاربلا اضر يوذ هللا ديبع ووذ فارشألا

 ىسوم يوذ نم ؟لاضر يوذ فارشألل ةئالثلا سامخألا دحأ مهو

 نب روتسم فيرشلا ىلإ هبسن «روتسم يوذب» ًاقباس نوفرعي اوناكو تيكاربلا
 ")هللا ديبع فيرشلا ىلإ نوبستني ًاعيمج رضاحلا دهعلا يف مهنأ الإ ءاضر
 رضاحلا دهعلا يف اوفرع كلذلو .اضر نب روتسم نب دمحأ نب روتسم نب

 فيرشلا تنب ةفيرشلاب اجوزتم..هللا ديبع فيرشلا ناكو ؛هللا ديبع يوذب
 , يتاكربلا عازه نب دمحأ نب دعاسم

 دمص اهل لاقي ىتلا ةميمحلا”ةيرقب ؛ةمطاف يداوب نونكسيو

 .ةرحبب ًايلاح مهنمو ؛ةَعورَسو ٌربارُبلا يتيرق نم برقلاب عقتو «ةميمحلا

 :ًاميدق مهريهاشم نمو
 فيرشلا داوق دحأ ناكو :يتاكربلا اضر نب روتسم نب رصان فيرشلا ©

 /ه85١١ ةنس ةعساتلا ةعقاولا يف ةمركملا ةكم ريمأ دعاسم نب رورس

 ةيرس ىلع هداوق دحأو رورس فيرشلا ليكو ناك دقو «م1إ7//7 قفاوملا
 /ه5١١١ ةنس بلاغ فيرشلا هضوف امك «فئاطلاب باكرلاو ليخلا

 .0كلذ يف حجن دقو هتوخإ نيب حلصلا يف م1784 قفاوملا

 )١( (ءارلا) ةدام تحت «تيكاربلا اضر يوذ فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا هللا ديبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنأ (؟)

 )( ص مالكلا ةصالخ :نالحد فرصتب 2371١١ 7155



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 415

 :مهريهاشم نمو
 هللا همحر مهرابك نم دعيو : هللا ديبع نب هللا دبع نب رصان فيرشلا ©

 .ىلاعت هللا همحر مهريبك ناك :هللا دبع نب دمحم نب دماح فيرشلا ©



4 

 تيكاربلا اضر يوذ نم روتسم يوذ فارشألا ةرجشم
 «هتنا ديبع يوذب نآلا نيفورعملا»

 هللا دبع ةماسأ رصان ناكار





 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 هقول

 ةيراجهلا هللا ديبع ووذ فارشألا

 (")نيعملا دبع يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا عورفلا دحأ مه

 . ةيراجهلا

 .نيعملا دبع نب هللا ديبع فيرشلا بقع مهف

 : مه ءانيأ ةسمخ هللا ديبع .بقعأ

 .")هيوكلا دبع"يوذ دج :ميركلا دبع فيرشلا ١

 مت واصن يوذ دج :راصن فيرشلا - ١

 دج ًايمان فيرشلا بقعأ“ئذلاَآدانهَق فِيرَشلا بقعملا :ديهف فيرشلا “ 

 0 يوذ

 دبع يوذ دج «كلملا دبع بقعملا ًادوهرف بقعملا :هللا دبع فيرشلا -

 . "0كلملا

 : نينبا نم بقعملا : نيعم فيرشلا  ه

 . ؟"اريهز ىوذ دج :ريهز فيرشلا

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(نيعلا) ةدام تحت ءميركلا دبع يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 .(نونلا) ةدام تحت ءراصن يوذ فارشألا :رظنا (9)

 .(نونلا) ةدام تحت :يمان يوذ فارشألا :رظنأ (4)

 .(نونلا) ةدام تحت «كلملا دبع يوذ فارشألا :رظنأ (0)

 . (يازلا) ةدام تحت ءريهز يوذ فارشألا :رظنا (1)



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجم هود

 . ؟"0ويلس يوذ دج :ميلس فيرشلا

 عبنيب نونطقيو رضاحلا دهعلا يفو ءاميدق لخنلا عبنيب مهنكاسمو
 . جلمأو ةدجو ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملاو لخنلا

 د

 .(نيسلا) ةدام تحت ءميلس يوذ فارشألا :رظنا ()



 40١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)0176( 

 ةيواقنذعلا يرصب نسح ىب نامثع لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا "''يرصب لآ فارشألا عورف دحأ
1 7 000 1 
 يرصي نب يلع نب دمحم نب نسح نب "7نامدع فيرشلا بقع مهف

 ١795 ةنس دعب ىفوتو ءانقب ةيواقنعلا فارشألا رابك نم ناكو يواقنعلا

 فيرشلاو «نيسح فيرشلا :مهو ؟7ءانبأ ةثالث نامثع فيرشلا بقعأو ءه
 . لمحعم فيرشلاو هاوتسا

 نم ًاجوزتم ناكف :يرصب نامثت:“نب نيسح فيرشلا :لوألا نبالا

 «نينبا بقعأو ه 1٠٠١ ةنئبك مع جئفوتو يرصب رمع تنب بنيز ةفيرشلا
 متجأم فيرشلاو دمحأ فيرشلا :امهو

 يلصألا هنطوم ىلإ رجاغ“دقف#: يربط نيْشح نب دمحأ فيرشلا امأف
 نم نرق ىلاوح ذنم ةرونملا ةنيدملاب رقتسا ثيح زاجحلا ىلإ انق نم

 سابع فيرشلا :مهو «ءانبأ ةثالث يف اهب هبقعو اهب يفوتو نامزلا

 يرصب سابع دجسم هلو «تاريخلا لعفو حالصلاب فرع دقو ةنس 0

 يذلا ريبكلا دمحم فيرشلاو ريغصلا دمحم فيرشلاو ةرونملا ةنيدملاب

 . هللا باتك ةظفح نم ناك

 :مهريهاشم نمو
 يرصب نامثع لآ ريبك : يواقنعلا يرصب رداقلا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 )١( (ءابلا) ةدام تحت ءيرصب لآ فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا مهترجشم رظنا (؟)
 ,.556 ص ٠٠١ لجس ؛5 ص تاداهشإ 5 لجس انق ةمكحم :ةيموقلا قئاثولا راد (9)

 . 5٠ صاه ١1145 ةئسل 84 لجس



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 400

 .ةرونملا ةنيدملاب

 نامثع لآ رابك نم :يواقنعلا يرصب سابع نب زيزعلا دبع فيرشلا ©
 ةروخدلا ةيردملاب اراره دب :تيقعلا وفمز ةكروتعلا ةنيدملاب فرضي

 ليربأ 75 يف اهب يفوتو انقب يقب دقف :نيسح نب دمحم فيرشلا امأو

 ًادمحم فيرشلا هنبا بقعأو ه ١789 ةنس قفاوملا /م 191١ ةنس

 .رضاحلا دهعلا يف انقب جوزتم ريغ نسم خيش وهو يرضخب ريهشلا
 ةجيدخ ةفيرشلا جوزت :يرصب نامثع نب دمحأ فيرشلا :ىناثلا نبالا

 م ١959 ةنس رياربف ١8 يف يفوتو يرصب تايزلا يلع ميحرلا دبع تنب

 رصمب هبقعو دومحم فيرشلا :امهزي نينبا نم بقعأف ه /١761 قفاوملا
 عطقناو ءروشاع فيرشلاو «لابتك فيريشلاو ؛ليسلا ةقطنمب ناوسأ ةنيدمب
 يللق يكز دمحأ فيرشلا ةجوز نهرخآ ءاسن نم يلاحلا دهعلا يف هبقع

 بقعأو اهب يفوتو انق ىلإ داع مث نمزلا نم ةرتف اهب رقتساو ةرونلا ةنيدملا
 :امهو «نينبا نم

 .انقب هبقعو يلوفلاب بقلملا يلع فيرشلا

 .انقب يواقرش فيرشلا - ١

 نفدو م1449 قفاوملا /ه١47١ ةنس براغ سأرب يفوتو «يلع فيرشلا - ؟
 .اهب

 هافش . ًابيرقت ةئس 80 هرمع زواجت خيش شادرمدلاب ريهشلا دمحم فيرشلا - ؟'
 ةحجان تاجوسنم ةراجتو عناصم مهلو رهزألا عراشب ةرهاقلاب هبقعو - هللا
 .ةيواقنعلا ءاحلص نم دعيو «أرارم هب تيقتلا دقو ءاهب



407 

 ةيواقنعلا يرصب نسح ني نامثع لآ فارشألا ةرجشم

 ةرهاقلاب شاد عدلا مهشلا نيد

 نام

 نمسح

 لهل درمجم

 "كلا 1
 رملث مهشلا

 ردآقلا دبع

 :نمحأ

 نمحررلا دبع





 هوه «(نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

(5175) 

 اداوجلا نالجع ووذ فارشألا

 .20هللا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ مهو

 .هللا دوج نب دوعسم نب نسح نب هللا ديبع نب هللا ليخد

 كب «ءانبأ ةيالك نالجع فيرشلا بقعأو

 فيرشلا بقعملا ًاديبع فيرشلاةنفعأا» : ربتش فيرشلا :لوألا نبالا

 : بقعأو ١ لعشم فيرشلاو «دماح فيرشلا امه

 دبع فيرشلا ١ :مهو ءانبأ ةعبرأ :ميركلا دبع نب لعشم فيرشلا -

 فيان فيرشلا 4 ءدمحم فيرشلاو فرش فيرشلا :امهو نيئبا بقعأو

 .يراشب فيرعلاو نامل فيرشلا بقا يذلا
 ةسمخ بقعملا :ملاس فيرشلا بقعأ :ميركلا دبع نب دماح فيرشلا امأ

 « لعشم فيرشلاو ءفسوي فيرشلاو «دماح فيرشلا :مهو «ءانبأ

 ٠ محوشمبم فيرشلاو «ديجملا دبع بفيرشلاو

 :امهو نينبا بقعأو :ناميلس فيرشلا :ثلاثلا نبالا

 .(ميجلا) ةدام تحت هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . هللا دوج ىوذ ةرجشم :رظنا (؟) .



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 465

 .ناميلس نب هللا دبع نب انهم فيرشلا بقعأ :هللا دبع فيرشلا ب

 . دوعسم

 زيزع فيرشلاو «هللا دبع فيرشلا :امهو نينبا بقعأ :دعس فيرشلا - ١

 : ءانبأ هن الث بقعأ : دوعسم فيرشلا 50

 , هللا دبع فيرشلاو «دهف فيرشلاو «( لعس فيرشلا : مهو

 (دوعسم فيرشلا .مهتمو ءانبأ دوعسم نب هّلبا دبع فيرشلا بقعأو

 .ناير فيرشلاو

 .ضايرلاو فئاطلا نونكسيو

 :مهريهاشم نمو

 . يدوجلا نالجع نب دّماح نب ميركلا دبع فيرشلا ©

 .يدوجلا ربنش نب ديبع فيرشلا ©

 نالجع نب دماح نب ميركلا دبع نب ميركلا دبع نب فرش فيرشلا ©
 . يدوجلا



 هبها/ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (7؟ه)

 رومعلا ةطمارعلا فارشألا

 . يطمرع مهدحاول لاقيو :2)ةطمارعلا

 .تيكاربلا رومعلا ()ةركاوشلا فارشألل ةثالثلا ذاخفألا دحأ

 دبع نب ركاش نب ميهاربإ نب ")ةطمرع ديعس فيرشلا بقع مهف

 : هينبا ىف هبقعو

 ضعي ىلع ًاريمأ ناكو :ةطمرخديعتم نب دعس فيرشلا :لوألا نبالا

 نب دمحأ فيرشلا هنيلويياكجرهز يي وألك ةنس بلاغ فيرشلا تاوزغ

 هل ناكو م1857 قفاوملا /ه ١7٠١ ةنس ةناتسآلا لخد دق يطمرعلا ءدعس

 ةكم ةرامإ لوح عارصلا ثادحأ يف رود دعس نب طيشم فيرشلا هيخأو وه

 نب بلطملا دبع فيرشلاو نوع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلا نيب

 :رظنيلف «ةطمارعلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 "؟ ص ا١ج همجعم :رساجلا دمح 27381 :771 2579 ص مالكلا ةصالخ :نالحد

 ةكم نيب :قباسلا فلؤملا ١75+ ص تومرضحو ةكم نيب :يدالبلا ؛707/ ص ؟ج

 .47 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا ١5« ص نميلاو

 .(نيعلا) ةدام تحت ءرومعلا ةركاوشلا فارشألا :رظنا (؟١)

 اهدعأ ىتلا ةطمارعلا فارشألا ةرجشم :رظناو ءيرلاو يميركلا :يترجشم بسح (0)

 .ةيلاتلا يتاكربلا ميشح فيرلا

 نآشن يكرت ةيعم ٠١ رتفد «ةيموقلا قئاثولا راد 2١7١ ص مالكلا ةصالخ :نالحد (:)

 57 قفاوملا /ه777١ ةئس لوأ عيبر ١9 يف ةخرؤم ىطمرعلا دعس فيرشلا تاشاعم

 .ةيلاثلا ةقيثولا رظنا م1471 ريمسيد



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ة رق

 , )بلاغ

 ةلحاسو ةدج بونج ةماهت يف مهو ؛ليفطو ةماهت يف مهنكاسمو
 «ثيللا طخ ىلع ةيروصنملا مهتريد ناكو لبجلا يلي ام وأ ةنرع يداوبو

 رثكأ مهنأ مغرو .ةمركملا ةكم بونج عقتو ءمهل ةبسن ةيطمرعلاب فرعتو
 ةدج قيرطب نونكسيو رضاحلا دهعلا يف ةلق مهنأ الإ ءًاددع ةركاوشلا
 .نومعلا ؟"7تاولعلا "فارتشألا مم ١4( قليك) عيدقلا

 :مهريهاشم نمو
 ةطمارعلا فقو رظان : يطمرعلا مشاه نب دمحم نب نسحم فيرشلا 6

 . ًاقباس

 . رضاحلا دهعلا يف مهفقو اوظان :يطمرعلا دماح نب دمحم فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ءرومعلا تاولعلا فارشألا :رظنا (؟)



 40 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 اكيد هطيرع حلادمدس فيرعبو نوعكد جلع تاننوااذتما ها تسطيع 2ظ0كك
 'اف ازرق مدداربع "مش قو ١ كلتش نم

 رزربا امر زراونون ع 1 اا هيِزن اي ا
 نحزفد هرئضم م هجر ىسن رك ملط وا كنورار اود ارم شيصطت عانت غلوب اس نيد رشم هيلا وم
 . هو ١و ثن هييزكر هدم نزف هريشو زود وب موي قبو عز وب ميعت اه لب 0 لن هطمرك سابعس فيري و زييادص هنميع يكم ئثورصم نو
 ان هبوثرم فر ريك يكت ظمفد كانغانرج نابساربك؛ 0 04 زن همرترإتان جملا
 2//ماكيضاب ففي دم ل باى رز رتل د ”ماعا مرو ىخذ ام

 نب دعس فيرشلاو ناطلس َنَب"َلَيَدَتَم فيرشلا نم لك شاعم نأشب ةقيثو
 اها 1771/:ةئسسبا مرحم يف ةرداص ةطمرع
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 ةلداغلا ةيدوفملا ناورعلا قارشألا

 . 17 يناجرع مهيلإ ةبسنلاو

 .؟0ةيدومحلا فارشألل ةيسيئرلا ةسمخلا ذاخفألا دحأ

 نب مساقلا وبأ دمحم فيرشلا هوبأ ناك دقو .دومح يوذ ةفاك دج ءدومح
 قفاوملا /ه75١٠ ةنس ديز فيرشلل ةفركملا ةكم ماق مئاق يلدبعلا دومح
 ( رصضم ىلإ هلسري هوبأ ناكو ليز انتخب ةمطاف ةفيرشلا همأو ءما6

 ةيواقتعو ثرح نم فارشألا ٌضعب مَ شاب ميهاربإ رصم اشاب هيلع صضبقف

 ه ٠١8١ ةنس نوعاطلاب ُرْضَعَبَيقَوَتَو اهب لظو اشاب طالبنج همركأ مث
 .يراجنسلاو يماصعلاو مقدش نبا ثادحألا هذهل خرأو

 : مه ءانبأ ةثالث يناجرعلا دمحأ فيرشلا بقعأو

 بقعملا ًاميلس فيرشلا بقعأ يذلا :يناجرعلا دمحأ نب دمحم فيرشلا

 :رظنيلف «ةلدابعلا ناجرعلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 ةفحت :مقدش نب نماض 24560 45١, .(؛الا" ص ؛ة ج موجنلا طمس : يماصعلا
 مدال ,لال4 759 754 ص 5 ج مركلا حئانم :يراجنسلا ؛١560 ص راهزالا
 ٠١/7 ةنس ثادحأ رهاوجلا دقع :يلشلا 2” ص ةيناندعلا لئابقلا ؛روصنم نب دعاسم
 ءالضف فاحتإ :يربطلا :47 .475 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ء,م111١ قفاوملا /ه
 .198 ص ؟ ج رشبلا خيراوت جات : يوارضحلا ىلا" صا . نمزلا

 . (ءاحلا) ةدام ثحت «ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا ناجرعلا فارشألا ةرجشم :رظنا (*)



 0 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 , "اورو لا دن يلع قب ديو بفيرشلا
 بقعملا زاب فيرشلا بقعأ يذلاو :ىناجرعلا دمحأ نب هللا دبع فيرشلا

 . "'!ةبقث لآ دج زاب نب ةبقث فيرشلا

 نب انهم فيرشلا بقعأ يذلا :يناجرعلا دمحأ نب ناميلس فيرشلا

 ومان لآ دج انهم نب ةعاس كيرلا

 :2؟)نا دبع لآ دج :انهم نب هللا دبع فيرشلا

 نب ةيطع نب نيعملا دبع نب داوع نب دياع نب ةيطع فيرشلا : مهنمو

 فارشألا ةرجشم لمع ىف كراش ىلا وهو : يلدبعلا انهم نب هللا دبع

 . هللا باتك نوظفحي زيزعلا ديعو زوصتم و ؛دكمحم * ةثالغلا هءانبأو ناجرعلا

 : ا" ىبحي لآ دج . يدجحصلا يذلا :انهم نب حجار فيرشلا

 دادعإب رضاحلا دهعلا يف موقيو :يلدبعلا يناجرعلا حجار نب ىيحي

 ةامسملا ناجرعلا فارشألا ةرجشم لمعب ماق يذلا وهو ريتسجام ةلاسر

 هب تيقتلا نمم وهو (دومح يوذ ناجرعلا بقع ىف دودعملا بسنلا)

 .دومح يوذ فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو ؛ًارارم

 .ناكلم يداو ىلعأ يف باسك حرقمو
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 . ةيلاتلا ناجرعلا ديز لآ ةرجشم :رظتل

 .ناجرعلا ةبتث لآ ةرجشم :رظنا

 .ةيلاتلا ناجرعلا دعاسم لآ ةرجشم :رظنا

 . ةيلاتلا ناجرعلا هللا دبع لآ ةرجشم :رظنا

 .ةيلاتلا ناجرعلا ىيحي لآ ةرجشم :رظنا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 13

 :مهريهاشم نمو
 . قباسلا مهخيش :يلدبعلا يناجرعلا هللا ليخد فيرشلا ©

 .يلاحلا مهخيش :يلدبعلا دوعسم نب كرابم فيرشلا ©

 :يلدبعلا ناجرعلا يدينه نب يبنلا دبع نب حلاص نب ناطلس فيرشلا ©
 دهعلا يف ناجرعلا ءاهجو نم دعيو ؛هللا دبع لآ فارشألا ريبك

 .ةيلبقلا فارعألاب ةريبك ةفرعم هلو «رضاحلا

 «ناجرعلا هللا دبع لآ فقو رظان :يلدبعلا داوع نب نيعملا دبع فيرشلا ©
 .ناجرعلا فارشألا رابك نمو



450 

 ظ ةيدومحلا ناجرعلا فارشالا ةربشم



 و تكس تاع هللأ دبع يوذ تارشكاو ةرجشم
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 ةيدومحلا ناجرعلا تابقثلا فارشألا ةرجشم
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 ةلدابعلا ةيدومحلا ناجرعلا دعاسم يوذ فارشألا ةرجشم



 ؤ5

 ةلدابعلا ةيدومحلا ناجرعلا ديز لآ فارشالا ةرجشم

 هللا دمع

 يك رس
 دعس

 لاميلس قرتعم كرايم

 قمح هدر ةضيع

 كنام رماث

 نمر أ كع كيسم

 دحبام كيم

 وع يجان





 ها (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟1719)

 ةيواقذعلا يرصب جورع لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا 217يرصب لآ فارشألا عورف دحأ

 نب دمحم نب 7جورع بقلملا دمحم فيرشلا ىلإ ةبسن مهف

 . يواقنعلا يرصب نب رمع نب دمح نب يلع نب دمحم

 :امهو نيئبا نم بقعأو

 . عبضلاب ريهشلا دمحم فيرشلا

 .(رخآ) دمحم فيرشلاو

 بقعملا كرابم فيرشلا نم هبقَعَف :عبضلاب ريهشلا دمحم فيرشلا امأف
 .ًادمحم فيرشلاو ًايلع فيرشلا

 رارك نب يلع ثنب ةشيع ةفيرشلا هتجوزف :رخآلا دمحم فيرشلا امأو

 يرضخ فيرشلا بقعملا دمحأ فيرشلا بقعأو ؛«يواقنعلا دوعسم نب
 ميحرلا دبع فيرشلا بقعأ يذلا :يروهنش بقلملا حياسلا فيرشلاو

 .رمع فيرشلاو نمؤم فيرشلاو

 فارشألاب يرضخ فيرشلا نكسي امك انق ةنيدمب ًاعيمج مهنكاسمو
 .ةرهاقلاب هلق رضاحلا دهعلا يف مهنمو ةيلبقلا

 )١( (ءايلا) ةدام تحت «يرصب لآ فارشألا :رظنا ,

 .(ءافلا) ةدام تحت «لاوفلا لآ يف ءدمح نب يلع لآ ةرجشم :رظنا (؟)



 (نيعلا) فرح /زاحملا فارش مجعم 04/1

 :مهريهاشم نمو
 : يواقنعلا يرصب جورع دمحم نب يروهنشب بقلملا حياسلا فيرشلا ©

 /ه ١474 ةنس لوألا عيبر ١7 يف انقب يفوتو ءيرصب جورع لآ ريبك

 يل 37 ةم واف 18 قفاوملا

 نب عيضلاب ريهشلا دمحم نب كرايم نب يدهم ريهشلا يلع فيرشلا ©
 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب هجوملا :يرصب جورع دمحم



 دفنا (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟؟/)

 ينسحلا فاسع لآ فارشألا

 0 وعلا بولا ةيسلاب

 فارشألا نم ةمساوقلاب نيفورعملا 0هساقلا يبأ لآ عورف دحأ مهو

 ىلإ نوعرفتي مهو ةدجو ةمركملا ةكمب يلاحلا دهعلا يف نكست ةلق مهنمو

 .مهتفرعمو مهيللع ةفوقولا انل رسيتي مل ةيسيئر عورف ةدع

 :مهريهاشم نمو

 فيرشلا دهع يف مهسيئر,ناكو.+::ئنسفتلا ٌريِزعلا دبع نب دمحأ فيرشلا ©

 . "9زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا

 وهو :ينسحلا يفاسعلا هدر نب يماش نب ديعس نب هللا ديع فيرشلا 8

 .يلاحلا دهعلا يف فاسع لآ فارشألا ةليبق خيش

 ) )1١ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم  .213١ص ةكم ةيدوأ :يدالبلا 4.
 )١( تحت «قاوشلا لهأ نسح يوذ نم مساقلا يبأ لآ نم ساسج يوذ فارشألا :رظنا

 (ميجلا) ةدام .

 ,١. ص هتلحر :ىيتاكربلا فرش (')



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 9/5
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 نويتاريخلا ليقع يبأ لآ فارشألا

 نب دمحأ نب 0ليقع يبأ ىنكملا بلاط يبأ فيرشلا بقع مهف
 زراب رود بلاط يبأ فيرشلل ناك دقو «تاريخ لآ دج تاريخ نب دمحم
 فارشألا ريقوتب عتمتي حلصمك يرجهلا رشع يناثلا نرقلا رخاوأ ىف

 , ماالمي قفاوملا /ه6 ةيبس يفونو (مهريغو 2 5 ا 1

 :اميدق مهريهاشم نمو
 هتيم للف : تاريخ نب دمجم_نب دمحأ.ىب بلاط ىبأ نب دمحم فيرشلا

 وحنلاب ةفرعم هلو «نيزرابلا ءاملعلا نم ناكو م799١ قفاوملا/ ه*4
 يفوتو نآرقلا ملعب ةمات ةفرعم عم ميركلا نآرقلا ظفح دقو .«ثيدحلاو
 .م181457 قفاوملا /ه177١* ةنس

 ةرامإ عبت ةحراسملا ءاضق بلخ 8 يداوب ليللا قوس ةدلب نونكسي دو

 مهنمو 3 ”يبوئجلا قرشلا ىلإ رتموليك 5٠ يلاوح اهنع دعبت يهو نازاج 3 06 1 , 1 500
 : © .هخ ويش نمو ةسرادألا دهع يف ءاضقلا ىلوت نم

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .يتاريخلا يمركملا دلاخ فيرشلا اهدعأ يتلاو «ةيلاتلا ليقع لآ ةرجشم رظنا )١(

 . 57” ص فيرظلا ةهزن :يلكهبلا (*)
 18١. ص نميلاو ةكم نيب :يدالبلا ؛7١ ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (4)



 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 وبأ نب دمحم نب رديح نب دومحأ نب رديح نب بلاط يبأ فيرشلا ©

 .ثتاريخ نب دمحم نب دمحأ نب بلاط

 نب رديح نب دومح نب رديح نب حبألا بقلملا دمحم فيرشلا

 /ه١1١ ةنس دلو :ليقع لآ بلاط يبأ نب نيسح نب دمحم فيرشلا ©

 .يلاحلا دهعلا يف خيشلا ومأو /ليلَلا#قولس نكسيو «- هللا هافش - ًايلاح





 دف

 نويتارضلا ليقع وبا لآ فارشألا ةرجشم

 تافوح

 يف هبفع رظنا

 ةبلاتلا ةرجشملا



 ةماسأ دامع

 دازف رمضان يحي

 كل



 دوم

34 



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم كح

:0 

 رومعلا تاولعلا فارشألا

 ووذ ًاضيأ مهل لاقيو «تيكاربلا (؟)رومعلا فارشألا ذاخفأ دحأ مهو

 يك
 نب ميركلا دبع نب دمحم نب تاكرب نب ")يلع فيرشلا بقع مهف

 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب نب ورمع

 :امه «هينبا يف هبقع

 . دمحم فيرشلا

 .دومحم فيرشلا

 ىدهب رومعلا فارشألا مهتليبق يقاب عم ًاميدق مهنكاسم تناكو
 قرش نم دتمت ةقطنم يهو شاشخلا ضرأ اونطوتساو اوحزن مث .ماشلا

 :رظنيلف :تاولعلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 /ه١؟١14 ةنس لوألا عيبر ٠١ يف ةخرؤملا رومعلا تاولعلا يلع يوذ فارشألا ةقيثو
 ملاعم :يدالبلا ١79« ص هتلحر :يتاكربلا فرش «ةيلاتلا م1876 ربوتكأ ؟١ قفاوملا
 ص ةكم ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم 2189 .188 .54 6 ص ةيخيراتلا ةكم
 .*” ص اج همجعم :رساجلا دمح .؟”؟ ص فئاطلا لئابق :روصنم نب لمحم غ6“
 .487” ص "ج

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا رومعلا فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا تاولعلا فارشألا هترجشم :رظنا (”)

 بقع مهنأ ركذ ثيح) ”9 ص مهبسن يف «ةينسلا رردلا» يف يعداربلا أطخأ دقو
 أه بسسحو يميركلا ةرجشم هتركذ ام حيحصلاو (ورمع نب تاكرب نب يلع فيرشلا
 .تاولعلا فارشألا ريبك «يتاكربلا يولعلا ةزمح نب يلع فيرشلا مهنمو مهخويش هركذ



 44١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةيرق اهيفو لامشلا نم ةرحب ىلع فرشتو نافسع ىلت لامشلا هاجتاب ةدج

 ببسو .ًارتموليك 55 ىلاوح دعب ىلع ةكم برغ لامش عقت شاشخلا

 رومعلا دج ورمع فيرشلا يضارأ تعزوت دق هنأ ىوري ام ىلع مهحوزن
 ةنيدملا طخ نم يبرغلا مسقلا تاولعلا بيصن ناكو «ءازجأ ةثالث ىلإ

 دقو ؛رمحألا رحبلا ءىطاش نم برقلاب شاشخلا ةقطنمب ميدقلا ةرونملا

 .؟]لويسلا هايم ىلع ىقست ةيلعب اهب عهيضارا تلاز امو «ةيداب اوناك

 زيزعلا دبع كلملا دهع ذنم يولعلا دمحم نب ةزمح فيرشلا حزن مث

 قيرط ١5 وليكلا يف ةدوجوملا فارشألا ةراحب رضاحلا دهعلا يف هتيرذو
 زومعلا فاسع يوذ ةيراغسلا' فارشألا خم. ميدقلا ةكش قيرط ىلع ةدج
 ثيح ؛تاولعلا فارشألا دج وه يولعلا دمحم نبا اذه ةزمح فيرشلاو

 هيخأو ةزمح نب دمحم فيرشلا:يف:ثاولعلا بقع يقبو مهيقاب ضرقنا

 يل ركذ دقو «يلاحلا تاولعلا_زيبك وهو ('”يولعلا ةزمح نب يلع فيرشلا

 زيزعلا دبع كلملا دهع ذنم حزن يولعلا ةّرنتح نب مزاح فيرشلا هاخأ نأ
 .هرابيخأ تعطقناو

 )١( ةيلاتلا ةقيثولا يف تاولعلا يلع يوذ فارشألا نم ًارارقا : رظنا .

 )١( فيرشلاو يولعلا ةزمح نب يلع فيرشلا (11) مقر ةروص ءروصلا قحلم :رظنا
 .فلؤملا عم يتاكربلا ميشح ةباسنلا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 34 م ل 12 اجت و حجم ني ست
 0 ناد 0 روح نرخ م عا 3 0, 0“ علا

. 
2 1 6 84 

 1 يد رلى م صا + كل را

 | رفح انس ونس ها د 0 يل

 نم نعيد طضونالا رمل اينو دس زرع دود زر سم تت

 1 لال ياكمدالسو ناذنل ءيرزغ فال نجنن ارب كالا يصل زس» اركز تويم ردا وكلت:
 تان يدالاغااعيلا بسدأم يجر نيهواعزبزعداوجنابراهفانريعطابمولا# , بالو ببسالو قحالز بطال د وجال تاهو زلا عبير انصي دارو ابن :١ وسم هايم انيفاناا يكن ئأز فاو ميِعْرس دامس قدا محول يرلجلاد جارنا راس ؛ »و
 يدرج نا هد زب لهن وذ ويك طعروتو لاراب ارب هجوو تاسل)

 يوت قرن نبا ركرد رهتسو ولا يعم داكأت قرفه ح ورم جر 1 19 ا
 : ليوا عوير نم سكبس رج كل عزب نييسدكا :درهسبزيبولا دهسا كدب دهنسو -

 رنج ل درابيل )ومو يور را ا ٠

 يوذ فارشألل اثعش نيع نأ هرارقإ اهيفو يولعلا دمحأ نب كرابم فيرشلا رارقإ نأشب ةقيث ةقيثو
 مه 174١ ةئس لوأ عيبر "١ يف ةخرؤم ؛نانع



 كيذا

 تيكاربلا رومعلا تاولعلا فارشألا ةرجشم

 مراح دمحأ
 .ىح را

 تعطفتاو رحاه نم رك دبع

 هرايبخأ
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 ثرحلا يلع ووذ فارشألا

 . 27ثرحلا بلاط يوذ فارشألا عورف دحأ

 مهل لاقي ناكو ءبلاط يبأ نب ورمع نب 7”يلع فيرشلا بقع مهف
 كلذو ء.هللا ليخد عورف نم عرف اذه نيسحلا نأب ًاملع «نيسح يوذ»

 ناكامك هللا ليخد يوذ ةيقب ىلع مهترهش تغط يتلا هدافحأو هئانبأ ترهشل

 نب هللا ليخد فيرشلا مهدج يلة حي هللا ليخد يوذ» ًاقباس مهل لاقي
 .روكذملا ورمع نب ىلع

 فارشألا نم مهتمومع ءانبأ يقاب عم. ىيضيتلا يداوب مهنكاسم تناكو

 فئاطلاو ةدجب نكسي مهضعبو رضاحلا دهعلا يف ةكمب مهلججو «ثرحلا

 فيرشلا عم ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا يف زراب رود هبقعل ناكو ءاهريغو
 كيلوا يك نع نب نيضلاا

 :مهريهاشم نمو
 امهش قيضملا ىلع ًاريمأ ناكو :يثراحلا نيسحلا نب يلع فيرشلا ©

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءثرحلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا يلع ووذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 . عوضوملا اذه يف انعجار ()
 هيفو :04 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ء”4 ص ةيناندعلا لئابقلا :دعاسم

 دمح ؛يئراحلا بلاط يبأ نب ورمع نب يلع ىلإ ةبسن كلذو يلع يوذ مهل لاقي
 فلؤملا ,؛7729 ص زاجحلا لئابق مجعم :ئيدالبلا ؛59١ ص ١ ج همجعم :رساجلا

 . 588 ص ةمركملا ةكم خيرات نم حمالم :يزوريفلا «05 ص زاجحلا بلق :هسفن



 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نا

 ١774 ماع ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا يف كرتشا دقو ءًأديجم ًارعاش ًاعاجش

 ىلإ نيسحلا نب لصيف فيرشلا شيج عم فحزو م ١16 قفاوملا /ه

 ةصاخو ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا خيراوت بتك يف ةطوسبم هتريسو ايروس
 هللا دبع كلملا تاركذمو «برعلا سنرولل ةعبسلا ةمكحلا ةدمعأ باتك

 داوق نم ناكو يلكرزلا نيدلا ريخل نامع ىف ناماع : باتكو نيسحلا نب

 , "'0زاجحلا لامش يف ئربكلا ةيبرعلا ةروثلا

 يف يقارعلا شيجلاب ًاطباض ناكو :يئراحلا نيسحلا نب نسحم فيرشلا ©

 ناكو زاجحلا ىلإ عجر مث قارعلا كلم نيسحلا نب لصيف كلملا دهع

 شيجلاب قحتلاو م ١107 قفاوملا /ه 17/7 ةنس ىروش سلجم وضع

 هبقع نمو .ةمركملا ةكمب ةالعملاب نفدو «ندنلب ىفوتو «يدوعسلا

 «ةيريخلا ةطشنألا نم ديدعلا بحاص' قئاللحلا نسحم نب نيسح فيرشلا

 . تاوريس قباسلا ماعلا لصنقلا نسحبم نب محازم فيرشلا هوخأو

 ًاقيرف ناكاهلبقو قارعلاب مث نميلاب ًاريفس لبق نم ناكو «تيوكلاب
 وينوي قفاوملا /ه ١51754 رخآلا عيبر يف يفوت «يدوعسلا شيجلاب
 .ةكمب نفدو م 605

 عافدلا ةرازوب قباس ءاول : يثراحلا نيسحلا نب يلع نب روهشم فيرشلا ©

 نم هلاوخأو «ةرحلا لامعألل غّرفتو يموكحلا لمعلا كرت مث .يدوعسلا

 نب هللا دبع فيرشلا عم ماشلاب رقتسا امدنع هوبأ جوزت ثيح «قشمدا
 ليان فيرشلاو لداع فيرشلا هبقع نمو اهب خيرات هلو ندرألاب نيسحلا
 باحصأ مهو ءزاجحلا فارشأ ةدعاسم يف ىلوط دي هل يذلاو
 يوذ ةدعاسمل امهنع هللا يضر يلع مامإلاو ءارهزلا ةمطاف يعورشم

 . ىيرقلا

 ص ةمكحلا ةدمعأ :سنرول ءه ١775 نابعش 0 ثادحأ ١804 ددعلا ؛ةلبقلا ةديرج )١(
 .روصلا ىحلمب قيضملاب هراد ةروص :رظناو ءاهريغو 286 .587 5 ع١



 مال (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 قيضملا ىلع ًاريمأ ناك :يئثراحلا نيسحلا نب يلع نب عاجش فيرشلا ©
 /ًابيرقت ه ١105 ةنس يفوت ىتح م ١941١ قفاوملا /ه ١74٠ ماع نم
 .م 191/5 قفاوملا

 ةرامإ يف هاخأ فلخ :يئراحلا نيسحلا نب يلع نب فيان فيرشلا »

 هرهص عم هب تيقتلا نمم وهو «يلاحلا قيضملا ريمأ وهو «قيضملا
 . يثراحلا يلع نب نسح فيرشلا روتكدلا

 «فئاطلاب ةيريخلا ةيعمجلا سيئر :نيسحلا نب ىلع نب فاون فيرشلا ©

 . كتفاطلاب»“ لهتملا تاينكم نِحئاَضَو

 «ىرقلا مأ ةعماجب روتكدلا :7'2يئراحلا نوع نب يلع نب نسح فيرشلا ©
 فقول ةصاخلا ةنجللا وضع وهوب::ةيمالسإلا ةراضحلاو خيراتلا مسق

 يطبنلاو حيصفلا رعشلا ضرْقيوّييلاثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا

 اهعوضومو ه ١108 ةنس زجتحتجاَملا ةجرد ىلع لصح ء(ىبعشلا)

 ةنس ىفو :(قيقحتو ةشكل ويضر َرلوإَسلا رصع يف تادهاعملا»
 ةلودلا ىف ةيرادإلا ةناترلا» ايعرشرمو «ةاروفكنلا ةسرخ.لات 6
 ما راع 10 ةنيع سو نب 509 هير اهبابق قع ةساعلا
 ةكمب ًارارم هب تيقتلا نمم وهو اهريغو مالسإلا يف ةيزجلا ماظن .(ه
 .ثرحلا فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو ةمركملا

 .ثرحلا فارشألا ةدام يف ءروصلا قحلمب فلؤملا عم هتروص :رظنا )١(
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 ثرحلا يلع يوذ فارشألا ةرجشم



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 040

 (؟*59)

 نويتاريخلا سراف يلع لآ فارشألا

 . "7تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ
 ٠ ٠ 5 يف - 3 - . 0

 نصح اهب رمعو ءه8/١١١ ةنس دمض يداو يلو هيبأ نمز يفو «سراف

 يتاهجاسلا فالخملا ةرامإ ىلوتر يش 6يداولاب مسبار 00

 د ل ا لإ هوخأ

 مسق مهنمو . ةطماص ءاضق رشعت يداوب نالعو ةدلب ناوتكش مهلجو

 يداوب نوئكسي سراف يلع نب نسح فيرشلا ةيرذ :نابرز لآ مهل لاقي

 ,(ةينميلا دالبلا ضرح نونكسي ًاضيأ مهنم ناكو .ةطماص ءاضق ؟0ةيل
 .؟ "بدوا نازيجب رضاحلا دهعلا يف مهو

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(

 )١( ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ 21١5 216 14,
 232١4 صدجسعلا ةصالخ :يلكهبلا «59 ص قباسلا ردصملا :دومح نب دمحأ (”)

 1١١. ١١١. ص دوعلا حفن :هسفن فلؤملا 7 ١"7:
 .ةطماصب اهدعب امو 77/8 ص اج 0 فالخملا : يليقعلا

 نميلاو ةكم نيب : يدالبلا ءعرزلاو ىرقملا ريثك .ةماهت ةيدوأ نم لحف يداو : هيل يداو )ع(

 .ةلدابعلا روعفلا فارشألا هنكسي يذلاو فئاطلاب ةيل يداو ريغ وهو 784 ص
 ,هللا همحر يمركملا دومح نب روصنم فيرشلا خيشلا ةياور (4)

 .نالعوب يلع لآ لئابق خيش سالك نسح نب يلع فيرشلا ةياور (5)



 45 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 دومح فيرشلا داوق دحأ ناكو :يتاريخلا سراف يلع نب ىيحي فيرشلا ©

 قفاوملا /ه777١ ةنس ًالوتقم تامو ىناميلسلا فالخملا ريمأ رامسم ىبأ
 .م817

 (لبش ينب) يبونجلا فالخملا ريمأ :يتاريخلا دمحم نب دومح فيرشلا ©
: )0( 

 .' نالعو مهزكرمو

 مايأ نالعو بحاص : يتاريخلا دمحم نب دومح نب روصنم فيرشلا 5

 ديمح مامإلا نيب تناك يتلا بورحلا يف ًالوتقم تام .ةيسيردإلا ةلودلا
 رشع عبارلا نرقلا فصتنم يف يسيردألا مامإلاو ؛نميلا مكاح نيدلا

 .ى 1944 ةنس ىفوتو «؟يرجهلا

 . ةيبونجلا-ةَهَجلآ فارشأ ةفاك لمش خيش لبق نم

 لئابق خيش وهو : يتاريخلا دمحم نب سالكلا نسح نب يلع فيرشلا ©

 ةكمب يمن يبأ دمحم فيرشلا فقو ةنجل وضعو نالعوب يلع لآ

 تدفتساو ةمركملا ةكمب هب تيقتلا نمم وهو ىلاحلا دهعلا ىف ةمركملا

 .نويتاريخلا سراف لآ نع هتايورم ضعب نم

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف ناورم ينب ىلع «دمحم نب دومح فيرشلا ةرامإ :رظنا )١(

 . يتاريخلا يمركملا دومح نب دمحأ نب دلاخ فيرشلا ةياور ©9]



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 554

1 : 
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 لآ دمحم نب دومح فيرشلاو بلاط يبأ لآ يمركم يلع دمحم فيرشلا ىلإ ةهجوم ةقيثو
 ضئاع لآ نيب عارصلا نأشب «ناورم ينب» يبونجلا فالخملا ريمأ يتاريخلا سراف يلع

 .اه 17 ةنس مرحم "وه يف ةخرؤم كارتألا ةلود نم ةقطنملا ىلع نيمئاقلاو
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 ةفضرلا

 ةيوافذعلا يلع ووذ فارشألا

 .ةمطاف يداو ناكس «2')ةيواقنعلا فارشألا يعرف دحأ
0 ٠ 7 7 ٠ 5 . . 

 نب دمحأ نب جيعد يبأ نب تيخب نب 'يلع فيرشلا بقع مهف

 .ربكألا اقنع فيرشلا نب دمحم

 ىبأ ةيرقب يضارأو فقو هل جيعد ىبأ نب تيخب فيرشلا هوبأ ناك

 يداوب ةئئاكلا ةوفصلا ثرحلا ٌّضْرآْلا“دالبلا لماك) يهو ةمطاف يداوب ةورع
 عقب ىمسملا عقبلا اهنمو ةوؤع ىبأ ًىضارأب ةمركملا ةكم لامعأ نم ةمطاف

 ءديعس فيرشلا :مهو ءانبأ ةذع تيخب نب يلع فيرشلا بقعأو

 «نيسح فيرشلاو ءحلاص فيرشلاو ؛دمحم فيرشلاو ديما ةقيرشلاو

 7 بح قي شلاو نويت تيزشلاو

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا رظنا )١(

 .ةيلاتلا مهترجشم رظنا (؟)
 /ه9١١!9 ةنس لوألا عيبر 5 يف ةخرؤم يف ةكم ةمكحم نم ةرداص ةيعرش ةجح (5)

 . يواقنعلا دماح نب دمحم فيرشلا ىدل اهلصأ ظوفحم «م18347 رياربف ١5 قفاوملا

 ويلوي ١١ قفاوملا /ه511١؟١ ةنس يناثلا عيبر 15 يف انق ةمكحم نم ةرداص ةجح رظنا (4)

 .مم5
 :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 قفاوملا /ه ١71177 ةنس لوألا ىدامج ىف ائق ةمكحم نم ةرداص ةجح (؟) ةطبضم -
 ْ .م10/17 ربوتكأ

 ةنس لاوش 77 يف ةخرؤم ةكم ةمكحم نم ةجح اهنطاببو انف ةمكحم نم ةرداص ةجح
 - روضحبب انقب ةيواقنعلا فقو يف راجيإ) نأشب م1٠18 ربمسيد ١١ قفاوملا مهمه



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 01

 مهكالمأ تلاز الو «ةمطاف يداوب ةورع يبأ ةيرقب فورعم هبقعو

 عرازم نع ةرابع يهو ةضورلا دجسم برق «يداولا نيمي ىلع ينثبلا نيعب
 ةديدع تارهاصت مهلو ءأميدق اهنيع تتام دقو اهب ترفح زازا ني وت

 يلع ووذ فارشألا دعيو «راوخلا لهأ نانع يوذ فارشألا عم مدقلا ذنم

 دهعلا يف يداولا ةيواقنع نولثمي ًاعم ةيواقنعلا ريصانملا فارشألاو ةيواقنعلا

 . ىلاحلا

 :مهريهاشم نمو
 رابك نم ناكو : يواقنعلا يلع نب دمحأ نب دمحم نب اشاب يلع فيرشلا 89

 .ةلودلا دنع ةعومسم ةملك هلو ,يداولاب مهئايرثأو ةيواقنعلا

 يلع نب دمحأ نب دمحم نب زيزمعلا دنع نب فيرش دمحم فيرشلا ©
 اهنكسو ضايرلاب فيفع ىلإ بهذو انلثا ةيؤاقنعلا ربكأ وهو :يواقنعلا
 زهاني رمع نع م١119 سرام قفآوملآ/ه١1141 ناضمر يف اهب يفوتو

 . يلع فيرشلاو ءزيزعلا دبع َكْيَرَسلا ةيثبأ يف هبقعو ًابيرقت ًاماع ٠

 فارشألا رابك نم ناك :يواقنعلا دمحم نب دماح نب دومح فيرشلا ©

 ضعبلا لاز امو راعشأ هلو ةمطاف يداوب ءافرطلا ةيرقب شاع ةيواقنعلا

 نب دعس فيرشلا هنبا يف هبقعو - هللا همحر  يداولا لهأ نم اهركذي

 تيقتلا نمم وهو يداولاب ةيواقنعلا رابك نم وهو ؛ةمركملا ةكمب دومح
 يف ةكمب يفوتو ؛هتايورم ضعب نم تدفتساو يداولاو ةمركملا ةكمب هب
 ْ 1 .ةالعملاب نقدو ه ١577 ةنس ىلوألا ىدامج 4

 فارشألا رابك نم وهو : يواقنعلا رصان نب دماح نب دمحم فيرشلا 2

 ةمكحم نم ةرداص ةيلاتلا ةجحلا آضيأ رظناو .(يواقتعلا تيخب يلع دمحأ فيرشلا -

 :رقص :144 ص رصم ةبورع :لولمش ه 7١؟؟١ ةنس ىلوألا ىدامج !4 ىف انق
 زاجحلاو رصصم : ىناولحلا 5١ ص ةينامحرلا ةحئملا :انهم , ١7 ص ةيبهذلا زونكلا

 5 ني



 4 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةيرقب هرادو ؛ةمركملا ةكمب نآلا نكسي نمم وهو ةمطاف يداوب ةيواقنعلا
 ةيعدش هل ركع يكلي ةنطات داون هعراب تلاؤ ةلو "ورع

 نم تدفتساو ًاريثك هب تيقتلا نمم وهو «يداولاب هتمومع ءانبأ ىقاب عم

 . يداولا ةيواقنع نع هتايورم ضعب

 تيزشلا لزنمب ةمطاف يداوب ةيواقنعلا نم عمج يف فلؤملا (50) مقر ةروص رظنا ل

 . يواقنعلا دمأح دمحم



 145 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم
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 .فقولا يضارأ نأشب ه١ ةنس ىلوألا ىدامج ١4 يف انق ةمكحم نم ةرداص ةجح

 انقب فقولا ىضارأب نيقحتسملا زاجحلاب ةيواقنعلا فارشألا ضعب روضحو
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 ةيواقنعلا يلع يوذ فارشألا ةرجشم

 اقنع

 م

 دمتم 0ااامسسسرلا

 ا
 نسمح

 يدهم د ا دحأ
 كنا راح هل

 | 3 ١ دمحم 1 ةيدكاو انقب ديعصلاب هيفع
 رفاظ مساقلا ىبأ جيعد رجأ روشب 1

 ا روصتمع ناس

 نيسخلإ دبع نس يسم حم :رسحلا آنقب هبعع

 انقو ةنيدملاب هبقع يداولاب بقع | لال تسيففا هني

 ٌييسسحح كم

 اقم

 | رزعلا دبع اهناب يلع دوم
 ضرفلا

 راق |
 ةمعم

5 | 
 لسماج دمادس فيرش دم 4

 دومح

 لاوس

 7 ا
 3 دحأ لصيف م

 رصان رسعاي 5 ريرعلا دبه يلع 6

 رماُي دارق هللا ديع نمحرلا الط كمت
 يدحب قفوم نجلا البع 1

 1 ناطلس
 هللا دبع ديفاو 5
 ريزعلا دبع يكرر

 ناير دعر





 40 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

١ 

 ةيواقنعلا يرصب نسح ىنب رمع لآ فارشألا

 .ةيواقنعلا "27يرصب لآ فارشألا عورف دحأ

 1 ١) (
 يرصب نب يلع نب ' دمحم نب نسح نب رمع فيرشلا بقع مهف

 : هينبا نم هبقعو

 . نسح- فيرشلا

 بقلملا دمحم فيرشلا 'نيعتا نم تفعأق ر مع نب يلع فيرشلا امأف

 ءروصنم فيرشلا مهو «ءانبأ ةعبرأ نم انقب هبقعو فيرشلا دمحمب

 نيدلا فيس فيرشلاو ؛ميهاربإ فيرشلاو «ديمحلا دبع فيرشلاو

 ندرألاب ةبقعلاب ًاماع نيرشع ذنم جوزت دق هنأ ينغلبأ يذلا رصنب ريهشلا

 نيسحلا فيرشلاو نسحلا فيرشلا امهو مأوت نانبا هلو هلهأ ملع نود

 .رضاحلا دهعلا يف

 .(ءابلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا )١(

 قيرصب دومحم نب دمحأ لآ ةدام ثحت « ةيواقنعلا يرصب يلع دمحم لآ ةرجشم رظنا )2

 , ةمدقتملا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 . ظيفحتلل ةقلح هلو هللا باتك ةظفح

 نب يلع فيرشلا يف انقب ليذت هبقعف :يرصب رمع نب نسح فيرشلا
 .روكذملا نسح نب يلع نب حالص ريهشلا دمحم

 :مهريهاشم نمو
 تارايسلا ةباقن سيئر :يواقنعلا فيرشلا دمحم نب ميهاربإ فيرشلا ©

 . انقب



 ٠6١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 هز

 لآ مهبقل ىلع بلغيو «ةيواقنعلا ()7يرصب لآ فارشألا عورف دحأ
 . يرصب

 ىلع ءاليتسالا يرصب دمحم نب ')رمع فيرشلا مهدج رصاع دقو

 الإ «ةيواقنعلا نسحلا ىنب فارشألا#نم مهتمومع ءانبأ يقاب عم انق ةنيدمب
 ةرونملا ةنيدملا مهضعب نكسر اويليِخر !نامزلا نم نرق يلاوح ذنم مهنأ

 :نيلجر يف مهبقعو

 .رمع نب دمحم فيرشلا

 فيرتخلا انهو 1 نيلسز نم بقعات « ريع نب !"اليحم قيرقلا انآن
 .دومحم فيرشلاو يشأ

 :اهب هتيرذو ةروتملا ةثيدملا رفاس دقو :فمحم نب دما فيرشلا

 .ةرهاقلابو ةرونملا ةنيدملاب هبقعو :دمحم نب دومحم فيرشلا

 .(ميملا) ةدام تحت :ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا )١(

 . مهبقع ةرجشم رظنا )3(

 .(ميملا) ةدام تحت «يرصب رمع نب دمحم لآ فارشألا :رظنا (؟)

 .(فلألا) ةدام تحت .« يرصب رمع دمحأ لآ يف ةبقع :رظنا 6



 نب رمع نب يودب فيرشلا نم هبقعف :رمع نب دمحأ فيرشلا امأو

 'نيلبا نم بتقعأو رمع يودي لاب هيقع فرعو «نوكلذملا دمحأ

 .يلاحلا دهعلا يف ةقدرغلا ةنيدمب هبقعو :دمحأ فيرشلا

 .ىلاحلا دهعلا ىف براغ سأر ةنيدمب هبقعو :ريغصلا فيرشلا



 ١٠60١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ُ هاا زيي ب رع 7-2 م

 جرو ارم ا 107 ات سلا هر ارضفاا راد ” بر بها و هير 3
 اا ب سل ا ةاقووشوف ل ع 31

 0 هال < ياسر 0 3 ىعا ارث كس متامعب اه ريدصس نم 5 + ددد ايل١ 2 1

 03 يوم“

 تسل حا لع “ ق0 11 7 راما 0 هتمملولل تنل َ يكد امسح و خا ده ولا , - اه 01 1 ديعشر لج - 2 ريب الس لاو

 لك الأ د صن م كله : ل هيلالا يعش او ل ىلا
 رن "يناهرط ل 2 3 اى 6 7 «ريضررر .

 98 أ لك كرعا اهم مو همس 7 ت هيأ « ف 7 (دهسسولا

 ىلا هو 7 11 ىلا وه يرامترعو ج05 . هد 2 تدعوا يل
 الاومد ىؤرو 2 ريص ف ج 7 يل 2 اسيل ليك ل

 ةخرؤم ةرونملا ةنيدملاب مهترواجمو ائقب يرصب لآ نم ةيواقنعلا فارشألا ضعب نيبت ةقيثو
 شه 1١1١1548 ةنس رفص © 0





 م6.١١

 يواقنعلا يرصب دمحم نب رمع لأ فارشألا ةرجشم ظ



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1-7

0 

 ةربانشلا ورمع ووذ فارشألا

 , 0: بايشلا كارشألا ةاغفأ دحأ

 دهع يف نيدودعملا ناسرفلا نم :ورمع نب حجار نتيوكلا هنبأ ناكو

 نمو هنمز يف فارشألا رابك نم ناكؤ.ةمركملا ةكم ريمأ بلاغ فيرشلا
 /ه94١١ ةنس ريسع ةقطنمب الريمم ةتتامؤ .ةعاجشلاب رهتشا دقو مهداوق

 , ")بلاغ (ضيرتتتلا“”كهغأ يقل ةلدلا ةنازخ نع ال وؤسم ناكو

 : مهنم عورف ةدع ىلإ ورمع ووذ عرفتيو

 .ورمع نب ديز نب روصنم فيرشلا ةيرذ :روصنم ووذ - ١

 .ورمع نب ديز نب هللا دبع نب هللا ليخد فيرشلا ةيرذ : هللا ليخد ووذ - ؟

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ةرباتشلا ورمع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 23٠١ ء؟مذح 02587 :ص مالكلا ةصالخ نالحد :عجار ()

 فارشأ خيرات :روكشلا دبع :«5١5؟ ص يناورسخلا جابيدلا :شكاع 187 ص 1 ج
 ناطلس فقو تافقسم لجس ؛ةكمب فاقوألا ةرازو 2197 الا 2377 804 :ص ةكم
 قئاثولا راد 881 7907 70١. ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 7٠١ ص نووالق
 ١١ خيراتب 187 :مقرب ىرخأو 47 مقر ةقيثو ١4 :مقر يكرت ةيعم رتفد .ةرهاقلاب
 م1877 ربوتكأ قفاوملا /ه175١ رفص
 .هتيرذو ورمع نب حجار فيرشلا كالمأ نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظناو



 ل (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ورمع نب لماز نب هللا دبع نب نانطق لوع فيرشلا ةيرذ :نائطق ووك - “

 .ورمع نب ديز نب دمحم نب نسحملا ديع فيرشلا ةيرذ : ةحجاورلا 5

 اوناكو ةمرخلاب مهنمو .فئاطلاو ةمركملا ةكم نيب نورشتنم مهو

 ةكم نع دعبي يذلاو هنم يقرشلا لامشلا يف ايعس يداوب ًاقباس نونكسي

 :مهريهاشم نمو
 (مادرلاب) بقلملا :يربنشلا هللا ليخد نب هلإلا دبع نب يلع فيرشلا
 ةنس يفوتو لئابقلا نيب هركذ عاذو ةعاجشلاو ةنايدلاو مركلاب فرع

 .م191554١ قفاوملا /ه 1٠7

 مهباسنأب ةيارد هل نمم وهورمؤت خلا دعس نب هلإلا دبع فيرشلا

 يفوتو مهراعشأ ظفحيو ةمكجلاو ةعاجشلاب فرعو مهريسو مهخيراوتو
 م4 قفاوملا /ه ١515 ةنس

 ورمع يوذ خيش وهو :يربنشلا نيسحلا نب دمحم نب عازه فيرشلا

 .ىلاحلا دهعلا ىف

 يبأ فقول ةصاخلا ةنجللا وضع وهو :يربنشلا هللا دبع نب يلع فيرشلا

 فيرشلا فقو رظانو «ةربانشلا ةليبق نع ةمركملا ةكمب ىناثلا ىمن

 ةفورعملا ةريانشلا فارشألا ةرجشم بحاصو « يربنشلا ديز نب روصنم

 يف ردلا ةرجش)و (ةربانشلا فارشألا ةليبق بسنل ةرخافلا ةرجشلا) ب

 ةمركملا ةكمب ًارارم هب تيقتلا دقو (ورمع يوذ فارشألا بسن

 - ةرباتشلا فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو

 فئاطلاب هب تيقتلا نمم وهو : يربنشلا رورس نب هللا دبع فيرشلا

 .ةرباتكلا فارشألا تايورمو باسنأ ضعب ًاضيأ هتع تذخأو



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم د١٠

 قفا ' رف مو
 لكبير ترو ةمزإ ةقئرر ةييط ويم جل ثني

 تجد ضم ربا وطض عا كلماتنا ا ةحارشو الخل رمما هش ايدل

 1 انهم ديكر ا رت 1 0 قاسن ب3 ليذقا ىدؤالؤطحدن وهلم يع

 اسهال !ءاوازح عر ماو :ام اهنا ىترتارعر للام زريلاعسلا ب روصشمريبلا
 رستم 0 ولا هتاطاد ربما هقلربلا 1

 0 0 سل تبا ايعدل نإ في 0

 ا معد عك روكا نعد د ا 1

 ايبازعر امان ربل تدر نيد يشرل وس م محم لمار يسكب دي هن دج

 0 5 هينا نع دل هللا تبن

 كير * دبل ند هفيزلارثوصللا ىعدل رولا 2ص لد_ر لإ قسى سا

 0 نابل تن واسضحخو برهم لا
 5 : 2 مل ] سرت يوسلم ريياهس

 7 0 2 | مص اوت انوشن: ءانبو مس اد

 اروو ا 219 فايس ثيل م عج حرز تايرحل اتاتورك ارع
 تمرير ا دب هب هك لر رنشلا هك دل! اب يور اكراوترلا عيون

ص اهات عمطم فزيعس يكب هلا ويبي اواو راؤم
 ُل 4 3-1 

 تاتا ضل إرم ثتيعو ير ااغي | هيرو -_ عمات هذ يرركملاهثرولاأح داوم
 بشار 7 رانا اق تيما ورود وسيول

 ليا هيل داس اء البار لأني 2
 امل صبة نار و جار هيلاجلافو

 بي

 طع مكب مدر تايبلأ
 ا 8 200 ص مز هلا

 0 : ؛اتاتس كرو 7يئ ءهحغالا ع ن

 ركوب يسر انيسج لب زعل الر ١ ت7 لا

 5 نم ايفل ماعم[ < مشب هسفرارو رجار# يبي ترسخ -

 نال لا قرش نأ ير هراندلل برص هتك ءايرحلا( لنج اب سلول انف:
 . يلبسن سمكا ل اراه ضظلو

 اند لعامل للام ناني انيلافرت نامل مف تنل دام د وم 0
 1 انها ماهي رجل ايري, ١ يسد اه هلي ارو ك0 نابام أ روس -:

 06 00 ذر ترسو د رداد سر يدنا 77/0 00
 ب سجو 1مل قبل هوو ين رات ناجم اره ب بلوك مار رباك نبط تنعش حسشام اند :

 0 كب يم ةيوم باق مارش جامدة زوزييار سارا
 00 *«هرسحئو هميرابت) جرار اءاّير تركو تورم حسب هك ذر لي طبعن

 مس كرب احا تبل 1 تمر طول دوي نانيلا ترجي ءرولق باع انو هيرب و ةرابر لكم

 ع : يسيرءقففو زد زملا ببر اماو +! اطر هسة زيي رئاناشم هر: و

 ب ومش دك يدي يمان تمدد يدلنا وتسأل مدن ةقرلا د
 تبقا عمو انتل سو ن طيس اس امو أ قول وزن 1قةيرنل ديك م شياو راسل

 يجب هفلع تاو دره 09: اركاب ررعح اع سعب يلا. ىيجويرؤكالا دالبا تنغ

 سس ل. ترس عكا يدا انو درك كبر لطب سعر لان معدد
 رع اف مدل اح يرش ل الرام 2/ ب رهطنل سخر

 59 رهاب علام هيف سار نول يرن روسنا داش تايم سل 4#

 2 هنضلو وهلا هع يلا يسم مولا. دورها ركل تاكو درلبا عيت 3
 2 نادل ناو اسيا ةرب كابالا

يسر ةيدزلا ردع مارر بيا اد 4 امر
 شادي رع و /زا 4 راش ويفنلا ب

 9 فاير كرام زم هسرو اسوم بح ان:
 رعت تع ياقمل

 رك م” ثان ياهي لتس هلام هيلا كاره لاو جر ميلا كتثرو عينت نع

 2 ٍ 3 هس زا 'در رج 020 5 تقود فا م“ ور ةكايا_رجولارب رستم يي نمااذير

 1 1 تود هيكأ ايس يزل وسسل اواور راكبا هدلع هيمي ف 59

1 

 9 ” هي طرت تن ؟قرحَرم كتم ينال 00 ص 0207777 لقاك

 فئاطلاو ةمركملا ةكمب يربنشلا حجار فيرشلا ةثرو كالمأ حضوت ةقيثو
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 ةريانشلا ورمع يوذ فارشألا ةرجشم



[١٠ 

 ربنش نب ديعس نب دمحأ نب ديز نب دمحأ نب ورمع نب ديز نب دمحم فيرشلا بقع

 نسحملا دمع

 دياح

6 0 
 دماج أ رباج

 حجار 5-7

 دا دش ديسل هلق ضوع )نأ 0 8

 رقص دعم 58 00 ِ

 5 8 دوعس مساع 7 دمحم ورمخ لمشم الط



 إم (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

2 

 مهو .يرمعلا تيبب ةمركملا ةكمب نوفرعيو ءيرمع مهدحاول لاقيو
 .يناثلا يمن يبأ دمحم نب "7نسحلا ينب فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 (9ورمع فيرشلا بقع مهو
 . يناثلا يمن

 دهع يف ةكمب رود دوعسم فيّرشلاو هللا دبع فيرشلا هئانبأل ناكو
 . 9.1/0 كفاولالا//هإ ٠١87 ةنس تاكرب فيرشلا اهريمأ

 :امه نييسيئر: نّيعرف ىلإ مويلا نوعرفتيو

 .ورمع نب هللا دبع نب عازه نب كرابم فيرشلا بقع : كرابم لآ

 .ورمع نب هللا دبع نب عازه نب دمحأ فيرشلا بقع :دمحأ لآ

 ماع لئاوأ يف تمده دقو ةريبك ًاقوس تناكو «فاقوأ اهب مهلو « ريغصلا

 دجسملا مامأ ةريبك ةحاس ىلإ اهيضارأ تلوحو م1987 قفاوملا /ه١ 5٠

 :رظنيلف «يرمعلا تيب فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 .44 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ١١5« ؛58 ص ؟ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا
 1٠١١. ص بهذلا تارذش :يوازغلا «538 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 5

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ءنسحلا ينب فارشألا :رظنا (؟)
 تالييذت عم ءاشاب يلع ةرجشمو يكيبشلا ةرجشم قفو «ةيلاتلا مهترجشم :رظنا 699

 .ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلا ديب مهل ةرجشم قفو ؛نيرصاعملل

 .ال٠ ص 4 ج مركلا حئانم :يراجنسلا (4)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا.

 هذه ناكم يكملا مرحلل ةديدحج ةعسوت لمعب يكلم رمأ ردص ثيح مارحلا

 .م1987 قفاوملا /ه1404١ ةئس يف قوسلا

 :مهريهاشم نمو

 نب هللا دبع نب عازه نب كرابم نب دعاسم نب يرمعلا ديعس فيرشلا »
 .اميدق مهرابك نم دعيو :ورمع

 ١55١ ةنس يفوت ىتح مهريبك وهو :يرمعلا نيسح نب مشاه فيرشلا ©

 . يكيبشلاب ةفورعملا ةرجشملا لصأ هتزوحب يذلا وهو ءه

 هللا دييع فيرشلا فقو رظان :يرمعلا ملاس نب دمحم فيرشلا ل

 ,يرمعلا



١٠١17 

 يرمعلا تيب فارشالا ةرجشم





 ١٠١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 عقرب

 (7تيكاربلا رومعلا فارشألا

 مهدحاول لاقيو ىدهلا رومعب نوفرعيو ,(ورمع ووذ مهل لاقيو
 , 9تيكاربلا فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا لئابقلا دحأ مهو ءيرمع

0) 

(0 
(0 

 .تيكاربلا ةفاك دج «تاكرب نب ورمع فيرشلا بقع مف

 : مهو .ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو

 .ميركلا دبع فيرشلا

 :ركش .فيرتنلا

 . دنس فيرشلا

 . سماغم فيرشلا

 ىلإ هبقع عرفتيو ءطقف ميركلا دبع فيرشلا هنبا يف يلاحلا هبقعو

 :رظنيلف رومعلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو
 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا ,.18 ء“ ص ج نم نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا

 5١٠. ص ةكم ءارمأ لوادج :دعاسم ١75: :1760 ص هتلحر :يتاكربلا فرش « ١
 :يدالبلا «47 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 458٠ ص باسنألا زنك :يئاطلا
 55135 27501 11١+ 55١ ص مالكلا ةصاللخم : نالحد ١١7. ص زاجحلا بلق

 .178 ص ا ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ؛١

 . (ءابلا) ةدام تحت «يناثلا ىمن يبأ نب تاكرب فيرشلا بقع تيكاربلا فارشألا :رظنا
 . يتاكربلا رميح تارجشمهو «يرلاو يميركلا يترجشم بسح



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 000

 !ارتمولتك 1٠١ دعب ىلق عقت يتلا الا ةدهب نيرشتنم 0 ةدع

 . يكمل دعب لات

 : هيقع ريهاشم نمو

 يفو تارم ثالث مجعلا دالب ىلإ رفاس :ورمع نب سماغم فيرشلا تل

 هزعأف سابع هاش نب يفص نب يفص هاشلا اهناطلسب عمتجا ىلوألا ةرملا

 ةكمب ىيفوتو ةعفرو هاجو ردق هدنع هل ناكو همظعو هلجأو همركأو

 0 كلا

 هاش اهناطلس ىلإ هجتاف مجعلا دالب ىلإ هجوت :ورمع نب دئس فيرشلا ©

 هنطو يف هيلإ لصي ًاررقم هل نيعو همركأو هزعأف يمص هاشلا نب سابع
 (2) ءاع

 ةيعارزلا اهيضارأ مظعم كتم ةلوهقلا ذنم ذوفن ةقطنملا كلت ىلع

 قيرط ١4 وليكلاب ةدج ةنيدم“نطوتساو حزن نم مهنمو ؛رومعلا فارشألا

 .رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب مهنمو ميدقلا ةدج

 :مهريهاشم نمو
 فارشألا لمش خيش :يرمعلا ديبع نب هللا دبع نب هللا بيبح فيرشلا ©

 هب تيقتلا نمم وهو م١99١ قفاوملا/ه517١ ةئس ىفوتملا رومعلا

 تاياور «يتاكربلا ميشح فيرشلا تانودمو «يرلا «يميركلا ءرورس تارجشم )0(

 دومح نب يلع خيشلاو يرمعلا ريبو لآ نيكسم نب روصنم خيشلا :مهنمو مهخويش
 يرديحلا دمحأ نب دعس فيرشلاو يرمعلا ركاش نب يطاع فيرشلاو «ءسماغم ووذ

 :روصلا نحلم رظنا ؛يرمعلا هللا بيبح خيشلا رومعلا فارشألا لمش خيشو يرمعلا

 .ماشلا ةدهب فلؤملا عم رومعلا فارشألا عمج )5١( مقر ةروص

 ,ةيلاتلا ةقيثولا يف ماشلا ىدهب رومعلا فارشألا ةريد دودح :رظنا (؟)

 46١. ص راهزألا ةفحت :مقدش نب نماض (*)

 44١. ص راهزألا ةفحت (:)
 .ةيلاتلا م١41١ قفاوملا /ه17 47 يف ةخرؤملا رومعلا فارشألا ةقيثو :رظنا ()



 ١٠١ / (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 نب هللا فيض فيرشلا هئبا هفلخو هتايورم ضعب نم تدفتساو

 :"7.هو ءةيساسأ ذاخفأ ةتس ىلإ نوعرفتيو

 دج وهو ءورمع نب ميركلا دبع نب ركاش فيرشلا بقع : "ةركاوشلا -
 . ميلس يوذب نيفورعملا دمحأ يوذو ناربولاو ةطمارعلا

 .ورمع نب ميركلا دبع نب مزاح فيرشلا بقع : "9ةمزاوحلا

 وهو .ورمع نب ميركلا دبع نب دمحم فيرشلا بقع :()دمحم ووذ
 .تيكاريبلاو ةلفاعشلاو ةردايحلاو سماغم لآو ةيراغملا فارشألا دج

 .ورمع نب ميركلا دبع نب ميهاربإ .نب ربتش فيرشلا بقع : (20ةربانشلا
 نب ورمع نب دمحأ نب دمحم ب لرجل فيرشلا بقع :(007ليخخد ووذ

 .ىرهع نب ميركلا دبع نب دمحأ نب ديعس
 نب دمحم نب تاكرابس هبا ةكرشلا بقع :7تاولعلا

 .ورمع نب ميركلا دبع نب ورمع نب ميركلا دبع

 امع مالكلا طسبنسو اهضعب نع انثدحت عورف ىلإ مهرودب نوعرفتيو
 مهيلإ انقرطت عورف ةدع ىلإ اهرودب عرفتت يهو هتدام يف لك مهنم ىقبت

 ."”مهداوم يف عسوتب

4 
(0) 
(0 
4 
0) 
(3) 
(0 
(0) 

 .ةيلاتلا تيكاربلا رومعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا

 ,(نيشلا) ةدام تحت ءرومعلا ةركاوشلا فارشألا :رظنا
 .(ءاحلا) ةدام تحت «ءرومعلا ةمزاوحلا فارشألا :رظنا
 .(ميملا) ةدام تحت ءرومعلا دمحم يوذ فارشألا :رظنا

 .(نيشلا) ةدام تحت ءرومعلا ةربانشلا فارشألا :رظنا
 .(لادلا) ةدام تحت ءرومعلا ليخد يوذ فارشألا :رظنا

 .(نيعلا) ةدام تحت ءرومعلا تاولعلا فارشألا :رظنا
 .ةيلاتلا رومعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ١ 1 0 0ك 5 6 0 ّ 2
 ا د : : 4 1 : 3

 4 سي 14 1000
 : يدعم 98 0 0 -
 و قارس ١ 7 وه عاوز ةتااسبعفسلا 0 ا 1 6 يب رايك ديس نيدراوو يعاد تسمادبع انرنعرطم 0

 ب مهيب قل يملا هر عد تير دنس الا تس از راق انابيب ا نةماثو دما نك اربع .
 ل ني ملح لا كانو يح ماش ومر ميرب اج رصغل اضيأ ميمقل .

 00 + هز يع مح ل بع هلمول ار ثسؤس دز اوو يا ماب سناربع د هاهو هالع أ:

 ' 20 العاب لعد نطسلل ماا لك لمس تاما رز نعدامح اطع ار يل ار يلع ير هناناو ما عل كاسم
 1 3 تكل“ لكو 2 اهرعو ممعل معلا ل الأو مبوب ا 0 م 9+ بيوع كيش اره ع لإ همج ب 0 م كيما ورش اعتب نا اطهاو داعيا زعلك 0 امهلعاطر تك | ّينا لورا ترهتد لوالا طك دلع 2

 يت! ع كي كورلا عر رداع ِ 0 0 كت 1+ ءياملاو رب رهرعاتج أخ
 ا ع ه1

 ا

 ش م تاكيد دق ل را + كرف مسبب امتي 4 17 ١

 ع
 1 ا
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 ا 5 5 ش
 00 عج يب سيمساو هدي . هدح ليا: اا < 5

 رومعلا فارشألا رابك نم دنس نب دراو ديسلاو يضام نب هللا دبع ديسلا نيب ةدهاعم
 ةاكزلا ءادآو ؛ماشلا ىده مهتريد يف قرطلا نيمأت يف زيزعلا دبع كلملا ةدهاعم نأشب يهو

 ْض ١7147 ةنس يف ةخرؤم «اهريغو



١١6 

 تيكاربلا رومعلا فارشالل ةعماجلا ةرجشملا

 انلا يمن وبأ دمحم فيرشلا

 " يناثلا يمت وبأ لآ " تويومت دج

 تاكري فيهرشلا

 تيكارتلا دح

 ورمع ضيرشلا

 رومملا فارشألا ديج



 م م

 بوك



 ٠6١1 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

4 

 نانع ووذ فارشألا

 تارشأإلا ةيمملرلا انايقلا عدخإ مهو :ينانع مهدحاول لاقيو

 1 ةيوفنلا

 .ًاميرك ًاعاجش ةمهلا يلاع عرفلا هذه سأر نانع فيرشلا ناكو .لوألا

 فيرشلا هوبأ ناكو م١154 قفاوملا /ها57 ةنس ةمركملا ةكمب دلو

 يبأ دمحم نب ةثيمر نب دنسإ ِيرشلل ةلركملا ةكم ةرامإل ًاكراشم سماغم

 فيرشلا همع هنع لوقي ناكو دنس همعهابر هوبأ لتق املو «لوألا ىمن

 تانب نم ًاثالث ًاجوزتم 05و 204874ل هلو نمل ًائينه» ةكم ريمأ نالجع

 قفاوملا /هالال# ةنس ىلوألا « نيثرم ةمركملا ةكم ةرمإ لو دقو يهتم ومع

 ةرتف رصمب ماقأ دق ناكو م781١ قفاوملا /هال44 ةنس اهنع لزعو م5

 هل بتر م١٠5١ قفاوملا /ه 8١5 ةنس يفو ءةرهاقلاب ةعلقلاب نجس مث

 معمم ةنس لوألا عيبر يف اهب تامو ضرمف ةمركملا ةكم ةيالول ةدوعلا

 . 9ىلاعت هللا همحر ءةنس 7“ رمعلا نم هلو م507١ قفاوملا

 .(نونلا) ةدام تحت «لوألا يمن يبأ بقع نييومتلا فارشألا :رظنا )١(
 :رظنيلف «نانع يوذ فارشألا دج نانع فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل (؟)

 ؛57 ص نيمكلا رردلا :دهف نب رمع 82457 *”57  ص اج نيمثلا دقعلا : ىسافلا

 نم هج عماللا ءرضلا :يراكسلا 69 نع ةنج ىرزلا فاعتإ :هسفن فلوعلا
 ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا ؛778 ص '؟ج مارملا ةياغ :دهف زيزعلا دبع 1

 141 نسا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 010

 :امه نانثا هبقع نم فورعملاو

 نم عمسو ءاهب أشنو ةمركملا ةكمب دلو دقو :نانع نب يلع فيرشلا

 /ه/51 ةنس ةدحاو ةنس ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت «خويشلا نم ديدعلا

 ةرهاقلا ىلإ عجر مث اهكلم لباقو برغملا دالب لخدو «م577١ قفاوملا

 /ه/17 ةنس رخآلا ىدامج يف اهتعلق يف ًانوجسم تامو اهب ماقأو

 295114985 ققاوملا

 نبا نم عمس نمم ناكو نانع نب يلع نب نانع فيرشلا هبقع نمو
 /ه 467١ ةنس ةرهاقلاب تامو «م١57١ قفاوملا /ه 877 ةنس يزوجلا

 .رضاحلا دهعلا يف نانع يوذ ٍفاّزَشأْلا بقع هيفو .2001477 قفاوملا

 فيرشلا بقع يف مهعيمجو «ةيئانعلا”فازرشألاب زاجحلاب نوفرعي هبقعو

 .247ةداتق نب ىلع نب نسحلا دعس ىبأ نب لوألا

 ءدعس فيرشلا :مهو ءانبأ ةعيرأ :يزيرك نب مزاح فيرشلا بقعأو

 ذنم راوخلا نم ًابضاغم بهذ ؛ناذوح فيرشلاو «ابقعي مل انهم فيرشلاو

 .156 نيمكلا رردلا :دهف نب رمع (1)
 : عجار )3

 2١55 ص نيمكلا ردلا :دهف نب رمع ؛415955 .757 ص ا4ج نيمثلا دقعلا :يسافلا
 :نيمكلا رردلا ءهسفن فلؤملا .«1450 5١4. ص اج ىرولا فاحتإ :هسفن فلؤملا

 .190 ص ةجا 2148 ١57. .58 ص 7١ج عماللا ءوضلا :يواخسلا ,.155 ص
 .155 ص :نيمكلا رردلا :دهف نب رمع (9)

 .1707 ص اج عماللا ءوضلا :يواخسلا

 قئاثو ةعومجمو ««نانع يوذ نييومنلا فارشألا بسن يف نايبلا ةياغ" ةرجشم عجار (؛)
 .ةيلاتلا يلع نب نانع فيرشلا ةقيثو :رظنا ءنانع يوذ



 ١٠١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيرشلا يف هبقع يقبو ؛هرابخأ تعطقناو ًابيرقت ةنس 7٠٠١ يلاوح
 .ةزه مزاح نب دعاس

 :مهو و ةعبرأ ىلإ يلاحلا تقولا يف هبقع عرفتيو

 . ”7هزاح ووذ ت0

 ,ةةزيشأ ووذ ١

 1 قىوذ “6

 را لوكا

 كلتب ةيسيئرلا ةيرقلا يهو راوخلا ةيرقب "”راوخلا يداوب نونكسيو
 مهلو ءمك١٠١٠١ يلاوح لامشلا ةهج نم ةمركملا ةكم نع دعبتو ؛يداولا

 ةعلق هب يذلاو صيلخ يداوبةنم برقلابو «مهعرازم اهبو راوخلا نيع هب
 رضاحلا دهعلا يف ةدجب ةلفمتهنمو-نانع فيرشلا ةعلقب فرعت تلازال

 تيكاربلا رومعلا فارشألاو_.ةلدابعلا"بفاَرُسَألا ضعب عم نورهاصتم مهو

 «قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألاو ةمطاف يداوب ةيواقنعلا فارشألاو
 .ءارمألا مشاوهلا فارشألاو «ثرحلا فارشألاو

 ةقيثولا رظناو «يلاحلا نانع يوذ خيش ينانعلا مزاح نب يلع نب ديعس فيرشلا ةياور )0(

 .ةكم ريمأل ينانعلا دعاسم نب دمحأ ديسلا ةئبا ضورعم نأشب ةيلاتلا

 .نائع يوذ ةرجشم :رظنا (0)

 . (ءاحلا) ةدام تحت .ينانعلا مزاح يوذ فارشألا :رظنا (9)

 .(فلألا) ةدام تحت «ينانعلا دمحأ يوذ فارشألا :رظنا (4)
 .(ميملا) ةدام تحت «ينانعلا دمحم يوذ فارشألا :رظنا (5)

 . (نيشلا) ةدام تحت «ىنانعلا فرش يوذ فارشألا :رظنا (5

 :رظتيلف :ناتع يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (0)
 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛١٠ ص ةينائدعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم

 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ .04 45 ص زاجحلا بلق :يدالبلا ,«5

 .5"5 اع:



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ٠١

 :رضاحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 يداوب نانع يوذ ةفاك خيش وهو : ينانعلا مزاح نب ديعس فيرشلا 8

 راوخلاب هب تيقتلا نممو «ينانعلا لصيف فيرشلل افلخ يلاحلا راوخلا
 .نانع يوذ تايورم ضعب هنع تذخأو

 يف نايبلا ةياغ) ةرجشم بحاص وهو :ينانعلا لصيف نب ىسيع فيرشلا ©
 ثدغتساو ًارارم ةب:تيقتلا نممو (نانع ىوذ نييومتلا فارشألا نست

 .ةفاك نانع يوذ فارشألا نع هتايورم نم



 ١٠١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 حس مره هيك ذي هيغرش 00 0
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 ( نانع يوذ فارشالا ةرجشم ]

 نينه يوذ ةرصنم بهحلايه

 نمح لا دبع
 هللا اع < ليلا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 178

(:5) 

 نيزاوجلا نانع ووذ فارشاألا

 ولا تاردكلا انف نجل

 ناك دقو .نازاج نب نانع نب ناذوح نب ("7نانع فيرشلا بقع مهف
 ناكو «هنمز يف فارشألا رابك نم عرفلا اذه دج نازاج نب نانع فيرشلا

 نب بلطملا دبع نب مشاه نب هللا دبع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأل ًالوسر
 حجار فيرشلا همع ناكو «ةرامإلا:نأشب ديز نب دعس فيرشلا ىلإ نسح

 ديز نب دعس فيرشلل نيديؤملا ابك نم ئيمن يبأ نب نسح نب يابتياق نب
 , 201397 قفاوملا /ه158>ةيسلاوألا عيبر يف ةمركملا ةكم ةرامإل

 ةارسب ةملسملا ةيرقو .فترتلا ئداو”ةّيرقب ةقرشلا يداوب مهنكاسمو

 . ةيبرغلا فئاطلا

 :مهريهاشم نمو
 خيش ناكو : ينازاجلا نانع نب دمحم نب هللا دبع نب ملاس فيرشلا ©

 .م1919 قفاوملا /ه١٠54١ ةئس يفوت هيبأل افلخ نانع يوذ

 ريبك :ىنازاحلا نانع نب دوعسم نب نانع نب نانس نب فرش فيرشلا ©

 .تايورملا ضعب هنع تذخأ نمم وهو يلاحلا دهعلا يف نانع يوذ

 : ينازاجلا نانع نب دوعسم نب هللا لصو نب ميلس نب ناملس فيرشلا ©

 .(ميجلا) ةدام تحت «نازاج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا نيزاوجلا نانع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(
 31١. ءل47 ٠١ ,.4؟7 ص ا"ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا (9)



 لالا (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 نمم وهو (نازاج يوذ فارشألا بسن يف نايبلاو رونلا ةرجش) ةامسملا
 .نانع يوذ فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو ًارارم هب تيقتلا



 ١ ا“ و

 نيزاوجلا نانع يوذ فارشالا ةرجشم



 كوزنم 7



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

22250 

 (!ةيواقذعلا فارشألا

 :رظنيلف «هبقعو اقنع فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نملو )١(
 ,5ال1 ص اج مالكلا زيجو :هسفن فلؤملا ١595. ص اج عماللا موضلا :يواخسل أ

 نيمكلا رردلا :دهف نب رمع ١١1. ص رهابلا انسلا :يلشلا ؛5١5١ 1١١875.

 طمس : يماصعلا ةرضشني ص ءجج ىرولا فاحتإ :هسفن فلؤملا يةا/ .ل”'اأآ علم ص

 ىرفقلا غولب :دهف رزيزعلا دبع ,؛ةة قا زال ءلككع ص410 ص ءح موجنلا

 نسسح :دهف نب هللا راج 2١807. ص ج مارملا ةياغ :هسفن فلؤملا «ةددعتم عضاوم

 حئانم : يراجنسلا «ةفرفتم تافص ىنملا بليت : هسفن فلؤملا ١" 55 ص ىرقلا

 نبا 2و 2١5 ص .؟ج نمزلا ءالضف فاحتأ ؛يربطلا 255 ص («(4 ج مركلا

 :ياورضحلا ءدال ءالا ص فئاطلل ءادهإ يميجعلا 401 ص ؛ج روهزلا عئادب : سايأ
 فاقوألا ةرازو 217/45 ص الج مانألا ةدافإ ”ٌيزاغ هللا دبع 239 .72 ص فئاطللا
 قئاثو ةعومجم 2.١4 ءزج ١١ ةيقاوج“<تةراظت اًينالبعتلا مسق ةيلهأ تايفقو :ةيرصملا
 خيراوت جات :يوارضحلا ؛ يكيبشلاو يميركلاو رورس فيرشلا ةرجشم ءانقب ةيواقنعلا

 راذ_ ١١١ .ءة5 ىلك ص رخافلا ردلا :رهاطلا م ص ١ حج كلملا ضيف : يولهدلا

 ةلماعم نأشب ال ةدام ءه357 ةئس رتفد ةجمانزرلا رتافد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا
 ةدافتسالاو اهتمجرت نم نكمتن مل طخب ةبوتكم اهنإ ظحاليو «يواقنعلا طاسب فيرشلل

 .اهتدام لماكب

 4١ ع4 ص 4711537” لسلسم 18 يعون ظفح 4١ يكرت نزخم « يشيج ةيموقلا رد

 هاتر ةنس انقب فقولا ىف هتصحل اقنع نب طاسب نب نسح فيرشلل ةراجيإ اهيفو

 تاضيوعت يف ةيواقنعلا نم نيقحتسملا ءامسأ نأشب  ةيعرشلا انق ةمكحم تالجس
 :اهنمو ةيلاتلا ةقيثولا رظناو انقب فقولا
 ١ لجس .م18545١ قفاوملا/ه5717١ خيراتب 4507 مؤ1 ص تاعفارم ١ لجس -
 ماا ص تاكرت ١" لجس م5 ققاوملا/ه1577١ ةنس 84 م١١ ص تاعيابم
 /ها71/98 ةنسل 53١ ص تاداهشإ ” لجس م65 قفاوملا/ه7856١ ةنسل 5
 .م1888 ققاوملا /ه7١17 ةئنسل 77 ص تاداهشإ ٠٠١ لجس ؛.م 1 قفاوملا

 - ققاوملا /ه٠١91 ةجحلا يذ يف اقنع نب طاسب نب نسح فيرشلا ةافو اهيفو ال



 0٠١م (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .؟"0ةيومنلا فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ مهو

 يبأ نب فطاع نب دمحم نب ريبو نب اقنع فيرشلا بقع مهف
 اقنع فيرشلا ناك دقو .لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا ةكم ريمأ نب جيعد
 .ةدابعلا ريثك ناكو هتوالت مزالو ميظعلا نآرقلا ظفح نمم ةليبقلا هذه سأر

 نب دمحم فيرشلا ةكم ريمأ رهاصو ةكم ريزو نيع امك ؛ةسارفلا لماك
 «ىرخألا دعي ةدحاو هيتنبا ىلع مث هتخأ ىلع نالجع نب نسح نب تاكرب

 ثيح نييرصملا نيطالسلاب اهيف ىقتلا ةرفس ١5 نم رثكأ رصم ىلإ رفاس دقو
 نم ديدعلا زاح دقو «ةلودلا لاجر رابكو نيطالسلا ىدل ةوظح هل تناك

 لزانملا نم ديدعلا ةمطاف يداوو ةمركملا ةكمب كلتماو ةمطاف يداوب نويعلا

 دجسمب نفدو فئاطلاب يفوتو رصم ديعصب افقو انق فصن هل تناك امك
 .20.10: ويام ١١ قفاوملا /ج:#:ةهغ ةنس مرحم 7 يف سابع نب هللا دبع

 طاسب فيرشلاو دمحم فيرشبلا «ةهتهوإةسمخ ءانبألا نم بقعأو

 . ميهاربإ تيتَتلاَو فسوي فيرشلاو فيفع فيرشلاو
 دمحم فيرشلا :امهو "هرب ف'يوَمَتلا اقنع فيرشلا بقع يقبو

 . نسح نب دمحأ فيرشلا هنباو ءرصمب كابحلا ةمطاف هتجوزو ماواللا ح

 .44 .غ98 ءال5 ص رصم ةبورع :لولمش :47 .7”” ص ةينامحرلا ةحتملا :انهم

 رحب :يعافرلا 417 047-178 اذا نص ةنيعذلا زوتكلا < رقم 45

 فاقوألا :يفيفع دمحم :07 ص نابرعلا :رماع ناميإ «07 ء١7 ص ؛ج باسنألا
 2١4 ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم 51١5 ١77. 1١1/4. 5١17. ءا” ص

 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 1١« ص :فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 ص دجنو زاجحلاو رصم :يناولحلا .19 257” ص فارشإلا :هسفن فلؤملا «50 8

 ءه8 ص 7” ج ,غ5١٠ ص ” ج ةيبهذلا رردلا :ديع دمحأ لمحم ء96١ 5 7١.

 ء595١ ١158. ص ااتق ةظفاحم خيرات :ىسوم دمحأ .196 ,147 ءالا ءالا تال

 ع4ق55 .351/ ءثا# مكثف ١88 الش غال ص ةينامثعلا قئائولا : سابع دومحم

 . 280. قرخ»

 .(نونلا) ةدام تحت ؛لوألا يمن يبأ بقع :نييومنلا فارشألا :رظنا )١(

 .(07) مقر ةروصلا ءروصلا قحلمب اقنع فيرشلا ربق دهاش :رظنا (؟)

 . ةيلاتلا ةيواقنعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا ()



 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ م

 يلاحلا دهعلا يف نوعرفتيو :اقنع نب دمحم ووذ :لوألا عرفلا امأف

 : عورف ةدع ىلإ

 .ةمركملا ةكمب يواقنع دمحم لآ ١

 .ةمطاف يداوب (ريصانملا) يواقنعلا روصنم 3

 .ةمطاف يداوب يواقنعلا يلع لآ

 ىف نوعرفتيو «ةرونملا ةئيدملاو انقب يواقنعلا نسخملا دبع دارم لآ
 نسحم لآو .ةرونملا ةنيدملاب دارم لآ :نيعرف لا رضاحلا دهعلا

 لآ يللق لآ :عورف ةثالث ىلإ انِقَب نوعرفتلاو ءانقب يواقنعلا هللا ٍدبع لآ

 . هللا دبع لآو شالب

 بقع نم ان مهو :اًقنع نب طاسب وود : يناثلا عرفلا امأو

 مهو ءددعلاو ةرثكلا مهيفر ءائقب اقنع نب طاسب نب نسح فيرشلا

 :مهو ةيساسأ عورف ةدع ىلإ نوعرفتي

 لآ :مهو عورف ةعبرأ ىلإ نوعرفتيو : يواقنعلا ركب يبأ نب دمحأ لآ ١

 ةنيدملاب مهنمو ًاددع ةيواقنعلا عورف رثكأ مهو :يواقنعلا يرصب لآ  ؟
 .ةرونملا

 : نيعرف ىلإ نوعرفتيو

 لآ ,«يرصب نامثع نيسح لآ «يرصب نسح رمع لآ «يرصب دومحم دمحأ

 ءرمحألا لآ : مهو تيب رشع دحأ مهو : يرصب نب رمع دمح لآ : يناثلا عرفلا



 ١١م (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «لاوفلا لآ فيلا لأ «ةباعل لآ «رداقلا دبع لآ «يرصب رمع قولا 5

 كمحم ذومحتم 5 «يرصب دمحم دمحأ 5 «يوالخلا لآ «خررع ل

 .رمع يودب لآ «يرصب
 . ةفيرش لآ «كرابم لآ :نيعرف ىلإ نوعرفتيو :يواقنعلا كرابم لآ - ٠'

 :عورف ةثالث مهو :طاسب نسح دمحأ نب ىلع لآ - ؛

 .يواقرش لآو «جارس لآ «ةيبلا طاسب لآ :ةعبرأ ىلإ نوعرفتيو :جارس لآ -

 . ينفح لاو

 : هةرهيرمع سس لآو ءهللا ليخد لآ :عورف ةثالث ىلإ نوعرفتيو : تاكرب لآ 5

 اهب نوفرعيو .ءرضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب مهنم ةلقو «ةبينع لآو

 لآو «ثتكتك لآو ءريغص يبأ لآو عابص يبأ لآ مهو : يديس لآ -

 .يديس ىئغطصم لاو « يديس 0

 لآ :عورف ةسمخ مهو :يواقنعلا نسح نب دمحأ نب طاسب لآ

 .ديلولا لآو «يوادجلا لآو . ىلادلا لاو ( بجععم لآو + كعأتسم

 مهعورف نم ىقبت امع مالكلا لغستس و . عورفلا هذه نع انثدحت دقو

 يف عسوتب مهيلإ انقرطت رسأ ةدع ىلإ اهرودب عرفتت يهو ءهتدام يف لك

 .مهدأوم

 ةنيدملاو ةورع 5 ةيرقب ةمطاف يداوو ةمركملا ةكفت ب مهلكسم وو

 ةنيدمب رصم ديعص ىف يلاحلا دهعلا يف ةيواقنعلا فارشألا رثكأو ةرونملا

 .اقنع فيرشلا مهدج ىلع ةفوقوملا يضارألا ثيح ؟الانق

 «ةيلاتلا ةيواقنعلا نسح ىنب فارشألا فقو تاضيوعتل ةيلاملا تاصصخملا ةقيثو :رظنا )١(

 .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١م

 يي هول انطوم لا اتوذارع دمت 0 اة طمس

 0ك هع تال 5 6 ليست 101 131 : 5 ١ م "عل

 0اومطاما 47 6 2 ا 1 0 0 تل

 -_-_- ا لل ا م ل 0 0 46 ديو فقالا

 ل فرسسوطالإ_ علا ينصر د 0 يس هافانا 0 يطمع
 00 يإ |دس ف بكل كد ةتيانلا|

 لعين مر طم 1 | ا ٠١ !بدأ بيش ع 0.1 لردع ع1 ءد
 25 سلو د ف 255-1 د ك1 96 ةضاوطا 5-2 ممسك هيأ نأ نأ 5 دك رس بح اخأ | د 0 7 ع ع 8 ْ

  ةياول شورس 02 كلم ءإ مشرووا] يس للا ممل اك

 مب ثمل ف ع ىارع ا“ هدأ علا مع 0000 دهم ع

 ا 1 ل اا 0
 120001117 * عاسأ رز موتط !4٠01© ليو قم 3 هفئرؤز 0

 ٠م راش + |عول_طابسرصلب 1111 2 م نا بيرفلشرربا دع ءدأ 58
 -- ةيدهعضأ تانك _ مضاقلل ه0 سيرما ٠ 4 اد _هكلرع ةلعزاهدأ 7 ا

 0 تيس 4 مأ ماع مما 5 وأ ريس نه 31ج ال دالك 3 رمد 4 5

 كيف هئاحأ 0 ميرا ا 1.' انهي با ١6 6 2 هم ع0 :

 8-2200 كك لخاهتي رس دهب نأ ةلراب ميمو ا. ع 6 ها قاوم“ 1 0 ا

 ئسعغرسأ 14( | لضم طرسا هع ب مباتلنتتخ 4 ,ط# جن 00 141 ا

 |! 0 0 ل توصل. نو ادع ..سياسلاا كد د١ _يتتوأ 3 مإ |

 0 مهلا عععاعإ__لكشما_ دا 3 تاعوشا لله 61. _.اهنيوالا 2-0
 للا ثيعبإ  ه1-| د رق دكا 06ج 0١ _. _اهعرعا و كلا 04

 5 ا ا تباا10 هس ير هتان 0 9 ا 55
 خميس ير ! دارعؤ بمر نذ عد مودامأ توه. تأ يح 0 3 ٍإ

 - هيرمبم 210 ظن 2 رار ع ليام ١ ها عقل : 0 3 1 58

 ب رول تكرت كل | دارحؤ نان ه0 عم 3 متل ١  ملوحأ 8 أ
 2 2 ل 31 سلا

 ىيالمأ 2.0 سام وغ ء 6ا ا مصص ذ 40 دارج ح00
 «رهلدتبعإ 6.00 |_مناامطل ١ ١ يسادمطل ١ ك6 طابو 1 ع0 د |
0 

 توا 67-151 ف لا درع تسر" 17 بئاس هيام ٠١ 000 تعزخإ 41 .فادأإ

 0000 يالا ةييص همي. - 6 60| طبي هيلهاي ع اووا  تلاس تري نهض ياا 4 2 1

 ا هما00أ ديجي وعرجا .4 م. تعاسةلرخا ٠١ د بيم وطوا 2 ا 3
 00 ر ةياطإ_؟ا1| تتمديط ١0١ تاتو م 5 راما ف0[ |
 بوي ؟عاع-أ ظالم داس معا ا 0 00000 ناحسحا

 تيس هيفا يا ف فش« يا 16 فاس وما 2010 ا ملا 81/
 0ا0ا تلا عاسأ يلا د م استهل ل ا ع. لايم 1 6.11
 ا ةقئر وهن جب عم ا شعلا - ل يع ليسح_ 0 |

 هن قروب 0 "ا 6
 0 1 ٍ 1 هل 001 كم س دامأ ©6 "ملأ 0 هاا

 ١71/8 ةنس ة ةعرؤملا ءانقب ةيواقنعلا 0 ةيرصملا ةلودلا لبق نم ؛ ةيلاملا تاصصخملا

 ةرهاقلا ىف ةيموقلا قئاثولا رادب ةظوفحملا ه
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 | راك (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

2)555( 

 ةيواقنعلا يرصب اقذع لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا "7يرصب لآ فارشألا تويب دحأ مهو
 "ل 000 5 :
 نب ركب يبأ نب يرصب نب يلع نب ")اقنع فيرشلا بقع مهف

 اذه سأر : يرصب ني ىلع نب ©"”اقنع لآ دج اقنع فيرشلا ناكو
 ةيواقنعلا نسحلا ىنب فارشألا بفقر ضعب ىلع ةراظنلا ىلوت نمم تيبلا

 هك2010761#١ قفاوملا /ه785١١ ةئس انقب

 ::مهو :ةثالث ءانبألا نم بقعأو

 .(ءابلا) ةدام تحت «يرصب لآ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا اقنع لآ ةرجشم رظنا )١(

 /ها١؟58 ةتسل انق نايطأ رتفد ١55 نيع نزخم :ةرهاقلاب ةيموقلا تاظوفحملا راد (*)

 لجس  ه170١ ةئسل ائق ةيحان رتفد 7917 نزخم ١4770 لجس م1454 قفاوملا

41 
 ١ قفاوملا/ه5١١١ ةجح ١ :مقر انق طباضم ١ :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 تالجسس .514 لجسو ءه1١١الا/ ةنسل انق ةمكحم تاداهشإ ١5 لجس 2م17948 ويلوي

 /ها1؟77 نم) يواقنعلا نسح نب تابترم نأشب :تاكرتو تاداهشإ) انق ةمكحم

 ١١9١ ص م847١ قفاوملا/ه١؟75 - م884١ قفاوملا /ه705١ م846١ قفاوملا

 ةصاخو ةيلهألا ةيواقنعلا قئاثولا ةعومجم .ةئسل تاعيابم لجس «(م١١/ا/4 قفاوملا /ه

 روضح :اهيفو م8١ قفاوملا/ه97١١ «م١!/١5 قفاوملا/ه78١١ ةنس ةقيثو

 رحب :يعافرلا « ءانقب هتمومع ءانبأو هتصح ىلع رشابم رظان ةفصب اقنع دمح فيرشلا
 ص نابرعلا :رماع ناميإ ١7« ص ةيبهذلا زونكلا :رقص ء"٠ ص ١٠ج باسنألا
 184 ص رصم ةيبورع :لولمش 17

 .(ءابلا) ةدام تحت ءةيواقنعلا تاكرب لآ يف ةجح روص :رظنا (:5)



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١٠١٠

 نسحلا ىنب فارشألا فقو راظن دحأ ناكف :اقنع نب دمح فيرشلا

 .ءاسنلا نع ًاضيأ هبقع ضرقناف :اقنع نب ةعمج فيرشلا امأو

 .رضاحلا دهعلا يف مهبقع هيفو :اقنع نب ركب وبأ فيرشلا

 يبأ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ فيرشلا ًاقباس مهريهاشم نم ناكو

 ىفاوملا /ه1 ؟الال ةنس انقب ةيئارخفلا ةفئاطل أاخيش ناكو :اقتغ نب ركن

 .بقع هل ملعي ملو م17

 اميدق نونكسي اوناكو ميحرلا دبع يديس دجسم فلخ انقب نونكسيو

 فيرشلا ىف رضاحلا دهعلا يف مهبقعو «نسح ينب ةقطنمب اقنع بردب

 .بقع امهل ملعي ملو نمحرلا دبع اتتقيرشلاو « نيسح فيرشلا :مهو أنقب

 فيرشلاو . ىفطصم فيرشلا يف“”هّبقع يقبو ضرقنا دمحم فيرشلاو

 وفدأ ةئيدمب هبقع ضعب يئذلاَو ىراضن كَيَرَسلاو «ءلولحس ريهشلا دومحم

 . ناوسأب



٠١.١ 

 ةيواقنعلا يرصب نب ىلع نب اقنع لآ فارشألا ةرجشم





 ٠٠١ 5 (نيعلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0046 

 يواقذع لآ فارشألا

 نامثع نب دمحم فيرشلا بقع مهو ؟'ةيواقنعلا فارشألا عورف دحأ
 نب هللا راج نب روصنم نب نيسح نب ' روصنم نب يو نيسح نب هدا ا هك ل اا ياو ات :
 ةمركملا ةكم ناكس ةيواقنعلا ةداسلا مه هبقعو ءربكألا اقنع فيرشلا دمحم

 . رضاحلا دهعلا ىف

 لمع نمم تيبلا اذه سأر يؤاقنعلا دمحم فيرشلا ناك دقو

 ةرادإل ةفاضإلاب «قيفرلا نولع/يرربْشلاةمركملا ةكم ريمأ دهع يف ةفاوطلاب

 هؤانبأ هثرو دقو ")ةمركمتلا"ةكمتت مالسلا بابب نووالق ناطلس فاقوأ

 نمحرلا فويض ةمدخ“؛قْف..ةقاؤطلاب لَسَعْلا' ىف رضاحلا دهعلا ىتح هدافحأو

 :رظنيلف «ةكمب يواقنع دمحم لآ يف عسوتلا بغر نمل )١(
 . 5١ ص ةكم ءارمأ لوادج :روصنم نب دمحم :4”7 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم

 ةمكحم نم ةرداص ةجح ءاهمدقأ :ةمركملا ةكمب ةيواقنعلا فارشألا ججح ةعومجم

 ,«م1898 ويام ١ قفاوملا/ه5١1١1 ةنس ةجحلا يذ ٠“ يف ةخرؤم ةجح اهنمو

 فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر :ةمش ءه ١749 ةنل ةجحلا يذ 5 يف ةخرؤم ىرخأو

 نابعش ١١ يف ةخرؤم ىرخأو :مهنيب اميف ةفاوطلا ميسقت نأشب . 7 ص بلطملا دبع
 فيرشلا ةكم ريمأ عيقوتب ًاضيأ ةفاوطلا نأشب م1849 ربمسيد ١4 قفاوملا /ه17١ ةنس

 .قيفرلا نوع
 :انهم 4.75١ ص زاجحلاو رصم :ىناولحلا «اؤحك , ١ ٠ ؟ ص رصم ةبورع :لولمش

 . ١89 «.١همل ص اتق ةظفاحم خيرات : ىسوم كمخأ 8 * ص ةينامحرلا ةحئملا

 . يراقنع ديمحلا دبع فيرشلا ةرجشمو «رورس فيرشلا ةرجشم : عجار )0

 ةنس يف ةمركملا ةكمب نووالق ناطلسلا فاقوأ ىلع دمحم فيرشلا ةيالو نامرف :رظنا (*)

 . ةملاتلا هه +



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ٠

 .ةيموكحلا فئاظولاب وأ راجتلاب ةصاخو ىرخأ لامعأ

 . مهو (3)ءانبأ ةسمكخ بقعأو

 . ناميلس فيرشلا

 .ليقع فيرشلاو

 . يلع فيرشلاو

 قرش لامش) مورزأ يف ايكرتب يفوتو «أتنب بقعأ :ةزمح فيرشلاو
 .هبقع ضرقناو اهب نفدو «(ايكرت

 .بقعي مل :نيسح فيرشلاو

 فيرشلاو «ناميلس فيرشلا مهو بءاتبأ#ةثالث ىف ىلاحلا هبقع ىقبو

 اوناكو .ةمركملا ةكمب نوشيعي يراقتع ور لجو يلع فيرشلاو « ليقع

 «ةمركملا ةكمب رضاحلا دهغلا“يقا مهو كَ ًبعشو «ليللا قوسب انام

 نب ديمحلا دبع فيرشلا مهريبك ناكو . يلاحلا دهعلا يف ةدجب ةرثك مهنمو

 ةنس دعاقت ىتح ةدج ةطرش ةسائر بصنم لغشو «ديمع ةبتر ىلإ لصوو

 ةيواقنع نع هتايورم ضعب نم تدفتساو هب تيقتلا نمم وهو ه ٠17

 :ةمركملا ةكو

 :مهريهاشم نمو
 هلو فورعملا بيدألاو بتاكلا وهو :يواقنع ديمحلا دبع داؤف فيرشلا ©

 بصانم ةدع لغشو !؛ةفاوطلاو جحلاو ةكم» :اهنم تافلؤملا نم ديدعلا

 .ةيلاتلا ةكمب يواقنع لآ ةرجشم :رظنا )١(



 ٠١6 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ءجحلا ةرازوب راشتسمو ناريإ جاجح ةسسؤم سيئر اهئمو ةفاوطلا يف

 .رضاحلا دهعلا يف يواقنع لآ ريبك دعيو

 ةكمب ةحايسلل يواقنع ةكرش بحاص :يواقنع يلع نيسح فيرشلا ©

 .ةدجو ةنيدملاو

 ةكم ةقطنم ةطرش ريدم :يواقنع ناميلس نب مشاه فيرشلا ءاوللا ©

 .ةيبرعلا لودلا جاجح ةسسؤم سيئر لمعو اقباس ةمركملا

 ىتح اهب سردو ةكمب دلو :يواقنع ليقع هللا دبع فيرشلا روتكدلا ©

 ةوعس كلملا ةففاجب اديعم هيعو ةعماجلا سرد مث «ةيوناثلا ةلحرملا

 ريتسجاملا ةجرد ىلع لصح ثيح ارتلجنا ىلإ ثعتبأ مث «ضايرلاب
 يرصملا جحلا يتلفاق ميظنت»,عْوصؤم نع جدربمك ةعماجب ةاروتكدلاو

 لمعو دوعس كلملا ةعماجب ٌييعالَت ء!يكولمملا رصعلا يف يماشلاو

 زيزعلا دبع كلملا ةعماجب ًاذاتسأ َنيِع مث. طيسولا خيراتلا ذاتسأ اهب

 ؛ةداتق فيرشلا دهع ىف ةكمال“ اهتم تاحبالا نم ديدعلا هلو «ةدجب

 و «يسافلا نيدلا 8 ةكم خرؤم١ !ينامثعلا رصعلا يف ةبعكلا ةوسك»

 .مجعملا اذه دادعإ يف ءدبلا ءانثأ ثحبلا ةطخ يف هنم تدفتسا نمم

 ١17١ ةنس ةدجب يفوت :يواقنع ليقع نب نمحرلا دبع فيرشلا روتكدلا ©

 .م ٠٠٠١ قفاوملا /ه

 عافدلا ةرازوب ةينفلا ةزهجألا ريدم :يواقنع حلاص نب ىسيع فيرشلا ©

 بصانم ةدع ىلوت «ةدجب نييفارغتوفلا تيب سيئرو اقباس ةدجب ناريطلاو
 دادعإب ماقو «ةيواقنعلا باسنأب مامتها هل نممو ةفاوطلا تاسسؤمب

 سرح ماع ريدم :يواقنع نسحم نب لالط فيرشلا نكرلا قيرفلا ©

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب دودحلا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم :٠١

 ىقلتو ةمركملا ةكمب دلو :يواقنع نسحم نب يماس فيرشلا روتكدلا ©

 ةرامعلا يف ريتسجاملاو سويرولاكبلا ىلع لصح مث اهب هميلعت
 ةعماج نم هاروتكدلا ةجردو ءاكيرمأب ساسكت ةعماج نم طيطختلاو

 «ةيلودلاو ةيلحملا ةيملعلا ناجللا نم ديدعلا يف وضع وهو «ندنل

 ةمظنمب ةيديلقتلا ةيلخادلا ميماصتلاو ةرامعلل ةيلودلا ةنجللا سيئرو

 قفاوملا /ه1946١ جحلا ثاحبأ زكرم ماع ريدمو سسؤم ءوكسنويلا

 .ةكم ةرامإب ًاراشتسم لمعو :م1989 قفاوملا/ه 1١5٠١ م1

 يسركل اكيرمأب درفراه ةعماجب ذاتسأو «ةكم ةقطنم سلجم وضعو
 ةركسلا 222 فارق لوح ةزيمتملا ثاحبألا نم ديدعلا هلو ةلامزلا

 اذه دادعإل ةمهاسملا يف ريبك لضف هل ناك نمم وهو ؛ةرونملا ةنيدملاو

 . مجعملا



 ١٠١ 5ا/ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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1١5 

 ةيكملا يواقنع لآ فارشألا ةرجشم



 (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١١م

41539 

 ةيواقذعلا ةبيذع لآ فارشألا

 . أئقب (17ةيداقنعلا فارشألا تدوم .لكأ مه

 دب رست نم ىسوف نم ةستم بقلعلا "هيه كيرقلا بنام 5 00 7 : 8

 طاسب نب نسح نب دمحا نب يلع نب تاكرب نب هللا راج نب ىسوم

 ٠ نيسح- فيرشلاو « ىفطصم فيرشلا مهو ءانبأ ةنالث بقعأو «يواقنعلا

 . يلع فيرشلاو

 ةرونملا ةئيدملا ىلإ بهذ نم ءانقإ نيللي ةبواقنعلا 27ةبينع لآ نمو
 ةنيدملاب رقتساو م١110 قفاوملا /ه17194 ةنيس ةيواقنعلا هتمومع ءانبأ عم

 بقلملا نسح نب نيسح ّنب دمعحم*» ب نّيَسح فيرشلا وهو «ةرونملا

 فيرشلا بقعأ يذلا ًادمحم فيرشلا هنبا بقعأو هظفحي ناكو «نآرقلا

 /ه8١51١ ةنس ىفوتملا يواقنعلا ةبينع يندم نيسح نب دمحم نب نيسح

 تدفتساو ًارارم هب تيقتلا نمم وهو ةالعملاب نفدو ةكمب مم قفاوملا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا يواقنعلا ةبينع لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 م4 قفاوملا /ه 1755 تاعفارم ؛؟ لجس ءانق ةمكحم :ةيموقلا قئاثولا راد (*)

 ١ لجس ءها١78١ ةنسل تداهشإ 77” لجس 5١: ص ؛.م 4 قفاوملاكه ١

 80 نزخم ةرهاقلاب تاظوفحملا راد ٠١ ص م841١ قفاوملا /ه1714١ ةتسل تاعيابم

 ١45 نيع اها١”107 05 لجس ؛.م4* قفاوملا/ه159١ ةنسل انق تافلكم رتفد

 ,ا1"ال ص زونكلا :رقص :«م854١ قفاوملا /ه185١ ةئسل اق خيرات رتفد 175 نزخم

 ١48,. ص رصم ةبورع :لولمش



 ٠١61 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مهو رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب ءانبأ ةثالث هلو هتايورم ضعب نم
 . رسأي فيرشلاو ٠ لمحيم فيرشلاو .رامع فيرشلا

 :مهريهاشم نم ًاميدق ناكو
 نم ناكو :يواقنعلا ةبينع بقلملا ىسوم نسح يلع نب دمحأ فيرشلا ©

 مم قفاوملا /ه١11/8 ةنس دعب ىفوتو مهرايك

 ًايرضخ فيرشلا بقعأ يذلا :يواقنعلا ةبينع ىفطصم نيسح فيرشلا ©
 نأ هلهأ نم ينغلبو ًايلاح ماحم وهو ةفيلخ ريهشلا تاحش فيرشلاو
 الو كانه نانبا هلو ماشلاب جوزت هنأ هتافو لبق غلبأ دق نيسح فيرشلا
 .ملعأ هللاو ائيش مهنع ملعي

 ةبينع لآ رابك نم :يواقنعلا,ةّيينع.خيسح نب دمحم نب سراف فيرشلا ©

 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب ًاقباس اهجوم لمعيو

 لآ رابك نم وهو :يواقنعلا ةبينع نسح ني دمحم نب ىفطصم فيرشلا ©
 .ائق ةظفاحسمب نيطاطخلا ربكأ نمو ءرعشلا لوقي نممو «ةبينع



 م م

 بوك



١٠١7 

 ةيماقتعلا ةبينع لآ فارشالا ةروشم

 يندم بملْلا نيسح

 جوزتم ريغ نسم خيط سدايع

 انقب مهنع ملعبال ماشلاب بقع هل لاقيو - يلع دمحم

 56-5 سرا

 يرضع

 لادلع مشاح

 ناع ريهشلا ديم ينصصع



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١ه

 (؟غه)

 ديز ووذ ةيجاوعلا فارشألا

 يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ مهو «ىجاوع مهدحاول لاقيو
 1 ٠ قر
 ل

 .ديز نب دمحم نب ىجاوعلاب ريهشلا هللا ليخد فيرشلا بقع مهف

 ةكم ريمأ هيبأ ماقم مئاق يجارعلا هللا ليخد وبأ دمحم فيرشلا ناك دقو

 ملو ةمركملا ةكم ةيالوب يناطلس رمأ:هل جرخأو ديز فيرشلا ةمركملا

 نم مهنمو مويلا ةمركملا ةكم نونبكي ٌةَوِضاَخ هبقعو .7"2هذافنإ نم نكمتي
 مهل ناك دقو ؛"7فارشألا نم ةلطت ضخ لواجتي ال ةلق مهو ةدج ريدت
 امدنعو ؛ةمركملا ةكم ةهج نم -ةدَباَعْمَلَدْوَدَح ”لئاوأ يف يجاوعلا ناتسب

 , (!ناتسبلا ليزأ نوجحلا رسج ءىشنأ

 : يجاوعلا هللا ليخد نب مشاه فيرشلا رضاحلا دهعلا يف مهريبكو

 :امه هينبا نم بقعملا «ةدجب ميقملا

 .زياف نب دمحم فيرشلا بقعملا :زياف فيرشلا

 .(ءازلا) ةدام تحت ءديز لآ فارشألا :رظنا )١(
 ص 5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 2484 :5!4 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا )00

 ةصالخ :نالحد ؛«47” ص حج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 24 579. 55١.,

 ةكم خيرات : يعابسلا ؛5١١! ص ةيضرملا لوادجلا :قباسللا فلؤملا 2758 ص مالكلا

 .107 ص 7 ج

 .ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلل ديز لآ فارشألا ةرجشم يف هركذ ام بسح (”)
 .4ا7 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا )ل



 ١١ (نيعلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 . لصيف فيرشلاو .دلاخ فيرشلا امه نينبا بقعملا :دعسأ فيرشلا

 ثيح ايكرت ىلإ يجاوعلا هللا ليخد نب ديبع فيرشلا مهنم لحر دقو
 فيرشلا بقعأ يذلا نمرأ فيرشلا هنبا اهب بقعأو يفوت نأ ىلإ اهب ماقأ
 نمض مهو ءًايلاح ةرقنأب ميقملا ديز لآ يجاوعلا ديبع نب ةيوهرأ نت ردنآ

 . "9ءانيعب فورعملا ةمركملا ةكمب ديز لآ فقو يف نيقحتسملا

 ءروكذملا فقولا رظان هللا همحر  ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلا يندافأ اذك )١(

 .يمن يبأ فقول ةصاخلا ةنجللا سيئرو



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ٠١

50 

 ةلدابعلا نوع ووذ فارشألا

 . "'7ةينوعلا ةلدابعلاب نوفرعيو
 رهشأ مه لب .؟7ةلدابعلا فارشألل ةيسيئرلا ذاخفألا دحأ مهو

 ماع ةئام نم رثكأ زاجحلاب مهيف مكحلاو ةرامإلاف قالطألا ىلع مهعورف

 . "7ههمكح تحت ندرألا تلاز الو ايروسو قارعلا مكحت كلذ دعب تناكو

 ؟ةلدالعلا فارشألا ةفاك دج هللا دبع

 :نينبا: كوع فيرشلا بقعأو

 ءزاوف نب رصان فيرشلا بقعأ يذلا زاوف فيرشلا :لوألا نبالا

 مالكلا ةصالخ :نالحد :رظنا «ةلدابعلا نوع يوذ فارشألا نع ديزملا ةفرعملو )١(
 1-1 ص ؟ ج 5 و ص ” ج رشبلا خيراوت جات : يرارضحلا #1717 ص

 ؟ جس عا 3 ص ١ ج نيمرحلا ةآرم :تعفر ميهاربإ ل ص ةلحرلا : ىنونتيلا

 78 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا «77” ص تيأر ام :يلكرزلا .١58 ص

 «416 ص ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا 7“ ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا ديع ٠"

 خيراتلا ةعوسوم :ىبلش 21٠7. ؛551 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب لمحم فيرشلا

 تاحفص ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا :ىسوم ناميلس «ىتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع ء1١/

 .ةقرمتم

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا (؟)

 ءارمألا ررصق جذامن :رظناو ةيلاتلا نرع يرذ فارشألا نم ءارمألا ةرجشم :رظنأ ه9

 .(6غ) ,(0) مكر ةروص . مهسم



 ١٠١ ها/ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دج «.ًاعازه فيرشلا بقعأ يذلا نوع نب نيعملا دبع : يناثلا نبالاو
 كلذب مهف ءدمحم يوذ دج نيعملا دبع نب دمحم فيرشلاو عازه يوذ
 : ةيسيئر عورف ةثالث ىلإ نوعرفتي

 , )دمحم يوذ

 . ©0ءازه يوذو

 3 أ وقَو

 «ةمركملا ةكمب مهنمو .«فئاطلاب ةصاخو ءزاجحلاب نوئكسي مهو
 دهعلا يف مهنم ءزجو «ندرألاب مهنمو ءةفورعم اهتراظن «فاقوأ اهب مهلو
 .ندنل يف ارتلجنإبو «ةرهاقلاب رصمب نوشيعي رضاحلا

 .(ميملا) ةدام ثحث ؛ةينوعلا دمخم وذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاهلا) ةدام تحن ؛ةينوملا عازه يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نؤنلا) ةداف تحت ؛ةينوعلا رصان يوذ فارشألا :رظنا (*)





 نوع لآ فارشالا نم ىلوت نميف ةرجشم
 ندرالاو قارعلاو زاجحلا هلدابعلا

 نوع لآ نم زاجملا ىلوث نم لوا 1
 ده )74/8 4 دمت فيرشلا ١

 ركل ا للا
 7 1 . عازم يوف دم

 سه 171/14 ا ( دبمح يوذ دج

 اسيشدع اق 1

 هه 58١11غ- 4 7

 6-- ىف 764 -
 ةكم ةرامأ ىلول

 مدعو ع 06

 عارخه فيرثلا

 ١16 تدرألا قرش ةرامأ يلون

 فه 1711 - ش1 ده ١7 ةنس لف نيمح

 تدرألا كلم ىلع هيبأ .فلبخ

 ها 71/1 ةلس يفهأو به 1

 قارعلا شرع ىلع ىصو
 ةنس لكثو يناثلا لصبفل

 مده 17

 ديع هلاخ ناك و قارعلا كلم ىلع هيأ فل ندرألا كلم ىلع هيبا فل

 اكلم هب يدوث قبح شرعلا ىلع يبحو هلإلا
 هه 173197 للتك نيد ان رمتساو سه

 يوت ىح ه 17107 هلم

 ددرألا كلم يلع هيبأ قلتم

 يلاخلا رهو ه ١761 ةنم

 ققرعلا كلم نمق للت 8

 ندرألا كلم نميف لسلسن 9



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 06

 (؟140)

 ةيدومحلا نانطبلا نوع لآ فارشألا

 نانطبلا هللا دبع لآ نم "”رصان لآ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ
 . ةلدابعلا ةيدومحلا

 نب رصان نب هللا دبع نب نيعملا دبع نب نوع فيرشلا بقع مهف
 دج «دومح نب نيطبلا ىبأ دمحم نب نيعملا دبع نب هللا دبع نب هللا دبع

 ,دومحع يوذ فارشألا

 ةيبرعلا ةروثلا دونج نمض تيبلا/اذهشأر نوع فيرشلا ناك دقو

 0ةؤآعملاب نفدو اهب يفوتو اضيرم

 :مه ةثالث ءانبألا نم بقعأو

 . ليخد فيرشلا

 . كمححم فيرشلاو

 4 . ىلع فيرشلاو

 .ةمركملا ةكمب مهباقعأ نكاسمو

 .(نونلا) ةدام تحت :ةلدابعلا ةيدومحلا رصان لآ فارشألا :رظنا )١(
 فلؤملا عم مهه) مقر هتروص رظناو .يلدبعلا نوع نس ليخد فيرشلا ةياور بسح )0

 . روصلا قحلمب



 يا (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 قفاوملا /ه1778١ ةنس ديلاوم نم وهو : يلدبعلا نوع نب ليخد فيرشلا

 ضعب هنع تذخأ نممو ةيوق ةركاذ هلو نسم خيش وهو مم

 ليخد نب ىسنم فيرشلا هنبا نم ًاضيأو «ةيدومحلا فارشألا تايورم

 لآ فارشألا بسن يف ةلهألاو موجنلا عماول» ةرجشم بحاص :يلدبعلا
 هل دهش نمم وهو «يلدبعلا ىسنم نب هللا دبع فيرشلا هنباو هللا دبع
 يف فيرشلا يكملا مرحلا ةمئأ :اهنم تافلؤم هلو .ىوقتلاو حالصلاب

 .يدروعسلا دهعلا



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 500

 (؟5:/)

 فايع ووذ فارشألا

 نم نطب مهو .2'!يفايع مهيلإ ةبسنلاو «ةفيايعلا فارشألا مهل لاقيو
 نب فايع فيرشلا بقع مهف «نسح يوذ فارشألا نم ؛2”ميهاربإ دالوأ
 يف اذك ؛نالجع نب نسح نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسح نب ميهاربإ
 .ًايدهمو ءآنسحو ءدمحأ بقعأو هرورس فيرشلا ةرجشم

 اورجاه دقو «ةيناميلا ةقاشلاب مهتدلب ٍفرعتو ثيللا بونج نونكسيو
 ًارظن قاوشلا ةيرق ىلإ اوداع مث مّيجاحالا,ةيرقو ةينسح ةيرق اونطوتساو
 دودحو «ءةايحلا تابلطتم ىقاب نم اهزريغو سرادم نم اهب تامدخ دوجول

 . 2 ههكالمأ ثيح نارهز مالب_ برك ىلإ ةيفيمح ةيرق نم تناك مهنكاسم
 مهيف ميلعتلا ةبسنو ءأددع ميهاربإ يوذ رثكأ رضاحلا دهعلا يف مهو

 .عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو «ةلودلا يف هتبيط زكرم مهلو «ةعفترم

 :مهريهاشم نمو
 يفوت ىنح قاوشلا ريمأ «يفايعلا روزلا يبأ دمحم نب دمحأ فيرشلا 3

 :اييرتت ه1 هن

 )١( ص فئاطلا لئابق ؛روصنم نب دمحم  »1١صزاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 2,354

 ص دامغلا كربو ةكم نيب ءال4 ص ةكم ةيدوأ ١١5 م ى مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع
 ص ١9 .

 .(فلألا) ةدام تحت «قاوشلا لهأ نسح يوذ نم ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 فيرشلا نع .؛ىفايعلا دمحأ فيرشلا قاوشلا ريمأ نب دمحم فيرشلا ةياور بسح (*)

 0 .م1417 مرحم ؟١ يف قاوشلاب هلزنمب ءروزلا يبأ نسح نب دمحم



 ١ ١ ع (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةليبق لمش خيش :قاوشلاب يفايعلا روزلا يبأ نسح نب دمحم فيرشلا ©

 . يلاحلا يفايعلا

 هيدلب سيئر ناكو يفايعلا روزلا ىبأ دمحم نب دمحم نب يدهم فيرشلا ©

 .يلاحلا ةبرت ظفاحم وهو ريعلب زوقب يورقلا عمجملا سيئر مث ثيللا

 در



 (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١٠0

 (؟159)

 . ةيناميلسلا 20ةتيلف لآ فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 نب ىيحي نب "7يرامعلا ينب دج «سيردإ فيرشلا دالوأ مهف
 نب ربكألا هللا ةمعن نب فسوي نب نيسحلا نب ةتيلف نب تاكرب نب يلع
 .ناميلس نب دواد نب ىلع

 لامعأ نم ةليوطلاو احلملاو ةلحب#لاو ةراحلاو رخاشلا ناودكشيو
 .ةليوطلا باحصأ ًاميدق اوناكو «نابكوك

 :مهريهاشم نمو

 .م1518 قفاوملا /ه78١٠ ةنس هدلو لق

 نم ةلمجلاب ةامسملا هتيرق ريمكو نييرامعلا لقاع :بيرد نسب فيرشلا وى

 .©0015784 قفاوملا /ه91١٠ ةنس ىفوتملا عاسو نفرأ
 : مهنمو ذاخفأ ةدع ىلإ نوعرفتيو

 .(ءافلا) ةدام تحت «ةتيلف لآ فارشألا :رظنا )١(
 : رظنيلف «يرامعلا ينب فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )0

 2اأ*٠ ص فاطللا رهاوجلا : يمعنلا 010 ترض ص يناميلا قيقعلا :يدمضلا
 : يمزاحلا لوو لاا" لحال ل549 لةم ص نيينسحلا لين :ةرابز لد" لدا
 :هسفن فلؤملا «"7 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 25١١ نص باقتلا فشك
 6 ص فارشإلا

 ."ا/٠ ص ىناميلا قيقعلا :يدمضلا اة



 ير | آذآ ١ (نيعلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب رغصألا بيرد نب نيدلا زع فيرشلا بقع - :بيرد تيب فارشألا
 نب دمحأ نب ربكألا بيرد نب ىسيع نب طسوألا بيرد نب رهظملا
 نب ىيحي نب فينم نب ناطلس نب ساهو نب رورس نب رايهم نب دمحم
 . ةتيلف نب تاكرب نب يلع نب ىيحي نب سيردإ
 عرفلا اذه سأر ٠ ءرغصألا بيرد نب نيدلا زع فيرشلا ناك دقو

 هربقو ريبكلا اهعماج اهي رمعو ةليوطلا دالب ىلوتو .ةماهت ايبص نم لقتنا

 يف نابكرك دالب يف ةليوطلا ةنيدمب يفوتو اهئاملع ةريخح نم ناكو .هلوح

 00 0 ا ءالو ةنس ناضمر

 ني رم اور ررول  ةرياس جا
 فينم نب ناطلس نب ميهاربإ نب /يلها5#ب لئسيع نب نيدلا زع نب سوط نب
 .نوكدملا

 نب بيرد نب ىسيع نب ىيحي نب لوَبَقم فيرشلا ىلإ ةبسن :لوبقم لآ فارشألا

 .روكذملا فينم نب ناطلس نب ساهو نب ىلع

 )١( ص «نيينسحلا لين :ةرايز 158.





 55 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 ااا ل



 (نيغلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١٠١

 (؟ه٠)

 بلاغ لآ فارشألا

 .0ديز يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 يف ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت دق ةليبقلا هذه سأر بلاغ فيرشلا ناك دقو
 فيرشلا هيخأ ةافو دعب م1788 رياني قفاوملا /ه7١١1١ ةنس يناثلا عيبر

 نمأ رصع هرصع ناك دقو .هل نيكولا دع فيرشلا هوخأ لزانتو رورس

 يف ةوزغ 05 يلاوح هلو ءايوقألا ٍكفارشألا ءارمأ نم ناك ثيح .راهدزاو

 رست رايز ىلإ .لانتقلا ىف ةلكوت طبل را ناري كوخ دعا .كييع ةمقاو يكلف
 يوذ ةغبان وهو ًاداوج ًاميرك ناك دقو -ةةَشيب رايد ىلإ بونجلا يف كتماو

 :رظنيلف «بلاغ لآ فيرشلا ةريس ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(

(0) 

00 

 :يولهدلا ,ةقرفتم تاحفصو الا ص زاجحلا ةالو خيرات :روكشلا دبع هللا دبع

 2779 575 ص مالكلا ةصالخ :نالحد 7٠١. ؟1١. 7١١. ص كلملا ضيف
 ١ ج دجملا ناونع :رشب نب ”2١7 ١154. ص لودلا خيرات :همسقن فلؤملا

 ءا1م46 - ١85 ص ةكم ءارمأ :ىقح 2485 ص ةيزاجحلا ةلحرلا :ىنونتبلا ”*٠١. ص

 4١ ص ةكم ءارمأ لودج :روصنم نب دغاسم +117 نص ؟ ج ةكم خيرات : يعابسلا
 7 ج يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يبلش .*”” ص رسألا مجعم :روابمز 44

 خيراتب قلعتت ةلاسر .70" ص ١ ج نيمرحلا ةارم :تعفر ميهاربإ ,157 2٠١١ ص

 “٠ اج 2517 ص 1 ج مانألا ةداقأ :يزاغ هللا دبع .18 ١ ص بلطملا دبع فيرشلا
 ” ج علاطلا ردبلا :يناكوشلا 7" ءاكالده ص ١ ج دجن خيرات : ماتغ نبا الد 5 ص

17 

 ةدام تحت ؛يناثلا يمن يبأ نب نسح نب نيسح نب نسحم نب ديز لآ فارشألا :رظنا

 .(يازلا)

 .ةيلاتلا بلاغ لآ فارشألا ةرجسشم رظنا



 158 (نيغلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةماع ةداتف يوذ نم نيدودعملا ءارمألا نمو «نايبو ةحاصف وذو نسح

 تناكف ,مام4 قفاوملا/همه4 ةنس ةدعقلا يذ ىتح همكح رمتساو

 .ةنس ١ ةمركملا ةكمل هترامإ ةدم

 ىلإ جاتحت هبقانمو هرابخأو «ملاعلا ةاهد نم ناك» ىتربجلا هنع لاقو
 ىف رصم ىلإ مهتالئاعو هؤانبأو بلاغ فيرشلا رضح امدنعو ا
 نامرف ىنامثعلا ناطلسلا لسرأ «م4١18 قفاوملا إه 4 ةنسل رخآلا عيبر
 ىف هانكسب ةينامثعلا ةلودلا ترمأو ")هنطو نع ًادعبم كينالس ىلإ هروضحب
 . 601411 قفاوملا /ه1771 ةنس يفوت نأ ىلإ اهب ىقبف كينالس

 :هبقع ريهاشم نمو
 قفاوملا /ه ١١١9 ةنس هدلوم, تاكو .”بلاغ نب بلطملا دبع فيرشلا »©

 يف ةرتفل رقتسا هدلاو لزع ادعو الاخ زمط ًاعاجش ناك دقو م4
 فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ لزع َدْععَت ةمركملا .ةكم ىلإ بهذ مث كينالس
 ةعطقتم تارم ثالث اهدعب“ةّمركملا ةكف ةّرمإ ىلوتو ءرورس نب ىيحي
 /ه1؟8484 ةئيس اهرخآ ناكو م16! قفاوملا /ه1787 .ةنس نم أدب

 ةعبس ءانبألا نم بقعأو «بلاغ فيرشلا بقع هيفو م١188 قفاوملا
 ءمشاه دمحم فيرشلاو ؛ناندع دمحأ فيرشلا :امه هينبا يف هبقعو

 «ةيوشابلا بقل حنم نم مهنمو .ءارمأ ريمأ ةبترب ناكف ايكرتب مهنم ناكو
 نب مشاه دمحم هنباو ءمشاه دمحم نب اشاب نيدلا دعس فيرشلا مهنمو

 نب نيدلا دعس فيرشلا هنباو ءيرلا ةرجشم بحاص اشاب نيدلا دعس
 .يلاحلا مهفاقوأ رظان بلاغ لآ اشاب نيدلا دعس نب مشاه دمحم

 .ه85 عماله 2.35 ص ا” ج هخيرات :ىتربجلا )١(

 ١7 قفاوملا /ه178١ بجر ١١ يف ١١5 ةقيثو ربرحب ال8 رتفد :ةرهاقلاب قئائولا راد (0)
 .(بلاغ فيرشلا ةلئاع نم ةضيرع) م1877” سرام

 م1877 رياني ١ قفاوملا/ه7390١١ رخآلا عيبر 8 يف 47 مقر ةيكرت ةيعم ٠١ رتفد

 . (بلاغ فيرشلا ءائبأ نم ةضيرع)
 أطخ بتك اهيفو كينالسب بلاغ فيرشلا ربق (21) مقر ةروص ءروصلا قحلم :رظنا (9)

 ,م٠18 قفاوملا /ه572١ هتافو



 (نيغلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١

 بقل حنم دقف :بلاغ نب بلطملا دبع نب ناندع دمحأ فيرشلا «

 اشاي ناندع دمحأ نب يلع نب رورس فيرشلا هبقع نمو ءايكرتب ةيوشابلا

 نيدلا جات فيرشلا هيخأل ًافلخ بلاغ فيرشلا فقو ىلع ًارظان ناكف

 .هللا همحر بلاغ لآ ةغبان ناك يذلاو

 ةمركملا ةكم ماق مئاق :بلطملا دبع نب اضر يلع نب دعاسم فيرشلا ©

 .م1847 رياني ١١ قفاوملا /ه1994١ ةنس رفص 1١ يف

 سلجم وضع ناك :اشاب ناندع دمحأ نب يلع نب نيسح فيرشلا ©

 دبع فيرشلا هوخأو زيزعلا دبع كلملا دهع يف ةمركملا ةكمب ىروشلا

 خيش يلع نب نسحملا دبع نب دومحم فيرشلا بقعأ يذلا نسحملا
 لآ تايورم ضعب هنع تذخأو هبركيقتلا نمم وهو يلاحلا بلاغ لآ

 .ةمركملا ةكمب هلزئمب بلاغ

 يمالسإلا رمتؤملل سيئر لوأ ”تلامخ لآ ناندع اشاب فرش فيرشلا ©

 سيئرو «م1975 قفاوملا /هل174:4+:ةهتل ةَمّركحلا ةكمب دقعنملا يملاعلا

 ديجن فيرشلا هنباو م1977 قفاوملا /ه750١ ةنسل ىروشلا سلجم

 هلو م1977 قفاوملا/ه١54١1١ ةنس ايكرتب لوبناتساب دلو يذلا فرش

 هنبا بقعأو ««ةيخيرات تاروثأمو مكح يف ةراتخملا روهزلا عئادب» باتك
 ةلاحرلا «ناندع ليمج فيرشلاب ريهشلا فرش ديجن نب ليمج فيرشلا

 «يعارش بكرمب ةرم لوأل ملاعلا لوح فاط يذلا ريهشلا يرحبلا

 .فلؤم يف بتكت نأ قحتست يهو هتلحر يل ىكحو

 ةيوشابلا ةبتر ىلع لصح دقو :ناندع دمحأ نب اشاب قداص فيرشلا ©

 نم ةمركملا ةكمب بقعأو .ايكرتب نييداحتالا ةروث يف ًالوتقم تامو ايكرتب
 ةنس ةيلخادلا ليكو نواعم قيفر فيرشلاو «دماح فيرشلا :امه نينبا

 دلو ءاكاب قدانف نوت يفر نب 0نناط تررعلا داو زف ناعم

 ةدجب فلؤملا عم بلاغ لآ قيفر بلاط فيرشلا (017) مقر ةروص ءروصلا حلم رظنا )١(
 .ه ١51١١ ةنس



 ١٠١ا/آ (نيغلا) فرح /زاحجحلا فارشأ مجعم

 ةعسوت عورشمل ًاريدم ناكو «م٠19 قفاوملا /ه ١745 ةنس فئاطلاب

 ةيجراخلا ةرازوب ًاراشتسم نيع مث ٠١71 قفاوملا /ه 178١ ةنس مرحلا
 ةراظن ىلوت مث م١48١ قفاوملا ع كلسلا يف

 ًارارم هب تيقتلا نمم وهو «رضاحلا دهعلا ىتح بلاغ لآ فارشألا فقو

 .ةمركملا ةكمو ةدجب هلزنمب بلاغ لآ تايورم ضعب هنع تذخأو

 داحتالا ليكو :بلاغ نب بلطملا دبع نب دماح نب رفعج فيرشلا ©

 ناطلسلا تائب دحأ نم ًاجوزتم ناكو «نميلاو ةيروس يف ىقرشلاو

 ىنامثعلا (0) . ء
3 

 عم سردو م65 قفاوملا /ه ١787 ةنس ةجحلا يذ يف لوبنطسا يف

 ًاريزو حبصأ مث نايعألا سلجم وضع نيعو ءايكرتب نيطالسلا ءانبأ
 فيرشلا ماق امدنعو «م141 ويلوي ١| قفاوملا /ه ١17 فاقوألل

 ريمأ هكم الدي ةوتيغ كارّيألا دض ةتروثب .ناججحلا كلم ىلع نب نيسح

 ةمركملا ةكم ىلإ بهذي ملو 175147 نابعش ١*7 يف ريزو ةبترب ةكم

 ثالثل هتاصصخمو ةمركملا ةكم ريمأ بقلب ًأظفتحم ىقبو لوبتطسا ىلإ

 بقعأو اهب نفدو م1977 قفاوملا /ه ١7454 ةنس توريبب يفوتو تاونس

 .")اوبقعي مل (تاوكبلا) ءانبألا نم ةعبرأ

 ) )1١ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن 88 .

 قئاثولا يف ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن ١١45 ص ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع :معجار )2(

 رشع عبارلا نرقلا يف ةكم :عيفر 21848 185 ص ةكم ءارمأ :يقح . 88 ص

 ةيناندعلا لئايقلا :روصنم نب دعاسم +55 ص اياوزلا :العلا وبأ ىلع ؛595 ص

 لئابق :روصنم نب دمحم «45 5١ ص ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا ؛.8١ ص

 ةرغ يف 78 ص 547 ةقيثو «يكرت ةيعم 7١ رتفد :قئاثولا راد «45 ص فئاطلا

 فيرشلا ىلإ ةيعملا نم) م1877 ربمفون 9 قفاوملا /ه ١747 ىلوألا ىدامج

 - 7١ قفاوملا /ه1547١ نايعش ا/ ىف دالا ةقيثو «يكرت ةيعم 1١ رتفد «(بلطملا دبع



 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١٠و

 ةمركملا ةكمب ةرهشلا ةياغ يف مويلا مهبقعو )بلاغ لآ فارشألاو
 فاقوأ ربكأ نم يهو عرازمو راقع نم ةريهش فاقوأ مهل ءةدجو فئاطلاو

 نيعو ةمركملا ةكمب مهلف ءاهظفحو اهرامثتسا نسح ببسب ايلاح فارشألا
 «ةانثملا نيع» فئاطلاب ًاضيأ مهلو مهل ًاكلم اهمظعم لاز الو ةينيسحلا

 نيع٠ ًاضيأ مهلو ؛ءافرطلا ةيرقب دالب مهل ةمطاف يداوبو ءاهب دالب مهلو

 نسح دقو ةكم يف امك ديج راقع ةدذجب مهلو «نامعنلا يداوب «ةرامس

 بلاغ فيرشلل يه يتلاو فاقوألا كلذ ءامن ىلع دعاس امم هلالغتسا

 .هدعب نم هتيرذو

 ىلإ بلاغ نب يلع فيرشلا بلطملا ديب تفيركلا لوصو نأشب باطخ) م1871 رياني د
 م١١18 سرام 7! قفاوملا /ه 1170 رْفصأ 5١ 28:7 ةقيثو «ربرحب 4 رتفد ؛(ةناتسآلا
 .(«بلطملا دبع فيرشلا نم باطخ)

 )١( رظنيلف «بلاغ.لآارشألا رْكْد'ةفرغم يف عسوتلا يف بغر نمل :
 فئاطلا لئابق :روصئم نب دمحم ؛8١ ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم
 لئابق مجعم :يدالبلا .45 .اال 4 ص نويعلا :هسفن فلؤملا «45 .4560 ص

 ص زاجحلا ”٠١ يعداربلا أطخأ دقو ءزاجحلا ملاعم مجعم :هسفن فلؤملا 2788 ن

 فيرشلا :تاياور :««بلاغ لآ نم قارعلاب ىسوم لآ دع نيح الا ص ةينسلا رردلا ىف
 «بلاغ لآ قيفرلا بلاط فيرشلا «بلاغ لآ خيش بلاغ لآ نسحملا دبع نب دومحم
 .بلاغ لآ فقو راظن دحأ

 مقر ةقيثو ربرحب 8 رتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد ١١2 يف ١١ /ه1778 بجر
 .(بلاغ لآ كالمأ نأشب) م1857 سرام 7 قفاوملا

 - مقر ةقيثو رب رحب 4 رتفد ١78 لاوش 4 يف ١١78 قفاوملا /ه ٠ م1851 وينوي

 (قباسلا نأشلا سفنب) .

 - رتفد  7١ةقيثو «يكرت ةيعم ٠١4 خيراتب ١١ ةدعقلا يذ ١1147 ويام 55 ققاوملا /ه

 (ةكم ظفاحم ىلإ يلاعلا بانجلا نم) م8 .

 - رتفد  4١نابعش ال خيراتب 07 ةقيثو «يكرت ةيعم ١147 قفاوملا /ه  5١رياني

 ١م نب يلع فيرشلا) نأشب .(مظعألا ردصلا ماق مئاق ىلإ يلاعلا بانجلا نم)

 .(اشاب نامثع تالاصتاو بلاغ
 ,ةيلاتلا ةقيثولا يف ةيلاملا مهتاصصخمو «بلاغ لآ فارشألا نايعأ :رظناو



 ١ (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 و٠١
 ديز يوذ بلاغ لآ فارشألا ةرجشم |





 (نيغلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١ا/ك

 (؟6ه١)

 ةيواقذعلا ةميشغ لآ فارشألا

 10 واشنعلا هفارشألا ترب دحأ
 الا : : 0000 ١

 نب نسح نب ىسوم نب ةميشغ بقلملا ")دمحم فيرشلا بقع مهف
 نب طاسب نب نسح نب دمحأ نب يلع نب ١ "تاكرب نب هللا راج نب ىسوم ١ ا 0

 نم ةسمخ بقعأ يذلا دمحم ني/”ميِحَرْلا نيع فيرشلا هنبا نم هبقعو
 ع نينسح فيرشلاو ؛.نسح كلفيلوبشلا و لريسح فيرشلا :مهو ءانبألا

 :مهريهاشم نمو
 ظفح نمم وهو : يواقنعلا ةميشغ نينسح نب ملاس فيرشلا خيشلا ©

 .مهرابك نم دعيو ىوقتلاو حالصلاب هل دهشو ميظعلا نارقلا

 ةلصو ةبيطلاب فصو دقو : يواقنعلا ةميشغ نينسح نب رمع فيرشلا ©

 /ًابيرقت ه599١ ةنس رجفلا ةالص نم هجورخ دعب انقب يفوتو محرلا
 .رمع دمحم فيرشلا روتكدلا هءانبأ نمو م918١ قفاوملا

 وضع ءائقب ميلعتلاو ةيبرتلاب ماع ريدم :ةميشغ ةزمح نب رباج فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ءةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(

 . (ءابلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا تاكرب لآ فارشألا :رظنا (9)



 1 الا (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ءانقب ةيدلجلا ضارمألا ىفشتسم ريدم :ةميشغ ةزمح نب نسح روتكدلا ©

 .اقياس انق ةظفاحمب لمعلا بزح سيئرو

 ناكو «ءانقب ةيواقنعلا ناعجش نم ناكو :يواقنعلا ةميشغ ديس فيرشلا ©
 ةنس انقب يفوتو باّتكلا ضعب هنع ذخأو ةيبعتدلا هتاياوزلاوب يسلك اظفاح

 .م ٠٠١١ قفاوملا/ه 0١
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 (نيغلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 («ه؟)

 (7ءئاوغلا فارشألا

 .ةيناميلسلا 27بيطلا يبأ لآ فارشألا عورف دحأ

 نبا مناوغلا فارشألا دج مناغ فيرشلا ريمألا ىلإ ةبسن مهف

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دواد بيطلا يبأ نب ساهو نب ةزمح نب ىيحي
 .نييناميلسلا فارشألا ةفاك دج ناميلس نب دواد نب هللا دبع

 يبأ نب ساهو نب ةزمح ريمألا وه جهنم رمألاب ماق نم لوأو
 هدعب نم ماق مث ءةزمح نب ىيحي.ريمألا هنبا هدعب رمألاب ماق مث «بيطلا
 هئبا هفلخو ءةزمح نب ىبحي ريمألا ,اههايهتنا مث ءةزمح نب ىسيع هوخأ

 هيخأو مناغ نب مساق هنبا هفلخ مث «ةزمح نب ىيحي نب مناوغلا دج مناغ
 .ه 658014 ةنس ىلإ مهديب رمألا رمتساو مناغ نب ساهو

 :رظنيلف «مناوغلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 نبا 2٠١8 ص باحصألا ةقرط لوسر نبا ؛47 ص برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا
 م" ج 544 ص ١ ج عماللا ءوضلا :يواخسلا 5١5 ص بلاطلا ةدمع :هبثع
 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا دمحأ ؛6١ ص يناورسخلا جابيدلا :شكاع ؛8١5 ص
 ءا“0 لاو ١78. 285 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ء7لا5 .15 26 «4
 باقنلا فشك :ىمزاحلا © ص نيينسحلا لين :ةرابز «يناميلا قيقعلا :يدمضلا
 ١ ج يناميلسلا فالخملا] يف ةيسايسلا عاضوألا :يعليزلا ء١1 1١96-2157 ص
 . 3١5:, 735١ ص ١ ج يئاميلسلا فالخملا :يليقعلا ,.[578 7١5. 511١ ص

 .(ءاطلا) ةدام تحت «بيطلا يبأ لآ فارشألا :رظنا (؟)



 سس آ]آ ٠١م1 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 - :مهعورف ريهاشم نمو

1 : 5 

 - ع 0 7 2

 بقع نم مهف «ةيناميلسلا مناوغلا فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ
 نب دواد بيطلا يبأ نب ساهو نب ةزمح نب ىيحي نب مناغ فيرشلا

 .ناميلس نب دواد نب كتافلا هللا دبع يبأ نب نمحرلا دبع

 مهيف ةقطنملا هذه ةرامإ تناك ثيح «نازيج ةقطنمب مهنكاسم تناكو

 كولم رخآ ناكو «نويبطقلا فارشألا مهفلخو «نامزلا نم ةدم اهب اوكلمتو
 ريمألا ىلإ كلملا هنم لقتنا يذنلاو_.''”يطشلا ملقملا كلملا طوطشلا
 : و ىف ني : نب هئبا هفلخو ءه م8547 ةئس# #:وي  خبطقلا دج نيدلا بطق نب دلاخ
 ةرامإلا كلذب تلقتناف ,2*هتيبا>قلعجوزت مهضعب نوكل «بيرد فيرشلا
 ,©"9نييبطقلا مهتمومع ءانبأ ىلإ

 عبرأ الإ ةيفاص اهلك ةئس نيعبرأو ةثام ةرامإلا يف مهتدم تمادو

 .(فاقلا) ةدام تحت «نويبطقلا فارشألا :رظنا )١(
 ةدمع يف ةبنع نبأ ركذو (مناغ نب مشاه) ٠١8 ص باحصألا ةفرط يف لوسر نبا لاق (؟)

 باسنأب صتخملا وه ةبنع نبا نوكل حصألا وهو (مناغ نب مساق) ٠١١ ص بلاطلا
 .نييبلاطلا

 .ةحاتملا رداصملا لالخ نم مناوغلا فارشألا يف نيعم دجب مهطبر عطتسن مل (69]
 ةفالسلا ةصالخ :عجار .طوطشلا بقلب نوروهشملا مه مناوغلا نأ :يزامنلا انل ركذو
 يميقرتب © ص

 ةصالخ :ىيزامنلا : عجار  يطشلا ملقملاب روهشملا ناميلس نب ساهو فيرشلا وهو 69
 .يميقرتب 5١ ص ةفاللا

 لين :ةرابز ١55. ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ١59« ص يناورسخلا جابيدلا :شكاع )هر
 1 نع نينجا

 .يميقرتب ١١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ء7"١ ص قباس ردصم : يمعنلا )3(



 (نيغلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ا١هءرآ

 مث طوطشلا فارشألل مهلبق ةهجلا هذه ةرمإ تناكو .2)اهنم تاوئس

 .ةماهت يف يناميلسلا فالخملاب مهنكاسمو «نويبطقلا فارشألا مهفلخ

 يداو يف رضاحلا دهعلا يف مهنكاسم بلغأو «نازيج فارشأب نوفرعيو

 "حجار ينببا فرعي عرف مهلو «يريقشلاو ثرحلاو شيرع يبأو دمض

 . "7نميلاب فيلصلاب نونكسي

 .ةيلاتلا نازاج ةقطنمل مناوغلا ءارمأ ةرجشم :رظنا )١(

 . 76١ ص 7 ج نسحلا ءانثلا رشن :يلشولا (0)



 ( نازل» بحاص ) ىاهو ىيرشلا

 ( قلزاح بحاص ) مشاه نيدلا لامج ىفيرشلا

 ملقملا فيرشلا
 يطشلا ريعألاب فورعملا
 ( مااوفلا ءارمألا رخآ )

 ه4 ت دئاع بيرشلا (1)

 بيرد فيرشلا )١(

 دمحأ فيرشلا (5)

 يحي فيرشلا دمحأ نيدلا رع فيرشلا (3) يدهملا دمحم فيرشلا (5) ريرعلا فسوي قيرغلا (1)

 هعه4هآ٠ تن

 دمبع فيرشلا () دمحأ فيرشلا (4) رماع ىفهرشتا (4)
 هذ تا ه44:4 تاهذ؟ه ىيلرت

 ( نيد بطق لآ ءارمأ رخآ)

 فيرشلا دي يلع هتلود تلاز
 ةكع رمأ تاكرت نب يأ ىبأ

 متارغلا نريبطقلا ءارمألا نم كازاج ةرامأ لسلسل ١-5 مقر نم !ةظرحلم





 ١١م6 (نيغلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 27 ه8 )

 ©بلاوغلا فارشألا

 دمحم نب "”نسحلا ينب فارشألا نوطب دحأ مهو «يبلاغ مهدحاو
 : ناقل نمل نبا

 هئانبأو دوعسم نب دعاسم نب دميكم نب بلاغ فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(
 :رظنيلف ءهبقعو
 خيرات :هسفن فلؤملا نك” .ء١٠٠ 5366 ل سك ص مالكلا ةصالخ :نالحد
 هتلحر : ينونتبلا .(«عيشج)-لئّقفتلاقنقعلا“ :يلكهبلا 7 .١6٠١؟ ص لردلا
 2176 1١١7 ص ةكم ءارمأ :يقح 1777 ص ةكم خيرات :يعابسلا 41 85١ ص
 ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا ١15: ص ةيناندعلا لئابقلا نم :روصنم نب دعاسم
 :ديعس دمحم 508 .0 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ل5 "هه ص
 ,”ه ص ؟ ج مجعم :رساجلا دمح ؛77 ص ١ ج همجعم :رويماز «ةيدانلا راهزألا
 ١58 ص زاجحلا بلق :هسفن فلؤملا ؛85”7 ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا
 248ه ١14١, ص ؛ ج موجنلا طمس :يماصعلا 04١. ص بختتنملا :يئاطلا 87
 يناميلا قيقعلا :شكاع ١57: ص رهاوجلا دقع :ىلعلل ءةه» مالا ىق؟
 2160 ص # ج 2١5 .5 ص ؟ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 5١7, ص
 :يناهفصألا 35٠١. ص هتلحر :موصعم نبا 085 ص يكسملا جرألا :هسفن فلؤملا
 :هسفن فلؤملا 27١  ؟ رصعلا ةفالس :يبحملا ١" ١7ص 7” ج رصقلا ةديرج
 ء8)3 94 ص ١ ج ناحيرلا ةحفن :قباسلا فلؤملا .5505 ص ١ ج رثألا ةصالخ
 ج 2145 ص ١ ج مالعألا :يلكرزلا 1١4, اا” ص ١ ج سيلجلا ةعزن : يوسوملا
 25٠0 .54 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ,558 ص مارملا ليصحت :غابصلا .458 ص "؟
 :روكشلا نب هللا دبع ءا145 ءلءه ءلدال نا“ لذاك ىلإ ىلع ىلع ىلع كل
 ,.ا ١ ص ةكم فارشأ خيرات

 .(ءاحلا) ةدام تحت «نسحلا ينب فارشألا :رظنا (1)



 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ٠١م

 :مهو ءانبألا نم ةثالث عرفلا اذه سأر بلاغ فيرشلا بقعأو

 هنبا ىلوت دقو ءنسح فيرشلاو ؛ءىسوم فيرشلاو ءدمحأ فيرشلا

 قفاوملا /ه44١1 لاوش يف ةمركملا ةكم ةرامإ بلاغ نب دمحأ فيرشلا

 ليربا قفاوملا/ ه1 ةنس بجر يف اهنع لزع مث م1188 ويلوي

 مه 118 بجو يس تتاوتنم عبرأ ةدمل يناميلسلا فالخملا مكحو

 ةمركملا ةكمب هتماقإ لطت ملو زاجحلا ىلإ داع مث م1594 رياربف قفاوملا

 /ه ١١١١ ةنس يف هبراقأو هئانبأ عم لوبنطسا ىلإ اهنمو رصم ىلإ هجوتف

 مه "١١١1 ةنس اهب يفوتو مهمركاو ناطلسلا هلبقتساو ما841 قفاوملا

 .زاجحلاب بقع هل ركذي ملو م١١7١ قفاوملا

 نبا: ئف تناطلا قيقع ناكش ؟؟يفليغتا فارقألا هم تنقعلاو

 . "2758 ىلاوح رضاحلا ده رقموؤتعو «بلاغ نب نسح فيرشلا

 أوو 8ع 0 .

 :امهو "7نايسيئر ناعرف امهو
 ١ دمحم فيرشلا بقع :دمحم ووذ .

 ءرضاحلا دهعلا ىف نوفرعيو «ذوعسم فيرشلا تقع :دوعسم ووذ - ١

 :رظنيلف «بلاوغلا فارشألا يف عسوتلا بغر نملو )١(
 ١« ج لصفملا دقعلا : يلكهبلا «لودلا خيرات :هسفن فلؤملا «مالكلا ةصالخ :نالحد

 ةكم ءارمأ :يقح 71/7“ ص ةكم خيرات :يعابسلا .45 ص هتلحر :ينونتبلا ء” ج

 ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا ١5« ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم ء76١ ١7 ص
 :ديعس دمحم :0/ (0 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛5”7 .6”7 ص ةكم

 ؟ ج مجعم :رساجلا دمح 77 ص ء١ ج :همجعم :روبماز «ةيدانلا راهزألا

 :زاجحلا بلق :هسمن فلؤملا «584 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 2558 ص

 06١. ص بختتنملا : يئاطلا اما 2354 ص

 . يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا فقو تالجس يف درو ام بسح (؟)

 .ةيلاتلا بلاوغلا ةرجشم :رظنا (9)



 ١١مل (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 دحأ : يبلاغلا نب نسح نب ىيحي نب نيدباعلا نيز ني نسح فيرشلا ©

 .اهادحإ ىف لتقو «ديز لآ دعاسم نب بلاغ فيرشلا شويج داوق

 فارشألا ناسرف دحأ :ىبلاغلا نيدباعلا نيز نب دمحم نب ربنش فيرشلا ©
 يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف يفوت «ةوقلاو ةعاجشلاب فصوو
 . فئاطلاب

 نم ءه ١ ا ةنس دلو : يبلاغلا رديح نب دوعسم نب نيسحلا فيرشلا 12

 يفوتو ءنوع يوذ ةكم ءارمأ دنع يأرلا باحصأ نمو فارشألا ريهاشم
 .ه 5١"١ ةنس فئاطلاب

 يف عبار ىلع ًاريمأ ناكو :يبلاغلا دماح نب دومح نب دماح فيرشلا ©

 هل تناك نممو .قباسلا قيقعلا ةدمع :بلاغلا نيسحح نب ةزمح فيرشلا 8

 اهضعب رشن راعشأ هلو ه ١89 ةئس فئاطلاب يفوتو «باسنألاب ةيارد
 :اهنمو ةيدنلا راهزألا ىف

 لاكشأو فناصت ىف الإ كفوشأام كلكشا ام سانلا عم ىمه ايوفعلا

 نم وهو ةيدنلا راهزألا بحاص هخرأ : يبلاغلا نيسح نب رصان فيرشلا ©

 ليقو م1948 قفاوملا /ه1١ 07 ماشلاب يفوت فئاطلا فارشأ نويع
 :هرعش نمو .ءبقع هل ملعي ملو وه ١711 ةنس ىف

 هاضر يف عبتأ انأو ممقس يب لاط مكو مكدجأ يازو تدج مك

 . يلاحلا دهعلا يف بلاوغلا خيش : يبلاغلا نيسح نب عازه فيرشلا ©

 فارشألا خويش نم :يبلاغلا دوعسم نب نيسحلا نب ناميلس فيرشلا ©

 ةنس فئاطلاب يفوت «ءباسنألا ةظفح نمو ؛ةمكحلاب مهل دوهشملا

 يه ٠



 (نيغلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم .١

 نمحرلا دبع نب يلع فيرشلاو ؛يبلاغلا داخب نب حجار نب دهف فيرشلا »
 عرف ةيمشاهلا باسنألل ةيكزلا ةرجشملا» باحصأ :يبلاغلا يلع نب

 ضعب نم تدفتساو فئاطلاب مهب تيقتلا نمم امهو ؛««بلاوغلا

 .بلاوغلا فارشألا نع مهتايورم







 ١1 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟61)

 تازارحلا ثيغ ووذ فارشألا

 .؟)ةيزارحلا فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ
 نب دوعسم نب نسح نب ربنش نب ' ثيغ فيرشلا بقع مهف 95 ها ا يا ل

 ةكمب كالمأ هلو تازارحلا فارشألا ريهاشم نم ثيغ فيرشلا ناكو

 :ايِبابلا ةراحب مهلزانم تلاز امو ةمركملا

 :امهو نينبا نم بقعأو
 نب هللا ةيطع فيرشلا ىفمهبقع_ ليذت هقوت يف نب نسح فيرشلا ١

 .ثيغ نب يودب نب ميركلا دبع

 :امهو نينبا نم بقعأو :ثيغ نب تاكرب فيرشلا - ١

 .هبقع ليذت دقو :تاكرب نب نسح ففيرشلا

 .ًاضيأ هبقع ليذتو :تاكرب نب هللا دبع فيرشلا

 .ةدحو ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ثيغ يوذ ريبك وهو :يزارحلا ميركلا دبع هللا ةيطع نب دماح فيرشلا

 . (ءاحلا) ةدام تحت ءزارح يرذ فارشألا :رظنا )01(

 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (0)



 ةكم مالعأو دودح ةفرعم يف ةديج ةيارد هل نمم وهو .هدلاول ًافلخ

 . مرحلا دولح لوح هعم يتلحر يف اريثك هنم تدفتسا دقو ةمركملا

 ىف زارطلا رخف) ةرجشم بحاص :يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ فيرشلا

 يوذ فارشألا ابست ىف ليلدلا) ةرجشمو .(زارح يوذ فارشالا تنك

 رابخأ نم أريثكو تازارحلا فارشألا رابخأ هنع تذخأ نممو (ليدنم

 فيرشلا بقع رابخأ يوري نم ريخ ةماع ةفصب وهف «ليدانملا فارشألا
 ل 1 ١

 .يزارحلا ديبع نيب حلصم فيرشلا ©
 .يزارحلا حيويلش نب دمحم نب ديجملا دبع فيرشلا 3

 ييزارحلا حيويلش نب كرابم فيرشلا ©

 .زارح يوذ فارشألا ةدام يف ءروصلا نحلمب فلؤملا عم هتروص :رظنا )1(



١ 

 تازارحلا ثيغ يوذ فارشألا ةرجشم

 قفاعت دمحأ

 تارجشم بحاص

 دمحم دنم يوذو زارح يوذ
 دمحم يلع ميركلا ديع 3 1

 حبويلش دم

 دحام ماشه

 زيزعلا ديع

 روهشم روسصتم





 ل (نيغلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟هه)

 تيكاربلا نيسح يوذ ثيغ ووذ فارشألا

 .تيكاربلا '7نيسح يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نب تاكرب نب ىيحي نب نيسح نب ثيغ فيرشلا بقع مهف
 .تيكاربلا ميهاربإ يوذ ةليبق دج ميهاربإ نب دمحم

00 
(0 

 .مهو ءانبأ ةسرأ ثيغ فيرشلا بقعأو

 . نسحملا دبع فيرشلا

 را قيقا

 . بلاط وبأ فيرشلا

 سايلإ فيرشلا

 : هينبأ يف هبقع ىقبو

 .0بلاط يبأ يوذ دج :بلاط وبأ فيرشلا

 . 0 رئايلإ يوك دع :سايلإ فيرشلا

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا

 رظناو «(ءاطلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ نم بلاط يبا يرذ فارشألا : رظنا

 . ةيلاتلا ةقيثولا
 .(فلألا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ نم سايلإ يوذ فارشألا :رظنا



 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5

 رقما 3 5 ا

 2 0 مينرتع مسوس دع م

 لاقل اع قمرملا اع اتلاربخ 20
 لساقلوب عا دسإ 0 0 ل 90 2 درجه عوتو هاند

 يق اي 0 0 0
1 

 ٍِ : 2 ا ةدنن ١ مل م اصوع رو رالا ناو بزعل واع يول دكا ةيبازخلا اللولو انشؤلا خاسر ا ايدو اذ ردل عر ينعئ ازا يبو انني سا 0 ا ا ها ل 0

 ثيغ نب بلاط يبأ نب ثيغ نب عزايه فيرشلا ىدل قميهللا دمحم فيرشلا ماكتحا ةقيثو

 لئابقلا نيب ةدئاسلا فارعألا بجومب نيسح نيا



 ١ ١ ةبا/ (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(765) 

 تيكاربلا ثيغ ووذ فارشألا

 00 يوذ فارشألا عورف دعا مهو . يثيغلا مهدحاول لاقيو

 :تيكاربلا

 نب ناميلس نب ىسوم ةزمح نب عازه نب' ”ثيغ فيرشلا بقع مهف : 5 هادو 1 932 1 أ دك قش

 و د : . 3 ٠#

 :امه "7نييسيئر نيعرف'ىلإ رضاحلا دهعلا يف نومسقنيو
 هلق معو :ثيغ نب دمحأ نب دعس ووذ ١-

 .ددعلاو تيبلا مهيفو :ثيغ نب َدمحأ نب عازه نب هللا دبع ووذ - ١

 ارقع انب ريشفلا حودلا ةيرق ددكو «ةمطاف يداوب مهنكاسم تناكو

 تتام امك اهنويع تفج نأ دعبو ءمهل اكلم تلاز الو .«ثويغلا فارشألل

 مهنمو ةدجب مويلا مهنكاسمو . اهتاليثمك بارخ ىلإ تلوحتو يداولا لويع

 .ةمركملا ةكمب

 :مهريهاشم نمو
 مجرت :يتاكربلا ثيغ نب دمحأ نب عازه نب هللا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 .(ميملا) ةدام تحت ؛«تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .«١١؟ ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم ؛ةيلاتلا عازه نب ثيغ يوذ ةقيثو :رظنا (1)

 5١. ص فئاطلا لئابق :روصنتم نب دمحم

 .ةيلاتلا مهبقع ةرجشم رظنا ()



 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ٠١4

 ةكمب دلو «لهانلا لماكلاو لضافلا ملاعلا وه :2'الئاق يولهدلا هل
 ةدايسلاو زعلا دهم يف ىبرتو «م14177 قفاوملا /ًابيرقت ه751١ ةفرشملا

 ملعلا بلطي هرغص نم لقتناف ةيادهلاو نامرفلا بتارم هيلع ًاعلخم

 هنوكل ةفرعملا راونأ تقرشأو هلاح رهتشاو هلضف دادزاو هتينالعو هرس

 فرشلاو كلملا تيب نم هنأو نيحلاصلا نمو نيرهطملا تيبلا لآ نم

 .؛زعلاو رخفلاو

 : يتاكربلا ثيغ نب دمحأ نب عازه نب هللا دبع نب "”عازه فيرشلا «©
 ةكم ريمأل ًاميمح ًاقيدص ناكو ءهنمز يف فارشألا رابك نم دعيو

 هنبا هفلخ مث «ديبعلاو لاومألا ريثك ناكو «قيفرلا نوع فيرشلا ةمركملا

 مالعأ نم ناكو «يدوعسلا دهعلا”ّيف أشنبقو يتاكربلا عازه نب عزيه

 .هدلاؤل ةفلقع ةلالملالا ةراظن ىلوتو .فارشألا

 فارشألا ةليبق خيش : يتاكربلا_يثيغلا عازم نب عزيه نب فرش فيرشلا ©

 وهو ء.اهئاهجوو و فارشألا ءالضف نم رضاحلا دهعلا يف دعيو ثويغلا
 .ثويغلا فارشألا تايورم ضعب هنع تذخأو ةدجب هب تيقتلا نمم

 كامل عباطم بحاص : يتاكربلا ثيغلا ديز نب دمحم نب دباع فيرشلا ©

 نأ ةحيصن ةليصف اهنمو «دايج دئاصق هلو «ءارعشلا نم وهو ةدجيب

 : اهنم

 هيتأت دجسمب ةالصلا يعاد ًايبلم حالفلا يعاد ىلإ ضهنا

 :اهنمو

 هيوذ ب حملاوهميركلا نإ يضم معي ةيرقلا ىلإ عقار

 ..ال8 ص ٠ ج كلملا ضيف )١(

 حودلا ةيرقب يثيغلا عازه فيرشلا راد لالطأ (58) مقر ةروص ءروصلا قحلمب رظنا )0
 . ريغصلا



 تيكاربلا ثويغلا فارشألا ة ةرجشم

 ل





 ا (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟ هال)

 ةربانشلا ثيغ ووذ فارشألا

 . )ةربانشلا فارشألا عورف دحأ .ثويغلا فارشألا مهل لاقيو
 ١  7د ل : 0

 ل
 :  مهمم عرمبو

 .دومح لآ ١

 فلا

 «ةيموكحلا فئاظولاب نولّمعي ثيح:ةكركشلا ةكمب نونكسي مهلجو

 . نميلا لهأ تاقيم بارز مأ «أيعس يداوب عرازمو ةرجه مهلو

 :مهريهاشم نمو
 ةيلك ديمع ناك :يربنشلا دعس نب دمحأ نب دماح فيرشلا روتكدلا ©

 ةيبرعلا ةغللا سردمو «ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ليجستلاو لوبقلا

 .ىرقلا مأ ةعماجب ًارضاحم ًاذاتسأ ًايلاح لمعيو ءاهب

 رتويبمكلا ةمظنأ يف روتكد :يربتشلا دعس نب دمحأ نب دومح فيرشلا ©

 اهعوضوم ةلاسر يف ةدحتملا ةكلمملاب هاروتكدلا ةلاسر ىلع لصح

 ,ةيدوعسلا يلاعلا ميلعتلا يف ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا مظن ةسارد»

 .ىرقلا مأ ةعماجب تامولعملاو تابتكملا مسق سيئر

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ثويغلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 (نيغلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١1

 .يلاحلا دهعلا يف مهرابك نم وهو :يربنشلا نادمح فيرشلا ©

 فرعو ىكّزُملاب هللا همحر رهتشا :يربنشلا هللا دبع نب كرابم فيرشلا ©
 .يأرلا نسحو ةعاجشلاو مركلاب

 ةكنحلاو ءاهدلاب فرع دقو :يربنشلا نسحلا نب ةضيع فيرشلا ©

 . يأرلاو



11 
 | 3 . !| ظ ل ظ . ظ ظ

 0 ظ : ش 5 !





 (ل  ك  ق  ف) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرع

 ( ل .ك ءئ . فر



 م م

 أبوك



 (ءافلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

0 

 وف

 تقلا





 ١ (ءافلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(6 ")2 

 نويكتافلا فارشألا

 ,©0نييناميلسلا فارشألا يعرف دحأ

 نب دؤاد نب كتافلا يبأب بقلملا هللا دبع فيرشلا بقع مهف
 وبأ هللا دبع فيرشلا شاع دقو «نييناميلسلا فارشألا ةفاك دج .ناميلس
 .ةنس نيرشعو ةسمخو ةئام عرفلا اذه سأر كتافلا

 ةينامث نم ناميلس نب دواد نيب”كتانلا وثب هللا دبع فيرشلا بقعأو

 :مهو لاجر

 فيرشلاو .دمحأ فيرشلا.«دهتحم تقيرشلاو «قاحسإ فيرشلا
 ءدواد فيرشلاو «ةباسنلا مساقلا فيرشلاو ءرفعج فيرشلاو «حلاص
 ةسايرلا مهيف تناكو نويكتافلا هدلول لاقي ناكو هللا دبع فيرشلاو
 . "7يناميلسلا فالخملاب مهباقعأو

 يبأ هللا دبع نب نمحرلا دبع هنبا يف انيدل فورعملا هبقع يقبو
  :امهو ©"9هينبا ىف رضاحلا دهعلا ىف بقعملا «فالخملاب كتافلا

 .«نيسلا) ةدام ثحت «نويئاميلسلا فارشألا :رظنا )١(
 .177 ص «بلاطلا ةدمع :هبنع نبا (؟)

 :رظنيلف «نييكتافلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (”)
 نبا .774 ص «.بلاطلا ةدمع :هبنع نبا .59 ص «.برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا

 75١5 لاو ص «فاطللا رهاوجلا : يمعنلا 1١" ص «باحصألا ةفرط :لوسر

 لل” 2598١٠ ١":. 4"١7, ص «نيينسحلا لين :ةرابز «6١ال ءككك ءلال8 «؛؟ 14

 5١١. ص باقئلا فشك :يمزاحلا « 4



 (ءافلا) فرح /زاحجلا فارشأ مجعم ا

 نب نمحرلا دبع نب بيطلا يبأ دواد نب هللا دبع نب مساق فيرشلا ١

 نوفرعيو يناميلسلا فالخملاب هبقعو :كتافلا يبأ هللا دبع

 .رضاحلا دهعلا يف ةيداهملاب كلذك نوفرعيو“ 7نييمساقلاب
 :كتافلا يبأ هللا دبع نب نمحرلا دبع نب بيطلا وبأ دؤاد فيرشلا ١

 . "7بيطلا يبأ لآب نوفرعيو يناميلسلا فالخملاب هبقعو

 :يهو عورف ةثالث ىلإ بيطلا يبأ لآ عرفتيو
 . بيطلا يبأ دؤاد نب ساهو فيرشلا بقع : 0 رساهو قلب - ١

 «هيبطلا با دوا خطب تيرقلا عيوع 2581 نس نا

 .بيطلا يبأ دؤاد ني/ةاتضه فيرشلا بقع :؟”ءاضه ونب - ٠

 امع مالكلا طسبنسو اهضعب نع|انثدخخت عورف ىلإ مهرودب نوعرفتيو

 مهيلإ انقرطت عورف ةدع ىلإ اهروذب عرفتت يهو هتدام يف لك مهنم ىقبت
 :مجداوم يف مرت

 .(فاقلا) ةدام تحت ءنويمساقلا فارشألا :رظنا )١(
 . (ءاطلا) ةدام ثحت .بيطلا يبأ لآ فارشألا :رظنا (؟)
 .(واولا) ةدام تحت .ساهو ينب فارشألا :رظنا (0)

 .(ءايلا) ةدام تحت ءىبحي ىنب فارشألا :رظنا (5)
 .(ءاهلا) ةدام تحت «ماضه ينب فارشألا :رظنا (5)



 ١1١ (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟ه9)

 ةلدابعلا ةيدومحلا رخاف لآ فارشألا

 فارشألل ةسمخلا ذاخفألا دحأ مهو يرخاف مهدحأل لاقي

 . ةلدابغلا ؟17ةيدومجحلا
 دومح يوذ دج دومح نب نسح نب رخاف فيرشلا بقع مهف

 , (9ةلدابعلا

 ةكم ريمأ ةلود تالاجر نم دومه#»نب نسح فيرشلا هوبأ ناكو

 قفاوملا /ه97١٠ ةئس هلسرأ”ِدقو جلاغ نب دمحأ فيرشلا ةمركملا

 ةلود تالاجر نم ناك امك .انلوكحتط نأ شب ةمهم يف ايكرت ىلإ م7
 يذلا وهو ءديز نب دمحأبنب_نييحبملا دع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ

 ءانبأ ةسمخ بقعأو 1 نب نسحملا دبع فيرشلا ةرامؤل ةدجب ىدان

 لآ دج نيعملا دبع فيرشلاو « نيسح فيرشلاو ( نسصححم فيرشلا :مهو

 7 لآ دج رخاف فيرشلاو «نسحملا دبع فيرشلاو «نيعملا ديع

 ءانبأ ةسمخ ىلدبعلا دومح نب نسح نب رخاف فيرشلا بقعأو

 فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو ءرصان فيرشلاو ءدمحأ فيرشلا :مهو

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةيدومحلا فارشألا :رظنا )١(

 لئابق مجعم :يدالبلا 205١. ص ١ ج ةيدوعسلا لئابقلا مجعم :رساجلا دمح : عجار

 ,5956 لاك ,”تكأل 2ا57“” ص 1١ ج ءزاجحلا

 .ةلدابعلا دومح يوذ ةرجشم :رظنا (؟)

 نب روتسم نب رخاف اهيفو» 77 ص ةيناندعلا لئابقلا يف :روصنم نب دعاسم ركذو

 :ةدرمس نب نسع
 ,ة#7“ والا ص 4 حج موجنلا طمس : يماصعلا 8و9

 .88 الا“ ص رخافلا ردلا :رهاطلا .45 54 ص 7 ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا (4)

 .اشاب يلع ةرجشم عجار (5)



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١11

 .""!ًباقعأ مهعيمجل ركذو ءروتسم فيرشلاو هللا ليخد
 ىلع ةمركملا ةكم بوثج ةغيرلاب ءاضيبلاب مهدالبب مهبقع نكسيو

 .ةيداب مهو ءاهب مهعرازمو مهلزانمو مهكالمأ تلاز الو ءمك 01 دعب

 :مهريهاشم نمو
 فيرشلا ةكم ريمأ ةلود تاالاجر نم : يلدبعلا يرخافلا ململ فيرشلا 1

 وهو : يلدبعلا يدومحلا رخاف نب هللا ليخد نب يلاد نب داس فيرشلا ©

 ءىلع نب نيسح فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ ةلود تالاجر رابك نم
 .ه775١ ةنس كارتألا دض هبورح ىف هعم كرتشاو

 هنباو رخاف لآ خيش :يلدبعلا يرخاقلا ةللا دبع نب رفس نب عيزب فيرشلا ©
 . ىلاحلا/ دهعلا ليف راف لآ رابك نم عفان فيرشلا

 دهعلا يف رخاف لآ خيش :يرخافلا ملاس.نب ديبع نب عينم فيرشلا *
 نس هللا لبع فيرشلا خيشلاب فورعملا ىمالسإلا ةيعادلا هنباو رضاحلا

 ةلاجيترم هتعمس دقو .ةقيلسلا ىلع رعشلا لوقي نمم عينم فيرشلاو

 :اهنم نيملسملا انناوخإل ةحيصن رعش نمو

 هاطخ نع دوعي ىطخي نم لك

 هامش نم اكاي لاجرلا ةداع

 . اش يلع ةرجشم عجار )00(



 ١11 (ءافلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

05 

 تيكاربلا ةرصاونلا زياف ووذ فارشألا

 . تيكاربلا 2')ةرصاونلا فارشألا عورف دحأ
 نب عازه نب نيعملا دبع نب ثيغ نبأ زياف فيرشلا بقع مهف 1 ا ا ا ل ع 5 1

 .رصان يوذ ةفاك د.ج رصان

 رابك نه نأكو «يتاكربلا زياف نب كلملا دبع فيرشلا هنبا يف هبقعو
 :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو ةقباسلا دوهعلا يف ةرصاونلا فارشألا

 .هللا يلع فيرشلا - ١

 . يدينه فيرشلا - ؟

 .دوبع فيرشلا - '"

 .ديبع فيرشلا -

 :مهريهاشم نمو
 ًاقباس زياف يوذ ريبك ناكو :يتاكربلا كلملا دبع نب دوبع فيرشلا ©

 يوذ رابك نم وهو : يتاكربلا كلملا دبع نب يدينه نب ديعس فيرشلا ©

 .(نونلا) ةدام تحت «تيكاربلا ةرصاونلا فارشألا :رظنا )١(

 . تيكاربلا ةرصاونلا فارشألا يف مهترجشم :رظنا (؟)



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١1

0255 

 ةيراجهلا زياف ووذ فارشألا

 . ةيراجهلا

 دبع نب هللا دبع نب دمحأ نب راجه نب“ ”7زياف فيرشلا بقع مهف

 :امهو نينبا يف هبقعو

 يراجهلا زياف نب ملاس فيرشلا ١
 ”يئراكهلا زياف نب ناملس فيرشلا  ؟

 رضاحلا دهعلا يف مهو «فارشألا ةيرقب لخنلا عبنيب ًاميدق مهنكاسمو
 كونت .جلمأو (ةرونملا ةنيدملاو «رحبلا عبنيب

 :مهريهاشم نمو
 كوبتب رضاحلا دهعلا يف مه ريبك : يراجهلا نادمح نب دمحم فيرشلا ©

 . هللا دبع فيرشلا هوخأو

 .يراجهلا ةمالس نب عراز ينبا قازرلا دبع فيرشلا هوخأو ديبع فيرشلا ©

 .(فلألا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم دمحأ يوذ فارشألا :رظنا )١(



١١16 

 ةيراجهلا زياف يوذ فارشألا ةرجشم

 هللا دبع نب

 : يوذ دحح نيعملا ديع نب
 < يراجملا نيعلإ بع

 ةمالبم

 ىلع دم
 عراز

0 





 ١1 1/ (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 ةلدابعلا نتف ووذ فارشألا

 ."'7دماح لآ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ

 نب روتسم نب دمحم نب نوع نب دمحم نب دماح فيرشلا ىلإ ةبسن
 . (2ة/دابعلا فارشألا دج هللا فبغ نبا نيسح نب زورس

 ءدماح لآ :مه مهنإ أطخ ىفعيلا لاق نتف يوذ ةرهشل ًارظنو

 نب نسحم نب نتف فيرشلا نايك:دقو “".هعورف دحأ مهنأ ةقيقحلاو

 م1174 ةنس ةجحلا يذ يف ححوُيشلا .نالجم وضع «عرفلا اذه سأر:ءدماح

 فيرشلل زاجحلا كلم ةرتف-َيف-يعيرشتلا سلجملا يف فارشألا لثممو
 1 ل يوستلا

 ىرق ةعومجم اهب مهلو .فئاطلاب ءاسيلملا يداوب مهتيرقب مهنكاسمو

 يوذل «نامرخلا» اهل لاقي يضارأ نم بونجلا نم اهبناج ىلإو عرازمو

 .(ءاحلا) ةدام تحت ءدماح لآ فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلق «نتف يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو
 ةيناندعلا لئابقلا :روصنتم نب دعاسم .5” ص فئاطلا لئابق :روصنم نب لمحم

 .15 ص

 . اشاي ىلع ةرجشم بج ومب «روصنم نب دمحم ةباسنلا ةياور بسح )غ0

 نم نتف يوذ فارشألا ةلدابعلا نم» :لاق نيح أطخأ دقو 047 ص بختنملا :ىئاطلا (0)

 , ؟دماحم لآ نم مهنأ ةقيقحلاو ؛دومح لآ

 .ء44١ ص 4 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءالا ص زاجحلا يضام :فيصن نيسح (4)

 قئاثولا يف ةيبرعلا ةريزجلا :توفص ةدجن 7 ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع

 . 588 ص 27 ج ةينامثعلا



 (ءافلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١114

 .ةحيرو ةيوحلاب مهنمو .2"!ةلدابعلا عازه

 :مهريهاشم نمو

 دهعلا يف مهخيش وهو :يلدبعلا نتف نب هللا دبع نب يديرج فيرشلا ©
 .ةفاك دماح لآ ريبك دعيو هيبأل افلخ .يلاحلا

 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم «؟097 ص زاجحلاو ةماميلا نيب زاجملا :سيمخ نبا )١(
 ١7/62. ص ةيزاجحلا ةلحرلا :اضر ديشر دمحم .97 ص



 1 آ<.8 (ءافلا) فرح /زاححلا فارش مجعم

 4 ارق

 ():لدابعلا روعفلا فارشألا

 : رجا فرع , ولولا مننا ألا عورق كح

 مهنم بقعأ دلولا نم ةسمخ هل «ىناثلا ىمن ىبأ نب نسح نب هللا ديع

 .هللا دبع فيرشلا هنبا مهرهشأ ةعبرأ

 .عارصلا ءانثأ يف فارشألا [ضعب لَم |م1779١ ربمسيد قفاوملا مه

 ريع ةشيرشلاو فيز نب 30 سيرقلا قرع ةفركملا ةكم ةرانإ لوح

 :انه اهدرون ىلكهبلا اهركذ ةّتداح :اهنم ةديدع رابخأو ثداوح هل

 لصو «م11757 سرام قفاوملا /ه ١١565 ةذس ىلوألا ىدامج ىف هنأ»

 :رظنيلف ءروعفلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا بغر نملو )١(

 لئابق :روصنم نب دمحم ؛؟4 اا“ ص ةيناندعلا لئابقلا نم :روصنم نب دعاسم

 رخافلا ردلا :رهاطلا «515 - ٠ ص ١١ ج ةيدانلا راهزألا :لامكلا «57 ص فئاطلا

 مالكلا ةصالخ :نالحد .518 ص راهزألا ةفحت :مقدش نبا ء١١١ ءا15١1 ص

 دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا ,137 1١١18. 195 75١5, 150١94 75٠١ ء)اال ص

 ةروثلا :ىسوم ناميلس 5١+ ص فيرظلا ةهزن :هسفن فلؤملا ٠١ 2.١١5 ص

 :يزاغ هللا دبع ”٠7 ص يتاركذم :نيسحلا نب هللا دبع غ.١48 ه٠ ص ىربكلا ةيبرعلا

 ص ؟ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا 2777 ص 1 ج :37 ص 7 ج مانألا ةدافإ
 . 2.5١9 1٠٠ ,١ال ص ةعبسلا ةمكحلا ةدمعأ :سنرول ٠"

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا روعقلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (؟)

 .14 ص ١ ج دجملا ناونع :رشب نبا 4017 ص ؛ ج موجنلا طمس :يماصعلا (:4)



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 11

 نيدباعلا نيز نب دمحأ نب هللا دبع دماحملا لالخ يواح دجاملا فيرشلا

 نم ةنكاس ةلمهملا نيعلاو ةروسكملا ءافلاب رعفلاب بقلملا ينسحلا يومنلا

 نم ًاديرط شيرع يبأ ةنئيدمب فيرشلا ةرضح ىلإ ةفرشملا ةمركملا ةكم
 ىلإ اداعو احلطصا مث . .ديعس نب دعاسم فيرشلا اهكيلمو ةكم فيرش

 ضورعب ايكرت ىلإ بهذ م707١ قفاوملا /ه ١١57 ةنس يفو ()(بهتويب
 هللا دبع ىعس ثيح هعم رفانت مث «ديز نب دعس نب دعاسم فيرشلا نم

 ةكم ةرامإل دعس نب هللا دبع نب دمحم نب كرابم فيرشلا ةيلوت ىلإ رعفلا

 هجوتو .دعاسم فيرشلل ًافلخ م1107 قفاوملا /ه ١١1/١ ةنس ةمركملا

 لاملا هيلع ضرعو اهمامإ همركأف ءاعتص مدقف نميلا ىلإ كلذ رثأ ىلع
 رعفلا داعو مامإلا لخدتف دعاسم فيرشلا عم حلصلا بلطو عنتماف لاجرلاو

 فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ نمزرُيِف رنألا يف عبنيب يفوت مث «هنطو ىلإ
 , 20.11( ققاؤلللا /ه ١١917 ةنس دعاسم نب رورس

 ء«ميلس فيرشلاو ءروصنم مفيرشلا : مهو .ةثالث ءانبألا نم بقعأو

 . نسحم فيرشلاو
 .نسحمو «ميلس :امهو «نينثا مهنم بقعأو

 مهلو ءاهنم مك ١١ دعب ىلع ًابونج فئاطلاب ةيل يداوب مهنكاسمو
 .ىرقو عرازمو كالمأ اهب

 عورف ةدع ىلإ مهرودب نوعرفتيو ؛ةيسيئر ذاخفأ ىلإ نومسقنيو
 - مهو

 تعمس امو تيأر ام :ىلكرزلا ؛5١١ ٠١ ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا )١(
 , ١١5 ص

 7١4. ,”93 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ؛١١5 ص فيرظلا ةهزن :يلكهبلا (؟)
 , هم0 ,ه4؟ 574. ,148 ص 5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع



 لاقل (ءاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 0000م لاا

 . 9 يرش وبأ دمحم ووذو 2"!ناطلس ووذ :ناعرف امهو :نيسح ووذ ١

 (كمح ووذ :مهو :9ديز ووذ  '؟

 .ديز ووذو .تاكرب

 سرا ورق

 .ويرع يبأ لآ) نسح نب نسحم ووذ  ؛

 .هندام يف لك عسوتب مهيلإ انقرطت دقو

 وودو ءرباج وءوذو روتسم ووذو ؛

 .«نيسلا) ةدام تحت ءناطلس يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(ميملا) ةدام تحت ؛نيرش وبأ دمحم يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 .(نيزلا) ةدام تحت ءديز يوذ فارشألا :رظنا (5)

 . (ءاحلا) ةدام تحت ءةزمح يوذ فارشألا :رظنا (4)

 .(ميملا) ةدام تحت «سبلم لآ فارشألا :رظنا (0)

 .(ءاحلا) ةدام تحت «قيرح يبأ لآ فارشألا :رظنا (3)



 م م

 بوك



١177 

 ةلدابعلا روهتلا فارشالل ةطمتجلا ةروشملا



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١

 (؟515)

 ةيوافذعلا "7ىدنف لآ فارشألا

 .يواقنعلا "ركب يبأ نب دمحأ لآ فارشألا عورف دحأ

 نب يلع نب يدنف بقلملا ليعامسإ نب دمحم فيرشلا بقع مهف
 نب دمحت كنب بتيز ةقيرتقلا ةمآو ركب بأ نب دما نب ىلع نب نسع
 ليعامسإ نب دمحم فيرشلا لباق دقو «يواقنعلا يرصب يلع اقنع
 م1884 قفاوملا /ه ١717١ ةئس ربضم يلاو اشاب ديعس ىوردقللا ىرافسلا
 ليعامسإ فيرشلا هوبأ ناك ٍةٌريِرِجْلاِل, يدنف ضوحب نادف فلأ هحنمو

 نيمأتلل ةماعلا ةئيهلا :ةيلاملا ةرازو :رظنا ؛يدنف لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعملو )١(
 .انق هلال ١١١ 2.4١/5 1١١8 فلم تاشاعملاو
 ١ يف ةخرؤم انف ةمكحمب ةرداص ةجح ١ ةطبضم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد
 تنب بنيز ةفيرشلا جاوز نأشب م4 ليربأ ؟ قفاوملا /ه98١1١ ةنس ىلوألا يدامج
 م١8١1 ةئس مرحم ١6 يف ةخرؤم ةجح .يواقنعلا نسح نب يلع نب يدنفأ ليعامسإ
 .م١1851 قفاوملا /ه151/8 ةنسل تاداهشإ ١59 لجس
 مه ١١69 ةنسل انق تافلم رتفد /75 نزخم  ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا راد
 ١5٠ ةنسل انق نايطأ رتفد +70 نزخم ١54 ينع 17474 لجس م1847 قفاوملا
 ةنسل انق ةيحان رتفد 276 نزخم ١55 نيع ١١4190 لجس م17 قفاوملا /ه
 ,19ا/ نيع 7418١ لجس م8 قفاوملا /ه 6

 ."4 ص 5١ تاعفارم لجس - ةيعرشلا انق ةمكحم
 :رقص 0١ ص 7 ج باسنألا رحب :يعافرلا ء85 ١ ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم
 2,57 ص نابرعلا :رماع ناميإ ء198 رصم ةبورع :لولمش ٠١١7 ص ةيبهذلا زونكلا
 .70 5 ص ةينامثعلا قئاثولا : سابع دومحم

 .(فلألا) ةدام تحت «ةيواقتعلا ركب وبأ دمحأ لآ فارشألا :رظنا (؟)



 ١ (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
 ة بصب م2

 او نقي 00000 قفاوملا /ه ١١4١ ةنس انقب ءاضقلا ىلوت دق يدنف

 ىتي تقارخألا نفت ةراظن :يواقنعلا يدنف ليعامسإ نب يلع فيرشلا هنبا

 عيبر يف يفوت ىتح م65 قفاوملا 1 ١١95٠ ةنس ذتم ةيواقنعلا نسح

 نب نيسح فيرشلا هوخأ هفلخ مث «م1846 قفاوملا /ه ١707 ةنس لوألا

 مه ١741١ ةلس يفوت ىتح ه 11 11 ةكَس مرحم ذنم ةراظنلا ليعامسإ

 .مما14 قفاوملا

 ("7ءانبأ ةثالث يواقنعلا يدنف ليعامسإ نب دمحم فيرشلا تقعأو

 مه دةعاو ٠ نسح فيرشلاو ؛« كدمحم فيرشلاو « ليعامسإ ]| فيرشلا : .مهو

 سميوسلا ةنئيدمو ةرهاقلا نكست رضاحلا دهعلا يف ةلق مهنمو ءانق ةنيدمب

 :مهريهاشم نمو
 ةنس انئقب دلو : : يواقنعلا يدبف نالتخ نب نيسح نب دمحم فيرشلا »

 امنا ةرهاملاب نيومتلا ةراآثو ليكو م06 قفاوملا /ه / ١41

 يدنف دمحم نب داشرب ريهشلا دحملا وبأ فيرشلا ب
 ةرازو ليكو : يواقنعلا

 نيملعملا بيقنو ءما84 ةنس ىنح انقب قباسلا ميلعتلاو ةيبرتلا

 ا بل

0 0"
 

 م973١ قفاوملا /ه ١7865 ةنس انقب دلو :يدتف دمحم نب زع فيرشلا ©

 .م1551 قفاوملا /ه ١511 ةنس ىتح ةرهاقلاب لورتبلا ةرازو ليكو

 نيسح نب قلاخلا دبع فيرشلا ©
 ةنس انقب دلو : : يواقنعلا يدنف نسح نب

. 
 يواقنعلا نيئسح لامك فيرشلاو «يواقنعلا يدنف داشر فيرشلا ةياور

)١( 

 ةيلاتلا يدنف لآ ةرجشم :رظنا (؟) .



 (ءافلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم لد

 ىتح ائقب ةيعامتجالا تاساردلا ماع هجومو م1 قفاوملا /ه ١65١
 .ما1557 قفاوملا /ه ١51١١ ةئس

 /ه ١7608 ةنس انقب دلو : يواقنعلا يدنف دمحم نب تمصع فيرشلا 2
 م ١م ةنس ىتح انقب رصم كنب ماع ريدم لمعو ما قفاوملا

 .مآ٠٠ قفاوملا



 /ا١1١

 ةيواقنعلا يدنتف لأ فارشالا ةرجشم





 ليبخ (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟ه)

 ةتيلف لآ فارشألا

 ينب فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ مهو :2)نويتيلفلا مهل لاقيو

 . ةفاميلسلا ضي ةفاب 117 كالا همن

 . شيب ةداس دج ربكألا هللا ةمعن

 مهلجو ءاهيلع نوبلغي ثيح-نويتيلفلاهه شيبو عاسو ةقطنم فارشأ دعيو

 تقولا ىلإ هعباوتو شيب (لمش:ةخيشم عهيفو شيب ةنيدم يف ايلاح نونكسي
 . رضاحلا

  :ةيساسألا مهعورف ريهاشم نمو

 .هتاذب لقتسم عرف مهو :ةتيلف لآ فارشألا

 . ةتيلف نب يلع نب رغصألا ةمعن فيرشلا بقع :29نويمعنلا فارشألا

 )١( رظنيلف «ةتيلف لآ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو :
 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا 360. ٠١١. 1١ء ص يناميلا قيقعلا :نامعنلا 47

 ص نيينسحلا لين :ةرابز «”"4ا/  2158 :1١58لا ,7٠فشك :يمزاحلا ؛«٠14 اا

 ص باقنلا  »5١١:هسقن فلؤملا «57 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ

 ص فارشإلا 5١ .

 .(نونلا) ةدام تحت ءربكألا هللا ةمعن ىئب فارشألا :رظنا (؟)

 .(نونلا) ةدام تحت ءرغصألا هللا ةمعن بقع نويمعنلا فارشألا :رظنا ()



 (ءاغلا) فرح /زاححملا فارشأ مجعم ا

 نب يلع نب ىيحي نب سيردإ فيرشلا بقع : ')0يرامعلا ونب فارشألا

 .(نيعلا) ةدام تحت .نويرامعلا فارشألا :رظنا )١(



 ١1 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

05 

 ةيراجهلا داهف ووذ فارشألا

 رهشأ داهف يوذب مهو «يمان ووذ مهل لاقيو

 دبع يوذ نم ('0هللا ديبع يوذ تاردكألا نه ةغنبلا عرضا دحأ

 . نيعملا دبع

 فيرشلا :مه ءانبأ ةسمخ يتاتجهلاةةاتهف نب يمان فيرشلا بقعأو

 فيرشلاو «ثيغ فيرتملاو هبا ةيامع يفي رشلاو ديهف فيرشلا ءداهف

 . حجار

 ءحلاص دمحم فيرشلا :مهو ءانبأ ةينامث بقعأو :هللا ةيانع فيرشلا - '

 فيرشلاو «زيزعلا لديع فيرشلاو ؟ لمحعم فيرشلاو « كعس فيرشلاو

 . يجان فيرشلاو ءبلطملا دبع فيرشلاو «دمحأ فيرشلاو ءهللا دبع

 فيرشلاو .«يمان فيرشلا : مهو ءانبأ ةسمخل بقعأو :ثيغ فيرشلا - :

 فيرشلاو « دمحأ فيرشلا 0 «لكعس لمحعم فيرشلاو ءهللا ةيطع

 . دهف

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ نم هللا ديبع فارشألا :رظنا )١(



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 تيرشلاو يديمح فيرشلا ؛امهون نينا بقعا :حجار فيرشلا  ه

 دم

 :مه ةثالث بقعملا حجار فيرشلا وه نبا بقعأ :يديمح فيرشلا

 .دلاخ فيرشلاو ءدهف فيرشلاو ؛«نميأ فيرشلا

 دهعلا يف مهريبك وهو : يراجهلا يمان نب حجار نب دمحم فيرشلا
 .ةدوغ فزوشلا وهو اننا تقعأو ءرضاحلا

 .ةليوط ةرتف ذنم جلمأ اونكس دقو «لخنلا عبنيب مهنكاسمو



 0١م (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

270 

 اداوجلا ديهف ووذ فارشألا

 . "لها دوج يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا ذافألا دحأ

 نيتبا يف هبقعو ::يدوجلا ديهف نب: ىلع فيرشلا هنبا نم بقعأو

 :امه

 عاج ًاسراف ناكو :دمحم..فيرشلا

 :اضَيأ اعاجتت اَمَراَف ناكو : هللا دبع فيرشلاو

 ًارهان فيرشلا بقعأ يذلا :ديهف نب ىلع نب دمحم فيرشلا امأف ١

 هلا ندب تفي رشلاو
 - :مهو «ءانبأ ةثالث نم بقعأو :ديهف نب ىلع نب هللا دبع فيرشلا - ١

 اردني بتفيرشلا بقعملا هللا دبع فيرشلا بقعأو :رطم فيرشلا

 .ًارطم فيرشلاو

 فيرشلاو «نمحرلا ديع فيرشلاو ؛ دمحم فيرشلاو ءادامع فيرشلا

 .(ميجلا) ةدام تحت «هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 11

 فيرشلاو « نيسح فيرشلا :مهو ءائبأ ةعبرأ بقعأو : يزاغ فيرشلا

 .ةدحو ,ءافرعلاو «فئاطلا ةنيدم نونكسيو



 “١1 (ءافلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟4)

 ةيراجهلا ديهف ووذ فارشألا

 .ةيراجهلا 27عازه يوذ فارشألل ةتسلا

 .يراجهلا عازه نب دنس نبا "9ديهف فيرشلا بقع مهف
 عرفلا اذه سأر يراجهلا يعازهلا ,دنس نب ديهف فيرشلا ناك دقو

 . مهرابك نم

 .مهو «ءانبأ هن الأن بقعأو

 . عازه يوذ ةخيشم يف“ةابأ فلخت دقو ؛©0يراجهلا دياف فيرشلا ١

 .ديهف نب دنس فيرشلا ١"

 .ديهف نب ثيغ فيرشلا - ٠

 يف مهو «ىونلا نيعو ةيمقلعلا يتيرقب لخنلا عبنيب ًاميدق مهنكاسمو
 .ةدجو «ةرونملا ةئيدملاب رضاحلا دهعلا

 :مهريهاشم نمو
 ناد مهرابك نم وهو :يراجهلا دنس نب دمحم نب بلاغ فيرشلا 9

 .هللا همر

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ةيراجهلا عازه يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ديهل يوذ ةرجشم رظنا ()
 ١185 ةنس بجر يف يرصملا جحلا شاعم نم ةصح ءارش نأشب «ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (*)

 .ةدافإلا ىهتنم نع ًالقن «,م1859 ربوتكأ قفاوملا /ه



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 .يلاحلا دهعلا يف مهريبك وهو :يراجهلا ناميلس نب ثيغ فيرشلا ©

 فيرشلا هنبا نم راجه يوذ نع هتايورم ضعب نم تدفتسا دقو

 باسنأب مامتها هل نمم رهف ءأرارم هب تبقتلا دقو يراجهلا ثيغ نب دمحم

 نم دعيو :مهباسنأ نع ًادوهج هل تدهاش دقو «راجه يوذ فارشألا

 نفدو م1491 قفاوملا/ه ١4٠١ ةنس ةدجب ةينملا هتفاو دقو «مهئاحلص

 .ةالعملاب ةمركملا ةكمب

 .ديهف يوذ رابك نم :يراجهلا ناميلس نب عازه فيرشلا ©



1١171/ 

 ةيراجهلا ديهف يوذ فارشألا ةرجشم

 عارف





 1*١ (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

79 

 ثرحلا ةدهفلا فارشألا

 ني سيردإ فيرشلا بقع يعرف دحأ مهو «ديههف ووذو «لاقيو

 , (17كراحلا دمحأ نب نسح

 .روكذملا سيردإ نب نسحم نب نيسح نب ديهف فيرشلا بقع مهف

 «ثرحلا فارشألا مهتمومع ءانبأ يقابك قيضملا يداوب نوئكسي اوناك

 عم اهب تارهاصت مهلو ؛ةورع ّيَبأ ةيرشب ةمطاف يداوب اونطوتساو اوحزت مث

 دهعلا يف ةلق مهو «ةيواقنعلاافارشألاو تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا

 نب يزاغ فيرشلاو ءديهف. نب ديرع .فيرشلا يف يلاحلا مهبقعو ءرضاحلا

 فيرشلاو قيل فيرشلاو « لكلمحعم فيرشلاو « لصيف تفيرشلاو ( ىيحي

 . ر وصنم

 :مهريهاشم نمو

 «قيضملاب ثرحلا سيئر :يثراحلا ديهف نب ديرع نب يلع فيرشلا »©
 فنرلا قاس ةستافو "7 وعلا نب يلع فيرشلا قفاري ناكو

 نب لصيف فيرشلا اوقفار نيذلا ةيراجهلا سأر ىلع ناكو مهلاطبأو

 يف كرتشا دقو م14110١ قفاوملا /ه 177١ ةنس قشمد يف نيسحلا

 دمحم فيرشلا هنبا هعمو زاجحلا كلم ىلع نب نيسحلا فيرشلا بورح

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ثرحلا فارشألا :رظنا )١1(
 . 95 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن (؟)



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 11

 فيرشلا يف يلاحلا هبقعو ,(©)ه15 47 ةبرت ةكرعم يف لتق دقو

 ةنس ىفوتملا :يثراحلا ديهف نب رورس نب ىيحي نب نوسيح فيرشلا ©
 «ةورع يبأ ةيرق ةربقمب نفدو ةمطاف يداوب م1197 قفاوملا/ه 6

 .ابقع نود 6 ةريزي 08 ىلاوح زهاني رمع نع

 يفوتو «ةدهفلا ريبك ناكو :ديهف نب رورس نب ىيحي نب يزاغ فيرشلا ©
 يبأ ةربقمب نفدو ةمطاف يداوب م1998 قفاوملا /ه ١4194 ةنس لئاوأ يف
 :«لسحلا .قيرشلاو « روصنم فيرشلا :مهو ءانبأ ةسمخل بقعأو ةورع

 فيرشلاو ءداهج فيرشلاو «ًادمحم فيرشلا بقعملا «ىيحي فيرشلاو
 «يزاغ نب لصيف فيرشلاو ءًادلاخ:ٌقفيرشلا بقعملا «يزاغ نب دمحم
 فيرشلاو ؛هللا دبع فيرشلاو ؛يزابغ كفيرشلا مهو ةثالث بقعملا

 . يراشم

 ديز ريمألا تاركذم ء(م )1١911  ١1918 ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا :ىسوم ناميلس :عجار 01(
 . 5١ قا ص



 ١١١ (ءافلا) فرح /زاحجحلا فارشأ مجعم

 تيس م01 38

 (؟

 ةلدابعلا ةيدومحلا رخاوفلا فارشألا

 . ةلدابعلا ةيدومحلا 27ناذوح لآ نم

 نب ناذوح لآ دج «ناذوح نب نانع نب "2رخاف فيرشلا بقع مهف

 ةلئايغلا درع را دجا هدرمع هذ كارإد
 . مهركذ مدقتملا «ةيدومحلا نسح نب رخاف لآ ريغ مهو

 .ءانبألا نم ةعبس «ناذوح نب َنآَّبَع نب زجاف فيرشلا 20بقعأ دقو

 : مهو

 . يبنلا دبع فيرشلا

 .هلإلا دبع فيرشلا
 .ناذوح فيرشلا

 .رطم فيرشلا

 .بقع مهل ركذي ملو دهف فيرشلا

 . كرابم فيرشلا

 .زاوف فيرشلا

 )١( (ءافلا) ةدام تحت ءةلدابعلا ةيدومحلا ناذوح لآ فارشألا :رظنا .

 . ةيلاتلا ةيدومحلا ناذوح لآ نم رخاوفلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 ١١؟ ص مالكلا ةصالخ :نالحد ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم فيرشلا (0)

 .١١؟ ص رخافلا ردلا :رهاطلا «ةقرفتم ىرخأو



 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١17

 ىف ةمركملا ةكمب ةيدومحلا فارشألا مهتمومع ءانبأ يقابك مهنكاسمو
 .ناذوح لآ ىقايك رضاحلا دهعلا

 يدومحلا ناذوح لآ زاوف نب رخاف نب ماجل نب دلاخ فيرشلا مهنمو

 يلآللا) «ةامنتلا مهترجشم قيقحتو ةعجارمب ماق يذلا وهو .يلدبعلا
 .ه141 /9 7/59 ىف (ناذوح لآ فارشألا بسن ةرجشم يف ناسحلا

 .يلدبعلا يدومحلا رخاف نب ماجل نب رخاف فيرشلا مهريبكو



 ١1١5 (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟ا/1)

 نويتاريخلا زاوف لآ فارشألا

 . "!تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ
 ع . نو 1 2-1 ُ :
 نب دمحأ نب رصان نب زاوف ىنكملا "7يلع فيرشلا بقع مهف

 نب دمحأ ني ةزاوقلا نسع نب ؟!1زاوف لآ ريغ مهو تار نبا قمتم

 نب دمحأ نب رصان فيرشلا, هيرو +هزاوف لآ فارشألا نأ الإ

 نالعو ةدلب مهيلاغ نكسيو ؛ يناميلسلا فالخنملا ةرامإ ىلوت يذلا تاريخ

 ىف مهنمو «فالخملا بوئج ةيدوأ دحأ وهو ؛ةطماص ءاضق رشعت يداوب

 . شيرع يبأ يف مهنمو ؛ةطماص ةنيدم
 نب دمحم فيرشلا وهو ةطماص يف فارشألا ةفيرع ىلإ مهتيعجرمو

 نب روصنم تفيرشلاو ءهمع فلخ يذلاو ىمركملا دومح نب دمحأ

 هب تيقتلا نمم وهو تاريخ لآ نم ةمراكملا خيش يمركملا نب دومح

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(

 ١١. ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ )١(

 .ةيلاتلا زاوف لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)



 (ءافلا») فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١

 ةفقفإ

 ةيواقذعلا لاوفلا لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا 27)يرصب لآ فارشألا تويب دحأ

 نب ىفطصم نب ؟7لاوفلاب بقلمل | بم فيرشلا بقع مهف

 . ينسحلا يواقنعلا يرصب نب رمع نب دمح نب يلع نب دمحم

 نممو ءاحلصلا خويشلا نم تيبلا اذه سأر دمحم فيرشلا ناك دقو
 فيرشلاو «ىفطصم فيرشلا مهو «ةعئرالا هئانبأل هظفحو هللا باتك ظفح
 .دمحأ فيرشلاو ءيركف فيرشلاو «مشاه

 ناضمر ١5 يف يفوتو للا .تاثك:ةظفتح نم ناكو :دمحأ فيرشلا ١
 .م19441 ليربأ ١5 قفاوملا مه 7

 رياتي 7١ قفاوملا /ه ١١١ ناضمر 4 يف انقب دلو :مشاه فيرشلا  ؟
 ناكو ءًاضيأ هللا باتك ةظفح نمو .حلاصلا خيشلا وهو «م1844 ةنس
 «ةيواقنعلا باسنألا نم ريثكل ًالجسمو ًاملاع ناك دقو «نيرمعملا نم

 .(ءابلا) ةدام تحت «ةيواقثعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا : )١(
 .ةيلاتلا يرصب دمح نب يلع لآ ةرجشم يف مهترجشم :رظنا (1)
 ةيموقلا تاظوفحملا راد :رظنيلف «لاوفلا لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعم يف بغر نملو (7)

 ,1* 1494 لجس م1847 قفاوملا /ه784١ ةنسل انق تافلكم رتفد 75 نزخم ؛ةرهاقلاب
 . ,.145 نيع

 تابترم) نأشب تاعيابمو تادااهشإ ةيعرشلا انق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب قئاثولا راد
 .(م1847 ١840 قفاوملا /ه١٠15  ه1577 ةنس نم ةيواقتعلا نسح يلب
 :رماع ناميإ 184 ص رصف ةبورع :لولمش ااا ص ةيبهذلا زونكلا :رّمص
 .0؟ ص نابرعلا



 ١١ه (ءافلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 /ه ١404 ةنس اهب يفوتو :مهباسنأ هعم تعجارو هنع تذخأ نممو

 .انقب بقع هلو ءابيرقت م941١ قفاوملا

 1 قفاوملا /ه 174 مرحدم ٠" 96 انقب دلو : ىفطصم فيرشلا ت1

 ةنس اهب يفوتو ميركلا نآرقلا ةظفح نم وهو م١٠14 ةنس رياربف

 ىلع روتكدلا مهنمو «ءانقب بقع هلو عما قفاوملا /ه ك8

 .اينملا ةعماجب بطلا ةيلكب ذاتسألا فيرشلا

 ١١5 قفاوملا/ه ١١54 نابعش 5 ىف انقب دلو :يركف فيرشلا - :

 هتوخإو هيبأك ًاضيأ هللا باتك ةظفح نم وهو م1941 ةنس سطسغأ

 /ه ١5١7 ىف هللا همحر ىفوتو «فارشألا ءاحلص نم وهو ءانقب

 .م١199 قفاوملا





1١1١17 

 ةيواقنعلا يرصب دمح نب يلع لآ فارشالا ةرجشم
 «جمورع لآ - لاوفلا لآ - ضيبالا لآ - ةباعل لآ»

 ةباعل

 يزاجح ىفطصم

 نمالا هبقع ض رقتأ

 مهرحشم رظنأ

 ىفطصم دم

 راي فسري



 (ءاقلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١١8

271/1 

 نويتاريخلا نازوف لآ فارشألا

 . تاريخ لآ نم ةزاوقلاب نيروهشملا

 نب دمحم نب دمحأ نب نسح نب (!نازوف فيرشلا بقع مهف

 . تاريخ

 هل مجرتو «ةرهش هل نمم نسيت: خي امحم فيرشلا هوخأ ناكو

 .سحلا قداص ؛يأرلا لماك/ .ةعلاطتلا| ريثك ناك) :لاق ثيح ىلكهبلا

 90461.٠١ رياربف قفاوملا مه 6

 .شيرع يبأو ةطماص ةنيدمب نونكسي مهو

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(
 .١؟ ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (؟)
 .85”5 ص دوعلا حفن :يلكهبلا م



 ١9 (فاقلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 لزرع

 فاعلا





 ١16 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟10/5)

 ةعبرألا عورفلا دحأ مهف ءًاضيأ ةمساوقلاو .مساقلب دالوأ مهل لاقيو

 .(0قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألل ةيساسألا

 :  5ا 5 ١ 1 5
 نب ةثيمر نب نالجع نب 9نسح نب مساقلا يبأ فيرشلا بقع مهف

 . ةداتق نب ىلع نب نسحلا دعس ىبأ نب ربكألا ىمن ىبأ دمحم

 «ةمركملا ةكمب دلو دق عرفلا اذه" نسأر "7مساقلا وبأ فيرشلا ناكو
 جوزتو ءًامهش ًامادقم ًاقذاح ابيجن زاجحالا ناطلس هدلاو فنك يف اهب أشنو

 تنب لماكلا مأ همع تنب َنَم'ْم[458 قفاوملا /ه857 ةنس يداولاب

 .(ءاحلا) ةدام تحت :«قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلف «مساقلا وبأ فيرشلا ةريس يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 ,7 ج مارملا ةياغ :دهف زيزعلا دبع ؛7١5 8٠« 7“1١8: ص نيمكلا رردلا :دهف نب رمع

 ءا77 75١ نص 7” عماللا ءوضلا :يواخسلا ءهالآ ص 7" ج .05:05- 48 ص

 1١58. .غ37” ءاآلال ص .؟7ا9 ل6١7 ص ؛ ج :ىرولا فاحتإ :دهف نب رمع ,”ا/

 لاجرلا نمرماق - ىلكرزلا +18 41١ نع رهابلا انسلا + ىلشلا ه5 قع جال
 لودلا خيرات :هسفن فلؤملا ؛47 ؛47 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ءالا" ص
 2158 ص ةكم ءارمأ لوادج :دعاسم فيرشلا «8350 ص هتلحر :ىنونتبلا ١54. ص

 اين ”نئاصعلا 4+8 نع ةلكد كيزاتا :يطابسلا 6*8 ن1 فل ميعت ةرويماو
 ةأشن :يربطلا 44128 ص راهزألا ةفحت :مقدش نب نماض 77/١: ص ؟ ج موجنلا
 5١١. ص ةقالسلا

 فيرشلا ةرجشم قفو «نالجع نب نسح نب مساقلا يبأ فيرشلا بقع ةرجشم :رظنا ()

 .ءرورس



 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١0

 . ةعليزو سيردإ مأ يهو ثنالجع نب دمحم نب ةئيمر

 مه 80١ ماع يف رصم ىلإ ناطلسلا هاعدتسا ؛ًالضاف ًاملاع ناكو

 هل زاجأ نمم ناكو هنع ذخألل رصمب سانلا هيلع محدزاو م5151١/ قفاوملا

 رودبلا#» ةأمس هتايورم نم اءزج دهف نبا هل جرخأو «ءاملعلا نم ديدعلا

 .'رخافملا نم هترتعو راتخملل اميف رهاوزلا

 ثيح ه7 ةنس ةدعقلا يذ ١7 يف ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت دقو

 قفاوملا /ه 847 لاوش يف ةنييعتب رصمب موسرم ردص ناكو ءرصمب ناك
 نم هوبأ رضح ىتح ًارهاز فيرشلا هنبا مكحلا ةعلخ سبلف م547١ رياربف

 هوخأ هجرخأ مث ةعلخ سبلو ىعسو فاطف أمرحم رضح ثيح رصم

 ةكم كلم ىلإ ديعأ مث «م15145١ قفاوملا /ه 859 ةنس يف تاكرب فيرشلا

 دقو 2«م1447 ربمسيد قفاوملا,//ه:807لاوش يف ىرخأ ةرم ةمركملا

 تيبثت يف هنأش ةوق ىدم حضوي_ امم همسا اهيف شقنو هل مهاردلا تبرض

 ةيالولا رشابو لوألا ىدامجب ه يف تاكوب هيفعأب لزع مث ءمكح مئاعد

 قفاوملا /مه 86 ماعل رفص 1 يف اهب يفوتو ءرصم ىلإ اهدعب هجوتو

 شوحب نالجع نب نسح فيرشلا هدلاو عم نفدو م544١ ليربأ ١
 دهعلا ىف اهب فرعي هربقو .كيلامملا ءارحصب ىنابسرب فارشألا كلملا

 :اهنم ةديصقب ةبطخ نبا ىضاقلا هاثرو ةمركملا ةكم ريمأ ربقب رضاحلا

 مصني لاز الف ايندلاو نيدلا ىمح ىمح رهاظ رهاط يقل يقت

 ررحت ىناعيملا ناويدب تحضأف ةلمج لضفلا ليصافت نم ىوح

 :مهو «ءانبألا نم ةثالث بقعأو

 ةمركملا ةكم ريمأ تئب ةفيرشلا جوزت يذلا وهو :سيردإ فيرشلا - ١

 .دهف نبا هل مجرت «نالجع نب نسح نب تاكرب

 لأسف كعوت هل لصحو ةيردنكسإلاب ناك ثيح م514١ قفاوملا



 ١١0 (فاقلا» فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 قيرطلا يف ةلحملا لصو املف هل نذأف ءطايمد ىلإ هجوتلا ناطلسلا

 .ةثيمر نب سيردإ هبقع نمو دهف نب هل مجرت اهب نفدف هلجأ هاتأ

 نم ةمركملا ةكم مكح ىف هيبأ نع بان يذلا وهو :رهاز فيرشلا “ 

 ةنسلا نم ةدعقلا يذ ١7 ىلإ م547١ رياربف قفاوملا /ه 857 لاوش

 فيرشلا هبقع نمو «هبقع هيفو ؛هيبأ ةايح يف عئاقو هلو ةروكذملا
 م499١ قفاوملا /ه 4605 ةنس يلحب لتق يذلا :رهاز نب حضاو

 ةديرجتب ؛دمحم نب تاكرب فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ هلسرأ امدنع

 . يلحب برعلا ىلإ

 هدوجو ةرثك مساقلا يبأ فيرشلل ةرصاعملا رداصملا انل دصرتو

 قفاوملا /ه 877 ةنس ىفو «هدلاور تق دنع كلذو ءثيللاو نييداولا ةقطنمب

 هيخأ عم ؛ميهاربإ ير دجب ميّيهاربإ ةفيرشلا فلتخا امدنع م1

 هيخأ ىلإ ميهاربإ فيرشلا بهذ: ىةّمّركملا ةكم ريمأ تاكرب فيرشلا
 وبأ فيرشلا يقب احلطصا“امدبعو.,<كيللاَب'نييداولاب مساقلا يبأ فيرشلا

 ةكم ىلع هتيالو نيح مساقلا وبأ فيرشلا داع مث «ةقطنملاب مساقلا

 فيرشلا هوخأ ىلوت امدنع م557١ قفاوملا /ه ةنس يفو «ةمركملا

 تاهجلا ىلإ داعو مساقلا وبأ فيرشلا رداغ «ةمركملا ةكم ةرمإ تاكرب
0000 

 يف نونكسي نيذلا مساوقلا دج روكذملا مساقلا وبأ فيرشلا دعيو

 «قاوشلا مهترضاحو «نميلا ةهج ثيللا لامشو بونج رضاحلا دهعلا
 نيعلاو «ةقيمغ ةيرق ةصاخو اهب ةطيحملا ىرقلا يف ديدعلا مهنم نكسيو

 .ةريغص عورف ةمطاف يداوو « يلحب مهنمو «راحلا

 :همسفن فلؤملا ,« 07 غ5 ؛«١5 ص 4 ج ىرولا فاحتإ :دهف نب رمع :فرصتب )0غ(

 8+ «٠1ال ص ؟ ج مارملا ةياغ :دهف نب زيزعلا دبع 2185 ص نيمكلا ردلا

8 . 



 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١6

 كلت عرفتتو .مساقلا يبأ لآب نوفورعملا فارشألا مه ءالؤهو

 امك ذاخفأ ةدع ىلإ عرفتت نوطبلا هذه نمو نوطب ةدع ىلإ اهرودب لئابقلا
) 

 1 هيب تفي

 :رساجلا دمح .174 ص  ج مانألا ةدافإ :يزاغ نب هللا دبع :ىلإ كلذ يف انعجار )01(
 وب 2١7 ص ١ ج برعل لئابق مجعم :ةلاحك .550 ص ؟ج ةيدوعسلا لئابق مجعم
 ةيدوأ :هسفن فلؤملا «ةقرفتم تاحفص :زاجحلا لئابقلا مجعم :يدالبلا 2.019 ص ؟
 لثابق :روصنم نب دمحم ١١. ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم 2/5 ص ةكم
 دوّقعلا :يئسحلا دمحم ؛01457 ص بختنملا :يئاطلا 25١٠ 5١. ص فئاطلا
1 
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 ١١ 01/ (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

00مم ع
 

 (؟1/ه)

ماسقأ دحأ مهو ؛« ينسح مهدحأل لاققيو
 وَ تلمع لآ فارشألا 

 .قاوشلا لهأ نسح يوذ نم ءدمحأ

 ةذفنقلا قرش انونق ةيرق يف مهنمو «ةيلامشلا ةقاشلاب نونكسيو
 ثيح

 ..اهب هبقعو رجاهملا يلع نب نسح فيرشلا

 نب حجار نب يلع نب نسح يدمج ب ميهاربإ فيرشلا مهريبكو

 . مساقلب

 : يلاوتلا ىلع مهو“ ةليجقلا“:ةَحبشتم مهيقو :حجار نبا لآ مهنمو

 :ينسحلا مساقلب نب حجار نب يلع فيرشلا ١
 عم براح دق ناكو

١577 ةنس ناوخإلا دض هيورح يف ةمركملا ةكم ريمأ بلاغ فيرشلا
 

 .مام7 قفاوملا /ه

 . هيبأل ًافلخ ةخيشملا ىلوت :ينسحلا حجار نب ىلع نب ليقع فيرشلا  ؟

 يوذ برح يف كراش دقو : ينسحلا حجار نب ليقع نب يلع فيرشلا _ ٠

 ةكرعم ئف هتعامج داقو 16 ءما٠5 قفاوملا /ه "١ ماع نسح

 بحاصب فرعيو دمحأ نب نسح لآ ناسرف نم وهف «ةريهشلا ةنادمح

 .ةلود

 .(ءاحلا) ةدام ثحت ءدمحأ نب نسح لآ فارشألا :رظنا )١(



 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١64

 وهو «قباسلا فلخ دقو : ينسحلا ليقع نب يلع نب دمحم فيرشلا - 0
 ىتح دمحأ نب نسح يوذل خيش رخآ ناكو ؛ يندم خيشلاب بقلملا
 .ما06 قفاوملا /ه ١١920 ةنمسس ىفوت

 تذخأ دقو :ينسحلا حجار نب دمحم نب يلع فيرشلا مهريبكو

 : مساقلب لآ يف عجار )1(
 .م١159 ويلوي ا قفاوملا/ه١7١41١ مرحم ١” ةقاشلا : ينسحلا حجار نب دمحم نب يلع فيرشلا ةياور
 ,19/4 _ ١ 5ال/ ص ةيؤلؤللا دوقعلا : ينسحلا يلع نب لمحم ب-



 ١١84 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟09/5)

 نويتانيلسلا ؟!نويفسافلا فارشألا

 يبأ نب نب دواد دالوأ نم 9 ).ييكتافلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 . بيطلا

 .نوجلا ىسوم .نب مياصلا هللا دبع نب ناميلس نب دواد

 فالخملاب مساق نب يدهم فيرشلل ةبشن ةيداهملا ةداسلاب نوفرعيو

 نونكسيو «ءارمألاو نييمساهلاب:يفيهلاقباس اوناكو ؛ةماهتب يناميلسلا

 مهل أميدق ًانكس تناكو ق4ؤدلنسلاس رة حيو عي اوناكو دمض ةنيدمب ًايلاح

 يبرغ ةنيدم يهو «لفسألا دمض لهأب اوفرعو دمض يداو ىلإ اولقتناف
 تيزشلا زيغألا هكلحأ انو هقمداست رثأ نلع كالو كذاب يدارب ةايرلا ةيرق
 .نازيج فارشأب ًاضيأ نوفرعيو ايبص نكسي نم مهنمو «يبطقلا دلاخ

 :رظنيلف «نييمساقلا ةيداهملا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(
 2١١8 ص ءفاطللا رهاوجلا :يمعنلا 1١١« ص ءباحصألا ةفرط :لوسر نبا

 فشك :يمزاحلا 4318 775 714 ص ءنييتسحلا لين :ةرابز +154 لوم
 :هسفن فلؤملا «17 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ 27١٠١ ص :باقنلا

 . 5١ ص فارشإلا

 لفسأ ةرانملا ىبرق بحاص ىلإ مهبسن عجري لاقو :نييمساقلا فارشألا :يزامنلا ركذو

 نب نمحرلا دبع نب بيطلا يبأ دواد نب مساقلا نب ةكرب نب مساقلا فيرشلل دمض يداو

 .؟هللا دبع كنتافلا يبأ

 .يميقرتب 2١ ص ةفالسلا ةصالخ :عجار

 .(ءافلا) ةدام تحت «نيبكتافلا فارشألا :رظنا (؟)



 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١1٠

 :مهريهاشم نمو
 نب هللا دبع نب دواد نب ةزمح نب دمحم مساقلا نب نيدلا زع فيرشلا ©

 . بيطلا يبأ نب دواد

 زع نب نسحلا نب دمحم نب يلع نب نسح نب دمحم نب يلع فيرشلا ©
 نب مساقلا نب دمحم نب رخاف نب ىبحي نب دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا
 .بيطلا ىبأ نب دواد نب هللا دبع نب مساقلا نب ةزمح نب دمحم



 ١1 (فاقلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

0000 1 م0 لالا
0 

 (1؟1/17/)

 ()ةداتق ونب فارشألا

 «تاداتقلا مهل لاقيو «©9ةينسحلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 .نويداتقلاو

 دبع نب نعاطم نب سيردإ نب ")ةداتق فيرشلا ىلإ ةبسن مهف

 دمحم نب هللا دبع نب يلع نب ناميلس نب نيسحلا نب ىسيع نب ميركلا
 انديس نب ىنثملا نسحلا نب ضحبملا هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب رئاثلا

 :رظنيلف ءمهبقعو هئانبأو ةداتق تقيرشلاةةَرْيَس ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(

(0 

0 

 :مثعد نبا «5 ص بلاطلا ةفيي_: يدنقومتلا 7137 ص نيدقعلا مجارت :ةماش نبا

 1١17 ص 8 ج نامزلا ةآرم :يزوجلا نبا طبس ؛١754 .هال ص 7 ج ةيروصنملا ةريدملا

 554«2 ص ؛ ج هخيرات :نودلخ نبا 4 ص " ج ةرهازلا موجنلا : ىدرب يرغت نبا

 مالعأ ريس :يبهذلا 8-١ ص رصبتسملا خيرات :رواجملا نبا ء775 ص وهج

 بوركلا جرفم :لصاو نبا ؛١7 ص ا" ج ةلمكتلا :يرذنملا «174 ص 107 ج ءالبنلا

 يف لماكلا :ريثألا نبا 2174 ص 4 ج ءافولا ءافو :يدرهمسلا 57١«2 ص 4 ج

 ءافش :هسفن فلؤملا 87 ص ل ج نيمشلا دقعلا : يسافلا ؛740 ص 4 ج خيراتلا

 ١ ج مارملا ةياغ :دهف نب رمنع ؛70 ص عمنقملا 144 48 ص ١ ج مارغلا

 نامجلا دئالق :يدنشقلقلا .اهدعب امو "4 ص مارملا ةيغب :هسفن فلؤملا ء٠ ص

 ؟ < دوقعلا ررد :هسفت فلؤملا غ١18 ص ج كولسلا :يزيرقملا 151١-2175 ص

 ؛ء٠51 2578 ص بلاطلا' ةلطع :ةبنع نبا ١190 ص لودلا رابخأ :ينامرقلا 2.4١٠ ص

 غولب :دهف نب زيزعلا ديع ء١٠٠ ص فاشكلا رجشملا : يفجنلا .ا/ ص باسنألا رحب

 باتك :فلؤملا لوهجم 417 ص ينامألا ةياغ :نيسحلا نب ىيحي ١ ص ىرقلا

 5١9. ص باحصألا ةقرط لوسر نبا 77 ص باسناألا

 ةمدقم يف «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا مامإلا فيرشلا بقع ةينسحلا فارشألا : رظنا

| : 
 . ةيلاتلا تاداتقلا فارشألا عورفل ةعماجلا ة 0



 سم ل لا م يلي دش (فاقلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ نب نسحلا مامإلا
 . 217 يعمجأ

 ةكمب ليقو عبنيب دلو نمم لئابقلا هذه دج ةداتق فيرشلا ناك دقو
 مث ةقيوس ةيرقب لخنلا عبنبب أشنو م5١ قفاوملا /ه 5717 ةنس ةمركملا
 حصأ ىلع م١١12 قفاوملا /ه 094 ةنس ةمركملا ةكم لخدو ءاهكلم
 ضعبو نميلا كلم مث ءارفصلاو عبني ةمركملا ةكم عم كلم مث «تاياورلا
 . يلح ىلإ عبني نم كلذب هتيالو تدتماو ةرونملا ةنيدملا فارطأ

 ناكو «ةديج راعشأ هلو ًافصنم ًافراع ًاعاجش ةداتق فيرشلا ناك دقو
 دحأ ىلإ تفتلي ناك امو :مهسوفنو مهلاومأ ىلع نامأ يف همايأ يف جاحلا
 انأ» لوقي ناكو «هريغ الو ةفيلخ طاسب يطو الو «ىلاعت هللا قلخ نم
 هداليم خيرات يف فلتخا دقو .لاقياَمْيِخ.ةريبك بكتري ملو «؛ةفالخلاب قحأ
 نفدو م١117 قفاوملا /ه 511/ نس انيك ضأو هتافو خيرات يف فلتخا امك
 .ةمركملا ةكمب ةالعملاب

 دمحم فيرشلا :مهو ةعست ِءاَنَبأْلا نم ةداتق فيرشلا بقعأ دقو
 .حجار فيرشلاو ؛(راسج ليقو) ناسح فيرشلاو .مساق فيرشلاو
 فيرشلاو «ربكألا يلع فيرشلاو «ةلظنح فيرشلاو «سيردإ فيرشلاو

 ةيبرعلا ةريزجلا جراخ نم نيخرؤملاو نيباسنلا ضعب ةداتق فيرشلا بسن يف أطخأ دقو )١(
 هدلو نمق ناميلس امأ» :لاق نيح 856 ص ؟ ج دوقعلا يف يزيرقملا ركذ دقف
 أطخأ امك .نييناميلسلا فارشألا دج اذه ناميلس نأ حيحصلاو 'ميركلا دبع نب نعاطم
 أطخأ امك .ضحملا هللا دبع نب رئاثلا دمحم بقع نم هنأ حيحصلاو (يناثلا ىسوم نب ناميلس) بقع نم ةداتق فيرشلا دعو ٠١59 ص باحصألا ةفرط يف لوسر نبا
 نب يلع فيرشلا بقع نم هركذو 1 ص رصيتسملا خيرات يف رواجملا نبا اضيأ
 ام قفو هانركذ ام حيحصلاو هل دادجأ ةعبرأ كلذب طقسأف .(نوجلا ىسوع نب هللا دبع
 :كلذ يف عجار .هيرصاعمو نييبلاطلا باسنأب ةيانع هل نمو ةكم وخرؤم هركذ
 : يسافلا 0.174 ص ال ج ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا 0+ ص 7 ج ةلمكتلا :يرذنملا
 ةدمع : ةبنع نبأ 258 ص مارملا ةيغب :دهف نب رمع هال ص ال ج نيمثلا دقعلا
 . 1١٠١ ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا , ص بلاطلا



 احلي (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 رضاحلا دهعلا يف فورعملا هبقع يقبو «نسح فيرشلاو ءرغصألا يلع
 :امهو هينبا يف

 بقعملا ةمركملا ةكم ريمأ دعس ابأ فيرشلا بقعأو :يلع فيرشلا :لوألا نبإلا

 ةكم ءارمأ "7 نييومنلا فارشألا دج لوألا ىمن ابآ دمحم فيرشلا ةكم ريمأ

 ١ . ةمركملا

 . عيني ءارمأ "”راجه يوذ فارشألا دج :نسح فيرشلا : يناثلا نبإلا

 لودلا نم ديدعلا يف تعرفتو زاجحلاب ةداتق فيرشلا ةيرذ ترشتناو

 ةريبك ةليبق نينوكم اهريغو ندرألاو ايكرتو نميلاو رصمو زاجحلاب ةصاخو
 ققارسلا مه هوب ةنيب لتن زاحلا كلما وقس قيس فازتكألا نو

 ةنس ىتح ريمأ ةئام نم رثكأ ةمركملا ةكم مكح مهنم ىلوت ثيح م١0

 كلم نيسحلا نب يلع فيربثلا”مسرخا!ناكو م1974 قفاوملا /ه "١

 ىرخألا لودلا ضعب مكح منهلةناكتاشكأ ةداتق فيرشلا ةيرذ نم زاجحلا

 ةلودلا تلاز الو .«قارعلاو.نمتلاو:نادوسلاو ايكرت ىف تارامإلا ضعبو

 كلملا نب هللا دبع فيرشلا كلملا ةلالج ف نورألاب ةيداتقلا ةيمشاهلا

 هقيرشلا زاجسلا تلم ركلا ليش اجلا وج نذل كلدنلا قي نيستا

 ذاخفأو نوطبو لئابق مهو زاجحلا فارشأ لج ةداتق فيرشلا بقعو
 ىقبت امع مالكلا طسبنسو «مهضعب نع انثدحت دق .ةريثك تويبو رسأو

 . عسوتب هتدام يف لك مهنم

 .(نونلا) ةدام تحت «لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع - نييومنلا فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 . ةيلاتلا ةداتق ينب نم ءارمألا ةرجعشم : رظنا هز





١17 

 دشملا ةداتق لآ فارشألل ةعماجلا ةزجشمل

 لوألا يمن وبأ دمع فيرشلا

 عالأ
5 

 ل



1١171 

 دهع ىتح ةداتق فيرشلا دهع نم ةكم ءارمأ
 لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا

 ةداتق فيرشلا

 ه111-ه8 يلوث

 «عرفل ةرامألا سسؤم وهو

 هده"514-
 اها

 ةعطقتم تارم ةيتام ىلوت نيعبس_رخخ
 | نشيدتس وا فيلا |

 ده

 تاوتس <« مدل

 اهاإل.51-

 لزانت مث ادرفتمو اكراشم

 هيانبأل

 ءارمأ ةيئامث لوألا يمت ربأ دمحم فيرشلا هديفح دهع نح ذدانق فيرشلا بقع نم ىلوت

 ىزب

 و رم ارومأ لوح ةكم ءارمأ مهس ١ ين كيو :لوألا ىم وبأ دمحم فيرشلا بقع يف ةرامالا ترمتس 0 - 0 ءا9 1 71 هو كعب ب لو



 ةداتق فيرشلا ةيرذ نم عبني ءارمأ

 هي 0

3 
 2 3 م 4

 عبتي ةرامإ ىلوت نميف (ه)

 عازع يوخ فارشألا دم
 هبقع يف تناك

 ةرتف عبي ةرامأ
 نيعملا دبع *

 نيعملا دبع يوذ فارشألا دي
 عبلي ةرامأ هبقع يف ثرمتسا

١١ 17/ 



 (فاقلا) فرح /زاجحملا فارشأ مجعم ١18

 (؟7//)

 ةيبطقلا فارشألا

 .بيطلا يبأ دواد دالوأ نم ةيتسحلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 .ةيبطقلا ةداسلاو ءارمألاو 27نيدلا بطق لآ مهل لاقيو

 ةيساسألا عورفلا دحأ مهنوكل مناوغلاب نوفرعي كلذ لبق اوناك

 نب ساهو نب ةزمح نب ىيحي نب مناغ فيرشلا بقع "7مناوغلا فارشألل
 بطق فيرشلا ريمألا ىلإ ةيستي:ءازمألاب نوفرعيو ءدواد بيطلا يبأ
 فالخملا ةرامإ مهيف تناكو [ليشا شبل لا لامج ني دمحم نيب نيدلا
 نرقلا نم ًاضعبو يرجهلا,عساتلا نرقلا_يف,«نازاج ةقطنم» يناميلسلا
 كلذو تاونس عبرأ الإ ةيفاص َةَنَس نيعبرأو ةئام ةدملو يرجهلا رشاعلا
 .كولم ةعست اهلالخ ىلوت « .مناوغلا طوطشلا فارشألل ًافلخ

 بطق نب دلاخ فيرشلا ريمألا فالخملا ةرامإ مهنم ىلوت نم لوأو
 «يزامنلاو نامعنلا هل خرأ م518١ قفاوملا /ه 857 ةنس ىفوتملا نيدلا
 نب بيرد نب دمحأ نب يزعلا فسوي نب رماع فيرشلا مهئارمأ رخخآو
 ةكم ريمأ دي ىلع م1679 قفاوملا /ه 444 ةنس مهتلود تهتنا هبو .دلاخ

 :رظنيلف ؛نيبطقلا فارشألا .ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (1)
 يناميلا قيقعلا :نامعنلا ا ج 518 ص ء١ ج 144 ص عماللا ءوضلا :يواخسلا
 ىميقرتب 07 217 25١ ص ةنالسلا ةصالخ :يزامنلا 2148 .119 21١18 ص
 يناورسخلا جابيدلا :شكاع 187 170 ,118 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا
 باقنلا فشك :ىمزاحلا مماب ,8ىم5 5١٠١ ص نيينسحلا لين :ةرابز ء«59١ ص
 534 55١ ص ١ ج ىناميلسلا فالخملا :يليقعلا 21٠١ 1757 1958 ص

 ١ :(نيغلا) ةولم تعبت« متارعلا فارشألا +رظنا (؟)



 ١4 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 كاك ا

 . "7ةسرادألا مث ("7تاريخلا لآو (00نويجاوخلا

 ًِ ع 1 2 .٠

 36 !ههئارمأ ريهاشم نمو

 قفاوملا /ه 4175 ةنس تام رعشلل أبحم نساحمو مراكم اذ ًاليلج ًاليبن

 .ما1117

 دهع يف كلذو اهبحاص نباو نازاج بحاص :بيرد نب دمحأ فيرشلا ©

 قفاوملا /ه 887 ةنس تاكرب نب دمحم فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ

 . زيزعلا دبع هدلو هفلخو م06 قفاوملا /ه 81١1١ ةنس ىفوتو مااا

 دقو نازاج ةرامإ ىلوت :دلاجت نب بيزد نب يدهملا دمحم فيرشلا ©

 :اهنمو هتافص نسحل ءارعشلا هحلتمأ

 ًالملامه نهنإف مهريغ عد العلا بابرأ نيدلا بطق لآ نم

 - :مهئاملع ردهاشم نمو

 يف هل ريظن ال ناكو :ريمألا يداه نب دمحأ نب يلع فيرشلا ةمالعلا ©

 )١( (ءاخلا) ةدام تحت «نييناميلسلا نييجاوخلا فارشألا :رظنا .

 . (ءاخلا) ةدام تحت «نييومنلا تاريخ- لآ فارشألا :رظنا (؟)

 نب نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب سيردإ نب سيردإ فيرشلا بقع نم :ةسرادألا (5)

 انقيقحت يف ةسرادألا فارشألا عورف عيمج يف انعسوت دقو «طبسلا نسحلا مامإلا

 .اهمامتإ هللا ضيق «يرومزلل «اهئاحلصو برغملا ءافرش ركذ» ةطوطخمل

 .ةيلاتلا نييئاميلسلا مناوغلا فارشألا نم ءارمألا لوادج :رظنا ١)



 (فاقلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 نمم وهو ثيدحلاو هقفلا هرصغع ءاملع نع ذخأو هقفت دقو «٠ شيرع

 . شكاع هل مجرت ماما/' قفاوملا /ه ١741 ةنس يفوتو ءرعشلا لوقي

 ديج رعشو مظن هل ناك : يبطقلا ريمألا دمحم نب ىبحي فيرشلا ةمالعلا ©
 /ه ١١771 ةنس يفوتو هنامز ةردان ناكو ء؛هرصع ءاملع نع ذخأ دقو
 . شكاع هل مجرت م١185 قفاوملا

 هل روهشم ملاع وهو : فافحلا يلع نب نمحرلا دبع فيرشلا ةمالعلا ©
 هل تناكو «ضئارفلاو ثيدحلاو لوصألاو عورفلا ملع يف ةقئاف ةردق
 يلع نب دمحم مامإلا دهع يف ءاضقلا ىلوت ءبسنلا ملعب ًاضيأ ةفرعم

 .ما06 قفاوملا./:57390 ماع ةنس ةئام نع ديزي رمع

 ةصاخو نازاج ةقطنمب رضاحلا| دلهعلا يف نييبطقلا فارشألا نكاسمو

 , "7 ةتغابو نازاج

 فاطللا رهاوجلا :يمعنلا :رظنيلف ؛يبطقلا لآ فارشألا عورف يف عسوتلا بغر نملو )00(
 .ىميقرتب 51 250 ص ةفالسلا ةصالخ :عجار ءاعرف رشع ينثإ يزامنلا مهنم دعو اذخنف رشع ىدحإ مهنم لع ثيح ةقرفتم ىرخأو ىلوأل نلالو 2١58 ص



 ١1/١ (فاّثلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 (؟14)

 ةيواقذعلا 7يللق لآ فارشألا

 . ةيواقنعلا 0"2هللا ٍدبع لآ فارشألا عورف دحأ
5 5 + 2( 5 7 ِ 
 نب هللا دبع نب نسح نب ىللق بقلملا دمحم فيرشلا بقع مهف

 هللا دبع لآب كلذ لبق انقب نكرم وناكو انق ةنيدم تنطوتساو ةمركملا

 .رظاحلا دهعلا يف رهشأ يللق لآب مهنأ الإ

 :رظنيلف «هبقعو يواقنعلا -يللق دمحم فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(

 نسح ينب تابترم نأشب ةيعرشلا انق ةمكحم تالجس ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 راد - (م1847 قفاوملا /ه 10٠ م844١ قفاوملا /ه17717 نم) انقب ةيواقنعلا
 لجس - م1847 قفاوملا /ه ١١24 ةنسل انق تافلكم رتفد ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا

 لجس - م1848 قفاوملا /ه ١756 ةنسل انق ةيحانب نايطألا رتفد 244 نيع - 1

 مرحم ١١ يف 7٠٠١ ص م عباتت تافورصم لجس «ةناخ رتفدلا «ةيلكلا انق ةباين ةمكحم

 يواقنعلا يللق ىفطصم دمحأ فيرشلا لزانت هيفو م1910 رياني ١ قفاوملا /م 6

 .انقب فقولا ةراظن نع

 .ه "١154 هه ١7١١5 ءه 1١4١ ةنسل «ةيواقنعلا قئاثو ةعومجمو

 ,«198 .99 ءال4 ص رصم ةبورع لولمش ٠”7: ص ١ ج باسنألا رحب :يعافرلا

 نب طاسب نب كرابم نب طاسب نب بيكش نب دمحم فيرشلا بقع نم مهدع دقو) 84

 فاقوألا :يفيفع 2١69 :١ا/ ص ةيبهذلا زونكلا رقص «(هانركذ ام حيحصلاو اقنع

 بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ٠685 ص نابرعلا :رماع ناميإ ؛١5 .* ص

 ج ةيبهذلا رردلا :ديع دمحأ دمحم :34 57 ص فارشإلا :هسفن فلؤملا «8 ص

 117 سا

 .(نيعلا) ةدام تحت هللا دبع لآ فارشألا :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا يللق لآ ةرجشم :رظنا (*)



 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١1

 ىلوت نمم تيبلا اذه سأر يللق نسح نب دمحم فيرشلا ناك دقو
 ناكو «©0اهب رمتساو م1816 قفاوملا /ه 1187 ةنس لبق انق ةخيشم
 نب نامثع ثنب ةميجن ةفيرشلا ٌنهو ةيواقنع تافيرش ثالث نم ًاجوزتم
 نب بيلط نب نسح تنب ةمطاف ةفيرشلاو «ةيواقنعلا ناسح نب دوعسم
 فيرشلا يفوتو يواقنعلا نسح نب نيسح تنب ةمطاف ةفيرشلاو ناسح
 :امه هينبا يف هبقعو . يراقنعلا دمحم

 هابأ فلخ يذلاو :ينسحلا يواقنعلا يللق دمحم نب دمحم فيرشلا - ١

 .م ١9٠٠ ةنس اهب يفوت ءانق ردنب ةخيشم ىلع

 هنبا نم بقعأو :ينسحلا يواقنعلا يللق دمحم نب ىفطصم فيرشلا - ؟
 قفاوملا م 1849 ةنس رياني 77 يفرائنقب دلو دمحأ فيرشلا ديحولا
 ميهاربإ نب دمحم تنب ةجيدخب ةقيامل| المأو ه ١7١79 بجر ا"»

 نيدلا مولع سردو «ميركلا نآرقلاظفحتنمم وهو ؛يواقنعلا جارس
 تاعزانملا ضف يف يعسلاو ئوفتلاو حالصلاب هفرعو هتريس تدمحو

 هتجوز نم ءانبأ ةتس بقعأو انقب همساب يمالسإ عمجمو دجسم هلو
 هبابش شاعو «هللا همحر يواقنعلا نسحم دمحم تنب ةمطاف ةفيرشلا
 انقب نفدو اهب يفوتو براغ سأر ىلإ لقتنا ةقدرغلا ىلإ بهذ مث انقب
 م 1854 ةنس ربمفون ١7 يف يفوت ثيح ةنس 14 زهاني رمع نع
 ني 14 هيو يسحر 17 قفاؤملا

 - :مهريهاشم نمو

 مرحم 4 يف ةقدرغلاب دلو :ينسحلا يواقنعلا يللق دمحأ دمحم فيرشلا

 :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد )١(

 هيفو م٠140 قفاوملا /ه ١7817 ةئسل 77 ص 650 لجس :(انق خيش يللق نسح دمحم)
 م١141 قفاوملا /ه ١18 ةنسل ١9 ص 51 لجس ؛(انق خيش ةالادبع نسح دمحم)



 /١1 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 000000 عا

 ريبكو انقب فارشألا رابك نم ناك دقو م1977 ويلوي ” قفاوملا/ه 5

 يذ 7 يف انقب يفوتو ءانقب ميلعتلاو ةيبرتلاب قباسلا ماعلا ريدملاو يللق لآ

 كرا تفيرشلا ديمعلا ةاناو .م1990١ ليربأ 5 قفاوملا /ه ١510 ةدعقلا

 بحاص ءايض دمحأ فيرشلاو رمحألا رحبلاب ةلودلا نمأ ثحابم ليكو

 .مجعملا اذه

 يف يللق لآ ريبك :ينسحلا يواقنعلا يللق دمحأ نب ىفطصم فيرشلا

 ناضمر ١ قفاوملا م 1947 ةنس رياني 5 يف انقب دلو ءرضاحلا دهعلا

 فيرشلا روتكدلا هانباو ءًاقباس ةرهاقلاب ميلعتلا ماع ريدم ءه ١75١ ةنس

 ةرهاقلا ةعماجب لافطألا بط يف ريتسجاملا ىلع لصاحلاودمحأ

 : انس يكد ةنزامك علو نوفر مجم ب قلو

 ةنيدمب دلو : ينسحلا يراقنعلا يللق دمحأ حاتفلا دبع فيرشلا سدنهملا

 لصح «.ه ١77٠ نابعش ها قفاوملا م 1941 ةنس سطسغأ 1 يف انق

 ةرازو ليكو لمعو م191/ا/ ةنس نّيدعتلا .لاجيم يف ريتسجاملا ةجرد ىلع

 فيرشلا هنباو ءانق ةظفاحمل مث رمخألا رحبلا ةظفاحمل يرابكلاو قرطلا

 .ناريطلاب سدنهملا دئارلا دمحأ

 يف رضاحم ذاتسأ : ىنسحلا يواقنعلا يللق دمحأ ىبحي فيرشلا روتكدلا

 ىلع لصح ءرطقو تارامإلاو ةيدوعسلاب ةيبرعلا تاعماجلا نم ديدعلا
ةبيرضلا زجح» اهعوضومةلاسر يف ةاروتكدلا ةجرد

 ةسارد عم عبنملا يف 

 تاداسلا ةيميداكأب ةبساحملا مسق سيئرو ًاذاتسأ ًايلاح لمعت ةةتراشم

 تافلؤم هلو ةيميداكألاب تاراشتسالا زكرم ديمعو ةرهاقلاب ةيرادإلا مولعلل

 (ةيدوعسلا ىلع قيبطتلا عم ةيبيرضلا ةبساحملاو ةاكزلا) :اهنم هصصخت يف

 ءىدايم# باتك م1447 قفاوملا /هغ 141* ةيدوعسلاب خيرملا راد عبط

 ه 1١575١ ةنس ةرهاقلاب عبط «ةباحصلا عومد) باتكو «ةيلاملا ةبساحملا

 .تاساردلاو ثاحبألا نم اهريغو

 ميلعتلاو ةيبرتلاب هجوملا :ينسحلا يواقنعلا يللق دمحأ دومحم فيرشلا

 ان



 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١17/5

 شتفملا : ينسحلا يواقنعلا يللق دمحم نب ىفطصم نب حالص فيرشلا
 .انق ةمكحمب ماعلا ريدملاو انق مكاحمب

 .انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب تابتكملا



 و١ ١

 ١ ةيواقنعلا يللق لآ فارشالا ةرجشم

5 / 

 يتواغنمإلا هللا دبع ني 5

 هللا دبع لآ دح





 ١ 11// (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 )٠م؟(

 ةبسحألا ةلدابع هللا راج لآ ليلق لآ فارشألا

 راج لآ  ليلق ريغصت . .ةروسكملا ءايلا ديدشتب  لّيلق لآ فارشألا

 . ةلدابعلا (0]ن راج لآ فارشألا عورف دحأ مهو «ةلدابعلا هللا

 ةلدابعلا فارشألا ةفاكل ًاخيش عرفلا اذه سأر ليلق فيرشلا ناك دقو

 رضاحلا دهعلا يف ةفورعملا) ينثّمْلا قتيرق نونكسي مهو .ةبسحألا يداوب

 ةيرق نكسي نم مهنمو ةريفو ةيفؤج آلم اهبو ةعارزلاب ةينغ يهو (يشرجلبب

 .اضيأ ةبسحألا ىداوب ةلينلا

 تهتنا نأ دعب كلذو «ءةفاك ةبسحألا ةلدابع ةخيشم مهيف تناك دقو

 :مهريهاشم نمو
 ةخيشم ىلع هابأ فلخ دقو :يلدبعلا ريبكلا ليلق نب نيسح فيرشلا ©

 .ةيسختألا ةلدابع

 . هيبأل افا ةيسحألا ةلدابعلا خيش :روكذملا نيسح نب كفا فيرشلا 2

 ةلدابع خيش ناك دقو :يلدبعلا نيسح نب دمحأ نب يناثلا ليلق فيرشلا »

آ نم خيش رخآ وهو «هيبأل ًافلخ ةبسحألا
 ءانبأ مهنم اهملست مث «ليلق ل

 نب كيبحأ فيرشلا لج وهو ةلدابعلا دعاسم يوذ فارشألا نم مهتم ومع

 .(ميجلا) ةدام تحت «ةلدابعلا هللا راج لآ فارشألا :رظنا )١(



 رو لا اولا اتاك درب 205917517720525 ٠ ا سل 55 22 7 (فاقلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١14
 هترجشم يف ةبسحألا ةلدابع ةفاك باسنأ عمجب ماق يذلا يلدبعلا ليلق
 املك

 هنع تزخأ يذلاو ةبسحألا ةلدابعب ةصاخلا (يمن 9 بقع يف يرلا)

 . مهتايورم نم ًاريثك



 دوصلا قحلم



 : 00 تا الرس

 لأبو



دج رعفلا ٍنيسِح نب ناطلس فيرشلل .روصلا سلجم ("9) مقر ةروص
 يوذ ةيرق - ناطلس يوذ 

 ه١ 4 ١7 ةنسأ لاوأ عيبر ” يف|ةيل يداوب نال

يداوب هلزنمب رعفلا ناطلس يوذ دمحم نب روتسم فيرشلا عم فلؤملا (4 0) مقر ةروص
 يف فئاطلاب ةيل 



 "و

 ه١ 411 ةئنس نابعش يف اهراوجب فلؤملاممِظيَو ةمطافاييداوب ءافرطلا ةيرق لالطأ (4 )١ مقر ةروص

 رصان فيرشلا هنباو يلدبعلا يدومحما نيطبلا وبأ كرابم نب يزاغ فيرشلاو فلؤملا ( 4 5) مقر ةروص

 ها 411١ ةنس نابعش ىف ةيدشرملاب هلزسمب يتاكربلا دعاسم لآ ملاس نب يلع فيرشلا لزنمب



 ةباسنلا خرؤملا ةروصلا يف رهظيو فلاطلاب ءافارعلاب يذاوجلا قياش فيرشلا نصح (47”) مقر ةروص

< 15 . 
 ديز لا رومهنم نب دمحم فيرشلا

 سهل

 يودل يهو ه١ 4 ١؟ ماع ةدعقلا يذ يف ةطماصب تاريخ لآ فارشألا ةعلق نم ءزج (4 4) مقر ةروص م وذل 3 " 5 : مل 5 0 ا ب هاو |
 بلاط ىبأ



 بن 4 5 منسم 0 ام اني 0 ةب و ةيسحأللا ةلدابع ةرجشم بحاص ىلدبعلا ليلق نب دمحأ فيرشلا عم فلؤملا (45) مقر ةروص ع

 ه1 417 ةنس ىف ةبسحألاب يلدبعلا ةفه وبأ تاكرب فيرشلا نصح امهفلخ



0 

03 

 عج

 20 ل
 2-2 ع

 0 1 يد فين
 : ديا 5 دعس -

 ةدهو فت ئاطلاب طهولا ةيرقب ديز لآ هللاديع لآ دمحم نب روصنم فيرشلا رصق رصق لالطأ (48) مقر ةروص

 رورس نب هللادبع لار روصنم نب دمحم فيرشلا ةباسنلا خرؤملا نم ةادهم ةروصلا



 ةروصلا يف رهظيو ؛تاولعلا فارشألا خيش ميئولعلا ةزمج+نب يلع فيرشلا عم فلُوملا (45) مقر ةروص
 تاولعلا فارشألا نم اًضعلو يتاك ربل ٍيزاغ نب ميشح فيرشلا ةباسنلا

 اهيف رهظيو ه١ 411١ ةنس ةمطاف يداوب ةيواقنعلا فارشألا نم عمج عم فلؤوملا )2١( مقر ةروص
 ةمطاف يداوب ةدمعلا فرش نب ديز فيرشلا



 ها 5١١ ةنس نابعش يف ماشلا ىدهب روما فارشألا 1111111111

 رومعلا ف فارشألا ةفاك خيشأ يارمعلا هللا بلبح فيرشلا فلم لا راسي ىلعو

 1 0 هو 81 عم
00 34 4 

2 0 2 1 
 يع ا تقع 0

ٌْ 3 000 0 0 

هقلانابع النيش اوعي قااللاب توقنلل ىومتلا اقش قايرشلا ربل دهاش (61) مقر ةروص
 اجلا ني 

 هك ١ 5 ةنس ىفوتملا



 فئاطلاب باحر يداو ىلع فرشملا ..يلكبعلا نيعملا لع فيرشلا رصق لالطأ (27) مقر ةروص
 دا 59١ نابعش يف

 ةكم ريمأ ,نوع لآ اشاب يلع فيرشلل فئاطلاب اربش رصق (© 4) مقر ةروص



 -. بي د 099 11 13408 _ سكك“:

 موجنلا عماول ةركعشم فحاص يسدم فيرشلا طسوتي فلملا (ةه) مفر ةروص

 . 1 ٠

 يلدبعلا نوع

 لاء سرس ء,ء تهت عساس 8

 نيحا م17 لعمل تلخو وما عاف بعيب يأ +

 مب "لا ددحاب -:نء بلاك كرفس يسم

 ين دع

 هب كلتا :اوسمللا أ ند 1 ا لولا ل الا ا دي
 صربقب كينالسب زاجحلا ريمأ ديز لآ دعاسم نب بلاغ فيرشلا ربق (25) مقر ةروص

 اع
 نع
 لس



 ني 0

 ةدجب هلزسمب بلاغ لآ فقو رظان/ بلاغ [َقيف) بلاط فيرشلا عم فلما (07) مقر ةروص ها 411١ ةدجب هلزن ه لآ ففقو رظا ا » ٠

 ةنس نايعش ؛ةمطاف ى 3 5 :
 : ةمطاف يداوب ريغصلا حودلاب يثيغلا عازه فيرشلا رصق لالطأ (28) مقر ةروص

 ها



 ليلا (سراهفلا) /زاححلا فا رشأ مجعم

 عورفلاو لئابقلل ةيساسألا سراهفلا

 (ىناثلا ءزجلا»

 ةحفصلا ةليبقلا مسا لسلستلا

 «نيسلا فرحا

 راقت را جرا و تيكاربلا ةيحولم وبأ ملاس ووذ فارشألا 3-7

 ااا م 1 ةيواقنعلا ٍجارس لآ فارشألا 39 64

 هوم ه1 ا رورس ووك فارشألا" :. 8

 ة4426850 61 كاذا ىلا :فعس ووذ فارشألا ..-

 97 ياك م يسلب ما نس نس وك ةيرورسلا دعس لآ فارشألا ١7

 اا ني تيكاربلا ديعس ووذ فارشألا 2 4

 اا اا اداوجلا ديعس ووذ فارشألا - 648

 1 اذ ذز ز ز ز ز ديز لآ ديعس ووذ فارشألا 39٠

 ا م 1 100115 ةلدابعلا ديعس ووذ فارشألا - ١

 فيد كعب . ءارمألا مشاوهلا ديعس ووذ فارشألا 3-9

 اذ 7 ةلدابعلا ناطلس ووذ فارشألا _- 37

 1 ا و ةلدابعلا روعفلا ناطلس ووذ فارشألا - 8

 0 ااا ةمعانملا ناطلس ووذ فارشألا -

 ا ااا 1 «ةربانشلا» ةيمالسلا فارشألا 39 5

 1 رومعلا ملاس ووذ فارشألا 7



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم للنحل

- 6 

 5 دوا

006 

 را

144 

1: 

 8ك

 تك

 5 0 كف

١6 

67 

 ةيراجهلا ميلس ووذ فارشألا

 اداوجلا ناميلس ووذ فارشألا

 ينازاجلا ناميلس ووذ فارشألا

 2000 ةربائشلا ناميلس ووذ فارشألا

 0ظذ110 زومحلا ناملس قوت فارشألا

 ةحجاورلا ناميلس ووذ فارشألا

 ينسحلا يوادهملا ناميلس لآ فارشألا

 ةمعانملا ناميلس ووذ فارشألا

 ' ميدوفاكللا قانطبلا نائس لآ فارشألا

 نيزلو جملا دنس لآ فارشألا

 ةمعانملا دنس ووذ فارشألا

 تيكاربلا رومعلا دئس ووذ فارشألا

 ةيواقتعلا يديس لآ فارشألا

 2230 نويناميلسلا فارشألا

 «نيشلا فرحا

 559 ةيدومحلا نانطبلا ركاش لآ فارشألا

 اداوجلا ركاش ووذ فارشألا

 11111 ةلدابعلا نيهاش لآ فارشألا

 ... ةلدابعلا مشاه لآ نيهاش لآ فارشألا

 0200111 ةلدابعلا نيهاش لآ فارشألا

 ةوودودوووووجوولل

 ةووورروؤرؤنوومول

 0000 ل

 هيرب ع مم موورو ورد عععو

 00 لل

 ىمووووع

 ةهوييعيب عع ععءمووووعع#

 ةوةووويييبيوووروففم#

 0 لال

 ءييعوووووورورمعو

 ةهوديموعو ميرور رو مج ع عع عم

 0021 لل ل لل

 نوني ءبععووعوعوووعورورعو

 هوويويووووور ومو بم عع ع ععععو

 .ءوييوووؤوو زوزو دو دعو عوقوتل

 وهووووميمي ممم مروروو ربو موعععم

 0 لال

00 

 ءووومي عمم ءيوووود د مووعا»#

 00 لل

 ةييووووووو ومما

 وووءوعوورزو وا عو ووو جوععم

 ووروروورر ووو و ووب مرر ريوعع#

 ةةورييييرووو ووو ورورد دععل#

 وووووويدسمعنفو ع عورورررتقلل

043554١ 

 : "4”<غ/

"617-58 

"01/507 

"5560 49 

151535 111 
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 ا _ 1/0

 "ال4 _ "الك
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 ١و (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 11 1 ا ا مدام اداوجلا قياش ووذ فارشألا - ١م

 اناا 121 - يو عقب نيزاوجلا ريبش ووذ فارشألا _ 65

 لاا يس سو وسما بتم ةمعانملا ربتش وذ فارشألا 2 5

 ا ةيراجهلا ديدش لآ فارشألا ١-

 ا م ع نعم تيكاربلا فرش ووث فارشألا 395

 را عتيل ا لا تازارحلا فرش ووذ فارشألا 39

 7 ا ا وسما و يلدبعلا ناطلس نب فرش لآ فارشألا - 64

 111 ل“ يا ةيناتعلا فرش ووذ فارشألا -_65

 78 يال  س س ةيواقنعلا يواقرش لآ فارشألا 9 75

 اوال ال15 ٠ تيستسساد  س رومعلا ةلفاعشلا فارشألا - 6

 الود 244 و ةحجتاورلا ليعش لآ فارشألا 2-6

 00 ةيناميلسلا يخامشلا ونب فارشألا - 8

 وا يتلا ويس رد ا ا مل ةربانشلا فارشألا _-

 ار نتا سس وسع ةرباتشلا ريتك وود كارشألا ااا

 ا 0 1 1 1 11 تيكاربلا ةرباتغلا فارشألا

 لااا تيكاربلا ةركاوشلا فارشألا د 1177*

 ال١ ست هس و هيكارلا يردعلا ةركاربللا ؟فلرخألا :كوزنو

 (داصلا فرح»

 اا ا ا 0 2 ءارمألا مشارهلا حلاص ووذ فارشألا - ١

 ارا ا يش ناواجو ةكم لهأ ةلدابعلا لماص لآ فارشألا 39 5

 4 ابا سس تلا ةينر لهأ ةلدابعلا لماص لآ فارشألا 1 ١/ا/



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم 14

 نا ا ير اا ا بوعصلا فارشألا 9 8

 ااا 1 ز ز ز ز ز نادمصلا فارشألا 9 4

 لام ةيواقنعلا ريغص يبأ لآ فارشألا 39

 (ءاطلا فرحا

 را جا“ ام تيكاربلا نيسح يوذ بلاط يبأ ووذ فارشألا 0١

 0007 نويتاريخلا بلاط يبأ لآ فارشألا -

 0000777 1 1 1 1 ةربانشلا بلاط ووذ فارشألا 7 7

 11 ال ا يس يسم ةشياجملا ناشرط لآ فارشألا - 64

 ا ةيؤادهملا سميلط لآ فارشألا - 66

 م1211 يس ل لل بيطلا يبأ لآ فارشألا - 7

 (ءاظلا فرخ

 خزي ايدل نريتاريخلا رفاظ لآ فارشألا - 87

 ا 0771 1 ز ز ] ةحجاورلا رفاظ ووذ فارشألا 2-4

 ما ناكل ١ ويست هسا سو ويسمم ةيراجهلا رفاظ ووذ فارشألا 29 6489

 «نيعلا فرحا

 ااا 2 1 8 تيكاربلا زيزعلا دبع ووذ فارشألا

 ا ل الا م ةمعانملا زيزعلا دبع ووذ فارشألا 0١

 00 ااا ع م2 5 ةيواقنعلا ىرصب رداقلا دبع لآ فارشألا - 1

 11 يوادهملا ةدبع لآ فارشألا 1

 مال 888 ل تيكاربلا نيسح يوذ ميركلا دبع ووذ فارشألا - 54

 مل0) را 4 نيون تمم وو ووردت ممم م ململ ثرحلا ميركلا دبع ووذ فارشألا 6



 ه١1

 11111 ةيراجهلا ميركلا دبع ووذ فارشألا - 7 م65” م65

 11111111 1 ]1 ]ز ز ز ز ز]ز ز ةلدابعلا فارشألا - 417

 1111111 1 1 ةبسحألا ةلدابع فارشألا 4

 21110 تيكاربلا ميهاربإ يوذ هللا دبع ووذ فارشألا 37 8

 30 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا هللا دبع لآ فارشألا 9_2

 201111111100110 ديز لآ هللا دبع لآ فارشألا 3١-

 00000 ةرباتشلا هللا دبع ووذ فارشألا -

 325251301001001 ةيواقنعلا هللا دبع لآ فارشألا - ٠

 220111106 ةبيئتحالا ةلدابع هللا دبع لآ فارشألا -4

 22110 ةيراجهلا اءام ؤبأ هللا دبع ووذ فارشألا 6_2

 ا ا ةمعانسلا زهثلا ديع ووذ فارشألا 7_2

 12111111111 ةيراجهلا هللا دبع ووذ فارشألا ٠7

 271100 ءارمألا مشاوهلا هللا ديبع ووذ فارشألا 2-4

 215210 ةيدومحلا ناتطبلا ديجملا دبع لآ فارشألا _269

 21711111 ةحجاورلا ديجملا دبع ووذ فارشألا ٠-2

 227110 رومعلا ديجملا دبع ووذ فارشألا _0ذ

 ا م ةيدومحلا نانطبلا كلملا دبع لآ فارشألا 0_2

 غ2 ةحجاورلا كلملا دبع ووذ فارشألا _- 7١

 2111110 ةيراجهلا كلملا دبع لآ فارشألا 6_2

 222111 ةيراجهلا معنملا دبع ووذ فارشألا 2-6

 111110110 ةمعانملا نسحملا دبع ووذ فارشألا 9 7

 م١1 606

 م50 - م1[65

 مكأ ملكك

 مالا" _ ملال»

 مما _ مالو

 886 مثلا

 م١863 _  ممك

 م8440 _ م61

 م44 5

 ناو

 :6 840١0

 5١ 5١04 ا/

 1١ 9١5١

41-7 

5-1-6 

495-51 

5150 

5 _ 454 

 نرنر ك يدرج

 والاب _ر “م



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم ١145

 -51ا/

51١ 

375 

1 2 

 س1

7717 

04 

00010 

1 1- 

0 

 هةدفض

50 

5 

 ل5

2 

 ةيدومحلا نانطبلا ركب ىبأ نيعملا دبع لآ فارشألا

 ةيراجيلا: ةيعبلا فيع لآ :قارشألا

 ةحجاورلا يبنلا دبع ووذ فارشألا

 ثتيكاربلا رومعلا ديبع ووذ فارشألا

 تيكاربلا اضر يوذ هللا ديبع ووذ فارشألا

 11711111119 ةيراجهلا هللا ديبع ووذ فارشألا

 ةيواقثعلا يرصب نسح نب نامثع لآ فارشألا

 اداوجلا نالجع ووذ فارشألا

 اا :ةؤي..... رومعلا ةطمارعلا فارشألا

 ةلداتعلا ةيدومحلا ناجرعلا فارشألا

 ةيواقنعلا ىَرّصِب جورع لآ فارشألا

 ينسحلا فاسع لآ فارشألا

 نويتاريخلا ليقع يبأ لآ فارشألا

 رومعلا تاولعلا فارشألا

 ةيواقنعلا يلع ووذ فارشألا

 ةيواقئعلا يرصب نسح نب رمع لآ فارشألا

 ةيواقنعلا يرصب دمحم نب رمع لآ فارشألا

 ةربانشلا ورمع ووذ فارشألا

 يرمعلا لآ فارشألا

 ةونفوموندوفرمموعم

 ةوررو اروع

 مم مم مرر والعلم

 ةويعفوووورعمرل

 0 لال

 001 ل لل

 0 ل ل لال

00110101111111 

 000000000000000 ل

 ةوووووو واو علل

 0 ل للا

 هةووؤووووموممووور ووو وو موو جعل

001 

 00 ل لل

 ووووووووووووععع ءوعع ءعلوعععرعقعمو

 ةووبم سومو للم ممم ممم عل»»

 0000 ل

 ووويوعر موف وموومم

 وو ووو اا مع»»

 ةدععنوووععفوعررللا

 ءوويففردلوعوفعوعوو

 ةرويوووميو ع معمول

 00001010111111 لل

 ةهوميممعممورورعلل

400١-48 

 ١ه4ة _ ة4م8”7

40456 0 

 /اهة  _ 5١ة

414 

 ةالا _ 4077

 فز

1 

١١١8 



 ١١ 41/ (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 0 اا001 ذا تيكاربلا رومعلا فارشألا - 34

 لاذ 1 نانع ووذ فارشألا 9 4

 01 تيس سس نيزاوجلا نانع ووذ فارشألا 2

 ااا لااا 1 1 1 1 ةيواقنعلا فارشألا 0١

 1١78-٠١51 .....تسيي.. ةيواقثعلا يرصب ىلع اقثع لآ فارشألا 91

 الل م 1 1 يواقنع لآ فارشألا - 747

 7 ناسا سس يي اساب ةيواقنعلا ةبينع لآ فارشألا 4

 0000077 1 ديز يوذ ةيجاوعلا فارشألا _ 6

 00 لل ا ”نبت: ؟يلدابعلا نوع ووذ فارشألا 9 5

 11111 ةيدومحلا نانطبلا نوع لآ فارشألا 2917

 0 0520200--7 فايع ووذ فارشألا 29 4

 ا ل ل00 نويناميلسلا يرامعلا ونب فارشألا 4_9

 («نيغلا فرحا

 اال بلاغ لآ فارشألا 0_9

 اذ 1 ةميشغ لآ فارشألا 2١_

 ا م7 0 ز 0 ز 7 ز 0 ز2ز 2 ز مناوغلا فارشألا 29

 ا ا بلاوغلا فارشألا *7٠_

 مم و١8 تازارحلا ثيغ ووذ فارشألا 9 4

 1121 تيكاربلا نيسح يوذ ثيغ ووذ فارشألا -6

 زد ب بسس تيكاربلا ثيغ ووذ فارشألا 29 67

 ام ةربانشلا ثيغ ووذ فارشألا _- ”ها/



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم ١١5

 مة37 

4 

21“ 

0 

- 7 

 ” و

 ل 7/1:

0/0 

 نويكتافلا فارشألا

 ةلدابعلا ةيدومحلا رخاف لآ فارشألا

 تيكاربلا ةرصاوتلا دياف ووذ فارشألا

 ةيراجهلا زياف ووذ فارشألا

 ةلدابعلا نتف ووذ فارشألا

 ةلدابعلا روعفلا فارشألا

 ةيواقنعلا يدنف لآ فارشألا

 ةئيلف لآ فارشألا

 ةيزاختكهلا داهف ووذ فارشألا

 اداوجلا ديهف ووذ فارشألا

 ةيراجهلا ديهف ووذ فارشألا

 ثرحلا ةدهفلا فارشألا

 ةلدابعلا ةيدومحلا رخاوفلا فارشألا

 نويتاريخلا زاوف لآ فارشألا

 ةيواقنعلا لاوغلا لآ فارشألا

 نويتاريخلا نازوف لآ فارشألا

 «فاقلا فرح»

 نسح يوذ مساقلا يبأ لآ فارشألا

 دمحأ نب نسح لآ مساقلب لآ فارشألا

 -وبوييعنروززودودر ع وععل

 وووروعو

 00 ا ا ا ا ا ااا ل لاا

 000111 ل ل

 ةهووووو لمع عل#

 0110 لا

 21010101 1 000000000 لل

000 

 030 ل لا ل ا لا ىو

 2000 ا ااا ا ا ل لالالالا

 ةووروو ووو و و روي رورو عع ع عجم م »ومقتل

 ةووووو ووو عاام عا

 نودع ع موو وه ووو و ووور و و ع عيه هه 9#

 ةووووويوو روووعه و ع م ادع عع »ععو

 ةووووو ووو ندر وورود رو وععل

 هةهووؤوؤ وللا علل

 دةووووؤوو ووو وو ع للا

 رووووعم ووو ااا عع#

 ةويوورووووورو روععووووومعراا

١١٠١ 8 

11121 

11 

١١١١_- 0101 

١1 11. 11/ 

 ا سرك ل

١١١7/7 174 

١٠١-48 

11 

11727 

١1 1 

١1+58 

١١52 

1١157 

١١7 - 0: 

١١8 

 ١٠6١ همه١١ُ

 /١١61 ترىكل_ ١١



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 تا

 1 ا/ال

700 - 

0348 

54٠ 

 1112111111110 ةيواقنعلا يللق لآ فارشألا

 ةبسحألا ةلدابع هللا راج لآ ليلق لآ فارشألا

 انا

 ةووعووو و وووفوح

 ةهزويعوززوورففوو

 ا لا

 ليحل

١١٠5١ 049 

 ل ل

 ١١64 مم١١

 ١/١١1 ه١١

 /لا/١١1 _ 4/١١

١١.8 



 تقمع نالت تف
 »ب »” نص عضو نمش ىض وس د اع كي

 ( تايلبلا سي اهرمطو سضلاور ريف ماع عرفت انتو )



 ل نيإع ف5 ا مد دم وا سر همر رز

 تلَّوملل ةظوفُحي عبطلا قومي ني لباب

 مك... 4 ص 851

 تاير َةَسَسوَم
 ”ةلاقرمج اولا ةيعانس * اخلإ
 مسسلا 222
 اقر و9 + بكمرص - 700+ #2 . للسكاذ 508857 : فئات - كمانبل د تدريب

 ماا تانج مرا اق اعاماط : لكزؤرزكلارُ نس 70١45 خ رويس ل



 وع ا#وا_ 0 0

 ,صيقكو رم فيلات
 قسني) ادن يالقرم فاض تدر ا سوال 1 ا 10110 000

 | يد

353 

 تكف

 عيبزوت

 تاَيرلأةسَمؤم





 (فاكلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ضرع

 فاكلا



 م م

 أبوك



 1 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟81)

 ()تيكاربلا ءامركلا فارشألا

 فارشألا عورف دحأ مهف «يميرك مهدحألو ءةمركلا مهل لاقيو
 . تيكاربلا < "ىسوم يوذ : 00 (0 5 ١

 نب ىلعي نب دمحم نب "7هيركلا دبع فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن مهف
 نفيرشلا ناك دقو «تاكري فوك ةفاك دج تاكري قب يصوم نب ةدمجع

 عيبر لئاوأ يف ةمركملا ةكم ةرامإ:نئلوت نمم عرفلا اذه سأر ميركلا دبع

 ةنس ةدعقلا يذ ىتح ةعطقتم/”ٍتارَميِشألث اهالوتو ءه5١١١١ ةنس ىناثلا
 :روهش ةرشعو تاردس تلطحوه ماكل همكح لمجمو ه0
 ناكو ء«اذه ىري فلأك ذدلو ضاعت يل يف ىري نأ ءاش نم : هيف ليقو

 لاق هيفو «ءقرطلا تنمأو «دالبلاو دابعلا م تحلص ام حالصلا نم هيف

 :رعاشلا

 ميركلا دبع بطقلا فيرشلا كلم ميقم ميعنو ميرك كلم

 :رظنيلف «ءامركلا فارشألا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(
 .45 ص برعلا ةريزج بلق :ةزمح داؤف 20505 ص ا/ ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع

 ج 2177١ ص ١ ج ةمجعم :رساجلا دمح 2147 ١15 ص هتلحر :يتاكربلا فرش

 :يدالبلا ١5١. ص نويعلا 4١« ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم .794 ص ؟
 لئابق مجعم ء5١ ص ءال ج ء40 ص ءه ج ١1. صأ١ ج زاجحلا يلاعم مجعم

 ةكم ملاعم ء5١ «7١5؟ :58 ص :زاجحلا بلق :«405 ؛54١7 ص زاجحلا

 .018 ءاله١ 754 ص
 .(ميملا) ةدام تحت «ةيتاكربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا (؟)

 . ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا (9)



 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 ميقتسملا جهنملاو ىقتلا ىلع ةليتم هللا عنصي كلم

 0701018 قفاوملا /ه 1١1 ةنس اهب يفوتو رصم ىلإ هجوت مث

 :اميدق هبقع ريهاشم نمو
 /ه ١١١ا/ ةنس ةدج لخد دق ناكو :ميركلا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 نم تاكرب نب ديعسص فيرشلا نكمتي ةي مل ثيح م6 قفاوملا

 نب دعس نب ديعس فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأل ماق مئاق ناكو ءاهلوخد
 .دير

 ريمأ نيبو هنيب ةرفانم تثدح يذلا وهو :ميركلا دبع نب دمحأ فيرشلا ©

 ىلإ تدأ «ديز نب دعس نب ديعس ني دعاسم فيرشلا ةمركملا ةكم

 .م11774:قفاوملا /ه ١١1/8 ةنس ريبك بارخ

 لازت الو مهعرازم تناكو ؛ةدجإب مهنمو .ةمركملا ةكمب هبقع لجو

 ةيرق نع دعبت يتلاو مهيلإ ةبسن يميركلا جف:عبارم ثيح ؛ةمطاف يداوب
 نم برقلاب رفيصألا ةقطنمب هتيرذ نم ضْعَب نكس امك «مك ١ ةميمحلا
 نع يمنتو اهب ةصخاش مهروصقو ؛مهكالمأ ضعب تلاز امو يسيمشلا
 نب دمحأ نب يلع فيرشلا رصق اهنمو .ذوفنو ءارث نم هوغلب ام ىدم
 عباتلا دجسملاو ةفايضلا راد اضيأو ءنسحم فيرشلا همعو هيبأو روصنم

 .نآلا ةمطاف يداوب رباربلا ةيرق نكس نم مهنمو روصقلا كلتل

 :ثددحلا دهعلا يف مهريهاشم نمو

 فيرشلا تنب جورت : يميركلا دمحأ نب روصنم نب دمحأ فيرشلا ©

 :ميركلا دبع فيرشلا ةريس يف عجار )01(
 ١ ج نامزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 7١8. ص 7 ج مركلا حئانم :يراجنسلا
 :هسفن فلؤملا ١4١: 1١57. ١15« ص مالكلا ةصالخ :نالحد 1١55. ١0١. ص
 :يلكرزلا 26٠ 1 ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم ؛7١ ص لودلا خيرات
 ٠ ص 7 ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا .055 ص ؛ ج مالعألا



 |( (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 ةيبرعلا ةروثلا لاجر نم ناكو «يتاكربلا عازه نب دمحأ نب دعاسم

 نب يلع فيرشلل ًاليكو حبصأ مث «برح خياشمل اخيش ناكو .ىربكلا
 ةنيدملا ريمأ ناكو فارشألا مكح ءاهتنا ىتح زاجحلا كلم نيسحلا

 .©)8 1755 ةنس ىلوألا ىدامج ١4 يف اهميلست مت ىتح ةرونملا

 ةكمل مث ةدج ماق مئاق ناك :يميركلا روصنم نب نسحم فيرشلا

 نسحملا دبع نب فرش فيرشلل افلخ نيسحلا فيرشلا دهع يف ةمركملا
 ءانثأ برح لئابق دئاق ناكو "27ه 1707 ةنس مرحم 59 يف يتاكربلا

 نابإ ةدجل رصاحملا شيجلا سأر ىلع ناك دقو ؛ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا
 ةدج هدي ىلع تملسو «كارتألا ديف ىلع حب نيسحلا فيرشلا ةضهن
 ناك ثيح «م917١ وينوي 7 قفاوملا /ه 4*١ ةنس نابعش 6 يف
 . 0زاجحلا كلم نيسحلا نبرّيلع ثفيرشلا ةموكح يف ةيلخادلل ًاريزو

 ةئنس لوأ عيبر ١١ يف دلو : يميركلا روصنم نب دمحأ نب يلع فيرشلا

 «فارشألا ءالضف نم نابكو .م1484 ساني ٠١ قفاوملا/مه ١

 يداولاب ةدومحم تلاز ال هتريسو «لاجرلاب ةفرعمو ةسارف هل تناكو

 نم اهلوح امو غبار ىلع ًاريمأ ناك دقو «لاجرلا نيب ةمركملا ةكمبو
 ةدج ةرامإ ىلوت مث «يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف برح رايد
 رومأ عيمج يف هيلع دمتعيو نيسحلا فيرشلل نيبرقملا نم ناكو
 يفوتو ريبك ماقم اذو «ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا تادايق نم ناكو «ةلودلا

 ص ةنيدملا خيرات نم لوصف : ظفاح يلع «718 ص ةنيدملا ملاعم خيرات : ىرايخلا

 ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن ٠571 ص ةنيدملا ءارمأ خيرات :ينغلا دبع فراع .54 4

 7 و
 .ه 171/ ةنس مرحم 14 يف 7717 ددعلا :ةلبقلا ةديرج

 زهاني رمع نع ١515 ةنس يفوت «يميركلا روصنم نب يلع نب نيسح فيرشلا ةياور
 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن «59 ص  ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع «ًابيرقت ًاماع ٠

 .778 ص ةنيدملا ملاعم خيرات :ىرايخلا .4



 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 984 زهاني رمع نع ما605 ريوتكأ ”* قفاوملا/ه ١5١٠5 رفص 5 يف

 «ثيدحلا دهعلا يف اهمالعأ نم ًاملع فارشألا تدقف هئاقوبو )ماع

 نب يلع نب نيسح فيرشلا :مهربكأ ناكو ١5 روكذلا نم بقعأو
 .ءامركلل تايورملا ضعب هنع تذخأ نمم وهو روصنم نب دمحأ

 .هدلاو نم ةئحس برقأ وهو ميركلا دبع فيرشلا هئانبأ رغصأو

 يف برح لئابق ريمأ :يميركلا دمحأ نب روصنم نب دمحم فيرشلا
 .ةمركملا ةكم ريمأ قيفرلا نوع فيرشلا دهع

 ءالضف نم ناكو :ىميركلا روصنم نب دمحأ نب هللا ليخد فيرشلا

 .يمالسإلا ملاعلا ءاملعب تالاصتا هل تناكو ملعلا لهأ نمو «لاجرلا
 خيشلا اهحدم ةميق ةبتكم هيدل تناكو «ءاماع "0 زهاني رمع نع يفوتو

 : تع هل سيلو تفتخاو فيصن دمحم

 تالاجر نم ناكو :يميركلا دمحأ-نب-روصنم نب ديجملا دبع فيرشلا
 يف ةلودلا بتاورو «ةرصلا# ىلع انوع وت لناكو ءذوفن اذو «فارشألا

 .بقعي ملو «يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع

 نمم وهو :يميركلا روصنم نب دمحأ نب يلع نب نيسحلا فيرشلا
 تالاجر مجارت يفو ءامركلا فارشألا تايورم ضعب يف هنم تدفتسا
 بسنلا ملعب مامتها هل نمم وهو زيزعلا دبع فيرشلا هنباو , عرفلا اذه

 , 90تاكرب لآ نم ءامركلا فارشألا ةرجشم» لمعب ماقو

 2.4١ ص فئاطلا لئابت :روصتم نب ذمحم 268١٠ 2595 ص زاجحلا يضام :فيصن 00(
 يداوب هرصق لالطأو هتروص :رظناو «44 ص ةئيدملا خيرات نم لوصف : : ظفاح ىلع
 )5١0(, .(59) مقر ةروض ةمطاق

 .روصلا قحلمب .«فلؤملا عم زيزعلا دبع فيرشلا هئباو نيسحلا فيرشلا ةروص :رظنا (؟)
 .(851) مقر ةروص



١ 

 ظ تيكاربلا ءامركلا فارشالا ةرجشم



1١١١4 



 1( (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

8) 

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا ءامركلا فارشألا

 .يميرك مهيلإ ةبسنلاو «ميركلا دبع لآ مهل لاقيو

 .ةلدابعلا دومح يوذ نم ؟')نانطبلا فارشألا عورف دحأ

 :امهو نينبأ بّقعأو

 .بلاط وبأ فيرشلا

 . هللا دبع فيرشلا

 عم ةبضاغم هل نمم عرفلا اذه سأر ميركلا دبع فيرشلا ناكو

 ةنس نم يناثلا عيبر لوأ يف ةمركملا ةكم ريمأ دعاسم نب رورس فيرشلا
 .©0م11/الا/ ويام 8 قفاوملا/ ه0

 ميض يداو لهأ مهو رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 .«؟0اهنم مك 45 دعب ىلع ةمركملا ةكم بونج عقيو

 )١( (ءابلا) ةدام تحت «نانطبلا فارشألا :رظنا .

 ) )0.ةيلاتلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا

 ) )5ص :.7 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ء7١5؟ ص مالكلا ةصالخ :نالحد 200 .

 ) ):5ص ةيناندعلا لئابقلا نم :دعاسم 7,

 .ةلداحجلا ريمأ ميهاربإ نب اشاب فيرشلا اهيف ةقيثو :رظنا



 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم الا

 :مهريهاشم نمو
 00 : يلدبعلا يميركلا بلاط وب أ يدهم نب نيعملا دبع فيرشلا ©

 ا م يف ه179١ ةنس ةمركملا ةكم ةرامإ

 ةنس قيضملا ريم أ :يلدبعلا يميركلا نيعملا دبع نب ليخد فيرشلا ©

, 

 دهعلا يف مهريبك ناكو :اشاب ريهشلا نيعملا دبع نب ناميلس فيرشلا ©

 مئاق اشاب فيرشلا هوبأ ناكو ءًأبيرقت ه ١47١ ةنس يفوت ىتح رضاحلا
 «يلع نب نيسحلا فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ دهع يف ةمركملا ةكمب ماقم

 ةبسن اشاب نيعب فرعتو ةيفرشلا نيع مهلو «ةريثك كالمأو ةرهش هل نممو
 الو يلدبعلا يميركلا نيعملا دبع ني.ميهاربإ نب اشاب فيرشلا اهكلام ىلإ
 نع دعبي يذلاو ' ”'ميض يدوب عقتو هنآلا ىتح هبقع دي تحت تلاز

 ل .مك 5٠ يلاوح ةمركملا ةكم

 اقبأ انيتع دارا 714:3 ويلوي قفاوملا مه

 .هتايورم ضعب نم تدفتسا نمو ءامركلا فارشألل ةرجشم

 ةكم ماقم مئاق يدهم نب نيعملا دبع فيرشلا اهيفو ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (1)
 || ريمأ نيعملا دبع نب ليخد فيرشلا اهيفو ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (1)

 . 86 سصع نريعلا :روصنم نب دمحم 839

 . ةلداحجلا ريمأ ميهاربإ نب , اشاب فيرشلا اهيفو ةقيثو :رظنا (5)



 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١١1١

 هلي ساي ”راجج ١ 1 يمر ا امرا هج“

 يب لسوألامز ةهلل نم تاومزل نير 1ك هونج راش م يرن هلا ولك ر ازا باسو مدا د فيرالا]نكو العر بسر الام 1 تاطبلا داصلاكعزيصات مرر: نعد ين: (زم فيت تال زامل ١ رلانكتر اح هلل تلج: يهيور يلا مذ عب ات 0 سب ياتيك ١ ب لاس دي رك سو بدلا اك دوس بلل زي *نيوشو ل 0 نط كال ردو يدنا اود اهنا ذ زرقا قنا أ. مد داب
00 

 / 0 او دب روس 2
 011 ره هيل ٠ءانس ذاك نيرو !ديلع رازكاملعا نورك ذ ا«امزركتسال / 35 .روثمر نتبعلا نيب اهرلاراسو لامر كسرال» 4 بيلا نول اب 00

 انوس

 ربل كلب يدك
 /* نلطم ير تالق 43
 شارد هلل: : شاد هد اسكخ

 5 نو دوك ذر دجا| ار دجعلا دج يزض عمر دش لفك زير لعام
 حته ثلا
 ءايوت ارت ب سحمو ايران يدع اربع يع قرفه بهقازيوسماخ عل اسد قوزوم لذ الو ا 2 م ثم «# ةطخو ال 1١ رسوررطم# :ةردعر كوأ هر نال سحب رشح هربهلل م: انعم مر لي ناطخمم ل 24 ء1نول ننوه ووو لهدا يلد م اكل رو دا ذم نسي >6 ام اصب لو رشا والو رب منتعش اعل

 1 0 يذلا وير روم نب لت غي ين يطلاو >اهق ل لروما جدو >أه »
 ريا قلب دهترم دلو يرحل دير ل

6 

 رم يلي
 مع يي 0 38  نوهظ الرعد
 ريما

0 © © © 
 نب ليخد فيرشلا روضحب برح ةليبق نم ةبهللاو ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا نيب فلح

 ,ها7"١1 ةدعقلا يذ يف خرؤم يلدبعلا نيعملا دبع

 ا
 .روهع -ؤأع د تنكر ليم مار
 0_0 ام ترخرفط د تجد لأ هين املا! تلا يي ل برا نمط مح سيم فوج خر نع تلا ب شرطو ء نمش رك سام وكر
 وب رواجا ب دب باىابم م0 ترش تندم - كير لاق وخا تادعاي ميما سوس به ماكاد ان ارك يءادكو

 :١ مندس علم .يبهري ف شذ ٠١ "شل رمل لولا يه رشم
 مول ارب تروم ليما ري ح ل از انايج كلنا لنطكلال ع ناش ىراي رعت مويه بي

 ا ا اء ود ليع مدحت !لرمل| ةيلب ةىك عرق عيبا د مع ديقح عت مل طهر جو نيرا ميمو :هعش 9 رضوا رومي هج ةسالعر رن تادبه هوكي كام يا حجم هللا وديان هينا مرسم“ نزح لا مام يس تاهيمدر وش لكما علوا "نحو 2 00 اا مرعهضا يوليو م حل
 د اوما ! ان تعز لورود مول م ااسسعتب سدا يشب الو تسرك ا فرعل نجا وع الا ةيصولما كتيؤ كلوا و 7

 نيوثاسلا تح بشف تيرلما انسي هيب لد 1ع تسر يصرف دست ماس عع شوي ”اتلء ولا

 تبلد ها لآ ماع ثا هس خ بفم بسب ل 0 تاون رج هحا ا
 ددملاب دعم مخ ام عيمب للا امطرل اميب قارا يش ةراع نقلا ترب ن بز ناب وسوم يشب زل نب مهكر مرام ءاظير أل يلم رى رز دج ف وطار نري د 0 ايم نو بلان ثراب هبي نس هعيش عساه ترا دي تحضن عيوب كله اسوق
 ءر الامن ريما "هيب معاد اهيسرن اش راهو عمامك ولاول اهنا يئس !ةبفر سدد زي ساير مبررا 0 ليال نردد ميجاه نع 2 ترض و طرا 20
 507 ا ةيروصل | ة:امسامسزلاب بارلضاو بهشؤلاو باتغ الار اهجطار مك لآ د لص ارللا د عئاشاو ضرار عوستشأب عسا نوعه و 0 كرش ذر رهازازندل انياب هوك مرر راف ر كمل اي ماطر أ رشا دبس ماب جاع لكم وكلا ذم مكإ هر دع الاسم بدعم يل طلق ةءامغا اخو ركل نر لاا بادو مموموب أ 2 ل ةعورثاقو ماس[ م وبكذا بنوا لك نام لاعزتل امانسإ ث ى دما ديح لت ارلا "تم تكلا ر ورنا باب اجر ا تسارع: 0 ليلك كيف كب -

 اسواره ايضا ارجل اهرط ارك ين رين

 ريت الشع + بي يسارا نسا إل”
 «وبأثللا# بما بسك نم تاع 47 م ل لها
 تاو مرا ليوا شابو سم وشال مش رولا شان رزقا انا اس اينر ير مهييصتللا يابلادي“ تيم دبع ير و“ انكي هايل دي تايطورم رطب

 0 حينا ارك ب ايش رن هت لعلب بحد بم 0 14 رمل رت وارئاح ذم وياورلا
 اة ور هثوضر رمامروشيأ دج مط يميل رهن نخر 78

 تيم ارب يفك "دلو لام كوكا لكلا ب حش عدس 1 + ب داع ان : يابت يزف“ ا ا ُ هدفا 12017 قاتم كلان تيذم وعمل هس »لك 9 بسلا 0 ا ا ل 0 ا
 .تيع كد ان الو رعاورارتالا تت نارهاو رطل ىلا يضر اب هما او ءافوتا بعزل عيربص ايسكو ريع ديب مدرك هيي خجل يش ينل 2 جزر عنك عاق رطل نر

 0 ا دورت / يا ضنا لام يشم يقوى ايريشلا ايل ,لكذرل و بام تاو 0 8 جيجل
 ريملا 0 د مرا زل ميسو معا نهري ماعم بضل اركز محل خول مل سم ركل نيم ادم

 0 ريس لو عيب

5 
 بيب يب بت هيب هش 2 ريش

 0-2 1000 يقول عرا ينتاب يشل ت يحد 1

 يق رضخح ةقيثو

 فيرشلاو ةلداحجلا ريمأ يلدبعلا يميركلا

 يف ةخرؤم مهف ريمأ يسابللا سابل نب يلع
 .ها71 نابعش

 رار 31000 ب لمع 550 ان ب 2

 "يسال مرا: نيت يل 000 انطالح ءالم ركام مف اعشاب مرق زاهر

 الدرع رشم انزيم لوف مريم ريم كذا جم مسلم عمنر لارج لب تصر رجيم 5

 عدم العلب 1

 . نما 297 0

 روضح اهيفو ةكم ةمكحم نم ةرداص ةحح ميهاربإ نب

 مئاق يلدبعلا يدهم نب نيعملا دبع فيرشلا
 .سش1 48 مرحم يف ةرامإلا ماقم

 د أشاب فيرشلا اهيف

 مس ء اعد هد رات را هذ 7 »را هاد اروي يع ني سبل“ دلة رك 1733 تدم برشا [ نط
1 0 

 م مف م 32 اا ركام ربركملا ريم اب همها دلي مل رئاسي رطل لابني عي أعةنهدمل رزان 7
 0 امني وخط هي

 ةعياسور درت 100000 وارسل

 هاب ع: لا ذهن ينو لل عيار لراس ربو هئاو ل ضراسسر# نن يقأو قش تارتخ ا نالو و مكفما  كرتشلا هن ١

 ا يل اهماكمال |سك ةدتسلا فرخ ميلا





1117 

 دمحأ ديلابخ | |
 هش ناملس نيسيحلا دمحأ

 ناميلس دحام

 ١ : رمق
 ظرمسم يلع هللا دبع فياث

 ري هللا دبع رم

 لصد ديع
 رارخ فإرل ليغع مركف دمحم

0 58 8 

 ليخد رصاي

 نيعللا دبع

 دعو ديم
 5 دام ووو

 دهف

 ريف 0 |

 هلإلا سس[ 5 0 ديع ذل

 ١ دعس مشاه دس > دم
 درع

73 0/0 5 
 روصتم دمح رخآ و -



 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1(

 ةقيرش

 ثرحلا تيفالكلا فارشألا

 يوذ فارشألا عورف دحأ .«توفلكلا مهدحاو «ةتفالكلا 2 لاقيو

 .ثرحلا (' ) ٠يدباعلا نيز

 نب هللا دبع نب توفلكلاب ريهشلا هللا دبع فيرشلا بقع مهف
 .نيدباعلا نيز نب بلطملا دبع نب زيزعلا دبع نب قوزرم

 برح لئابق ضعب ةجهلب رثأت هنوكل تيوفلكلاب هترهش ببس نع ليقو
 ليقو ؛هحضوي ال يأ همالك ٌيف/تفلكي 'ليقو «تفلكأ» مهلثم لوقي ناكو
 . كلذ هريغ

 ىلع ًاريمأ يثراحلا زيزعلا "دبع نب َقَوُرَرَم فيرشلا هدج ناك دقو
 رورس نب نيكي بكيوشلا ةمركملا ةكم ريمأ نمز يف ماشلا ليذهو قيضملا

 و لآ

 .«ثرحلا فارشألا رابك نم ناك توفلكلا هللا دبع فيرشلا نأ ليقو
 ناكو .مهنم ًابرقم ناكو ةمركملا ةكم يف ةينامثعلا ةلودلا ةالو ضعبل برقم
 .(©عوبطم رعش ناويد هلو « ا نيسحلا فيرشلل ًايحاصم

 ةكمب رضاحلا دهعلا يف مهو ءًاقباس قيضملا مهنكاسم تناكو

 .(يازلا) ةدام تحت «ثرحلا نيدباعلا نيز يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . 5١7 ص ,37 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 0 ص مالكلا ةصالخ :نالحد (؟)
 0 ةآرم :تعفر دمحأ 699



 ا (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 يقابك قيضملاب ةميدقلا مهلزانمو مهكالمأ تلاز امو «ةلق مهو ةمركملا

 . مهمومع ذة و 1 (1)ثدرحلا مهت الوأ

 دمحم :امهو ' نينبأ بقعملا نيسح تفيرشلا :")هنبا يف هبقعو

 ٠ سححمو

 :توفلكلا هللا دبع نب نيسحلا نب دمحم فيرشلا :لوألا نبالا

 .دلاخ فيرشلاو «:هللا دبع فيرشلاو ءدهف فيرشلاو ءىلع فيرشلا -

 .دوعس فيرشلاو ءرماث فيرشلاو

 ةيدوعسلا ريفس :توفلكلا نيسحلا نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا بقعأو ؛

 :ادهاجم فيرشلا هنبا نادوسلاب ىلاحلا

 ,ةيلخادلا ةرازوب قباسلا ءاوللا نيسحلا نب دهحم نب دوعس فيرشلا بقعأو

 : مه ءاثبأ ةئالث هلو

 . فيان فيرشلا

 . دمحم فيرشلا

 ةسمخ بتقعأو :توفلكلا نيسحلا نب نسحم فيرشلا : يناثلا نبالا

 . مه ءانبأ

 . يزاغ فيرشلا

 )١( ص ةيناندعلا لئابقلا : دعاسم :مجار .١0 ص فلئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 05.

 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ١١5.
 يثراحلا هللا دبع نب دهف فيرشلل «ثرحلا فارشألا ةرجشم :عجار (؟) .



 (فاكلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 8

 .دلاخ فيرشلا

 فيرشلاو ءاناير فيرشلا بقعملاو نسحم نب دلاخ فيرشلا بقعأو -

 :امه نينبأ « نسحم نب نيسح فيرشلا بقعأو 558

 يو



 ١1١1 (ماللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرع

 ماللا



 . ل م

 أبوك



 1 (ماللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)585( 

 ةيدومحلا نانطبلا سابل لآ فارشألا

 . يسابل مهدحأو سيبابللاب نوفرعيو

 () .يطبلا ىبأ دمحم نب نيعملا دبع نب سابل فيرشلا بقع مهف

 فيرشلا ىلع جرخ دق عرفلا اذه سأر 7”سابل فيرشلا ناك دقو
 قفاوملا /ه١4١١ ةئس يناثلا”ميَنر قف, ةمركملا ةكم ريمأ دعاسم نب رورس

 0 هل خرأو ؛ذومح يوذ نم ةعامج ْنمضص مااا ويام

 ءبلاغ فيرشلاو .نكيهاش.,ِفّيزتشلا“ مهو ءانبأ ةثالث بقعأو

 نب ىناثلا سابل فيرشلا ىف .؛هبقع هيف يذلا بلطملا دبع فيرشلاو

 .بلطملا دبع

 مك ١١ يلاوحب ةمركملا ةكم بونج كارلا يداوب ةنرع يف مهنكاسمو

 اهب مهلو اهب ةلفسملاب ةصاخو رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب مهلجو

 بونج فقو مهلو .يراقنعلا قاقز نم ةبيرقلا يسابللا ةراح راوجب كالمأ

 بونج يفينرلاو «ةيضياعلا نابيبلا دالب اضيأو اقربلا ىمست دالب يف تافرع
 ءانبأ يقابك يودبلا ءاضقلاب سابل لآ رهتشا دقو «ةنرع يداوب ةمركملا ةكم

 ناك يذلاو سابل نب يلع فيرشلا ًاميدق مهخيشو «ةيدومحلا مهتمومع

 .(ءابلا) ةدام تحت «ناتطبلا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا سيبابللا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 7 نص زاجحلا لئابف مجعم : يدالبلا 9 نم
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 ىلعو م1917 ويلوي قفاوملا /ه ١7١ نابعش يف مهف ةليبق ىلع ًاريمأ

 .؟زاجحلا كلم ىلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف ثيللا

 :مهريهاشم نمو

 لوقي نممو «فارشألا رابك نم ناك :يلدبعلا سابللا اشاب فيرشلا ©
 :ةريهشلا هتديصق اهتمو رعشلا

 يحاط مزحلا يف ةولخ سراف مك يحالف لاجر بقع يمن وبأ

 ةاشلا عم يشمي بيذلا حار مويلاو يحالس برض تحت كراعملا موي

 ملكتملاو ةروشملاو يأرلا لهأ نم ناك : يناثلا سابل نب كرابم فيرشلا ©

 .م ١908 قفاوملا /ه ١177 ةنس يفوت «ةليبقلا مساب

 ةيفرعلا نيناوقلاب ةيوق ةفرعم ىلع ناكو :كرابم نب روصنم فيرشلا ©
 تاكرب فيرشلا هوخأو ,م150 !-قفاوملآ/ًابيرقت ه 17171 ةنس يفوتو
 .دومحج(يوذ.ءارعيش#ر ابك نم دعي يذلا كرابملا خب

 .هدهع يف سابل لآ ريبك :سابل نب يلع نب ليخد فيرشلا ©

 يأرلا يوذ نم دعي :سابل نب بلطملا دبع نب نيعملا ديع فيرشلا ©

 .ةيفرعلا نيناوقلاب ةيوقلا ةفرعملاو

 :ًاضيأ مهريهاشم نمو

 نب سابل نب بلطملا دبع نب نيعملا دبع نب بلطملا دبع فيرشلا ©

 هلو ضئارفلا ملعب نيملاعلا نم وهو :يلدبعلا سابل نب بلطملا دبع
 , هتايورم ضعب نم تدفتسا دقو «بسنلا ملعب مامتها

 ىلع هترامإ اهيفو ه١ 17١ نايعش 14 يف ةخرؤم ةيلهأ ىرخأو «ةيلاتلا ةقيثولا :عجار )١(
 . ثيللا



 ا (ماللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ناوتعب ةلاسر هلو : يلدبعلا سابل نب يلع نب دعس نب يلع فيرشلا ©

 ةرجشم لمعب بلطملا دبع فيرشلا عم ماق يذلا وهو (هللا نئس)

 لآ ةلدابعلا فارشألا بسن يف ساسألا ةرجش) ةامسملا ةلدابعلا سيبابللا

 يف مهمساب ملكتملاو سابل نب بلطملا دبع لآل عجرم وهو «(سابل
 .هتايورم ضعب نم ًاضيأ تدفتسا دقو اياضقلا لك

 لآ ءاهجو نم :يلدبعلا سابل نب يلع نب ليخد نب دمحم فيرشلا ©
 .رضاحلا دهعلا يف سابل

 لوقي نمم وهو :يلدبعلا سابللا بلاغ نب ينغلا دبع نب يلع فيرشلا ©
 .مهفاقوأ رظانو «بلاغ لآ ريبك وهو ءرعشلا

 نم :يلدبعلا يسابللا كرابم نب رصان نب دباع نب هلإلا دبع فيرشلا ©
 .سابل يوذ رابك



 (ماللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم قب

 نابعش 7١ يف خرؤم سابل نب يلع ديسلا ثيللاب ةرامإلا ماق مئاق ىلإ ةكم ريمأ نم باطخ
 ه 8
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 ظ ةلدابعلا ةيدومدلا سيبابللا فارشالا ةرجشم |



0 



 ا (ماللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟م6)

 ةشياجملا نادبل لآ فارشألا

 .20)ةشياجملا فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ مه

 نب دمحأ نب ناسح نب دمحأ نب "7نادبل فيرشلا بقع مهف
 نب يلع نب هللا دبع نب فيس نب حجار نب نسح نب كرايم نب دمحم
 1 هيلا نعم

 :مهو «ءانبألا نم ةثالث بقعأو

 . هللا ديع فيرشلا - ١

 فيرشلل ًافلخ ةشياجملا فارشآلا ةخيشم ىلوت :نمحرلا دبع فيرشلا - ١
 . يشياجملا ناسح نبا دمحأ نب ليمر

 .مهبقع هيفو :نسح فيرشلا

 مهضعب ناكو «ميظعلا نآرقلا اوظفح ثيح حالصلاب هؤانبأ فرع دقو

 .(©9نيدو ملع لاجر
 تارتم وليك دعب ىلع ثيللا بونج «؛ءاهلبلا» ةيرقب مهنكاسمو

 . اهنم

 .(ميملا) ةدام تحت «ةشياجملا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةشياجملا نادبل فارشألا ةرجشم رظنا (؟)

 .19 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم (6)
 .577 ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا

 .يشياجملا هللا دبع فيرشلا نع ةياور (5)





 ميهلرتإ

 يده ةياسأ

 لاس

 نحرلا دبع

 نادبل لآ فارشالا ة ١ هييياحملا

17377 



 (ماللا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 17

05 

 ةيواقذعلا يرصب ةباعل لآ فارشألا

 فارشألا تويب دحأ  نيعلا حتفو ماللا مضب 7'2 ةباعل لآ فارشألا
 , ")ةيواقنعلا يرصب لآ

 «يرصب نب رمع نب دمح نب يلع نب "7ةباعل فيرشلا بقع مهف
 ةرتف يف انق ةدمع ناك هنأ ىوري «يرصب دمح نب ىلع فيرشلا هوبأ ناكو

 . تارتفلا نم

 :مهو,.ءاثبأ ةعبرا ةباعل فيرشلا بقعأو
 ١ - نسح فيرشلا .

 . (رخآ) نسح فيرشلاو - ”

 .دمحم فيرشلاو “ 

 . ىفطصم فيرشلاو 50

 .ءاسن نع ضرقنا دقف :ةباعل نب ىفطصم فيرشلا امأف

 ءانق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب قئاثولا راد :رظنا ةباعل لآ فارشألا نع ديزملا ةفرعملو )١(
 .(ه1705 ه17717 نم) نسح ىنب بترم نأشب :«تاكرتو تاعيابمو تاداهشإ
 (رفسلل نامضو لفكت) هيفو ه1746 ةنسل تاداهشإ 77١ لجس :انق ةمكحم تالجس
 ةجح ةصاخو نسح ينبل ةيلهألا قئاثولا ةعومجم ؛ةباعل لآ ضعبل حلاصم ءاضقل

 هاأ ٠

 :لولمش ١77 ص ةييهذلا زونكلا : رقص ءال٠ ص ١ ج باسنألا رحب :يعافرلا
 .67 ص نابرعلا :رماع ناميإ ؛154١ ص رصم ةبورع

 . (ءابلا) ةدام تحت «.ةيواقنعلا ىرصب لآ فارشألا :رظنا (؟)
 .ةيلاتلا هبقع ةرجشم :رظنا (*)
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 نب روصنم فيرشلا يف ليذت هبقعف :ةباعل نب نسح فيرشلا امأو

 . ةقدرغلاب هبقعو روكذملا نسح نب دمحم نب يرصب نب يلع

 فيرشلا امهو نينبا بقعأف :(رخآلا) ةباعل نب نسح فيرشلا امأو

 . دمحم فيرشلاو ىفطصم

 ١78٠ ماع يف هنأ الإ ًائيش هنع يردن ال :نسح نب ىفطصم فيرشلا
 هل لاششا ءاضقل زاجحلاب هجولا ىلإ بهذ م17 قفاوملا /ه

 .هرابخأ تعطقناو

 مهيفو انقب هبقعو هبر دبع فيرشلا بقعأن :نسح نب دمحم فيرشلا

 .ددعلاو ةرثكلا

 ةعبرأ بقعملا :ناضمر فيرشلا كقعأف :ةباعل نب دمحم فيرشلا امأ : 

 :مهو « ءانبأ

 ١ سيوسلا ةنيدمب هبقعو :نيساي فيرشلا .

 .ةَبقَع نع اًئيش ملعن ال :دمحأ فيرشلا  ؟

 .ًاضيأ هبقع نع ًائيش ملعن ال : نسح فيرشلا - "”“

 نب نسح نب بيرغ فيرشلا ءهبقع نم فرعو :دمحم فيرشلا





1١ 



 (ماللا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم يفض

 (؟م1/)

 (!تيكاربلا قميهللا لآ فارشألا

 اهنوقطني اذكه  ميملاو ءاهلاو ماللا رسكب  قميهللا لا فارشألا

 .تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا عورف دحأ مهو

 دبع نب دمحم نب قميهللا بقلملا ميركلا دبع فيرشلا بقع مهف
 . 29تيكاربلا هللا دبع يوذ ةفاك دج هللا دبع نب ميركلا

 ىلإ ةبسن قميهللاب عرفلا اذه أر ميزكلا دبع فيرشلا بقل دقو
 نب دمحم فيرشلا هوبأ ناكوأ ةُظاقاعدأوب شيعي ناك دقو ءهمأ ةليبق
 ىلع ًاريمأ يلع نب نيسح فيرشلا ةكم ريمأ هلسرأ دق يتاكربلا ميركلا دبع
 عيبر ١١ يف ةمركملا ةكمنب يقوتو كبوشلاو ىسوم يداوو ةبقعلاو ناعم
 كرابم تنب اير ةفيرشلا مهو عبرأ نم ًاجوزتم ناكو ه ١707 ةنسل يناثلا
 ثيغ نب زياف تنب اير ةفيرشلاو يشبح ديسلا تنب ةحلاصو سيعدلا
 بهذ مث ”يتاكربلا يطمرعلا فرش تنب فرشلا نيز ةفيرشلاو يتاكربلا
 ندرألا ىلإ قميهللا ميركلا دبع نب دمحم نب ؟””ميحرلا دبع فيرشلا هنبا
 ةبقعلا ماق مئاق ناكو «ندرألا قرش كلم نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا عم

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 :رظنا «قميهللا ديمحلا دبع فيرشلا تايورم «قميهللا ةرجشمو «يرلا ةرجشم يف امك )١(

 . مهترجشم

 .ه 1.05 بجر ٠١ ىف ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص ةجح بجومب )2
 دمحم نب ميحرلا دبع ديسلا ىلإ يلع نب نيسحلا فيرشلا ةكم ريمأ باطخ :رظنا (2)

 . يلاتلا قميهللا

 ٠١ يف ةدج قيرط نيمأ قميهللا ميحرلا دبع فيرشلا :اهيفو: 7١ ددعلا :ةلبقلا ةديرج
 اها 1811/ ةنس رفص
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 ,قميهللا ميحرلا دبع نب دمحم فيرشلا هنبا هعم ناكو ءهجولاو ناعمو
 فرعت ةمركملا ةكمب ةريبك يضارأو فاقوأ هل تلازالو «ندرألاب يفوتو

 ميحرلا دبع فيرشلا جوزت مث «ةمطاف يداوبو لورجب ةلزنلاو ةيجرحدلاب
 فيرشلاو «ديجملا دبع فيرشلا :امه «نينبا اهب بقعأو ندرألاب ناعم نم

 يداوو ةمركملا ةكمب مهكالمأ تلازالو «ندرألاب بقع مهلو «ديمحلا دبع

 . ةمطاف

 لازت الو ءبيعش يبأ ةيرقب ةمطاف يداوب ًاقباس مهئكاسم تناكو
 مهو ؛؟0ةيدشرملا ةيرق لخدم يف هيلع ةدهاش فقت قميهللا لزنم لالطأ
 .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاب رضاحلا دهعلا يف

 :مهريهاشم نمو
 ةلالج لوأ نيمأ :يتاكربلا قميهللآ 'متيحزلا دبع نب ديمحلا دبع فيرشلا ©

 وهو ءاقباس ىمشاهلا يكلملا َناَوَيَدَلاَب 0لالط نب نيسحلا فيرشلا كلملا

 ًارارم هب تيقتلا نمم رهو./ةمركقنلا/ةكسبت بلاغ لآ فارشألا نم جوزتم
 دقو «قميهللا لآ تايورم ضعب هنع تذخأو ةدجو ةمركملا ةكمب

 فاقوأ ىلع رظان نآلا وهو .ءنامعو ةدج نيب ميقيو ؛«هتيسنج داعتسا

 .ةمطاف يداوو ةمركملا ةكمب قميهللا لآ فارشألا

 ةيكلملا تافيرشتلا سيئر :قميهللا ديمحلا دبع نب دمحم فيرشلا هنباو
 .رضاحلا دهعلا يف ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاب

 ةروص ةمطاف يداوب مهلزنم لالطأو «قميهللا ديمحلا دبع فيرشلا :روصلا قحلم رظنا )١(

 .(55؟) مقر



 ل (ماللا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 هم 0 ؛؛4 ا م مساع : ا ١ 0 مش ١
 0 ا تون يعرقل 0 تقلا ش

 سن

 تمجزحلا :: قر ارز كط
 0 0 ذأ لا ضلوا تلا ولا اولا انلولسب م يراغلأو

 امرا م داما مشل اهون ارد الرلسرماو ىرترملا مضر دل جرو يلا صل دلاررجود
 3 يس

 : رجمست ١ مشاعر م طر رك ىكداملو ذاب ايد امي او لدمأتل

 0 7 ١

 قميهللا دمحم نب ميحرلا دبع فيرشلا ىلإ يلع نب نيسحلا فيرشلا ةكم ريمأ باطخ
 ةيركسعلا ةنكسلا يهو «ةلشقلا كلذب ينعي وهوا٠ تاءاشنإلا اهيلع يتلا يضارألا ناش

 ها 1371 ةنس بجر 8 يف ةخرؤم ةيكرتلا



١ 

 تيكاربلا هتلا ديا دبع نب دمحم لآ فارشألا ةرجشم - | 7 ب الا ال ل
 «ملاس يوذ - دماح يوذ - قميهتلا لآ» ش





 ١ (ي - و  ه - ن  م) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (يء.وء٠ه٠- ن.م)





 ضرع

 (ميملا )





 ١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 84م

 نيزاوجلا يضام ووذ فارشألا

 .نيزاوجلا 7فارشألا عورف دحأ

 0 ا تليرشلا نقغ عوق

 .نازاج نب

 . ةيبرغلا فئاطلا ةأارسب ةقرشلا يداوب مهنكاسمو

 فيرشلا ةرهشل يضام يوذب رثكأ قّوفرغيو ءرصان ووذ مهل لاقيو ةقرشلاب
 . نضام .

 دمحأ نب رصان نب زياف نب رصان نب

 :مهريهاشم نمو
 رابك نم وهو : ينازاجلا يضام نب عازه نب ديز نب دمحم فيرشلا ©

 . مهباسنأ ضعب هنع تذخأ نمم وهو «ىنازاجلا يضام يوذ

 لفح يف تيقلأ (يماعلا) يطبنلا رعشلاب ين اينو اوان
 :اهنمو ةكحب تاريثح لآ فارشألل

 .(ميجلا) ةدام تحت «نازاجلا يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا نيزاوجلا يضام لآ فارشألا ةرجشم رظنا )١(

 لابقتسا ةبسانمب هل تيعد لفح يقف م1951 قفاوملا/ه ١518 لاوش 4 يف تيقلأ (")

 يمن يبأ لآ نم اهفارشأ ةفايض يف ةكم ىلإ نازيج نم مهمودق دنع تاريخ لآ فارشألا

 ي . ىناثلا



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 201

 اهيضامو اهرضاح نيب يقالتلا اهددجي نامزألاةمق يف ةدلاخ ةيحت

 اهيرابي هللا رتسو ىوقتلا ىلع اهبكرم ناسحإلاو فورعملاو قدصلاو افولا اهنماضم

 اهتياجم نم لصانملابو داهنك ةيحت ناوخألاو لمعلا دالوأل اهيدبنو اهمدقن

 اهيصان مشاه ينب عم ةيحتلا يف كراشم نازاج يوذ يمع ينب نع ةباينلاب اهلوقأ



 نيزاوجلا رصان لآ فارشالا ةرجشم
 "يضام يوذ - رصان يوذ"

11 





 1 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

2)569( 

 , "9ديز ىوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 0 هه 0 . 03 ٠ ٠ ٠

 فيرشلا ةلود تالاجر نم عرفلا اذه سأر يضام فيرشلا ناك دقو

 فيرشلا هنم هارتشا يذلا ةدباعملا“ناتسب هل ناكو ءةمركملا ةكم ريمأ بلاغ

 ؛ةيلكاا/41 قفاوملا /ه507١ ةنس بلاغ

 .نسحم فيرشلاو ىيحي فيرشلا امهو «نينبا نم بقعأو يضام يوذ

 نب يضام نب نيسح نب يضام نب نسحم فيرشلا :لوألا نبالا

 :امهو « نينبا بقعأو «ناميلس

 .نسحم نب رورس فيرشلا

 .رصان فيرشلاو

 فيرشلا :امه نينبا بقعأف :نسحم نب يضام نب نسحم فيرشلا امأف

 .(يازلا) ةدام تح ءديز لآ فارشألا :رظنا )١(

 .47 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم (؟)

 .ةقرفم ىرخأو 2194 .١الال ء«١15١ ص فارشأ خيرات :روكشلا دبع هللا دبع ()



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 52300

 .زياف فيرشلاو ناورم

 :مهو ةثالث بقعأو :نسحم نب يضام نب رصان فيرشلا رخآلاو

 .ًارصان بقعملا يضام فيرشلاو يلع فيرشلاو لصاوم فيرشلا

 .ناميلس نب يضام نب نسح نب ىبحي فيرشلا : يناثلا نبالا
 ؟7 مهددع غلبي ثيح ةلق مهو .ةمركملا ةكم نوئكسي ةرضاح مهو

 ."7يلاحلا دهعلا يف روكذلا نم

 :مهريهاشم نمو
 مهريبك وهو :ديز لآ يضام نب نسحم نب يضام نب رصان فيرشلا #

 نب دوعسم فيرشلا عم ةكراشم مهب ةصاخلا فاقوألا ىلع رظانلا ءايلاح
 .ديز لا دهف نب دمحم

 .ديز لآ فارشألا ةرجشم يف ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلا ركذ ام بسح )1(
 . ةيلاتلا ةقيثولا يف ةيلاملا مهتاصصخمو ديز لآ يضام يوذ فارشألا نايعأ :رظناو



 ١ غال (ميملا) فرح /زاححلا فارش مجعم
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 ةمعانملا يضام ووذ فارشألا

 , ؟12ةمعاتملا فارشألا ذاخفأ دحأ

 ب عشا نيا دوس قب ةلزان نبا نيرا ةقيرخلانيقع عوف

 .ةمعائملا دح ءمعنملا دبع نب رصان نب نيعملا دبع

 :امهو «هينبا يف هبقعو

 نينبا يف هبقعو : كرابم نب يضانف نن.نسح فيرشلا :لوألا نبالا

 . ياام !فيرشلاو روتسم فيرشلا :امهو

 دبع نب دمحم فيرشلا يف هبقع ليذَف :نسح. نب روتسم فيرشلا امأف
 «نسح فيرشلا ردا ةعْبَرأ ٍبفعأ يذلا روتسم نب نسحملا

 .زاوف فيرشلاو «سراف فيرشلاو .روتسم فيرشلاو

 فيرشلا :امهو نينبا نم بقعأف :نسح نب يضام فيرشلا امأو

 نيد فيرشلاو ؛ديعس

 :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :كرابم نب يضام نب ديعس :يناثلا نبالا

 فيرشلا بقعملا ,يضام فيرشلاو .كرابم فيرشلاو ءيلع فيرشلا
 ش :ديعنم فيرشلا بقع نعرقنا هبو ًائيسح

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(
 ةدام تحت ؛ةمعاتملا شيواردلا فارشألا يف ةمعانملا يضام لآ فارشألا ةرجشم رظنا (؟)

 . (لادلا)



 :مهريهاشم نمو
 يضام لآ ريبك :يمعنملا يضام نب نيسح نب يلع نب ركاش فيرشلا ©

 . رضاحلا دهعلا يف

 عم نايرلا ةرامإل ةعباتلا كرابملا ةيرقب ةمطاف يداوب نونكسيو
 حجار يوذب نيفورعملا هلإلا دبع يوذو كس يوذ نم ةمعاتملا فارشألا

 . ةمعانملا



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

251 

 اداوجلا كرابم ووذ فارشألا

 .©0هللا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذوخفلا دحأ

 نب مزاح نب دمحأ نب عازه نب كرابم فيرشلا بقع مهف
 .هللا دوج نب دوعسم نب نسح نب هللا دبع

 1 « نينبا بقعأو

 .دمحأ فيرشلا

 .ميركلا دبع فيرشلا

 ءرصان نب كرابم بقعملا ًاريصان_بقعان كراع نب دمحأ فيرشلا امأف

 فيرشلاو ءرصان فيرشلاو ءدهف فيرشلا :مهو ءانبأ ةعست بقعأ يذلا
 «زيزعلا ديع ةةقيرشلاف 6( ليس فيرشلاو «روصنم فيرشلاو ( لدلمحم

 .ناكار فيرشلاو «دلاخ فيرشلاو قمح فيرشلاو

 :مهو ةثالث بقعأو :كرابملا نب ميركلا دبع فيرشلا :رخآلاو
 .دعس فيرشلا :لوألا نبالا

 :امهو «نيئبا بقعأو :دعاسم فيرشلا : يناثلا نبالا

 .دهف فيرشلا - ١

 .ديز هفيرشلاو - ”

 .(ميجلا) ةدام تحت ؛هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(
 . هللا دوج يوذ ةرجشم :رظنا )0



 ١١ (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 :مهو ءءانبأ ةتس بقعأو :بقعلا هيفو ءراون فيرشلا :ثلاثلا نبالا

 ميركلا دبع فيرشلا بقعملا هللا دبع فيرشلا ١
 .نمحرلا دبع فيرشلا  ؟

 .فاون فيرشلا “” 

 لصيف فيرشلا - ؛
 بقع نود يفوت : ملاس فيرشلا - ©

 .دمحم فيرشلا 5

 . فئاطلاب مهتكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ١١7١ ةنس دجنب دلو : يدوحلا كرابم نب ميركلا دبع نب راون فيرشلا ©

 نم ًايلاح دعيو «كرابم يوذ رابك.نم:ؤهو م407١ قفاوملا /ًابيرقت
 افرعم لمع دقو ءاهلابجو اهتويعو اهرايدو اهلئابقب فئاطلا لهأ فرعأ
 ةيفارغجلاو خيراتلا يف ةيوق ةركاذب عتمتيو «فئاطلا ةرامإ يف لئابقلل

 , ةماع ةفصن

 لئابقلاب ةديج ةفرعم ىلع ناك دقو :يدوجلا كرابم نب دمحأ فيرشلا ©

 «نيعستلا براق رمعم خيش وهو ءامهنيب حالصإلا يف يعسلا ريثكو
 . فئاطلا ةئيدم يف نكسيو

 نيب حالصإلاو مركلاب رهتشا :يدوجلا كرابم نب رصان فيرشلا ©



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 10

0259 

 ديز لآ كرابم ووذ فارشألا

 .©2ديز يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نب نسحم نب ديز نب دمحأ نب "7كرابم فيرشلا بقع مهف
 . يناثلا يمن يبأ نب نسح

 روهش ةسمخو تاونس ثالث ديز نب دمحأ فيرشلا هوبأ مكح دقو
 - ٠١8١ ةننس نم ةمركملا ةكم مكح:ٌّقف دعس هيخأل ًاكراشم موي نيرشعو

 مورلا دالبب ةنطلسلا راد ىلإ جرخب مث ميا: 48 قفاوملا/ه

 4 ثكمو ءزكركلا ةيالو اهب ىلوتو دعس تفيرشلا هيخأ عم (ةينيطنطسقلا)
 /ه ١١968 ةنس ةدعقلا يذ يف مكحالابد وقنا 2 "0ىرخأ ةرم داعو تاونس

 :رظنيلف «كرابم فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل )١(
 ع١5 2045 ص # ج 21717 42 2.58 ؛47 ص ١ ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا
 )لإ قلدق ءل475 141 .ل"5 "8 "5 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ؛7*
 ةلحرلا :ينونتبلا 1759 ص دجسعلا ةصالخ :يلكهبلا ء١11 ؛290١ ص :لودلا خيرات
 ةكم ءارمأ :يقح ء94”١7 788 ص ١ ج ةكم خيرات :يعابسلا ؛ 81 ص ةيزاجحلا
 ؛ ج 27594 ص ه ج يلكرزلا :مالعألا ؛75 ص رخافلا ردلا :رهاطلا 175 ص
 هاج مركلا حئانم : يراجنسلا 077” ص ؛ ج موجنلا طمس : يماصعلا 15١ ص

 ةيناثلا ةمركملا ةكم ةرامإ ىلوت كرابم فيرشلا نأ» روابماز ركذ دقو ؛١40 .7755 ص
 ١ ج :ةمجعم (م19/77 قفاوملا مه 5 ىلوألا ىدامج  مرحم) رهشأ ةسمخ ةدم
 مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ء"5١ ص ؟ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا 8١« ص
 .275 ص 1١ ج

 .(يازلا) ةدام تحت ءديز لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا كرابم يوذ فارشألا ةرجشم رظنا (9)



 ١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 /ه ٠١948 ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت ىتح م584١ ربوتكأ قفاوملا
 .م1588 ليربأ قفاوملا

 هنبا ىلوت م١77١ ويام ١5 قفاوملا /ه 1١١77 ةنس بجر ال يفو
 ىيحي فيرشلا اهالوت مث ةمركملا ةكم ةرامإ ذخفلا اذه دج كرابم فيرشلا
 طسب دقو «2م١19/1 قفاوملا /ه ١١74 ةنس رخاوأ يف داع مث تاكرب نب
 داع مث ًاروهشو نيتنس هتيالو ةدم تناكو نامألاو لدعلا كرابم فيرشلا
 2م10/77 قفاوملا /ه ١١75 ةنس ةمركملا ةكم ةرامإ ىلإ كرابم فيرشلا

 هجوتو ديعس نب هللا دبع فيرشلا ىلوتو لزع مث روهش ةسمخ اهب رمتساو
 .20ء10/917 قفاوملا /ه٠4١١ ةنس اهب يفوتو نميلا ىلإ ءكرابم فيرشلا

 فيرشلا بقع يف رضاحلا دهعلا»يف نوعمتجي كرابم يوذ عيمجو

 يوذ دج «كرابم فيرشلإ”سب ديعتس نب يلع نب نسحم نب عازه
 9 رابع

 ةكم قرش بونج ةفورعملا--َنيتغلا'يِف ةينيسحلا بونج مهلزانم تناكو
 .ةمركملا ةكمب يلاحلا دهعلا يف مهنكاسمو ءاهب مهعرازمو ةمركملا

 :مهريهاشم نمو

 كرابم يوذ فارشألل خيش وهو :عازه نب هللا دبع نب ىيحي فيرشلا ©
 .اهرابكو ديز يوذ خويش نم دعي ناكو «قباسلا يف

 دهش دق .كرابم يوذ ريبك ناكو :عازه نب نسحم نب هللا دبع فيرشلا ©

 ءالقع نم دعيو «ةيلبقلا نيناوقلاب ةفرعم ىلع ناكو ىوقتلاو حالصلاب هل
 دعاسم يوذ نيبو مهنيب ةكرتشملا فاقوألا ىلع ًارظان ناكو ءديز يوذ

 .كرابم لآ هللا دبع نب ةضيع فيرشلا ةياور )١(

 روكذلا نمو الا/ مهددع نأو ءديز لآ دهف نب دمحم نب دوعسم فيرشلا ركذ دقو (؟)

 .؛فقولا تالجس بجومبا

 . ةيلاتلا ةقيثولا يف ةيلاملا مهتاصصخمو كرابم يوذ فارشألا نايعأ :رظناو



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 110

 ربكل ديز لآ دوعسم فيرشلل اهنع لزانتو يجاوعلا لآو يضام يوذو
 ةنس ةكمب يفوتو ًاماع 40 رمعلا نم غلب ثيح ًاليوط رمع دقو ءهنس

 .ةالعملاب نفدو ما قفاوملا /ه ١١

 «كرابم لآل حشرم خيش :ديز لآ نسحم نب هللا دبع نب ةضيع فيرشلا ©

 دوعسم فيرشلل ًافلخ ءانيع ةفيرشلا فقو ةراظن ىلوت «مهماحرأ ضعبو
 «ةيلبقلا نيناوقلاو فارعألاب ةيارد هل نمم وهو ه ١477 ةنس هتافو لعب

 جهانم ريتسجام ىلع لصاحلا :ديز لآ هللا دبع نب ميهاربإ فيرشلا ©

 .ىرقلا مأ ةعماجب سيردت

 ىف ريتسجام ىلع ًاضيأ لصاحب :ةيويهل> اهلا دبع نب دمحأ فيرشلا ©

 -ديديلا<ةجأ كلملا ةعماج نم ةسدنهلا

 يوذ فارشألا ريبك :ديز لآ“ ةللأ لسع 3 قبحب نب نيسحلا فيرشلا ©

 لحلا باحصأ نمو ؛ديز لآ ءالقع نم دعيو رضاحلا دهعلا يف كرابم

 غرفت دقو نينامثلا نآلا زهانيو لئابقلا رومأب ةريبك ةيارد ىلعو «طبرلاو
 . ةدايعلل

 ةيندم ةسدنه ريتسجام ىلع لصاح :ديز لآ هللا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 .زيزعلا ديع كلملا ةعماجب

 ما قفاوملا/ه84١ ةنس اهنع لزانتو كرابم لا فقو ةراظن

 نسحم نب نسح نب زياف فيرشلا هنم ًالدب حشرو هلامعأ ةرادإل هغرفتل
 .ديز لآ قحال نب لماز نب دعس فيرشلاو ديز لآ



 "١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 110

 .ةرطنقا

 ةربانشلا كرابم ووذ فارشألا

 , 7ةرباتشلا فارشألا ذاخفأ دحأ

 ني. ديغس نب دمحأ نب ذي نم كمسأ نب ؟"1ةكراس تفيرشلا بع مهف

 .ةرباتشلا فارشألا دج ربتش

 .عرفلا اذه سأر كرابم فيرشلا ناك دقو

 هللا دبع يوذ دج هللا دبع فيوتَتيلا منهثم, : ءانبألا نم ديدعلا بقعأ

 كيرتشلاو «نيسع :فيرشلاو ريان تعلو انهم قيرشلاو "1ةرياتعلا
 . هللا ديبع

 نع دعبت ىتلاو ةذفنقلا ىلإ اولحترا مث .ةمركملا ةكم مهنكاسم تناك

 نم رمحألا رحبلا لحاس ىلع ةنيدم ىهو .ًارتموليك 547 ةمركملا ةكم
 ةمركملا ةكم ريمأ) دعاسم نب بلاغ فيرشلا دهع يف كلذو «قرشلا ةهج

 امدنع (ما1817 ١/41 قفاوملا/ه ١١58 ىلإ ه ١٠١٠١7 ةنس ىف

 مهيف تناكو «تاونس ثالث ةمركملا ةكم ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا ترصاح
 ثيدحلا دهعلا ىفو ددعلا ليلق هنكلو يسيئر عرف مهو «ثيللا ةرامإ

 ةكمو فئاطلاب ةربانشلا نم مهتمومع دالوأ يقاب عم مهتالص تئطوت

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(
 ةربانشلا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم رظنا 2,530 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم )2(

 .ةرباتشلا هللا دبع يوذ فارشألا ةدام يف
 .(نيعلا) ةدام تحت « ةربائشلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا (©)



 1 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 , لا

 :مهريهاشم نمو
 يف ثيللا ريمأو .«كرابم يوذ خيش :يربنشلا هللا دبع نب دمحأ فيرشلا ©

 .رخآ عضوم

 ةخيشم ىف هابأ فلخ :يربنشلا هللا دبع نب دمحأ نب كرابم فيرشلا ©

 :كرابم يود

 .فئاطلاب يربنشلا هللا دبع فيرشلا ةياور (1)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم لق

)545( 

 .ةيواقذعلا "”كرابم لآ فارشألا

 .©9ةيواقنعلا فارشألا تويب دحأ

 نب دمحأ نب كرابم نب ليعامسإ نب كرابم فيرشلا بقع مهف
 .ريكألا اقنع فيرشلا نب طاسب نب نسح

 فقو ىف ةراظنلا يواقنعلا ليعامسإ نب ها فيرشلا ىلوت دقو

 مه ١١97 ةنس هتمومع ءانبأ صصخ م _ضعبو هتصح ىلع انقب ةيواقنعلا
 .م10/7/8 قفاوملا

 ةيموقلا قئاثولا راد :رظنيلف ءكرابم يوذ فارشألا ةريس يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 مها مرحم ١ يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح - ١ ةظفحم :ةرهاقلاب

 ةمكحم :؛كرابم ليعامسإ كرابم ميحرلا دبع فيرشلا نأشب م١٠18 ربوتكأ 4 قفاوملا
 كرابم ميحرلا دبع دمحأ نأشب م1834 ققاوملا /ه١58١ ةنسل تاداهشا 77 لجس انق
 مهااال٠ ةنئسل تاكرت لجس ء(انق فارشأ بيقث تنب ةمطاف هتجوز قالطو يراقنعلا

 .11/8 ص م1857 قفاوملا
 رياني ١ قفاوملا /ه37١١ ةنس ةجحلا وذ ١ يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح
 .انقب ةيواقنعلا فقو يضارأ ميسقت نأشب م9
 قفاوملا /ه ١١7١ ةنسل انق نايطأ رتفد 76 نيع . ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا راد
 .140 نيع ١4986 لجس م14
 نيح أطخأ دقو) ١77 ص ةيبهذلا زونكلا :رقص ؛١5 ص ةينامحرلا ةحئملا :انهه
 ةبورع :لولمش كلذ يف هعبتو (طاسب نب نسح نب يلع نب كرابم ةيرذ نم مهدع
 نابرعلا :رماع ناميإ ؛١3 ص ” ج باسنألا رحب :يعافرلا ء.198 ص رصم
 ةرجشم 4١« ص ةينامحرلا ةحئملا :انهم :ركذ ام قفو هانركذ ام حيحصلاو «غ55 ص
 .رورس

 .(نيعلا) ةدام تحت ءةيواقنعلا فارشألا :رظنا (؟)



 75١ (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 كرابم نب ميحرلا دبع نب ثدمحأ فيرشلا يف ليذن دق هبقعو
 : مه ءانيأ ةسمخ نم بقعأو روكذملا

 ١ - كدمحسم فيرشلا .

 “ - .دمحأ فيرشلا

 © نسح فيرشلا .

 .انق ةنيدمب مهباقعأ عيمجو

 :مهريهاشم نمو
 يف كرابم نام : يواقنعلا كرابم ميحرلا دبع دما فيجا فيرشلا ©

 «عراز ميحرلا دبع 8 اانق فاّرَشَأ سيق“ ةنبا ًاجوزتم ناكو «هنمز

 1 هلع ددن قولو

 رمأي ناك نمم وهو :يواقنعلا كرابم روشاع يداهلا دبع فيرشلا »

 ناكو «ىوقتلاو حالصلاب هل دهش دقو ءركنملا نع ىهنيو فورعملاب

 . ةيسورفلاب انقب نورهتشي هؤانبأ لاز الو ليخلا ينتقي

 هللا باتك ةظفح نمو كرابم لآ رابك نم :يواقنعلا كرابم ميحرلا دبع

 .م ”١997 قفاوملا/ه ١517 ةنس انقب يفوت

 نب دمحأ نب دمحأ نب دمحأ نب يراصن ريهشلا ميهاربإ فيرشلا ©

 يفوتو انقب ةيواقنعلا فارشألا رابك نم وهو : يواقنعلا كرابم ميحرلا دبع

 .ةيلاتلا ةجحلا ًاضيأ رظناو «ةيلاتلا كرابم لآ فارشألا بقع ةرجشم :رظنا )١(

 . ١584١ ةنسل تاداهشإ "7 لجس ءانق ةمكحم تالجس :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد (؟)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم لهحن

 .م997١ قفاوملا/ه417١ ةئس اهب

 ميحرلا دبع نب دمحأ نب دمحأ نب دمحأ نب كرابم نب دمحم فيرشلا ©

 ةنيدم ةسائر ىلوت مث .قباسلا انسأو انشد ةنيدملا سلجم سيئر :كرابم

 .م ١499 ةنس ويام يف انقب يفوت «يدامح عجن

 باتك ةظفح نم :يواقنعلا كرابم لآ دمحأ نب كرابم نب دمحأ فيرشلا ©
 .رضاحلا دهعلا يف مهريبك وهو « هللا

 بقع :ةيواقنعلا ةفيرش لآ فارشألا :برقألا مهتمومع ءانبأو
 نب دمحم نب نامثع نب دمحأ نب ةفيرش يبأب بقلملا دمحم فيرشلا

 .اقنع نب طاسب نب نسح نب دمحأ نب كرابم نب ليعامسإ
 وديبع ريهشلا ميحرلا دبع فيرشلا«رضاحلا دهعلا يف انقب مهريبكو



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نردد

 2 ا ل سارا تاور رو : رييسجأ- 0 و 00 00
 00 عايل سول لو م كباس طعما تيان
 ا رانا ما لكم مافن د م 0 اقلال 0 دارس مز يرلاهأ ةيدننو ىو

 . كك يك يا

 6 م -
 د تا يس بي باس يلا 2 1

 ىلا ماجا ذولا لال ع نط 2

 ١؟08 ةنس بجر يف خرؤم انق ةيحانب نسح نبا فارشألا فقو نم ضبق دنس

 رشلاو (دوعسم لآ) دوعسم دمحأ فيرشلا :نم يواقنعلا دماح نب دمحم فيرشلا ضبق
 فيرشلاو (كرابم لآ دج) كرايم ميحرلا دبع دمحأ فيرشلاو يرصب دمح رمع دمحأ

 ىسوم نسح يتاليك ميحرلا دبع فيرشلاو (دعاسم لآ) دعاسم معنملا دبع نسح





 ا

 ةيماقنعلا كرابم لا فاوشالا ةزيناته
 «ةفيرش لآ -- كرابم لآ»



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 (؟9)

 ةيراجهلا كرابم ووذ فارشألا

 .ةيراجهلا 20نيعملا دبع يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا عورفلا دحأ

 .نيعملا دبع نب هللا دبع نب كرابم فيرشلا بقع مهف

 :امه نيتثا ءانبألا نم بقعاو

 نب كرابم نب زيزعلا دبع نب يويدب فيرشلا يف هبقعو :يداب فيرشلا
 ."7يؤيدي يوذ دج ءيداب نب زيزعلا دبع
 :امه نيثبا يف هبقعو : نيعملا دبع فيرشلا

 . "0ءام وبأ هللا دبع يوذ دج :هللا دبع فيرشلا

 . ؟!هعنملا دبع يوذ دج معنملا دبع فيرشلا بقعأو :رورس فيرشلا

 ةيرقلا ةيرقب ةفورعملا فارشألا ةيرقب لخنلا عبنيب مهنكاسم تناكر
 رحبلا عبنيب مهؤارمأ ريدت دقو «عبني ةرمإ مهيف تناكو ةكربلا ةيرقب مهنمو
 بيرق دهع ىلإ ةصخاش مهروصق ضعب تلاز امو ل يرادإ رقمك
 امم يويدب فيرشلا رصق دجوي لاز امو ءام وبأ هللا دبع فيرشلا رصقك
 . هبناوج ضعب تمدهتو ةصخاش هينابم تلاز امو هتدهاش

 «ةدجو ةرونملا ةئيدملاو رحبلا عينيب رضاحلا دهعلا يف مهنكاسمو
 . لخنلا عبنيب مهكالمأ تلاز امو

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءابلا) ةدام ثحت «يويدب يوذ فارشألا :رظنا (9)
 .(نيعلا) ةدام تحت .ءام وبأ هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا ()
 .(نيعلا) ةدام تحت .معنملا دبع يوذ فارشألا :رظنا (4)

 . يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا ةياور )2(



 1١7 11/ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)545( 

 ءارمألا مشاوهلا كرابم ووذ فارشألا

 .©0ءارمألا مشاوهلا فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 . ”)ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا

 :امهو «نيئبا نم بقعأو

 .ديز فيرشلا ١

 .نمحرلادبع فيرشلا - ؟

 «يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف لورجب رقتساو ةمركملا ةكم ىلإ

 ةكمب ًاضيأ اورقتساو مهتيقب لحترا يرجهلا رشع عبارلا نرقلا فصتنم يفو

 ةدجعب رقتساو مهضعب لقتنا ما قفاوملا /,همه ةنس ىفو ةمركملا

 . ةيناميلا ةلزنلا يح يف

 :مهريهاشم نمو
 حودلا ةيرقب دلو :ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي فيرشلا ©

 ًاخيش ناكو م405١ قفاوملا /ه ١717/4 ةنس يفوتو نيرمعملا نم ناكو

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ءارمألا مشارهلا فارشألا رظنا )١(
 .ةيلاتلا كرابم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(

 ١797. .85 8 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (7)



 (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١14

 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل

 يوذ ريبك :ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز ني فسوي نب ديز فيرشلا ©

 .ةفاك ءارمألا مشاوهلا فارشألا باسنأ ظفح يف زراب رود هلو كرابم

 ةكمب دلو :ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي نب ةيطع فيرشلا ©

 ثيح مارحلا دجسملاب لمع دقو م1904 قفاوملا /ه ١777 ةنس ةمركملا

 .م1910/8 قفاوملا /ه ١7594 ةنس ةمركملا ةكمب يفوتو نآرقلا ظفح

 :ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي نب ديز نب لصيف فيرشلا ©

 فوجلا ةطرش ريدم دعاسم بصنم لغشي ناكو ديمع ةبترب طباض وهو

 . ًاقباس

 كرابم نب نمحرلا دبع نب تاكرتي نب ثيغ نب ناميلس فيرشلا ©
 اكيرمإب انوزرأ ةعماج نم ريتسجا(ملأ ةلانتإ», ىلع لصاح :ريمألا يمشاهلا

 /مه7٠5١ ةنس ىف ةيقيبطتلا أتلايوغللا- صصخت ىف هاروتكدلا ةداهشو

 ةيزيلجنالا ةغللا مسقب اكرام ذات راهن تؤمعب وهو م١144 قفاوملا
 :اهنمو ةروشنملا ثاحبألا نم ديدعلا هلو ىرقلا مأ ةعماجب

 .ةيزيلجنالا تاجهللا ىف اهتافالتخاو ةيزيلجنألا ةغللا لوصأ نع ثحب

 .تابتكملا مسق بالطب ةصاخ ةغلك ةيزيلجنالا ةغللا ميلعت نع رخآو

 يمشاهلا كرابم نب نمحرلا دبع نب تاكرب نب ثيغ نب دعس فيرشلا ©

 لصح .م948١ قفاوملا /ه ١758 ةنس ةمركملا ةكم يف دلو نيعألا
 سرادم ٌةدعل ًاريذم ناك ؛؟نطسوبا ةعماج نع ريتسجاملا ةداهش ىلع

 ؛ةيجذومنلا ةيوناثلا دلاخ كلملا ةسردم كلذ نمو ةمركملا ةكم يف
 .ىلاحلا ةيوناثلا ىرقلا مأ ةسردمل ًاريدمو

 نب شيورد نب هللا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا »©

 .ةدج تازاوج ىفف ًاديمع ًايلاح لمعيو لضفلا لهأ لاصخ



 1134 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 يمشاهلا كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد نب مشاه نب ورمع فيرشلا ©

 دقو .ةمركملا ةكم يف م قفاوملا /ه ١71/٠ ةئس دلو : ريالا
 ةدع دلقت دقو ءاكيرمأب نيلوت ةعماج نم ريتسجاملا ةداهش ىلع لصح
 يف ةيحصلا نوؤشلا ريذم دعاسم :اهنم ةيحصلا نوؤشلا يف بصانم

 .ًاقباس ةحابلاب ةيسفنلا ةحصلا ىفشتسم ريدمو ؛ةمركملا ةكم

 نب نمحرلا دبع نب شيورد نب نمحرلا دبع نب يلاعلا دبع فيرشلا ©
 ةكم يف م١1414١ قفاوملا /ه٠5١ ةنس دلو :ريمألا يمشاهلا كرابم
 . ةيئادتبالا لورج ةسردم اهرخآ سرادم ةدعل ًاريدم ناكو ؛ةمركملا

 كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد نب هللا دبع نب لماك فيرشلا ©

 ءةمركملا ةكمب م1457 قفاوملا /ه ١755 ةنس دلو :ريمألا يمشاهلا
 . ةليمج هلئامشو قلخ بحاص

 كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد نب روصنم نب ميهاربإ فيرشلا ©
 ةساردلل بهذو .ه ١؟4 ةنسةدجتةئِكَمب دلو :ريمألا يمشاهلا
 ثاحبألا نم ديدعلا هلو وكمارأ ةكرشب ةدجب ًايلاح لمعيو اكيرمأب
 فارشألا ةفرعم ىف بلاطلا ةينم قيقحت» باتك :اهنم ةميقلا تافنصملاو
 : عوبطم «ءارمألا مشاوهلا

 مشاوهلا فارشألا عورف ةريس يف باتكلا اذه ىلع تدمتعا دقو
 .فلؤملا نع اهتذخأ يتلا ةيهافشلا تايورملل ةفاضإلاب كلذو ,ءارمألا

 لهأ فارشألا باسنأ نيودتب نينتعملا ةفرعم يف فارشإلا» باتك
 . عوبطم «زاجحلا

 يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع هيقفلا ثدحملا رابخأ» باتك

 سنأ نب كلامو ةفينح يبأو يرهزلا ةمئألا خيش «بلاط بأ نب

 .اهريغو .دلجم يف فوفصم ؟نينايفسلاو





١ 

 هللا دبع ميغاربإ
 ةيساس

 ءارعألا مشارحلا

 مشاه نسحلا وبأ

 بع اعت

 نارفص

 دمحس هللا ديخ نيسحح تاميلس | زيزعلا دبع نسحمنلا دبع

 5 م
 تاير ناكار



 (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١1

(1910) 

 ةشياجملا فارشألا

 ا يعساول لاق

 ةينسحلا فارشألا نم ةيسيئرلا عورفلا دحأ ؛ةشياجملا فارشألا دعيو

 و يب ياسو ني م . "0لوألا أ يو

 قب يوي بسلا همس يأن ين

 9 ف

 بوتئج 0 ةمركملا ةكم نم 0 فيرشلا لقتنا دقو

 ةجيتن فارشألا نم هريغك «يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يلاوح يف ثيللا

 كل كلت يف تاعارصلاو نتفلا

 :رظنيلف ءةشياجملا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف .بغر نمل )١(

 نبا ,55* صال ج عماللا ءوضلا :يواخسلا .7” ص م ج نيمثلا دقعلا : يسافلا 5

 2775 21596 ص حج ىرولا فاحتا :دهف نب رمع 2747” ص بلاطلا ةدمع :ةينع

 مارملا ةياغ :دهف نب زيزعلا دبع ١597« ص فاشكلا رجشملا : يفجنلا لى ادم

 مجعم :يدالبلا ؛«550 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم .504 «”الا ص ؟ ج

 .477 ص زاجحلا لئابق

 .(نونلا) ةدام تحت «لوألا يمن يبأ دمحم بقع :نييومنلا فارشألا :رظنا (؟)
 ءروصلا قحلم رظناو «ةشياجملا فارشألا بسن يف ةفراولا ةرجشلا :ةرجشم بسح (5)

 .(59) مقر ةروص ؛«مهترجشم باحصأ هللا دبع فيرشلاو يبرغ فيرشلا عم فلؤملا

 . يشاجملا هللا دبع فيرشلا ةياور بسح (4)



 ١11 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 يتلا ةشياجملا رايد يهو ءاهلبلا ةيرقب (0)ةشياجملا فارشألا نكاسمو
 اهب مهعرازمو مهنكاسم ثيح ؛مك  يلاوح دعب ىلع ثيللا بونج عقت
 مهنمو .طقف مهنيب اميف نوجوازتي مهو «ةبيطو ىوقتو حالص لهأ مهر
 اولحترا مث ايبصب ًاميدق نكس نم مهنمو ةدجب ميقت ةلق يلاحلا دهعلا يف
 .نازيج يحاوض ىلإ

 :مهريهاشم نمو
 .(0ه ١790 ةنس ةشياجملا خيش :يشاجملا ةبابح وبأ نسح فيرشلا ©
 .ةشياجملا فارشألا ةفاك خيش :يشاجملا مشاه نب دمحم فيرشلا ©

 :امهو نييسيئر نيعرف ىلإ ةشياجملا فارشألا مسقنيو
 نب نسح نب دمحأ نب نسح نب كزاَبم فيرشلا بقع :كرابم لآ :لوألا عرفلا

 .لوألا كرابم

 :مهو ذوخف ةثالث ىلإ نوعرفتي

 ا هلا يأ

 (4) .يشارطلا - "

 ربا

 .لوألا كرابم نب دمحم فيرشلا بقع :دمحم لآ : يناثلا عرفلا

 :مهريهاشم نمو
 لوألا كرابم نب دمحم نب دمحأ نب ناسح نب دمحأ نب ليمر فيرشلا ©

 .ةيلاتلا ةشياجملا فارشألا عورف ةرجشم :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ةثياجملا خيش ةقيثو :رظنا (؟)
 .(ميجلا) ةدام تحت ءراسج لآ فارشألا :رظنا (*)

 . (ءاطلا) ةداه تحت .«نيشارطلا فارشألا :رظنا (1)
 .(ءاهلا) ةدام تحت نيسارهلا فارشألا :رظنا (5)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم قف

 اتت 228989020202020

 :مهو ذوخف ةثالث ىلإ نوعرفتيو

 .؟اةويفيعت وبأ نحل لآ ح1

 ا لآ -

 . 9نادبل لآ - *

 .(فلألا) ةدام تحت «ةبابح وبأ دمحأ لآ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاحلا) ةدام تحت ؛«نيسح لآ فارشألا :رظنا (؟١)
 .(ماللا) ةدام تحت «نادبل لآ فارشألا :رظنا (؟)



 1 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

52 

 عدو ا ب 2 0
 كلو ء يق ع د ىو ٍِ
 لي هاو 1 : 9:

 06 ل
  7هل ١

 سس سل امرا "تدك نو عال دلو نايا 49 0 ىو 0 أو كا
 7 - تيل ام اغلب ل ا ع هيلكس زل او. 2

 نسر نعل ممر قارس رد ل 0 تسل د
 تن : 17 2 نس مزز 0

 12-2 اكذشو ديلا فاقت اتماهانر هير الخا 2
 يي - ببهبسسس ل ةمبذ خنت

3 
 ل

 فذلك ءأيايل

000 

 ملي ةءاج+ز
 و

 را صو دع سب يمس ب يمص بسم 1

 هد ٠
7 3 

 مي 3 :
 8 ٠: ميسي ؤياة سنسسع

 ه 1١798 ةنس بجر ىف ةخرؤم ةبابح وبأ نسح فيرشلا ةشياجملا خيش اهيف ركذ ةقينو + هو





 اال 1١

 ةشيلجملا فارشالل ةغماجلا ةرجشملا

 يشامأ دمحم فيرشلا

 ع 3

 ا



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١4

(44») 

 نيزاوجلا نسحم ووذ فارشألا

 .7نازاج يوذ فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ

 .7نيزاوجلا ةفاك دج «نازاج نب نسحم فيرشلا بقع مهف

 :ىلإ نومسقنيو
 نب دمحم نب ميلس نب قوتعم فيرشلا بقع :؟7قوتعم يوذ ١ م هي هج 0 » "ان بيه ٠

 .ةعبرملا ناكس.«نازاج نب نسحم نب ناميلس

 نب زاب نب ليقع نب كرابم نب (ئطحم دفي]شلا بقع :297نسحم يوذ - ١ د 3و 7 5 * ,.(5 ٠
 نب نسح فيرشلا مهريبكو « لخنلا عيارش ناكس «نازاج نب نسحم

 .ىنازاجلا هللا دبع

 عيارش نكسي نم مهنمو ؛«ةعبرملا ةيرقب يديجبلا يداوب مهنكاسمو
 . لخنلا

 .(ميجلا) ةدام تحت ؛نازاج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .نيزارجلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (؟)

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛قوتعم يوذ فارشألا :رظنا ()

 .(ميملا) ةدام تحت «.نسحم يوذ فارشألا :رظنا (4)



 1 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟49)

 .«"نيزاوجلا نسحم يوذ فارشألا عورف دحأ

 نب ليقع نب كرايع نب (رهضالا) "نين فيرشلا بقع مهن
 .نازاج نب (ريكألا) نسحم نب زاب نب دمحم

 زاوف بقلملا دمحم فيرشلا هاوخأو «كرابم يوذب ًاضيأ نوفرعيو
 . ملاسو

 ةنس هرابخأ تعطقناو ةريهشلا بلت ةكرعم ىلإ بهذ نم مهنمو
 ةنيكلللاا قفاوملا /ه1181/

 :مهو «ءانبأ ةعبرأ «ينازاجلا كرابم نب نسحم فيرشلا بقعأو

 .نسحم نب ميرك فيرشلا :لوألا نبإلا

 .بقع امهل ركذي مل :نسحم نب سابع فيرشلا :يناثلا نبإلا

 بقعملا :ًانسح بقعملا :نسحم نب هللا دبع فيرشلا :ثلاثلا نبإلا

 :مهو «ةثالث

 .رفاظ فيرشلا ١

 . هللا دبع فيرشلا هئبا بقعأ :فويعم فيرشلا  "؟

 .(ميجلا) ةدام تحت «نازاج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .نيزاوجلا خويش ةياور (*)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 550

 فيرشلاو دمحأ فيرشلاو ادمحم فيرشلا بقعأو دمحأ فيرشلا * 

 . اعف

 «نينبا بقعأف :نسحم نب دمحم فيرشلا وهف :عبارلا نبإلا امأ

 :امهو

 . بقع هل سيلو يفوت يذلا :ميهاربإ فيرشلا بقعملا زاوف فيرشلا -

 :مهو «ةثالث بقعأ يذلا ًانسح فيرشلا بقعملا ملاس فيرشلا -

 .بقع نود ًاباش يفوتو :دمحم فيرشلا - ١

 . هللا ديع فيرشلا  "؟

 :ىلع تيرشلا ي*

 عيارشب رضاحلا دهعلا يف نيزاّوجلا_نيسجم ووذ فارشألا نكسيو
 . لخدلا



 ١14١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0) 

 ةمعانملا نسحم ووذ فارشألا

 .©0ةمعانملا فارشألا عورف دحأ

 ديس نب نيرعلا ديغ وي قوش ني
 . معئملا دبع نب رصان نب نيعملا

 .مهو «ءانبأ هن الث .عرفلا اذه سأر نسحم فيرشلا بقعأو

 زيزعلا دبع فيرشلا يف هبقع ليت: ّنسحم نب زيزعلا دبع فيرشلا
 . نسحط بسيف وب عسي دماح نب زيزعلا دبع نب دهف نب

 .هبقع ضرقنا مث بقعأ :نسحم نب دمحأ فيرشلا

 ةلق مهنمو «رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب نسحم ىوذ نكاسمو

 .دجسم اهيف مهلو ءافرطلا ةيرقب تلاز ال

 :مهريهاشم نمو
 لحب رهتشا دقو : يمعنملا نسحم نب فرش نب نسحم فيرشلا 9

 .مهل ةرواجملا لئابقلاو ةمعانملا نيب تاعزانملا

 نآرقلا ظفح دقو :يمعنملا زيزعلا دبع نب دهف نب دماح فيرشلا ©

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا ةمعانملا نسسحيم يوذ ةرجشم :رظنا )0



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مججعم ا

 «ءافرطلاب دجسملل ًامامإ ناكو «نيدلاب هقفت دقو نيدتلاب فرعو .ميظعلا

 .هيلع هللا ةمحر باسنألل ًاظفاح ناك دقو

 ءائس نسحم يوذ ريبك :يمعنملا فرش نب نسحم نب دمحأ فيرشلا ©
 .رعشلا لوقي نمم وهو

 يوذ رابك نم :يمعنملا فرش نب نسحم نب رديح فيرشلا ©

 : امنا هظفحيو رعشلا لوقي نمم وهو« نسحم

 0ك



١ 14 

 ةمعانملا نيعملا دبع نب زيزعلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم
 «مامه يوذ - دمحم يوذ  نسحم يوذ »



 م م

 اندست كي



 | (ميملا) فرح /زاجحلا فارُشأ مجعم

 هس

 نيزاوجلا دمحم ووذ فارشألا

 0 داوجلا فارشألف ةنسكلا ةيسفلا ذافيألا علا

 يربطلا هل مجرت دقو م1517 قفاوملا /ه ٠١77 ةنس فارشألا

 نعل

 يوذب رضاحلا تقولا يف نوقرعي مهف كلذلو ءةلق مهو نازاج نب دمحم

 . دماح

 : مهو نيعرف يف هبقع ليذت دقو

 فيرشلاو ءدمحأ فيرشلاو ءنوع فيرشلا :مهو «ءانبأ ةثالث بقعأو

 . نيعملا دبع

 .بلطملا ديع

 :امهو « نينثا يف هبشع يقبو

 .(ميجلا) ةدام تحت «نازاج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .177” ص مالكلا ةصالخ :نالحد «غ4 ص 7 دج نمرلا ءالضف فاحتا : يربطلا )3

 . مهترجشم يف درو اه بسح م



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم سك

 ةنس يفوتو «بقعي مل «نسم خيش وهو :دمحأ نب روتسم فيرشلا

 .م1944 قفاوملا /ًابيرقت ه 49

 .رضاحلا دهعلا ىف مهبقع هيفو :دمحأ نب دومح فيرشلا

 :مهريهاشم نمو

 . فئاطلا اده لامش فيرشلا يداوب دمحم يوذ فارشألا نكاسمو



 ملا/ ١

 نيزاوجلا دمحم يوذ فارشألا ةرجشم

 «دماح يوذ»





 ١4 (ميملا) فرح /زاحجلا فارشأ مجعم

 ةرضكدف)

 اداوجلا دمحم ووذ فارشألا

 .("7هليلا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ
 ع 81 : . 5 .٠

 نب تنحل نع قي نب نوط نيا يسم قيرشلا يقع ديف

 فيرشلاو ءملاس فيرشلا :امهو نينبا نم بقعأو . هللا دوج نب دوعسم

 ٠ . نالجع

 :امهو «نينبا نم بقعأف :نيسنح نب دمحم نب ملاس فيرشلا امأف

 :قيسحم فيرشلاو «نسح فيرشلا

 «نينبا بقعأن :نيسح نب دمحم َنَب نالحع فيرشلا :رخآلا نبالاو

 .عاّره فيرشلاو .داهف فيرشلا :امهو

 .ةدجب مهنم ةلقو .فئاطلا ةنيدم نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 فيرشلا فئاطلا يم بئان ناكو : يدوجلا نسح نب نيسح فيرشلا ©

 ١١70 لاوش نم يلع نب نيسحلا فيرشلا مايأ يف ")ديز نب دومح

 .(ميجلا) ةدام تحت ءهللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا هللا دوج يوذ نم دمحم يوذ ةرجشم :رظنا (؟)

 ءًافصنم ًالداع ناكو ءه ١75 ةنس دعب فئاطلا ةرامإ ىلوت :ديز نب دومح فيرشلا (6)
 ريمأ ديز فيرشلا هوبأ ناكو «خويشلا ةمكح «بابشلا ةمه ىلإ عمجو «ةريسلا نسح

 ادئاق ءديز نب ركاش فيرشلا هوخأ ناك امك :هتريس تدمح ًايسايس ًاميكح «فئاطلا

 ةروثلا ةداق رابك نم ناكو «ةرونملا ةنيدملا لامش يفو .؛فئاطلا راصح يف ًاروهشم

 ةتيوعلا رصان يوذ :عجارو ٠١5+ 258 275" ددعلا :ةلبقلا ةديرج ءىربكلا ةيبرعلا

 . مهئارمأ ةرجشمو



)0 
 7 شه

 رايك نم دعيو «ميعزلاب بقلي ناك :يدوجلا ورمع نب رصان فيرشلا «©
 أميف حلصلاو مهجئاوح ءاضقل ىعسي ناكو ءاداوجلا فارشاألا ءامعز

 .م٠156 قفاوملا /ه ١/٠ ةنس فئاطلاب يفوتو مهنيب

 فئاطلا ريمأ بئان يدوجلا نيسح فيرشلا ناك» اهيفو 4 ددعلا :ةلبقلا ةديرج )1١(
 مرحم 10 يف)1 75 ددعلا يفو .هه ١755 لاوش 19 يف ديز نب دومح فيرشلا

 رصان فيرشلاو هللا دبع هئباو فئاطلا ليكو يدوجلا نيسح فيرشلا نأ ءىه ٠
 . يدوجلا



 اداوجلا دمحم يود ةرجنشم

 نلت





 ١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 2م,

 روعفلا نيرش وبأ دمحم ووذ فارشألا

 ل نب دمحيم لآو ؛ لمحعم ووذ مهل لاقيو

 نب .نيسحع نب '(نيرش ىبأب) ريهه

 نيرش يبأب ًاروهشم عرفلا اذمينْيأ)_ دمحم فيرشلا ناك دقو

 كلذو هنامز يف روعفلا فارشألا ريهآشم نم ناكو «هعبط ةدشو هتعاجشل

 ,نوع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلا:ةمركملا ةكم ريمأ دهع يف

 . هلامث ةيدوأ نم ن0 يداوب هب ًافورعم

 :مهو ءانبأ ةثالث هيقع نم

 . عازه فيرشلا

 . ىلع :تفيرشلا

 .(ءافلا) ةدام تحت ءروعفلا فارشألا :رظنا )١(

 .«رعفلا ةزمح نب نيسح فيرشلا» نع ًالقن #55 ص بختتملا :ىئاطلا )١(

 مدقتملا «روعفلا ناطلس يوذ فارشألا ةرجش عم نيرش يبأ لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (6)

 .(نيسلا) فرح يف هركذ

 مقر ةروص ؛«نفج يداوب رفيصألا ةيرقب نيرش يبأ نصح :روصلا ىحلم يف :رظنا (4)

(58). 



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم اا

 ىداوب لاقيو رفيصألا ةيرق يف نفج يداو طسوب هبقع نكسيو

 57 ةيرق ىهو ؛«ةلامث يداوو نفج يداو يف رودو نيتاسب اهيفو ايضا

 ةيبايخلا روص» اهل لاقيو ةبيابخلا ةبرق يف مهتم ضعبو ءيهكافلا اهركذ
 .عرازمو روصق اهيف مهلو ؛هيل يداو ىلعأ يف



 1( (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

2:50 

 تيكاربلا نيسح يوذ دمحم ووذ فارشألا

 .تيكاربلا 227نيسح ئوذ فارشألل ةيتامثلا ذاخفألا دحأ

 نبي نيسح يوذ دج «نيسح نب "”دمحم فيرشلا بقع مهف

 . تيكاربلا ميهأربإ يوذ دج «ميهأربإ نب دمحم نب تاكرب نب ىيحي

 : هينبا يف هبقعو

 .ةمطاف يداوب 9 يوذ دج :نبز ففيرشلا ١

 يوذ فارشألل 0 دجلا كيت خيقعأ يذلا :تاكرب فيرشلا

 92 رصمب ةزيجلا ةظفاحمب نيللا طفسب تيكاربلا نيسح

 .نبللا طفس فارشأب
 اهب نوفرعيو .

 نب دمحم فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن «رثكأ دمحم يوذب اورهتشا دقو

 )١( «ءابلا) ةدام تحت «تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا :رظنا .

 .ةيلاتلا دمحم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 .(يازلا) ةدام تحت «نبز ٍيدذ فارشألا :رظنا (0)

 ١4 قئاوملا / م4 ا 0 ا اوم

 .م6 ربوتكأ

 ١59 قفاوملا/ه* 4٠ يناثلا عيبر ١5 يف ١7 ةفيحص «ةزيجلا ةمكحم نم ةرداص ةجح

 مهدودجل مازتلا ضئاف «ةمانزرلا لوصأ لجس «ةصاخلا تاشاعملا ؟ رصمب ةيلاملا ةرازر

 ١ يكرت نزخم ١1٠6 مازتلإلا رتفد  ةرهاقلاب قئاثولا راد «ةمركملا ةكم فارشأ نم

 .نبللا طفسب مهل مازتلا نأشب م1818 قفاوملا /ه ١775 ةئسل

 مهفاقوأ نأشب - م1994 رياربف ١8 قفاوملا /ه 0 مرحم 58 يف :ةيلاثلا ةقيثولا رظلا

 ٠ رصتمب



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ك١

 ةمركملا ةكمب ةمطاف يداو نم مهنم مداق لوأو «ىيحي ةكم ريمأ نب نيسح

 نيسح نب دمحم نب تاكرب نب نيسح فيرشلا وه نبللا طفس ةيرق ىلإ
 قفاوملا /ه٠51١ ةئس يلاوح ذنم ركذ اميف مدق دقو «نيسح يوذ دج

 :مهو «ءانبألا نم ةسمخ اهب بقعأو ا

 بلطملا دبع فيرشلاو ءديجملا دبع فيرشلاو ءدمحم فيرشلا
 .دماح فيرشلاو ,ءنسحم فيرشلاو «ةبلطب ريهشلا

 ةبابمأ زكارم ىرق ىدحإ نبللا طفس ةيرقب ةزيجلاب دمحم ووذ نكسيو
 ةموكحلا تعضو ةميدق مهل فاقوأ ثيح مك" يلاوحب اهنع دعبت يتلاو

 .نبللا طغفس فارشأب اهب نوفرعيو "7اهيلع اهدي

 :اميدق مهريهاشم نمو
 ىبجي ناكو .«ةيكرت ةيامح هيدل ثناك يذلا : نيسح نب نسحم فيرشلا ©

 ةناكم هل تناكو «ةيزاجحلا, يضارألا ىلإ اهليصوتل رصمب لاومألا ضعب

 .هبقع ضرقتاو ٌرصمب يفوتو ةرهشو ةهاجوو ةريبك

 :رضاحلا دهعلا يف رصمب مهريهاشم نمو

 دمحم يوذ ريبك وهو :دمحم نب رصان نب انهم نب سورحم فيرشلا ©
 ةيرقلاب هلزنمب هب تيقتلا نمم وهو «ةزيجلا ةظفاحمب نبللا طفس ةيرقب
 يتاكربلا ينيسحلا بالث نب دمحم نب فرش نب ديز فيرشلا يعمو
 ةيرقب هتايورم ضعب نم تدفتساو .ةمطاف يداوب ةورع يبأ ةيرق ةدمع
 قفاوملا /ه ١57١ ناضمر يف سورحم فيرشلا يفوت دقو نبللا طفس
 .م١٠٠1 ربمفون "1

 فلؤملا عم هتروص :رظناو «يتاكربلا ينيسحلا انهم نب سورحم فيرشلا ةياور بسح- )١(
 ,(58) مقر ةرروص .روصلا قحلمب

 .رصمب ةيلاملا ةرازو نم مهل فرصت تابترم نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (؟)



 ١4 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0 
 0 نرمي 1 رم 0

 50 رن شاد بر ضلوا دولت 0 1010 ا ا 00 ١

 كلنرسماد ملاذا اياوجوت نت لج ةيرلسرم داي باد سوو

 اضن نمار ل نيل امم 0 اهانخع
لا كيلاززار كربلا يدرج كنت ركب

 تملا كادو نايملم
اطول ثوار اس ملاين يا ني

 1+ سيو اريل لفن 

 يورو يع
 ير هولا يبول يزبك نيقاتسر نا كادي

اد لص قرد تميل جنا يوي
هع تلا بلا بذلاهبضرباعتا؛ هديا اجو تب س

 كب سونا 

نا او اتماد يبي نات ل كلو روب ؛
 *روةيرر نول نكت تان زار ةملئرج باجر را

 ا ارزيجةينس ٠
 350-20 لا زالت ديف ت1

 ا تسدؤ لئيم نر نقل. هناط و
 2 ااا ينج ل كفر كيو اجور

الك:ياب تيار 00 ب
 دبا همر در ةهرركم لل 4

 - د ئلرواولو نين نمو باسا» كا هج 2 1 هريس
 م

سوقي نيؤسن نوب تريرتتس يي
 : درو ذاق 

لوا قطرذ هن ثلط ايفل فرش
 نا
5 

 ةمدمتلاوا خذو

 سيو ين بادب هني يرسل دبا 553539

 ”دار دينه :ءرثس 0 0 7-3 تارا لفن داع ترعب 5

 دبب 001 دع احس 2 نبل ان 0 وس ندع

با-نيألل عيل خراب جيشا ردا لاو دز لني ولو
 3 او شاوت طن وُ و "ا مابد

0 
]3 

 سسوس ٠ لايق تيواض و ثرا ريد لكنك نزع ايكيا يرش ينوب طويت ابحت

 كيلاني كج 00 جا وفض بضم مالم ديجي 37 4 7

 0 ا بعام راع رن تحي 21 دل

 : بر ل7157 7000027
 قرط نانسي ناكر يطهفودر شراع عسل

 تنل دل
 فيارب تي عر ناطر

1220030 تا كياني
 ةلمع 

 هاذا مدطرفنيويزؤأرا ناديه دج طورثل ند نمل هرج وسمت ط ةطسا درعر ةين احا
 د 3

 تاالائإب يراعي 00 01
 ا 1 0

/ 

 ايون هاا ع سري يجو الساخر رقت 1

1 ها مو
ا ليبي ءااعز 

 00 قاولرتلل و 

1 0 لوطن 0 5
 1 7 ِط 1 تال طش كان- مخرب لن 

 و دج مف .ظطولج كنس سا لت زارها وول بر اك
 50 يي
 8 5 اى

 نو دمر لطرد
 "بج دك ه0

 ا

 من

, 0 

 00 00 0 م ةكقيلا 5 0
 هرللا كايرتاو ناتج ىلا حما

 - 5 ا -

 5 0 000 0 زل
 م نايس

 نبللا طفس ةيرشبو خوط زكرمب رصمب نيسح يوذ فارشألا نايطأ

 ه "١ اال ٌةنس يف ةخرؤم ( ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص ةديصلا



 (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ليلو

11 
 0 ب

1 0 3 1 
 يا )كم هيج يسم الق ةعاقل لماع 1
 0 0 3 ا 1
 0 ميكاج زا ابا عرايا .- انهن ين ف. د2 6 2

 ري يو مر [ا هشمو انت هفايش ا وم سَ 36 ١

 7 رب ل ياه + -

 11 مولر لل ةسأل 2 6 5-5 5

 ْ ع هايل مرده سري 3

 ل 0
 0 ..-جركولا سيم 0 5

 حل عل قل را ار كم

 هل مهبل
0 

 اد 1 2 3
 1 : 2 1 أ د 8 ١

 وو ملح ه7 00 0 :[ضررفإب 0 رنا 0
 1 ٠ 3 -.هلماص موو ١ سو ا 3 مهمل 00 1

 : هدب لسيد : اسر رام طينلا 0 ٠ 2 راأا ترارف 1
 * 1 ياروبسمر همم ريع يشر أما - 2 517 7

0 
 ا : 9 2 - و 1 7 0

 ١ 0 انيسننل > 0 : 01 يمل ع ل ٍش
 0 لموسم 5 0 7 0 رعب 08

 هدوبع « 2 ,

 :ةراطار نالت ان دق لا 7 ا : و ّ_ 1 2 ا 1

 ا 0 طيس دس 22 ا
 وس و 14 انءرطسرم] 1+ . 0 1

 رد يسلمك ارم اما ا د
 ْ 2 همس مرصمو فاه

 . لس راح نس اصب دم المدد ابق ةسنإ 5
 5 1 سي يا مراولودد ١

 8 2 . ريع :

 : انتم رام رن رئاثب 00 14

 راهم مواز ماس سادس كبرنا ا اعف

 :ابب لربك هر شير طلع رم ثيل ا
 و ١

 ريصال اقرأ" 0000 ١

 اديس 3 1 2# مس ع5 ١1م ليا

 : تب و كو دق د لا لإ. ”
 ا اًنرث روصرلا ليام يدل 37 الا

 6 ريشا زم درا
 قدر تدب هد رقت اوشا ل

 2 : , ناتعام باتي لل
 لاا ارك يللا ١| انرآز
 : رس امّييرا . ,اثلع

 يمض راب ًارورل | ة اة

 ةانرم لاير يراسل يرلا * 1
 قس ربما لخ رمل 00

 7 رتل شيرزا ف 0 1

 ني ل مم أل“ 3

 ةزيجلاب نبللا طفس ةيرقب تيكاربلا نيسح يوذ نم دمحم يوذ فارشألل تاقاقحتسا
 ةمطاف يداو ناكس مهتمومع ءانبأ ضعبو
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 تيكاربلا نيسح يوذ نم دمحم يوذ فارشألا ةرجشم





 لي (ز) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

)٠:( 

 تيكاربلا رومعلا دمحم ووذ فارشألا

 ()رومعلا فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ

 يضف فيرشلا بقع مهف

 .تيكاربلا رومعلا فارشألا

 : مهو ءانبألا نم ةثالث بقعأو

 .تاكرب فيرشلا ١

 فس بقيركلا نا؟

 .ىيحي فيرشلا "' 

 يداو نكسي مهنم ريغص سماخ ادع ماشلا ىده ًاعيمج مهنكاسمو
 . يصاع يوذب فرعيو اهب نانع يوذ فارشألل ًاطلاخم راوخلا

 :مهو عورف ةئالث ىلإ نوعرفتيو

 نب ميركلا دبع نب دمحم نب تاكرب فيرشلا بفع مهو :(0تيكاربلا ١
 .رومعلا دج ءورمع

 .فاسع ووذ مهل لاقيو :؟ةيراغملا  ؟

 دج ءورمع نب ميركلا دبع نب

 .(نيعلا) ةدام تحت ءرومعلا فارشألا :عجار )١(

 . يرلاو يميركلا ةرجشم بسح (١؟)

 . (ءابلا) ةدام تحت «تيكاربلا فارشألا :رظنا (9)

 .(ميملا) ةدام تحت «ةبراغملا فارشألا :رظنا (:)



 نامت

 .دمحم يوذ دج «دمحم نب دنس فيرشلا بقع مهف : )دنس ووذ - “*

 . ةيماشلاو ماشلا ىده ةرمإ هبقع يف تناكو

 : هبقع نمو

 نيرتغلا هرم رف رابك نيم ناكو دنس نب ؟"وراو فيرشلا

 .ديز وبأ فيرشلا ءنيسح

 :مهو عورف ةثالث ىلإ دنس يوذ بقع عرفتيو

 يف مهل انضرعت عورف ةدع ىلإ ًاضيأ نوعرفتي.مهو :"7”سماغم لآ ١
 . مهباوبأ

 . (ةردابحلا - "

 . *0ةلفاعسشلا - '“

 :رظنا )١(

 :رظنا (0)

 :رظنا (©)

 :رظنا (4)

 :رظنا (0)
 :رظنا (5)

 .(نيسلا) ةدام تحت .دنئس يود فارشألا
 . 18 ص ا“ ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ءه11747 ةنسل ورمع يوذ ةقيثو
 .(ميملا) ةدام تحت ؛سماغم لآ فارشألا
 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةردايحلا فارشألا

 .(نيشلا) ةدام تحت ؛ةلفاعشلا فارشألا
 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا



 لي (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م05

 تيكاربلا هللا دبع يوذ دمحم ووذ فارشألا

 ىبأ لهأ )١( دبع ىوذ فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا عورفلا دحأ

 . ابيعش

 هللا دبع يوذ عورف لقأ مهو ةيمئطاف ئداوب بيعش يبأب مهنكاسمو

 دب ركب دب يمدح !؟ةريعف فَيالكَلا |بقع نم مهو ًاددع ةيكارجلا

 .ملاس فيرشلا - ١

 .قداص فيرشلا - "

 : مهو ةثالث بقعملا : هللا دبع فقيرشلا فك“

 .نزام فيرشلا

 .دجام فيرشلا

 .(نيعلا) ةدام ثحت «تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .يتاكربلا ميشح فيرشلا تارجشم بسح (؟)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5

)٠١1/( 

 ءارمألا مشاوهلا دمحم ووذ فارشألا

 . "")ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ

 مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا «يلع نب دمحم فيرشلا بقع مهف

 .(؟9ءارمألا

 فيرشلاو ؛ءميحرلا دبع فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث نم بقعأو

 , دومج- فيرشلاو ؛دومحعم

 :لوألا نبالا

 نب دمحأ نب عازه فيريثشلا يف,هبقع لْيذتو :ميحرلا دبع فيرشلا
 .مثيه فيرشلاو ءدمحأ فيرشلا بقعملا «ميحرلا دبع نب باهولا دبع
 . دمحعم فيرشلاو

 : يناثلا نبالا

 نب دومحم نب دمحم فيرشلا يف هبقع ليذتو :دومحم فيرشلا

 :مهو ةئالك بقعأو «روكذملا دومحم نب لمحعم

 .دومح فيرشلا ١

 «دمحم فيرشلاو « ضاير فيرشلا بقعملا :نيسح فيرشلا - ؟

 . مازع فيرشلاو ءرهام فيرشلاو

 .(ءاهلا) ةدام تحت ؛ءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(
 ٠١١ - ٠١4. ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (؟)



 م (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «ناتدع فيرشلاو «دامع فيرشلا نيئبا بقعملا :ىلع فيرشلا “" 

 .دئار فيرشلا بقعملا

 :تلاثلا نبالا

 .هبقع ضرقنا دقو :دومح فيرشلا

 يداو ىلعأب ةديدجلا ةيرق يف دمحم يوذ فارشألا نكس ناك دقو

 نرقلا لئاوأ يف كلذ دعب اولحر مث ًابيرقت ةنس ةئامثالث يلاوح ذنم ةمطاف
 .ةمركملا ةكمب اورقتساو يرجهلا رشع عبارلا

 :مهريهاشم نمو
 دلو :ريمألا يمشاهلا دمحم نب دومح نب دماح نب دحاولا دبع فيرشلا ©

 قفاوملا /ًابيرقت ه17107١ ةنس,/يفوتو هتافص تنسح دقو ةديدجلا ةيرقب

 دقو :ريمألا دمحم نب مّيحرلا.دبع.ني :تتاهولا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 . هرابخأ

 ةكمب دلو :ريمألا يمشاهلا دومحم نب دمحم نب نيسح فيرشلا ©



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م

 هيض

 ةلدابعلا ةيذوعلا دمحم ووذ فارشألا

 دعي.لب :ةلفابعلا نوع ىرخ قارشالل ةقالغلا ذاغفألا دحلأ
 ةرامإلا نأل ًارظن ةلدابعلا عورف رهشأ نم ؟9ةينوعلا دمحم ووذ فارشألا
 كلذ دعب مهتيرذ يف رمتساو ماع ةئام نم رثكأ زاجحلاب مهيف مكحلاو

 .رضاحلا دهعلا ىلإ ندرألابو قارعلاب

 ةفاك دج «نوع نب نيعملا دبع نب: ل0دمحم فيرشلا بقع مهف

 ةدافإ :يزاغ هللا دبع :رظنيلف «ةيئوغلا دمحم. يوذ؛َفاَرَشألا ركذ يف عسوتلا بغر نمل )١(

 ال ص ةيمهوف بتك : يبرعلا دمحم لقد” .الاآا١ كاعد ص ال ج ةعيمج ٠ ج مانألا

 ج نيمرحلا ةآرم :اشاب تعفر دمحم 7١4 771١: ص مالكلا ةصالخ نالحد ؛؟4

 - 7١47 ص 1 مالعألا :يلكرزلا 298 ص ةيزاجحلا ةلحرلا :ينوتنبلا :551 ص ١
 «روصنم نب دمحيمم فيرشلا 5١١ صا ١ ج يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم : ىيلش م

 ةيناندعلا لئابقلا نم :روصنم نب دعاسيم فيرشلا قال ؛55 ص فئاطلا لئابق

 ١ خيراتب 5 مقر يكرت ةيعم 1 رتفد :رصمب ةيموقلا قئاثولا راد ءالع٠ 68 ص

 غ4 .4 ةقيثو ٠١ مقر ةظفحم ءما48748 رياربف ١ ققاوملا /ه 1147 بجر 77 خيراتب

 خيراتب 7 ةقيثو - نيدباع 2511 ةظفحم .3151/ ةقيثو يكرت ةيعم 11٠ رتفد 25١8 نظ

 عيمج ىلإ روشنم) ما ربمسيد ١17 قفاوملا /ه 7١م1 يناثلا ىدامج ١

 رياني ٠7" قفاوملا /ه 6 ةدعقلا يذ 1١ خيراتب ١١8 ةقيثو 5" ةظفحم «(فارشألا

 هلم مقرب ىرخأو (اشاب يلع دمحم ىلإ نوع نب ذمحم فيرشلا) نم - م٠8

 ويلوي قفاوملا ١757/ يناثلا ىدامج خيراتب 47 مقرب ةرياس ةظفحم 2517 مقرو

 .(نوع نب دمحم فيرشلا ىلإ اشاب يلع دمحعم) نم - م1

 . (نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا 00 يوذ مرا 06 )0



 لن (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ثنوع يوذ فارشألا

 نيع مث ةبرت ىلع أريمأ . .عرفلا ذه سأر دمحم فيرشلا ناك دقو
 بهذ تافالتخا تثدح امهيلع هترامإ نم نينس دعبو ريسع ىلع أريمأ
 كلت يف داع مث م1877 قفاوملا /ه7847١ ةئس ةيادب يف رصم ىلإ اهدعب
 ةظفاحملاو لالقتسالا ةلواحم يف عرش ثيح ةمركملا ةكم ىلع أريمأ ةنسلا
 قفاوملا/ه157١ ةنس يفو رومألا هل تماقتسا مث هبصنم مرك ىلع

 ًاعبات زاجحلا حبصأ نأ دعب هيلإ ىرخأ ةرم زاجحلا تملس م٠4

 ىلإ يلاتلا موسرملا رصم يلاو اشاب يلع دمحم نم ردص ؛ةنطلسلل

 ةرهابلا ةرهاطلا ةلالسلا فرشب نوديؤم مكنأ» نوع نب دمحم فيرشلا

 رمأ ةيشرقلا مكدهع ىلع تلجأ دق كلذ ىلع ءانبو ةنوصملا تاماركلاو

 .«ةيزاجحلا راطقألا ةفاك ريبدت

 ١84 قفاوملا /ه7175١ ماع ٍقابْعشا 17 يف دمحم فيرشلا يفوت دقو

 .م1860/8١ سرام

 .ءناطلس فيرشلاو .ءيلع ٌفيرشلا مُهَو ءانبألا نم ةتس بقعأو

 ءديهشلا نيسح فيرشلاو ءاشاب هللا دبع فيرشلاو ؛هلإلا دبع فيرشلاو

 . قيفرلا نوع فيرشلاو

 .ةرهاقلاب رصم «ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاب هبقعو

 هنبا يف هبقعو «قيفرلا نوع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ بقع مهنمو
 .ةرهاقلاب مهو قيفرلا نوع نب زيزعلا دبع دمحم فيرشلا

 دبع نب '''ةكم ريمأ اشاب يلع نب نسح فيرشلا بقع نكسي امك
 هيخأ بقعو ًاضيأ ىرهاقلاب نوع نب نيعملا دبع نب دمحم تنب اشاب هللا
 ةيلوي قفاوملا /ه ١477 ةنس ندنلب ىفوتملا اشاب ىلع نب نيسحلا فيرشلا

 .رضاحلا دهعلا يف ارتلجنإب نونكسي ءم ١494 ةنس

 .ةلدابعلا نوع يوذ يف «فئاطلاب هرصق ةروص :رظنا )١(



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ليلو

 مه 11141 ةتب نكسه 1794© :ةج قده .ةاهخلا هتيرذ تمكح دقو

 , "!ةمركملا ةكم مكح مهنم ديدعلا ىلوت دقو 2م19474 1871 قفاوملا

 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا كولم :مهريهاشم نمو

 /ه )9"١7  ١١1/١ يلع نب نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا كلملا ©

 :(م١1984 191١ قفاوملا

 ىلإ هيبأ عم داعو ةناتسألا يف مولعلا ءىدابم ىقلتو «ةمركملا ةكمب دلو

 دناواب ماقو مم 4 قفاوملا /ه ”١3 7765 زاجحلا

 ىلع اريمأ حبصأ مث ء«ه4١"1 ةئس كرتلا ىلع ةروثلا ىف زاجحلا كلم

 مسا لوحتف م940١ قفاوملا /ه ١776 ةنس ًاكلم يمس مث ندرألا قرش

 ديس حبصأ ثيح «ةيمشاهلا ةيندرألا:ةكلمملا ىلإ ندرألا قرش ةرامإ

 سدقلاب دجسملاب لتقو «نامع ٍةُمِضاَع, ماَقْأ دقو ءاهنايك سسؤمو دالبلا

 . "7ىصقألا دجسملا يف ارفدو يهتم ه١ قفاوملا /ه 118 ةنس

 - 1١95١ قفاوملا /ه 10/1 ت08 هللا دبع نب لالط فيرشلا كلملا ©

 :(م ١ة 7

 كولم يناث كلذب وهف ءهابأ فلخو «نامعب ملعتو ةمركملا ةكمب دلو

 لاح دقو هتايلوؤسمب ًارعاشو ًافيرشو ًاهيزن ناكو «نييمشاهلا ندرألا

 ةياصو سلجم ميقأو هبعشل حلاصلا كلملا نوكي نأ نيبو هئيب هضرم

 ةنس نيرشع وحن جالعلل ىضمو «شرعلا نع هلوزن ناملريلا نلعأو

 . "7نامع ىلإ لقنو اهيف يفوتو لوبنطساب

 .نوع يوذ يف دمحم لآ نم ءارمألا فارشألا قحلم رظنا )١(
 تعمس امو تيأر ام :هسفن فلؤملا 215١٠ 2545 ص ١ ج مالعألا :يلكرزلا (0)

 دمحم ؛7١٠“ .غ9١١ ص نييمشاهلا كولملا :سيروم يميج 1١١5-١55.: ص

 .(ريسي فرصتب) 14 7١ ص ةيموق بتك :يبرعلا
 - 5١ قباسلا ردصملا :سيروم يميج 2574 0778 ص ؟ ج مالعألا :يلكرزلا (7)

 فرصتب 0١



 ا (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 :لالط نب نيسحلا فيرشلا كلملا ©

 نمو نمه وعود «ةيمشاهلا ةندزألا ةكلمملا مكح يف هدلاو فلخ

 .هتلادعو هللا ةمحر لظ يف ةيمشاهلا ةرتعلا ةمظعب

 .م ١9801 قفاوملا /ه ١777 ماع يف ةنس ١8 هنسو كلملا ىلوت

 ترضح دقو) نامعب نفدو اكيرمأب ءةنس 8 هرمعو يفوت دقو

 بئاغلا ةالص هيلع ىلص ثيح (ةمركملا ةكمب مارحلا دجسملاب هيلع ةالصلا

 نع هلاصفنا دعب اهجوزت يتلا ىنم ةريمألا همأو هللا دبع :ءانبألا نم هلو

 ةزمحو «هيلاع ىربكلا هتنبا مأو رصم فارشأ نم انيد ةريمألا ىلوألا هتجوز

 مهمأ ايه ةريمألاو يلع ريمألاو رون ةكلملا مهمأو ةيوارو ناميإو مشاهو

 .م19171ققاؤملا /ه ١90 ةنس تيفوت ايلع ةكلملا

 :نيسحلا نب يناثلا هللا دبع كلملا ©

 ةيالو ىلوت 2«م1977 ريايي ل: قفانؤيللا 2/1١ نابعش 4 يف دلو

 ةافوبو ءًاماع 4 دهعلل ًايلو لظ يذلا نسح ريمألا همعل ًافلخ دهعلا

 هيحأ حبصأو «ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا مكح ىلع هفلخ نيسحلا هيبأ

 .رضاحلا دهعلا يف دهعلل ًايلو ةزمح

 :ةلدابعلا ةينوعلا دمحم يوذ نم قارعلا كولم :ههريهاشم نمو

 : يلع نب نيسحلا نب لوألا لصيف فيرشلا كلملا ©

 ظفحو اهب أشنو ةمركملا ةكمب م1885 قفاوملا /ه ”5*١ ةنس دلو

 نيب هتيص عملو ةلالجو ةقرو ةيسامولبدو ةسايك اذ ناكو «نآرقلا

 ؛م19419١ قفاوملا /ه ١78 ةنس ايروس ىلع ًاكلم هب يدونو «برعلا

 1١1 ةنس قارعلا مكح ثيح قارعلا ىلع اكلم هب يدون مث
 مه

 دادغبب نفدو م 1977 قفاوملا/ه ١07 ةنس ارسيوس يف يفوتو



000 

 :لوألا لصيف نب يزاغ فيرشلا كلملا ©

 ناكو اهب أشنو ةمركملا ةكم يف م1407 قفاوملا /ه ١77١ ةنس دلو
 اكلم ناكو ًاماع 7١ هنسو هدلاو توم دعب اهالوتو ؛قارعلاب دهعلل يلو

 رفص يف قارعلاب يفوتو ءديلا ميرك «نيناوقلا مرتحي ءًايروتسدو ًابوبحم
 . ©9198 قفاوملا /ه1788 ةنس

 :يزاغ نب يناثلا لصيف فيرشلا كلملا ©

 عبرأ هرمعو ,ما84 قفاوملا /ه ١708 ةنس هابأ فلخو دادغبب دلو

 نب هلإلا دبع فيرشلا هلاخ شرعلا ىلع ةياصولا ىلوتف «تاونس
 هب يدون دشرلا نس غلب امدنعو«َيلظءنب نيسحلا فيرشلا نب يلع
 لتق ىتح اهب رمتساو م1401 ققاوملا/ه_ ٠١17 ةنس قارعلا ىلع اكلم
 1 ١958 قفاوملا /ه١ا/ا/ ةجحلا يذ ؟ال..يف هلإلا دبع هلاخو وه
 تلوحتو قارعلا يف يمشاهلا دهعلا كلذب ىهتناو ةروثلا تماق امدنع
 .بقعي ملو ,©0ةيروهمج ىلإ دالبلا

 تعش امو تيأآر ١م :هسفن فلوملا 41١115.4116 ص ه ج مالعألا :يلكرزلا )١(
 هاولملا :سيروم سيمج 714 ص ١ ج ةيقرشلا مالعألا :دهاجم يكز ؛9١١ ص
 .1 ٠١ .960 ص نييمشاهلا

 ١ ج ةيقرشلا مالعألا :دهاجم يكز ١1١5 1١7: ص هاج مالعألا :يلكرزلا )00
 ,لم“" 2كال٠ ص نييمشاهلا كولملا : سيروم سميج 758 ص

 لمد لم ص قباسلا ردصملا سيروم سميج ا 18 ص هاج مالعألا : يلكرزلا 979
1848 
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 قيارلا نر
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 سام (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ل

 ةيواقنعلا يرصب دمحم نب رمع نب دمحم لآ فارشألا

 ةنيدملاب نوفرعيو «ةيواقنعلا "0يرصب لآ فارشألا عورف دحأ

 . يرصب لآب ةرونملا

 نب دمحأ نب دمحم نب "”رمع نب ")دمحم فيرشلا بقع مهف

 «يواقنعلا طاسي نب نسح نب دمحأ نب ركب يبأ نب يرصب نب رمع

 . نو يصب لآب ةرونملا ةئيدملاب هبقع فرغيو

00 

 :امهو نينيا يف رمع ْنِب رسل هقيرشلا بقعو

 فما فيرشلا

 . ةومحم فيرشلا

 .(ءابلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا يرصب لآ فارشألا :رظنا )١(

 .5 ١١ ةطبضم ءانق طباضم ١ :ةيموقلا قئاثولا راد (؟١)

 قفاوملا /ه11573 ١757 ةنس نم) تاعيابمو تاداهشإ :ةيعرشلا انق ةمكحم تالجس

 تاداهشإ 55 لجس (؛ةيواقنعلا نسحلا ينب فوشكب ةصاخلا يهر (م1888 6

 خيرات رتفد 1١8 لجس 7١ نيع 76 نزخلل :ةيموقلا تاظوفحملا راد ءه ص

 ١١19 ةنسل انقب ةيواقنعلا فارشألا ججح ةعومجم ؛م1454 قفاوملا /ه786١ ةنسل

 5 ج باسنألا رحب :يعافرلا م1187 قفاوملا/ه 4 ؛م6!١1 قفاوملا /ه

 «١١ا 5١ ص ةيبهذلا زونكلا :رقص 4 نص رضم ةبورع :لولمش ٠ ص

 .18 ص زاجحلاو رصم :يناولحلا «47 ص ةحنملا :انهم

 . (نيعلا) ةدام تحت ؛يرصب دمحم نب رمع لآ فارشألا :رظنا اهيل

حم نب رمع فيرشلا لآ يف «مهبقع ةرجشم رظنا )0(
 ةدام تحت ؛ةمدقتملا يرصب دم

 . (نيعلا)
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف ةرونملا ةنيدملاب مهترواجم حضوت ةقيثو :رظنا (0)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم شل

 وهو :يرصب رمع نب لمحم نب قولا فيرشلا : لوألا نيإلا امأ
 يفوتو انق نم اهب ارواجم ةرونملا ةنيدملا ىلإ يرصب لآ نم داع نم لوأ
 نم ةعبرأ بقعأو ..عيقبلاب نفدو م١0 قاتلا 1755+ هد اهد
 : مهو نيبقعملا ءانبألا

 .دمحم فيرشلا

 . مشاه فيرشلا

 . هللا دبع فيرشلا

 :عرفلا اذه ريهاشم نمو
 شيجلاب قباس ءاول وهو :يرصكرمحتأ خب دمحم نب تاحش فيرشلا ©

 دهعلا يف وهو ةرونملا ةنيدملاب ةقطنملا سسلجمب قباس وضعو يدوعسلا
 حالصلا لهأ نم وهو ؛ةرؤتملا ةنيدملاب .يرّضب لآ ريبك دعي رضاحلا
 ضعب نم تدفتساو ةرونملا ةنيدملاب ًارارم هب تيقتلا نممو ىوقتلاو
 . هتايورم

 فيرشلا عم بهذ نمم ناكو :يرصب دمحأ نب مشاه فيرشلا ©
 ندرألاب ىفوتو ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا يف ندرألا ىلإ نيسحلا نب هللا دبع
 فيرشلا + هو ةروشلا ةنيذجلا .نلإ هدالوأ داع مث «بيرقت م 190١ ةنس
 ةيركسعلا ةقطنملا دئاق دعاسم لمع يدوعسلا شيجلاب ءاول وهو تكوش
 وهو زيزعلا دبع فيرشلا هوخأو ه1410 ةنس ىتح ةروكملا ةئيدتملاب
 مهب تيقتلا دقو «كوبتب تالظملا ءاول تايلمع نكر لمع ًاضيأ ءاول
 .ًاضيأ ةرونملا ةنيدملاب

 شاع دقو :يرصب رمع دمحم نب دومحم فيرشلا :يناثلا نيإلا امأ
 ةفايض يفو ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذي ناكو ةرهاقلاب رقتسا مث انقب هبابش
 .اهب نفدو ةرهاقلاب يفوتو روكذملا دمحأ فيرشلا هيخأ



 11 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ٠ مهو ءانبأ ةثالث نه بقعأو

 باتك ظفح نممو ىوقتلاو حالصلا لهأ نم ناكو :ينسح فيرشلا

 ليقو ةيرصم مأ نم ةرهاقلاب م١14١ قفاوملا /ه517١ ةنس ىفوتو ءهللا

 ةرهاقلاب ًارارم هب تيقتلا نمم وهو ؛ةرهاقلاب نفدو بسنلا ةينيسح اهنإ

 همأو رضاحلا دهعلا ىف وهو ةرهاقلاب نكسيو :ىمن وبأ دمحأ فيرشلا

 .هتايورم ضعب نم تدفتساو هب تيقتلا دقو ةيكرت

 نم ةفيرش همأو ةرونملا ةنيدملاب يفوتو دلو دقو :زاب دمحم فيرشلا
 زاب لآب هبقع فرعو «ةينيسحلا ةزمامجلا رقص لآ نم ةنيدملا لهأ

 .رضاحلا.دهعلا يف ةدجب مهنمو ةرونملا ةنيدملاب

 :هبقع ريهاشم نمو

 قباس ديمع ةبترب طباض وهو :يرصب زاب دمحم نب معنملا دبع فيرشلا ©

 يف ةدجب نيحارجلا رابك نم وهو :زاب دمحم نب رمع فيرشلا روتكدلا ٠

 .رضاحلا دهعلا



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 598

 فة

 تيكأاربلا دعاسم يوذ عل ووذ فارشألا

 اضر يوذ نسم 0 يوذ فارشألل ةثالغلا عورفلا دحأ

 .تيكاربلا

 نب عازه نب دمحأ نب دعاسم نب دمحم فيرشلا بقع مهف ١  0 1ا ف : )

 .اضر يوذ دج اضر نب كرابم

 هلو ,دعاسم نب دمحم نب ىلع دممحف»فيرشلا بقع يف مهعيمجو

 .مك٠5 يلاوح ةمركملا ةكم/ نعيدعبيإ يذلا ميظ يداوب نيمتكأب فقو

 : مهو «ةسمخ ءانبألا نم بقعأو

 .ديمحلا دبع فيرشلا ١

 .دهف فيرشلا - ؟
 .حلاص فيرشلا - "

 .ىيحي فيرشلا - ؛
 .ديحملا دبع فيرشلا 5

 :مهو ؛مهنم ةثالث يف يلع دمحم فيرشلا بقعو

 :ملاص: فيزغلا ه

 .(ميملا) ةدام تحت .ةيخولم يبأ دعاسم يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا هبقع ةرجشم رظنا (؟)



 5 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 . ىيحي فيرشلا

 .ديجملا دبع فيرشلا

 .ةمركملا ةكمب مهنمو «ةميمحلاو ةرديونلا ةيرقب

00 





"4 

 تيكاربلا دعاسم يوذ نم دمحم يوذ فارشألا ةرجشم



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم قفل

 م١1

 ةينانعلا دمحم ووذ فارشألا

 . "7نانع يوذ فارشألل ةئالثلا عورفلا دحأ

 نب يلع نب مزاح نب دعاسم نب دمحم فيرشلا ىلإ ةبسن مهف

 ١. ”نائع ير

 .مهو « ءانبأ ةيالث نم تيبلا انه انيبأر دمحم فيرشلا بقعأو

 . كلملا دبع فيرشلا - ١

 :هبقع  مهيفو :دعس فيرشلا - ؟

 .ضرقنا دقف : فرش فيرشلا امأ -

 .ةلق مهو ءةمركملا ةكم لامعأ نم صيلخ ىيقرش راوخلا

 :مهريهاشم نمو

 . ىلاحلا دهعلا يف مهريبك وهو : ينانعلا كلملا دبع نب دمحم فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت ءنانع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .نانع يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 ليف (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

1 

 ةمعانملا دمحم ووذ فارشألا

 .1!ةمعانملا فارشألا عورف دحأ

 نيعملا دبع نب زيزعلا دبع نب كرابم نب ")دمحم فيرشلا بقع مهف

 . معنملا دبع نب رصان نب

 :مهو «ءانبأ ةعبرأ نم عرفلا اذه سأر دمحم فيرشلا بقعأو

 دهعلا يف دمحم يوذ بقع لكيت دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا ١

 يالا

 دبع نب هّلِإ دبع فيرشلا ونبارك ترامحم نب هللا دبع فيرشلا - ؟

 . ىمعنملا هللا

 نب قوتعم فيرشلا يف هبقع ليذت :دمحم نب نيعملا دبع فيرشلا “ 

 . يمعنملا نيعملا دبع نب فيطللا دبع نب زيزعلا دبع

 .اضرقنا مث ابقعأ نينبا بقعأ :دمحم نب دماح فيرشلا

 . ةيرقلل

 .(ميملا) ةدام تحت ءةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا نسحم يوذ ةدام يف ءدمحم يوذ ةرجشم :رظنا (؟)



 ميملا) فرح /زاح فارشأ مجعم لنضح (ميملا) فرح /زاححلا فارش

 ظ | :مهريهاشم نمو

٠ . 5 - 
 ١

 . رضاحلا دهعلا يف ءافرطلا هيرش ءاهجو نم دعيو «ةمعاتملا نيرمعملا .٠ ع

 در



 0 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م1

 ينسحلا يوادهملا دمحم لآ فارشألا

 مهدج ىلإ ةبسن مهو 1 )يدهم نب دمحأ لآ فارشألا ذاخفأ دحأ
 .ربكألا يدهم نب ذمحأ نب يدهم نب ؟" ادمحم فيرشلا

 يتلا ةقيمغ ةيرقب كلذ لبق نونكسي اوناكو .«ثيللا ةنيدمب مهنكاسمو
 .اهب ةدوجوم تلاز ام مهعرازم ثيح مك ٠١ ةفاسم ثيللا نع دعبت

 :مهريهاشم نمو
 دقو ءزر دمحأ فيرشلاب بتلك. :دكصحلم نب دمحأ نب دمحأ فيرشلا ©

 دهعلا ةيادب يف ةثيمر ٍفْيرشلا دعب يدَهَمَنِب دمحأ لآ ةخيشم ىلوت
 .ةزرابلا نسح يوذ هوجو نم دعيو . يدوعسلا

 مركلاب زيمتي :يدهم لآ يلع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع فيرشلا ©
 .ساتلا دنع ةيحمو لئابقلا نيب تاحالصا هلو ؛ةنسحلا قالخألاو

 لهأ نسح يوذ نم مساقلا يبأ بقع نم ساسج يوذ نم يدهم نب دمحأ لآ :رظنا )١(
 .(ميملا) ةدام تحت «قاوشلا

 .(فلألا) ةدام تحت «يدهم نب دمحأ لآ ةرجشم يف هبقع ةرجشم رظنا (5)



)81١5( 

 (/ةيراجهلا ةجحادملا فارشألا

 .راجه يوذ فارشألا 7عورف دحأ

 ا دجب مهطبر متي مل راجه يوذ ةرجشم يفو

 :امه «نييساسأ نيعرف ىلإ نومسقنيو
 .ىلع ووذ ١-

 .ميركلا دبع ووذ -؟

 . ةلجو .ةرونملا ةنيدملاو «رحبلاو

 :مهريهاشم نمو
 هفلخ مث «مهيف مدقملاو ةجحادملا ريبك :جحيدم نب ديعس فيرشلا 2

 . 24! يجحيدملا نسحم نب نساح فيرشلا ©

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ فارشألا :رظنا )١(

 )١( ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 177.

 .راجه يوذ ةرجشم : عجار اهو

 يف لخنلا عبنيب راجه يوذ فويخ دحأ ؛ةعرزملا فيخب ةصاخلا ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (4)

 .ةدافإلا ىهتتم نع ًالقن «م1569١ رياني 5١ قفاوملا /ه1778 بجر 1/



 انقل (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجم

 . يجحيدملا دماح نب هللا ليخد فيرشلا ©

 وهو «(عبنيب فورعم رعاش :يجحيدملا شيشب نب دمحم فيرشلا ©

 .رضاحلا دهعلا يف مهريبك



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

34 
 اج م 7 1

 2 او اجلا قتلوا ذئاب كب ظ

ْ 0 2 

 7 اأشأب درع وس رايق ان قوبحرم امكيرلا فكم

 وحي هل لأ يالا دا دعب ا د
 0 املا 100 0

 2-- 0 0 ظ

0 

 ا 2 :

 2 ظ

 ظ 0 0
 4 2 د ا د

' 

 3 0 ]أ 2 ا 3
0 

 ٍ ا

 ١ر2 0 ا 10
 ظ

 2 10 ا
 ' ياذا | ل يا افا 2 3

 0 8 و

 ةنس بجر ١7 يف « لخنلا عبنيب :بب ةعرزملا فيخب يجحيدملا نساح فيرشل ءارش ةقينو | ءارش ةقيث
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 قفل (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 )ه1١؟(

 ةيواقذعلا نسحم دارم لآ فارشألا

 00 كارلا كيوي ديعلأ

 5ك ع يب دس قاما

 00 ا ءانقب د

 . (2)انقب اقنع

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(

(0 
0 
4 

 فيرشلا بقع نم ءرصم ةبورع ةرجشم يف ركذو ١44 ص :رصم ةبورع :لولمش
 ام حيحصلاو ءربكألا اقنع نب طاسب نب كرابم نب ؛ طاسب نب نسح نب يلع نب تاكرب

 ةيواقنعلا فارشألاب ةصاخلا قئاثولاو رورس فيرشلا ةرجشم يف درو امل ًاقفو هتبثأ

 .رصم يف ةيمكحملاو ةيلهألا
 ١٠". ص ؛؟ج باسنألا رحب :يعافرلا ١15١« :١ا/ ص ةيبهذلا زونكلا :رقص

 .ةيلاتلا يواقنعلا نسحم دارم لآ فارشألا ةرجشم :رظنا

 ١ قفاوملا/ه 1١١97 ةجحلا يذ ١7 يف ةخرؤم اتق ةمكحم نم ةرداص ةجح :رظنا

 فيرشلا اهيف ناكو ةيواقنعلا نسحلا ينب فقو يضارأ ميسقت) نأشب م1774 رياني

 .(انقب فقولا يف هتمومع ءانبأ ضعبو هتصح ىلع ًارشابمو ًارظان رفاظ نسحملا دبع

 ةخرؤم طوشرف ةمكحم نم ةرداص ”  ةطبضم ؛ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا رادب ىرخأو

 .(انق ةنيدمب رفاظ نسحملا دبع فيرشلا لزنم) نأشب م1787 قفاوملا مه 4 يف

 / قفاوملا /ه ١575 مرحم ١ يف ةخرؤم انق ةمكحعم نم ةرداص ةجح  ؟ انق طباضم

 لجس «(يراقنعلا يدهم رفاظ نب نسحملا دبع نب دارم فيرشلا) نأشب م١187 ربوتكأ

 قفاوملا /ه ١784 ةنسل ١ تاداهشأ لجس م06 قفاوملا /ه ١171/7 ةئسل / تاعيابم

 تب .ةيعرشلا انق ةمكحمب م17



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم لضم

 :امهو نيئبا نم نسحملا دبع دارم فيرشلا بقعأو

 نب نسحم فيرشلا يف هبقع يقبو :دارم نب هللا دبع فيرشلا ١-
 فيرشلا مهريبكو «ءنسحم لآب انقب هبقع فرعيو دارم نب هللا دبع

 رهش يف انقب يفوت «ينسحلا يواقنعلا نسحم نب دمحم نب رباج
 .ه 7٠١ ةنس سطسغأ قفاوملا /ه ١4177 ةنس ىلوألا ىدامج

 انق نم بهذ ؛دارم لآب هيقع فرعو :هدارم نب دمحم فيرشلا - ؟

 فقولا ىلع ءاليتسالا دعب اهب رقتساو ةرونملا ةنيدملاب زاجحلا ًانطوتسم
 /ه1/7١١ ةنس انقب نسح ينب فارشألا ةقطنمب هلزنمو «هكالمأ عابو
 ةعساولا هتراجت ترمتساو «هدلاو نع هثرو يذلاو م5 قفاوملا

 خيش هنإ ليقو م1871 قفاوملا /ه ١785 ةنس ىتح ةدج ىلإ انق نيب

 .ءارثلا نم ةريبك ةجرد هبقعو وه غل دقو .هنمز يف ةدج راجت ردنب
 مهو «ءانبألا نم ةثالث بقعأو

 دمحأ فيرشلا هنبا بقعأو ”يَواَقتعلا دار نب دمحم نب ديبع فيرشلا
 نطوتساو بهذ مث انقب هبابش يف ناكو ًاديبع فيرشلا بقعأ يذلا
 .ائقب تتامو تشاع ديبع ةجيدخ هتمعو «هرابخأ تعطقناو ةرهاقلا

 انق نيب شاع دفو :يواقنعلا دارم نب دمحم نب دومحتم فيرشلا

 ,(3) م 0*7 ةنس ةدجب ةيراجتلا ةفرغلا سيئر ىلوتو ةرونملا ةنيدملاو
 ةفيرشلاب اجوزتم ناكو هكالمأ رصمب ةروثلا ثتممأ نممو ءارث اذ ناكو
 ةكرابم ةفيرشلا هتنب نم انقب هبقع يقبو يواقنعلا دارم ديبع تنب ةجيدخ

 قفاوملا /ه ١769 ةئسل انق تافلكم رتفد "5 نزخم :ةرهاقلاب ةيموقلا تاظوفحملا راد
 .14414 014094 لجس م1841
 ىف ةخرؤم يراقنعلا يدهم رفاظ نسحملا دبع دارم فيرشلا نأشب ةيلاتلا ةجحلا :رظنا
 1 .م1858 ويام ١ قفاوملا اه 17٠١ لوألا عيبر ؟

 .ه 16 ةنس رفص 7١ نم 5 ددعلا :ةلبقلا ةديرج )١(



 دفا (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 بسسس ااا
 مي

 ةرهاقلا ىلإ اهب بهذو هتيراجب جوزت مث ءرضاحلا دهعلا ىف طقف

 .ةرونملا ةئيدملاب تيفوت اهنإ ليق ةئبا هل تبقعأو
 ةرونملا ةنيدملاب شاع دقو : يواقنعلا دارم نب دمحم نب نسح فيرشلا

 كارم ناب ةرقركز اه كوخ بني

 :مهريهاشم نمو
 مهريبك ناكو : ينسحلا يواقنعلا دارم نسح دمحم نب يندم فيرشلا ©

 نفدو م146١ قفاوملا/ه ١515 ةنس اهب يفوتو ةرونملا ةنيدملاب

 . عيقبلاب

 قباس نكر ديمع ناكو : يواقنعلا دارم نسح دمحم نب دومحم فيرشلا ©

 نيرايطلا لئاوأ نم دعي وهوره بأتم ةيوجلا ضايرلا ةدعاق دئاقو

 .هتايورم ضعب نم تدفتبماو ةذجِبا هب تيقتلا نمم وهو نيدوعسلا

 ةنيدملاب شاع دقو :يواقنعلا دارم.نّسح:دّمحم نب ميهاربإ فيرشلا ©

 ريمألا عم كوبت ةرامإل ًاليكو لمعو ءاهب بقعأو اهب جوزتو «ةرونملا

 دهعلا يف قشمدب ةماقإلا مئاد وهو ةيروس نم جوزت مث «يريدسلا دلاخ

 راشتسملا يواقنعلا دارم ليبن فيرشلا هنبا هبقع ريهاشم نمو ءرضاحلا

 ضعب نم تدفتساو ةدجب مهب تيقتلا نمم مهو «,مالعإلا ةرازوب

 .مهتايورم



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 9-3 بيحب كنك
 راضيا داو اك وبوم 0 0

 ةيواقنعلا فارشألا ضعبو انقب ةيواقنملا فارشألا نيب انق فقو يف تالماعم نأشب ةقيث
 اهنم يولعلا فسصنلا دقئاف ره 177 ةنس لوأ عيبر يف ةخرؤم « زاححلاب
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 ندر (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 موزع

 ةيواقذعلا دعاسم لآ فارشألا

 , 13 اقنعلا ها رغألا فوم دحأ

 ني "دهاسم لآ قارشألا دنع "ةدماسم فيرشلا بقع مهف
 نب دمحم فيرشلا بقع نم مهو .يواقنعلا نارهف نب دمحم نب دمحأ

 .اقتع فيرشلا نب ؟؟7طاسب نب نسح نب دمحأ نب طاسب

 :امهو نينبا دعاسم فيرشلا بقعأو

١ 

1 

00 
(0 
0 

0) 

 .يلع فيرشلا

 .ددعلاو. ةرثكلاهِتقَع يفو :معنملا دبع فيرشلا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا
 . ةيلاتلا ةيواقنعلا دعاسم لآ فارشألا ةرجشم :رظنا
 :رظنيلف ءدعاسم لآ فارشألا ركذ يف ةدايزلا بغر نملو

 فيرشلا بقع نم دعاسم لآ نأ) ركذ اهيفو ١99 ص رصم ةبورع :لولمش ىفطصم
 هانركذ ام حيحصلاو «(اقئنع نب طاسب نب كرابم نب طاسب نب نسح نب طاسب نب دمحم
 نب طاسب نب نسح نب دمحأ فيرشلا بقع نم مهنوكل رورس فيرشلا ةرجشم قفو
 م1414 قفارملا/ه ١770 ةخرؤم ةجح يفو .47 ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم ءاقنع

 نب دعاسم فيرشلا) اهيفو ىرخأو ؛(طاسب دمحم دمحأ نب دعاسم فيرشلا) اهيفو

 ١8 لجس «ةيعرشلا انق ةمكحم «ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد .(نارهف دمحم دمحأ

 نزخم «ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا راد ,م١187 قفاوملا /ه ١709/8 ةنسل تاداهشا

 نايطأ رتفد ؛44١ نيع م1847 قفاوملا /ه ١104 ةنسل 1741/54 انق تافلكم لجس د

 انق ةيحانب نايطأ رتقد ١45« نيع .م847١ ققاوملا /ه ١75١ ةنسل ١475 لجس انق

 ١١8٠ لجس انق عيرات رتفد 2709 نيع ؛م18144 قفاوملا /ه ١755 ةئسل 48١ لجس

 7٠. نيع ؛«م1878 قفاوملا /ه ١788 ةنسل

 .(ءابلا) ةدام تحت ءطاسب لآ فارشألا :رظنا



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5-5

 . سيوسلاو .ةرهاقلاب ةلق مهنمو انف ةنيدمب نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 انقل ًاخيش ناكو :يواقنعلا دعاسم نب معنملا دبع نب نامثع فيرشلا ©

 .يراقنعلا يللق دمحم فيرشلل ًافلخ م1878 قفاوملا /ه47١١ ةنس
 . كلذ دعب انق ةيدمع ىلوت مث

 دعاسم يلع نب ىفطصم نب دومحم نب ميحرلا دبع نب تزع فيرشلا ©

 يلحملا يبعشلا سلجملا سيئر وهو .دعاسم زعب ريهشلا : يواقنعلا

 ًاريدم لمعو «ةرهاقلاب ماقأ دقو :يواقنعلا دعاسم حاتفلا دبع فيرشلا «

 نمم وهو ؛ةرهاقلاب نيملعملل رتيقنو"“اهب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ًاماع
 حاتفلا دبع دومحم فيرشلا ٍكيفعلا هئباو سانلا جئاوح ءاضقل ىعسي

 . ءانيسب نورطنلا

 انق ةنيدم ىلحم سلجم وضع :دعاسم زيزعلا دبع نب مشاه فيرشلا ©
 . اقباس



 نون

 ةيواقنعلا طاسب نب دمحم لآ فارشالا ةرجشم

 «نادصح لآ - يوادجلا لآ - بجعم لآ - دعاسم لآ»

 نع اوضرفناو

 نآلا ءاسنت

 ةرممم ميلحلا ني لمحل
 باهولا دبع دمأ 0 د لئار | ةومحم

 دمحم ةرمجم ينطصم دمحأ دج





 لقفل (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةركوف)

 تيكاربلا ةيخولم وبأ دعاسم ووذ فارشألا

 ىسوم يوذ نم "!اضر يوذ فارشألل ةثالثلا ذاخفألا دحأ
 . تيكاربلا

 0 ع 0 00 9 .
 نب غازه نب ةيظولع يباب ريهشلا !"رعايم كيرشلا بقع ىهف

 .©0تيكاربلا اضر يوذ ةفاك دج ءاضر نب كرابم

 : مهو ءانبأ ةثالث نم هبقعو

 .ملاس يوذ دج : 157 لاس فيرشلا ١

 .دماخت يوذ دج :2دماح فيرشلا  ؟١

 .دمحم يوذ دج :20دمحم فيرشلا

 مهرمتسمو مهنريد يهو ةيدشرملا ةيرقب .«ةمطاف يداوب مهنكاسمو

 ةمركملا ةكمب ابساوسب مهنمو «ةميمحلاو ةرديونلا ةيرقب مهنمو يساسألا

 .(ءارلا) ةدام تحت «تيكاربلا ىسوم يوذ نم اضر يوذ فارشألا :رظنا )١(

 20475 بختنملا :يئاطلا ؛ةقرفتم تاحفص  نويعلا :روصنم نب دمحم :عجار (؟)

 .8) «856 ص ةكم ملاعم :يدالبلا

 دماح يوذو ملاس يوذ نم هبقع يف تيكاربلا دعاسم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)

 . هتدام يف لك (لكمحم يوذو

 .«نيسلا) ةدام تحت «تيكاربلا دعاسم يوذ نم ملاس يوذ فارشألا :رظنا (4)

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تيكاربلا دعاسم يوذ نم دماح يوذ فارشألا :رظنا (0)

 .(ميملا) ةدام تحت تيكاربلا دعاسم يوذ نم دمحم يوذ فارشألا :رظنا (5)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 (م1م)

 ديز لآ دعاسم ووذ فارشألا

 .(7ديز يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 نيب هللا دبع نوب ؟رغاسم لآ دنع ؟"!ةعاسم :كيرشلا بقع ىلهف
 هللأ دبع ففيرشلا «دعاسم تفيرشلا دلاو ناك دقو «ديز نب كعس نب ليعس

 ًافلخ م7١1١ قفاوملا /ه ١١14 ةنس اهالوت دقف ءةمركملا ةكم ءارمأ نم
 فارشألا عم فلتخا هنكلو رهشأ تفقليو ةئس اهمكح ىف رمتساو هيبأل

 موسرملا ءاج مث م١٠18 قفاؤملا /يه:77)1 ةنس نميلا ىلإ جرخف

 «ىفوت نأ ىلإ اهب رمتساو ةمركملا”ةكت ىلإ داعف ةيناث هترامإب يناطلسلا
 /ةهناعجشو فارشألا ءالقع نم ناكو

 :امهو نييساسأ نيعرف ىلإ رضاحلا دهعلا يف دعاسم ووذ عرفتيو
 دج دعاسم نب ديعس نب دوعسم فيرشلا بقع مهو :دوعسم ووذ ١-

 دج دعاسم نب نيعملا دبع فيرشلا بقع مهو :نيعملا دبع ووذ " 

 . دعأاسم يوذ

 .(يازلا) ةدام تحت ءديز لآ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ديز لآ نم دعاسم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)
 :يربطلا :رظنيلف ءديز لآ نم دعاسم يوذ فارشألا ركذ ةفرعمب عسوتلا بغر نملو يلف

 218٠ 2158 ص مالكلا ةصالخ :نالحد .50 .١؟ ص 7 ج نمزلا ءالضف فاحتإ
 ,غ٠4 ص ؛ ج مالعألا :يلكرزلا ٠5١« ص ةيضرملا لوادجلا :هسفن فلؤملا ء, 187
 مانألا. ةدافإ :يزاغ هللا دبع "2١17 ص بلطملا دبع فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر :ةمش
 .ها2" ص ا” ج



 قفط (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مهددعو ًاقباس ةمركملا ةكمب رماع بعشب نونكسي دعاسم ووذ ناكو
 مهنمو «ةمركملا ةكم يحاونب ًايلاح مهو ,(17روكذلا نم 4“ ًايلاح
 كالمأ ةمركملا ةكمب مهلو ؛ةكلمملا جراخو .«فئاطلاو «ضايرلاب

 .©'9ةيراجت لامعأ هل نم مهنمو «ةيموكحلا فئاظولاب مهو «فاقوأو

 ىلإ دعاسم نب ديعس نب دوعسم نب مشاه فيرشلا مهنم لحر دقف
 ىلإ ايكرت يف شاعو اهب ديجملا دبع فيرشلا هنبا بجنأو اهب جوزتو ايكرت
 لوبتطساب مرك فيرشلا هنبا هفلخو م٠14١ قفاوملا /ه ١51١ ماع يفوت نأ
 ءاهجو نم ناك يذلاو ءدوعسم نب دهف فيرشلا هوخأ لقتنا امك ءايلاح
 ةمربلا دالب ىلإ مث دنهلا ىلإ اهنمو رصم ىلإ «مهرابكو ديز لآ فارشألا
 فورعملا هبقعو كانه يفوتو (29لاصنالا مهب عطقناو (ايسآ قرش بونج)
 فيرشلا بقعأ يذلا .دهف نب كدشجم فيرشلا هنبا يف ةمركملا ةكمب
0 ْ 

 :مهريهاشم نمو
 نوحلصي فارشأ ةرشع نمض هركذ درو دقو :ديهف نب هللا دبع فيرشلا ©

 هنآوف نورس ني نسي قيرشلا ةكم ريهأل افلخ + ةمركملا ةكما ةزامإل
 نظلاو «عبارلا دجلا يف بلاغ فيرشلاو ىيحي فيرشلا عم عمتجي
 هنأ الإ ءملاع لقاع لجر ءهرمع نم نيعبرألاو ةسماخلا يف هنأ بلاغلا
 .«9هرابكتسال طق هعم ثدحتي ملو ءاشاب دمحأ دعب لباقي مل

 .ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلل ديز لآ فارشألا ةرجشم بسح )١(
 .ةيلاتلا ةقيثولا يف ةيلاملا مهتاصصخمو ءديز لآ دعاسم يوذ فارشألا نايعأ :رظنا (؟)

 دوعسم نب مشاه نم ةلاسر ىلع ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلا ينعلطأ دقو م

 هنأو «ةمربلا دالب ىلإ لصو هنأ» اهيف ديفي م١157 قفاوملا /ه ١778 خيراتب ةخرؤم

 نم رابخألا تدرو دق هنأب دوعسم فيرشلا ركذ مث «ةرصبلا قيرط نع ايكرت ىلإ هجوتم
 هب ةصاخلا ةكرتلا اورضحأو دنهلا يف بجني ملو يفوت هنأب جاجحلا قيرط نع دنهلا
 .ديز لآ دوعسم نب دهف نب دمحم فيرشلا هنبال

 - باتعألا ىلإ يكرتلا يويدخلا ناويدلا نم ال” رتفد ؛ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد (4)



 ميلا فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 يوذ فارشألا رابك نم :ديز لآ دوعسم نب دهف نب دمحم فيرشلا »©
 ىلع انرشمو دعاس نوأذ كاقرأ يضعن ىلع[ ظان ناكو نعاس

 لآو يضام يذو كرابم يوذو دعاسم يوذ نيب ةكرتشملا فاقوألا

 لحلا يف دوعسم نب هللا دبع فيرشلا همع هكراش ناكو ؛يجاوعلا

 قفاوملا /ه ١١8٠١ ةنس ةكمب يفوتو «دعاسم يوذب قلعتي اميف طبرلاو
 . ةالعملاب نفدو مما

 رابك نم دعيو :دعاسم نب ديعس نب دوعسم نب هللا دبع فيرشلا ©

 ىلع ًارظان ناكو «ديز يوذ رابك نمو «ةمركملا ةكمب تايصخشلا
 /ه ١87 ماع يفوتو ءديهف نب هللا دبع نب دمحم فيرشلا فاقوأ

 دبع نب ىيحي نب دعس فيرشلا هفلخ مث ءاميقع م1931” قفاوملا

 ىلع نيعملا دبع نب ىيحي نب روُصنم ني ىيحي فيرشلا مث «نيعملا
 دعاسم نب دمحأ نب دومح نب ادّمحَف كفيزْحلا فلخ امك ءفقولا اذه

 نب دوعسم فيرشلا هفلخو «دعاسم ب دمحأ بيرشلا فقو ةراظن ىلع

 .ديز لآ دهف دمحم

 رابك نم دوعسم فيرشلا دعي :ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم فيرشلا ©

 ةنجللا ةسائر ىلوت «فارشألا نيب ةعيفر ةناكم هلو ء«ديز يوذ فارشألا

 ةوالع «ةمركملا ةكمب يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا فقول ةصاخلا

 ةراظن يف ًاكراشمو قامت يوذ فارشألاب ةصاخلا فاقوألا ةراظن ىلع

 وهو ءديز لآ نم يجاوعلا لآو ءيضام يوذو «كرابم يوذ فاقوأ
 ايقرإ هلو كرار 530 فارشألل كرابملا لسنلا» ةرجشم بحاص

 ضعب نم تدفتسا نمم وهو «"«ديز لآ فارشألل ةلماشلا ةرجشملا)

 .ديز لآ ةصاخو «يناثلا يمن يبأ لآ فارشألا نع هتايورم

 مدد سشسسللا

 ةرشع نع ريرقن نأشب» ؛ما١8ا قفاوملا/ه ١7471 ةنس ةدعقلا يذ 55 يف ةخرؤم

 .اهترامإ يف مهتيقحأو ةكمب فارشأ



 م١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 آكل

 ربمسيد © قفاوملا ه ١577 ةنس ناضمر ٠١ يف موتحملا لجألا هافاوو

 ريتسجام ةلاسر دادعإب ماق دق هللا همحر ناكو ةالعملاب نقد هن 5691

 ديز لآ فارشألا دهع يف ةمركملا ةكمل يعامتجالا خيراتلا» اهعوضوم

 نيلينلا ةعماج اهيلع هتحنمو (ماخ4خ175/١1-ه 1

 , 13نناؤو دعب ةاروتكلا ةجْرد نادوسلاب

 ناكو ضايرلاب دعاقتم ديمع :ديز لآ ىيحي نب دعس نب فاون فيرشلا ©

 .ةيرحبلا حالسب عافدلا ةرازوب لمعي

 )١( مقر ةروص «ةمركملا ةكمب فلؤملا عم هتروص :روصلا قحلم رظنا )151(.



 (ميملا) فرح /زاححلا فارش مجعم 5

 فاشاللا 0
 ْ دك بيريز دوغ تل تيا زم هجيج ناعم تمس

 * طر نر«؟:هؤعحاسم كش
 5255 س
 سهام ىو مث ىلا فرعي ملفا عبات 14 نبويوحعا؟

 رويدا تسر همست
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 ةنسل ةينويامهلا ةرصلا رتافدب دير لآ دعاسم يوذ فارشألل ةيلاملا تاصصخملا ةقيثو
 هه |" ١م
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 ليال (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

كاي كمال
 

)”1( 

 ةيراجهلا دعاسم ووذ فارشألا

 .ةيراجهلا ؟7ءازه يوذ فارشألا عورف دحأ

 1ك آ 0-2 ا 8 :

 .راجه سس جارد

 نب هللا دبع فيرشلا هنبا عرفلا اذه سأر دعاسم فيرشلا بقعأ دقو

 عايضلا كلم دقو ء«راجه يرذ.ءايزثأ نم وهو يراجهلا يعازهلا دعاسم

 .ةريبك ةناكم اغلب دقو < دعاسم

 بقعأو ؛عازه نب دعاسُم نب هللا دبع نب دعاسم فيرشلا ىف هبقعو

 : مهو ءانبألا نم ةسمخ 9

 .روكذ نم هل بقع الو :يلع دمحم فيرشلا ١

 فيرشلاو نسح فيرشلا :مهو ءانبأ ةسمخ بقعأو : ميهأربإ فيرشلا - “

 مهو نيسح فيرشلاو « هللا دبع فيرشلاو ءمشاه فيرشلاو لصيف

 . هدجب

 .(ءاهلا) ةدام ثحت ءراجه يوذ نم عازه يوذ فارشألا :رظنا )١(

 1١. ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار (1)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 535

 :مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو :هللا همحر مهريبك وهو .دومحم نيل
 ءدمحأ فيرشلاو ءلصيف فيرشلاو ؛لداع فيرشلاو ءدمحم فيرشلا
 بقعأ دومحم نب دمحم فيرشلاو نيا هزي مات كيرشلا هيفعأو
 نع دعبت يتلاو جلمأ يف رضاحلا دهعلا يف مهو ءادعايمم تفيوشلا
 .ةدجو .مك ١57 يلاوح عبني

 ءمشاه فيرشلا :مهو ءانبأ ةسمخ بقعأو :ديعس دمحم فيرشلا « 
 .ءنيسح فيرشلاو .هلإلا دبع فيرشلاو ,باهولا دبع فيرشلاو
 ةيقرشلا ةقطنملاب نطابلا رفح ىلإ مهوبأ حزن دقو «دلاخ فيرشلاو
 .رضاحلا دهعلا يف اهب هبقعو «ةيدوعسلاب



 7” (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةرفغفل

 ةبسحألا ةلدابع دعاسم ووذ فارشألا

 ريالا ةلداخ قارقألل ةيييزلا عورفلا دحأ

 ةلدابع دج كرابم نب عازه نب ادعاسم فيرشلا بقع مهف

 .ةبنسحألا

 :مهو «عورف ةعبرأ ىلإ رضاحلا دهعلا يف نومسقنيو

 نب نيعملا دبع نب يلع نب,َىَيَحِي»فيرشلا بقع مهو :ىيحي لآ ١

 نوكلملا

 .نيعملا دبع نب هللا دبع فيرشلا بقع مهو :دمحم لآ

 .دعاسم نب زيزعلا دبع فيرشلا بقع مهو :زيزعلا دبع لآ - 4

 ؛ ةريعشلاو ةبيذع ىتيرف ىف ةيسحألا يداو فبرغب دعاسم ووذ نكسيو

 لآ يف لبق تناك ىتلاو ءرضاحلا دهعلا يف ةبسحألا ةلدابع ةخيشم مهيفو

 .ةلدابعلا هللا راج لآ نم ليلق

 :مهريهاشم نمو

 نب يلع نب دمحم نب نيعملا دبع نب يلع نب ىيحي نب نسح فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت .ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا «ةبسحألا ةلدابع دعاسم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)



 سس متت لل أ_#ما ل للا (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 7
 . هللا همحر ةبسحألا ةلدابع ةخيشم ىلوت نم لوأ وهو : يلدبعلا دعاسم

 ةلدابع ةفاك ةخيشم ىلوت دقو : يلدبعلا نسح نب دمحم فيرشلا ©

 دهعلا يف دعاسم يوذ ريبك وهو : يلدبعلا ىيحي نب هللا دبع فيرشلا ©
 . يلاحلا



4 

 ةبسحالا ةلدابع نم دعاسم يوخ فارشالا ةرجشم

 هللا دبع لام





 ام (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

251١ 

 ةيدومحلا نانطبلا ديعاسملا فارشألا

 «كلذك نادنسلا مهل لاقيو «دوعسم لآ ًاضيأ مهل لاقيو (')ديعاسملا
 , 9نانطبلا نم هللا دبع لآ عورف دحأ

 نب هللا دبع نب هللا دبع نب "دنس فيرشلا بشع مهف

 :امهو ؛هيلبأ ىف هبقعو

 .كيعاسملاا دج :دنس نب دوعسم فيرشلا - ١

 نوفرعيو بيلغتلاب ديعاسملا ًاضيأ مهل .لاقيو. :دنس نب دمحأ فيرشلا - ١
 دنس نب تاحش فيرشلا يف ْمهَبَقَع ْعَبْمجَو نادنسلاب رضاحلا دهعلا يف
 .روكذملا دنس نب دمحأ نب

 :مهريهاشم نمو
 .ًاميدق مهسيئر ناكو : يلدبعلا دوعسم نب هللا دبع فيرشلا 5

 مهريبك ناكو : يلدبعلا دوعسم نب يراشم نب رباج نب نسحم فيرشلا ل

 .ةمركملا ةكمب ه141917 ةنس ىفوت ىتح

 . يلاحلا مهريبك وهو : يلدبعلا رباج نب نسحم نب زياف فيرشلا ©

 .ديعاسملا رابك نم :ىلدبعلا يماط نب ينغلا دبع فيرشلا ©

 .ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا يف مهو ًاقباس ةئرعب ًاعيمج مهنكاسمو

 ."“ ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم :مجار )١(

 . (ءابلا) ةدام تحت «ةلدابعلا نانطبلا فارشألا :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (9)





 ناعر

 ديا

 لام

 هلي ر

 ماتم فييطللا دع

 قىراشب

 ةيدومحلا نانطبلا ديعاسملا فارشألا ةرجشم

 "نع



 (ميملا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ظ585

007 

 تازارحلا دوعسم ووذ فارشألا

 .©9زارح يوذ فارشألل ةعستلا ذاخفألا دحأ مهو

 نب دوعسم نب شيورد نب بلطملا دبع نب سابل فيرشلا بقع مهف
 .زارح يوذ ةفاك دج ءزارح نب ٌلهفحأ نب نسح نب يما

 : نيلجر يف هبقعو

 يوذ دج : يزارحلا بلطملا دبع نب نسابل نب دوعسم فيرشلا ١

 , د وعسم

 نب سايل نب ىيحي نب؛ٌناشيبخ. نيب ملابس نب ىيحي فيرشلا -
 .بيلغتلاب دوعسم يوذب نوفرعيو :يزارحلا بلطملا دبع

 . ةدحب رضاحلا دهعلا يف مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 نم دعي ناكو : يزارحلا دوعسم نب هللا دبع نب ديبع نب يلع فيرشلا ©

 يلع نب نيسح فيرشلا شويج ةداق نم ناكو هنامز يف فارشألا رابك
 .مأ69 قفاوملا /ابيرقت ه 1١7728 ةئس ةبرتب يفوتو «زاجحلا كلم

 دهعلا يف مهريبك وهو : يزارحلا دمحم نب سابل نب ديع فيرشلا ©

 . ىلاحلا

 ,(ءاحلا) ةدام تحت «تازارحلا فارشألا :رظنا )١(



 *نن ١





 ا (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

(008 

 ةيواقذعلا دوعسم لآ قارشألا

 رهز الاع ملعت همت كسلا ادع ىلر وعيش قيرنشتا ذاك قو

 .(نيعلا) .ةذام تحت ءةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلأتلا خيشلا لآ ةرجشم يف ةيواقنغلا .هؤعمسم لآ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)

 :رظنيلف هبقعو دوعتم”تقيرشلا رم كذ“ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو ()

 قفاوملا/ه ١١١5 ةنسل ؟ ةطبضم  انق ةمكحم طباضم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 .ما4

 يواقنعلا نسح نب دوعسم فيرشلا تنب ةديبز ةفيرشلا جاوز دقع) نأشب ةقيثو ١ ةطبضم 2

 قفاوملا /مه ١١8١ لاوش يف طوشرف ةمكحمب ةرداص ةجح ء(ه4 يف خرؤم

 .ما1ا58 سرام

 ينب فارشأ فقو تابترم نأشب :تاعيابمو تاكرتو تاداهشإ :انق ةمكحم تالجس

 ْ .م18448 - 1840 قفاوملا /ه 1707 ىلإ ه1137 ةنس نم نسحلا

 ؛ما595 قفاوملا /ه ١١١8 ةنس انقب نسح ىنئبب ةصاخلا ةيلهألا قئاثولا ةعومجم

 (ماا/”1/ قفاوملا/ه 0١ «ماا/ا/8 قفاوملا مه 01 ؛ماالالا/ قفاوملا/ه 0١

 .ما8٠18 قفاوملا/ه

 قفاوملا /ه١١١ ةئسل انق نايطأ رتفد :75 نزخم :ةرهاقلاب ةيمومعلا تاظوفحملا راد ب

 م858١ قفاوملا /ه ١576 ةنسل انق ةيحان رتفد 6 نيع ١75170 لجس م1847“

 7417 نيع 7441١ لجس

 :لولمش ١177. ص ةيبهذلا زونكلا :رقص 27١ ص 7 ج باسنألا رحب :«قهاقرلا“ د

 ةينامثعلا قئاثولا : سابع دومحم ؛025 ص نابرعلا :رماع ناميإ :؛ 4 ص رصم ةبورع

 اله 537 ص



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم م4

 هلو «هب ءاتفإلا ىلوت دقو ًاريبك ًاخيشو ًاليلج ًاملاع حبصأو «فيرشلا
 ١/9 قفاوملا/ه ١١7١ ىتح ه١8١١ ةنس نم ةرتفلا يف عئاقوو فقاوم

 .ديعصلا ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا ءانثأ يف ةصاخو م1806

 امو ؛ةردانلا بتكلاو عجارملا نم ديدعلا يوحت ةميق ةبتكم اياقب هلو
 ريسفتلاو هقفلا يف هتافلؤم نم اهضعبو ءةدوجوم اهتاطوطخم ضعب تلاز

 ةامسملا يدرولا نبا ةيمال حرش نمحرلا ميحرلا حتف) :اهنمو ءوحنلاو
 ءرصمب رهزألاب حيبص ةعبطمب تعبطو ؛(نالخلا دشرمو ناوخإلا ةحيصن
 .انقب نسح ينب ةقطنمب همساب طابر هل لاز امو

 ءدمحأ فيرشلا مهو ءائبألا نم ةثالث ريبكلا دوعسم فيرشلا بقعأو

 هينبا يف بقعلاو ءبقع هل نكيمَل .ءظجحم فيرشلاو ءنسح فيرشلاو
 :امهو

 ام بتك هلو «هملع ىف هابأ تلخَدِقو :ةوعسم نب دمحأ فيرشلا - ١
 ةدمعلا نب دمحأ خيشلا ةمالعلا ةدمعلا» مساب ًاضيأ ةطوطخم تلاز
 يف ليذت دق هبقعو ؛يركب نسح دوعسم خيشلا موحرملا ةمالعلا
 .طقف دوعسم نب دمحأ نب دمحأ نب يلذاشلا نب يبلش فيرشلا

 فيرشلا مهو ءانبأ ةثالث نم بقعأو :دوعسم نب نسح فيرشلا - ١
 .ددعلاو ةرثكلا مهيفو .دعسأ فيرشلاو «دومحم تيرا «دوعسم

 :مهريهاشم نمو
 ةدردسل ارظات لمع : يواقنعلا دوعسم دمحم نب ميهاربإ فيرشلا
 انق دجاسم دحأل بيطخ ناكو «فارشألا رابك نم دعيو ءانقب رجاحلا



 1١م1 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 رابك نم دعي ناكو :يواقنعلا ريغصلا دوعسم نب دمحأ فيرشلا

 «ركذلا ةقباسلا ةرماعلا ةبتكملا هدجو هيبأ نع ثرو دقو ءانقب فارشألا

 ةنس يفوتو ءانقب فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتسا نمم وهو

 ْ .انقب م١118 قفاوملا/ه

 ريغصلا دوعسم نب دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا جات دمحم فيرشلا

 فارشألا رابك نم دعيو ,يلاحلا دهعلا يف مهريبك وهو : يواقنعلا

 اندفع مع دق ناكو فارشألا ني: دقعلاو لحلا لهأ نمو انقب ةيواقنعلا

 يلحم سلجم وضع ىفطصم فيرشلا هنباو ءانقب فيرشلا رهزألاب ًاقباس
 ١ . انف ردنب

 دوعسم نب دمحم نب ميهاربإ نب باهشب ريهشلا دمحم فيرشلا

 اهيف يفوتو «تارود ةدعل انق ركدنب ىلحت4 سلجم وضع ناكو :يواقنعلا

 .م 19898 قفاوملا /ه ١5٠١ ةنس

 دوعسم نسح دومحم نب:.ةليجسب تَقلَملا يلع نب دمحم فيرشلا
 انق ةظفاحم يلحم سلجم وضع ةليحس دلاخ فيرشلا هئباو :يواقنعلا

 . ىلاحبلا

 .ةيردنكسإلاب مهنمو ءانقب مهو .«خيش ناميلس لآ دج

 :مهريهاشم نمو

 10 81 ل ا ا يول الا لاا

 0 ل ل 5-0



 م م

 بوك



11 

 هيواقنعلا خيشلا لآ ةرجشم

 «خيش ناميلس لآ - دوعسم لآ»

 يشرق رودس و ديم

 كرابم



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 55

(05 

 نويتاريخلا دوعسم لآ فارشألا

 نب ")دوعسم لآ دج "”دوعسم فيرشلا مهدج ىلإ ةبسن مهف

 /ه84١١ ةنس ةجحلا يذ ١,ّئف قفوتو «يناميلسلا فالخملا ةرامإ
 «شيرع يبأ نع ًالدب ضيبلا ةدل طقتآ ناكو 2م١/1791 ليربأ ١١ قفاوملا
 ْ .(9اهب هتماقإ رثكأ ناكو

 ةعقاو هلو «هتوخإ نيب نم هتصيصخو ىناميلسلا فالخملا ريمأ (رامسم وبأ)
 ةنسس ةرفاعجلاو تاريخ لآ فارشألا نيب نيرجحلا ةعقاوب فرعت ةريهش
 .م١٠18 قفاوملا مه 5

 :هبقع ريهاشم نمو
 رامسم وبأ دومح فيرشلا قفار نمم وهو :دوعسم نب روصتم فيرشلا 52

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(
 . يتاريخلا يمركملا دومح نب دلاخ فيرشلا اهدعأ يتلا ةيلاتلا ةبقع ةرجشم :رظنا )0
 : رظنيلف «تاريخ- لآ نم دوعسم لآ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو ه)]

 .4“" ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 4١15 ص تاراشالا حضوأ :دومح دمحأ
 ١14 ص دوعلا خفن :هسفن فلؤملا 2525١ ص دجسعلا ةصالخ : يلكهبلا (4)



 لشرر (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 كلذ وهو «؟0نازيج يداوب ضيبلا ةدلبب دوعسم فيرشلا بقع نكسو

 ىلعأ نم ههايم طقاسم ىلعأ ذخأيو ءدفاورلاو ىرقلا ريثك لحفلا يداولا

 عفدي مث «ةبصخ هضرأو «شيرع يبأ ةنيدمب رميو «نميلا دودح لخاد ةارسلا

 . صصجملا ةدلبب مهنم نإ لاقيو ؛7"©2نازاج دنع رحبلا يف

 )١( ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ ١١ .
 ص نميلاو ةكم نيب : يدالبلا (؟) 51868.





 انف

 نويتاريخلا دوعسم لآ فارشألا ةرجشم



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 55

 (م؟ه)

 ءارمألا مشاوهلا نعاطم لآ

 , ""0ءارمألا مشاوهلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 زاجحلاب ةرثئاكملا دج رثكم نب نعاطم فيرشلا بقع مهف

 دي دمحم رشصألا مشاع نبا ني ىلع ني وسلا نبك ”7قارشلاو
 ريم مما يبا نإ . , ملا دمحم مشاه ] ءد هللا ليغ

 : مهو ءانبأ ةثالث بقعأو

 . 20 ةدابق َلَتَعَأ ! نعاطم نب سيردإ فيرشلا - ١

 .(0) ضيفنا _كتؤكاطم نب دمحم فيرشلا - ؟

 :لوألا نبالا

 ناك هنوكل فورعم ريغ هبقعو :سابعلا يبأب بقلملا دمحأ فيرشلا
 .ما5 قفاوملا /ه 865٠ ةئس دنهلاب

 : يناثلا نبالا

 ناكو عبنيب ًايضاق ناكو مساقلا ابأ بقعأ :يدهم نيدلا رصان فيرشلا

 .(فلألا) ةدام تحت «ءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(
 .رورس فيرشلا ةرجشم (5)
 .رورس فيرشلا ةرجشم ةسارد ؛١7١ ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا اة
 . ١7١ ص قباسلا ردصملا :يفجنلا )5



 دهني (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهو ءانبأ ةثاللث بقعأو ه/5 ةئنس يفوتو ءاعزو ًادهاز

 . .دنهلاب تام :يدهم نب مساقلا يبأ نب هللا دبع فيرشلا ١

 /غه 86١ ةتس ماشلاب تام :مساقلا يبأ نب نيدلا دعس فيرشلا -

 .م5517١ قفاوملا

 ناسارخب ناكو :مساقلا يبأ نب نيدلا عاجش نب نعاطم فيرشلا - “

 /ه 410 ةنس يفوتو م474١ قفاوملا /ه 81/7 ةنس ةنيدملا ىلإ عجرو

 يقبو مورلا قيرط يف لتق هنأ تعمسلا يفجنلا لاق ,ما41 قفاوملا

 1و دلو مأ همأو مساقلا وب 1 هدلو

 نب مساقلا يبأ دلوو 067©22ةلحلاب نعاطم لآ نأ» :ةبنع نبأ ركذو

 .«؛)ءويلا ىلإ يقاب نعاطم نين:ةنباقلا يبأ نب يدهم نيدلا رصان ديسلا

 نأ» م1847 قفاوملا /ه ١7٠٠١ /ةنس ىفوثملا ينيسحلا ينيوزقلا ركذو

 ةلحلا يفو قارعلا يف 1 ةمركملا .ةكم فارشأ مهو نعاطم ينب

 )حري عاف يف مجعلا ضرأ يف مهنمو ؛دادغبو

 لآ ىلإ بستني» ينيوزقلا مالك ىلع ًاقلعم (رصاعم) يحيرطلا لاقو

 مهلو «ناريإو دنهلاو نائيلو ايروسو زاجحلاو قارعلا يف نيرشتنملا

 طوطخ اهيلع ةنودمو «بهذلا ءامب ةبوتكم ةصاخ تارجشم

 .؟0:يهمئامظع

 ةسارد :فلؤملل «48 ص باسنألا باتك :نيسحلا ٠ ص قباسلا ردصملا :يفجنلا )١(

 .رورس فيرشلا ةرجشم
 .قارعلاب ةنيدم :ةلحلا (؟)

 . ١57 ص :بلاطلا ةدمع ةبنع نبا (9)

 .م414١ قفاوملا /ه 4877 ةنس يفوتملا ةبنع نبا نمز يف كلذو (:4)

 15١. :378 ص ةيقارعلا لئابقلا باسنأ :ينيوزقلا (5)

 .ةكاسلا 078 نس قرانا رديصتلا (5)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نيو

 ةرجشم تراشأ دقو اذه :ركذ ام قيقحت نم نكمتأ ملو :تلق

 نعاطم لآ» نأ زاجحلا فارشأ باسنأ يف اهيلع لوعملا رورس فيرشلا

 :لاقف عرفلا كلذ نع ريمألا يمشاهلا ميهاربإ فيرشلا تلأس دقو

 .«قارعلا يف ةيقب مهل تلاز ام نعاطم لآ نأب دقتعأ»

 : انآ ةروكذملا رفاضملا تققوت



 نه (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م

 نويناميلسلا يفاعملا لآ فارشألا

 .20ىفاعم مهادحاول لاقيو

 بيطلا يبأ لآ نم "7ىيحي ينب فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ
 .ةيناميلسلا

- 85 

 فارشألا ةفاك دج «ناميلس نس“ ةؤاد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب

 09 ةييئاميلسلا 0,06

 :اميدق .ةنبساسألا مهعورق ريهاشم نمو
 فارشألا دج .ءيجاوخلا يلع فيرشلا بقع :«نويجاوخلا

 .ىفاعملا نب مزاح نب مناغ نب ناميلس نب نييجاوخلا

 .يفاعملا نب مزاح نب مناغ نب دمحم فيرشلا دالوأ نم :ةيقالفلا

 يف مهرثكأو «(نازاج ةقطنمب) يناميلسلا فالخملا ةقطنمب مهنكاسمو

 قيقعلا :يدمضلا :رظنيلف «ىقاعملا لآ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )١(

 :ةرابز 5١. 488. 484 25١٠١ ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ”4٠5« ”4٠7., ص يناميلا

 «38 ص باقنلا فشك :يمزاحلا «4714 141١ .17194 .778 ص نيينسحلا لين

 ص «فارشألا» :هسفن فلؤملا ,.5؟ ص «بلاطلا ةينم قيقحت» :ريمألا ميهاربإ ٠٠<

4 

 .(ءايلا) ةدام تحت ؛ةيناميلسلا ىيحي ينب فارشألا :رظنا (؟)

 .يميقرتب 57 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ()
 .(ءاخلا) ةدام تحت «نويجاوخلا فارشألا :رظنا (54)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم اا

 ةيبظلاو ؛ةديدجلاو ةميدقلا 7 قريتسلاو دمع ةنيدمب © 7 جالا دهعلا

 ندملا نم اهريغو شيرع يبأو لياحمو ةنيكس يبأ رحبو ءرخاشلاو عيدبلاو
 كيوتو امنت ةاضقلاو ءاملعلا نم ديدعلا مهنم ررب لقو .ىرقلاو

 :اميدق مهريعاشم نمو
 ةناكمو ّنأش نميلا ةمئأ دنع هل ناك :ىفاعملا ىسيع نب نيسح فيرشلا ©

 .ما1417١ قفاوملا/ه1/ ماع يفوتو « ةعومسم ةملكو

 نم وهو :ىفاعملا نب مزاح نب مئاغ نب فسوي نب يلع نب نيسح
 .؛راهزألا حرش ىلع ةيشاحلا» بحاصو ؛يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع

 ىلا ةديصقلا لاق هيفو نيدلا فرت مامإلا ىلع فقوو لباق نممو

 :اهعلطم

 ابجع ةروشنم للح يف نمامرو تنرِطط ىهدزاو ارون قسفألا ًالألت

 بدألا ةشيع ةقارو نيملسمل2ك ”ةرطتم يضفلا نامزلا اذه باطو

 نب ىيحي نب دمحأ نب نيدلا زع نب نسح نب ىلع نب دمحم فيرشلا »©

 ءالضفلا ءاملعلا نم ناكو :ىفاعملا نب مزاح نب مناغ نب فسوي

 ةئس يفوتو ءاهيف مهخويش ىلع سردو ديبز ول رجاه ءءالبنلا

 .م6 قفاوملا /ابيرقت مها

 ديفح :ىفاعملا نيسح نب ىلع نب دمحم نب ريشب نب دمحأ فيرشلا ©

 باسنألاو خيراتلاو هقفلاب ةفرعم هيدل تناكو «قباسلا دمحم خيشلا

 .م17 قفاوملا /ًابيرقت ه5 ةنس يفوتو

 .مهتويب ركذ يف عسوت دقو 1١« 288 3٠١ ص :باقنلا فشك )0(



 ١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مججعم

 يبأ نب يلع نب ةدبع نب يركب نب دمحأ نب يلع نب دمحأ فيرشلا ©
 قفاوملا /ه9٠:17١ ةنس ءاعنص ىلإ لصو دقو : يناعملا نب دمحأ لشهن

 .ديمحلا دبع ناطلسلل ماهم يف السرم م١0



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم اا
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 نيزاوجلا قوتعم ووذ فارشألا

 :امه نيعرف ىلإ رضاحلا تقولا يف نوعرفتيو
 .قوتعم نب دمحم فيرشلا نيفع :دمحم ووذ :لوألا عرفلا

 :مهريهاشم نمو
 مهريبك وهو :ينازاجلا قوتغتم” نب دمحم نب كرابم نب قوزرم فيرشلا ©

 . ىلاحلا

 :مهريهاشم نمو
 .يفوت ىتح مهريبك ناكو :ينازاجلا قوتعم نب يلع نب حالش فيرشلا ©

 .(ميملا) ةدام تحت ؛نيزاوجلا نسحم يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا قوتعم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



1 / 



 م م

 بوك



 نوي (ميملا) فرح /زاححلا فارش مجعم

 ةضرلا

 ةيواقذعلا بجعم لأ فارشألا

 دحأ  دّدّشملا هئلاث حتفو هيناث حتفو هلوأ مضب  ِبََجَعُم لآ فارشألا

 .'!ةيواقنعلا نسح ىنب فارشألا توبي

 ؛ينواقنعلا نادمح نب دمحأ نب دمحم

 ٠ مشو ءانبأ ةثالث بقعأو

 .هبقع ضرقنا دقو :بجعم نيسح نب دمحأ فيرشلا - ١

 دمحم فيرشلا :امهو نينبا بقعأو :بجعم نيسح نب يلع فيرشلا - ؟

 :ضرفلا يذلا ىراصت كيرشلاو

 انقب ةيواقنعلا بجعم لآ بقع هيفو :بجعم نيسح نب دمحم فيرشلا -

 بقعأ يذلا : يواقنعلا بجعم نيسح نب دمحم نب نيسح فيرشلا

 .(نيعلا) ةدام ثحتت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا )١(

 فيرشلا بقع نم مهنأ ركذ نيح أطخأ دقو) .194 ص رصم ةبورع :لولمش (؟)

 . (اقنع نب طاسب نب كرابم نب طاسب نب نسح نب طاسب نب دمحم
 .(ءابلا) ةدام تحت ءطاسب لآ فارشألا :رظنا (*)

 طاسب نب نسح نب دمحأ) هيفو ةينامحرلا ةحنملا باتكو رورس فيرشلا ةرجشم عجار (4)

 .(لادلا) ةدام تحت :«ةيواقنعلا يلادلا لآ يف هبقع ةرجشم :رظنا ء(اقنع نب



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نط

 ءانبأ ةثالث بقعأ يذلا دمحأ فيرشلاو ءدمحم فيرشلا :امهو نينبا

 .ءالع فيرشلاو «نيسح فيرشلاو ,نسح فيرشلا :مهو

 فيرشلا هنبإ نم بقعأو :بجعم نيسح نب دمحم نب ىفطصم فيرشلا
 ,كرابم فيرشلاو ءناميلس فيرشلا :امهو نينبا بقعملا دمحم

 .رضاحلا دهعلا يف طقف ةعبس مهنم روكذلا ددع غلب انقب ةلق مهو

 :مهريهاشم نمو
 ناكو : يواقنعلا بجعم نيسح نب دمحم نب نيسح نب دمحم فيرشلا ©

 ةنس انقب يفوتو انقب ميلعتلاو ةيبرتلاب قباس ماع اريدم لمعيو مهريبك
 .م19195 قفاوملا/ه 6



 لفف (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

09 

 سماوخلا دحأ مهو «رثكأ ةبراغملاب اوفرعو «ءفاسع ووذ مهل لاقيو

 .تيكاربلا رومعلا )دنس يوذ فارشألل ةثالثلا

 نب ”9ةبراغملاب هبقع قرع يذلا ؟"!فايبع فيرشلا بقع هيف

 نب تاكرب نب ورمع نب ميركلا دبع نب دمحم نب ىيحي نب نسحملا دبع
 .يناثلا يمن يبأ دمحم

 ١5 وليكب نوئكسي مويلا مهمظغفإ# ؛ماشلا ىدهب مهنكاسم تناكو

 دهع ذنم ماشلا ىده نم ًاوحرتةكيح 2 ”ميدقلا ةكم  ةدج قيرط نم

 دهعلا يف ةمركملا ةكمت مهنمو قدهلاب تلاز ام ةلق مهنمو .بيرق
 رومعلا تاولعلا فارشألل نوطلاخم مهو «ةماع ةفصب ةلق مهو ءرضاحلا

 1 ل

 :مهريهاشم نمو
 ماشلا ىدهب مهريبك وهو : يرمعلا يبرغملا لاله نب تاحش فيرشلا ©

 . ىلاحلا

 .(نيسلا) ةدام تحت «تيكاربلا رومعلا دنس يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .يتاكربلا ميشح فيرشلا تارجشم ؛يرلاو يميركلا :يترجشم بسح (؟)
 .51 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم :عجار

 .ةيلاتلا رومعلا ةبراغملا فارشألا ةرجشم :رظنا (9)

 ةروص ءرومعلا تاولعلاو ةبراغملا فارشألا عم فلؤملا ةروص :روصلا قحلم :رظنا (:4)

 .(11/) مقر



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 57

 ثيح :«يصاع يوذب» نآلا نوفرعي راوخلا يداوب ريغص ذخف مهنمو
 مهو .مهنيب اميف ةيلئاع تاعزانم رثأ ماشلا ىده نم مهدج حزن

 .ةمطاف يداوب اقنع يوذ فارشألاو «نانع يوذ فارشألا عم نورهاصتم

 :مهريهاشم نمو

 لل .راوخلاب



 قنضشأ

 روهشم قفراط روصتع يلع لصف

 ردك





 امم (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

3 

 رومعلا سماغم لآ فارشألا

 :رومعلا ؟0ذئم يوذ فارشألل ةثالثلا نساوخلا دحأ مهو

 دج ءدنس نب نيسح نب دمحم نبأ '7سماغم فيرشلا بقع مهف
 فارشألا ةليبق دج ءورمع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دنسلا يوذ
 نوما

 : مهو ءانبأ ةثالث يف هبقعو

 هللا دبع فيرشلا يف هبقع ليذت_ دقو :لاميلس فيرشلا :لوألا نبالا

 . ضرقنا مث «ناميلس نب ملاس نب يريدبلا

 . 9ناميلس ووذ :هبقع نمو ملاس فيرشلا :يناثلا نبالا

 : عورف ةثالث مهو « يضام لآ دج : يضام فيرشلا :ثلاثلا نبالا

 .؟كويبخ ووك 1

 نب هللا دبع نب ديجملا دبع فيرشلا ناكو :(؟ديجملا دبع ووذ - ؟
 ماشلا ىده ىلع ًاريمأ عرفلا اذه سأر يرمعلا سماغم نب يضام

 دهع ىف لماكلاو طاهرو ةكردم ىلإ ماشلا ىده نم هترامإ ذوفن دتماو

 .(نيسلا) ةدام تحت «ءرومعلا دنس يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (؟)

 .(نيسلا) ةدام تحت ءرومعلا نادنسلا سماغم لآ نم ناميلس يوذ فارشألا :رظنا ()

 .(نيعلا) ةدام تحت ءرومعلا نادنسلا سماغم لآ نم هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(نيعلا) ةدام تحت «رومعلا نادنسلا سماغم لآ نم ديجملا ديبع يوذ فارشألا :رظنا (0)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ليت

 . ىلع نب نيسحلا فيرشلا زاجحلا كلم

 هرمعو « يرمعلا سراف نب ملاس فيرشلا مويلا مهريبكو : سراف وك تا"

 نيملاعلا نم وهو ؛«ماشلا ىدهب نكسيو ًاماع 40 ًايلاح زهاني

 ةرامإ مهيف تناكو «ماشلا ىده يف سماغم لآ نفارشالا نكسنو
 دل ؛ميدقلا جاحلا ابرد نم اهدودح يتلاو ةيماشلاو ماشلا قىده عيمج

 . ةيبيتعلا ةراحب ةمركملا ةكمب ةلق مهنمو ءماشلا ىدهب لهسملا

 :مهريهاشم نمو

 . عسوتب هتمجرت ركذ مدقت



11 

 رومعلا سماغم يوذ فارشألا ةرجشم
 «ديجملا دبع يوذ - ديبع يوذ - سراف يوذ»

 دع



 م م

 بوك



 امم (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرك

 تيكاربلا ةحلافملا فارشألا

 نوطب قولا مهو «تيكاربلا حلفم ووذ مهل لاقيو ءيحلفم مهدحاو

 :تيكاربلا © )هيها ربإ يوذ فارشألا

 نب ميهاربإ نب دمحم نب ورمع نب "7حلفم فيرشلا بقع مهف
 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب تاكرب

 مه ا را ا
 ةلود تالاجر رابك نم ورمجت مض»##ا اوبأ ناك دقو ا قفاؤتلا
 دقو 2«م71/8١ قفاوملا /ه75١٠١ةنس تاكرب فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ

 .(؟7هيهاربإ فيرشلا ةيقنأل اقلك أ 1457 ةنس ةمركملا ةكمب هماقم هماقأ
0 

 .(فلألا) ةدام تحت «تيكاربلا ميهاربإ يوذ فارشألا :رظنا )١(
 «يميركلا تارجشم :رظنيلف :ةحلافملا فارشألا بسن ركذ يف عسوتلا يف بغر نملو (؟)

 .يتاكربلا ميشح فيرشلا تارجشم ءيرلاو

 لئابقلا :روصنم نب دعاسم فيرشلا :505 ص ال ج مانألا ةدافإ :يذاغ هللا دبع
 :رساجلا دمح ؛47 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا 55٠« ص ةيناندعلا

 2١07. ص زاجحلا لئابق مجعم : يداليلا ىلا ص ١ ج همجعم

 فيرشلا عيقوت هيلعو تيكاربلا نيدباعلا نيز يوذ فارشألا نأشب يعرش كص :رظنا (*)

 .ورمع نب حلفم
 ج موجنلا طمس : يماصعلا : رطظتيلف «ثادحألا هذه ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو 2

 ءالضف فاحتإ : يربطلا 5. ص : ج مركلا حئانم : يراجنسلا 22815 ما" ص 5

 .34 قال ص مالكلا ةصالخ :نالحد ."7 ص ؟ ج نمزلا

 .ةحلافملا فارشألا بقع ةرجشم :رظنا (5)



 .هبقع ضرقنا دقو :دماح فيرشلا ١

 دبع فيرشلا بقعأو :رضاحلا دهعلا ىف بقعلا هيفو :دشار فيرشلا - "+

 .دماح فيرشلاو «دمحأ فيرشلا :امهو نينبا نم بقعملا :ديجملا

 :حلفم نب دشار نب ديجملا دبع نب دمحأ فيرشلا : لوألا نبالا

 :امهو نينثا بقعأ يذلا ميركلا دبع فيرشلا بقعأف

 خيراتلاو ريسلا يف ةاورلا نم ناكو : ميركلا دبع نب ميهأربإ فيرشلا - ١

 ايرقت اماع ١١٠١ زهاني رمع نع .ه 74٠|١ ةنس ةكمب ىفوتو

 فيرشلا بقعأو :حلفم نب دشار نب دماح فيرشلا :يناثلا نبالا

 بقعأو :دماح نب ديجملادبع ني”دمجت».فيرشلا بقعملا «ديجملا دبع

 :امهو نيئبا

 :كليخ تليرتقلا ت١

 .ديجملا دبع فيرشلا  ؟

 نيع ةيرق نيب ةريد اهب مهلو ةمطاف يداوبو ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 ايما ان لاقي 1 ييتعلاف يرقي كمت ةييهتاوزلا تيتو ىتمت
 ةرامإل ةعبات ىهو «ةميمحلا دمص)» ةيرق نيبو اهنيب قيرفتلل «ةحلافملا

 .ةمطاف يداوب فاقوأ هل تناكو يحلفملا حجار فيرشلا ةلزن

 :مهريهاشم نمو

 )١( مقر ةروص ءاهرود لالطأ ضعبو دمصلا ةيرقل روص :روصلا قحلم :رظنا )58(.



 قيل (ميملا) فرح /ًراجحلا فا ارنشلا مجعم

 . (7يداولا فارشأ

 در

 هنبإ اهيفو يحلفملا دعاسم نب دعس فيرشلا 2594( مقر ةروص :روصلا قحلم :رظنا 00(





 قرح

 تيكاربلا ميهاربإ يوذ نم ةحلافملا فارشألا ةرجشم

 قه قرلقم يدر



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مسوس نا

)0 

 نويتاربخلا يمركم لآ فارشألا

 دحأ  هئلاث حتفو هيناث نيكستو هلوأ حتفب  يمّركَم لآ فارشألا
 مهدحاو ةمراكملا مهل لاقيو «ةيتاريخلا (7بلاط يبأ لآ فارشألا عورف
 رك

 نب بلاط يبأ نب "”يمركم بقلملا ''يلع فيرشلا بقع مهف
 ,تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 فيرشلاو ؛دمحم فيرشلا : ميكو“ ءاتبأ- ةعبرأ يلع فيرشلا بقعأو
 . هتيرذ تعرفت مهنمو .نيسح تفيرشلاو ءروصنم فيرشلاو ءدمحأ

 لمعلاب اورهتشا دقو «ةيتاريخلا !*!جيلاط,يبأ لآ نم عرف مهو
 يتلا ةيشارطلا ةيرق يفو ةطماص ةنيدمب نونكسي مهو .يعرشلا ءاضقلاب
 ةنس دعب اهيلإ اوحزن ثيح ءرتم وليك ه ةطماص بونج نع دعبت
 مهنم اهنكس نم لوأو ءعرازم اهب مهلو م١154 قفاوملا مه

 )١( (ءاطلا) ةدام تحت «تاريخ لآ نم بلاط ىبأ لآ فارشألا :رظنا .
 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ء؟4 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ :عجار (؟)

 47 م

 نارجن ةيمراكم ضعب لاغتشال ليقو ؛ةيمراكملا نم صخش ةدايقب نارجن نم شيج لوزن هدلوم فداص نوكل ليقف «ىمركملاب يلع فيرشلا ةيمست ببس يف فلتخا دقو )0
 ىلإ تدأ يمركملاب تاريخ لآب مهتقالعل لعلو ؛تاريخ لآ فارشألا ءارمألا عم ةقزترم
 دومح نب روصنم فيرشلا خيشلا ةياور بسح كلذو +يمركملاب يلع فيرشلا بيقلت
 .م1447 ويام 4 قفاوملا /ه1417 ةدعقلا يذ 8 ةطماص ةنيدمب هلزنمب يمركملا دمحم
 زييمتلا ةمكحمب يضاقلا يمركملا دومح نب دومح نب روصنم ففيرشلا خيشلا تايورمو
 .م18994 قفاوملا /ه١547١ ةنس ىفوتملاو ةمركملا ةكمب

 . ةيلاتلا ةمراكملا فارشألا ةرجشم :رظنا (4)



 ١] (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 قحل مث دمحم فيرشلاو دومح فيرشلا هناوخإو يمركم ىلع نب روصنم

 :مهريهاشم نمو
 ناك دقو ًاميدق ةمراكملا رابك نم : ىمركملا ىلع نب دمحم فيرشلا خيشلا ©

 رخاوأ يف ةحراسملاو ليبش ينب فالخمل ًاريمأ ناكو ةليبقلا ةسائرل ًايلوتم
 , 13 عجهلا شع قاعلا نرقلا

 ينب فالخم ىلع ًاريمأ ناك يذلاو دومح فيرشلا هنبا هفلخ مث

 فيرشلا هفلخ مث ةطماص يف نفدؤ»م١94١ قفاوملا/ه ١١5٠9 ةنس

 تايورم ضعب هنع تذخأ,نمم وهو. م1946-قفاوملا /ه ١517 ةنس ىفوت

 هيخأ نبا ةطماص يف فارشألا ةفيرع ىلع هفلخ مث . ةطماصب تاريخ لآ

 بلاط يبأ لآ رابك نم وهو يمركملا يلع نب نسح نب دمحم فيرشلا ©

 تيبلا لهأ ىلع ةاكزلا ميرحت يف ةيدوعسلا ىوتف هنأشب تردص يذلاو

 /ه9١4١ لاوش يف يفوت دقو تاريخ لآ فارشألا نع تايورملا

 0.1444 يعش قفاونلا

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف لبش ينب فالخم ةرامإب مايقلا نع هراذتعا :رظنا )١(

 نسح نب دمحم فيرشلا ةروص رظناو «نييتاريخلا بلاط يبأ لآ يف ةقيثولا :رظنا (؟)

 )07١, مقر ةروص ءروصلا قحلمب ءفلؤملا عم ىوتفلا بحاص



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم رك

 :انيدح مهريهاشم نمو
 دلو ا ا و ا رمال

 قتلا مل دم06 نارا له ١١/80 اهنم جرختو ضايرلاب ةعيرشلا

 اج نا لا اة لك ر يح ادا كالا

 خيشلا دعيو «ىناثلا ىمن ىبأ دمحم فيرشلا فقول ةصاخلا ةنجلل

 ءاعبرألا ةليل يف ةمركملا ةكمب يفوت دقو فارشألا ءالضف نم روصنم
 «لدعلا ةربقمب نفدو م1999 ربمتبس 6 قفاوملا /ه ١184 لاوش ا

 .©0تاريخ- لآ ةفاك تايورم يف ًاريثك هنم تدفتسا نمم وهو

 يلع نب روصنم نب دمحم نبهونمح نب دمحم فيرشلا خيشلا ©
 العلا ةمكحمب اقباس ناكو , ىلاجلا :ةطمالص ةمكحم سيئر : يمركملا

 :ةرونملا ةنيدملا ةقطنمل ةعباتلا

 : يمركملا يلع نب دمحم ْنْب يلع نب سح نب نسح فيرشلا خيشلا ©

 ًايضاق ًاقباس لمعو «نازاج ةقطنمب كلام ينب ةمكحمل ًايلاح ضاق وهو

 .كارجنب

 يلع نب روصنم نب نسح نب دومح نب روصنم فيرشلا خيشلا ©
 ًايضاق ًاقباس لمع دقو ؛يلاحلا ةطماص ةمكحم يضاق :يمركملا
 ريسع ةقطنمب عملا لاجر ةمكحمب لمع مث «ةديفر دحأ ةمكحمب

 ةئيهب ًاققحم ًايلاح لمعيو : يمركملا نسح نب دومح نب دمحأ فيرشلا ©

 .ريسع ةقطنمب ماعلا ءاعدالا

 فيرشلا ةروص عم « يمركملا دومح نب روصنم فيرشلا ةروص :روصلا قحلم رظنا )0(
 .(3ؤ/1) مقر ةروص ,ةمراكملا خيش يمركملا :ةنيدعأ نب دمحم



 نهب (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 بحاص :يمركملا يلع نب دمحم نب دومح نب دمحأ نب دلاخ فيرشلا ©

 يف بلاطملا لين) ةرجشو (تاريخ لآ ةمراكملا فارشألا بسن) ةرجشم

 نم تدفتساو «ةمركملا ةكمب هب تيقتلا نمم وهو (بلاط يبأ لآ بسن

 . تاريخ لآ فارشألا نع هتايورم ضعب



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم نر

 ادعت ني ممم ر وي] ميدل هور طا يطعن ا
 را ا ل 3 11 قت يب

 ه4 1 ادد و9 3 اعمال 3 فجل ١

 0 تالاف: لا لل
 1 ا اح ا ال ياما كدا

 00 0 0 72 اناس 5 منك

 و 2 12 21 1 1 م ا ما
 0 1 م كول ا ل نس يل

 نا ملل 7 1 7 20 ل : :ٍ 14 57 3 هك
 0 8 20 4 كي نحل 01 نو ب جل لل 0 ع فعلا 0 : 2 بضل 0 3ل 7 هم رمد 01 دي 7 اا رعب يا وار 1 ؟ هر + رب ب لا ا 4 ارم لا يملا 0

 ا ا 4 5 1

 0 كم
0 :5 

 : 5 2 روبف كر ادب + عم م

 مام 7 رمد 2007

 لا

 فالخم ىلع مئاقلا وهو بلاط يبأ لآ يمركم يلع نب دمحم فيرشلا نأ حضوت ةقيثو
 ١١ يف ةخرؤم يتاريخلا نيسحلا نب يلع فيرشلا لبق نم اهيحاوضو ةطماصو ليبش ينب

 ه 1174.1/ ةنس مرحم



 نر



 بفع

 نضل



 نعل (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

) 

 روعفلا سبلم ووذ فارشألا

 دحأ  هثلاث رسكو هيناث نيكستو هلوأ مضب  سبْلُم ووذ فارشألا

 .(١)روعفلا فارشألل ةيساسألا ةثالثلا ذاخفألا
 : : ؟ 2 5 5
 نب رعفلا دمحأ نب ددس نب حجار نب ؟7سبلم. فيرشلا بقع مهف

 .ةلدابعلا فارشألا دج هللا دبع نب نيدباعلا نيز

 :اذهو نيئبا سبلم فيرشلا بقعأ دقو

 :ًادومح فيرشلا بقعأ يذلا ا :ًوييلم بل ىلع فيرشلا :لوألا نبالا

 العم فيرشلاو لفك فيرشلاو

 فيرشلا هنبا نم بقعأو :سبلم نب دمحم فيرشلا :يناثلا نبالا

 نينبا بقعأو ءروعفلا فارشألا خيش ناكو «سبلم نب دمحم نب سبلم

 .فلخ فيرشلاو ع لمحعم فيرشلا :امهو

 «ناطلس فيرشلا :مهو ءانبأ ةينامث بقعأو :سبلم نب دمحم فيرشلا ١

 فيرشلاو «رصان فيرشلاو «دهف فيرشلاو ءمهللأ دبع فيرشلاو

 :امهو نيئبا بقعملا دوعس فيرشلاو ءدمحأ فيرشلاو «مشاه

 بقيرشلا بقعملا : دعس فيرشلاو «فلخ فيرشلاو ؛ كمحم فيرشلا

 . ًادارط فيرشلاو أل الط فيرشلاو ءًاقراط

 .(ءافلا) ةدام تحت ةلدابعلا روعفلا فارشألا :رظنا )١(

 .رعفلا ةزمح نيسح فيرشلا نع ًالقن 2155 ص ؛«بختنملا» يئاطلا :عجار
 . ١" ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب لقاشم «يرلا ةرجشمع )0



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 315

 فيرشلا :مهو انبا رشع ةعبرأ بقعأو :سبلم نب فلخ فيرشلا - ؟

 ءروصنم فيرشلاو «ركاش فيرشلاو ءفيان فيرشلاو «نمحرلا دبع

 فيرشلاو «يراشم فيرشلاو «دلاخ فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو
 ءاقلخ هتبا بقغملا +نيستح- تقيرشلاو ءروهشم فيرشلاو :؛تاملس

 فيرشلاو ءفرش فيرشلا :امهو نيئبا بقعملا بلاغ فيرشلاو
 هللا دبع فيرشلا :امهو نينبا نم بقعملا : يلع فيرشلاو ءدمحم

 فيرشلا :امهو نينبا نم بقعملا :يزاغ فيرشلاو ءنسح فيرشلاو

 .رازن فيرشلاو ديزي

 ةيبونجلا ةهجلا نم فئاطلا يحاوض نم عابسلا مأب مهنكاسمو
 طسوب لبق مهنكاسم تناكو «ةيرقلا كلت يف نادلبو كالمأ مهلو «ةيقرشلا
 .اهب مهنكاسمو مهكالمتأ تلاز امو .فئاطلا ةيدوأ نم ةيل يداو



 14 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م50

 ليدانملا فارشألا

 هن اديعأ فارشألا يعرف دحأ مهو « يليدنم مهدحاول لاقيو

 . يناثلا يمن ىبأ

 يمن يبأ دمحم نب دمحأ نب رديح نب ليدنم فيرشلا بقع مهف
 . ىناثلا

 ءانبألا نم ةعبرأ بقعملا «ليدنم نب“كرابم فيرشلا هنبا يف هبقعو

 .مهو

 . هللا دبع فيرشلا - ١

 .نسح فيرشلا  '؟

 .نيسح فيرشلا - "“

 . ليدانملا هيف هبقعو 57 ساقلا 550

 «ةذفنقلا ةنيدمل عباتلا ريعلا وبأ زوقب "7ليدانملا فارشألا نكاسمو

 .(نونلا) ةدام تحت «يئاثلا يمن يبأ نب دمحأ لآ فارشألا :رظنا )١(

 . ليدانملا ةرجشمو «رورس فيرشلا ةرجشم تركذ امك )3

 " ج ماركلا حيانم :يراجنسلا :رظنيلف ليدانملا فارشألا ةريس يف عسوتلا بغر نمل (0)
 :روكشلا دبع هللإ دبع . 37 ص دجسعلا ةمبص "الؤح : ىلكهبيلا 25960 ص 6 حل ١18« ص

 :يترجشم .غ8١٠ 25١ 44١: ص هتلحر :يتاكربلا فرش «غ١4 ص ةكم فارشأ خيرات

 نب دمحيم فيرشلا ؛17” ص ةيناندعلا لئابقلا :دعاسم فيرشلا ؛يميركلا :«رورس

 “٠ ج ١8 ص 4 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع «5” :؛4” ص فئاطلا لئابق :روصنم



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 اورجاه ليدانملا فارشألا نإ» :هتلحر يف يتاكربلا فرش فيرشلا لاقو
 يف مهل راصف 0 ا د ويا و و

 لئابق ىلع ةمات ةطلس مهل تراصو «هيلاع زكرم ريعلا يب أ زوقو ابي يداو

 دهعلا يف مهنمو «يليدنملا ديز نب يلع فيرشلا 20 ابي لهأ

 ةهج نم ريغصلا قوسلاب اوناكو ةمركملا ةكمب ةلق مهنمو «ثيللاب رضاحلا
 , ")ةكيبشلا

 :مهريهاشم نمو
 ةكمب فارشألا رابك نم ناكو :يليدنملا رديح نب دمحم فيرشلا ©

 هلسرأو «ديعس نب دعاسم فيرشلا «ةمركملا ةكم ريمأ نمز يف ةمركملا

 شيرع ىبأ ريمأ ىلإ م١75١ قفاوتجلا /ه14١١ ةنس يف ةكم ريمأ
 را كالا ا ا ب يحلل

 دهع يف ليدانملا فارشألا حبش ©” :قليدتملا دمحأ نب ؛ نيسحلا فيرشلا ©

 . يلع نب نيسحلا فيرشلا

 نم ريعلا ىبأ زوق رومأم ناكو :يليدنملا نيسحلا نب دمحأ فيرشلا ©
 فا بلا اع ١78 ىلع نب نيسحلا فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ فرط
1 

 :مهو ؛عورف ةعبرأ ىلإ رضاحلا دهعلا يف نوعرفتيو
 «نيسح نب يلع نب نيسحلا بفيرشلا ةيرذ مهو ب ووذ ١

 . مهيلإ ةبسن فارشألا ةيرق ةامسملا "ابي» يداوب زوقلا ةيرق نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 .يلاحلا مهريبك وهو : يليدنملا نيسحلا نب نيز نب يلع فيرشلا ©

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف ليدانملا فارشألا نم عمجل ةيلاتلا ةقيثولا :رظنأ )١(
 .ةيلاتلا ليدانملا نيسح يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)



 ك١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 رايخ نم دعيو .مهباسنأل طظفاح وهو : يليدنملا هدبع نب ديز فيرشلا

 .ليدانملا فارشألا ةليبق

 نب كرابم نب نسح نب ميهربإ فيرشلا ةيرذ مهو :؟7مهيهاربإ ووذ - ؟

 0 تي فيرشلا ةيرذ

 يدوعس رايط لوأ يليدنملا رصان نب هللا دبع فيرشلا :مهنمو
 مهوخأو ديربلاو قربلاو تاالصوملا ةرازوب شتفملا هللا اطع فيرشلا هوخأو

 ل يرحب ةياطانلا هنا ب ليقملا يسن هييوتلا

 .زوقلاب نونكيسي اول 000 ءانبأ يفابو

 نس هارابم نب مساقلا يبأ لب (رضاخغإرشلا ةيرذ مهو :' "7 ضان ووكاب#

 . ريسعع ءامرق قرايب مهضعبو .«ثيللاب مهضعب نكسيو ( ليدنم

 نب دمحم نب نيسح نب نيدباعلا نيز فيرشلا ةيرذ مهو ا رولاعا
 مسهشم و « دومصخح فيرشلا ةيرذ مهو «ليدنم نب كرابم نب مساقلا

 غدومحم فيرشلاو . حوذمم فيرشلا هانباو . ىليدنم سسجس فيرشلا

 . طقف هللا اطع فيرشلاو

 .ةيلاتلا ليدانملا ميهاربإ يوذ فقارشألا ةرجشم :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ليدانملا رصان يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(

 .ةيلاتلا ليدانملا نيز يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (*)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ع.

 . ا 1

 ا 1 0 1 2 3 3 , . 1 ؛ .اأ8 اءأ
 0 ا تدر دمج دمر ا

ج2 مولع مام نقلا ما بهسوجا 11م هنا ف نذل 237- 1 22
 ننال للابد 

 دياز ملط لي رع ار ل يرثلا يخبر سيتم ارفف وو“ 7
 دم يهز همجي ديلا كر هلادب هسا ديلا + ةوتمفوجو ايدل« © د

 رسال ع دايس لا كبر لأ 3 : 1

 0 م تراحم عامل هرئازب ليم كسلا عدس رقن م دانت يسال د تلت 3

35 
 رم سلا بشع ابا ايس ايد ةئئاصل لدنملا م مع لأ نير مق هس سنو 20 عيا
 ج دعس هييؤلاررصتز عسل زم جسار وبطل مح د6 يره 1 3

 دب يش ملارم را يو ا يسب الاس رت بسلا مهو يطا يحسللا بف ملل مص وسلا مريت د انوا
 هيد ديم عا سرر مهيد سلا لع ساد ىسح يف او رماتدسأ 'نليو .يلعستملا هل بيف

 ميس "+ رمزلاء طرأ هسيسس يضع, هزم هبت كسل غلو ياللا ديار عوامل دال ب 0

 سب نأ م لسر نال ا ههف في تا مسيعتب هيولس كي عرش يدنا عر سلا يدمي لن جحا 1 3
 رسسض نوعا وى هزعقب رمح ا جنم نوهت سيلا [ شو رهو ثمرعف#و هه هل ا عر 0-5 "هتتيدمسملا 1
 كلو يد وسلار رمت د زيسلا ومو لب دملا بمر بدك بز امان 1 در م السدو نود ِط

 دمج ير يلب كارما هيدمس ل اوالو) هرزع ظيرثل !ىدزبرلاواير دب ةلار نمو برجا 5 ١

 ريفا بربه ديلاد الويل لهو -ةمرتيطو هتيم طلاس تيس ثيل د ايل ايسلاط ملل دماوإ ىف 1 :

 فايس متئارمان ل بلاط ية زايود يلام وتعرث اور نأ او دج دبحج سلا يال تيا يس

 تايم رسط"مو لكلا يله م سنا توينز لا من ع اننيرتا سدا سلا رى. -
 ري اعدل هيعمل رت يل لل ب كمال معا ديل ديالا 1

 واس تيرتلا هر ير اسمام ديره سنا ياش ايريس نال ايزم ينشمسو هن 3 7 031 يلسدنما ام ترتع 3

 هم هيدر طر سملاو , لغيري يمان يسلط ءرداعناد ايسظرمو قيردل ام دي هكويلاتشب آي 6
 «ديسللا دونا هعاتت مدر اذكر دمحا يدشلاب نام سلا فاد اي لتملا صك دوس ديد الوغ ع

 ا ابن هيرشلاو هي هينرش نيراااون لالا كمشلار دك د يسلا رهو رع ممل م
 2 اد دل مزه ا صج ديلا ا

 شام 0 ام هش 0 ل اب
 ايجايدول جام همي راما يلوا دم اسمر صانسبسلاباندنم هيلاتتالو 1

 هس جم ديت «رمدل

 سيان سولأ ا ايس كرا ىلا ث يري ايعماترأ: 0 تنم يلم ءابن ارتطام نما شيدر و سالت نب درء ناصع

 رابججاوعمب ءايمد ةعرسو ارهاقك ايم بروي ولالا رمد 3

 2 باعت شا نثر 0 70 0 0 ١

 لوسي راش ايم ياس 0 0
00001 

 كي طساح ب تالرل اديسالس ع 0 راسل نو رتوحل ل سدا مرا 1

 رظومس هارد اع ام[ نش مهاب بساع لايكلا تايدسي اع يلد ديد سيل اج 0 .

 مكاو ةرئا كر ثنو ]وم يمروشم به دع ل ا 3

 5 ميمصاي ل امرسلا باييص هاما الع تت لم عي ايم باهززل"ت شا ١

 ملا يره ان يضخ مالطا تسيل: يسرع كابتن اب 200 داب رزخا يطا 3 5
 ايها عرفت مل اج ادب عسا داما ل للاخ 0 ل يا 0

 لايام لم جا غوممم يضل لير تدي 0 عرسك دال هاج مزيطع ان تي 03 1

 هع هاكر تزيل 9 2 اذيوبييفاو كب و

 هع عسل ياا ندب هدب 211 /رثلا ناو ف بنس :

 2 0 د لسيرة د اقحبضيلا داب 90 14 ,
 , 0 يسابق ارساء لي عاماندبلا باث رمكب لكريم قسما نع يناير عدلا

 مع جام اصاب ناش مشل ىشطاما ءيرز رازلا لم م | مانمسلاهيةيسل ال يدنا د

ر دتامر ماا نواس ندم هتايرتم اينو ةضرااو شقا 47 مس تاق 1
 ىل ط

5 
 ميفاباحر 0

 7 2 1 مسام جره هيلا

 هيتس .ةا لمن ]كوه عا اطبيس ويضر رك اوك دلك تيك للا لع ميس بغا را

 برغم ' ار ءزياش ا ع ل لدشالسال يسد تر مر المخا ا اش ضي ريس تاع 31 3 3

 ' عنو هب در الامني طن عرس حوف لنج عمتك قيل يودي عدي رجم : ٠

و مل ةمشير سكاس ركل تالين ذل اال اهم دع اف اسولن ل لعا س هد اد
 سس ع 2 اازعا

 ل مد ل< نمل ابوح اب لئاسلا لير يلشم انالابكرثسا عي "لا رلت
 ايس

 فالك جودزلا.طجرزل#قرمتسول معو ضيم اع راج دبع ىلا هلا دع ةاعارس لات هيار 3 5
 رص اودي ل

 و تست ايفر روك اليحيا م دبع ديسللا يندب لا ب طارد انيمازيت و 0 هلال

 011 زبه رح ذكساللا باث مهر يه رياسإ و د ئ7س اش ءار سطو اهايشسان معتإو رز تطتلا 1

 ٠ لد د برر ارا ضع وم ةصحإ# ايتس اهم يراكرلت 00
5 0 0 7 

 59 زجرلم رحازأ ؛ذ ل : ١

 20 لا 0 5
 تحيض ع سجد عهيرعرما

 نم ةجح بجومب ةمطاف يداوب ةعورصب يضارأ عيبو «ليدانملا فارشألا نم عمجل ةقيثو

 ه 1797 لاوش يف :ةمركملا ةكم ةمكحم



 ليدانملا نيسح يوذ فارشالا ةرجشم

١5 1* 





 ميهأربإ

 هللا دبع در



 لدا

 دقإ دبع كلم

 نسمح ميعارإ

 دمحي

 ظ رساب دمحأ

 يلع

 للام هع

 حودم

 دمحم هللا اطغ ١ يلع
 بمعوي



 ١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 2مم ه)

 ةيواقذعلا ريصانملا فارشألا

 .ةمطاف ىداوب (1)ةيداقنعلا فارشألا عورف دحأ

 نب (9ةيواقنعل اريصانملا دج ؟ةروصنم فيرشلا بقع مهف

 .ربكألا اقنع فيرشلا

 نب سيردإ فيرشلا ربكألا مهدت (لانقب ةيواقنعلا قئاثولا ركذتو
 قفاوملا /ه11/4١ ةنس انق ْفقو جفزأاىلإ هلوخد ةرثك يواقنعلا هللا راج

 ىلإ داع مث م١٠14  م187”-نفاوملا مه ١١756 -ه ١١5١ ,ملال50

 . كلذ دعب يداولا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيواقتعلا فارشألا : رظنا )١(

 .رورس ةرجشم :عجار (؟)
 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (*)

 يواقنعلا هللا راج نب سيردإ نب روصنم فيرشلا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (4)

 :رظنيلف ءهبقعو

 ١ يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجح «” ةطبضم :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 راج نب سيردإ فيرشلا نم داهشإ) نأشب م١٠18 ربوتكأ 8 قفاوملا /ه1175 مرحم
 . (يواقنعلا هللا

 يف ةخرؤم ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص ةجح :اهنمو انقب ةيلهألا قئاثولا ةعومجه

 يف ةخرؤم انق ةمكحم نم ةرداص ةجحو «م١!55 قفاوملا/ه١١!74 ةجحلا يذ

 «غ59١ ص رصم ةبورع :لولمش «م18057 قفاوملا/ه ١717١ ةنس لوألا ىدامج

 رصم :يناولحلا ء١5 ص ةينامحرلا ةحنملا :انهم 2177 ص ةيبهذلا زونكلا :رقص

 . ١9 ص زاجحلاو



 (ميملا) فرح /راححلا فارشأ مجعم 2

 :مهريهاشم نمو
 نم :ديمح ىيبأب ريهشلا :يواقنعلا روصنم نب دعس نب دنس فيرشلا ©

 نب نيسحلا فيرشلا دهع يف مهنع مدقتملاو «ةيواقنعلا فارشألا رابك

 يركع ةكاس نيا لع

 روصنم نب سيردإ نب دنس نب دعبس نب دنس نب دعاسم فيرشلا ©

 مهلويخ طبارم سام نيذلا ةيواقنعلا ناعجش نم ناك دقو : يواقنعلا

 قريب يف ام١ مهتعاجش يف ليقو يداولاب اقربلا ةقطنمب بيرق دهع ىتح

 انمأب ةفورعملا ةدجب ةيرامعلا ةربقمب .نفدو م1910 قفاوملا /ه 4
0( 

 هّللا ةمح زر ءاوح

 وهو :يواقنعلا دنس نب هلإلا دبع-نب_هقوع يبأب ريهشلا دعس فيرشلا
 يبأ ةيرقب ًارارم هب تيقتلا نمو يداَوِلاَي :ةيَواَمنعلا فارشألا رابك نم
 .هتايورم ضعب نم تدفتساو ةمطاف يداوب ةورع

 فارشألا رابك نم وهو : يواقنعلا دعاسم نب دمحم نب ةيطع فيرشلا

 تدفتسا نمم وهو ةمركملا ةكمو يداولاب ًاريثك هب تيقتلاو ءةيواقنعلا
 . يداولاب ةيواقنعلا نع تايورملا ضعب ىف هنم

 .هه31747 ةنس بجر ١ ؛ىلوألا ةئسلا ؛17 ددعلا :ةلبقلا ةديرج )١(
 عم روصلا قحلمب هتروص :رظناو « يراقنعلا دعاسم نب دمحم نب ةيطع فيرشلا ةياور )3(



+ 

0-5-1 

 سس

 ةيواقنعلا ريصانملا فارشالا ةرجشم

 دلع دءاسم

 كع#م

1 





 ١١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م0

 ةمعانملا فارشألا

 لاقيو  نيعلا رسكو نونلاو ميملا حتفب  ةمعانملا فارشألا
 دحأ مهو  نيعلا حتفو نونلا نيكستو ميملا حتفب  يمَعْنَم :مهدحاول
 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب 7 نسحلا ينب نم ةيساسألا لئابقلا

 . يناثلا يمن يبأ دمحم نب نسح نب معنملا دبع فيرشلا بقع مهف

 ةمركملا ةكمب ةيسايسلا رومألا تايزجم يف ةزراب راودأ هبقعل ناك دقو
 ماق مئاق مهيف تناكو ةرجهلا نم'"زنشتع ليناثلاو رشع يداحلا نرقلا لالخ يف

 ىتح هبقع يف كرابملاو افرظنا#ةنليؤتا ةقطنم ةرامإ تناك مث !"'ةمركملا ةكم
 . "7رضاحلا دهعلا

 فيرشلاو ديز لآ دج ديز نب دعس فيرشلا نيب عارصلا لالخ يفف

 قفاوملا /ه ٠١1/8 ةنس ةمركملا ةكم ةرامإ لوح دومح يوذ دج دومح

 كرابم فيرشلا :مهو ءمعنملا دبع نب رصان فيرشلا ءانبأ ناك م17

 يماصعلا مهل خرأ كارتألا عم زراب رود مهل نمم عفان بقيرشلاَو

 . يراجنسلاو

 تحت ٠:يناثلا يمن يبأ نب نسح فيرشلا بقع نييومنلا نسحلا ينب فارشألا :رظنا )١(
 . (ءاحلا) ةدام

 نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا «446 :4917 «54 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا )١(
 «غ5509 ص ١ ج مركلا حيأنم : يراجنسلا 75 ء”” ص ”دج ءك١٠5 «4 ص 5 ج

 مارملا ليصحت :غابصلا 2.1١5 «58 ص رخافلا ردلا :رهاطلا «440 ص 5 جس ,
 ١09. ص

 .ةيلاتلا ةرابزلا يداول ةمعانملا فارشألا ءارمأ ةرجشم :رظنا (*)



 (ميملا) فرح /زاححلا فارش مجعم ١ ,١

 :هبقع ريهاشم نمو

(0 
4 

 رصان نب نيعملا دبع نب دعس نب ربنش نب كرابم نب ربنش فيرشلا
 فيرشلا بيصنت رثأ ىلع رصم يلاو اشاب يلع دمحم هالو دقو :يمعنملا

 ةيدابلا نوؤش ىلع هلعج ثيح ؛«ةمركملا ةكم ةرامإ ىلع رورس نب ىيحي

 ريمأ ةيحالص نع لقي ال ام لئابقلا مومعل ةبسنلاب ةيحالصلا نم هاطعأو
 هل مجرتو «م1871/ رياربف قفاوملا /ه ١7147 نابعش يف لتقو «دالبلا
 .مهريغو 0003 يربطلاو نالحد

 ببسب هردق الع دقو ةمركملا ةكمب دلو دقو :ربنش نب دعس فيرشلا

 ليمج باش وهو رورس نب ىيحي فيرشلا نمز يف لتق يذلا هببأ ةناكم
 حيشرتلل فارشألا نم ةرشع نمض هركذ درو نم نمض ناكو راقو وذ
 .2901811 قفاوملا ب1547 ةنس ةمركملا ةكم ةرامإل

 ةمركملا ةكم ماقم مئاق ىلوت |: كرابتف نبإ ربنش نب كرابم فيرشلا
 .7يولهدلا هل مجرت «ةكم ريمأ بلاغ نب بلطملا دبع فيرشلل

 دبع فيرشلا ماقم مئاق نيع :كرابم نب ناوضر نب دماح فيرشلا
 .ةريسي ةرتف «ةثلاثلا هترامإ يف بلاغ نب بلطملا

 ةمطاف يداوب نوتكسي نآلا ؟9ةبعاتملا فارشألا عيمجو

 . "14 .77” ص 7” ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا

 2.١59 ص ةكم ءارمأ :يقح ليعامسإ 27٠١ 787 ص مالكلا ةصالخ :نالحد
 رتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد «ك5١١ 51١. ص ٠١ ج ةكم خيرات : يعابسلا 6
 5٠١. مقر ةبتاكم يكرت يويدنع ناويد 7“

 7 رتفدب ىرخحأو 7٠1, .؟914 مقر ةقيثو نيدباع «؟ رتفد :ةرهاقلاب ةيموقلا قئاثولا راد

 مام ربوتكأ ” قفاوملا /ه 1١747 لوألا عيبر ١ يف ةخرؤم ١7, مقر نيدباع

 . (يمعنملا ربنش فيرشلا) نأشب
 18 ص ” ج كلملا ضيف :يولهدلا
 هتلحر :يتاكربلا فرش :رظنيلف ؛ةمعانملا فارشألا ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو

 -:هسفن فلؤملا .” ةرجشم ةكم ءارمأ لوادج :دعاسم ء14؟5 141 ١75 ص



 ١ (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 عم ءافرطلاو نايرلاو كرابملا نيع مهلو ءافرطلاو كرابملاو نايرلا 0
 .ةمركملا ةكم نونكسي ةرضاح مهنمو «ديز لا

 ذخف ةرشع ينثا ىلإ رضاحلا دهعلا يف ةمعانملا فارشألا عرفتيو

 .مهو

 ,كرابم ووذ «يضيرم ووذ :عورف ثالث مهو :")نسحملا دبع ووذ - ١
 .ءافرطلا ناكس ؟؟9ناطلس ووذ

0 

 . "هامه ووذ "<

 1 كنوع ووذ 7

 0 يس ويك

 .ليخد ووذو”َبَنِشاَر قو :ناعرف امهو ؟ناميلس ووذ  ه

 , 00ين دبع ووذ ---

 فلؤملا :5ال ,.55 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم 2١5 ص ةيناندعلا لئابقلا -

 :باسنألا زونك «ليقحلا ١550« ص بختنملا :ىئاطلا ء.5١١ ص نويعلا :هسفن

 ملاعم مجعم :قباسلا فلؤملا ؛17 ص زاجحلا بلق :يدالبلا غ017 0197 ص
 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع «555 ص ةيزيزعلا نيعلا :يراصنألا 1١« ص زاجحلا

 ١7,. 47 ص ؟ج رشبلا خيراوت جات :يوارضخلا 2798 ص 5

 نايرلاب مهريمأ عم ةمعانملا فارشألل ةعماج (7؟) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا )١(

 . فلؤملاو
 فارشألا بسن يف ةمئادلا رهاوجلاب# ةفورعملا :ةمعانملا فارشألا ةرجشم :عجار (5)

 .م١١١1//اه ١477 ةنس يف ةخرؤملا «ةمعانملا

 .(ميملا) ةدام تحت «يمعنملا نسحملا دبع يوذ فارشألا :رظنا (7)

 .(نيسلا) ةدام تحت «ةمعانملا ناطلس يوذ فارشألا :رظنا (:4)
 .(ءاهلا) ةدام تحت «يمعنملا مامه يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(ميملا) ةدام تحت «يمعنملا دمحم يوذ فارشألا :رظنا (5)

 .(ميملا) ةدام تحت «يمعنملا نسحم يوذ فارشألا :رظنا (9)

 .(نيسلا) ةدلم تحت يمعنملا ناميلس يوذ فارشألا :رظنا (8)

 .(نيعلا) ةدام تحت .يمعنملا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا (9)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 11

 ووفر ورتب

 , دي ووذ تا

 .(فرش ووذو 2«حجاو ووذ) :مهو : 0يزعلا دبع وود

 يلا ووذ د ٠

 )2( دا يح ا
 5 يص يود -

 . 9 شيورد يوذ ١؟

 مهنم ىقبت ام نع مالكلا طسبنسو اهضعب نع انثدحت عورفلا هذهو

 يف عسوتب مهيلإ انقرطت عورف ةدع ىلإ اهرودب اهضعب عرفتيو هتدام يف لك
 . مهتدام

 .(ءارلا) ةدام تحت «يمعنملا ناوضر يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(نيسلا) ةدام تحت «يمعنملا دنس يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 .(نيعلا) ةدام تحت .يمعنملا زيزعلا دبع يوذ فارشألا :رظنا (9)
 .(ميملا) ةدام تحت ؛يمعنملا ربنش يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(ميملا) ةدام تحت «يمعنملا يضام يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(لادلا) ةدام تحت ؛يمعنملا شيورد يوذ فارشألا :رظنا (1)



 يناثلا يمن وبأ دمحم فيرشلا

 نسيردإ

 | دمحم |

 عكا كك

89 3 

١ 

 يرن 5
 ا( فرش

0 5 

 ىو |

 محار

16 

 |ديسح

 كرابم



١5 

 ةرايزلا يداوي ةمعانملا ءارما

 ها4١ ةذم ىف هوس كيرلا رف ناذوحح فيرشلا افلخ ءاةرطلا ةراسإ ىلوش | انئخ ءاقرطملا ةرثسإ ىلوش

 ةنب ىتع ءافقرطق ٌءرامإ ىلرت
 دمعم فيرشلل ادله ه ٠

 اهيلع ريمأ رخآ رهر جلاس
 ناهرلا ةرامإل ثمض_ثيح
 كرفيملاو

 كرامسلاو زايرلا ؛رظسمي ىلوت
 دسم طرَشْلا لزاَت دب اهبحا رض
 1 همإ هيلا تقنا ثيح اينع فبرش

 نس ةرثعلا يف كانو ةرم لرآل نابرفا
 .د591 ةمع يثح ابيرقت ء 59

 ملا دب

 عازع ذة“
 مدني وهر ةمركسلا ةكب ةئطلس مومهلا ةلظفاعمل ةعب# يهو ه2 ةنس نايرفا زكرم ةسائر يرن ثهح زك رم مهت راسإ تحيل هدهع يف

 ىقرش ىتح هيبالل افلخ ةرامإلا يلوش
 ءاأ6 ١٠د ةلص

 ءافرطلار هارليقاو نايرل ةفقاسإلب ىرخ ةدع



 ١1 (ميملا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مب

 نويتاريخلا روصنم لآ فارشألا

 .7تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ

 . 29نايرلا ةدلب نكسي ًادهاز ًاملاع تاكري فيرشلا هوخأ

 .روصنم نب دمحأ فيرشلا ١

 مها ةنس ًالوتقم تيام يذلا هو ”(روصنم نب دمحم فيرشلا - "؟

 . 91416 قفاوملا

 بيطلا يبأ بقع نم دويذلا فارشألا عم ةينيسحلا ةدلب نونكسيو

 وهو ةماهت ةيدوأ نم لحفلا يداولا كلذ ايبص يداوب ةدلب ىهو 9 اجلا

 .©9لهألاو عرزلا ريثك

 )١( (ءاخلا) ةداه تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا .
 . 47 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم ؛«؟55 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (؟)
 .191-119 1١١١. 41١١6 ص دوعلا حفن :يلكهبلا (؟)

 ١15. ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (:)

 . (ءاطلا) ةدام تحت «ةيناميلسلا بيطلا ىبأ لآ فارشألا :رظنا (5)

 51١١. ص نميلاو ةكم نيب : يدالبلا ©9]



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1114

4 

 ينسحلا ساسج ووذ يدهم لآ فارشألا

 .؟0يوادهملا مهيلإ ةبسنلاو

 .("0ساسج يوذ فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ مهو

 نب نسح نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسح نب مساقلا يبأ نب يلع نب
 :قاؤِشلا لهأ نسح يوذ دج .؛نالجع

 ءهدبع فيرشلا :مهو «لاجر ةتس نم يذهم فيرشلا بقعأ دقو
 فيرشلاو «ةيشاجملا اير ةفيرشلا مهمأو ,«ةثيهز”فيرشلاو ءيلع فيرشلاو
 :ةلجاجحلا ةليبق نم مهمأو «نس يبأب بقلملا نسحلا فيرشلاو ؛دمحأ
 يفوتو «ةسرادألا فارشألا نم همأو ؛ةسيرم يبأب ريهشلا دمحم فيرشلاو
 ١" اهنع دعبت يتلا ءايفصلا ةربقمب نفدو ثيللا لامش يدهم فيرشلا

 .؟ة[يرقت رتموليك

 :مهو «عورف ةتس ىلإ نوعرفتيو

 ةهيقع ننكسيو 2 يدهم نب ةسيرم يبا دمحم فيرشلا ءانبأ :(©ةسيارملا - ١

 .(نيسلا) ةدام تحت «قاوشلا لهأ نسح يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .51 ص ةمركملا ةكمب ةيدوأ :يدالبلا 5١. ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم (؟)

 , 179 ص 7 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع 15١٠« ص نميلاو ةكم نيب :هسفن فلؤملا
 .(ميجلا) ةدام تحت «نسح يوذ نم ساسج يوذ فارشألا :رظنا ()
 .يوادهملا نسحملا دبع نب رهاز نب حجار فيرشلا ةياور بسح (4)
 .ةيلاتلا ةسيارملا فارشألا ةرجشم :رظنا (5)



 ل (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 «ةمركملا ةكمب رصألا صضعب مهنمو «ةقيمغ ةدلبو .ثيللا ةنيدمب

 .ةمطاف يداوو ءةدجو

 :مهريهاشم نهو
 يتاكربلا فرش فيرشلا هتلحر يف هركذ :ةسيارملا خيش دمحم فيرشلا ©

 ا

 .مهرابك نم وهو :يدهم لآ ةكرب وبأ نسح فيرشلا ©

 .يلاحلا دهعلا يف مهخيش وهو :يوادهملا زياف نب دمحأ فيرشلا ©

 ثيللاب مهنكاسمو ؛يدهم نب ةثيمر فيرشلا بقع : 9ةغيصر لآ - ؟
 .ةدجو .ةمركملا ةكمو ءةمطاف ئداوب مهنمو « ةقيمغ ةيرقب مهلج 0

 :مهريهاشم نمو
 .يوادهملا دومح نب ضياع. نب عازه نب هللا دبع فيرشلا ©

 .يدهم نب نس يبأب فورعملا نسحلا فيرشلا بقع :نس يبأ لآ - *
 فيرشلا زاجحلا كلم ىلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف مهخيشو
 نب حجار فيرشلا يلاحلا مهخيشو ؛©"7ينسحلا ةعزخ يبأ نب دمحأ

 نكسي نم مهنمو «ةقيمغ ةيرقب نونكسيو «يوادهملا حجار نب دمحم
 .ةيركنلا ذكي

 ثيللا ةئيدم نونكسيو ءىدهم نب ةدبع فيرشلا بقع :؟9ةدبع لآ 4

 «ثيللا ةنيدم ىلإ مهمظعم لقتنا دقو «عرازم اهب مهلءو ةجيرف ةيرقب
 .ةدج نكسي نم مهنمو

 )١( ص ةيناميلا ةلحرلا 18.

 .(ءارلا) ةدام تحت ؛ةثيمر لآ فارشألا :رظنا (؟)

 .ةيلاتلا نس يبأ لآ فارشألا ةرجشم رظناو 2١8 ص ةيناميلا ةلحرلا (')

 .(نيعلا) ةدام تحت ءةدبع لآ فارشألا :رظنا (4)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 6

 :مهريهاشم نمو

 لآ ةفاك خيش :يوادهملا رديح نب يدهم نب دمحأ نب نسحم فيرشلا ©
 . يدهم

 مهو ةيداب مهو ؛ةينادملا مهل لاقيو ؛يندملاب نوبقليو :7"2يلع لآ  ه
 نب حلاص فيرشلا مويلا مهخيشو .يدهم نب ىلع بوريطلا بقع
 ءاَملا ةيرقب ةقيمغ يحاوض يف مهنكاسمو .يوادهملا يندملا نسح

 مهنمو ءابيرقت مكا/»٠ ثيللا نع دعبت يتلاو «ةقيمغ ةدلب لامش راحلا
 ةمركملا ةك نكس نه

 مهرصاصم نمو
 لآ خيش :يرادهملا دمحأ د حلاص نب نسح نب حلاص فيرشلا ©

 . يدهم نب ىلع

 نب هللا دبع نب نمحرلا ديه فبض وهي يدهم نب (")دمحأ لآ - ؟

 يدهم لآ حجار نب دمحم فيرشلا مهخيشو ؛يوادهملا يلع
 :مهو ءرضاحلا دهعلا يف نييسيئر نيعرف ىلإ نوعرفتيو «نسحلا

 .لوألا يدهم نب دمحأ نب ناميلس فيرشلا بقع :ناميلس لآ

 لآ - سميلط لآ دمحم لآ مشاه لآ :مهو ءدمحأ نب يدهم لآ
 .دمحأ

 ثيللا قرش ةقيمغ ةنيدمب ةصاخو ءاهيحاوضو ثيللا ةنيدم نونكسيو
 .مك*٠ يلاوحب

 .ةمركملا ةكمو «ةدج ةنيدم نكسي نم مهنمو

 .ةيلاتلا يلع لآ فارشألا ةرجشم :رظنا )١(

 .(فلألا) ةدام تحت ءيدهم نب دمحأ لآ فارشألا :رظنا (0)



 ١1 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :مهريهاشم نمو
 .يدهم نب دمحأ لآ خيش :يوادهملا هللا دبع نب نمحرلا دبع فيرشلا ©

 .يوادهملا دمحم نب سميلط نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 . يوادهملا سميلط نب دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا ©

 .يوادهملا دمحم نب فسوي نب يلع فيرشلا ©

 يوادهملا يدهم نب دمحأ نب نسحم فيرشلا يدهم لآ ةفاك خيشو
 . ىنسحلا

3 

 ا



 م م

 بوك



١277 

 | يتسحلا ساسجلا يوادقملا ةسيرم وبأ دمحم لا فارشالا ظ



١1 

 ينسصلا يوأدهملا نس وبا نسحلا لا فارشأالا

 نأ دوعس يلع
 ركاش



 ةينادملا فارشألا ةرجشم

١0 



 (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١29

 (معةر

 ةلدابعلا انهم ووذ فارشألا

 .ةلدابعلا مزاح لآ فارشألا ةعبرألا عورفلا دحأ

 .مزاح نب هللا دبع نب نيسح نب "لانهم فيرشلا بقع مهف

 :مهو «ءانبأ ةعبرأ بقعأو

 يف اهنابرع ريمأو ةدجب ةرامإلا ليكو.ناكو :انهم نب دمحم فيرشلا ١

 /ه 195 ةنس ىتح ةمركملا موف: مه قيفرلا نوع فيرشلا نمز

 مجرت . .ةلوطم كلذ يف لئاسر هلو عم فلتخا مث م14 قفاوملا

 . "9تعفر ميهاربإ هل

 يف بقع امهلو «عازه فيرشلاو ءفرش فيرشلا :امه نينبا بقعأو

 .اشاب ىلع ةرجشم

 دمحم فيرشلا :مهو «ءانبأ ةثالث بقعأو :هلإلا دبع فيرشلا - ؟

 .ةدجب مهبقعو لماز فيرشلاو زاوف فيرشلاو

 ٠" - ىبحي فيرشلا .

 .(ءاحلا) ةدام تحت «ةلدابعلا مزاح لآ فارشألا :رظنا )١(

 .اشاب يلع ةرجشم عجار (1)
 ؟ جب سيلجلا ةفحت :يوسوملا ١797 5,0 ص 7 ج نيمرحلا ةآرم :تعفر ميهاربإ (؟)

 158١4. ص

 ىلإ اشاب راتخم دمحأ ىلإ يابموب نم يلدبعلا انهم نب دمحم فيرشلا اهثعب ةلاسر
 ءزدلب م1884 ويام 194 قفاوملا/ه١ ٠١/ /55 يف ةكم ريمأ ملظ ببسب ناطلسلا
 .ايكرت  ةرادصلا



 قف (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيرشلا ةكم ريمأ دهع يف ةدجب فارشألا رابك نم :هط فيرشلا - ؟
 ةرخابلا نم لمحملا ملست يف هليكو ةقفارمب هرمأيو ىلع نب نيسحلا ما 2 7 555 )1

 وضعو ؛ةدذج يف ةباقرلا ةرئاد سيئر ناكو 2م ١9١86 ةنس ةيناطيربلا

 . وللا ناجم

 .رضاحلا دهعلا ىتح ةدجب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ةدجب دلو :يلدبعلا انهم هلإلا دبع نب لماز نب يناه فيرشلا روتكدلا ©

 زيزعلا دبع كلملا ةعماجي بادآلا ةيلكل ًاليكو لمعيو ه 177/7 ةنس
 فيرشلا ةلود ىف دجسعلا ةصاللخال ةطوطخم قيقحتب ماقو ةدجب

 ةاروتكدلا ىلع اهب لصح - تاريخت' لآ, فارشألا نم  ؛دمحأ نب دمحم

 م ١578 نم «نميلا يف ينامثعلا يديزلا.عارصلا» :هتافلؤم نمو

 .م 0 ١

 , ةيخيرات ةسارد - ىنميلا نبلا ةراجت

 ملو يواقنع ليقع هللا دبع روتكدلا عم ةعماجلاب هب تيقتلا نمم وهو
 .كلذب همامتها مغر هتايورم نم ةدافتسالل كلذ دعب هئاقل نم نكمتأ

 .ه ١70 ةنس ناضمر ١7 ددعلا :ةلبقلا ةديرج )١(

 . ٠١8 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن (١؟)



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم لل

(-05 

 ثرحلا انهم ووذ فارشألا

 . ثراحلا دمحم

 . نيدباعلا هلق ايكو و فيرشلا بقع مهف

 نب بلاغ فيرشلا ىدل برقم عرفلا اذه سأر انهم فيرشلا ناك دقو

 .ةمركملا ةكم ريمأ دعاسم

 قيضملا نونكسي كلذ لبق اوناكواي' اهناحإ ةمركملا ةكمب مهنكاسمو
 كالمأ اهب مهل تلاز الو ثرحلا ٍفاريشألا م مهتمومع دالوأ يقابك

 ؛ةعارزلل مهبحل ثرحلا نم قيضملا نم حزن نم رخآأ مهو ؛ةميدق لزانمو

 :مهريهاشم نمو
 ةكم ريمأ دهع يف هتناكم يف هابأ فلخ :انهم نب بلطملا دبع فيرشلا ©

 .بلاغ نب بلطمل ا ديع فيرشلا ةمركملا

 يف هابأ فلخ :يئثراحلا انهم نب بلطملا دبع نب هللا دبع فيرشلا ©
 . هتناكم

 .(يازلا) ةدام تحت .«ثرحلا نيدباعلا نيز يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا ثرحلا انهم يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا ()
 :روصنم نب دمحم .8”7 ص ةيئاندعلا لئابقلا :روصنم نب دعاسم :كلذ يف عجار )2

 7١4. ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا .554 ص فئاطلا لئابق



 لك (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 لآ ةليبق خيش وهو :يثراحلا انهملا زيزعلا دبع نب رصان دمحم فيرشلا ©
 ضعب هنع تذخأو «ةمركملا ةكمب هب تيقتلا نمم وهو «ثرحلا انهم



 م م

 بوك



١١ 

 نيعملا دبع

 بال
 | ناطلس

 نمعملا فبع 7

 فلص

 كلا دبع

 دومس

| 
 ححار

 داعم رتحت

 دوس | حبب
 5 راع 0 يلع

 املس 90006 وب

 ماس 0
 دنع يراغ ثاهس 0

 انكي ديز "8 |
 دوعس يك ىسوم

 دعيت

 تاطلس نو دهم دي ويزعلا دمع

 يئزغ نه أ ا ريزع ردني
 ف
 5 3 اررع

 53 8 لداغ بلاغ

5 
 | | دواد رماث

 دارط ديم



 (ميملا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١ مع مسد

(#45) 

 اداوجلا انهم ووذ فارشألا

 . ")هللا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ

 نب هللا دبع نب دمحم نب ثيغ نب "لانهم فيرشلا بقع مهف

 . مه ءانبأ ةيئامث بقعأو

 ١ هللا ديبع فيرشلابو 5 .فرش فيرشلا .

 .ناحالم في]شلا 4 . هللا دبع فيرشلا

 دوعسم دقي رْشْلا جرا . هللا ليخد فيرشلا .

 - هللا دبع فيرشلا - 8 .دمحم فيرشلا .

 . ءافرعلاو «فئاطلاو «ةمركملا ةكمب انهم يوذ نكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ةعاجشلاب رهتشا دقو : يدوجلا انهم نب هللا دبع نب ركاش فيرشلا ©

 . ةيسورفلاو

 . مهنيب حالصإلاو

 .رعشلا لوقي نمم وهو :يدوجلا انهم نب دمحم نب دمحأ فيرشلا ©

 .(ميجلا) ةدام تحت هللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا 09



 و (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةمركملا ةكمب دلو ؛يدوجلا هللا ليخد نب باوث نب دوعسم فيرشلا ©

 ٠0 ًايلاح هرمع زهان نسم خيش وهو م١197 قفاوملا /ه 150٠ ةنس
 هلو ءفارشألا باسنأب مامتها هل نمم وهو ةمركملا ةكمب ميقيو ًاماع
 قفاوملا /ه ١740 ةنس تلمع يتلا هللا دوج يوذ فارشألا ةرجشم
 ةرجشلا» مساب اداوجلا انهم يوذب ةصاخ ةرجشم ًاضيأ هلو م19
 /ه ١4094 ةنس تلمع ؛هللا دوج لآ عرف ةيمشاهلا باسنألل ةيكزلا
 اداوجلا تايورم نم ديدعلا فارشألا ضعب هنع ذخَأ «م19848١ قفاوملا
 ةمركملا ةكمب هب تيقتلا دقو «مهخيراتو مهرثآم وأ مهباسنأ يف ءاوس
 .هللا دوج يوذ فارشألا نع هتايورم ضعب نم تدفتساو

 : مه برقألا مهتمومع ءانبأو

 نب دمحأ نب عازه نب كرابمركّييَرْشْلا» بقع :2'!كرابم ووذ فارشألا
 .هللا هرج ني دوهسم نب نسح نب هللا دبع نب مزاح

 نب حجار نب عازه نب حجار, فيرشلا- بقع : "7ميجار ووذ فارشألا

 .هللا دوج نب دوعسم نب نسح نب هللا دبع نب دمحم نب يضام

 .(ميملا) ةدام تحت ءاداوجلا كرابم يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءارلا) ةدام تحت ءاداوجلا حجار يوذ فارشألا :رظنا (؟)





١ 76 

 ١ |داوجلا انهم يوذ فارشالا ةرجشم |



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

)60( 

 تيكاربلا ىسوم ووذ فارشألا

 .©0تيكاربلا فارشألل ثالثلا لئابقلا ىدحإو

 ديم ني تاكربا نب "قيوم يوذ دج ىسوم ففيرشلا بقع مهف
 . يناثلا يمن يبأ

 :مهو ءانبألا نم ةسمخ ةليبقلا هذه سأر ىسوم فيرشلا بقعأو

 فيرشلاو «هللا دبع فيرشلاو .دميحم"فيرشلاو «كرابم فيرشلا

 .ةزمح /!فيرشلاو' ؛ناميلس فيرشلاو ءرخآ دمحم
 :امهو «.طقف نينبا ىف ىلاحلا هبقعو

 . تاكرب نب ىسوم نب ةزمح فيرشلا - ١

 ةمركملا ةكم ريمآ لوس ناكو : تاكرب نب ىسوم نب قاميلس فيرشلا 9

 ل دالب ىلإ ديز فيرشلا

 . ةمركملا ةكمب مهنمو .ةمطاف يداوب نورشتنم مهو

 .(ءابلا) ةدام تحت :«تيكاربلا فارشألا :رظنا )١(
 دعاسم :رظنيلف ؛تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل (؟)

 5١٠« ص ةكم ءارمأ لوادج :هسفن فلؤملا «١٠؟ ص ةيناندعلا لئابقلا :روصنم نب

 ٠١6 ١٠٠١ ص نويعلا :هسفن فلؤملا « 6١ ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 :يزاغ هلا دبع ١" ص ١ حج ءةيدوعسلا لئابقلا مجعم :رساجلا دمح ضل 5 دنت

 .0881 :١ا/7 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ,«505 ص ه ج مانألا ةدافأ

 .545 ص يناميلا قيقعلا : شكاع اةيل]



 ١ عاما (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 :اميدق ىسوت يوذ ريهاشم نمو

(0) 

0( 
 )م
4 

 قحتسي هنإ ليق دقو :تاكرب نب ىسوم نب ناميلس نب ريشب فيرشلا

 دج نسح نب هللا دبع نب دومح فيرشلا نيب عارصلا ءانثأ يف كلملا

 هل مجرت ديز لآ ديز نب دعس فيرشلاو «ةلدابعلا ةيدومحلا فارشألا

 . 7نالحدو يربطلاو يماصعلا

 نم ناكو :تاكرب نب ىسوم نب ناميلس نب ىسوم نب ةزمح فيرشلا
 /ه515١٠ ةنس ديعس فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ ناكو «فارشألا ةداق

 . 0هليل دالبلاب سعلل هلسري م107١ قفاوملا

 فارشألا تالاجر رايك نم ناك :ةزمح نب ىلعي نب كرابم فيرشلا

 هقيرشلا ةمركملا ةكع ريما تاتا فق تاكو ءهنمز يف مهئالضفو

 يف تثدح يتلا تاعارصلا ءاّيثأ ئف ةثلاثلا هتيالو يف ديز نب دعس

 . 02117١١ رامقون انقارملا /ه 1١١7 ةنس ةرخآلا ىدامج

 وهو ءهنمز يف فارشألا/داوقرابك. نم. ناك : ىلعي نب رورس فيرشلا
 اهدصق امدنع لئابقلاو فارشألا ضعب هعمو ةذفنقلا ىلإ بهذ يذلا

 ةذفنقلا ىلع ىلوتساو قباسلا ةمركملا ةكم ريمأ ديز نب دعس فيرشلا

 ةرامإ يف زراب رود هل ناك امك «ميركلا دبع فيرشلا هيخأ ةيالو يف
 فيرشلا هنبا ناكو «م7١7١ قفاوملا/ه5١١١ ةنس ديعس فيرشلا

 1 ايجنإا ىاش لبق نب ديم ةنايرزقلا فاس نق نار رب دمع

 نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا ؛558 .578 ؛4 57 ص 4 ج موجنلا طمس :يماصعلا

 ؛هبسن يف أطخأ هيفو «40 8١: 4٠. ص مالكلا ةصالخ :نالحد «155 ص ؟ ج

 .تاكرب نب دحاولا دبع نب ناميلس نب ريشب» ركذ ثيح
 ١ 6٠6(. ص مالكلا ةصالخ :نالحد 51١٠: ص ج موجنلا طمس : يماصعلا

 , 1١ ص رخافلا ردلا :رهاطلا ١77« ص مالكلا ةصالخ :نالحد

 ةصالخ نالحد 5١« ص ؛ ج4 ١١5 ص د5 ج نمزلا ءالضف فاحتإ : يربطلا

 . 1١7 ص رخافلا ردلا :رهاطلا .75 ص مالكلا



 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 25

 ءهنمز يف مهداوقو فارشألا رابك نم ناك :ىلعي نب دمحم فيرشلا ©

 عيبر ٠١ يف يفوت ىتح اهغلبي ملو ةمركملا ةكم ةرامإ يف حمطي ناكو

 .م7817١ ليربأ  قفاوملا/ه44١٠ ةنس رخآلا

 ةنس ناضمر يف اهنم «تابضاغم ةدع هلو .«كلذل ةروثلا ريثك ناكو

 ديز نب دعس فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ عم م1159 قفاوملا/ه

 ةنس تاكرب نب ديعس فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ عمو ءاحلطصا مث

 ."9[ضيأ احلطصا مث م1787 قفاوملا /ه١٠

 ,ماهملا ضعبل رصم لخد دق ناك : ىلعي نب دمحم نب تاكرب فيرشلا ©

 ضعب يف ميركلا دبع فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ هيخأ عم رضح امك
 بيصأو «ديعس فيرشلا نمز ىف ةمركملا ةكم ةرامإ لوح تاعارصلا

 ةنس ىلعي نب دمحم نب دما ةفيردتبلا هوخأ مهعم ناكو ءاهيف

 .؟92170 قفاوملا /هه06

 يوذ فارشألا رهشأ نم دٍعيو :ىلعي نب دمحم نب ميركلا دبع فيرشلا 3ك

 دع تيرعلا قيس دقو ةةمركملا ةكم ةرامإ ىلوت يذلا رهو اركذا ىتنوم

 : مهو (7عورف ةدع ىلإ تيكاربلا ىسوم ووذ فارشألا عرفتيو

 ظ , (؟ةرصاونلا فارشألا - ١

 ا ووذ فارشألا - '؟

  ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا 4578 .4215 ص ؛ ج موجنلا طمس : يماصعلا )01(
 .له ص ردلا :رهاطلا 2.758 ص

 مالكلا ةصالخ :نالحد ؛7١11 ء150 ص " ج نمزلا ءالضف فاحتإ :يربطلا )١(
 .167 ص

 . ةيلاتلا تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (*)
 .(نونلا) ةدام تحت «تيكاربلا ةرصاونلا فارشألا :رظنا (54)
 .(ءارلا) ةدام تحت «تيكاربلا اضر يوذ فارشألا :رظنا (5)



 ١4 (ميملا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .؟!)ءامركلا ووذ فارشألا * 

 . "7ةنعابرلا فارشألا - 4

 . 27”2ثويغلا فارشألا  ه

 . ؟ةركاوشلا فارشألا - *

 . *تيكاربلا فارشألا -

 ىقبت ام نع مالكلا طسبنسو ءاهضعب نع انثدحت عورفلا هذهو

 مهيلإ انقرطت ءعورف ةدع ىلإ اهرودب اهضعب عرفتيو «هتدام يف لك .مهنم
 :مهقدام يف سرت

 .(نيعلا) ةدام تحت «تيكاربلا ءامركلا يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءارلا) ةدام تحت «تيكاريلا ةتعابرلا فارشألا :رظنا (؟)

 . (نيغلا) ةدام تحت «تيكاربلا ثويغلا فارشألا :رظنا (5)

 .(نيشلا) ةدام تحت «تيكاربلا ةركاوشلا فارشألا :رظنا (4)
 . (ءابلا) ةدام تحت «تيكاربلا فارشألا :رظنا (6)
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 تيعاربلا ىدوم وذ فارشالل ةغماجلا ةريشملا

 ورع يوذ دح ]

 ا مركلا دبع عازم

 ١ع مسج ص حم





 ١5 (ي و  ه  ن) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرع

 (ي .و..ه .٠ ن





 1 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 ١غ ا (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

46 

 ةلدابعلا ةيذوعلا رصان ووذ فارشألا

 . ©)ةينوعلا فارشألل ةيسيئرلا ةثالثلا عورفلا دحأ مه

 نوع نب زاوف نب ”رصان يوذ دج ؛"ةرصان فيرشلا بقع مهف
 ,م5١//9 قفاوملا /ه٠9١١ ةئس عرفلا اذه سأر رصان فيرشلا ىلوت دقو
 ةنس يفوت ىتح م1854 قفاوملا /ه1545 ةنس نم نارهزو دماغ ةرامإ
 . فئاطلاب م1879 قفاوملا /ه 06

 : مهو ءانبألا نم ةعبرأ بقعأو

 زاوف فيرشلا - ١

 .نوع فيرشلا - "

 عازه فيرشلا - ”

 دبع نب دمحم فيرشلا ةكم ريمأ ماقم مئاق :هللا دبع فيرشلا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا نوع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا رصان يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (0)

 :يزاغ هللا دبع :رظنيلف «فارشألا ةينوعلا رصان لآ ركذ يف عسوتلا يف بغر نملو (؟)
 دبع فيرشلا خيرات يف ةلاسر :ةمش 2747 ص 7 ج ؛5١ ص ؛ ج مانألا ةدافإ
 زاجملا :سيمخ نبا 118 - 190 ص مالكلا ةصالخ :نالحد ١١ - ١4 ص بلطملا
 الا« كال ك5: ٠*7 ع تعمس امو تيآرام :ىلكرزلا +155 ٠١6١ ص

 لئابقلا :روصئم نب دعاسم 5١« 58 ص فئاطلا لئاق ةروستم قب دمحم ؛ 5٠

 ونب) ركذ ثيح مهبسن يف أطخأ دقو زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ,.7! ص ةيناندعلا

 .(نسحلا نب زاوف نب رصان

 . ١90 ص ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا :ىسوم ناميلس



 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ م

 م1711 نم قلرعنلاو "زرع م نيسنلا

 ةنس ذئنم 7فئاطلا ةرمإ رصان فيرشلا بقع يف تناك دقو
 .م1906 1١8٠6 قفاوملا /ه0/8١ ةنس ىتح ه١

 ةينوعلا دمحم يوذ فارشألا مهتمومع ءانبأ مكح دهع يف كلذو

 :اهنم ةليوط ةديصق فئاطلا ةطرش ريدم شيورد لاق مهيفو «ةمركملا ةكمل

 نوعطلاةدوجم رصان يوذاسي مالسمكيرقأنماذهدع

 نوبغ مكنم يكتشيودعمك ماخرلا مايأ ليخلا اونبكر ايلإ
 نونو ىو لا ولأ ةموختم ماعلا كبش يف لعفلا لهأ متنأ

 ءميقلا يفو «طحيوش يف جرعلا يداوب فئاطلا لفسأب مهنكاسمو

 .رصان ووذ,ءاهكلتشي.ىتلاو «فئاطلا بونج باحرو

 :مهريهاشم نمو
 ةنس فئاطلاب دلو :يلدبعلا'زاؤف“َنْبَدَيَر نب يلع نب هللا دبع فيرشلا ©

 .مهفاقوأ ىلع رظانلاو يلاحلا مهخيش وهو م١197 قفاوملا /ه

 مهو مهفاقوأ ىلع راظنلاو خويشلا نم ديدعلا ًاميدق مهنم ناك دقو

 : نلاحاك

 قفاوملا /ه65١7١ ةنس دلو :رصان نب زاوف نب ديز نب دومحم فيرشلا ©

 يفوتو مهفاقوأ ىلع ًارظانو رصان لآ ىلع ًاخيش ناكو .مم441/
 .م977١ قفاوملا /ه1787 ةنس فئاطلاب

 قفاوملا /ه ١7١6 ةنئس دلو :رصان نب زاوف نب ديز نب يلع فيرشلا 2

 قفاوملا /ه ١1048 يفوت مهفاقوأل ًارظانو اخيش ناكو فئاطلاب م17
 . فئاطلاب ما17

 )١( ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا .

 . ةيلاتلا رصان يوذ فارشألا نم فئاطلا ءارمأ ةرجشم :رظنا (؟)



 11 (نونلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ٠٠ ةنس فئاطلاب دلو :رصان نب ديز نب هللا دبع نب نيز فيرشلا ©

 ةنس لاوش يف كانه يفوت نامعب ندرألاب ًاميقم ناكو م١191 قفاوملا /ه
 .م١٠٠٠ رياني قفاوملا/ه

 م١191 قفاوملا /ه ١4٠ ةنس دلو :ديز نب يلع نب هللا دبع فيرشلا ©

 . ةراظنلا ىلوتو فئاطلاب

 ,ةنيوعلا رصان يوذ نم تويب ةثالث رضاحلا دهعلا ىف ندرألابو

 : مهو

 ء«رصان نب زراوف نب حجار نب فرش فيرشلا ءاتبأ :لوألا تيمبلا

 سيئرو كارتألا دهع يف فئاطلا مكاحو ماق مئاق فرش فيرشلا ناكو

 (0هبايغ يف هنع ةدايقلا ىلوتير ناز.« لصيف فيرشلل راشتسمو ناكرألل
 . مه «ىءاثبأو

 .نامعب هبقع اسنرمب يلاحلا.ندرألا ريفس :زاوف فيرشلا . ١

 تاراقس 6 ماعلا قفاوملا /ه ١ ماع دلو : كدمححم ففيرشلا 0

 ءةدجب م944١ قفاوملا/ه ١5٠١ ةنس يفوتو «ندرألا يف ةديدع

 . ةيدوعسلاب ًايلاح هيقعو ءاهب نفدو

 نم ندرألا ءارزو سيئر ناكو ندرألاب هبقعو :ديمحلا دبع فيرشلا - ؟
 .نامعب تامو م1915 ١91٠١ قفاوملا /ه ١84 ١745 ةنس

 نب زاوف نب فئاطلا ريمأ ديز نب ركاش فيرشلا ءانبأ :يناثلا تيبلا

 (0ةبيتع ىلع ةرامإلا ىلوت م٠184 قفاوملا /ه ١708 فئاطلاب دلو :رصان

 رايدلاو عبنيب ةيمشاهلا شويجلا ةدايق ىلوت «ةيبرعلا ةروثلا لاجر دحأ ناكو
 ١97١ قفاوملا /ه ١4٠ ةنس ذنم ندرألا رئاشع ريمأ ىلوت مث ةيلامشلا

 )١( ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن 7,٠١ .

 )١( ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن ١٠١8 .



 (نونلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم 101

 .نامعب ما قفاوملا /ه "١١67 ةئنس ىفوت ىتح

 ١١07 ةنس نامعب دلو :يلدبعلا ديز نب ركاش نب ديز فيرشلا ميلر

 شيجلا ةدايقو «تارم ةدع نذرألا ةازؤج ةيبلكو كوت ما قفاوملا /ه

 قفاوملا ١477 ةئس ةيناثلا يدامج يف يفوت ىتح نامعب ميقم «يندرألا

 .ه 7١ ريمي

 نب زاوف نب ديز نب هللا دبع نب نيز فيرشلا ءانبأ :ثلاثلا تيبلا
 نامعب ميقي ناكو م١91١ قفاوملا /ه 177١0 ةنس فئاطلاب دلو :رصان

 .نامعب نفدو م1949 قفاوملا /ه ١57١ لاوش ىف اهب يفوتو

 : مهؤانبأو

 . يمشاهلا ناةويذلاب لمعيو : نيسح فيرشلا تا

 لمعيو «ندرألاب اهترادإو رئاشغلاةعتوووسملا وهو :زاوف فيرشلا  ؟

 ِءاَيَِيَل يف ندرألا ريفس ًايلاح

 :اضيأ مهريهاشم نمو
 فئاطلاب دلو :نوع نب زاوف نب رصان نب عازه نب رصان فيرشلا و.

 ىفوت ءرصمو ندرألاو قارعلا ىلإ بهذ «م1877 قفاوملا/ه 6
 رصان نب مشاه فيرشلا هنباو .م6 قفاوملا /ه ١737١ ةنس فئاطلاب

 .ةعيرشلا ةيلكب ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب روتكدلا
 ةيوارلا : يلدبعلا رصان نب زاوف نب حجار نب ناطلس نب نازوف فيرشلا ©

 هتايورم ضعب نم تدفتساو :فئاطلاب ازارم: هب“ تيقتلا نممو خيراتلل

 مهنم فئاطلا ءارمأب قلعتي يذلا ثحبلا بحاص وهو ءرصان يوذ نع

 تاقيقحتلا نم ديدعلا هل : يلدبعلا ينوعلا فراع نب متاح فيرشلا 2

 :اهنمو «تافلؤملاو



 ١عهأ (نونلا) فرح /زاححلا فارشأ مجرعم

 . حلطصملا مهل حرتقملا جهنملا 2

 . ةيوبنلا ةنسلا ملع بلاطل ةيجهنم حئاصن -

 .نازيملا ناسل ليذ -
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 مدرال وك رمد م

 اراشود اهن ناز اطا جي
 4 رام اولا مذا ماهعل زوار وهوا ماور وراد ير هدام

ايشأ مند ار لع أبلو راما --_ انش درص 26 قلع إال اهب رابلا اًيرصو دماولا رب
 [مرلراص متد

مر راما روع رك يبرد أب يطو ببيت انزشوو راس
 0 يك هدرا ! وم 7 و تا

 ريح در

 مافيخض ان ىلع فزنا بعلضراص تاكو هيلعلأ انسزلا ىاوملطروو يروا

 7 0 طال سيسر

 بلسحأ رو را انش نك وب
 يؤلف وا اميين

 بشن ارز كَ دامس
 "اف

 ب1 لو ريد بيدور
 ا

 رار
 شاف نيود

2 0 
0 

 ١ : 9 ١
 تايم و صو

 صارو رو اد ب كاع(
0 0 0 ار 0 فطاير واو

 

 م هبدأ سئل رماؤورا اضان ىزرأ 55
 ءاهواالنأر رو

7 
نزعت امالي رار ١ ١ أي

 
: 6 0 

 يف و 1 هم

0 

 5 2 هش | ةكم ةر هو 00 : | مشلل ًافلخ ةمركملا ة ةرامإ نوع نب دمحم فيرشل بِ انلخ 1 هلا بيصنتب ضورعم



 فلاطلا ٌةرامأ ىلوت

 به 15١5-5

 -.ه ١٠.٠ دلو

 اه ١”غملات

 ضعب فئاطلا ةرامأ يىلرت

 تقرلا

 فيئاطلا رحمت

 اداه 172-0

1١ 01* 

 ةلدابعلا نوع لأ رصان ىوذ نم فئاطلا ءارمأ
 (ه 127-121 ماع ذنمز

 ةكم ريمأ دمع فيرشلا رصأآن فيرشلا

 زاجل ماكس دمع ىوذ دج

 ندرألا و قارعمو

 ةرتق فئاطلا ريمأ

 ريمأ دهع يف ةربسي

 نوع فيرشلا ةكم

 اهنع ىمت مث قيفرلا

 ها الملا فيرشلا

 ه 181 نصطلا وما فتئاطلا مبا

 به 1 م- 617 ده ١1١11 ت

 دهع يف نرع فيرشلا ةمع دعب ىلوت

 -اه 11115 ةنم ىنيترل توتع

 كير فيرشلا

 فئاطلا رمأ

 اه 17368 اطال.

 اداه 5 اه ز/.2[(- م

 له 1725-1

 ناطلس ىغيرش

 فئاطلا ةرامأ دعاس فئاطلا مما

 هش 74 فه "١55 رفح #17 ىلوث

 فيرشلا نع فئاطلا ةرامأ ةباهن ىلوت
 صه 179/4 تنامعب لاوتو

 له 1814-1877 قرش





١6 



 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجععم ل١

22 

 ةيراجهلا رصان ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم تروا يوذ فارشألل ةسمخلا عورفلا دحأ

 . ةيراجهلا

 .نيعملا دبع نب هللا دبع نب دمحأ نب ١ "رصان فيرشلا بقع مهف
 ايفا فيرشلاو جا" يكسرلا دنع تيرشلا ةاكبآلا نم يعلو

 . دمحأ فيرشلاو

(00 

 فيرشلا نم بقعملا طقف رصاخقيدَمحأ فيرشلا هنبا يف هبقعو
 . نآلايريصان ووو تت ئذلا ءرصان دا نب رصان

 ةزيمتم ةناكم مهل تناكو ءرحبلاو لخنلا عبنيب ًاميدق مهنكاسمو

 رهتشا دقو «يراجهلا رصان نب نمحرلا دبع فيرشلا مهنمو «مهنيب
 يف مهو «هنامز يف عبنيب لئابقلا رئاس هيلإ تمكتحا ىتح عينيب ءاضقلاب

 .ةدجو .جلمأو ءرحبلا عينيب رضاحلا دهعلا

 :مهريهاشم نمو

 دهعلا يف مهريهاشم نم ناكو :نيرش وبأ يلع دمحم فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم دمحأ يوذ فارشألا :رظنا )١(
 «يفرعلا ءاضقلاو يراجهلا رصان نب نمحرلا دبع فيرشلا نأشب ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا (؟)

 .ةدافإلا ىهتنم نع القن

 . ةيلاتلا رصان يوذ فارشألا ةرجشم رظنا هول



 ١ 07 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةيبرعلا ةروثلا يف يمشاهلا شيجلا قرايب داوق دحأ ناك دقف يدا
 7 قريخلا

 . يلاحلا مهريبك وهو : يراجهلا دمح نب دمحم فيرشلا 2

 )١( ص ةعبسلا ةمككحلا ةدمعأ :سنرول 9/ 2١ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن ٠١١ .

 .ةدافإلا ىهتنم :يراجهلا ماصع فيرشلا



 (نونلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١6/4

 هيف . 000 . 0
 2 < 0 - 003 الا : م

 : : صروح 00 م هام »+ 1 نا رف كا ا .
 3 2 6م :_ 4 7 3 9 5 0000-00 5 0

 يا ا نر يلا ا ب ا
 . 1 0 0 3و ع نيا ا 0

 0 هد ار ع *ءايشعال بيري ايرينا فجأ .ع ّ ل 2

 0 أ * هين ؤلتاز هش عد ئىدغع 000
 00 دايعو يدا ير

 دا دوق للا ا
 َن 0-_ 5500

 مكن 2 0 زامل نا 0
 ايري ملول ص وري عاو هوزلا ةرافكو دن 9
 سل اويل: وعسل 7 09

 دو "مضايا ازكي ا ل

 مس لو ءاف كاد عزو دين تاراف دغر دقي
 فاه يلو اواي شي هر دلال اس وتر وككولا رداع 27

 باع تقزلح بو يف مال يمنا هداه نيت ل 0

 ' مو اهيلعرج شمال اميدا ترب كيلا يبل ارجو تلكيف

 ماجد كذ يري دايم إو ذي هنرا داو ل

 مل بعث دلو بالوان يك داياصو 0 0

 بسد 92 ولرل كدا دعمت كس 3
 0 تانى رطل 7

 ةخرؤم لئابقلا نيناوقو فارعأب مهتفرعم حضوت ةيراجهلا رصان يوذ فارشالا ضعبل ةقيثو
 ها 1787 ةنس



 هللا دبع
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3 9 
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 هيز 3

14 





 ١5١ (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (مغه)

 نويتاريخلا رصان لأ فارشألا

 تاريخ لآ فارشألا عورف دحأ 0

 ةدعاق شيرع ىبأ ةنيدمب دلو دقو رصان لآ مهل لاقي هتيرذو .تاريخ

 . مهترامإ

 ةنيدم ىلع هلعج دق «هئريس توقيف دمحم فيرشلا هوبأ ناكو

 ىلع اياضقلا بلغأ يف دمبعاو م7957 قفاوملا /ه١١ا// ةنس ايبص

 ناسنإ هب حدمي نأ لق حدم هيف ليقو ةيعرلا. هتركش ىتح ةيعرشلا ةقيرطلا
 : اهتم
 ليياسمتو قيفوستو ار نعبنحو ةفرعمو ناقتإب رومألا ساس

 سل مع ايورك نقلت تسلق ساس لوف كم كنسي لعق

 تبخ ىف مهنمو ءايبص يداوب ةيئيسحلا ةدلب هيبقع نكسيو

 , 20 باقع يداو يف شيرع يبأ 0 -ِ . .٠

 :هبقع ريهاشم نمو
 لآ ءاحلص نم ناكو روصنم فيرشلا وخأ :رصان نب يلع فيرشلا ©

 تناك ةلع رثأ ىلع يفوتو خيراوتلاو ةيملعلا بتكلا يف ةعلاطم هلو تيبلا

 .(ءاخلا) ةدام) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(

 .نويتاريخلا رصان لآ ةرجشم :رظنا )0

 .14 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ (5)



 (نونلا) فرح /زاحجحلا فارشأ مجعم ١

 .م١١٠18 قفاوملا /ه170١ ماع هدواعت

 لئامشلاب فصو دقو ءايبص ةرامإ ىلوت :رصان نب رديح فيرشلا ©

 قفاوملا /ه ١١0١ ةنس جحلا ةضيرف نم هعوجر دعب يفوتو «ةفيطللا

 .ما06

 لآ ءارمأ زربأ دعيو :لداعلا كلملا بقلملا رصان نب روصنم فيرشلا ©

 كلذو م115١ قفاوملا/ه٠4١١ ةئس شيبو ايبص ًاريمأ ناكو تاريخ
 /ه ١١05 ةنس ىتح اهلوح امو ايبص ةرامإ ىلوت يذلا هدلاول ًافلخ

 قفاوملا /ه ١777 ةنس ةارسلا باعش يف لتقو م١07١ قفاوملا

 هللا دبعو ءيلكهبلا نم لك هيبألو هيخألو هل مجرتو ,م417

 رصان نب روصنم فيرشلا يفو ا كرز «يليقعلاو ءروكشلا دبع

 .رصان لآ فارشألا بقع

 :امهو الجي روع روصنم فيرشلا بقعأ دقف

 :امهو نينبإ نم بقعملا“زوهْمم و لمعلا فيرشلا : لوألا نبألا

 .بلاط وبأ فيرشلاو ءروصنم فيرشلا

 : مهو ءانبأ ةثالث بقعملا روصنم نب دمحم فيرشلا : يناثلا نبالا

 .نيسحلا فيرشلاو ءدمحأ فيرشلاو ءروصنم فيرشلا

 )١( ص درعلا حفن :يلكهبلا :رظنيلف رصان لآ يف ةدايزلا دارأ نملو 91٠. 0158 21517

  »150ص دجسعلا ةصالخ :هسفن فلؤملا ١١8« خيرات :روكشلا دبع هللا دبع

 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ :«85 ص ةكم فارشأ ١١ -  »55يليقعلا :
 ج ىيناميلسلا فاللاخعملا ١ لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا ءاهدعب امو 5817 ص

 ص فئاطلا ”47.

 ىمركملا دلاخ فيرشلا ةدافإ بسح ه7945١ ماع ىتح ةثارو رصح كص بجومب )١(
 . ىتاريخلا



: 

 ةرجشم
 نويتاريخلا رصان لآ فارشألا 0

١117 





 70 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (م:5)

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا رصان لآ فارشألا

 . ةلدابعلا اينرحلا نانطبلا نم 20هللا دبع لآ عورف دحأ 0

 ا يل ل

00 
 ف
2 

0 
96 

 ا ,(©9ةمركملا ةكم 5 :ديحملا د امأف
 .؟!ليسنلا البع

 ١7617 ذنم ثيللا ةراما ىلوت دقفيريصات نب هللا دبع فيرشلا امأو
 فرعت رئب ةلاغلا ةيحانب هلو م1511 - 02 نفارملا يرق ن0“

 .نوع 00 «نيعملا دبع فيرشلا
 اضيأ نيعملا دبع فيرشلا بقعأف : هللا دبع نب نيعملا دبع فيرشلا امأف

 ىلوت دقو ركب وبأ نيعملا دبع لآ دج ركب يبأ نيعملا دبعب بقلملا
 .ةغيرلاب هبقع نكاسمو «ثيللا ةرامإ

 .(نيعلا) ةدام ثحت ؛ةلدابعلا نانطبلا هللا دبع لآ فارشألا :رظنا
 .ةيلاتلا رصان لآ ةرجشم :رظنا

 :يبتك عجارو ءركاش فيرشلا هدلاو نع ًالقن يلدبعلا ركاش نب عازه فيرشلا ةيارر
 ,؟87” ص ةكم نم تالاجر

 .(نيعلا) ةدام تحت «نائطبلا هللا دبع لآ نم ءم ديجملا دبع لآ فارشألا :رظنا

 .ثيللإ ريم أ يلدبعلا رصان نب هللا ديع فيرشلا نأشب ةيلاتلا ةقيثولا : رظنا



 (نونلا)» فرح /زاححلا فارشأ مجعم ل

 نونئكسي كلذ لبق اوناكو رضاحلا دهعلا يف ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 ركب يبأ نيعملا دبع لآ مهنمو «ةمركملا ةكم ماق مئاق مهيف تناكو «ةفرعب

 . مك ىلاوح ةمركملا ةكم نع دعبت ىتلا ءاضيبلا يداوب ةغيرلاب



 ١ غ1 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مّ را 1 3 ١ ١ ل ري 3 >1“ يح د ا ١ فورم 0-5 3 3 :
 ات 10 :ٍ | 1 / 1 ١

 33 ىلا نا و ٍإ | م4 ٍإ
 0 لا ل : الل ةكاظطخ م 1 ب

 نسيم مل الا ..ةةاجلم 1 00
 : الغلا ملا 1 1 أ
 1 : 1 ويل 1 1 ا 0 2 |
 000000 ./ تا ١ هر 4 تعلم سس 0 كعرا ه1

 . 37- 00 مادا ا“ | ْ 0
 1 ١ ثدذليلا ل مرف ١ بابخلا ع مه : لاو“ 2 : ٌ

 ل

 00 | كلا نعيم نكب يلا رزقا رن فمن لإ :

 1 بولو للا مألا ومو امو قولا لفعل مح اناا هناا هاندا نقولا ا 38 :

 . ع 1 ّ 0 ل , ع م

 ٠ دل را 1
 : 5 كأم 35272 1 1

 2 همنا رمان اان انداز انما رمز 001 4 ١

 200 خس سلال! كظاهربم اها تالة شأنا 1.4 3 ١
 ب80 -دزي بارما كمة ؤلاس دفلك عز ' ! ام ل

 ؟[
1 1 1 

 : بلا هثرو كم مالا صز كارز 9 ا 8 5 6 :

 0 دواعم ثالث اثر ذو يلا هف رماح خم اينو يالا ا
 6 _ تلاع طسدلاتلاود اي اينما تاكا قرطالارطانإ دل د

تبادو صدت ايتام تامل يد أبا ءافلاق
 0 1 هم

 1. بغالا كارلا انو د ربت لاعودادغأ اوما مالا

 لدا اقرثمو رك داع فارلا كيا ايزعو 7 53

كر اخو وطلاب قوتنا نورا دلي يددنلا هزه لاي
 : ءاملا

 ',0  ةقاايعدلا هكر ك ل ارفاف املا بيسو اهنا
1 
 0 ا ملا 0 تا[ ا

 م ” يم دز اقع عر ايو اسفو] عجاج دانت د 1
 يول :لغ وم |يملاممل يئملاو اهرهذ ابنا ماودو يك ١

 4 م را عوالم ماه فواز ةيادوكذار :

 : مابعد ماجا ليل اةذل نرالا ييطفللا ازشلا لع 1

 يفد امذراغل لمحو: بهز الؤ نول و ال اياهم انفو |
 0 مهلا خالات ب كم تافديإ عم 1 فل يلا :
 2 , يس ضو ةرماوفوع نمل لفلم يم 7 1
 ا هى هرالاو هنيرالزاللل | كو اردنا رم ' 91 1

 0 3 معو اي السا انام 0 الواو هدالوأ يف: 34

 ١ 3 آ ا لا نقارلا عنا ادالوأ نارشرزل ذدّسر لل .

 س4 ا 24 ْ
 8.5 مط رتس عوف ل وأ 5 1 ركاجترف 76 :

 7 يا "سل اوثلاو مط م 1

: 1 
 0 نمو هاما اناا :نروئكرل َ

 | كفا

 717 1 بص 0
 بيبا 8

 يلدبعلا رصان نب هللا دبع فيرشلل ثيللاب فقو نأشب ةجح
 ه 175 ةنس لوألا عيبر 7 يف





1١84 

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا رصان لآ فارشالا ةرجشم

 «وكب يبا نيعملا دبع لآ -- نوع لآ - ديجملا دبع لآ »



 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم !١

(407 2# 

 تيكاربلا رصان ووذ فارشألا

 يوذ فارشألا عورف نيحأ مهو 0: هطاوتلا فارشألاب نوفرعيو

 دعا لك 97 سوف : 00(

 .ىسوم نب ةزمح نب ىلعي نب (ربكألا) رصان فيرشلا بقع مهف
 . 29 يتاكربلا رصان نب عازه فيرشلا هنبا يف هبقعو «ىسوم يوذ ةفاك دج

 ةيرقو يسيمشلا نكسي نم مهنم لازي:الو ةمركملا ةكمب مهنكاسمو
 ةكم نم دتمت يهو « ةيرصانلاي ةكولهشملا مهتريدو ةمطاف يداوب رباربلا

 ةكم قيرط ىلع ءادح لوأ ىتنحةديج لإ نفاذلا نيمي ىلع ةفمركملا

 . ميدقلا هل ةمركملا

 :امهو نييسيئر نيعرف ىلإ نآلا نومسقتيو

 نب ثيغ نب تيخب نب ؟ةرصان فيرشلا بقع :رصان يوذ فارشألا (

 لوادج .ءروصنم نب دعاسم :رظنيلف «ةرصاونلا فارشألا ركذ يف عسوتلا بغر نمل )١(
 :روصنم نب دمحم .١؟ ص ةيناندعلا لئابقلا نم :هسفن فلؤملا *5١., ص ةكم ءارمأ
 دمح ./54 ص ” ج :ةيدرعسلا لئابقلا مجعم :ةلاحك 5٠. ص نفئاطلا لئابق
 مهدعو أطخا دقو) ٠١5. ص باسنألا زنك :ليقحلا 5١ ص ١ ج همجعم : رساجلا
 , (ةلدابعلا رصان يوذ نم

 نم مهدعو انضِنَأ أطخأ دقو) ه8 .45550 "14 ص زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا

 .(ةلدابعلا رصان يوذ

 .(ميملا) ةدام تحت «تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألا :رظنا (0)
 .ةيلاتلا رصان يوذ ةرجشم :رظنا ()
 .(نونلا) ةدام تحت رصان يوذ فارشألا رظنا (؟4)



 1/١ (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .رصان يوذ ةفاك دج ءرصان نب عازه نب نيعملا دبع

 (1):ياق فيرشلا بقع :زياف يوذ فارشألا

 .رصان يوذ ةفاك دج رصان نب عازه نب نيعملا دبع

 .(ءافلا) ةدام ثحت «زياف يوذ فارشألا :رظنا )١(





1١47 

 تيكاربلا ةرصاونلا فارشالا ةرجشم



١ 

 ىسوم نب ىلعي نب رصان نب عازه نب نيعملا دبع نب ثيغ نب تيخب نب رص ان فيرشلا بقع

 للا ذيع

 ةرجشملا رظنأ

 ةيلاثلا



 د نب رصان نب هللادعع فيرشلا
 ءءء
 لس بقع هديحي

 هر
 رصان نب عازه نب نيعملا دبع نب 7 انعم

 الو ١



 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ عاب

 (م:44)

 تيكاربلا رصان ووذ فارشألا

 . تيكاربلا ؟'7ةرصاونلا فارشألا عورف دحأ

 نب ثيغ نب تيخب نب (رغصألا) ")رصان فيرشلا بقع مهن
 .«9ةرصاونلا فارشألا دج ؛(ربكألا) رصان نب عازه نب نيعملا دبع

 يداوب مهنمو «فئاطلاو .ةدجو ؛ةمركملا ةكمب ًايلاح مهنكاسمو
 ونا زعل يسيمشلا يتيرقب ةمطاف

 :مهريهاشم نمو
 ةمكحلا لهأ نم هنأ ركذي ناكو :يتاكرتلارصان نب دمحأ فيرشلا »

 .ةيدابلا نوؤش يف ةصاخو ةفرعملاو

 دهعلا يف يسيمشلا ىلع ًاريمأ ناك :يتاكربلا رصان نب هللا دبع فيرشلا ©
 قفاوملا /ه ١١5٠ ةنس يفوتو ءيدوعسلا دهعلا يفو ءيمشاهلا
 ةصخاش يسيمشلا لبج ىلعأ هلزانم ضعب لالطأ تلاز الو م١
 دهعلا يف ددعلاو ةرثكلا مهيفو ءًاثبا نيرشعو ةسمخ بقعأ دقو «نايعلل
 . رضاحلا

 يسيمشلا ةرامإ ىلوت : يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب راصن فيرشلا ©

 .(نوتلا) ةدام تحت ءتيكاربلا ىسوم يوذ نم رصان يوذ فارشألا :رظنا )١(
 يف ءةمركملا ةكمب (رصان يوذ دج) يتاكربلا تيخب نب رصان فيرشلل عيبم :رظنا (؟)

 . ةيلاتلا ةقيثولا
 .رصان يوذ ةرجشم يف هبقع :رظنا 4و9



 ١61/1 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .هدلاول ًافلخ

 ةرصاونلا ةليبق خيش ناكو :يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب فرش فيرشلا ©

 روهشم فيرشلا هنبا هفلخو م980١ قفاوملا /ه ١4057 ةنس يفوت ىتح

 ؛ةمطاف يداوو .؛ةمركملا ةكمب هب تيقتلا دقو ةليبقلا ةخيشم يف

 م١٠٠٠ قفاوملا/ه ١47١ ماع يفوتو .هتايورم ضعب نم تدفتساو

 راشتسملا يتاكربلا رهاش فيرشلا هوخأو «ةالعملاب ةمركملا ةكمب نفدو

 سرحلا ةلاكوب ةينوناقلا ةرادإلا ريدمو ءاقباس ةمركملا ةكم ةقطنم ةرامإب

 فيرشلاو «ةرصاونلا باسنأب مامتها هل نممو «ةيبرغلا ةقطنملاب ينطولا

 يف ىرقلا مأ ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح فرش نب لالط

 مسقيب دعاسم ذاتسأ وهو ؛«ةيسابعلا تاكوكسملا» اهعوضوم ةلاسر

 ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلاو”ةعيرشلا“ةيلكب ةيمالسإلا ةراضحلاو خيراتلا

 . ىرقلا مأ

 رصان يوذ رابك نم وهو. : يتاكربلا:ةرضان نب هللا دبع نب ريصن فيرشلا
 يهو) ىلاحلا لماكلا ةظفاحم ظفاحم ريصن نب نامثع فيرشلا هئباو

 ةعياتلا ةقيبتغ ركرملا انكر ًاقياش تاكو «ةنيدملا ةكم قيزما كلم زاب
 . يلاحلا ةرحبب ريمأ ريصن نب دمحم فيرشلا هوخأو «ثيللا ةقطنمل

 ةظفح نم وهو : يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب حلاف نب دمحأ فيرشلا

 . هللا باتك

 هباسنلا : يتاكربلا رصان ني هللا دبع نب يزاغ نب ميشح فيرشلا

 يف ةميق تاكراشم هل نممو «ةيتاكريلا تارجشملا بحاصو فورعملا

 دمحم فيرشلا فقول ةصاخلا ةنجللا وضع وهو «ةفاك ةيكملا باسنألا

 ةلاسر ىلع ىرقلا مأ ةعماج نم لصاحو «؛ةمركملا ةكمب يناثلا يمن يبأ

 دقو «؟«ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلل ةيميلعتلا تاماهسإلا» اهعوضوم ريتسجام
 .ةفاك تيكاربلا فارشألا تايورمو تارجشم نم ًاريثك هنع تذخأ



 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ الم

 دو ١

 د : . ويش 7
 يا ل ا ماع رشا و تي تيس مب د
 ل لج ش مارولا ةداو لع لسع ةانشزخاب كرس بياز يري اجبطيحم ةسورعت ]كساد
 .كاقونل رس نطل يحجرلا ملرخلا هلا طب نيب مالحإلاو اياذتنشل مربع اولا ىلع

 أ نو ومس هرلطو «ديعو دعم ما »رطل ايجي هيجي ملح هاو لا نيل ييرشلا
 ةزحروار اه دبع قلمك ىعرنإ ني ) يدل لفحيو يعرتلا نير ثلارملا ىلإ مع
 يلون ا ءلبعسا عشا ا ىيبرطب نورك و حج لرش ين كرا زل جام

 هبل دف ني تس ضو قالا يوتا ديس ديشريلا وقالوا تنام دان بلا عرج ١0 صم
 ينباع رشا لاو يرطب مماممالاسإ يملا علام ارب حا اه ساح عدكم عي والا 5 ١

 اماما ر الا ةدابشباورس: لاهوت تباشلا يبتيملا هكرابس ب دحا بم لحابا لابو امي < 2 ْ
 20 خي اضل دل اع رعي رانش دخإ تولع تا او سيرا ةذرش ١ ج59" 3

 تاطنلا برات هرلح] يلا هيرن | يحرز أ ام. ارم بيد ىر هجري ننال انربيو 37 1

 :لامأإ سلاح نع ليلا ازد دباب هدا بع يالربع زم ين نتسجوبو ا حي دو
 0 كر ا
 بخ رار جلاب همزعاىلا باباس اهني ذيول ابطا ةيوش اريك يل ديو م

 ازا طخ ع س.الرمس لو وطير متن عسلامأ مهل موا ربو دجا ما ب 05+
 جازم تول نشري سايب عيوش روسي اق راما جدل تاوثزام 3

 اب وتحديات يلام اهي يح انإ تسسر دز ' 9 اين
 يوكل ردكم حر شو طيرازط تا ريوكا عا لاس ةصسر هيو دب تير ناو لإ باج
 هرتز امتمس بانا ايزو درا :ةماار ضد طف يرمأ ما

 وسان رطيعراد عج لا بؤر اهنؤرتشا لمة بارا لزعا إو .٠ الن...
 لم املظنو ىاعبربا «ثيبناب زر اجلا انا ير اك انني "0
 مرو سجل يشلاب عجم باز[ ببر وانا كلااذيعر يلامس عومعاب سس ب هي
 طوول ىلا مو زا دلالة يش ذل رنا وشما امر . ع د

 انليجسمسع سيايكو ام تاظدانلار ثرذلار ةرتلاو ثول نونعاو 3 ٠
 فالس معلا اج لوا ايدياتحإ سوك وعبد يمل جيدا اه ثلبلا ب نير 8
 جايز اامزت هتباناباباهراصما برايي داع شادو 7 3.
 بع ا نول ءافجس كرذلا ذي مايوه رسل ودق ةاعنرل نر ايزو ا

 دم ا.ةءاونيمرالا مرسلا ازإتا فيزكجيإو اتش رإ لايبي ن لزرو
 رز يرباع مذا وقب اهيرشلا لوببلاو باججرلا يكرم نم موكل مويا ب 14
 دماغ 31 3 اتم لوعبجتسوانيعل لرازع 1

 م0 وزع حئابلا ةيرمف ا كولا وير شما دي سمىيعا ب ا
 اهي ةلضسالا ساشا ةافحإو هوك نمشي ىو بميمييقو ازور اج

 بوم كك 070 يلاسحا دمحإ ابداع نركللا يماقا يرو رح ايل ”ترعستكلو نيرطيتل تنام لاسإ موكا حل يدماح مرا احس روس, .٠ تف ١
 ملرعلا حشو لعن موكذملا عكرلا احلا يشر ا! دبل سكول لاس ا

 ميلاذا اثم وحار راحوا

 للا اهعياتع اياب سنيئاب ؟ رمش ينقل
 ا

 1 راع اغا كيو نايا وابشتتف عمدا يبا ”33ا
 0و رس متحد يبا ذه ةعمل « منع اشارت هلا عارم لما أ 0

 امل كنعد لاس, ةيددضل طيش لل ل أ لس 3

 ماشية سالب هيي عاهد دم امرجترلاو يحي نيوعابا بلا ل 5,
 امن يراجع زرتحو ثلا يرزو كولا كارا رشم عفن 2 ةؤرعنيب 134, 1

 ش جم ميو عم يرأس ريح / ينعم ءيلاورشا كرك طولا ز لوم بياز ىعرل زار
 9 ديزي دتصمب اج تنمزلا بكوأو انساو مينو اج دابر عسا,

ي راعجسلاو ىسدانلت ماس لإ عيب رشم لير يرجو يرجو نا نا ذا و
 ي

 أ 1 ش انو ملسؤو عال يص عورشلاو رائتتا .مدلا مل نس ممل ةرس نول

 ق 4

 فيرشلاو ئاكربلا تينخب نب رصان فيرشلا «تيكاريلا رصان يوذ فارشألا دجل ةقيثو
 ةمركملا 0 قميهللا لآ فارشألا دج يتاكربلا ميركلا دبع نب دمحم

 ها 1171" ةنس لوأ عيبر ١4 يف

 35 لب



 ١ (نونلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

0) 

 اداوجلا يمان ووذ فارشألا

 ,27هكلا دوج يوذ فارشألل رشع ةعبرألا ذاخفألا دحأ

 نب ربنش نب زيزعلا دبع نب روتسم نب يمان فيرشلا بقع مهف

 :مهو ءانبأ ةي الث بقعأو

 مل دماج تفيرشلا .مهو ءانتأ 0 تقعأ : ىمان نب دومح فيرشلا - ١

 ءاجر فيرشلا :مهو ةثالث بقعأ : يمان نب دومح نب دمحم فيرشلا امأف

 فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأ يذلا «رباج فيرشلاو ءدومح فيرشلاو

 ؛لمحم فيرشلا :امهو نيئبأ بقعأ «رباج نب لداع فيرشلاو ءًارباج

 .رباج فيرشلاو

 فيرشلا :مهو ءانبأ ةتس بقعأ :يمان نب دومح نب ناميلس فيرشلا امأ

 فيرشلاو ع ىمان فيرشلاو « شياع فيرشلاو هللا ليخد فيرشلاو «ةزمح

 « العشم فيرشلا بقعملا «ناميلس فيرشلاو ءًايلع فيرشلا بقعملا « لعشم

 .(ميجلا) ةدام تحت ءهللا دوج يوذ فارشألا :رظنا )١(



 (نونلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 بقعملا «بلطملا دبع فيرشلا بقعأ يذلا :يمان نب دمحم فيرشلا - ؟

 .بقعي ملو «بلطملا ديع نب دعس فيرشلا

 نب بيلك بقعملا «يمان فيرشلا بقعأ يذلا :يمان نب يلع فيرشلا - “
 .ابقعي ملو ( ىمان

 نب كرابم نب دمحأ نب زيزعلا دبع نب دهف فيرشلا مهدادع نمو
 . يمان يوذ دج ءيمان فيرشلا وخأ روتسم نب هللا دبع

 , فئاطلاو ةمركملا ةكمب مهنكاسمو

 :مهريهاشم نمو
 ناكو :يدوجلا يمان نب دمحم نب.تيلطملا دبع نب دعس فيرشلا ©

 ةكمب يفوتو «لئابقلا نيب حالصإلاو“ حيالصلاو ريخلا لهأ نم هللا همحر

 .ةالعملاب نفدو اوما946--قفاوملا /ًابيرقت ه ١405 ةنس

 . يدوجلا يمان نب دمحم نب رباج نب دمحم فيرشلا ديقعلا ©



 1141 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةرانلا

 ةيراجهلا ضهان ووذ فارشألا

 اعلا ("7ءازه يوذ فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ

 . عازه نب دنس نب ديئس نب "0”ضهان فيرشلا بقع مهف
 عازه يوذ ةفاكل ًاخيش عرفلا اذ سار فمات نقيرشلا تام دقو

 فيرشلا مهو .ةعبرأ يف هبقعو ديهف نب دياف فيرشلا همع نبال ًافلخ
 ترمتساو «ةعيرز فيرشلاو «عجار.طفيرشلاو ءنسح فيرشلاو «دمحم

 : هبقع يف ةليوط ةرتف عازه يوذ ةخيشم

 : ؟7نم الك عازم َيَوذ ةخيشم ىلع هفلخ دقو

 لا ل لا : ضهان نب , حجار فيرشلا ©

 .دمحم فيرشلا هوخأ هفلخو «هبقع ضرقناو عازه يوذ هموقل

 وهو ءعازه يوذ ةخيشم يف هاخأ فلخ :ضهان نب دمحم فيرشلا ©

 1 مولا رك ل ا

 دماح نب حلاص فيرشلا مهنمو ةنيدملاب ةيرذ هلو «عبنيب يفوتو ءاشاب

 .يراجهلا دمحم نبا

 ًافورعم ناكو «قباسلا فلخ :ضهان نب ةعيرز نب هللا دبع فيرشلا ©

 لح يف هيلإ عجري ناك نمم وهو «سانلا نيب حالصإلاب عبني لئابق ىدل
 :اديجم ارغاش ناكو ءاهتيدابو عبنيب ةيدابلا اياضق

 )١( (ءاهلا) ةدام تحت «ةيراجهلا عازه يوذ فارشألا :رظنا ,

 )١؟( .ةيلاتلا ضهان يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا

 )( .ةدافإلا ىهتنم «يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا ةياور



 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 عزم يوذ ةخيشم ىف هللا دبع هاخأ فلخ : ةعيرز نب دومحم فيرشلا 0
 وذ راعك نم دومحم نب دمح فيرشلا هلباو «يدوعسلا دهعلا ىف

 . عازه

 عين ةقيياملا ىلع ييدلخحا 1 د
 دهعلا ىف يف رحبلا عبنيب نطقيو ءًاضيأ ىونلا نيعو ؛ةيمقلعلا ةيرق خيشو

 . رضاحلا

 بفيرشلا ةبقع نمو .هةموق رابك نم : يراجهلا ضهان نب نسح فيرشلا ٠

 . يراجهلا نسح نب نسحم نب ضهان

 نم مهنمو « ىونلا نيع ىرفو «ةيمهملعلا ةيرقب لخنلا عينيب مهنكاسمو

 .ةدجو .ةرونملا ةنيدملاو «رحبلا عبسي ًاثيدح نطوتسا

 رهوجا ةرجشم بحاص :يراجهلا نضهان نب ماصع فيرشلا ةباسنلا ©
 نمم وهو «ةداتق نب نسحلا ينج راج ّيَوذ فارشألا بسن يف ةدالقلا
 نيملاعلا لضفأ نم دعيو ناجحين روفك تيرم نم ًاريثك هنع تذخأ
 تارجشملا نم ديدعلا لمعب ماق دقو ءزاجحلا لامش فارشأ باسنأب
 لمعو :!ةدافإلا ىهتنم» باتك اهنمو «لاجملا اذه يف تاساردلا دعيو
 لقتنا مث .ةكم ةقطنم عرفب ماعلا ءاعدالاو قيقحتلا ةئيه يف أوضع
 زيزعلا دبع كلملا ةعماج عرفب ةيمالسإلا تاساردلا مسقب سيردتلل

 هقفلا مسقب ريتسجام ةلاسر دعيو ؛ةبيط ةعماجب ًايلاح ةامسملا ةئيدملاب
 باتك يف ةساردو قيقحت» :اهعوضومو ةيمالسإلا ةعماجلاب ةعيرشلا ةيلكب
 .«يسدقملا فيرش يبأ نب لامكلل .داشرإلا حرشب داعسإلا



 غرك ١

 ةيراجقلا ضمان يوذ فارشالا ةرجشم

 راجه ىوش ةرجشم بحايم
 كيشم

0 
 ديم دمحأ

 رم

8 4 

 داكار





 ١ (نونلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 (مهأ)ر

 ةيراجهلا راصن ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم (0هللا ديبع يوذ فارشألل ةتسلا عورفلا دحأ

 نب "راصن فيرشلا بقع مهف ؛هللا ديبع يوذب ًاضيأ نوفرعيو ؛ةيراجهلا

 :مهو ءانبألا نم ةسمخ بقعأو «هللا ديبع

 .روهشم فيرشلا

 .رصان فيرشلا

 .رهاش فيرشلا

 . نيعم فيرشلا

 .نوع فيرشلا

 .نوع فيرشلاو «نيعم فيرشلا :هينبا يف نآلا هبقعو

 ءرحبلا عبتيب رضاحلا دهعلا يف مهو ءًاميدق لخنلا عبنيب مهنكاسمو

 .ةرونملا ةئيدملاو

 :مهردهاشم نمو
 نب نوع فيرشلا هنباو «نيفورعملا ءارعشلا نم نوع نب دوعسم فيرشلا ©

 . يراجهلا ثدوعسم

 .(نيعلا) ةدام تحت ؛ةيراجهلا هللا ديبع يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا راصن يوذ ةرجشم :رظنا (؟)



 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 باتك هئانبأ صضعب ظفحيو ,ةرونملا ةنيدملاب عيقبلاب نوفدمو « هللا ساتك

 . ًاضيأ هللا

 ةجرد ىلع لصح :يراجهلا دوعسم دمحم نب دوعسم فيرشلا ©

 تاالاجم يف عراب سدنهم وهو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ريتسجاملا
 نم ريثكل ةسرهفلاو ةجمربلا لامعأ نم ديدعلاب ماقو «بوساحلا ةينقت
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةماعلا تابتكملا

 .يلاحلا مهريبك وهو :يراجهلا ملاس دمحأ نب ناميلس فيرشلا ©

 ةنيدملاب ناميإلا ةعبطم بحاص : يراجهلا دوعسم نب دمحأ فيرشلا 5

 ةرادإب ًايلاح لمعيو «ةيبرتلا يف ريتييجاملا ةجرد ىلع لصح «ةرونملا
 .ةرونملا ةنيدملاب ميلعتلا



 رخال ١

 | ةيراجهلا راصن يوذ فارشألا ةرجشم

 دامه

 ماليع

 لا دم دمحأ

 كمي قراط





 ل (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (مه؟)

 نويناميلسلا ةمعن ونب فارشألا

 .20نييئاميلسلا فارشألا عورف دحأ

 دج :ناميلس نب دواد نب يلع نب“ "هللا ةمعن فيرشلا بقع مهف

 .اهلامعأو شيب يداو ةداسب هبقع فرعيو نييناميلسلا ةفاك

 :مهو 0 ةدع ىلإ نوعرفتيو

 (*ةتيلف لآ يف رضاحلا دهعلا يرفع: (0هللا ةمعن نب فسوي ونب - ١

 .هفسوي نب نيسحلا نب

 :امهو:نيتعرق»ىلإ مهرودب نوعرفتيو

 )١( (نيسلا) ةدام تحت «نييناميلسلا فارشألا :رظنا .

 15١١ ص باحصألا ةفحت :لوسر نياو 2777 :777 ص بلاطلا ةدمع :ةبنع نبا (0)

 نويتيلفلا :نوطب ةسمخ مه فالخملا نم اهريغو عاسو باحصأ :لاق هيفر»

 .نويمعتلاو ةنماثملاو «ةرفاعجلاو نويرامعلاو

 نب يلع :مهدج وهو دحاو لجر يف ةسمخلا نوطبلا هذه عمتجتو :لاقو أطخأ مث

 نب يسوم نب ناميلس نب هللا دبع نب ىسوم نب هللا دبع نبا ةمعن نب رفعج نب سيردإ

 «يلع دالوأ ةفاك ءالؤهل لاقيو «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع

 (بيطلا يبأ نب نه اوسيلو

 45 ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا 2515 7١5 ص رهازلا قئادح :شكاع : عجارو

 ١١8. ؛59 ص فاطللا رهاوجلا :ىمعنلا (*)

 . (ءايلا) ةدام تحت «يمعنلا فسوي ينب فارشألا :رظنا (4)

 .(ءافلا) فرح تحت «ةتيلف لآ فارشألا :رظنا (0)



 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 1

 .هتيلف نب يلع نب رغصألا ةمعن فيرشلا بقع :(1) نويمعتلا

- 
 .٠  0ا 8ع هه

 نب تاكرب نب يلع نب ىبحي نب سيردإ فيرشلا بقع : /يرامعلا ونب

 .ربكألا هللا ةمعث نب رفعجج فيرشلا بقع :"'ةرقاعتجلا - ؟
 بقع :«9ةنماثملا مهل لاقيو (يمشملا) مهدحاول لاقيو :ماثملا - "

 ءرياعفلا يبا يف مهنكاسمو ءربكألا هللا ةمعن نب مامث فيرشلا
 . "9 لياحم فارطأو شيرع يبأو ءاحلملاو

 .(نونلا) ةدام تحت ءرغصألا هللا ةمعن بقع - نويمعنلا فارشألا :رظنا )١(
 .(نيعلا) ةدام تحت ؛نويرامعلا فارشألا :رظنا (؟)
 .(ميجلا) ةدام تحت «ةرفاعجلا فارشألا ؛رظنا (”)
 ,١1؟ ص باحصألا ةفرط :لوسر نبا )5
 , ال64 1 ١ال ,5” ص قياس ردصم : يمعنلا ))



 1441١ (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (8 ها8)

 نسح ووذ ةرعنلا فارشألا

 (7ءساقلب دالوأ فارشألا نم ةيسيئرلا ةسمخلا عورفلا دحأ مهو

 ىلإ نوبسني مهو .لوألا يمن يبأ نب ةثيمر نب نالجع نب نسح يوذ

 :مهريهاشم نمو
 خيش وهو : ينسحلا يريعنلا ىضصيقولا دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا 9

 مهترايز ةيسانمب نسحلا فيشوي نب.يلع«بفيرُشْلا لاق هيفو يلاحلا ةرعنلا
 :اهنم ةديصق هل

 اهاصنمو اياجسلا ميرك صيقولا زيزعلا دبع بوبحم مكخيش يتعبر اي مكنم صخأو

 .ةرعنلا ةليبق

 يفوتو .ةخيشملا يلع هاخأ فلخ :يريعنلا ىسوم نب دمحأ فيرشلا ©

 .م1919/4 قفاوملا /ه ١5٠٠ ةنس

 فارشألا رابك نم :ينسحلا يريعنلا سيقولا نسح نب يلع فيرشلا ©

 . ةرعنلا

 .فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم )١(

 .(ءابلا) ةدام تحت «قاوشلا لهأ نسح يوذ نم مساقلب دالوأ فارشألا :رظنا (؟)



 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١7

 «يلع نب نيسحلا فيرشلا دهع يف ةرعنلا فارشألا ةخيشم مهيف تناكو

 00 تاكربلا .منهركذ :ءةرغتلا يشش

 .يريعنلا ديعس نب دمحأ فيرشلا ©

 .يريعنلا يدهم نب نسح نب دمحأ فيرشلا ©

 . يريعنلا نيسح نب نسح فيرشلا 2

 ةرعنلاو تيكاربلا فارشألا ضعب مهعم نكسيو «ةقسولاب مهرايدو

 .قاوشلاب مهتريد اهنإ ثيح دمحأ نب نسح لآو ةمتاوحلاو

 .©0ينسحلا فيسوي نب يلع فيرشلا لاق مهيفو

 اهاعد نم دنس اي يريعنلا لاَيع زونصنملاو دوجلاو مركلا موق اي مالس

 اهاشملل لوه اي ناسرفلا اهل احتجوا رح ىدهلا ميسن تبه يللا مساقلب لايع
 اهاصنيو ىناع دجملا يللا دست يؤكل كت ولطم اهلوط برعلا يف اهلثم ام ةلئاط مهل

 )١( ص هتلحر :يئتاكربلا فرش ١7+ 18.
 ص (رعش ناويد) نشييلا :فسوي نب يلغ (؟) 48< 44.



 ١ 1 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (*ه5)

 نويمعنلا فارشألا

 , 210 .بيعيلفلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ

 نب نيسحلا نب ةتيلف نب يلع نب رغصألا ةمعن فيرشلا دالوأ مهف
 فارشألا ةفاك دج «ناميلس نب دواد نب ىلع نب ربكألا ةمعن نب فسوي

 :ةسايلسلا

 كلت لهأ ىلع ةسائرلا مهلو (عانموو شيب يداوب مهمظعمو

 .ءاملعلا نم ديدعلا مهلمو الن ةدع ىف مهنوطب تعرفتو «تاهجلا

 مهو «نيفرشلا يفو روم يداوو ديبزو ةدعصو. ءاعنصو ةماهت يف مهنكاسمو

 ريسعو "ىناميلسلا فالخملا» اريج ةقظنم ىرق ىف نوقرفتم ةماع ةفصب

 .رضاحلا دهعلا يف

 يفو ماشلاو نميلا راطقأ يف تعرفت مهنوطب نأ» يلكهبلا ركذو
 فاالخمب مهضعبو مالسإلا ندم نم كلذ ريغو روم يداوو ةدلعصو ءاعنص

 تارجشملاو ؛ظوفحم مهفالسأب مهفلخ باسنأ لاصتا خيراتو «شيب يداو

 .©0«لاطبألاو ءاغلبلا مهيفو ةطوبضم مهذاخفأ عرفتب

 :اميدق مهريماشم نمو
 يف ًالضاف ًاملاع ناكو :يمعنلا نسحلا دمحم نب نيسحلا فيرشلا ©

 سيردتلاو ىوتفلا مزالو ةرونملا ةئيدملاو ةمركملا ةكم ىلإ رفاسو ةدعص

 .(ءافلا) ةدام تحت ءنريتيلفلا فارشألا :رظنا )١(

 .١1؟7 ص :فيرظلا ةهزن :يلكهبلا (؟)



 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 .م١١151 قفاوملا/ه9١١١ ةنس يفوت ىتح

 هل تناكو ًاملاع ًاهيقف ناكو :يمعنلا سيدهلا دمحم نب نسح فيرشلا ©
 .ة0ةيركملا ةكم فارشأب ةدنج تاقالغ

 ثبخ هدلبو الخلا بحاصب بقل :يمعنلا نيسح نب ىيحي فيرشلا ©
 ادهاز ناكو «هئايلوأ نباو هللا يلو حلاصلا ديسلا» يدمضلا لاق ؛عاسو

 قفاوملا /ه١٠ 57 ةنس نابعش ىف ىفوتو «تافشاكمو تامارك هلو

 نا مب

 يفوتو « ينامعنلا هحدتما : يمعنلا نيسحلا نب ىيحي نب دمحم فيرشلا ©

 .©00م1744 قفاوملا /ه98١٠ ةنس عاسو ضرأب

 :ةريهشلا مهتويب نمو

 نب يداه نب رصان نب رديح فيرشلا بقع :' 'رديح فيرشلا تيب
 يواسملا دمحم نب يداهلا نب نسجلا ني. دمحم نب يلع نب نيدلا زع
 نب ةفيطع نب شيحج نب دمحم َنِب نسحلا نب ليقع نب يواسملا ينب دج
 ةمعن نب رورس نب نيسحلا نب ىيحي نب ملاس نب دمحم نب دمحأ
 ةماهتب ىفوت ًاليلج ًاملاع تيبلا اذه سأر رديح فيرشلا ناك دقو ءرغصألا
 ْ .مما5 قفاوملا /ه 0 ةنس يف ةرخآلا ىدامج يف

0 

 :هبقع ريهاشم نمو
 /ه ١١0١ ةنس ةماهتب ىفوت .ةمالعلا : يمعنلا رديح نب دمحم فيرشلا ©

 ةداس باسنأ ىف فاطللا رهاوجلا» باتك بحاص وهو .م15977 قفاوملا

 .507 ص يناميلا قيقعلا :ينامعنلا )غ2(
 .407 9٠0”. ص قباسلا ردصملا (؟)
 51٠. ص يناميلا قيقعلا :ينامعنلا اةه9]
 رهاوجلا :ىمعنلا :رظنيلف ءرديح تيب فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )5(

 .477 51٠, 031494 ص نيينسحلا لين :ةرابز ؛ةقرفتم تاحفص ؛فاطللا



 ١ (نوتلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نع انتسارد يف اهيلع اندمتعا يتلا رداصملا نم وهو ؟فالخملاو ايبص

 .نيينامياسلا فارشألا باسنأ

 نب نيسح نب ىيحي نب (7ليهس فيرشلا بقع :ليهس لآ فارشألا ©

 نب ىيحي نب ملاس نب ىسيع فيرشلا بقع ١: بقبقلا لا فارش '( 5--- :؛ فلا بقع :(2بقيقلا لآ فارشألا ©
 نميلاب ةديدحلا ةظفاحمب ةيحللاب ةليعزلا ناكس روكذملا انهم نب رورس
 .اهريغو

 دمحأ فيرشلل ةيمامعنلا نييناميلسلا ليهس لآ بسن يف ةيماسلا عورفلا» :ةرجشم عجار )١(

 . 73" . 578 ص 7 ج نسحلا ءانثلا رشن :ىلشولا (؟)



 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١و

 (*هه)

 (7يويومنلا فارشألا

 يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع نييومنلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 :رظنيلف «لوألا

 هتلحر : يبيجتلا ,217 ؛(1؟ ص 4 ج 2475 ص 7 ج ةنماكلا ردلا :رجح نبا

 مالعأ ريس :يبهذلا .ك35 ص 6 ج بهذلا تارذش :دامعلا نبا "دال ء”6٠ ص

 .058 ص 7 ج .55 ص ١ ج ةفيطللا ةفحتلا :يواخسلا +175 ص 1١ا/ ج ءالبنلا

 2١55 ص هاج ؛50ا ص 7 بس قال ه5 ص ١ ج عماللا ءوضلا :هسفن فلؤملا

 05 ,76ال كلل قر ؛17؟5 صصص ار اج يتلا ص اال ج 47758 55١. ص 1 ج

 ١ ج نيمثلا دقعلا :يسافلا ء154 .ا186 7634455 ص ١١ ج 35١4. ص ٠١. ج

 ,ثا١ 17 ص مج 246 ص "1 لجأ 7031/7 ص عج ال١ 465 ص
 مارملا ليصحت : هسشن فلؤملا ,مالا/ب لعل ص 5 ج مارغلا ةاقش 2 ةيمقت فلؤملا

 ء١١ا/ 2.1١5 ص ةفطتقملا روهؤلا :هسمن» فلؤملا «5139/ ككك ءلتكمق ككال ص

 لالا ءاو١ قا ءلا#" ك١ ١5 3١١. ص نيمكلا ردلا :ذهف نب رمع

 لال لثده ءلالك ق5 غ355 ص ” ج ىررولا فاحتا :هسفن فلؤملا ؛

 4 ص ؟ ج مارملا ةياغ :دهف نب زيزعلا دبع ءمال4 5٠١., ءطملح م1 ,ا/
 ؛«؟6 ص ىرقلا غولب :هسفن فلؤملا 21١5 ص 4 ج ء448 ء7535 44«. 61١

 ةدمع :هبنع نبا ١58« ١275. ١1١« ص هتلحر :ةطوطب نبا 8 ١٠76٠. ”١97«

 5١0*2 ص ١ ج ينامألا ةياغ :نيسحلا نب ىيحي «؟4*“ ؛؟١5 ص بلاطلا
 ١ ج 295" ص ١ ج دوقعلا ررد :هسفن فلؤملا «© ص ١ ج كولسلا :يزيرقملا

 :ينيسحلا نيدلا جات 75 1١«. ص كوبسملا بهذلا :هسفن فلؤملا «45 «غ١4 ص
 :ةرهز نبا 2.157 «5 ص فاشكلا رجشملا :يفجنلا .48 4١« ص باسنألا باتك
 يكسملا جرألا :يربطلا 09ا/ ص ةكم خيرات :ءايضلا نبا «74 ص راصتخالا ةياغ
 ء188 ١85 ص ةفالسلا ةأشن :هسفن فلؤملا «1514 1١١9 ١75١. 1١91 ص
 2٠5١9 ,.59 ص :رهايلا انسلا :ىلشلا ء.١5 ص ١ ج نمزلا ءالضف فاحتا :يربطلا

 - قطقطلا 1/79 -4+ نع تاعسألا ةفرط :قلوسر نيا ه1 قع قالا
 (081 ص 4 ج ١77, ص 7 ج روهزلا مئادب :سايإ نبا ٠١8. ص يليصألا
 :هسفن فلؤملا ؛408 407 425٠. .(4؟5 ص راهزألا ةفحت :مقدش نب نماض

 -؟ ج دئارفلا ررد :يريزجلا ء١١1 ١١4 - ل9*١. 7٠١. ص بابللا بل ةفحت



 ١ 41 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 .يومن مهيلإ ةبسنلاو «يمن يبأ لآ ب نوفرعيو

 نب نسحلا دعس يبأ نب لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع مهف

 . ةداتق نب يلع

 ةياهنو ةدجنلا ةياغ ىف «لوألا ىمن ىبأ دمحم فيرشلا ناك دقو

 ةمركملا ةكم ةرمإ يل هايآ كراش هرصع يق هلقم ري ل يحب ةفاجشلا
 ًافلخ م1777 قفاوملا /ه 707 ةنس ةمركملا ةكم ةيالوب لغتشا مث ءايبص
 لغتشاو ءاهوحن وأ هنيه 1 ةداتق نب سيردإ فيرشلا همع كراش امك هيبأل

 الإ ةنس نيسمخ هتيالو لمجم نوكت كلذبو اهوحن وه نمو ةنس ١” اهب
 ةماقلا لدتعم رمس امخض أخيش» هيرصاعم ضعب هفصو دقو «ةريسي تاقوأ

 مراكم هيف ًامشتحم ًاسياس لقاع ةءورم يوذ ًاسراف ًاعاجش ةروصلا نسح

 :هنمو رعشلا لوقي ناكو .ىتّفنلا يثوقلا وهو راقوو ةنيكسو ةبيهو ددؤسو

 جردأ ربقلا يف نيح يئاجر_كييلع-.انهدعبو ةايحلا يف يلاكتا كيلع

 مايأ هللاب نيعتسملا ةفيلغتتلا الإ .نمابعلا,:ءاَفلَخ نم دحأل بطخي ملو

 هنإ هنع ليقو «عمجي دماحملا قترفمل هنإ) يمن يبأ نع لاقي ناكو ةريسي

 .؟هتافص نسحل ةفالخلل حلصي

 قفاوملا /ه 0/١١ ةنس رفص 4 ىف ةمطاف يداوب ديدجلاب يفوت دقو

 :ىجرزخلا 8 ١58. ص ىنملا لين :دهف نب هللا رج ؛« 7 1١428« ص -

 ا ص ١ مح ةيؤلؤللا دوقعلا : هسشن فلؤملا للا ص كوبسملا دجسعلا

 215١5 ص ؛ حج موجشلا طمس : يماصعلا 25738 ص ا١ يي علاطلا ردبلا :يناكوشلا

 ١9٠ #2١19 ص ةفالسلا ةأشن :يربطلا «784 .555 151٠ اخو ىلا“» ءالالال
 ءاهدعب امو ١١"؟١ ص مالكلا ةصالخ :نالحد «.360 ص هتلحر :ينونتبلا لقد

 2.٠١ ص ةكم ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم غ550١ ص لودلا :هسفن فلؤملا

 نب دمحم 53١ ص " ج همجعم :روبمأز 2.557 ص ١ ج ةكم خيرأت : يعابسلا 5

 «ةفرفتم تاحفص «نويعلا :هسفن فلؤملا 2مم اخ ص فئاطلا لئابق :روصنم

 ١47 3758 ص ؟ ج رشيلا خيراوت جات : يوارضحلا



 (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 هدجو هيبأ ربق نع ًاجراخ العملاب ةمركملا ةكمب نفدو م1701 ربوتكأ 7

 ضعب هل دشنأو «ةرهاقلاب بئاغلا ةالص هيلع ىّْلُصو ؛ةداتق فيرشلا ىلعألا

 :ىهو كولملا دحأل هتايبأ

 دمحم تيب ريخلا لهأ تيب نمل يننإو ةكم نطب يف ءاحطبلا يراداهو

 يدرومك هايملا يف ءام مث لهف ىملظلا ىلع ىدرو ءاحيفلا مزمز نمو

 . تاجوز عبرأ نع تام دقو

 ركذ دقو دلو نيثالث نم رثكأ ءانبألا نم يمن يبأ فيرشلل ناك دقو
 نع تام دقو ىثنأ ةرشع ينثاو ًاركذ نيرشعو دحأ «هخيرات» يف يريونلا

 .دالوألا نم دحأ مسي ملو «ددعلا اذه

 ( ةضيمحو «ةرزمحو « ناسح : يمن قنأ دالوأ بقع نم فرع يذلاو

 هللا دبعو ؛ليمشو .ءفيسو# مرخآ ديِزو ءديزو «ةثيمرو ءحجارو
 (روصنمو «ةديبلو « لبشمو .ةفتطغو :ةفاطعو «فطاعو ؛ ميركلا دبعو

 . يمدو «ثيغ وبأو (ليوس ويبأَو ؛لعتي وبأو « جيعد وبأو « يدهمو

 دلو سيل يمن فيرشلا نأ نظأ :دهف نبا هعبتو يسافلا لاقو

 نأل كلذب ينك هنأ ناظ نظف رخآ ىنعمل هب ىنك امنإو «يمن يبأ فيرشلا
 . ملعأ هللاو «ءيمن فيرشلا ىمسي دلو هل

 ("'نورق ةعبس نم رثكأ ةليط مهنع جرخي ملف م1475 قفاوملا
 .ةداتق فيرشلا ةيرذ مظعم

 دمحم فيرشلل زاجحلاب رضاحلا دهعلا ىف فورعملا بقعلاو

 : ةيلاتلا "72عورفلا يف لوألا يمن يبأ

 هبقع ىفو ؛

 . ةيلاتلا لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع نم ءارمألا ةرجشم :رظنا 01(

 ةيواقنعلاو تاكرب نب يمن يبأ لآ فارشألا :ركذ اهيفو «يمن يبأ نوناق ةقيثو :رظنا (؟)



 |04 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع :27نويومنلا فارشألا ١
 يبأ نب ةثيمر نب نالجع نب نسح نب تاكرب نب دمحم نب تاكرب

 .لوألا يمن

 نسح ووذ فارشألا ١ ىبأ نب ةثيمر نالجع نب نسح فيرشلا بقع ف

 .لوألا يمن

 نب ةثيمر نب سماغم نب نانع فيرشلا بقع : 0نانع ووذ بقارشألا - "“

 دري دمسم ني رو نم اقنع قيرقلا بتس:7١ةيراقبفلا قارشألا < +
 .لوألا يمن يبأ نب جيعد ىبأ نب فطاع

 ىمل ىبأ دمحم نب فيس فيرع# بقع نم :؟*ةشياجملا فارشألا « 
 .لوألا

 فوسو .ةفلتخملا مهتاعرفتب عورفلا هذه مظعم نع انثدحت دقو

 .ةتذام يف لك ىقبت امع مالكلا طسبن

 .(نونلا) ةدام تحت «يناثلا يمن يبأ دمحم بقع - نويومنلا فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاحلا) ةدام ثحت ؛نسح يوذ فارشألا :رظنا (؟)
 . (نيعلا) ةدام تحت «نانع يوذ فارشألا :رظنا (0)
 .(نيعلا) ةدام ثحتت :ةيواقنعلا فارشألا :رظنا (:4)

 .(ميملا) ةدام تحت ؛ةشياجملا فارشألا :رظنا ()





 ا

 لوألا ىمن يبا دمحم فيرشلا دهع نم ةكم ءارمأ
 يناثلا ىمن يبأ دمحم فيرشلا دهع ىتح

 لوألا ىف وبأ دمحم فيرفلا

 (ه 701 هل ةكع رممأ

 عمهال ادا از به (الارإ ث -الءاز (مهالؤم-71)
 هييغأ عم نيتتس ىلوت

 ثيغلا ربأ فيرشف

 ةسم ١1 ةذمل ةلس 47* ةدمل

 هلاشأل لزلتو

 تالمع فيرشلا

 هاا - (١ 6 يلح

 سساغم فيرشلا

 سه 7/41 ىلوت

 دنس فيرشلا هيخأل كراشم | ٠

 (ع ارم تا الكعك لوم

 ةدم اكراشمو ةعطغنم

 ةنس 77 هيرامإ

 روهش م8 ةتم ا ةدل نينرم

 (هلا1 تيعالةدو

 كراشم تيرم ةدغ ىلؤت
 رريشو ةنب 7 اعفمو

 (ه ماة-حادإ

 (ما د ا

 (ه ممدح-مل) مب عة م1

 ةنس ؟4 دم

 روهشو نرتع ؛

 سه ةلكأ رام 5

 ةنس 47 القتسمو اكراشم

 روهش (مها ءمح 1 .10)

 ةرامم ةبقع يفو ةرامألا ىلرت ةكم ريمأ ١
 له 174141 ةنم نيج ةككم



 ١00
 (نونلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 0 0 لد باقل 1ص وجم نينا :

 دال تيفرحالا ةتههترب تيرمالا نمل عمجأ للالتخال اهيل أد ديزل ور عمو
 3 كد كو ذو مد دمع ل دا 0

 ل ةونرت طخ نتناول اة هكتو مخ
 !ةادالؤ قبه ةيناس دارا هتوحام ع نيض

100 
9 

 رن ع

 1 رج 0 3
 ب كسلا «ةررشأ  هعئارلا دب ويح

 ١ 1 متوددللا
 52 و3 هنح نبع[ دمج : ونا ايام ملاص قرح ى تود نمت ”أث فيس | كرولا 0 |يم نإ هه ةلفايو بسام ناس هنلا)+ رارعالاو امىِيلق 4 ؟ءاودإل نمو ليت ف ' ةفنيول | هله هتوحاجتغ جور 2-0 اونو رريخاوتدتو ا عسر سم 0 زو هيلا بسحؤ هت

3 
 يووم اهيط اهب يضم هللا دبع دوم“ >7 ف

 3 زاير تسب نم نو درج أنارت علت“ 32 ؛ دوست « اناا ينام تعامل | د

 مي نيددعاس طيزشل اهي 5 م ا نم الا دجبو يتوج تل 0
0 

 حجار يوذو اقنع يوذو تاكرب نب يمن يبأ لآ فارشألل ركذ اهيفو يمن يبأ نوناق ةقيثو
 مهريغو



 05000 (نونلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مه

 نويومنلا فارشألا

 فارشالل ةيسيئرلا لوصألا دحأ مهف «يومن مهيلإ ةبسنلاو :نويومنلا
 . لوألا: يمن بأ هلآ

 .لوألا يمن يبأ دمحم نب ةثيمر نب نالجع نب نسح نب تاكرب

 ةرهش نأ الإ «رثكأ ةريخألا نورققلا ف "0نييومنلاب هبقع رهتشا دقو

 .(ميملا) ةدام تحت «لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع «نويومنلا فارشألا :رظنا )١(

 : رظنيلف (؛نييومتلا“فاريشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل (؟)

 ” حج دئارفلا رد : يريزجلا ءاقال ١507 ص " ح ؛ مارملا ةياغ :دهف نب زيزعلا دبع

 ىنملا لين :دهف نس هلئأ راج ك5 5 ص 4 ج روهزلا عئادب : سايإ نبا (7" ةراب ص

 ص ١ ج رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا «ةقرفتم ىرخأ تاحفصو 457 ص ١ ج

 ةفحت :ماسبلا ؛«1509١ ص مالعألا /يلاورهنلا 27١5 ص ىناميلا قيقعلا :نامعنلا 17

 : قباسلا فلؤملا ا 254 نب فئاطلا لئابق :روصتم نب دمحم 5 ص قاتشملا

 د5 0١١”, ؛.١٠5 ص فيطللا عماجلا :ةريهظ نبا ؛ةقرفتم تاحفص نويعلا

 1 موجنلا طمس : ىماصعلا ةرضفن ص 7 حج 21 ا ص ١ .ج مركلا عزانم : يراجنسلا

 رونلا :قباسلا فلؤملا ىل٠٠ 48 ص رهابلا نسا : ىلشلا لاا 8 ص ؛ حج

 نبا ءاهدعيب امو ص ن2 ا ج نمزلا ءالضف قاحتإ :يربطلا 0 ص رفاسلا

 :يتاكربلا فرش ؛١41 ص راهزألا ةفحت :مقدش نب نماض 5٠«: ص هتلحر : موصعم

 بلق :ةزمح داؤف .الك ص ةيزاجحلا ةلحرلا : ىنوثتلا +11 22515 ص هتلحر

 لوادج :روصتم نب دعاسم ؛ىال ص بسرعلا ةريزج : غابدلا 5١5. ص برعلا ةريزج

 خيرات :يعابسلا 5٠١« ص ا/ ج ةيمالسإلا راثآلا ةعوسوم :يبلش 2:7١ ص ةكم ءارمأ

 لوادجلا :قباسلا فلؤملا ,مه ص مالكلا هصالخ :نالحدو ,779 ,؟م ص ةكم

 ةأَشَز : يربطلا ”2٠١ ص ١ حج برعلا ةريزج ةأرم : يربص بويأ قه5وذ١ ص ةيضرملا

 ١196, ص ةقالسلا



 ديدعلا دجن ثيح رثكأ ةقباسلا نورقلا يف نييومدلاب لوألا يمن يبأ فيرشلا
 دهف ءانبأو يواخسلاو يسافلا اهدروأ يتلا ةصاخو مهمجارتو مهريس نم

 . مهريغو

 41١ ةنس ةجحلا يذ يف يناثلا يمن يبأ دمحم فيرشلا دلوم ناكو
 ناماش نب ناديمح تنب ةيبغ ةفيرشلا همأو «م7١160١ ويام قفاوملا /ه
 .ةرونملا ةنيدملا ريمأ ينيسحلا

 ءاملعلا رباكأ نم ناكف نيريثك نع ذخأو ءاملعلا نع ًاريثك ذخأ دقو
 ناكو «ةعامجلاو ةعمجلا ىلع ًابظاومو ةعاطلل ًامزالم ناكو «ءايلوألا ةوفص
 .لاوحألا يف هب مدختسي دعسو لابقإو دج اذ

 هل تبقعأف يومنلا اقنع نب طاسب ِتنب ةمطاف ةفيرشلاب جوزت دقو
 ىلوت دقو ءريشب فيرشلاو نسخ كيرشلا مهنمو ءانبألا نم ديدعلا
 قفاوملا /ه 418 ةنس هيبأل ًاكراشم زاججلاب كلملا يمن يبأ فيرشلا
 ١557 قفاوملا /ه197 ةنس ىتح ه.١970هتافو دعب اهي لسا ف م17
 ضوف م577١ قفاوملا /ه 914 ةنس يفو» هنأ يماصعلا ركذو م1684 -
 عبنيو ةرونملا ةنيدملاو ةدجو ةمركملا ةكم ةرامإ نسحلا فيرشلا هنبال
 امو دجن ىلإ ىلص ىلإ ربيخ نم ةيزاجحلا راطقألا عيمجو يلحو ربيخو
 ةساردو ةدابعلا ىلع» ىمن يبأ :فيرشلا انالوم فكعو كلذ يف لخد
 قئافلا رثنلا هلو ليامشلا نساحمل ًايواح لضفلا تاتشل ًاعماج ناكو مولعلا
 .«قئارلا رعشلاو

 ناكو ءالعملاب ةمركملا ةكمب نفدو ه447 ةنس مرحم 4 يفوت دقو
 ةكمو زاجحلا ةرمإ تلظو ءًالقتسمو ًاكراشم هتيالو ةدمو ةنس نينامث هرمع
 اهتم لزانت ثيح ه4 ةنس ىلإ اهنع جرخت ملف 2)هتيرذ يف ةمركملا
 .زاجحلا كلم نيسحلا نب يلع فيرشلا

 )١( ةيلاتلا يناثلا يمن يبأ بقع نم ءارمألا ةرجشم :رظنا .



 ١ةءم (نونلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 فيرشلا مهركذ امك فلأ رشع ةتس كاذنآ نييومنلا ددع ناكو

 ةكمب «يناثلا يمن يبأ ةيرذ رصح يفو .م1974١ ةئس هتلحر ىف ىتاكربلا

 بقعأ دقو ء«فقولا تالجس بسح فلأ "7 نم رثكأ رضاحلا دهعلا ىف

 :مهو ةيقب هل نم مهنمو ءانبألا نم ديدعلا

 ١ .ءدمحأ فيرشلا 7 «تاكرب فيرشلا ”  «ريشب فيرشلا 4 -

 تفيرشلا ال « ةبشن تفيرشلا ء ؟ ءحجأر فيرشلا « نسحلا فيرشلا

 رضا بفيرشلا - 4 .«رورس فيرشلا 4 « روصنم

 ةيلاتلا "7 عورفلا يف يناثلا يمن ىبأ :

 ناكس لج مهو :7©2تاكرب يوذ فارشألا دج :تاكرب فيرشلا - ١

 . ةمركملا ةكم ةرامإ مكيف تناكو « .فارشألا نم ةمطاف يداو

 هيقع يفو (نسحلا دج) "ابطا نارشألا دج :نسح فيرشلا - ؟

 .ةرامألاو ددعلاو ةرثكلا

 ٠ 29ليدانم لآ فارشألاو (©9تازارحلا فارشألا دج :دمحأ فيرشلا ,

 . 9 تابقثلا فارشألا دج :ةيقث فيرشلا - 4

 ىقبت امع مالكلا دست ءاهنم ريثكلا نع انثدحت دق عورفلا هذهو

 مهيلإ انقرطت (0عورف ةدع ىلإ اهرودب اهضعب عرفتيو هتدام يف لك مهنم

 .ةيلاتلا ةقيثولا يف يناثلا يمن يبأ لآ فارشألل ةيلاملا تاصصخملا :رظنا )١(

 .(ءابلا) ةدام تحت «تاكرب يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .(ءاحلا) ةدام تحت نسح يوذ فارشألا :رظنا (0)

 .(ءاحلا) ةدام تحت «تازارحلا فارشألا :رظنا (4)

 .(ميملا) ةدام تحت «ليدانملا فارشألا رظنا :رظنا (0)

 .(ءاثلا) ةدام تحت «تابقثلا فارشألا :رظنا (5)

 . ةيلاتلا «يناثلا يمن يبأ لآل ةيسيئرلا عورفلل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (0)



 5هة١

 يلاد# ىف وبأ دمحم فيرشلا

 مسه 45.-47)

 نسمح فني
 مه اواو حفؤكل)

 ْ ع
 ءاربل (8) ةيفص نم ىلوت

 تيكاربلا ءلرمأ رظنأ
 مهااوة- معز

 ًالقتسمو ًاكرلشم ةنس ١1 يو

 د| بضيرشمأ نوح فيرشلا

 ةمو ةكم ةرامإ ةبقنعو ىلإ فيرشلا هيعأ عم يلو)
 له 444 هئايح ل لول ءارمأ رظظنأ ارمأ )١١( علتغو سيردإ
 : ةلدابملا (ها48
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 : « هدلاو دهع يل اليكر)
 يبا نيرغلا عم

5 
 مهتعو ةكم ةرابأ ةيفعو لوت
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 أدب ( نوتنس رمش هنيالو ةددم)
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 عبرأ رمت هرالو ةدم

 اه

 ِع
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 | ه5 (هدلاو عم لرت»

 60 ا ل همامعأ عين كارتبشالاب ىلوت



 /اه١

 يناثلا يمن وبأ لآ فارشالل ةعماجلا ةرجشملا ظ

 نسحلا فعس ربأ

 لوألا يمن وبأ دمع قيرشلا

 لوألا يع وبأ لآ " تويومتلا فارشألا درج

 اك

 ثلا اضل امل اك
 يناثلا يمن ريث“”ةمعع كايرتدتإا

 انآ يك والا“ ”تالاومنلا/كلارشألا دح



 10 هرخ (نونلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ١ 1 1 ب .١ سس ١و "2اي يتبعا اس 5 0

 0 5 دو 1 1 0. سلا ا

 تكليلصا زبر اوس وبا رمل ركز: بنل ة م 0 را وعر لا ل 000 2
 ريب هاو لا ونساللب ملعب يدور رظر موراتا لمار نيش يرو رم ْ 0

00 10000011 1 220 
 ش يا هن كدر 0

 مس 5 0 ا ام 2 0 وز ام امر غر نيئررفااإ علاع لمشلا طراد هاريرق زمن
 تدار عزب ملل :ةتيرسإب لكل رس يزود 32 !إ كنز هال ل> اس ا يلو يونان ويس لأ كرس ل نل/اناو

 ل لرمإ لكورشورعتي برت
 : كس يو تسي اشور طك +
 مكنت كير موز"
 0 هليل ترن هل ورسروف

 زلال 7042 6رعيبإ) سل 7 1
 1 تان مان عرعر لا تنفعه ذ , 7 ما

 يوي 2
 2 ش - 0 متمرس ورشا 0 1 نم نوعم أ 2
 / 34 لا 8 59 هعمل 5

 مدرع ىو يس هززوتررتو م
 مهن ةرهبس كوضعب تنل مإر مكبر ينيسعأ
 1 0 000 زادت ليس / 7

 تمر مير خل متيوسإلو لق يررسكع ناس تي لما
 : متم دعي هزيل راسا
 5 در مهمل امل
 بو رك مشو م

1000 
 مل ريب بسب نم
 . روسو سط تكلل
 رايد دينا تلم و ىوعلض ةرتتفو رداع شك مذ ال هت 25 107 ا
 ")ار عير كارو يارس ناو روب مسخ لير سوو لقي يسخر زتسسر هت

 ديز ووذ) مهو « يناثلا يمن يببأ لآ فارشألل برغملا كلم نم ةيلاملا تاصصخملا ةقيثو
 ووذ «ةلدابعلا' هللا دبع ووذو ةرباتشلاو ثراحلا دمحم ووذو ؟ةمعانملا» لعسملا دبع ووذو
 ووذو ليدنم ووذو ةبقث ووذو هللا دوج ووذو زارح ووذو ورمع ووذو ميهاربإ ووذو يسوم

 سافب سابحألا ةراظن نم ءاه 17147 ةنس بجر © يف ةخرؤم ؛(مهريغو رورس



 (ءاهلا) فرح /زاجححلا فارشأ مجعم



 م م

 بوك



 ١1١ (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (؟ ها/)

 ينسحلا يواذهملا مشاه لآ فارشألا

 نسح يوذ نم مساقلا يبأ لآ نم يدهم لآ فارشألا عورف دحأ

 ظ . يدهم لآ ةفاك دج «ربكألا

 ساسج نب يدهم نب دمحأ نب يدهم نب مشاه فيرشلا بقع مهن
 . ىتسحلا

 حجار نب زيزعلا دبع فيرشلا يدهم لآ خيش مهنم ناكو «مك ” يلاوحب
 . يدهم لآ

 :مهريهاشم نمو
 دمحأ لآ ةليبق خيش ناكو :ينسحلا يدهم لآ دمحأ نب ةثيمر فيرشلا ©

 رهشأ نم وهو ..يدوعسلا دهعلا ةيادبو فارشألا دهع يف يدهم نب
 فيرشلا دهع يف لبق ناكو «نيدودعملا اهخويشو نسح يوذ ناسرف

 فرش هركذ مشاه لآل ًاخيش زاجحلا كلم يلع نب نيسحلا

 1 ا

 يهو) ملظأ يبحاصب نافرعملا امهو هوخأو :ةثيمر نب دمحم فيرشلا ©

 ةدام تحت .مساقلب دالوأ نم يساسجلا يدهم نب دمحأ نب يدهم لآ فارشألا :رظنا )١(

 . (ميملا)
 ١8. ص هتلحر :يتاكربلا فرش (؟)



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 00

 /ه ١57 ةنس فارشألا نيبو ناعيبر نب شيج نيب ترج يتلا ةعقوملا

 .(م1977 قفاوملا

 قاحتلالل ندرألا ىلإ رفاس يذلا :يدهم لآ مشاه نب دمحم فيرشلا ©

 حبصأو قميهللا ديمحلا دبع فيرشلا عم نيسحلا نب هللا دبع فيرشلاب
 ناكو ماعلا نمألا ريدم ىلوت ثيح اهب ةيمشاهلا ةلودلا لاجر زيكأ دوه

 . ءاول ةبترب

 :هدعاقت دنع ةئشابحلا قازرلا دبع نييندرألا ءارعشلا دحأ هيف لاقو

 اعنص هلجأ نم يذلا لاتقلا دعب انعضو اذإ دمغ يف فيسلا لجخي ال
 اعرق اهسوقان اذإ رهظي امذنعو .ةكرعمل ًاءوبخم دمغلا يف فيسلاف

 ًاعطق هزه ام اذإ فيس يكب هنقتجاح دنع ىردأ برعلا ديسو
 : يدهم نب دمحأ لآ خيش يدهم.لآ.دمحأ نب حجار نب دمحم فيرشلا ©

 .يلاحلا مهريبك وهو



 0 (ءاهلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (*هم)

 ةبسحألا ةلدابع مشاه لآ فارشألا

 ةلدابع فارشألل ةيسيئرلا عورفلا دحأ ءمشاوهلا مهل لاقيو مشاه لآ

 , ؟)ةيسحألا

 ةفاك دج كرايم نب ميهاربإ نب دمحأ نب ؟؟7يشاه فيرشلا بقع مهف

 .ةبسحألا ةلدايع فارشأ

 جلفلاو يرامعلا اتيرق مهتقطنمتو ؛ةثسحألا يداو قرش نونكسيو

 «مشاه لآ ةلدابعلا فارشألا| ةدعاق هو «نانبلا ةيرقب نكسي نم مهنمو

 .يلدبعلا ةفه يبأ تاكرب بفيرشلا نصح نم برقلاب مهنكاسمف
 .يلدبعلا ليلخ نب ليقع فيرشلا يلاحلا مهخيشو

 : مهنمو

 .قاس يبأ لآ

 . ةبيشلا لآ

 ةهج قراب يف رضاحلا دهعلا يف هبقع شيعيو ًاماع 50 يلاوح ذنم جلفلا

 .عرازمو كالمأ اهب مهلو ةلق مهو ةيضرعلا قيرط لياحم

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (؟)





 1 ميهارب

 الا اه لآ فارش مش نم ابع انا ةلد

141 



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١5

 (هة)

 راجه ووذ فارشألا

  ءاهلا رسكو فيفختلاب  يراجه مهدحألو 2')ةيراجهلا مهل لاقيو
 .ةيسيئرلا 7تاداتقلا فارشألا عورف دحأ مهو

(00 

(0 

 !رظنيلف ؛هبقعو هدادجأو رابخم نب ريبو نب راجه فيرشلا ةريس يف عسوتلا بغر نمل
 ه7” ص 7 ج نالخلا ةهكاف :نولوط ؛ 046 ص ” ج ةرهازلا موجنلا : يدرب يرغت نبا

 ءوضلا :يواخسلا ,4717 .77 ص 9 جب' ساؤفتللا» ةهزن :يفريصلا 22١٠١ ص 55
 :نايعألا تايفو :ناكلخ نبا ,.347 اهككيذ_ ككتلص 7” ج 2508 ص ١ ج عماللا
 ىس 186 .الالا" ,54# 2.7١7 ص ” ص نيمثلا ٍدقِفِلا“ يسافلا .4857 ص ه دلجم
 ءاال6 ص ماج :174 0048 1115348 2ص ”"ج 2٠١4 ١4190-١409, ص ع
 فلؤملا ؛.5١١ ١١51: ص ةفطتقملا روهزلا :هسفن فلؤملا 1١18. 5١9« ص ٠١ ج
 .*”5 ص 4 ج :روهزلا عئادب :سايإ نبا ء5531 215589 ص مارملا ليصحت :هسفن

 سفن 25١ 95١ 497 2٠١١ ص ؟ ج ةررد :يزيرقملا 354“ 84. ٠١١. 1٠١«
 :يلشلا 58١: ص كوبسملا ربتلا :هسفن فلؤملا ؛«85 ص تبيبلا لآ لضف .ءفلؤملا
 يئاميلا قربلا :يناورهنلا 154 ص باسنالا رحب : يفجنلا ؛"”١ ص رهابلا انسلا

 ,”417 الاله نلذه ال5 .47 ص ا” ج ىرولا فاحتإ :دهف نب رمع .؛١١5 ص

 ٠١. ص ىرقلا غولب :هسفن فلؤملا «.48 ص '؟ ج مارملا ةياغ :دهف نب زيزعلا دبع
 : ينيسحلا نيدلا جات «(ةقرفتم تاحفصو) 1154 ءلالا ءل١6٠ ءلال6 .91 فال ىك
 ديؤملا ءابتا :نالع نبا ١84. ص ةفالسلا ةأشن :يربطلا ١ ص باستألا باتك
 باحصألا ةفرط :لوسر نبا ؛4"7 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا ؛548 ص
 ١ حج همجعم :روبمأاز 4550 255 ص اج موجنلا طمس : يماصعلا ٠١1١ ص
 ,.ا7* ص لوادجلا :روصنم نب دعاسم .159 ص ١ ج هخيرات : يعابسلا 21175 ص
 :يرارضحلا .55 ص رخافلا ردلا :رهاطلا «:8 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 ص ؛'7 ج نيمرحلا ةأرم /تعفر ميهاربإ .501 ؛١59 ص < ج رشبلا خيراوت جات
 *٠0,

 .(فاقلا) ةداهم تحت «نويداتقلا فارشألا :رظنا



 لك (ءاهلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 نب ريبو نب راجه نب ىزعم نب جارد نب راجه فيرشلا بقع مهن
 فيرشلا نب نسح نب سيردإ نب حجار نب ليقع نب دمحم نب رابخم
 ' . ةداتق

 ١8 قفاوملا /ه 41١ لاوش ” يف عبني ةرمإ راجه فيرشلا ىلوت

 فارشأ مه هبقعو م١١15 قفاوملا /ه 419 ةنس يفوتو «م0١5١© سرام

 ةداتق فيرشلا دهع ذنم عبدي ءارمأ مهو ءراجه يوذب نوفو هرعملا عيني

 ريمألا مهرخآ ناكو «م ١915 قفاوملا ه ١747 ةنس ىتح «ربكألا ا

 ("”ريمأ نيسمخ نم براقي ام ءيراجهلا يويدب نب ميركلا دبع فيرشلا
 عبني يف مهف .مهفويخو مهعرازمو مهنكاسم تناكو ءدوهعلا كلت رم ىلع

 مهزكرم فارشألا ةيرق :يهو ىرق ةتس اهب مهل تناكو .مدقلا ذنم لخنلا

 اهب يتلا ةعرزملا ةيرقو .ةداتق بقْيِرْشلا رقم «ةيمقلعلا ةيرقو «مهترامإ رقمو

 ىونلا نيع ةيرقو «كرابملا ٌةيِرقوا «طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا ربق
 رشتنا مهليخنو 0000 تفجو مهنويع, ترمد نأ دعبو «ةكربلا ةيرقو

 ةدجو ةمركملا ةكمو ةرّوْنَمَلا 'ةئيذملا نيب رضاحلا دهعلا يف مهنم ريثكلا

 يقرع هيناحلاو 7 ضايرلابو نطابلا رفحو كوبتو ءابضو جلمأو

 0 يف مهارق 00 مهكالمأو مهعرازمو مهتويبو

 : مهو .؟9عورف ةدع ىلإ نوعرفتيو

 نب كاسه فم + نيعسلا ديه: فيرشلا قه: يملا هوو 3

 .راجه نب جارد نب يلع نب حجار نب هللا دبع

 .ةيلاتلا راجه يوذ ءارمألا ةرجشم :رظنا )١(

 نب رورس فيرشلا ريمألا روضحب راجه يوذ فارشألا رابك اهيفو «ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا )١(
 .راجه ينب فويخ ةامسملا فويخ ةتسلا ىلع رظانلا يراجهلا نيعملا دبع

 .راجه يوذ فارشألا نم عمج عم فلؤملا (9) مقر ةروص :روصلا قحلم رظنا (7)

 . ةيلاتلا راجه يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا :رظنا (4)

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ فارشألا :رظنا (0)



 (ءاهلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم ١014

 نب جارد نب دمحم نب ثيغ نب عازه فيرشلا بقع :2')عازه ووذ - ؟ 0 7 (. .٠ .2 5 ٠

  راجه

 65 000 ا

 نب جارد نب يلع نب حجار نب نيسح فيرشلا بقع :"0نيسح ووذ - 4 ءااش ءب ادا 1

 +٠ راح ادمه

 .راجه يوذب نوقحليو : (؟0ةبحاذملا ل

 يف لك عسوتب اهيلإ انقرطت عورف ةدع ىلإ اهرودب عرفتت عورفلا هذهو
 لك مهنم ىقبت امع مالكلا طسبنس و ءاهنم ريثكلا نع انثدحت دقو «هتدام

 . هتدام ىف

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ةيراجهلا عازه يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .(ءاهلا) ةدام تحت «ةيراجهلا مشاوهلا فارشألا :رظنا (؟)
 .(ءاحلا) ةدام تحت «نيسح يوذ فارشألا :رظنا (9)
 .(ميملا) ةدام تحت «ةجحادملا فارشألا :رظنا (5)



 118 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 2: نا 2
 .  شيفح لزط باج 0 ا نا

 0 0 تالا : لك ةسفن
 0 ارك دي ويعد جا نأ هارب ا شاا
 لات »

 : مرش لوا ا

 لعب هنا 0
 ثأوأ وبحب 2 0 2 0 ها 39 ف

 فم الج: دان د 0 ا ماشيه راع
 0 1 1س نإ دشن ربح ورشا يشن للا قود ا

 0 د د
0 0 

 الع 5-5 هدو

 0 راو هحتإ 0
 متحول ملحان مج 4

 اباد يطع طور اصعاباميعج كار عورالج
 تس باعشن 4 دامس ا

 ةدريج ها ةرا ندر فاو هييتللو يللا ع تمس 11 م 0 0
 نينهإ فاصل تاما ارا اش اود 0 0 ل

 يم يا بولا لدا مط

 1 ف جا يش
 ا .ةقنز مزجت موراي زمر 2

 2 0 7 و
 1 0 كانا در يح هضير تما د
 ذيرنل أول رم قم ةريظالا هن درر تلقا ترق: انوع لارسال مرا

 ايناوبباز ا ارزافاتمام تحاميل 7
 رماوطسس ايهم يحب قمراعر هلام نياصعو رع ر معو رطعر ج عال د قع جيك

 هوه ل ةقاير رت ض0 راتب معالق
 100 0 يي
 ل ب اعز ايوا ني لا

 00 00 0 كومود يطا حل 0
 0 2 د طم او معك | 0 0 1 نك! 3

 0 0 2 2 2 تا روش
 و 2 اوبل يس
 0 0 1 يازركلسلا

 يف ةخرؤم عبني ةمكحم نم ةرداص ةجح بجومب راجه يوذ فويخ نم يضارأ عيبم ةقيثو
 ه 1744 ةنس ةجحلا يذ





١01١ 

 راجه يوذ فارشألا عورفل ةعماجلا ةرجشملا



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 011

 هللا

 نويناميلسلا رادهلا لآ فارشألا

 نأ دوا نب نيكو نبأ ل رانهلا لأ دج راذهلا كيرشلا بنع مهن
 .ةيلامشلا ةماهتب يناميلسلا فالخملاب مهنكاسمو

 :مهعورف ريهاشم نمو

 ىلإ نوبستنيو ءرادهلا لآب اتضيا>نوقّرَعيو :باعشلا لآ فارشألا

 .ءارضخلا ةيرقب ًايلاح نازيج يداوب ةيلامشلا ةماهتب مهنكاسمو نيل

 :مهريهاشم نمو
 نب قاقع نب دمح نب دمحأ نب يلع نب نسحم نب يلع فيرشلا

 نب لوشب نب ملاس نب دمحأ نب بيرد نب مساق نب دمحم نب دمحأ
 بقلملا يلع نب دمحأ نب يدهم نب نسح نب يدهم نب عنام
 , 153 ناعسفلا

 .(ءاطلا) ةدام تحت «بيطلا يبأ لآ فارشألا :رظنا )١(
 رهاوجلا :يمعنلا :رظنيلف رادهلا لآ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو (؟)

 فشك :يمزاحلا 557 2178 ص نيينسحلا لين :ةرايز ؛505 2158 ص فاطللا
 1١١. ص باقنلا

 .؟45 ص نيينسحلا لين :ةرابز (0

 7١4. ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا (5)



 كفر (ءاهلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 م5

 ءارمألا مشاوهلا سرج ووذ فارشألا

 ءارلا نوكسو ميجلا نوكسو ءاهلا رسكب - سرجه ووذ فارشألا

 . "')ءارمألا مشاوهلا فارشألا عورف دحأ  اهدعب

 نب دمحم نب هللا دبع تفيرشلا ىف هبقعغ ليذت دقو لا مشاوهلا

 وهو م1845 قفاوملا /ه ١715 /ةنئلا#ةمرتكملا ةكم ىلإ لقتنا مث م4

 قفاوملا /ه ١709 ةنس يفوت ىتخ يعفايثبلا بهذملا ىلع هقفت نمم

 : مهو ءاتنألا نم ةسمخ بقعأو ما

 :ءانبأ ةثالث بقعأو :دمحم فيرشلا ١

 .هلإلا دبع فيرشلا

 .رساي فيرشلا

 م٠94١ قفاوملا/ه ١١59 ةمركملا ةكمب دلو :هللا دبع فيرشلا - ؟

 بقعأ « مدقم ةبترب دعاقتلا ىلع ليحأو «تارئاطلا ةنايص يف لمعو

 : ءانبأ هناا

 .(ءاهلا) ةدام ثحت «ءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(

 .155 1١١8-2٠١8 ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ (7)



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 . يكرت فيرشلا

 .يناه فيرشلا

 .ًاناطلس فيرشلا بقعأ :دومحم فيرشلا - “

 قفاوسلا راع 1737 ةكمتدلو اتيت تةيارعلا معا فما تيونقلا تا؛

 دنع مظعم وهو ءاهب كالمأو هاج وذ وهو ةمركملا ةكمب م57

 دجام فيرشلا :مهو ءانبأ ةتس بقعأ «ءارمألا مشاوهلا فارشألا

 فيرشلاو 50 فيرشلاو ؛« دمحم فيرشلاو «دلاخ فيرشلاو

 .دماح فيرشلاو «هللا دبع

 ناكو هتريس تئسح دقو اهب أوت اةسزكحلا ةكمب دلو :دماح فيرشلا  ه

 ةمركملا ةكمب يفوتو .مهرابك نم دغيو ءمرحلاب ةالصلا ىلع موادي

 :ءانبأ ةثالث بقعأو «ةالعملاب_نفدو م99: قفاوملا /ه ١517 ةنس

 . ماصع فيرشلا ب

 فيرشلاو «ناير فيرشلاو ءدئار فيرشلا بقعأو :ماشه فيرشلا -

 .زيزعلا دبع

 ءرماث فيرشلاو ءرخص فيرشلاو ءيمار فيرشلا بقعأو :لالط فيرشلا -

 .مركأ فيرشلاو

 لئاوأ يفو ةمطاف يداوب ريبكلا حودلا ةيرق يف مهنكاسم تناكو
 ةمطاف يداو يف ةهزنلا ةيرق ىلإ عرفلا اذه لقتنا يرجه رشع ثلاثلا نرقلا
 كلذ دعب اولحر مث «مشاوهلا ءارمألا ديز يوذ نم مهتمومع ءانبأ راوجب
 ءانبأ عم اونكسو ةمركملا ةكم ىلإ ىرخأ ةرم اوداع مث ةدج ةنيدم ىلإ
 .لورجب ءارمألا هللا ديع يوذ مهتم ومع



 ١ (ءاهلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 م١7

 ةشياجملا نيسارهلا فارشألا

 نب نسح لآ مهل لاقيو «ةئالثلا ")ةشياجملا كرابم يوذ ذاخفأ دحأ
 , 29 كرابم

 نب نسح نب كرابم نب "0ناسرهب ريهشلا نيسح فيرشلا بقع مهف
 نب كرابم نب نسح نب دمحأ نب نسح نب كرابم يوذ دج يناثلا كرابم
 «شاجملا دمحم نب ىلع نب هللا دنع, نب يناثلا فيس نب حجار نب نسح

 . ةشياجملا فارشألا دج

 “٠ يلاوح دعب ىلع ثيللا بونج عقت يهو «ءاهلبلا» ةيرقب مهنكاسمو
 .اهنم تارتموليك

 :''”ههريهاشم نمو
 هيلإ تلقتنا دقو :ناسرهب ريهشلا نيسح نب دمحم نب يلع فيرشلا 8

 ىلوت نم لوأ وهو ةبابح وبأ ةدر فيرشلا اهنع لزانت امدنع ةخيشملا
 .هتافو ىتح اهيف رمتساو «يناثلا كرابم فيرشلا بقع نم ةخيشلا

 روكذملا وخأ :ناسيرهب ريهشلا نيسح نب دمحم نب زيزعلا دبع فيرشلا ©
 .هتافو ىتح ةخيشملا يف هفلخ دقو

 .(ميملا) ةدام تحت «ةشياجملا فارشألا :رظنا )١(

 , ةيلاتلا ةشياجملا نيسارهلا فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 :روصتم نب دمحم فيرشلا ؛ةشياجملا فارشألا بسن يف ةفارولا ةرجشملا :عجار (6)

 .7”4 ص ءزاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا 48 ص فئاطلا لئابق

 . يشاجملا هللا دبع فيرشلا ةياور (5)



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 558

 نيروكذملا وخأ : ناسيرهب ريهشلا نيسح نب دمحم نب ىسوم فيرشلا 2

 ىتح هيف ترمتساو هتافو دعب زيزعلا دبع فيرشلا هاخأ فلخ دقو

 . هتافو

 لقو :نيمدقتملا ىخأ نب دمحم نب ءابص ىبأ دمحأ نب دمحم فيرشلا ©

 ىسوم فيرشلا همع ةافو دعب ءم ١904 قفاوملا /ًابيرقت ةيرجه

 .ةايحلا ديق ىلع لاز ام وهو ءمشاه فيرشلا هيخأل
 /ةيرجه ١١97 ةخيشملا ىلوت :دمحم نب دمحأ نب مشاه فيرشلا ©

 ًارعاش ناكو ةيرجه ١5٠١ هتافو ىتح هيف ترمتساو م1917 قفاوملا

 .ًاديجم

 امو هيبأ ةافو دعب ةخيشملا ىلوت-: دمحأ نب مشاه نب دمحم فيرشلا ©
 ةرضاحلا دهعلا ىتح هيف تلاز



1١1 

 أ ةشياجملا ناسره لآ فارشالا ةرجشم |

 رمزعلا ديم





 ١4 (ءاهلا) فرح /زاححلا فارش مجعم

 مم

 ثرحلا عازه ووذ فارشألا

 .ثثرحلا 29نيدباعلا نيز يوذ فارشألل ةسمخلا عورفلا دحأ

 نب ")عازه يوذ فارشألا ةفاك دج ."7عازه فيرشلا بقع مهن

 .يثراحلا نيدباعلا نيز نب نسح نب هللا ديبع نب نسح

 اهب تلاز امو قيضملاب اقباس اوناكو ءايلاح ةمركملا ةكمب مهنكاسمو
 نيب لقنتلا ريثك ناك اعازه فيرشلا.مهدج نإ .ةميدقلا مهلزانمو مهكالمأ

 تو قيضملا

 :مهريهاشم نمو
 نم قيضملا ةرمإ ىلوت نم لوأ و هو :يئراحلا عازه نب دوعس فيرشلا »©

 عبارلا نرقلا ةيادب يف يثراحلا ةزمح نب يلع فيرشلل ًافلخ عازه يوذ
 هالو دقو ءزاجحلا ريمأ يلع نب نيسح فيرشلا ىدل ًابرقم ناكو ءرشع
 ناكو «نابتعلا نم ةقور نم ءزجو ماشلا ليذه ةرامإ كلذ ىلإ ةفاضإ
 اوثاع امدنع ةجراخلا لئابقلا بيدأتل نيسح فيرشلا هلسرأ دقو ءًارعاش

 نفدو تام ماعب اهدعب مث اهب حرجو «مهيلع رصتناو جحلا قيرط يف

 ,(يازلا) ةدام تحت «ثرحلا نيدباعلا نيز يوذ فارشألا :رظنا )١(

 . ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (؟)

 :رظنيلف ءعازه يوذ فارشألا ةفرعم يف عسوتلا بغر نمل ()
 فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم فيرشلا ؛5”7 ص ةيناندعلا لئابقلا :دعاسم فيرشلا

 ناويد 5١5« ص زاجحلا لئابق مجعم :057 ص زاجحلا بلق :يدالبلا .08 ص

 ةدمعأ : :برعلا سنرول ٠١7« ص ناطلس نب روصنم فيرشلا هعمج :ناطلس فيرشلا

 . 77١ ص ةعبسلا ةمكحلا



 (ءاهلا) فرح /زاححلا فارش مجعم 1١

 .م١١191١ قفاوملا /ه ١77٠ ماع ةمركملا ةكمب

 هيشأل اقل ةسفولا ةزاننإ ىلوت : يثراحلا عازه نب نازوف فيرشلا

 ناكو اهمايق ءانثأ ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا يف كرتشا نمم ناكو ءدوعس

 كلم لصيف فيرشلا هيخأو نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا ىدل ًابرقم
 شيج فحز ىف ًاضيأو ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا يف مهعم كرتشاو :قارعلا

 يفرشلا شيجلا نن ايروس ىلإ نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا

 20 لا هولا نيخ تايررتكلا ادا كنت

 ريمألا عم ةيارسلا : صضيعب ةدايف لوك : يثراحلا عازه نب زياف فيرشلا

 0 لاا ا ا را

 نازوف نب دمحم فيرشلا تل ا اك راكع قويفعلا يحاوض نم ليذه

 رعفلا ناطلس فيرشلا رعاشلا ميك ل8 :ط ١4٠١ ةنس ةكمب يفوتو
 . 0ةمركملا ةكم تفارشأ ,ضعب ةفايض يف ناك نيح

 اهاون يللا رسفت ام ةبيطلاو بيطلب بيطلا ىرت ثراحلا زياف اي

49 
(0 

 ىلع هيبأ ةرامإ فصن ىلوت :يثراحلا عازه نب نازوف نب دمحم فيرشلا
 دقو «هايملاو نكامألل ًافرعم باسنألاب ًافراع ناكو ءمدقت امك طقف ليذه
 ناكو «يدالبلاو .ءشيهد نب كلملا دبع مهنمو نيفلؤم ةدع هنع ذخأ

 لكاشم لح كلذكو مهتاعزانم ضف يف هيلإ نوعجري اوناكو ءارعاش

 ةنس ةكمب يفوتو لئابقلا نيب ةملكو ةهاجو نم هل امب ىرخألا لئابقلا

 تيغلأ هبو «ًاقباس يليعلا ريمأ زيزعلا دبع فيرشلا هنباو هه 107
 . اهترامإ

 ةمكحلا ةدمعأ :سنرول ءه ١5 ةنس لاوش 70 ثادحأ ٠١4 ددعلا «ةلبقلا ةديرج
 . 1 نع ةعبسلا
 .روصلا قحلمب هتروص رظناو 27805 ص ةيبرعلا ةريزجلا :ةدجن
 مشاه دمحم فيرشلا عم يثراحلا زياف فيرشلا 40 مقر ةروص : :روصلا قحلم رظنا

 .ه 79/١ ةنس يرلا ةرجشم بحاص بلاغ لآ نيدلا دعس



 ١0 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 قارشأ ضعب ةفايض يف ناك ثيح رعفلا ناطلس فيرشلا رعاشلا هيف لاقو -

 :ةمركملا ةكم

 اهالع ىطغأ نيل ليامجلا ىسنم بيهالش بوهش ىدفت ول هللاو

 ءارعش نم دعيو عازه يوذ رابك نم : يثراحلا دوعس نب دعاسم فيرشلا 8

 ,ىه ١7517 ةنس ةكمب ىفوتو باسنألاب ماملإ هلو «ثرحلا

 ثرحلاو عازه يوذ رابك نم وهو : يثراحلا نازوف نب دومح فيرشلا ©

 لئابقلا ضعبو ثرحلا خيراتبو مهباسنأب ملع هلو رضاحلا تقولا يف
 هايملاو نكامألا ةفرعمو راعشألا ظفحو كلفلا ملعب ةفرعم هلو ىرخألا

 .زاجحلاب

 نميلا بورح يف هيبأل ًاكرإكتت ناكي ”يئراحلا زياف نب فيس فيرشلا ©

 نم ناكو هيبأ ةايح يف ىفوث-يذلاءقَيافأ نب يلع ربكألا هيخأ عم ريسعو

 كَ 2:40/ ةنس ىفوت «ثرحلا ءالضف

 ةطرش ريدمو قباس ءاول : يثراحلا نازوف نب دمحم نب لصيف فيرشلا ©

 تايلمعلا نوؤشل ماعلا نمألا ريدمل دعاسمو ءًاقباس ةمركملا ةكم ةقطنم

 :انهيأ اناس

 ًاريدم ناكو ءًايلاح ديقع :يئثراحلا لصيف نب روهشم فيرشلا هنباو
 .ثرحلا باسنأ ىف تاكراشم هل نممو «ةسدقملا ةمصاعلا تازاوجل

 ةوقل ريدمو قباس ءاول :يثراحلا نازوف نب دومح نب هللا دبع فيرشلا ©

 . ًاقباس ةينمألا مرحلا نوؤش ىلع فرشملاو مساوملاو جحلا

 ةرازوب قياس ءاول : يثراحلا دوعس نب ناطلس نب دوعس فيرشلا 12

 . ةيلخادلا

 ١9١ ةنس ذنم صيلخ ريمأ :يثراحلا زياف نب يلع نب يكرت فيرشلا ©



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 10

 ءاطاس اهضارتو ةكردع ةئامإ ىلوت مث هع

 عباتلا قاوشلا زكرم سيئر «يثراحلا يكرت نب يلع فيرشلا هنباو

 . ثيللا ةظفاحمل

 ىرقلا مأ ةعماجب روتكدلا :يئراحلا عازه نب دمحم نب ناندع فيرشلا «©

 اهعوضومو ء«ريتسجاملا ىلع لصاح «ةيمالسإلا ةراضحلاو خيراتلا مسقب
 نيدلا حالص دهع يف ةرهاقلا ةنيدمل ينارمعلاو يراضحلا روطتلا»

 رصم يف ةسردملا ةرامع» اهعوضوم ه ١411 ةنس ةاروتكدلاو «يبويألا

 يملعلا جاتنإلا نم هلو ؛ةنراقم ةسارد يرجهلا عساتلا نرقلا يف زاجحلاو

 . خيراتلا رداصم يف ةسداقملاو سدقملا تيب اهنمو ةروشنم ثوحب ةدع

 نع هتايورم ضعب نم تدفتساو ًارارم هب تيقتلا نمم وهو .يكملا
 | .عازه يوذ فارشألا

 وهو :يثراحلا عازه نب دوعس نب ديعس نب هللا دبع نب دهف فيرشلا ©
 فيرشلا عم اهب ماق يذلاو ثراحلا "دمحم فيرشلا ةرجشم بحاص

 نع هتايورم نم ريثك نم تدفمتسا نَمم وهو «يئراحلا لصيف نب روهشم
 . ثرحلا فارشألا
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 ثرحلا عازه يوذ فارشألا ةرجشم

 دم كاملس

 ىلع
 ميه رب] رم

 دلابع



 م م

 بوك



 ١ ةزغ (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

)5( 

 ؟!ةيراجهلا عازه ووذ فارشألا ١

 .راجه يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا عورفلا دحأ

 .راجه نب جارد نب دمحم نب ثيغ نب ©")عازه فيرشلا بقع مهف

 لوألا فصنلا يف عبني ةرامإ عرفلا اذه سأر عازه فيرشلا ىلوت دقو

 .7يرجهلا رشع يناثلا نرقلا نم

 :مهو «ءانبأ ةسمخ يف هبقعو

 ١ - عزايم يوذ دج :عزايه فيرشلا 20 .

 ١ - ,47)نطاَسم/ وذ دج :دعاسم فيرشلا

 ٠ (ةلحاونلا) 7"2هللا دبع يوذ دج هللا دبع بقعأو :دمحم فيرشلا .

 يوذ دج «ديهف فيرشلا :مهو ءانبأ ةثالث بقعأو :دنس فيرشلا - ؛

 "!ديهف ,

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ فارشألا :رظنا )١(

 ' .مهترجشم :رظنا (1)
 ىهتنم نع القل ؛م1ا/15 قفاوملا /ه ١١715 ةنس ةحرؤم عبني ةمكحم نم ةرداص ةجح ()

 .ةدافإلا

 . (ءاهلا) ةدام تحت :؛يراجهلا عزايه يوذ فارشألا :رظنا (4)

 .(ميملا) ةدام تحت «يراجهلا دعاسم يوذ فارشألا :رظنا (0)

 . (نيعلا) ةدام تحت ؛(ةلحاونلا) يراجهلا هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا ()

 .(ءافلا) ةدام تحت .يراجهلا ديهف يوذ فارشألا :رظنا (0)



 (ءاهلا) فرح /زاححلا فارش مجعم ١ والثك

 . "”2ضهان يوذ دج ءأضهان فيرشلا بقعأ يذلا :دينس فيرشلاو

 . (؟7ديدش يوذ لج اديك فيرشلا بقعأو : ناميلس فيرشلاو

 .بقع هل ركذي ملو ءاليخد فيرشلا بقعأ :دنسم فيرشلا  ه

 ةيرقب ةصاخو «لخنلاو رحبلا عبنيب نكست ًاعيمج مهباقعأ تناكو
 فاقج دعب ثيدحلا دهعلا يف مهنم ديدعلا حزن دقو . ىونلا ْنيع و ةيمقلعلا

 « ةمركملا ةكمو «ةلدجو .ةرونملا ةنيدملا اوئنكس ثيح .يداولاب نويعلا

 .نطابلا رفحو .جلمأو

 يوذ دباع نب هللا ديبع فيرشلا رضاحلا دهعلا يف عازه يوذ خيشو

 .(نونلا) ةدام تحت «يراجهلا ضهان يوذ فارشألا :رظنا )00(
 .(نيشلا) ةداه تحت ؛يراجهلا ديدش يوذ فارشألا :رظنا (؟)



 هاي (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (مه)

 ةلدابعلا ةيذوعلا عازه ووذ فارشألا

 .؟'0نوع يوذ فارشألل ةثالثلا عورفلا دحأ

 ةفاك دج .نوع نب نيعملا دبع نب ")عازه فيرشلا بقع مهف
 .ةلدابعلا نوع لآ فارشألا

 فيرشلا هيخأل ًابئان ؛"9عازه يوذ دج عازه فيرشلا ناك دقو

 نيش نع ايما ناك نوح قاع لا 3 تل معنا قليوب كيم

 ريمأ تخأ مهنم جوزتو «ديغم/ يئب؛ةيحاتب ريسع دالب دحأ يف ةرامإلا ىلوتو
 اجوزتم ناك امك م 1877 222601774 ةنس طلسم نب ديعس ريسع

 ,؟ةةريحم :فيرشلاو هوه فيرتكلا :امهو نانثا مهنم بقعملا

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةلدابعلا نوع يوذ فارشألا :رلغنا )١(

 :رظنيلف «عازه يوذ فارشألا ركذ يف عسوتلا بغر نمل (؟)
 :روصتم نب دمححم فيرشلا 2759 ص ةيناندعلا لئابق نم :روصنم نب دعاسم فيرشلا

 :سيمخ نب 2.10٠ 279 نص تعمس امو تيأر ام :يلكرزلا «548 ص فئاطلا لئابق

 ج ةيدنلا راهزألا :لامكلا 505١« ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا ,555 ص زاجملا

 نيب تاقالعلا : يليمصلا مم ص ؟ حج :رشبلا خيراوت جات :يوارضحلا .؟ةاب/ ص 1

 . ١59 ص ريسع ءارمأو شي رع ىبَأ ءارمأ

 يلدبعلا عازه لآ لياص نب هلإلا دبع فيرشلا نع ًالقن «ةيلاتلا عازه يوذ ةرجشم :رظنا (5)

 نب لصيف فيرشلل ؛نوع نب نيعملا دبع نب عازه بقع يف نونكملا ردلا» ةرجشمو

 .عازه نب فراع نب يزاغ

 دمحم فيرشلا ةكم ريمأ ةلاكو نأشب ١108 ةنس ةخرؤم ةكم ةمكحم نم ةرداص ةجح (:4)



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 04 ١

 ةنيدمب مهرثكأو «ةربجو ةيبطقلاو ()باحر يف فئاطلاب مهبقعو
 .ةدجو ةمركملا ةكمب ةلق مهنمو فئاطلا

 :مهريهاشم نمو
 دهع يف فئاطلا ىلع ًاريمأ ناكو :عازه نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا ©

 ينيمحلا ءارعش رهشأ نم دعيو ًارعاش ناكو «قيفرلا نوع فيرشلا
 راهزألا» يف درو امك هرعش نمو ما قفاوملا /ه 1١١55 ةهنس يفوتو

 . 1ةيدنلا

 كرهظي ريبلا ابج هنم يب رهظ يللاو ةيوق لابح مكلو انل لعجي
 دهع يف هجولا ىلع ًاريمأ ناكو : عازه نب دومح نب رصان فيرشلا ©

 عازه نب دومح نب دماح فيرشبلاْمْرَْأو ةبرت برح يف لتقو فارشألا
 ةمركملا ةكم ريمأ اشاب يلع فيارشلا-عم-ه_ ١1١594 ةنس ةرهاقلاب نوفدملا
 , ")اشاب هللا دبع نبا

 .يدوعسلا دهعلا يف ةذفنقلا ةرامإ ىلوت :رصان نب هللا دبع فيرشلا ©

 يوذ فارشألا رابك نم : عازه نب دومح نب دماح نب فرش فيرشلا ©
 مهنع ةطوطخم ةرجسشم هلو نوع لآ باسنأب مامتها هلو .عازه

 .ه 1817 ةنس فئاطلاب ىفوتو ءاهنم تدفتسا

 . ظاكع ةديرجب روهشم بتاك : ىلدبعلا جارف نب هللا دبع فيرشلا

 : عازه نب دومح نب دماح نب فرش نب لئاص نب هلإلا دبع فيرشلا ©
 دقو ءمهل ةرجشم لمعب ماقو ؛ةينوعلا باسنألاب تامامتها هل نمم وهو
 .نوع يوذ نع باسنألاو تامولعملا ضعب هنع تذخأ

 امو تيأر ام :يلكرزلا .عرازمو تويب اهيفو ةرماع يهو .«فئاطلاب ةيرق :باحر )١(

 .روصلا قحلمب فلؤملا عم هتروص :رظناو «يلدبعلا لياص نب هلإلا دبع فيرشلا ةياور (؟)



 ةينوعلا عازه يوذ فارشالا

١ 





 6١ (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دع

 ةمعانملا مامه ووذ فارشألا

 .يمامه مهدحأل لاقيو :2')ةمعانملا فارشألا عورف دحأ

 .ةمعانملا فارشألا ةفاك دج معنملا دبع نب رصان نب نيعملا دبع

 .مهو «ءانبأ 0 بقعأو

 ١ بلاط وبأ فيَرَشلا 7 نسحم فيرشلا .

 ٠" _ .دمحأ فيريشلا -5 دمحم فيرشلا

 ::مامهت يَوَذ بقع هيفو :كرابم فيرشلا  ه

 : مهو ةثالث ءانبألا نم بقعأو

 فيرشلل ًافلخ ءافرطلا ةرامإ ىلوت :مامه نب كرابم نب دومح فيرشلا ١

 .يمعنملا ناطلس نب ناذوح

 هيخأل ًافلخ ءافرطلا ةرامإ ىلوت :مامه نب كرابم نب دمحأ فيرشلا  ؟

 .ه ١1١5 ةنس دعب ىفوتو «دومح فيرشلا

 نايرلا يتيرقب دحأ مهنم سيلو :7"2ةمركملا ةكمب ًاعيمج نونكسيو

 .(ميملا) ةدام تحت «ةمعانملا فارشألا :رظنا )١(

 .ةيلاتلا مامه يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 زاجحلا لئابق مجعم : يدالبلا ع6عا/ ص فئاطلا لئابق :روصنم نب لكلمحم فيرشلا اةيف]

 تتايللا ه1



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 2

 الو نمز ذنم ةمركملا ةكم اوئكسو اورضحت ثيح ةمطاف يداوب كرابملاو

 تفج امدنعو اهب مهل لزانم تناك ثيح ء«ءافرطلا ةيرقب مهفاقوأ تلاز
 ءافرطلا ةمعانم ضعب عم اولقتنا م1957 قفاوملا /ه7817١ ةنس دعب اههايم

 ةمركملا ةكمب نوميقي رضاحلا دهعلا يف مهرثكأو «ةمركملا ةكم ىلإ
 .مهتازاجإ تاقوأ ءاضقل اهب مهل تويب اورمع دقو ءافرطلا ىلإ نوبهذيو

 :مهريهاشم نمو
 نيب ةمكحلاو لدعلاب رهتشا : يمعنملا مامه نب كرابم نب دماح فيرشلا ©

 ةرامإ نمز يف ًايضاق ناكو اهل ةرواجملا لئابقلاو ةمعانملا فارشألا
 نب حلاص دمحم فيرشلا ةرامإ نمزو مامه نب كرابم نب دمحأ فيرشلا
 .ءافرطلا ىلع يمعنملا عازه

 نآرقلا ةظفح نم :مامه نبا كرابم "نب ادماح نب هللا دبع فيرشلا ©

 ةفايقو هتسارف ةدشب فرع امك «نارقلاب ىضرملا جالعب رهتشاو «ميركلا
 3852 ةنس ًابيرقت يفوتو «رثألا

 دلو : يمعنملا مامه نب كرابم نب دماح نب هللا دبع نب هللا دبع فيرشلا ©
 ميلعت ريدم بئان ه ١518 ةنس ىلوت هه 1/ ةنس ةمركملا ةكمب
 .رضاحلا دهعلا يف مامه يوذ ربكأ وهو «ةمركملا ةكم

 مامه نب كرابم نب دماح نب هللا دبع نب دماح نب فيان فيرشلا روتكدلا ©
 ىلع لصح «ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب دعاسم ذاتسأ :يمعنملا
 ىف اهرثأو ةيوناثلا ةسردملا» اهعوضومو ه 4 ةنس ريتسجاملا ةجرد
 ره ١41١ ةنس ةاروتكدلا ةجرد ىلع لصح امك ««ملسملا بابشلا ةيبرت
 نم ديدعلا هلو «يىملعلا ريكفتلا ةيضقو ةيمالسإلا ةيبرتلا» اهعوضومو
 ةيلكب ةيمالسإلا ةيبرتلا مسق سيئر ًايلاح لغشيو ؛ةروشنملا ثاحبألا
 تدفتساو هب تيقتلا نمم وهو ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرتلا
 . هتايورم ضعب نم



 ١0 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 رهاوجلا» ةرجشم بحاص : يمعنملا نسح نب دمحأ نب نسحم فيرشلا ٠

 ضعب نم تدفتسا نمم وهو «ةمعانملا فارشألا بسن ىف ةمئادلا

 در





١5 

 ةمعانملا مامه يوذ فارشالا ةرجشم

 دماح 0

 ظ 7 زيزعلا دبع 5

 هللا دبع

 .روهشم



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ل

050 

 ةربانشلا يدنه ووذ فارشألا

 . "2ةربانشلا فارشألا ذاخفأ دحأ مهو

 نب ديعس نب دمحأ نب ديز نب هللا ديبع نب يدنه فيرشلا بقع مهف

 ةثالث بقعأو :هللا ديبع نب يده نب لعس فيرشلا :لوالا نبالا
 :مهو « ءانبأ

 بقعأ يذلا ءرينثش فيريشلاو .ميهاربإ تفَيرشلاو ءدمحم فيرشلا

 ةسمخ بقعأو :هللا ديبع نب يدنه نب ديعس فيرشلا :يناثلا نبالا
 .مهو «ءانبأ

 ء شياع فيرشلا ءدمحأ فيرشلاو «دماح فيرشلاو «دياف فيرشلا

 نب ديعس نب هللا ديبع فيرشلا هنبا يف هبقع يقبو .هللا ديبع فيرشلاو
 نب هللا ديبع نب دباع نب يناثلا يدنه فيرشلا هبقع ليذت يذلا : يدنه

 . رضاحلا

 ١ - مهو ءانبأ ةسمخ- بقعملا :يناثلا يدنه نب يلع فيرشلا :

 .(نيشلا) ةدام تحت «ةربانشلا فارشألا :رظنا )١(
 .يربنشلا دعس نب هللا دبع نب يلع فيرشلا ةياور



 041/ (ءاهلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 دبع فيرشلاو ءربتش فيرشلاو .حلاص فيرشلاو ءدمحم فيرشلا

 .دمحأ فيرشلاو زيزعلا

 :مهو «.ءانبأ ةعبرأ بقعأو :يناثلا يدنه نب نمحرلا دبع فيرشلا  ؟

 «دعس فيرشلاو ءديع فيرشلاو «؛فراع فيرشلاو «دجام فيرشلا

 7" لضابس كيرتكلاو دوفس فشيرقلا انهو نينا بكسل

 تاقيم (بارز مأ) ايعس يداوب يناثلا يدنه فيرشلا بقع نكسيو

 مهلو .ءمك ١55 ةمركملا ةكم نع دعبي يذلا لحاسلا طخ ىلع نميلا لهأ

 .ةيرطم عرازم اهب

 .ةرباتشلا فارشألا ةرجشم :عجار )١(



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١8

5/4 

 ةيراجهلا مشاوهلا فارشألا

 .©7راجه يوذ فارشألل ةيسيئرلا ةعبرألا عورفلا دحأ مه

 ةيئاغو راجه نب جارد نب دمحم نب“ مشاه فيرشلا بقع مهف
 :امهء«و نينبإ يف

 ١ ”7بشاوهلا جارد يوذ دج :ًاجارد بقعأو :يلع فيرشلا .

 0 مشاوهلا نسح يوذ دج 00 بقعأو : دمحم فيرشلا - "

 ةيرق نكس نم مهنمو فارشألا-ةيرقب لخنلا عبنيب :بب ًاميدق مهتكاسمو

 دهعلا يف مهو «ةي ا ب مس كامل

 .ةدجو ةرونملا ةئيدملاب رضاحلا

 :اميدق مهريهاشم نمو
 ,يراجهلا مشاه نب دماح دمحم فيرشلا ©

 .يراجهلا مشاه نب ناميلس نب دمحأ فيرشلا ©

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءراجه يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .مهترجشم :رظنا (0)

 فيرشلل راجه يوذ ةرجشم قفو انركذ ام حيحصلاو يعداربلا مهين يف أطخأ دقو
 . يراجهلا ماصع

 .(لادلا) ةدام تحت ءمشاوهلا جارد يوذ فا رشألا :رظنا (؟)
 .(مءاحلا) ةدام تحت ؛مشاوهلا نسح يوذ فارشألا :رظنا (4)



 15 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 م

 ةيراجهلا عزايه ووذ فارشألا

 ."7ةيراجهلا عازه يوذ فارشألا عورف دحأ
 ق0 0 5 :
 نب دمحم نب ثيغ نب عازه نب 7عزايه فيرشلا بقع مهف

 .راجه نب جارد

 دمحأ فيرشلاو ىلع دمحم ركهنارِشلا : نينبا بقعأ :دعاسم فيرشلا

 (؛ نيسح فيرشلاو ءحلاص فيرشلا .مهو ةعبرأ بقعملا روكذملا

 . ًانايح فيرشلا بقعملا ةيطع فيرشلاو «قوزرم فيرشلاو

 يف مهو «ىونلا نيعو ةيمقلعلا يتيرقب ًاقباس لخنلا عبنيب مهنكاسمو

 .ةدج نونكسي رضاحلا دهعلا

 :مهريهاشم نمو

 . يراجهلا يعازهلا عزايه نب مناغ نب ةيطع نب دمحم فيرشلا ©

 .(ءاهلا) ةدام تحت «ةيراجهلا عازه يوذ فارشألا :رظنا )١(

 .يراجهلا ماصع فيرشلل راجه يوذ ةرجشم عمجار (؟)



 (ءاهلا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 00

 (ا

 نويناميلسلا نويماضهلا فارشألا

 .ىلعألا دمض لهأ نيماضهلا مهل لاقيو

 .©)بيطلا يبأ دواد دالوأ نم ةيساسألا عورفلا دحأ

 نب دلاخ نب فسوي نب يناثلا "'ءاضه فيرشلا ىلإ ةبسن مهف
 نب بيطلا يبأ دواد نب لوألا ماضه فيرشلا نب دمحم نب عاطم نب دمحأ
 ةفاك دج «ناميلس نب دواد نم ميجع كنافلا يبأ نب نمحرلا دبع

 يفسابلا فارشألا

 مهنكسمو «شيب لامعأ نم':نارجن:لقأ#:عاطم لآ فارشألا :مهنمو
 .ةماهت نم يناميلسلا فالخملاب رضاحلا دهعلا يف

 :مهريهاشم نمو

 نب يلع نب ىسيع نب يلع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم فيرشلا ©
 نب دمحأ نب دلاخ نب فسوي نب يناثلا ماضه نب حاضو نب دمحم

 .لوألا ماضه نب فلخ نب دمحم نب نعاطم

 نب حاضو نب دمحم نب يلع نب ىسيع نب يلع نب ىيحي فيرشلا »©

 .(ءاطلا) ةدام تحت «بيطلا يبأ لآ فارشألا :رظنا )١(
 ةفرط :لوسر نب :رظنيلف «نييماضهلا فارشألا ركذ ةفقرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )2(

 رهاوجلا :يمعنلا ؛يميقرتب 37١ ص ةفالسلا ةصالخ :يزامنلا ء.١١5 ص باحصألا
 مركلا حئانم :يراجنسلا 47١: ص «نيينسحلا لين :ةرابز «159 4118 ص فاطللا

 . 7١55 صا7



 ١ (ءاهلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب يلع نب دمح نب دمحأ نب نيدلا زع نب نيسح نب روصنم فيرشلا ©
 . يناثلا ماضه نب ىسيع



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١001

 (ما/1

 ()ءارمألا مشاوهلا فارشألا

 . ةتيْلُف ةداسب ًاضيأ نوفرعي امك ءءارمألا ةداسلاب ًاضيأ نوفرعيو

 .زاجحلاب 7"2ةينسحلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ
 نب ()ريمألا نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ فيرشلا بقع مهنف

 نب نوجلا ىسوم نب اضرلا هللا دبع نب يناثلا ىسوم نب رئاثلا دمحم
 نينمؤملا ريمأ نب طبسلا نسحلا ني:ننثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع
 . بلاط يبأ نب ىلع

 عبني ةرامإ ىلوت دق عرفلا اذه أر دمَحَم مشاه وبأ فيرشلا ناكو
 ىلع ًاريمأ ريمألا نيسحلا هوبأ:ناكو.:ءاتيؤقت:ّيرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ يف
 . عبني ىلع ًاريمأ رئاثلا دمحم هدجو ءعبنيو ةمركملا ةكم

 عبنيو ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ةرامإ هبقع نم ديدعلا ىلوت دقو
 سداسلا نرقلا رخاوأ ىتح يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ذنم نيرسلاو

 : يلديبعلا :رظنيلف ءءارمألا مشاوهلا فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نملو )01(
 ىق يدجملا :يرمعلا ,577 ص «باسنألا بابل :يقهيبلا «45 ص باسنألا بيذهت
 باسنألا يف يليصألا :يقطقطلا :5 ص ةكرابملا ةرجعشلا :يزارلا ,.06 ص باسنألا
 54١«. ص ١ ج نيمثلا دقعلا :يسافلا ء١15١ ص بلاطلا ةدمع :ةبنع نبا 21١ ص
 قحلم ةكم ءارمأ لوادج :روصنم نب دعاسم ٠7 « 4٠١5 ص باسنألا رحب :ةبنع نب
 لئابق مجعم :رساجلا 5١.« ص :فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم «تارجشملا
 .بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ؛(509/5) ةكلمملا

 . (ءاحلا) ةدام تحت ءزاجحلاب ةينسحلا فارشألا :رظنا (1)
 يف يدنشقلقلا كلذ يف هعبتو ؛ريمألا نسحلا» 49 ص ةرهمجلا يف مزح نبا ركذ دقو (؟)

 ءةقباسلا رداصملا يف درو امك هانتبثأ ام حيحصلاو 077١ ص 4 ج «ىشعألا حبصا
 . ٠١ ص بلاطلا ةينم قيقحت :ريمألا ميهاربإ ًاضيأ كلذ يف عجارو



 ١ هم (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مخيم

 , 7 يرجمهلا

 مهنمو «ةمطاف يداوو .ةمركملا ةكمب زاجحلاب مهبقع عرفت دقو

 ؛«ندذم ةدع ىلإ يرجعهلا سماخلاو عبارلا نرقلا يف حرت نم مهنمو ؛ ةدجيب

 ةلحلاو دادغبب قارعلاب ةارهو .ءناسارخ تسبب ناتسناغفأو ءدنهلا اهنمو

 . ")اهريغو ةواسب ناريإبو ماشلابو

 ءءارمأ ةعبرأ عيني ةنيدم ءارمألا مشاوهلا فارشألا نم مكح دقو

 : يلاتلاك مهو ءأريمأ رشع ةسمخ مهنم ةكم مكحو

5 

000 
(0 

 رئاثلا دمحم نب ريمألا نيسحلا ةكم ريمأ نبا ريمألا دمحم .مشاه وبأ

 هللا دبع نب نوجلا ىسوم نب اضرلا هللا دبع نبا يناثلا ىسوم نب
 يلع نينمؤملا ريمأ نبا طبسلا نسجلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا
 . ًابيرقت يرجهلا عبارلا نرقلا رجا نف“عبني ريمأ ناك .بلاط يبأ نب
 ناك .ريمألا نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع فيرشلا

 يرجهلا سماخلا نرقلا ؛ٌلئاوأقأ"عبارلا نرتقلا رخاوأ يف عبني ريمأ

 .ابيرقت

 دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم .ءرغصألا مشاه وبأ فيرشلا

 ةرمإ ىلوت نم لوأ وهو .عبنيو ةكم ريمأ :ريمألا نيسحلا نب ريمألا
 نيباسنلا لوق اذهو «ءارمألا مشاوهلا فارشألا نم ةفرشملا ةكم

 هيلع حلطصا ام فالخب مهل نيرصاعملاو نييبلاطلا باسنأب نينتعملا

 يبأ دهع نم تفرع ءارمألا مشاوهلا فارشألا ةقبط نأ نم نوخرؤملا

 نب هللا دبع نب دمحم رغصألا مشاه يبأ نب رفعج نب دمحم مشاه

 .ريمألا نيسحلا نب دمحم ربكألا مشاه يبأ

 . يلاتلا ءارمألا مشاوهلا فارشألا نم عبنيو ةنيدملاو ٌةكم ءارمأ قحلم : رظنا

 :هبنع نبا 2١7 ص يليصألا :يقطقطلا نبا ؛8 ص ةكرابملا ةرجشلا :يزارلا :عجار

 د «4 ص رخافلا ردلا : رهاطلا «اهريغو 17١ ص بلالملا ةدمع



3 
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 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١5

 هللا دبع نب دمحم رغصألا مشاه يبأ نب رفعج ؛لضفلا وبأ فيرشلا

 ةكم ريمأ ناك دقو :ريمألا نيسحلا نب دمحم ربكألا مشاه يبأ نب

 .ابيرقت يرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأ يف عبنيو

 ةكم ةرمإ ىلوت :ريمألا نيسحلا نب دمحم ربكألا مشاه يبأ نب هللا دبع

 قفاوملا /ه 5417 ةنس يفوت نأ ىلإ م57١٠ قفاوملا /ه 408 ةنس نم

 مشاه يبأ نب رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا ةتيلف وبأ فيرشلا

 :ريمألا نيسحلا نب دمحم مشاه يبا نب هللا دبع نب دمحم رغصألا

 21/4 ةنس ىلإ م85 قفاوملا /ه اال ةنس نم ةكم ةرمإ و دقو

 .م715١1 قفاوملا /ه

 م11 قفاوملا /ه 0717 ٌةلنس ىلإ ه ه8١ ةئس نم ةكم ةرمإ ىلوت

 . ًاعاجشو ًاميرك نيلداعلا ءارمألا نم ناك دقو

 مشاه يبأ نب رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب دمحم فيرشلا -

 :ريمألا نيسحلا نب دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم رغصألا

 . ةتيلُق هوخأ هنم اهعزتنا مث هيبأ ةافو بقع ةكم ةرمإ ىلوت

 نب رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ةتيلف نب مشاه فيرشلا
 نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نبا دمحم مشاه يبأ ع ب 1

 قفاوملا /ه 049 ةنس ىلإ ه 577 ةئس نم ةكم ةرمإ ىلوت :ريمألا
 .م1184 7

 رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ةتيلف نب مشاه نب مساقلا فيرشلا



 ١ حوو (ءاهلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 1182 كارملا ه8 هك ىلإ هه 845 نب نم هم رفا نلوت 1 ريعألا

 .م11١

 يبأ نب رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ةتيلف نب ىسيع فيرشلا- ١
 :ريمألا نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم مشاه

 ١١59 قفاوملا /ه ها/٠ ةئس ىلإ ه 08” ةنس نم ةكم ةرمإ ىلوت دقو

 .ما1

 يبأ نب رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ةتيلق نب كلام فيرشلا- ١

 :ريمألا نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم مشاه

 .ما11 قفاوملا /ه 057 ةنئس يف دحاو مويل ةكم ةرمإ ىلوت

 رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ةتيلق نب ىسيع نب دواد فيرشلا- ٠

 /ه هملا/ل ةئنس ىلإ ه 01/١ ةئش /يبأ ةاقو دطب ةكم ةرمإ ىلوت دقو :ريمألا

 .م١9١١ قفاوملا

 دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ٌةتيَلُف نب ىسيع نب دواد نب روصنم فيرشلا- 5

 نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم مشاه يبا نب رفعج نب

 .م957١1١ قفاوملا /ه 097 ةنس ةكم ةرمإ ىلوت دقو :ريمألا نيسحلا

 رفعج نب دمحم مشاه يبأ نب مساقلا نب ةتيلف نب ىسيع نب رثكم فيرشلا_ 6

 نيسحلا نب ريمألا دمحم مشاه يبأ نب هللا دبع نب دمحم مشاه يبأ نب

 قفاوملا /ه 5819 ةنس ىلإ ه 5417 ةتس نم ةكم ةرمإ ىلوت دقو :ريمألا

 .ةكم ىلع ءارمألا مشاوهلا فارشألا نم ريمأ رخآ وهو .م١٠٠١1 “0

 :امهو « نييساسأ نيعرف نم انل فورعملا بقعل او

 نب يلع نب نسحلا نب رثكم نب نعاطم فيرشلا بقع :لوألا عرفلا
 . "0نعاطم لآب مدقلا ذنم نوفرعيو ءدمحم رغصألا مشاه ىبأ

 .(ميملا) ةدام تحت «نعاطم لآ فارشألا :رظنا )١(



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١06

 يفو ءريمألا يمشاهلا ملاس نب يلع فيرشلا بقع :يناثلا عرفلا
 .رضاحلا تقولا يف زاجحلاب ءارمألا مشاوهلا فارشألا هبقع

 ذنم 29ريبكلا حودلا ةيرقب ةمطاف يداوو ةمركملا ةكمب نونكسيو
 بفيرشلا يف لوعمتجي مهو ءاثيدح ةدج نطوتسا نم مهنمو ,مدقلا

 نب نسحم نب نسح نب دمحم نب رمشغ نب بدنج نب دمحأ نب دمحم
 , "0ةتيلُق ةمركملا ةكم ريمأ نبأ نيسح نب هللا دبع

 :مهو "7عورف ةعست ىلإ زاجحلاب رضاحلا اندهع يف هبقع عرفتيو
 نب دمحم نب كرابم تيرتشلا بنوع كرايم روت قارشألا ب5

 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا ءيلع نب ميركلا دبع

 ْنب دلمحم نب حلاص فيرتكشللا بِسقع :(*"!حلاص ووذ فارشألا - '*

 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل“عماجتلا دجلا ءيلع نب ميركلا دبع

 نب دمحم نب فسري فجرا يطل #) ف سوي ووذ فارشألا - *
 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا «يلع نب ميركلا دبع

 عماجلا دجلا «يلع نب دمحم فيرشلا بقع : "دمحم ووذ فارشألا - *
 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل

 .ةمطاف يداوب حودلا ةيرقب ءارمألا فارشألا ةقيثو :رظنا )١(
 ةرجشملا :رظنا .178 .197 .155 ءال5 ص بلاطلا ةينم قيقحت : يمشاهلا ميهاربإ (؟)

 .مهعورفل ةعماجلا

 روصنم نب ميهاربإ فيرشلا نم ةيهافشلا تايورملا ىلع عورفلا كلت ةفرعم يف انعتسا دقو ()
 ءارمألا مشاوهلا فارشألا ةفرعم يف بلاطلا ةينم قيقحتتا : هباتكل ةفاضإلاب ريمألا يمشاهلا
 .«بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا ينب

 .(ميملا) ةدام تحت «كرابه يوذ فارشألا :رظنا (:5)
 .(داصلا) ةدام تحت ؛حلاص يوذ فارشألا :رظنا (5)
 .(ءايلا) ةدام تحت «فسوي يوذ فارشألا :رظنا (1)
 .(ميملا) ةدام تحت دمحم يوذ فارشألا :رظنا (0)



 ١ ةما/ (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم
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 دججلا «ىلع نب سرجه فيرشلا بقع :"2سرهجه ووذ فارشألا
 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا

 يلق مرو ناديا 101 ينال ديقورتخلا يتعود ووك نقل ردقألا
 . ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا

 :نلغ نبناهيلعص ني رقعج ةقيرشلا بقع 7599 قس ووك قارتخألا
 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا

 عماجلا دجلا يلع نب ديز فيرشلا بقع ديو ووذ فارشألا

 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل

 نب دمحم نب هللا ديع فيرشلا بقع 00م! دبع ووذ فارشألا

 .ءارمألا مشاوهلا فارشألل' غماجلا دجلا «يلع نب ميركلا دبع

 .(ءاهلا) ةدام تحت «سرجه يوذ فارشألا :رظنا

 .(نيسلا) ةدام تحت ءديعس يوذ فارشألا :رظنا

 .(ميجلا) ةدام تحت ءرفعج يوذ فارشألا :رظنا
 .(يازلا) ةدام تحت ؛ديز يوذ فارشألا :رظنا

 .(نيعلا) ةدام تحت هللا دبع يوذ فارشألا :رظنا



 ١و مهم

 عينيو ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ءارمأ
 ءارمألا مشاوهلا فارشالا نم نيرسلاو

 ريمألا نيسحلا فيرشلا
 عينبو ةكم ريمأ

 ملرمألا مشارف فارشألا دح نييوسوملا فارشألا دح

 له 4نرقلا رخاوأ يف عيني ريمأ

 م ةدرقا لارأ
 384-430 ةكم مكح ةكم قوت

33-59 - 
 ركش يلاعملا جا فيرشلا

 ه430-453 ةكم مكح

 يسرا ار ع
 ةيفع ضرفلأ هبو بقع ملو

 مول نذلا نيتاملسلا مهفلسو
 ءلرمألا مشاوشا

 هيخأ ةرتف ل ةككم ريمأ

 نيرسلا ةرامأ ىلوت امك

 له 556-565 ةكم ممأ

 له 564 نم ةبادب ةليدملا ريمأ

 ه 570-587 ةكم ريمأ

 م 593 ةئب رىبأ

 له 571-598 ةكم ويمأ

 دواد فيرشلا عم اهراتت

 رفلا انه نم ةك ءارمأ رمخأآ وه

 455-480 ةكن رمأ

 له 463 ةنم ةنيدملا ومأ

 له 480-518 ةكم ريمأ

 له 505 ةنس ذدنم ةتيدلل ريمأأ

 به 505 ةنم دعب ةتيدتل ومأ فه 518-527 ةكم ومأ

 زاجحلاب ءارمألا مشارطلل فارشألل عماخلا دا

٠ 
 مه 527-549 ةكم ويمأ

 موب فصت ةنبدقل ةرامأ ىلوت امك"

 هه 549-556 ةكم ورمأ

 ىبسيع همع عم

 ةنياملا ةرامأ ىلوت امك



١4 

 ءارمالا مشاوهلا فارشالل ةعماجلا ةرجشملا

: 0 
 ءارمألا مشارلا فارشألا دمج

 ا 3



 (ءاهلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5-0

1 0 
 0 0 ثم 0 0 00 5-5 34 رسل اديئسلا 0 2 ا 1
 00 00 11 0 تا ا

 0 1 هز رق 00 1 00
 در 07000 2 3 56 7

 كيلا مم ان 00 0 تل اإل 0 سل اربخإ ا
 زال ست خم دنادإم 7 ك : 1 /

0 0 0 5 00 0 0 
0 0 0 4 0 1 50 

 ا 01 وأي 1 0 00 هرم د بسسس

 1 2 61مل كرب نينجا ل ا 0 8
 دورا ديمدص حو تول 2 رن ب دج م هك ب و ا لارا 0 مل 1
 اعلا هاو درع د الئ انررت كاني زعل طر عوتولا حا“ نلاطسك مداره راب الاس ايش زل! 71
 يده الاب 0 2 7 0 02 2

 يما ع١ 1-2 مس و 500 ب : : م صرح ا ل الاساس اد شد نجوا هل ا را ب اع بك لو 20 |

 18 حاج اي ل او 2 0 1 0 :
 ' ج7 واسد هيو شل دغش بجلال وتتم ايعرش كتب ياسر سه تيكلاو ارب |:
 "3 ماخاب ارت لس الاس ضن أ عسفابس' 0 0 0 00 دوس أت خسلا
 2 تفس ع 0 5 مابا رح تعا

 01 تيا فريف اراشم

 ريمألا عازه نب كرابم نب هللا دبع فيرشلا مهنع ةلاكوو ءءارمألا مشاوهلا فارشألل ةقيث ةقبثو
 نيدباعلا نيز فيرشلاو يتاكربلا دعس فيرشلا نيبو مهنيب 0 ةيرقب عازنلا 2-5

 ه ١7١854 ةنس ةجحلا يذ 2٠١ يف ةخرؤم .ةمركملا ةكم ةمكحم نم ةرداص يتاكربلا



 (واولا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ل رع

 ةاول ١



 م م

 كبور



 11 (واولا) فرح /راححلا فارشأ مجعم

 (ماب/ 7

 تيكاربلا رومعلا ناربولا فارشألا

 , )تيكاربلا رومعلا ةركاوشلا قارشألل ةئالثلا ذاخفألا دحأ
1 000 7 

 نب ميهاربإ نب نسحملا دبع نب ريبو "7ورمع فيرشلا بقع مه

 .تيكاريلا ةفاك لج .تاكرب نب ورمع نب ميركلا دبع نب ركاش

 شيرشلا ريماع يم دخلا اله سارا يو حي رقلا ناك فكو

 قفاوملا/ه97١١ ةنس ةعقاو هعم“ةلو ةمركملا ةكم ريمأ دعاسم نب رورس

 نيا 200 ماا

 . !؟7رورس فيرشلا

 نب نيكسم نب روصنم فيرشلا يف رضاحلا دهعلا يف هبقع ليذتو

 .ماشلا ىدهب هبقعو

 خيش وهو ةرم نم رثكأ هب تيقتلا دقو ايلاح ناريبولا ريبك وهو
 هنع تذخأ نمم وهو ءديدسلا يأرلاو لقعتلاو ةمكحلاب فرعيو ونيف

 .(نيشلا) ةدام تحت ءرومعلا ةركاوشلا فارشألا :رظنا )١(

 .يتاكربلا ميشح فيرشلا تارجشم :رظنا (؟)

 57١. ص مالكلا ةصالخ ()

 .ةقباسلا رومعلا تاولعلا ةقيثو : مجار 69



 (واولا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 104

 .مهو ءانبأ ةعبرأ بقعأو .رومعلا فارشألا تايورمو تاما ضعب

 فيرشلا «هللا دبع فيرشلا :مهو ةعبرأ بقعأو :ناطلس فيرشلا ١

 . دمحم فيرشلاو «لداع فيرشلاو ءهلإلا لمع

 فيرشلاو «ًادجام فيرشلاو ءاناطلس فيرشلا بقعأو :رصان فيرشلا  ؟

 . ارساي

 فيرشلاو انراف فيرشلاو ءارصان فيرشلا بقعأو :راصن فيرشلا 01

 .ًايلع
 فيرشلاو ًانيسفع فيرشلاو ليد تفكيرشلا بقعأو * هللأ ديبع فيرشلا 2

 فيرشلاو ءميهاربإ فيرشلاو 1 يتم هربا و« انيوف
 .افسوي فيرشلاو ءًاداؤف فيرشلاو 0 فيرشلاو « نسحملا ديع



 0 (واولا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةرففرلا

 ةيواقنعلا "”ديلولا لآ فارشألا

 ماللاو واولا رسكب  اهنوظفليو (دّلَو ريغصت) ديلولا لآ فارشألا

 فارشألا تويب دحأ «ةددشملا ماللاو واولا رسكب ديلولاو  ةددشملا

 0 اعلا

 نسب سس و نس : مهف هن كيوم هرب كم دن كيما أ يسع قرت للا[ تقل :

 هل ني ا 0 هللا دبع

 ٠ مهو دل نم ةتس 50

 دومحم فيرشلا

 كيوحأ فيرشلا

 :رظنيلف ؛ةيواقنعلا ديلولا لآ فارشألا ركذ يف عسوتلا بغر نمل )١(

 ناميإ ؛198 ص رصم ةيورع :لولمش ؛55 ص ١ ج باسنألا رحب ليلذت :يعافرلا

 تالجس :ةيموقلا قئاثولا راد - 53١ ص ةيبهذلا زونكلا :رقص 07” ص نايرعلا :رماع

 مه 17١5 اه 17517 ةنس نم) نسح ينب فارشألا تابترم نأشب تاكرتو تاداهشإ

 دمحم دمحم فيرشلا نأشب 2٠١ ص تاعيابم لجس (م1888 - م1855 قفاوملا

 ةراحب هل لزنم نأشب رخآو «م18417 ربمسيد قفاوملا / م14 مرحم يف «ديلو هللا دبع

 177 ص تاعيابم 4 لجس «م8557١ قفاوملا /ه ١777 ةئس انقب نسح نب فارشألا

 قفاوملا /ه ١١689 ةنسل انق تافلملا رتفد 750 نيع :ةرهاقلاب تاظوفحملا راد

 م14

 .(نيعلا) ةدام ثحت «ةيواقنعلا فارشألا :رظنا (؟)

 .(لادلا) فرح يف اهركذ مدقتملا «يلادلا لآ عم مهترجشم :رظنا ()

 .(ءايلا) ةدام تحت ءطاسب لآ فارشألا :رظنا (:5)



 (واولا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 253

 . دمحم فيرشلا

 ىفطصم فيرشلا

 هللا دبع فيرشلا

 هبقع هيفو :نسح فيرشلا :يف بقعلاو ءهبقع ضرقنا مهعيمجو

 :مهريهاشم نمو
 ناعجش نمو .ديلولا لآ ريبك :يواقنعلا ديلولا دمحم نب نسح فيرشلا ©

 ءانق قاوكألا

 فارشألا ناعجش نم :يواقِنَعلا ٍديلَولاا دمحم نب هللا دبع فيرشلا ©
 .انقب ةيواقنعلا

 : يواقنعلا ديلولا دمحم نب”َنَسْنَح نب يبنلا دبع ريهشلا دمحم فيرشلا م

 .يلاحلا دهعلا يف مهريبك وهو



 ١ هدا (واولا)» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 مما

 نويناميلسلا ساهو ونب فارشألا

 .ةيناميلسلا 7بيطلا يبأ لآ فارشألل ةيساسألا ةثالثلا عورفلا دحأ

 نب نمحرلا دبع نب بيطلا يبأ دواد نب ساهو فيرشلا بقع مهف

 .ةيناميلسلا فارشألا ةفاك دج ناميلس نب دواد نب كتافلا يبأ هللا دبع

 : مهو لاجر ةتس نم عرفلا اذه سأر ساهو فيرشلا بقعأو

 رثكم فيرشلاو راتخم فيريشتلاو مزاج فيرشلاو دمحم فيرشلا
 .ةزمح فيرشلاو حلاص فيرشلاو

 ةافو دعب ةمركملا ةكم ةرانمإإ ساهو.-نب“ ةَوُسْج فيرشلا هنبا ىلوت دقو

 نب رفعج نب نسحلا حوتفلا يبأ نب ركش يلاعملا جات فيرشلا ريمألا

 11 اعلا وع ود فكل ةسضم كر  ةييولا ل دعت

 :مهو ةعبرأ نم ةزمح فيرشلا بقعأو

 «مناغ وبأ ىيحي فيرشلاو ءدمحم فيرشلاو «ةرامع فيرشلا

 ىبحي مئاغ وبأ فيرشلا هوخأ هيلع رمآتو «فالخملا ريمأ ىسيع فيرشلاو

 دج ساهو نب ةزمح نب ىيحي نب مناغ فيرشلا هئبا بقعأو «هلتق دعب

 .(ءاطلا) ةدام تحت «بيطلا يبأ لآ فارشألا :رظنا )١(

 8١( ص باسنألا رحب :هسفن فلؤملا 21574 ؛١١٠ ص بلاطلا ةدمع :ةبنع نيا(

 : يسافلا «5 ص رخافلا ردلا :رهاطلا ٠١8. ص باحصألا ةفرط :لوسرلا نبا «م7

 :يراجنسلا ؛145 ص ١ ىج مارغلا ءافش :هسفن فلؤملا 44٠« ص ١ ج نيمثلا دقعلا

 . 774 ص ؟ ج مركلا حئانم



 (واولا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5

 ةثام يلاوح يناميلسلا فالخملا ةرامإ مهيف ترمتسا يذلا مناوغلا فارشألا
 رضاحلا دهعلا يف مهبقعو ..يرجهلا عساتلا نرقلا نم أدب ةنس نيعبرأو
 . ؟7هناوغلا فارشألاب نوفرعيو اهلوح امو نازيج ةقطنمب

 ,(نيغلا) ةدام تحت ءمناوغلا فارشألا :رظنا )002(
 0 "7 ص ا حج نسحلا ءانثلا رشن : يلشولا



 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ضرع

 ءايبلا





 اهلا (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ماب/ه)

 ثرحلا سباي وبأ لآ فارشألا

 8 لآ 2 مهل لاقيو (ةدودشم ةحوتفم ءابو ةمومضم ءايب) سبيلا

 . ثرحلا

 نب "7سباي يبأب بقلملا لوألا ىلا دبع فيرشلا بقع مهف
 . بلاط يبأ /نب“ يلبع# نإ دعاسم نب هللا دبع نب نيعملا دبع

 ام ىلع «هللا دبع فيرشلا مهدج“ يف.ةدشو. ةمارصل كلذب اوبقل دقو

 .مهنيب ىوري

 قيضملاب مهنكاسم تناكو ةمركملا ةكمب رضاحلا دهعلا يف نونكسيو

 .اهب ةميدقلا مهنكاسمو مهكالمأ تلاز امو

 :مهريهاشم نمو
 لاجر نم ناك دقو : سباي وبأ هللا دبع نب باوث نب هللا دبع فيرشلا 0ك

 ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا ىف كرتشا دقو «زاجحلا كلم نيسح فيرشلا ةضهن

 لئابقلا :دعاسم :رظنيلف «سباي يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل )١(
 :رساجلا دمح ؛8624 .27 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم «”5 ص ةينانذعلا

 بلق :هفن فلؤملا «577 ص زاجحلا لئابق مجعم :يدالبلا «159 ص ١ ج مجعم

 .65 ص زاجحلا

 .(ءاطلا) ةدام تحت .«ثرحلا بلاط يوذ فارشاألا :رظنا (؟)

 . ةيلاتلا سباي يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (7)



 (ءايلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ هزل

 نيسحلا نب لصيف فيرشلا قفار نممو م06 قفاوملا/ه5*17 ةنس

 نم ءزجو ريطم ةليبق ىلع ًاريمأ ناكو «زاجحلا ىلإ داع مث قشمد ىلإ
 قفاوملا /ه170١ ةنس ىتح ةياس مكحي لظو ةنيدملا قيرطب ميلس ةليبق
 ةدجن ركذو .يزاغ فيرشلاو لصيف فيرشلا هانبا هنيعي ناكو ءما06

 دئاقو «م ١415 ةنس ديز فيرشلل راشتسمو ؛ةعطاقملا ريمأ ناك هنأ)

 نم ريثك هل تئاكو هئاكذ ةدححب ًافورعم ًاسراف ًارعاش ناكو 27ةيرس
 .ءانيالاو تاجوزلا

 ةيماشلا ىلع ًاريمأ ناكو : يثراحلا باوث نب هللا دبع نب دوعس فيرشلا ©
 . ةلخن يداوب

 يحاوض نم نابهد ريمأ :يئثراحلا باوث نب هللا دبع نب يزاج فيرشلا ©
 . ةدج

 )١( ص ةيئاطيربلا قئاثولا يف ةيبرعلا ةريزجلا :ةوغص ةدجن 88" ,



 نا“ ١



 م م

 بوك



 ١ (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 (ما/50

 ةيراجهلا ىيحي ووذ فارشألا

 نيعملا دبع يوذ نم 7)2دمحأ يوذ فارشألل ةسمخلا عورفلا دحأ
 . يراجهلا

 .دمحأ نب دعس نب ىيحي فيرشلا بقع مهف
 ثلا اذه سار يشي ةفيرشلا ناك دقو

 فارشألا رابك نم وهو : ىو انريسح فيرشلا هنبا يف هبقع
 فيرشلا :امه نينبا نم بقعأو .ةفاك-مهنع رضحي ناكو نيعملا دبع يوذ

 . دمحسم فيرشلاو هللا ديع

 ءةدجب مه رضاحلا دهعلا يفو ؛رحبلا عبنيو لخندلا عبنيب نونكسيو

 :مهريهاشم نمو
 هدنع تظفح يذلا وهو :يراجهلا نيسح نب دمحأ نب دماح فيرشلا ©

 نرقلا فصتنم يف تلمع يتلا ةميدقلا راجه يوذ فارشألا ةرجشم
 ريمأ يراجهلا ءام نبأ هللا دبع فيرشلا دهع يف يرجهلا رشع ثلاثلا

 .(فلألا) ةدام تحت «ةيراجهلا نيعملا دبع يوذ نم دمحأ يوذ فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا (؟)



 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ١ ها“

 .راجه يوذ رابك نم .يراجهلا دعس نب ىيحي فيرشلا وي

 دهعلا يف مهريبك وهو :يراجهلا نيسح نب دومحم نب دمحم فيرشلا #

 . هرابخأ تعطقناو ؛ قارعلا 9 حزن لق هوبأ ناكو «رضاحلا



 هابل 1١

 ةيراجهلا يحي يوذ فارشألا ةرجشم





 ١ نو (ءايلا) فرح /زاححلا فارش مجعم

 (ماباب)

 نويتاريخلا ىيحي لآ فارشألا

 00 لآ فارشألا عورف دحأ

 تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ىيحي فيرشلا بقع مهو
 هفلخو «نيترم ىئاميلسلا فالخملا ةرامإ ىلوت دقو تاريخ لا ةفاك دج

 مهل لاقي هتيرذو بقع هلو «يتاريخلا رديح لآ دج رديح نب يلع فيرشلا
 0 لآ

 فالخملا لامعأ كلم ايرقلع/ امو اكلم ىبحي فيرشلا ناكو
 ىيحي فيرشلا ىفوتو «هتريس تدمح دقو.ةديدع تارم (نازاج ةقطنم)

 نم ضيبلا ةيرق يف عسلا نم رخو ده م1264: ققارسلا /ع 1974 هيب
 ةماعلا ركشو دمحو ءايرس أفيرش ناكو ءاهب نفدو نازيج يداو لامعأ
 نم هنوك قيلي ًاحدم حدتما دقو دوجوملا قفنيو دوجلا بحي ناكو «هماعنإ

 :هنمو رعش هيف ليقو ءاقح ةوبنلا تيب لا

 اكيلاعن نم الارق ملا الو. كيلابم ونسي نأ ةرقلا يلي الام

 اكيلوف#لا اهيف ةباحعلا كن «تسيبأل نوفتملا كلجلا اهبآان

 ليسي يذلا لحفلا يداولا كلذ دمض يداوب ةبوبحم ةدلب نونكسيو

 .(ءاخلا) ةدام تحت «تاريخ لآ فارشألا :رظنا )١(

 :رظنيلف :هبقعو ىيحي فيرشلا ركذ يف عسوتلا بغرب نملو )١(
 امو 787 ص ١ ج يناميلسلا فالخملا :يليقعلا ؛48 ص دوعلا حفت :يلكهبلا

 لئابق :روصنم نب دمحم ١5١-259 ص تاراشإلا حضوأ :دومح نب دمحأ .اهدعب

 .155 ص نميلاو ةكم نيب :يدالبلا ء15 ص فئاطلا



 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ل

 رام ًابرغ هجتي مث «كلام ينب ةارس ثيح بنج هارس نمو افيف لابج هنم

 لامش رحبلا يف عفدي مث ءًايونج نازاج يداوو ًالامش ايبص يداو نيب
 .نازاج ةنيدم



 ١1 (ءايلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 (ا1/4)

 بيطلأ يبأ نب ىبحي ونب

 .نييتسحلا نييناميلسلا 27بيطلا وبأ ونب فارشألا عورف دحأ

 نب بيطلا يبأ دواد نب ىيحي لآ دج 'ىيحي فيرشلا بقع مهف
 . ينسحلا كتافلا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 : مهو ”!عورف ةدع ىلإ هبقع عرفتيو
 . ىيحي:#نب فيرشلا بقع :22خامشلا ونب
 . بحي ني/رادتفلا كفيرشلا بقع :2"رادهلا لآو

 . ىبحي نب ةورذ/فيزشلا بقع :29تاورذلاو

 . ىيحي نب ينيدر نب ىفاعم فيرشلا بقع :27ىفاعم لآو

 دبع نب دمحأ نب يرهوجلا فيرشلا بقع :0ةرهاوجلا لآو
 . ميهاربإ نبا نمحرلا

 انقرطت عورف ىلإ مهرودب نوعرفتيو «نازيج ةقطنمب نورشتنم مهو

 .اهعضاوم يف اهيلإ

 .(ءاطلا) ةدام تحت «بيطلا يبأ لآ فارشألا رظنا )١(

 . 5١ 2575 ص ٠ ج مركلا حئانم :يراجنسلا (؟)

 . 59١ ص نيينسحلا ليث :ةرايز 5١94: 27١8 ء١/3 ص فاطللا رهاوجلا :يمعنلا (9)

 .(نيشلا) ةدام تحت ءخامشلا لآ فارشألا رظنا (5)

 . (ءاهلا) ةدام تحت ءرادهلا لآ فارشألا رظنا (0)

 .(لاذلا) ةدام تحت «تاورذلا لآ فارشألا رظنا (1)

 .(ميملا) ةدام تحت .يىفاعم لآ فارشألا رظنا (00)

 .(ميجلا) ةدام تحت ؛ةرهاوجلا فارشألا رظنا (8)



 (ءايلا) فرح /زامجحلا فارشأ مجعم ١ هما

 (؟”ا/

 ةبسحألا ةلدابع ىبحي ووذ فارشألا

 ةلدايع دج «كرابم نب تاكرب نب ىيحي فيرشلا بقع مهو
 . مهركذ يتآلا ىبحي ينب ريغ مهو ؛7'2ةبسحألا

 ًافلخ ةبسحألا ةقطنمب ًاريمأ عرفلا اذه سأر ىيحي فيرشلا ناك دقو
 .تباث لا دج يلدبعلا تباث فيرشلل

 :ًاميدق مهريهاشم نمو
 ملو :ىيحي نب ميهاربإ نب دمحأ نب ةفه يبأب ريهشلا تاكرب فيرشلا ©

 7 ةلفنقلا ةقطنمب صعقم ةرامإ

 دومح لآ دج رامسم يبأ دومح فيرشلا تاوق نم ًادئاق ناك دقو
 ةقطنم ىلع ىلوتساو رامسم يبأ فيرشلا ةمهم تهتنا امدنعو ةيتاريخلا
 .ةصخاش هلالطأ تلاز امو ةقطنملا ىلع اريمأ هنيع .نازيج

 مهخيشو .ةبسحألا يداوب بضقلاو ةرقع يتيرقب نونكسي مهبقعو
 .زيزعلا دبع لآ تاكرب نب يلع فيرشلا يلاحلا

 :مهو عورف ةتس ىلإ نومسقتيو
 . نيسح كا

 .(نيعلا) ةدام ثحت «ةبسحألا ةلدابع فارشألا ؛رظنا )١(

 /ه 1778 خيراتب 84 مقر ةقيثو يكرت ةيعم ١4 رتفد :ةرهاقلاب قئاثولا راد : عجار اهي
 . تاكرب نب ىيحي فيرشلا اهيفو مام قفاوملا



 ١ ةهراجا# (ءايلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 ديسلا دفعا لاذ

 ذوعسم لأ

 ةبسحألا ةرامإ ىلوت عرفلا اذه سأر نيعملا دبع فيرشلا نأ ركذيو
 نصحب فرع يذلا نصحلا سسأ يذلا وهو ؛2ا7ىيحي فيرشلا هيبأل ًافلخ
 هتدحوو هتدهاش دقو « نيطلا نم ينبم وهو ءدبلإ ةبست 59 هيعفلا كليبع لآ

 يداولا لفسأب ةقطنملا سرغ عقيو ءرضاحلا دهعلا ئف همظعم مدهت لف

 .ةرقع ةيرق برف

 .يلدبعلا رباج نب دمحأ فيرشلا ةياور بسح )1(

 . يناثلا دلجملا روصلا قحلم يف : يلدبعلا نيعملا دبع فيرشلا نصح :رظنا (0)





 ةمح ١

 ةبسحألا ةلدابع نم يحي يوذ فارشألا ةزجشم

 | دومح ا |



 (ءايلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم ل

 ركل

 ةبسحألا ةلدابع ىيحي ينب لآ فارشألا

 ىيحي يوذ فارشألا ريغ مهو 2)ةبسحألا ةلدابع فارشألا عورف دحأ
 .مهركذ مدقتمل ا

 نب يىيحي نب يلع نب نسح نب ٠ ىيحي فيرشلا بقع مهو
 .ةبسحألا ةلدابع دج كرايم نب عازه نب ثيغ نب عازه

0) 

 :مثهنمو عورف ةدع ىلإ نومسقنيو

 نب نسح نب نيسح نب رباج نب_عيسح نب_زباج فيرشلا بقع مهو :رباج لآ
 .نركدملا نحر نب نلف

 ىيحي نب نسح نب دمحم نب نيساي فيرشلا بقع مهو :نيساي نبا لآ
 .روكذملا

 .روكذملا ىيحي نب نسح نب دمحم نب حجار فيرشلا بقع مهو : ةحجاورلا

 .ناطلس لآ

 . بضقلاو ةريعشلا يتيرق يف ةيسحألا يداوب ىيحي ونب نكسيو

 :مهريهاشم نمو
 . يلاحلا مهخيش وهو :يلدبعلا ناطلس لآ نسح نب ناطلس فيرشلا ©

 .(نيعلا) ةدام تحت «ةبسحألا ةلدابع فارشألا :رظنا )١(
 .ةيلاتلا مهترجشم :رظنا )غ0



 1 ةا/

 ةبسحألا ةلدابع نم فارشالا ةرجشم يعي نب لآ





 ١4 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

"41 

 ديز لآ ىيحي ووذ فارشألا

 .©)ديز يوذ فارشألل ةينامثلا ذاخفألا دحأ

 .ديز يوذ ةفاك دج «ديز نب ديعس نب دعاسم نب رورس

 افلخ ةمركملا ةكم مكح ذخفلا اذه سأر ىيحي فيرشلا ىلوت دقو

 اهب رمتساو م1٠18 قفاوملا /ه ,72ةنس دعاسم نب بلاغ فيرشلا همعل

 )١( (يازلا) ةدام تحت ءديز لآ فارشألا :رظنا .

 :ةيلاثلا 3 نآ نى بكي يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (؟)

 طباضم :رظنيلف «ديز لآ ىيحي يوذ فارشألا ركذ ةفرعم يف عسوتلا يف بغر نمل ()
 /ه ١١1 لوألا عيبر 54 خيراتب يكرت ةيعم ٠١ رتفد :ةيرصملا قئاثولا رادب زاجحلا

 ةبتاكم 8 ةطبضم 777 ةظفحم 5 رتفد .ةكم ريمأ ىيحي فيرشلا ىلإ م1417 قفاوملا

 :م1818 قفاوملا /ه ١155 نابعش !١ يف ىيحي فيرشلا نب روصنم فيرشلا نأشب

 ىيحي فيرشلا نم م4١18 قفارملا/ه 48 عيبر " يف 58 مقر زاجحلا 7 ةظفحم

 عيبر !١ يف الال مقر زاجحلا طباضم ا ةظفحم ءاشاب يلع دمحم رصم ىيلاو ىلإ

 :يراجنسلا ؛يلاعلا بناجلا ىلإ ىيحي فيرشلا نم م١187 قفاوملا /ه ١7757 يناثلا
 ١ ج كلملا ضيف :يولهدلا ؛1778 ص لودلا خيرات :نالحد ءاا17 مركلا حيانم

 مالكلا ةصالخ :هسفن فلؤملا ؛١01 ص 7١ ج ةكم خيرات :يعابسلا 07 48١. ص

 فيرشلا ”١ ص ا ١ ج مجعم :روبماز 2,856 ص ةلحرلا : ينونتبلا 4 "3١ ص

 فلؤملا .17" ص لوادج :دعاسم فيرشلا «45 ص فئاطلا لئابق :روصنم نب دمحم

 ءال١ ءا/٠ ص 1١6 ج ةيدنلا راهزألا :لامكلا ؛١5 ص ةيناندعلا لئابقلا نم :هسفن

 5 ج مانألا ةدافإ :يزاغ هللا دبع ء«5 ص بلطملا دبع فيرشلا خيرات يف ةلاسر :ةمش

 ةنرخا ء7ت7ا/ ص

 قفاوملا/ه ١١8 لوأ عيبر ٠١ يف ٠١١ ةبتاكم يكرت ةيعم ١١ رتفد :ةقيثولا :رظنا

 .«ةبترم هنأشب» مام



 (ءايلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 0

 مكحلا نع لصفناو 2«م14871/ رياربف قفاوملا /ه ١١47 نابعش رهش ىلإ

 ١ 1* ماع رصم ىلإ هجوتو ؛«يمعنملا ربنش فيرشلا لتقم ةنداح بيسب

 هتيالوو م1875 قفاوملا /ه ١١07 ماع اهب يفوتو م1878 قفاوملا /ه

 نب بلطملا دبع فيرشلا هفلخو .روهشو ةنس ١5 كلذب ةمركملا ةكمل

 , بلاغ

 ءالكو مهيفف ةيدايقلا ةيموكحلا بصانملا نم ديدعلا نولغشي ةرضاح

 فيرشلاك شيجلاب تاءاول مهنمو «يلع نب فراع فيرشلاك .ةرازولا
 هللا دبع نب دمحم نب ماشه فيرشلا دعاقتملا ديمعلا مهنمو رماع نب دماح

 .ديز لآ

 :مهريهاشم نمو

 ةبيط ةمجرت يولهدلا هل مجلرت -:رورس نب ىبحي نب روصنم فيرشلا ©
 مركلاو ةعاجشلاو ةباجنلا+ليكو .نسحبلا :قنت ةرد نيمأ :هيف لاق اممو
 ءاملعلا لضافأ مزالو يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع هقفت «لضفلا لماك
 ةمركملا ةكم ريمأ ماق مئاق ةباين ىلوت «هنارقأ قافف ًاسورد رضحو
 ةرماعلا هراد يف ءاهبو زع يف لاز امو بلاغ نب بلطملا دبع فيرشلا

 ةمركملا ةكمب ىفوتو هتريشعو هيوذ ىلع ةباهملا هل افصلا باب دنع يتلا
 .ءالضف ءابجن ًادالوأ فلخو ءالعملاب نفدو ه150١ مرحم ٠١ يف
 .كلذ ةينامثعلا ةلودلا لبقت ملو ةرامإلا هل تبلط دقو

 ىف ًاوضعو «ةيلاملل ًاريدم ناكو :روصنم نب اضر نب فرش بفيرشلا ©

 ْ .روصنم نبا هركذ ءزيزعلا دبع كلملا دهع يف ىروشلا سلجم
 /ه ١١08 ةنس ةمركملا ةكمب دلو :دعاسم نب ديز نب دمحأ فيرشلا
 عجر مث لوبناتساب هميلعت ةلمكتل رفاسو اهب ملعتو أشنو م٠189 قفاوملا

 ةيلاملا مهتاصصخم نأشب «ديز لآ ىبحي يوذ فارشألل ةيلاتلا ةقيثولا :رظنا )١(



 1 (ءايلا» فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 نميلا كلم لباقو ةيبرعلا راطقألا ىلإ هتارفس تددعت مث زاجحلا ىلإ

 هل خرأو ءدابآ رديح كلم لباقو دنهلا دالب ىلإ رفاسو ىيحي مامإلا

 ناويد هلو ًارعاش ناك يذلا ديز فيرشلا هيبأو وه ةيدنلا راهزألا بحاص
 ةكمب يفوتو م1407 قفاوملا /ه ١776 ةنس ةناتسألاب وهو رعش

 نمو «ةنس 9448 زهاني رمع نع :م1986١ قفاوملا /ه ١4٠5 ةمركملا

 : هرعش

 نوبغم كاذهوهلأيهم اذه يشاغ قلخلا ىلع هللا لعف نكل

 نوشمي عبطلا يفو ًالكش اهنودبا يف يشاوملا تاوس يندلا يف سانلاو

 فاقوأ فقو رظان ناكو ءءاضقلاو ضئارفلا ملع يف ةرهش هل تناك

 هفلخو ىيحي يوذل ةكرتشملاو ةصاخلا هدالوأ فاقوأو ناديمح نامثع

 ةروكذم ةديج راعشأ هل ناكو «يلاحلا“عازه نب هللا دبع نب لالط فيرشلا

 نم ىيحي يوذ فارشألا رابخلأ نضعب تذخأ دقو «ةيدنلا راهزألا يف

 .ىيحي يوذل_نم:ديز نب دمحأ نب ديز فيرشلا

 :مهريهاشم نمو
 هتمومع ءانبأ نم جوزتو ةكمب شاع :ديز لآ نسح نب دعاسم فيرشلا ©

 ىلإ بهذ مث ,ءم1847 قفاوملا /ه ١12٠١ ةنس بلاغ لآ نم ةفيرش نم

 م1898 قفاوملا /ه ١7١7 ةنس ةمراضحلا ةداسلا نم اهب جوزتو دنهلا

 ىلإ داع مث نيسحلا فيرشلا ةمركملا ةكم ريمأ مايأ يف ةكم ىلإ داع مث

 رديحب ةنس 8١ زهاني هرمعو ىفوتو ١9477 قفاوملا /ه ١5١ ةنس دنهلا

 1 .دنهلاب دابآ
 :مهنمو «ءانبألا نم ديدعلا بقعأو

 قفاوملا /ه ١717 ةنس ةيدنه مأ نم دلو :دعاسم نب دمحم فيرشلا ©

 ةكم ىلإ داع مث دنهلا ىلإ اهدعب داعو ةرتف ةكم ىلإ داع مث ه4

 .اهب يفوتو شاعو



 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارش مجعم ١م

 ةنس دنهلاب دابآ رديحب دلو :ديز لآ دعاسم نب نيسح نب رديح فيرشلا ©
 زهاني هرمعو ناتسكابب روهالب نكسي وهو ما قفاوملا /ه ه5

 ةمركملا ةكمب هب تيقتلا دقو «ةيسنجلا ىناتسكاب «ةئس ال٠ نآلا

 هينبا نم بقعأو ه ١2 -“ ةنس مهنع تايورملا ضعب نم هنم تدفتساو

 :امهو

 . لمحم تيرشلاو «لغانسم فيرشلا

 . هللا همحر «لورتبلا ةرازوب ًاراشتسم لمعي ناكو



 اه (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم

 ليعزبإلا روش ديعس روم وه دبع ل وه دب 0 بلو نب هذيلا روش نسب 0 7
 اكايسإلا ا! باغؤتلا ا تيكؤنإلا_ ا ىاكؤون للا سك نازل ايسح ) مى نب نار١ كاجو كلانا 0 ا

و ولا ا دار زلارا هلعشللازا درت ؤؤلابا ١
 يذلا ديس 217 دور لاا ريوسؤمؤلارا هل

 97 هم أ هرم فبإلا ١ روف اع ر ونزل ناز دوك. تاون ر 1
 ة بزر هوبا روبفعشش هير روصختت روصنعتني ع ب يحيا فخ زنزلا,ا ياحمد ا 7 0

 ىاكويلا تب فج يأ لاوو تاك يشل ريك بتلات ١ يضؤي

 ميشا ا 2 نيكو دقرسزلا ١ دولا وسو زلارا 0 2 ند "نل رووتوشلا ا كي طم + يطال درو

 ددرسؤ مولا ا ل خدم موف

 روسنم تبن هكيلو رمهنتنويو ررِمْسكبْل و ا ةظرلا ١ دهسا ر ناز 9

 ع فيد كتان فجوتزلا را يك نييك باكؤيإلا ا 0 يالا 0
 00 ردي ةزلاذ ددريؤم دال دق كانا دامو دلي رورسؤيزلاب ا يا 'ةميهنزلا رورم والا

: 
 ايس نسيباماو نسخش وام ننس

0 00 7 1 
1 1 1 _ 

 ر 7

0 0 0 
 دلل هلرعؤبإلا 1 0 0

 السا يقاعل يكرر ١ ”لوزيولاو ا مم دي

 مس  #«ةييسبل
 جيييسسللب ؛

 نع ىكيعز ل 2 م ملت رس 1 "

 ل زيي طل ## 108
 ا - . او هدو ١ + الل تدخلا | 00

 ا دمي "ازمه د. '

 3 تنلاؤروروت ووو 2 ١ 70 7 20 0 ب كا 1
 د . 7 72 ع هيغل

1 1 00000701071 
 املاهاشس |مم 66 000000 9

 ديز لآ ىبحي يوذ فارشألل ةيلاملا تاصصخملا ةقيثو

 ه ا7١ا/١ ةئسل ةبئن نويامهلا ةرصلا رتفد يف



 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 5 ذارش 4

 5 امك ع 'َ
 4 ل 1 1 8 3

 . م 4 2 00
 لكلا

 زياقماولو لا 0م ب طارلم داثوايسا# يرما كين يتداول يقع
 .مشرلوابسام_رث 9 فيارب دول ا

 كيلا يارد و سبع لزاافاعد ورفاو ا ملادش مل" را ثسح جرف 4
 .: هني ال نس لودر مك ةيدرنك ل اوكف اذ م نر زنك نين هجم راراو ا كرتقم اد أ لن تايداراعب 8|
 ' ملا يربج قامو .هرئاق : كرمي لز وك: مهلا هربت هررعو ناتففاو ديك هلوعربلط طكربا أ ان 0

و : انمق» كايا هند ساس ةدعافو وشم نشاذو نخاف“
 له | قا 00 ى

 دايفا هليقنزف ةلالاد قير
 خا جيش ئيدعلر تارذعاو منا نا

 0 قئدشما

لزي نرتب ررعأو نبم يئديبنملو نبتت الكا فقص ليتم هشام
 : | اةدب ددغلو عرمس ا

 ايل رومان تيفيك اكوام مدان ر ابو ره اط كشري شم نوبارم ري“
 9 0 امنا اق ١ ئاكارف افابو ن مب

 د 7 زكا و صاب ولو او هكاكسوف لن ل رثدد فرشوم هليفئزل اهدا تعا انم حلت!

 ملا لقا للعام اع رات «٠ ليل ا هنو افا ضنا تثر ةثوُع امم نسم | :٠

م يساطعا ىّن ىأ هلثلخا دئسائفما ٠١ ا
 يد دوالي قةمضلو هيلا مل هود 

 مخ 4 ش ش نت تلو لام
1 

' . : 

 اه 17717 ةنس لوأ عيبر 19 يف ةخروم ءرورتس نب ىبحي فيرشلا تاصصخم ن + ةقيثو - .٠ 5 5 6. :أنفب ةقش

 ةيكرت ةينس ةيعم ١؟ مقر.رتفد .؛ةوخأقلاب“ةّيموقلا قئاثولا رادب



١ 



 م م

 بوك



 ١ حوا (ءايلا) فرح /زاححلا فارشأ مجعم

 مم

 ءارمألا مشاوهلا فسوي ووذ فارشألا

 . "'7ءارمألا مشاوهلا فارشألل ةيساسألا عورفلا دحأ
 5) ا و 5 1
 ىلع نب ويركلا :ديغ ني كمسم نبأ فسوي فيرشلا بقع مهف

 . 9ءارمألا مشاوهلا فارشألل عماجلا دجلا وهو

 .ركاش فيرشلا ١

 . هللا ديبع فيرشلا - ١"

 .هللا دبع فيرشلا _

 .روكشلا دبع فيرشلا - ؛

 ىلإ لحر نم مهنمو ءةمطاف يداو ويبكلا حودلا ةيرقب مهنكاسمو

 ركاش نب ةيطع نب نسح فيرشلا مهنمو «لورجب رقتساو ةمركملا ةكم
 (ريمألا يمشاهلا هط نبا ثيغ نب هللا دبع فيرشلاو ريمألا ىمشاهلا

 نبا ميهاربإ فيرشلاو «ريمألا يمشاهلا ميركلا دبع نب ركاش فيرشلاو
 .ةدج ةظفاحمب ةماعلا قوقحلا سيئر ءريمألا يمشاهلا ركاش نب ةيطع

 .(ءاهلا) ةدام تحت ءءارمألا مشاوهلا فارشألا :رظنا )١(

 ,.155 ٠١٠١. ”١ 295 ص بلاطلا ةينم قيقحت :يمشاهلا ميهاربإ (؟)

 . ةيلاتلا فسوي يوذ فارشألا ةرجشم :رظنا (*)



 (ءايلا) فرح /زاجحلا فارشأ مجعم 4 ١6

 :مهريهاشم نمو
 دلو :ريمألا يمشاهلا فسوي نب دمحم نب هللا دبع نب دعس فيرشلا ©

 م١197 قفاوملا /ه ١8١ لاوش يف ةمركملا ةكمب يفوتو «ةيرقلا
 . ةالعملاب نفدو

 :ريمألا يمشاهلا فسوي نب دمحم نب روكشلا دبع نب ركش فيرشلا ©
 ةظفح نم وهو م1684 قفاوملا /ه ١7١ ريبكلا حودلا ةيرق يف دلو
 ةنس ىفوتو ةيرقلا دجسم ةباطخو ةمامإ يف هابأ فلخ دقو «هللا باتك

 :ريبكلا

 فارشألا خيش :ريمألا يمشاهلا هللا دبنع نب دعس نب قيتع فيرشلا ©
 .ةمركملا ةكمب ًارارط-هب_ تيقتلا نمم وهو ءءارمألا مشاوهلا



١4 

 ءارصألا مشوهلا فسوي يوذ فارشألا ةرجشم

 هللا ديبع ركلش روكشلا دبع



 م د

 اندست بكي



 دوصلا قحلم



 م م

 بوك



 ه١ 41١ ةنس ةمطاف يداوب رغيصألاب يميركلا روصنم نب يلع فيرشلا رصق لالطأ (50) مقر ةروص



 هديفحو روصنم نب يلع فيرشلا ءانبأ ربكأ دليلا ةمحر *«نيسحلا فيرشلا عم فلؤوملا (11) مقر ةروص

 ةمركلا كف ميناس تلم رأوا درع تيرخلا

 هدتم خل يل 5 ن 7 0 1 كب 4

 يداوب ةيدشرملا ةيرق لخدمب ...هللا دبع يوذ نم قميهللا لآ فارشألل راد لالطا (57) مقر ةروص
 قميهللا ديمحلا دبع فيرشلاو ه١ 495 نابعش ىف ةمطاف



 نفج يداوب رغيصألا ةيرقب رعفلا نيرش يبأ نصحو روس (614) مقر ةروص
 ها 4١١ ةنس لوألا عيبر يف



 دلا عم فل

 دما وصلا
 ةمطاف ىدا وب ةدمإعلا فرش_نب مب لب في -_ر

 | رةر رز مب
 بغي ل )56(١

4 

 ّة 3 ريتةءايباو شورحم
5 

 3 ١ ا/ ةنس رسخت
 نيب ىلع عليو بها 35



 ه١ 4 ١7 ةنس ىف مبدقلا ةكم ةدج قيرط ؟ 4 /ايكبيضاولفلاو ةبراغملا فارشألا عم فلؤملا (119) مقر ةروص

 يتاكربلا ميشح فيرشلا ةباسنلاو يرمعلا نتا ق!َووف تقيرتتلاو تاولعلا خيش ىلع فيرشلا ةروصلا يف رهظيو

 ٍِء

 ١ ةمطاف يداوب ةحلافملا فيخب . .ةحلافملا تارشأ ل دلا دحأ لالطأ (5/) مقر ةروص
 أ



 ةباسنلا مهعمو :ميهاربإ فيرشلا هنباو ةخحلافلا ربك كا,دعس فيرشلا عم فلؤملا (554) مقر ةروص

 يتاكربلا يزاغ ميشح لفيرشلا

 ١ هيض
 يذلا (ه١ 411 ةنس يفوت) يتاريخلا يمركم يلع نسح نب دمحم فيرشلا عم فلؤملا )7١( مقر ة هل كا

 ه ١541١5 ةنس ةدعقلا ىذ .ةطماص ةنيدم ىوتفلا هل تردص



 :ب ,روصنم خيشلا هراوجبو ةمراكملا خيش,يمّرتكملا دهنجأ نب دمحم فيرشلا اهنيمي ىلع (1/1) مقر ةروص
 هيل *

 ةمركملا ةطكح[إز ييمتلا يضاق يمركملا دومح

0 
 ا
-26 

 5 1 دب 127 _ ني. سم حسام رف 8 قب. فدل هن تقدس

 ريش يوذ هللادبع نب عازه فيرشلا مهنيبو ةمعانلا فارشألا ضعب عم فلؤملا (77) مقر ةروص
 ه1 411 ةنس نابعش يق يداولاب نايرلا ةرامإ زكرم سيئر يمعنملا



 بسبب وباب مذا

 يويدب نب فيرشلا لزنمب رحبلا عبنيب راجه هذ فارشألا نم عمج عم فلؤملا (7) مقر ةروص
 يراجهلا ضهان نب ماصع فيرشلا ةباسنلا اقوقو 8/ٌرصلأ راسي ىلعو (فلملا راسي ىلع) يراجهلا

 هذ 71/1١ ةنس يرلا



 اذ ١ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 لسلستلا

54١ 

 كر

 < نذر

5 

- 060 

05 

 /ا4م5 

584 

04 

 كا

00 

2007 

- 557 

 عورفلاو لئابقلل ةيساسألا سراهفلا

 «ثلاثلا ءزجلا»

 ةليبقلا مسا

 «فاكلا فرحا

 تيكاربلا ءامركلا فارشألا

 ةلدابعلا ةيدومحلا نانطبلا ءامركلا فارشألا

 ثرحلا تيفالكلا فارشألا

 (ماللا "فرحا

 .. ةيدومحلا .نانطبلا سابل لآ فارشألا

 ةشياجملا نادبل لآ فارشألا

 ةيواقنعلا يرصب ةباعل لآ فارشألا

 تيكاربلا قميهللا لآ فارشألا

 !ميملا فرحا

 نيزاوجلا يضام لآ فارشألا

 ديز لآ يضام ووذ فارشألا

 ةمعانملا يضام ووذ فارشألا

 اداوجلا كرابم ووذ فارشألا

 ديز لآ كرابم ووذ فارشألا

 ةربانشلا كرابم ووذ فارشألا

 ةووووو ووري للا

 هةييمروب وو وورؤا ابوي ورعرعع»

 01 ل ل

 ووويوعيمءبععلو

 ووو ووو و موو مم مج عع»

 ةءوويوو مم عع علا

 1 لل

 00000 لل

 ةوووزؤ يع

000000 

 هيريعوجة ووو و ءءء ع وعففف

 ووويو بوي فوفو وعلو

 ةيرروعووو وو ودوم ممررععم

 00011 لال

 ىمووومء معو ءوونوووررل#

 نوزوؤووؤوروويومييووومعفم

 ةهووؤوؤوؤ عي ورووور ود وي»»

 ووووووةووووورورورورلاا

 ودوني ووو ووو مم ورورلل

 هةيويورززرزوورردءيففعممو

 00 لل

 000111 لل

 ةحفصلا

 م١١١

151117 

111 

112- 

175 13 

11 1 

١5١6 

١7537 

 ة1/ ١١

11 2 

١١61١ 
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 1514 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 )غ(

 .(ه ١7960 ت) :اشاب تعفر ميهاربإ

 ل ةييدلا هرغاشمو سياتل ةيزاجسلا تالحرلا ريفا نيمرحلا ةلرمد
 .ه7١؟545 ةرهاقلا ١« ط «؛ةيرصملا بتكلا راد

 . (رصاعم) ريمألا يمشاهلاروصنم نب ميهاربإ
 نبا نسحلا ينب ءارمألا مشاوهلا فارشألا ةفرعم يف بلاطلا ةينم قيقحت -

 .م 1998١/ه 2١ ١4194 ط «توريب «نايرلا ةسسؤم «بلاط يبأ نب يلع

 ءزاجحلا لهأ فارشألا باسنأ,/َنيودتب نينتعملا ةفرعم يف فارشألا -
 .ه4١٠٠7+ ها 01 ط «توريب تاير ةسساؤم

 .(م 71 ت) ينابيشلا دمحم نب يلع :ريثألا نبا

 باتكلا راد ؛يرمدت مالتتتلا دبع 3: قيقحت .خيراتلا يف لماكلا

 .ه١5١! «.توريب «يبرعلا

 «نيرخآو انبلا ميهاربإ دمحم قيقحت «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا ديس اح

 .م٠1910 «ةرهاقلا «بعشلا باتك

 .(ه "١ ق ت) :نيسح دمحأ

 .ه917١١ هءبعشلا راد «ةرهاقلا ءرصم خيرات ةعوسوم

 ١5١5 ت) تاريخ لآ بلاط وبأ دومح نب دمحأ فيرشلا :دومح نب دمحأ

 .(ه

 «ةدج ؛١ ط «ينسحلا تاريخ لآ بسن ةفرعم يف تاراشإلا حضوأ

 . يونبلا عباطم

 .(رصاعم) روتكد : يبلش دمحأ

 ١«. ط «ةرهاقلا 7 ج «ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم -



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم 06

 .م 191/١ ةئس

 (نورصاعم) : حيلملا ديعس دمحمو ىسيع دمحم دمحأ

 عبط ؛(ءاعنصب ريبكلا عماجلاب) ةيبرغلا ةيتكملا تاطوطخم سرهف -
 .نميلاب راثآلل ةماعلا ةئيهلا «ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم فارشإب

 .(ه4١5 دعب ت) يناقروزألا ينسحلا نب ليعامسإ «يناقروزألا

 ةبتكم رشن «يئاجرلا يدهم قيقحت «نييبلاطلا باسنأ يف يرخفلا -
 ,ها9٠5١ ةئس ١ ط « يشعرملا

 نب رمع نب دمحم نب دومحم نب يلع نب ليعامسإ :بويأ ليعامسإ
 هاا 1/07 توبا نب ءاشتعاش

 184٠. ةنس «ةيناطلسلا ةعابطلا راد «سيراب يف عبط «نادلبلا ميوقت -

 ,/(هئق47->ت) دمحأ نب دمحم :سايإ نبا

 راد عيط ءىفطصم دمحم :اهقّمح. .روهدلا عئاقو يف روهزلا عئادب

 .ه)"٠8 .ةنس 618 ءةرهاقلا «بتكلا ءايحإ

 ديلولا نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم ديلولا وبأ مامإلا :يقرزألا

 .(ه ؟144 ت) يقرزألا

 هللا اطع ماشه قيقحت .راثآلا نم اهيف ءاج امو ةمركملا ةكم رابخأ

 .ها5١41١ ١( ط «ةمركملا ةكم ؛ةيراجتلا ةبتكملا :رشانلا «نيرخآو

 .(ه55١٠١ ت) يكملا يدسألا دمحم نب دمحأ :يدسألا

 مالغ ظفاحلا. د :قيقحت .مارحلا دجسملا رابخأب ماركلا رابخأ -

 .ه95١ ءدنهلا «ةيفلسلا ةعيطملا ء١ ط .ىفطصم

 .(ه "05 ت) يناهفصألا نيسحلا نب يلع جرفلا وبأ :يناهفصألا

 .توريب «ةفرعملا راد ط «رقص دمحأ ديسلا :قيقحت .نييبلاطلا لتاقم

 .هال594 ةنس 2” ط «ةيرصملا بتكلا راد «يناغألا

 .(هال45 ت) يناهفصألا دمحم نب دمحم دامعلا :يناهفصألا

 ةعبطملا .ءلصيف يركش. د :قيقحت .رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ



 ول عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 ه 1187 «قشمد ؛يملعلا عمجملا تاعوبطم :رشانلا «؟ ج «ةيتشألا
 .م 19415 -

 .(ه» ق يف شاع) هللا دبع نب نسحلا :يناهفصألا
 تاروشنم «ىلعلا حلاص روتكدلاو رساجلا دمح :قيقحت .برعلا دالب

 .ه178/8 ةنس ١. ط .ءضايرلاب رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماميلا راد
 . (ةرصاعم ةروتكد) رماع معنملا دبع ناميأ ءرماع ناميأ
 نرقلا نم لوألا فصنلا يف يرصملا عمتجملا يف مهرودو نابرعلا -

 . ١984 .بادآلا ةيلك ءةرهاقلا ةعماج ؛ةاروتكد ةلاسر «4
 .(ه ١7٠١8 ت) اشاي ىربص بويأ

 ىفاصفصلا :د ؛ىلوتم داؤف لديخجأ :د ةمجرت .«برعلا ةريزج أع اح

 7 .ه1407 ةنس ١ ط ميكرو ثتلل ضايرلا راد ءيسرملا دمحأ
 كك

 ١ ج .5 ط «تيوكلا «ةبورعلا راد ءرصعلا لهأ رصعو رصقلا ةيمد
 1١15:6. ةنس 205 .08 ص

 .(ه7515١ ت) ةمالساب هللا دبع نيسح :ةمالسأب

 :رشانلا 2." ط ءاهتندسو اهتوسكو اهترامع ,ةمظعملا ةبعكلا خيرات

 .ه١٠2١” «عةدج «ةماهت

 مزمز ركبو ميهاأربإ ماقم نم ىوتحا امب مارحلا دجسملا ةرامع خيرات

 .ها٠٠5١  ةدج ةماهت : رشانلا ,ء”"ث ط كلذ ريغو ربنملاو

 . يدادغبلا بيطخلا يلع نب دم ركن وبأ : يدادغبلا

 .توريب ,يبرعلا باتكلا راد ءدادغب خيرات

 .(ةرصاعم) «يساقاب هللا دبع تنب ةشئاع :د : يساقاب

 ةكم يدان تاروشنم «ةمركملا ةكم ؛«يبويألا رصعلا يف زاجحلا دالب



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم لدكفي

 .ه٠٠4١ ةنسل «ىلوأ ةعبط ءةكم راد ةعبطم « يفاقتثلا

 .(ه 7١1ةال' ت) تيبل دمحم : ىنونتبلا

 رصم يويدخ اشاب يملح سابع جاحلا معنلا يلول ةيزاجحلا ةلحرلا

 .ه ١179 ةنسل 2. ط ءرصمب ةيلامجلا ةعبطم

 .(ه١ 8! ت) لهس رصن وبأ : يراخبلا

 ةبتكملا «مولعلا رحب قداص دمحم :قيقحت «ةيولعلا ةلسلسلا رس

 .ه1187* ةنس «فجنلاب ةيرديحلا

 .(رصاعم) رقص نيسح يودب :رقص يودب

 ةعابطلا راد «ةيوبنلا ةرهاطلا ةرتعلاو برعلا رثآم يف ةيبهذلا زونكلا

 .ها١؟1/94ةنس ١« ةعبط ءةرهاقلاب ةثيدحلا

 .(ه1545١)(ماشبلا دمحم نب هللا دبع : ماسلا

 ىدل) ءطوطخم «قارعلاو زاجختلاو-دجت رابخأ يف قاتقملا ةينضخ-ج

 .(هئف ةروصم ةخسن فلؤملا

 .(ه588١ ت) هللا دبع نب نامثع :رشب نبا

 ؛ةثلاثلا ةعبطلا ؛ضايرلاب ميصقلا عباطم «دجن خيرات يف دجملا ناونع

 .ىأأ,86  ةتسل

 .(هالال4 ت) هللا دبع نب دمحم :ةطوطب نبا

 نبا ةلحرب روهشملا) رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت

 .ما٠195 ةنس «توريب رداص راد ةعبطم «(ةطوطب

 .(ه44ال ت) زيزعلا دبع نب هللا ديبع وبأ : يركبلا

 ءاقسلا ىفطصم :قيقحت .عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم

 .ه1٠4١ ةنس «توريب «بتكلا ملاع رشانلا

 . (رصاعم) يدالبلا ثيغ نب قتاع :يدالبلا

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا «عيزوتلاو رشنلل ةكم راد ءزاجحلا لئابق مجعم
 ما“



 ١1 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةعبطلا «عيزوتلاو رشنلل ةكم راد ,(ءازجأ )٠١ ءزاجحلا ملاعم مجعم -
 .ةمركملا ةكم ناك نلوألا

 ةنسل ١ ط ءرشنلاو عيزوتلل ةكم راد «ةيرثألاو ةيخيراتلا ةكم ملاعم
 ها

 .ه05٠4١ ةئسل ١ ط .عيزوتلاو رشنلل ةكم راد «ةمركملا ةكم ةيدوأ
 .ه4٠4١ ءةككم «عيزوتلاو رشنلل ةكم راد :رشانلا «نميلاو ةكم نيب -
 .هاآ07٠5١ ةنس .ةكم .عيزوتلاو رشنلل ةكم راد «تومرضحو ةكم نيب -

 . (عبطلل فوفصم) مامغلا كربو ةكم نيب -
 .ه08٠5١ ةتس ١ ط «رشنلاو عيزوتلل ةكم راد .زاجحلا بلق

 .(ه1004 ت) ىيحي نب دمحأ : يرذالبلا

 .ه1ا/4[ةرهاقلا فراعملا راد «,فارشألا باسنأ -

 ت) يلع نب نسحلا نب نِمحرلا:دبع/يضاقلا يلع نب نمحرلا دبع : يلكهبلا
 .(ه ١45

 : د هقتح (طوطخم) دمحأ نب دمحم فيرشلا ةلود يف دجسعلا ةصالخ
 .م6 ءايليسرم سنافورب ةعماج ءرارشوت ليبن

 .يليقعلا دمحم :هققح .دومح فيرشلا ةلود ةريس يف دوعلا حفن -
 .ه7٠41١ ةئس ضايرلا

 فلؤملا ىدل) (طوطخم) فيرشلا دالوأ ثداوح يف فيرظلا ةهزن -
 .(هنم ةروصم ةخسن

 .نمحرلا دبع نب يلع :يلكهبلا
 «بلاغ نب دمحأ فيرشلا ةلود يف بئارغلاو بئاجعلاب لصفملا دقعلا
 .ةدج ؛دالبلا راد عباطم «يليقعلا دمحأ دمحم قيقحتو ةسارد

 .(ه556 ت) قدنف نباب ريهشلا يقهيبلا يلع نسحلا وبأ :يقهيبلا

 ديسلاو ١ يئاجرلا يدهم :قيقحت .باقعألاو باقلألاو باسنألا بابل



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 .ها9٠1١ مق « يشعرملا ةبتكم «يشعرملا دومحم

 (ت)

 .(ها/07 ًايح ناك) :ينيسحلا دمحم نب نيدلا جات

 ديسلا :قيقحت .رابغلا نم ةظوفحملا ةيولعلا تويبلا يف راصتخالا ةياغ

 . قداص دمحم

 .(هال"١ ت) يتبسلا ينيجتلا فسوي نب مساقلا : يبيجتلا

 «سنوت «ايبيل ؛«ةباتكلل ةيبرعلا رادلا «بارتغالاو ةلحرلا دافتسم

 .ه6

 .(ه8174 ) فسوي نساجحملا وبأ نيدلا لامج :يدرب رغت نبا

 ميهف «زرحم لامج قيقحت .ةرهاقلاو ضم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 .ما١191 «ةرهاقلا «رشنلاو| باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «توتلش

 ثحبلا زكرم «توتلش ميهف,ئقيقحت ,« يفاّلا- لهَتملا ىلع يفاشلا ليلدلا -

 .ةمركملا ةكم «ىرقلا مأ ةعماج «يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا

 ت) ينارحلا مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ «مالسإلا خيش :ةيميت نبا

 .(ه

 ةعبط ةدجب ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد ء,مهقوقحو تيبلا لهأ لضف

 .يرهاظلا بارت يبأ خيشلا قيلعت ءه8٠4١ ةنسل ىلوأ

0 

 يكملا يمشاهلا دهف نب رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم :دهف نب هللا راج
 .(ه4605 تم

  ةيبرعلا تاطوطخملا دهعمب طوطخم «ىرقلا مأ ةيدوأ يف ىرقلا وست

 . (اهنم ةخسن ثحابلا ىدل) .ةيبرعلا لودلا ةعماج

 «ةليهلا بيبحلا دمحم : قيقحتب عبطو « ىرقلا غعولب ليذب وسلا ادام



 ا عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .م ٠١ ١547١ه/ 7٠١٠١ ط ؛ناقرفلا ةسسؤم : رشانلا
 دمحم قيلعت .فئاطلاو جوو سابع نبا ربحلا لضف يف فئاطللا ةفحت
 :يبدألا فئاطلا يدان تاعوبطم .ءاحقشلا روصنم دمحم «لامك ديعس
 . خيرات نودب

 .(ه 171 ت) يتربجلا هللا دبع :يتربجلا
 رهوج نسح :حرشو :قيقحت .رابخألاو مجارتلا يف راثآلا بئاجع

 ليجلا راد .ه85١ ةنسلا ١ ط «ملاس ميهاربإ ءيقوسدلا رمع
 .ما4 ةنس 2” ط «توريب

 .(ه54١5 ت) دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ :ريبج نبا

 رصع ةيلقصو ماشلاو قارعلاو ريترتَعلا دالبو رصم يف ريبج نبا ةلحر -
 ةعبطم ىرخأو ءه4١ ةيئس/“ تناوؤتين اراد ةعابط .ةيبيلصلا بورحلا
 .رداص رادو ةرهاقلا  رصم

 .ينميلا يفارجلا ميركلا دبع نب هللا دبع يضاقلا : يفارجلا

 2" ط :«توريب «ثيدحلا رصعلا تاروشنم «نميلا خيرات نم فطتقملا -
 .ها١*٠5ا/ل ةنسل

 ميهاربإ نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحم نب رداقلا دبع :يريزجلا

 .(ه91/1/ ةئس ًايح ناك) ه 95١ ةنس باتكلا فيلأت نم غرف .يراصنألا
 : قيقحت .ةمظعملا ةكم قيرطو جاحلا رابخأ يف ةمظنملا دئاوفلا ررد -

 ءرشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماميلا راد تاروشنم «ةرهاقلا رساجلا دمح
 .ه7٠1١ ضايرلا

 ه١٠٠7١ ديلاوم) .ينيسحلا يرفعجلا دحاولا ديع نب دمحم ديسلا : يرفعجلا

 انساك ماركا بيق يرق

 ءراصنألاو فارشألاو برعلا نم رصم لزن نم يف راتبلا فيسلا
 .م19758 ةنس .ةرهاقلا



 عجارملاورداصملا تيث /زاجحلا فارشأ مجعم لقش

 نايعجلا زعملا نب ىيحي نيدلا فرش مامإلا خيشلا :نايعجلا نبا

 .(هؤاث٠ تر

 .ةيلهألا ةعبطملا «ةرهاقلا «ةيرصملا دالبلا ءامسأب ةينسلا ةفحتلا

 .ما

 ةنس يايبتياق فارشألا ةلحر) فيرشلا ماقملا ةجح يف فيرظلا عومجملا -

 . ٠١ «5 حج ةرشاعلا ةنسلا «برعلا ةلجم  رساجلا دمح اهرشن ء(ه 68

 . (رصاعم) روتكد : ىيحي لالج

 .ةثيدحلا رصم خيرات يف لمجملا

 .(رصاعم) روتكد :برح ليمج
 تاروشنم «يعماجلا باتكلا ةلسلبب :قيويألا رصعلا يف نميلاو زاجحلا

 .مه]/4 992م «ىلوأ ةعبط «ةدج «ةماهت

 .(رصاعم) روتكد : يلع داوج

  نييالملل ملعلا راد «4 ج مالّسإلا لبق برعلا خيرات يف لضفملا -

 .دادغب ةضهنلا ةبتكم - توريب

 .(ه051 ت) يزوجلا نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ :يزوجلا نبا

 «ميهاربإ يلع قوزرم :قيقحت .نكامألا فرشأ ىلإ نكاسلا مزعلا ريثم
 .ه5١5١ ١ ط «ضايرلا .عيزوتلاو رشنلل ةيارلا راد

 «ةيملعلا بتكلا راد ؛ماحللا ديعسو ناضمر ميهاربإ قيقحت «ةوفصلا ةوفص

 2.1255 تورنت

 .عوبطم «ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا

 فسوي نب رفظملا نب نيدلا سمش (يزوجلا نبا طبس) :يزوجلا نبا
 .(ه165 ت) ىلغوازق

 .ه٠10١ ةنس «دابأ رديح «8 ج «نايعألا خيرات يف نامزلا ةآرم



 ا ااا كو وار ا ا كك ١ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم
 : سيروم سميج
 ء١ ط «فيلأتلل ىملاعلا بتكملا تاروشنم ؛نويمشاهلا كولملا

 . تلوريب

22 
 .(ه084 ت) يمزاحلا ىسوم نب دمحم مامإلا :يمزاحلا

 نب دمح :قيقحت .(ةنكمألا نم هامس قرتفاو هظفل قفتا ام) وأ نكامألا
 ءرشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماميلا راد «.(رصاعم) رساجلا دمحم
 .ه6

 . (رصاعم) يمزاحلا هللا ديع نب دمحأ :يمزاحلا
 ١4١١ .ةدج «ةثئيدحلا تاعوبطملا راد .باجح ةذبن نع باقتلا فشك ت

7 

 !(رضاعم)| يشبحلا دمحم هللا دبع : يشبحلا

 .توريب «ةيرصبلا ةيتكملا. «نميلاَّيف يمالسإلا ركفلا رداصم -
 .(ه860؟ ت) ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ :ينالقسعلا رجح نبأ

 ءقحلا داج ديس دمحم :قيقحت .ةنماثلا ةثاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا
 .ه1886 ةنس 2١ ط «يندملا ةعبطم

 .(ه 915 ت) يكملا يمئيهلا رجح نب دمحأ :ىيمئيهلا رجح نبا
 بتكلا راد «ةقدنزلاو عدبلا لهأ ىلع درلا يف ةفقرحملا قعاوصلا

 .م 199ة/ه ١47١ «توريب «ةيملعلا

 .دمحأ :زارحلا

 رابغلا نم نيظوفحملا نييولعلا ةداسلا بسن يف راصتخالا ةياهن -
 .(هنم ةروصم ةخسن ثحابلا ىدل) .ةيرصملا بتكلا راد ءطوطخم

 . (رصاعم) يناردبلا ىسوم نب زئاف .د : يبرحلا

 ةعبط «ضايرلا يردبلا راد «برح ةليبق مالعأ ضعب نع ةيخيرات تاركذم -
 .مهاة5ا١ا/ ةئسعءا



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم ١14

 راد - ضايرلا  رساجلا :قيقحت .جحلا قرط نكامأو كسانملا باتك

 .ها89١١ هقةماميلا

 حلاص نب بلاغ نب مزح نب دعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ :مزح نبا
 .(ه5"45 تر) يرهاظلا يسلدنألا

 «فراعملا راد ةعبط «لاسنفورب يفيل :قيقحت .برعلا باسنأ ةرهمج

 فراعملا راد ةعبط نوراه مالسلا دبع :قيقحت ىرخأو م1148 ءرصم

 .م157١ ةرهاقلاب

 لماك ريجشتو قيلعت «برعلا باسنأ ةرهمج يف بهذلا دئالق

 . يروبجلا

 ,(رضاعم) "يلع نب دمحم فيرشلا : ينسحلا

 ةكلمملاب ةيمشاهلا ةينسحلا رسألا باتسنأ ضعب يف ةيؤلؤللا دوقعلا

 .ه2١154١ قرهاقلا7«َيلَوَبَدِم ةبتكم «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .(رصاعم) نائملا دبع ناسح

 نامع «ةيمالسإلا ةبتكملا «5 ط تابجاوو قوقح ماحرألا ةلص

 .توريب ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد هه 6

 .(رصاعم) روتكد ءاشابلا نسح

 ةضهنلا راد رصم ء«راثآلاو قئاثولاو خيراتلا يف ةيمالسإلا باقلألا

 .ماأ «ةيبرعلا

 ؛ةيبرعلا ةضهنلا راد «ءازجأ " «راثآلا ىلع فئاظولاو ةيمالسإلا نونفلا

 م1355

 يجمانزورلا يدنفأ نيسح

 .ةرهاقلاب  بتكلا راد « خيرات



 دك عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .(رصاعم) روتكد ؛نمؤم نيسح

 ةنسلا « ١ ط .عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا  ةدج .شيرق خيرات

 ه8

 . زاجحلا يضام

 . (هال57" ًايح ناك) ينيسحلا دمحم نب نيدلا جات «ينيسحلا
 ديسلا قيقحت «رابغلا نم ةظوفحملا ةيولعلا تويبلا يف راصتخالا ةياغ

 .قداصلا دمحم

 .(ه 841/ ًايح ناك) ينيسحلا دمحأ نب نسحلا «ينيسحلا

 بتكلا رادب ىرخأو «يكملا مرحلا ,ةبتكمب طوطخم «ةرجشملا باسنألا

 .فلؤملا لوهجم ؛باسنألا يتاتكا مناي خيرات 047 مقرب ءةيرصملا

 /(ها0759-ت) دمحم نب دمحأ :يوارضحلا

 يكملا مرحلا ةبتكم يف/طوطخم,:ةكج#لئاضف يف ةدعملا رهاوجلا

 .(هنم ةخسن فلؤملا ىدل) يولهد ةبتكم خيرات 77 مقر

 مقر ةمركملا ةكم ةبتكمب طوطخم ءريسلا عيمج ةمتتو رشبلا خيراوت جات
 .(اهنم ةخسن فلؤملا ىدل) ١"

 جحلا ةرازو  ةمركملا ةكم ةبتكم ؛فئاطلا خيرات يف فئاطللا

 ١19. خيرات  فاقوألاو

 يارا يع لما: ينح
 جيلخلا تاسارد تاروشنم «ينامثعلا دهعلا يف ةمركملا ةكم ءارمأ

 .دارم ليلخ :د ةمجرت «,م11868 ١ ط «ةرصبلا ةعماج ؛يبرعلا

 . (رصاعم) ميهاربإ نب دمح :ليقحلا

 .ه٠٠5١ ةئس  ةيدوعسلا ط «بادآلا عمجمو باسنألا زنك -



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم لدن

 .(ه ١5757١ ت) :رساحلا دمح

 .ةماميلا تاروشنم «(ناءزج) ءةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لئابق مجعم

 .ها٠٠5١ ةنس ١ ط «ضايرلا

 ضايرلا رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماميلا راد تاروشنم «عبني دالب -
 . (خيرات نودب)

 (ةرصاعم ةروتكد) : ماسبلا دمحلا دمحم ةايح

 «ةروشنم ريتسجام ةلاسر «نميلا يف مساقلا نب دمحم هللاب ديؤملا مامإلا

 .ه1:5١ ةئسلا غ١ ّط ,عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا ؛«ةدج

 ١خ
 .(ه١٠7 ) يناسارخلا هيذادرخ نب دمحأ نب هللا ديبع : ةبذادرخ

 .1951/ ليرت «ناليل عبط .كلامملاو كلاسملا

 ”6235--ت) نسحلا نب يلع :يجرزخلا
 دمحم .هحقنو هححص «ةّيلوسرلا:ةلؤدلا خيرات يف ةيؤلؤللا دوقعلا

 .توريب رداص راد ءه559١١١ ةنس رصم لالهلا ةعبطم « لسع ينويسب

 . يراصنألا نسحلا نب يلع نسحلا وبأ :يجرزخلا

 ةرازو ءءاعنص .؟ ط .كولملا نم نميلا ىلو نميف كوبسملا دجسعلا

 .م1941 /ه ١5١1 «ةفاقثلاو مالعألا

 .(ه ٠١59 9 الال) رمع نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش :يجافخلا

 ءولحلا دمحم حاتفلا دبع قيقحت ءايندلا ةايحلا ةرهزو ايلألا ةناحير

 قفاوملا /ه 6١ ١785 ط ؛ةرهاقلا ءيبلحلا يبابلا ىسيع عبط

 .م11

 .(ه08١6 ت) يبرغملا نودلخ دمحم نب نمحرلا دبع :نودلخ نبا

 مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا «نودلخ نبا خيرات

 راد «؟ ج ؛١ ج «ربكألا ناطلس يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو
 .م19094١ «ينانبللا باتكلا



 1*١ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ : ناكلخ نبا
 )54١ 5٠١8ه(.

 ءرداص راد ءسابع ناسحإ :د هققح «نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو

 .انوريب

 : سيمخ نب هللا دبع : سيمخ نبأ

 .ةمجرتلاو ثحبلل ةماميلا راد تاروشنم «زاجحلاو ةماميلا نيب زاجملا
 .م 191/٠ /ه0٠4١ ةنس «ضايرلا

 .(ه٠78١ ت) يرايخلا دمحأ نيساي دمحأ :يرايخلا

 راد «يدرك هللا ديبع قيلعت ءًاثيدحو ًاميدق ةرونملا ةنيدملا ملاعم خيرات
 قفاوملا /ه ١41١ ةنس ء7 ط ءقيدوعسلا «رشنلاو ةعابطلل ملعلا
 .ما15'

 .(ها مال َتن) نمحرلا دبع نب ميهاريإ : يرايخلا

 وقادر ءابرغلا ةولسو ءابدألا ةفحت

 د

 . غابدلا دارم ىفطصم : غابدلا

 ةنس ١. ط .توريب «مالسإلا دهمو برعلا نطوم :برعلا ةريزج
 .ها187

 .(ه5 ت) يكملا نالحد ينيز دمحأ :نالحد

 ةنس رصمب ةيهبلا ةعبطملا «ةيضرملا لوادجلاب ةيمالسإلا لودلا خيرات
 .هالء5ك

 ةيلامجلاب ةيريخلا ةعبطملا ؛مارحلا دلبلا ءارمأ نايب يف مالكلا ةصالخ

 .ها86١١١ ةنس ءرصمب

 خيرات) .(ه 4850 ت) يناورهنلل مارحلا هللا تيب مالعأب مالعإلا هشماهب

 .(ةفرشملا ةكم
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 يعردلا يرصانلا هللا دبع نب مالسلا دبع نب دمحم : يعردلا

 .(ه8“17 تر

 : صيخلتو ضرع . يبرغملا يعردلا مالسلا دبع نبا يتلحر صخلم

 .ها101١ ٠75 ط «ءضايرلا «يعافرلا راد ءرساجلا دمح

 . (يرجهلا عباسلا نرقلا ت) مثعد نب سارف وبأ : مثعد نبا

 نب هللا دبع مامإلا ةريس  ةيروصنملا ةفيرشلا ةريسلا «ةيروصنملا ةريسلا

 ( يطاعلا دبع دومحم ىنغلا دبع. د :قيقحت .ه54١5 5917" ةزمح

 .ها5١4١ ةنسل ء«١ ط «لوألا دلجملا «توريب ءرصاعملا ركفلا راد

 . (رصاعم) سيعدلا مشاه نب فيان فيرشلا روتكدلا :سيعدلا

 ةنسلا ١ ط .ديشرلا عباطم  ةرونملا ةنيدملا ءرعشلاو 5 لوسرلا

 .ه 75

 .(ه7090١ ت) يولهدلا يافولا دبع نب راتسلا دبع : يولهدلا

 «(ناءزج) .يلاتلاو رشع كييلاثلانوقلا:ءابتأنر كذب لاعتملا كلملا ضيف

 7 يلو 1 يييرملا يكملا ءطلا هيك يراهم
 ةبتكم ؛طوطخم ءمرحلا لهأ مجارتل ةعماجلا مركلاو لضفلا دئاوم

 يف بابحألا ةفحت» ىمسملاو .يولهد مجارت 6 مقر «يكملارحلا

 .«باسنألا لاصتا نايب

 75 ؟4) يبالودلا دامح دمحأ نب دمحم رشب وبأ ظفاحلا مامإلا :يبالودلا

 ٠"ه(.

 «نسحلا كرابم دعس هثيداحأ جرخأو هققح .ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا

 .ه1٠4١/ ةنسلا ١« ط .ةيفلسلا رادلا . تيوكلا

 .(ه 9535 ت) يركب رايدلا نسحلا نب دمحم نب نيسح : يركب رايدلا

 «توريب ءرشنلل نابعش ةسسؤم «سيفن سفنأ لاوحأ يف سيمخلا خيرات
 .م1855/ه ١1١87 بجر ءرصم ةيبهولا ةعبطملا
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© 
 .(ها/58 ت) دمحأ نب دمحم : يبهذلا

 «ةلاسرلا راد :رشانلا - طوؤانرألا بيعش :قيقحت .ءالبنلا مالعأ ريس

 .ها٠5ه"” توريب

 .ديس داؤفو دجنملا نيدلا حالص قيقحت ءربغ نم ربخ يف ربعلا
 .م1955١ 195٠ «تيوكلا

 .(ه ا/ل”"” تر يسافلا عرذ يبأ نبا

 «برغملاب عبط «ساف خيراتو برغملا كولم رابخأ يف برطملا سينألا
 .م18847“ ةنس

 5و

 . (يرجهلا“عتاؤلاقّرَقلا  ت) لهس نب دمحأ :يزارلا

 «ةيمالسإلا برغلا راد :ؤشاتلا# ذر رهام. د :قيقحت .خف رابخأ

 .م1940 ءهتوريب

 .(ه50” ت) رمع نب دمحم نب نيدلا رخف :يزارلا

 ءمق «يئاجرلا يدهم :قيقحت .ةيبلاطلا باسنأ يف ةكرابملا ةرجشلا

 .ه4٠5١ ١( ط

 (ه ١١7١ ًايح ناك) يملعلا يماهتلا دمحم :نومحر نبا

 «ةيتسحلا ةنازخلا ؛فارشألا ريهاشم نم سافي نم ضعب ىلع فارشألا

 . ١١777 مقر طوطخم «طابرلا

 طوطخم ء«طابرلا ةماعلا ةنازخلا «ةرهاطلا ةيرذلا يف ةرهازلا مجنألا

 .د ١1544 مقر

 طوطخم «طابرلا «ةينسحلا ةنازخلا «بسنلا ريخ يف بهذلا تارذش -
 .د ١7/1 مقر
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 يناسغلا لوسر نب فسوي نب رمع ظفح وبأ فرشألا ناطلسلا :لوسر نبا

 .(ه595 ت)ز

 .فئاطلا «فراعملا ةبتكم رشانلا «باسنألا ةفرعم يف باحصألا ةفرط

 116521150 فر ديشر نسم اهواك

 .د اهققحو اهعمج ؛اضر ديشر دمحم تالحر#» «ةيزاجحلا ةلحرلا

 نسا فسر

 .(م1959 ت) يعافرلا دمحم نيسح :يعافرلا

 481١7 مقر  ةيرصملا بتكلا راد 45 ج  طيحملا باسنألا رحب باتك

 ا هك

 . (راونألا رون) باتك هليذبو

 .(هر3ذ عمم عيفر رمع دمحم : عيفر

 .ةكم «يفاقثلا ةكم يدان تاروشنمم ءرشع عبارلا نرقلا يف ةكم

 .(رصاعم) :روتكد «ليتروم دراشتير

 .يكولمملا رصعلا يف ةمركملا ةكمب ةيداصتقالاو ةيسايسلا لاوحألا

 قفاوملا /ه ١5٠005 ةنس 2١ ط .ضايرلا  دوعس كلملا ةعماج رشانلا

 .ما065

 .يناحيرلا نيمأ : يناحيرلا

 . /١9481 ةنس 28 ط «ليجلا راد «برعلا كولم

0 

 .(ه5١ ق ت) :روبماز

 يكز ةمجرت .يمالسإلا خيراتلا يف ةمكاحلا رسألاو باسنألا مجعم

 ةعبط ةرهاقلا ء7 ءزج 2١ ءزج «دومحم دمحأ نسح «نسح دمحم

 .ه١96١ «.لوألا داؤف كلملا ةعماج



 ١و عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .راكب نب ريبزلا

 .ةرهاقلاب ةيورعلا راد ءركاش دومحم قيقحت «برعلا باسنأ ةرهمج
 .ه١

 .ه95١١ ت .ىلكرزلا نيدلا ريخ : يلكرزلا

 برعلا نم ءاسثلاو لاجرلا رهشأل مهجارت سوماق - مالعألا
 ملعلا راد  توريب «م1985 ةنس 5 ط  نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو
 .ه٠٠5١ (.ه ط «نييالملل

 ء«فراعملا ةبتكم  (ه54١ ه١٠7١ ) هتلحر .تعمس امو تيأر ام
 .ةرهاقلا .اهتنس الو ةعبطلا الو ةعبطملا ركذت مل ءه797١ فئاطلا

 .دهاجم دمحم يكز

 .5 2١ ج .(ه335201-17208) ةنس نم ةيقرشلا مالعألا

 ليعامسإ نب دمحأ نب هللا دبعْني-ىيحينب دمحم نب دمحم :ةرابز نبا
 ءاه.183:ت) يناعتصلا ينسحلا ةرابز

 اهريغو نيينسحلا ةرتع تويب نم نميلاب نم باسنأب «نيينسحلا لين
 ةنس ىلإ ةينميلا ةسايرلاو حالصلاو دهزلاو ملعلا تويب نم
 يف 4  ةيلامكلا لئاسرلا ةعومجم نمض رشن .ه75
 .فئاطلا  فراعملا ةبتكم رشانلا «باسنألا

 .(رصاعم روتكد) يعليزلا رمع نب دمحأ : يعليزلا

 دهف كلملا ةبتكم تاعوبطم .بيلع يداوب ةنادمح نم ةيمالسإ شوقن
 .ه6١151١ ١ ط ضايرلا «ةيئنطولا

 «ةروشنم ريتسجام ةلاسر «(ه4487 - )7١١ ةيجراخلا اهتاقالعو ةكم
 .ه١٠١5١ ١ ط «ضايرلا ةعماج «تايبتكملا ةدامع  ةيدوعسلا

 فالخملا) نازاج ةقطنمل ةيجراخلا تاقالعلاو ةيسايسلا عاض وألا

 .م19987 -ه ١417 ةنس ١ ط ؛(يناميلسلا

 ةنيميلا  ةيرصملا تاقالعلا يف هرودو (ةداتق نب حجار) نيرسلا مكاح



 عجارملاورداصملا تبث /زاححلا فارش مجعم ١ بس

 .ها5+5 ؛ خيرملا راد ؛ندنل .ةكم ىف

 (س)
 .(ه ١5١05 ت) دمحأ :ىعابسلا

 .هأ5989١ ةئس ؟* ط «رشنلاو ةعابطلل ةكم راد .ةمركملا ةكم خيرات

 نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب نيدلا سمش ظفاحلا : يواخسلا

 .(ه ”4١ ت) نامثع

 .ه054١١ «ةرهاقلا «عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا

 .ه6١7١ هءرصمب ةيريمألا ةعبطملا ؛كولسلا ليذ ىف كوبسملا ربتلا

 م84 عبط .ةميرشلا ةنيدملا خيرات يف ةقيطللا ةفحتلا

 داوع راشب .دذ قيقحت «مالسإلا لود ىلع ليذلا يف مالكلا ريجو

 .م19940/ه517١ ةنس الط «تتؤريب «ةلاسرلا ةسسؤم «نيرخآو

 .(ماو6 تر يسودسلا ورهع نب جرؤم : يسودسلا

 . فئاطلا «فراعملا ةبتكم رشانلا «باسنألا

 .يناجرسلا بهذملا مجن ناطلس ” يناجرسلا

 .ةحودلا ءرطق «ةفاقثلا راد .برعلا لئابق باسنا عماج

 . (رصاعم روتكد) :روشاع ديعس

 «ٌةيبرعلا ةضهنلا راد «كيلامملا نيطالس رصع يف يرصملا عمتجملا

 .م1115

 :نورخآو روشاع ديعس
 تاذ تاروشنم «تيوكلا «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا خيرات يف تاسارد

 .ه08٠١5١ ءلسالسلا

 .(ه؟0/6© تر عبصألا نب مارع : يملسلا

 6 ةداح ءنوراه مالسلا كبيع :قىيقحت .ةماهت لابج ءافسا باتك -

 هال



 ١ عجارملاورداصملا تبث /زاححلا فارشأ مجعم

 : ىسوم ناميلس
 .نامع .ديز ريمألا تاركذم (م 1918 )1911  ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا

 . 9١ا/ل5 ةنس ء١ ط

 . (رصاعم روتكد) :يكلام ناميلس

 ةيسابعلا ةفالخلا طوقس ىتح فارشألا دهع ةيادب ذنم زاجحلا دالب
 ها .يضايولا ءزيزعلا كبع كلملا راد :رشانلا ,دادغيب

 : ينوناقلا ناميلس ناطلسلا

 ءرصم مكحل ينوناقلا ناميلس ناطلسلا هردصأ « رصم ةماع نوناق

 :لوتع ذاؤق دمحأ :د هيلع قلعو همج رث

 .(ه144 هفيلأت نم غرف) أشنم يندملا

 . فيرشلا يكملا مرحلا ةبتكم

 نب يمن يبأ دمحم نب نسحلا انالوم ةرجشم يف ةلاسر اهب قحلم

 ل مقر خيرات .ةمركملا ةكم ةبتكم «ةمركملا ةكم طوطخم .«تاكرب

 .(اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل)

 .(مم5”؟7 تر

 رادب .5 - ١ ءزج يدورابلا رمع هللا دبع قيلعت .بسهذلا كئابس -

 .ه08١11١ ١( ط «توريب «نانجلا

 نساحملا وبأ نيدلا لامج نب يلع نيَدلا رون تفيرشلا : يدوهمسلا

 .(ه١١4 ) يدرهمسلا نسحلا دمحأ سابعلا نب نيدلا باهش نب هللا دبع
 نيدلا يحم دمحم :قيقحت .ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو

 م35 .ةرهاقلا ةعبط 3و ءزج «ديمحلا ديع
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 تيس سس اس ااا

 راد ءاطع ىفطصم : قيقحتو ةسارد «نيفرشلا لضف يف نيدقعلا رهاوج

 .م115ه /ه16 ١( ط «توريب «ةيملعلا بتكلا

 :ولغأ فورعم نانس
 يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا لاوحألا «ةينامثعلا قئاثولا يف زاجحلاو دجن

 ؛ ىلوأ ةعبط «توريب («يقاسلا راد « ينامثعلا دهعلا لالخ زاجحلاو دجحن

 ما

 :قيقحتو ةسارد . مرحلا ةالوو تينلاو ةكم رابخأ يف مركلا حئانم

 :قيمحتو ةسارد 0 5 - 7” ءزج 001 ءرزج يرصملا ليمج 2

 مأ ةعماج «يرصملا هلبا دبع ليمح دادعإ 5 ءّرج ءايركز ةدجام. د

 يبه 6 « ىلوأ ةعبط ءىرقلا

 .(مدمأ  هدمز يمعتخلا كين مسالا وبأ : يليهسلا

 هط هيلع قلع ؛ماشه ند ةيوييلا» كسل ئئيسفت هت يف فنألا ضورلا_

 . خيرات كودي «ركفلا راد 0 عءزج (لعس فوؤرلا دبع

 سانلا ديس دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم : يرمعلا سانلا ديس نبا

 ةبتكم ؛ةرهاقلا ءريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يه رثآلا نويعغ-

 ها" « يسدقلا

 .(رصاعم) : ركب ديجملا دبع ديس

 ةنسل ١« ط «ءةماهت ةعبطم «ةدج ؛ جيجحلا بوردل ةيفارغجلا حمالملا

 .ها١٠5

 ا نا ا

 .ها5١ مل
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 ١ش
 يعفاشلا يسدقملا ليعامسإ نمح رلا دبع دمحم وبأ نيدلا باهش :ةماش نبا
 .(مها56 )

 .توريب ليجلا راد ؛ةيحالصلاو ةيرونلا نيتلودلا رابخأ يف نيتضورلا
 ةرازو «يمويب دمحأ :قيقحت . .نيتلودلا رابخأ يف نيتضورلا نويع
 .م1497 «.قشمد ؛ةقاقثلا

 ىلع ليذلاب فورعملا» عباسلاو سداسلا نيدقعلا لاجر مجارت -
 .توريب «ليجلا راد « نيتضورلا

 .(ه ٠١994 تا)::ئطوجلا رداقلا دبع دمحم وبا :يهيبشلا

 ةماعلا ةنازخلاب طوطخم .ساَفَب:ةرتهشش مهل نيذلا ءافرشلا تاتا ع
 . (هنم ةختتتت تقفلوَملا ىدل) د ١561 مقرب «طابرلاب

 ةعومجم نمض :.طابرلاب ةيتَسَطالاةنارْخَلاَِب طوطخم .تيبلا لآ لئاضف -
 .(هنم ةخسن فلؤملا ىدل) 7 مقر

 .(ه98١1 ت) ينيسحلا مقدش نب نماض :مقدش نبا

 هيت ترايطألا ةينآلا ءانبإ يبست يف راهنألا لالزو راهزألا ةفحت
 ةيتكملا «دادغب «تاطوطخملا ةزايح «ةماعلا راثآلا ةيريدم نم ةروصم
 .(اهنم ةخسن فلؤملا ىدل) ءةيرديحلا

 ىشعرملا ةبتكم :رشانلا «يئاجر يدهم :قيقحت .بابللا بل ةفحت

 ه1 دعبل ينيسحلا مقدش نب نسحلا نب ىلع : مقدش نبا

 «فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا ءلوسرلا يعرف يناث بسن يف لوقملا ةرهز -
 .ها"م١٠ ١ ط

 «ةيرديحلا ةعبطملا «ةنيدملا فارشأ بسن ىف ةنيمثلا ةرهزلا ةبخن -
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 0 ا لا

 . فجنلا

 .(ه7868١ ت) يتاكربلا نسحملا دبع نب فرش : يتاكربلا فرش

 رشن راد «سايلا نمحرلا دبع نب هللا دبع :قيقحت «ةيناميلا ةلحرلا
 ٠.توريب «برعلا ثارت

 .(اه97١٠" ت) ىنميلا هيقفلا يولع لآ دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم : ىلشلا

 راد ةخسن ءرشاعلا نرقلا رابخأ يف رفاسلا رونلا ليمكتب رهابلا انسلا

 .(اهنم ةروصم ةخسن ثحابلا ىدل) ةيرصملا بتكلا

 خيرات 5/944 مقر ءرشع يداحلا نرقلا رابخأ يف رردلاو رهاوجلا دقع

 تمكح فراع ةبتكمب ىرخأو «(اهنم ةروصم ةخسن ثحابلا ىدل)

 .خيرات )١55( اهمقر «ةرونملا ةنيدملاب

 . (رصاعيم رت يتلا لولمش لماك ىفطصم :لولمش

 ةنس ةينامثعلا ةعبطملا ١« طاءةرهاقلا ءاهلئابق نم رصم ةبورع

 .ما60

 .(رصاعم) يوانشلا زيزعلا دبع روتكدلا : يوانشلا

 ١. ج اهيلع ىرتفم ةيمالسإ ةلود ةينامثعلا ةلودلا

 .(ه١5١١ ت) يلع نب دمحم :يناكوشلا

 ةنس (؛ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطم غ١ ط ( عباسلا نرقلا دعب نم علاطلا ردبلا

 ه١

 .دمحأ :ةمش

 ةكم ةبتكمب طوطخم ؛بلطملا دبع فيرشلا خيراتب قلعتت ةلاسر

 . (هنم ةخسن فلؤملا ىدل) ةمركملا
 (ص)

 .(ه 447 ت) يحلاصلا فسوي نب دمحم : يحلاصلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ط «دابعلا ريخ ةريس يف داشرلاو ىدهلا ليس



 1555١ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 . (رصاعم) نيسح دمحأ روتكدلا : يواصلا

 رشنلاو تاساردلل ركفلا راد ؛ةقيقحلاو ةروطسألا نيب بوقعي ملعملا
 .ما5 «ةرهاقلا ١« ط «عيزوتلاو

 ه1 1 .تز غابصلا دمحم نب ملاس نب ديلا نب دمحم : غابصلا
 بتكلا راد ؛ماظعلا رعاشملاو مارحلا تيبلا رابخأ يف مارملا ليصحت

 .(اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل) 5١757 طوطخم «ةيرصملا

 .(ها014 ت) ليلخ نيدلا حالص :يدفصلا
 نيقرشتسملا ةيعمج :رشانلا ءريثر تومه قيقحت «تايفولاب يفاولا
 . ةيناملألا

 .(رصاعم) يوفصلا يوسوملا لضاف ديسلا :يوفصلا
 .ه١١51١ .وِدَصْلا ةغبطمب عبط .ناءزج «ةبيطلا ةرجشلا

 /( راقب زوتكد) فاوصلا ركب قئاف :فاوصلا
 .ةمركملا ةكم ءزاججلا ميلفإو ةينايمثعلا ةلودلا نيب تاقالعلا
 .ما14

 . يعافرلا يدايصلا 00 أ دمحم ديسلا :يدايصلا

 نمض رشن «ماشلاب ةيشرملا نوطبلا رهش ف ءاسببلا ضورلا رصتخم
 .فراعملا ةبتكم رشانلا .() باسنألا يف ةيلامكلا لئاسرلا ةعومجم
 . فئاطلا

 .دواد نب يلع يرهوجلا بيطخلا : يفريصلا

 ا حا :د قيقحت «نامزلا خيراوت يف نادبألاو سوفنلا ةهزن

 .رصم ةفاقثلا ةرازو «ثارتلا قيقحت زكرم 2١77 بتكلا راد ةعبطم
 (ض)

 يكملا ءايضلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ءاقبلا وبأ مامإلا :ءايضلا نبا
 .(ه86684 تر

 .فيرشلا .ربقلاو ةفيرشلا ةنيدملاو مارحلا دجسملاو ةفرشملا ةكم خيرات
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 تم سس مس ل ل ل

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «يرهزألا نيمأ «يرهزألا ءالع :قيقحت

 .ه18١5١ ع١

 | طر

 . يئاطلا يماللا يريغملا ديز نب دمح نب نمحرلا دبع : يئاطلا

 دمحم ميهاربإ. د :قيقحت .برعلا لئابق باسنأ ركذ يف بختنملا

 .ةيدوعسلا «ديزلا

 .(ه78١١ ت) رهاطلا حلاص دمحم نب يداهلا دبع : رهاطلا

 نرقلا ةياهن ىتح فارشألا خيرات ءرخاوألاو لئاوألا ربخ يف رخافلا ردلا

 «فيرشلا يكملا مرحلا ةيتكمب طوطخم «زيزعلا دبع كلملا راد ١«

 .(اهنم ةخسن فلؤملا ىدل)

 ت) يربطلا ينيسحلا ىيحي نب دمحم نبا رداقلا دبع نب يلع :يربطلا

 .(ه١٠1

 طوطخم «لامجلا فرشأ :قيقحت .يكملا خيراتلا يف يكسملا جرألا

 ةكم «ةيراجتلا ةبتكملا :رشانلا «تعبط ىرخأو «ةيرصملا بتكلا رادب
 .ه ١51١5 «ةمركملا

 ,(ه "٠١ ت) دمحم نب رداقلا دبع :يربطلا

 مأ ةعماجب «ةيزكرملا ةبتكملاب طوطخم «ةفالخلا تآشنمب ةفالسلا ةأشن

 . ىرقلا

 .(ه١٠1  '؟1؟5) ريرج نب دمحم رفعج ربأل : يربطلا

 دمحم :قيقحت .كولملاو ممألا خيرات ىمسملا يربطلا خيرات

 . خيرات نودب «توريب «ناديوس راد «ميهاربإ لضفلا وبأ

 .(ه 5195 ت) دمحم نب دمحأ : يربطلا

 :رشانلا «شوبلا مركأ :قيقحت «ىبرقلا يوذ بقانم يف ىبقعلا رئاخذ

 .ه ١51١6 «ةدج «ةباحصلا ةبتكم
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 .(ه57١1 ت) يربطلا ينيسحلا رد نب نيسي نت دمع نو كل ذيع نب. لف قي :يلع نب لمحتم :يربغلا

 رونا يدم“ ءظوطخت «نيبسلا يتب ةيألو:خيراتب نمزلا ءالضف فاعتإ >
 : قيقحتب 2١ ج عبط 2” جا(اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل) «يكملا
 .” ج 2١ ط «.ةرهاقلا «يعماجلا باتكلا راذ ء.نسح دمحم نسحم .د
 .ه ١4١ «ةرهاقلاب يعماجلا باتكلا راد

 .(ما/5٠١ ت) ابطابط يلع نيدلا جات نب دمحم :يقطقطلا نبأ
 ةخسن فلؤملا ىدل) ءطوطخم «نييبلاطلا باسنأ يف يليصألا

 .(ةروصم

 .نولوط دمحم نيدلا سمش :نولوط
 ةسسؤملا .ىفطصم دمحبق يقَتحَي نامزلا ثداوح يف نالخلا ةهكاف
 .رشنلاو فيلأتلل ةيرصملا

 .روتكد : نيسح هط

 .ما75 .ةرهاقلا «هونبو يلع

 ظر

 .(ه485 ت١ يشرقلا ةريهظ نب دمحم نيدلا لامج :ةريهظ نبا
 ةكم 4 ط .فيرشلا تيبلا ءانبو اهلهأو ةكم لضف يف فيطللا عفاجلا

 .ه ١91 «عيزوتلاو رشنلل زابلا راد ؛ةمركملا

0 
 .(ةرصاعم ةروتكد) نمحرلا دبع ةشئاع :ةشئاع

 يبنلا مأ  ه05٠4١ - يبرعلا باتكلا راد - توريب - نيسحلا تنب ةنيكس
 .ه5٠1١ توريب  يبرعلا باتكلا راد

 . (رصاعم روتكد) :يدادرلا ضئاع
 ةلاسر )١١51١  ١1588(« يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف رعشلا
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 كما ااا

 ؛ةيبرعلا ةغللا ةيلك - ضايرلا  دوعس مامإلا ةعماج ؛ةروشنم ةاروتكد

 .ها54١5١ ةنس ضايرلا  ةدج ةتكم ١ ط

 .نيدباع نباب ريهشلا نيمأ دمحم ديسلا ةمالعلا مامإلا :نيدباع نبا

 .ةرونملا ةنيدملاب تاعوبطملا ةرادإ ينسحلا

 . (رصاعم روتكد) : ينغلا دبع فراع

 ؛ةعابطلل رئاشبلا راد ءه155١ ه8 نم ةمركملا ةكم ءارمأ خيرات -

 .ه141١؟ ةنس ١ طا ةقشمد

 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةنانك راد «ةرونملا ةنيدملا ءارمأ خيرات

 1211 7 2 ةنكد

 , (هه 7786 ١ت) دمحأ نب نسحلا :شكاع

 - ١5١19 يناميلسلا فالخملا ناينَعأ ركذ يف يناورسخلا جابيدلا

 .ماأ4 -هاأ5١ م

 ط «يرشبلا ليعامسإ هققح ءرهدلا نايعأ خايشألا ركذ ىف رهازلا قئادح

 1417 ةنن

 فالخملاو ايبص فارشأ بسن ىف فاحتألا

 .رردلا دوقع

 .رطولا لين -

 . روهشملا نيسح نب دمحم نب نمحرلا دبع فيرشلا :نمحرلا دبع

 ءءارهزلا ةمطاف عورف يولع ينب تيبلا لهأ بسن يف ةريهظلا سمش

 دمحم :ةباسنلا هيلع قلعو هققح «هنع هللا يضر يلع نينمؤملا ريمأو

 ةنس ةلج ١ ط «عيزوتلاو رشنلل ةفرعملا ملاع «باهش ءايض

 .ه*
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 . هللا دبع نب فسوي رمع وبأ :ربلا دبع نبا

 ةعبطم ؛يواجبلا دمحم ىلع قيقحت «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 .ةرهاقلاب رصم ةضهن
 .(ه !١7١0 ت) ىكملا يدنهلا روكشلا دبع هللا دبع :روكشلا دبع

 يكملا مرحلا ةبتكمي طوطخم «ةمظعملا ةكم ءارمأو ةكم فارشأ خبرات -
 :(اهتم ةروصم ةخنت بفلوملا ىئدلال «فيرشلا

 .(ه577 ت) دمحم نب دمحم نب رمع نب نيدلا زع :دهف نب زيزعلا دبع

  توتلش دمحم ميهف :قيقحت .مارحلا دلبلا ةنطلس رابخأب مارملا ةياغ

 ةعماجب يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم «ةمركملا ةكم ١« ط ءءازجأ ؟

 .م 1944ه ١404 «ىرقلا مأ

 ثحبلا زكرم ؛ةروصم ةخسن طّوطخم >.ىرولا فاحتإ ليذب ىرقلا غولب
 7141 مقرب ىرقلا مأ ةعماج د ةكم  يمالسإلا ثارتلا رابخأو يملعلا

 . (اهنم- ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل)

 . يراصنألا سودقلا دبع :يراصنألا

 .ه84١ «ةدج «ةيزيزعلا نيعلا خيرات

 ةدس (ةروتملا ةئيدملا 7 ل :ةيفلسلا ةعطملا :ةروتملا ةنيملا زاثآ ت

 ها

 .(ًابيرقت ه191١ ت) يراصنألا ميركلا دبع نمحرلا دبع :يراصنألا

 ةبتكملا «يوطملا يسورعلا دمحم :قيقحت .باسنألا نم نييندملل ام

 . سنوت «ةقيتعلا

 . بيطخلا ميركلا دبع

 ا تف

 نب هللا دبع كلملا هللا ءاش نإ هل روفغملا ةايح نم روص :نيسحلا نب هللا دبع

 .(ه7١ا/١  ١؟99) نيسحلا

 ؛ةيمالسإلا ةراضحلا ثوحبل يكلملا عمجملا تاروشنم «يتاركذم
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 .ه7١٠51١ «نامع يف تيبلا لآ ةسسؤم

 .(رصاعم روتكد) دنسملا ىلع نب هللا دبع :دنسملا هللا دبع

 .ه7١51١ ةرهاقلا  رانملا راد «تيبلا ا نويسابعلاو نويولعلا

 .(ه750١ ت) يكملا مث يدنهلا يزاغ هللا دبع خيشلا :يزاغ هللا دبع

 كلملا ةعماج .ءطوطخم ؛مارحلا دلبلا رابخأ ركذب مانألا ةدافإ

 .(اهنم ةخسن ثحابلا ىدل) «ةدج «زيزعلا دبع

 .(رصاعم) :ةوار هللا دبع

 فئاطلاب فراعملا ةبتكم تاروشنم ؛مالسإلا روصع ربع ةكم ءارمأ

 .ها4١هال ةنس ١ ط

 .(رصاعم روتكد) .دجام معنملا دبع : معنملا دبع

 مظنلل ةلماش ةسارد  رصم يف“ مهموثتسرو كيلامملا نيطالس ةلود

 .ةرهاقلا  اولجنألا ةيتككم م1914 1١ ط ةيسايسلا

 .(هؤا ه+.مكم):رقعج ىبأ نب دمحم : ىلديبعلا

 .يدومحملا دمحم خيش :قيقحت .باقعألا ةياهنو باسنألا ان ا

 .ها5ة 17

 1 ت) يميجعلا رمع نب يلع نب ىيحي نب نسح : يميجعلا

 دينج دومحم نب ىيحي :قيقحت .فئاطلا رابخأ نم فئاطللا ءادهإ

 .ه٠٠4١ ةنس ؟ ط .فئاطلا  فيلأتلاو رشنلل فيقث راد « يتاعاس

 ثحابلا ىدل) ال مقر يكملا مرحلا ةبتكم طوطخم ءاياوزلا ايابخ
 .(هنم ةروصم ةخسن

 .دمحأ نب نيسح :شرعلا

 وأ كلم نم نميلا كلم ىلوت نم يف ماتخلا كسم حرش يف مارملا غولب

 .م191794 «ةرهاقلا عبط «يراس ساتأ بألا قيقحت ءمامأ

 .(ه 51١ ت) نسحلا نب يلع مساقلا وبأ :ركاسع نبا

 و ؛ةيبرعلا ةغللا عمجم ةعبط «قشمد خيرات
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 .(ه١١١١ ت) نيسح نب كلملا دبع : يماصعلا

 ةيفلسلا ةعبطملا  ةرهاقلا «يلاوتلاو لئاوألا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس

 .رداص راد  توريب ةعبطم ه٠ 5

 .داقعلا دومحم سايع :داقعلا

 . ةيرصملا ةيتكملا تاروشنم توريب «(نييمطافلا) ءارهزلا ةمطاف

 . (رصاعم) ىليقعلا دمحأ نب دمحم : يليقعلا

 راد  ةيدوعسلا «خيراتلا يف يبرعلا بونجلا وأ يناميلسلا فالخملا خيرات -

 .ه7٠5١ ةنس 7 ط  سفايرلا ةماميلا

 .(ه5١١١ ت) ىلع نب هللا دبع مامإلا نب دمحم :ةمالع وبأ

 باسنألا ةفرعمل باسحألا ةبخنو بابحألا ةفحتو بابلألا ةضور

 , (هنم ةخسن ثحام#:ىل) «ىرقلا مأ ةعماج ؛«(طوطخم)

 .(ه6١٠ا9 ت) .يقيدصلا نالع نب ىلع دمحم :نالع نبأ

 : قيقحت .داوجلا باهولا دبع تيب ءانبي نان دارم ديؤملا ليلجلا ءابلإ

 ضايرلا ؛يواقنع ليقع هللا دبع. د فارشإ  يدلاخلا دمحأ مازع دلاخ

 .دوعس كلملا ةعماج .بادآلا ةيلك  ريتسجام ةلاسر .ه 6

 .(رصاعم) :ءالعلا وبأ ىلع

 .مهاة5ال/ ةنس تاعوبطملا ةرادإ ١ ط - خيراتلاو اياوزلا نم

 .(رصاعم روتكد) :ناميلسلا نيسح نب يلع

 ةكرشلا عبط «كيلامملا نيطالس نمز ةيرصملا ةيزاجحلا تاقالعلا

 571 ةنس ةرهاقلا - عيزوتلاو رشنلل ةدحتمل |

 30 ط ةعابطلل ةنيدملا ةكرش ةدج .ةرونملا ةنيدملا خيرات نم لوصف

 .ه6 م

 .نوسوط رمع
 .ةيردنكسإلا عبط  نالا ىلإ ةنعارفلا دهع ىف رصم ةيلام
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 .(ه 150 ت) ىلع نب ناولع :ناولع

 ؛ةيرفعجلاو ةيولعلاو ةينيسحلاو ةينسحلا باسنأ ةرجش ةئيضملا رردلا

 . ةيرجح ةعبط

 نرقلا يف يفوت) يرمعلا يولعلا دمحم يلع نيدلا مجن فيرشلا :يرمعلا

 .(يرجهلا سماخلا

 ؛يناغمادلا يودهملا دمحأ :قيقحت .نيبلاطلا باسنأ يف يدجملا

 .ه94٠45١ ةنسل مق «نارهط ط

 .(ه418 ت) نسحلا نب دمحأ ديسلا :هبتع نبا

 «ثارتلا ءايحإ ةنجل :قيقحت «بلاط يبأ لآ باسنأ يف بلاطلا ةدمع

 «يضر رازن :قيقحتب ىرخأ ةعبطق ةتوريب «ةايحلا ةبتكم راد «رشانلا
 »غن واريب - ةايحلا ةبتكم راد  رشانلا

 . (اهنم ةروصم ةخسن ثحابلا َىَدَل) (طوطخم رجشم) باسنألا رحب

 .(رصاعم روتكد) يواقنع ليقع هللا دبع : يواقنع

 كلملا ةعماج  بادآلا ةيلك ةلجم .ىنسحلا ةداتق فيرشلا دهع ىف ةكم

 59 ا) ,م1988١ لوألا ددعلا :يناثلا دلجملا  ضايرلا 20-65

 .(ه"11/

 .(ه ٠١4٠ ت) يبرغملا يشايعلا دمحم نب هللا دبع :يشايعلا

 رشنلل يعافرلا تاروشنم ءرساجلا دمح ءه ٠١17 ةنس ةيشايعلا ةلحرلا

 .ه ١1٠5 2ك ط «عيزوتلاو ةعابطلاو

 . سورديعلا هللا دبع نب رداقلا دبع نيدلا بحم :سورديعلا

 تمكح فراع ةيتكمب طوطخم ءرشاعلا نرقلا رابثأ نع رفاسملا روتلا

 .(هنم ةخسن فلؤملا ىدل) 90١/577 مقر ةرونملا ةنيدملاب
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 .(ه )١51١ يوازغلا ميهاربإ نب دمحأ :يوازغ
 .ه ١401 ةنس ١« ط «ةدج ءرحس عباطم .بهذلا تارذش

 .(ه١5١٠ ت) دمحم نب دمحم نيدلا مجن : يزغلا

 .ناميلس ليئاربج هققح ةرشاعلا ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا

 . تاوؤريب

 . مانغ نب نيسح : مانغ

 : ويتم «يندملا ةعبط «دجن خيرات

 (ي)

 .ةزمح داّوف

 .ه١"07 ةيش_ ىرصم_ةّيفليَشْلا_ةعبطملا «برعلا ةريزج بلق

 .رمع دمحم :يرخافلا

 فسوي نب هللا دبع. د :قيلعتو قيقحتو ةسارد .ةيدجنلا رابخألا

 .ةيدوعسلا ءدوعس نب دمحم مامإلا ةعماج «يلبشلا

 . (ه877 ت) ينسحلا نيدلا يقت .دمحم نب يلع نب دمحأ نب دمحم : يسافلا

 رابك نم ةنجل :قيقحتب عوبطم .مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ءافش -
 . نيثزج يف عبط ؛ءاملعلا

 ,«تادلجم 8 «ديس داؤف :قيقحت .نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا

 .ه8060١ ةرهاقلا

 دمحم :د قيقحت .ءافرشلا ةكم ةالوو ءافلخلاو كولملا رابخأ يف عنقملا

 .ه5٠1١ ةنس 2١ ط «حالملا راد «يجنوتلا

 «يبهذملا ىفطصم :د قيقحتو عبط .ةكم خيرات نم ةفطتقملا روهزلا
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 .ه8٠5١ ةكم ءزابلا رازن ةبتكم :رشانلا ءلايروكسألا ةبتكم

 «ضايرلا «زيزعلا دبع كلملا راد «مارحلا دلبلا رابخأ يف ماركلا ةفحت

 .(اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىذل) م١١ 2 طوطخملا مقر

 . فيرشلا يكملا مرحلا ةبتكم ( (اهنم

 .(ه 7ا/؟ يلاوح يفوت) قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ :يهكافلا

 .ه ١ة١٠ال نق ط ء.ةكم .ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم ؛« شيهد نب

 ادفلا وبأ نيدلا رون لضفألا كلملا نب ليعامسإ نيدلا دامع :ادفلا وبأ

 .(هالا“'“ تر

 .م145 ؛ةيناطلسلا ةعابظلا راد « سيراب «نادلبلا ميومت

 .(هم١ال _ا/ا"ه) ميحرلا .دبغ نب_دمحم نيدلا رصان :تارفلا نبا

 ةنيدلا رع ءالجمل :قزر نيطنطيست ::قيمحعت :كولملاو لودلا خيرات

 .م19738 - ١915 .ةيناكيرمألا ةعبطملا «توريب «ناءزج

 .هيقفلا جرف نب دمحم نب دمحأ نب رداقلا دبع خيشلا : جرف نبا

 مقر يكملا مرحلا ةبتكم «طوطخم ؛ةدح خيرات يف ةدعلاو حالسلا

 . (اهنم ةروصم ةحكسن فلؤملا ىدل) .يولهد خيرات 258

 يرمعيلا نوحرف نب دمحم هللا دبع يبأ نب هللا دبع دمحم وبأ :نوحرف نبا

 .(هالالا/ بتك)

 مقر .ةيرصملا بتكلا راد ء.طوطخم «رواجملا ةيلستو رواشملا ةحيصنت

 . خيرات 8

 . (رصاعم) ينرقلا يلع يلغرف ظيفحلا دبع خيشلا :يلغرف

 .ه5٠5١ «.ةيدمحملا راونألا ةعبطم ةرهاقلا ءرصم ىف تيبلا لهأ

 .(ه ١7١5 ت) ينسحلا يولعلا دمحأ نب سيردإ :يلضفلا



 لملم عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .(هنم ةخسن

 .(رصاعم روتكد) هللا دبع دهف دمحم :رعفلا

 فصتنم ىتح مالسإلا رجف ذنم زاجحلا يف شوقنلاو تاباتكلا روطت -

 .ه0٠4١ ةماهت ؛ةلج ١. ط «يرجهلا عباسلا نرقلا

 ةلاسر «ينامثعلاو يكولمملا نيرصعلا يف زاجحلا يف شوقنلاو تاباتككلا -

 .ه4:8١ «ىرقلا مأ ةعماج «هاروتكد

 .(ه84١1١ تر يلبنحلا دامعلا : حالفلا نبا

 . يراجتلا بتكملا «توريب «به نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 .يلالفلا مشاه ميهاربإ :يلالفلا

 .م19475 «ةرهاقلا «يبابلا يبلحلا ةعبطم ١« ج ءزاجحلا تالاجر

 ذفنق نباب ريهشلا يلع نب نسج” نب دَمَحأ,سابعلا وبأ : ينيطنطسقلا قدنف نبا

 .(هم١٠ تر

 لداع قيقحت :؛«ينيطنسقلا_ بيطخلا (نيا:تايفوب فورعملا» .تايفولا

 .م1919/8 ةنس 5 ط «توريب ؛ةديدجلا قافالا راد «توريب ؛«ضهيون

 .(ه886 ت) دمحم نب رمع نيدلا مجن :دهف نبا

 ةكم " - 1١ ءزج توتلش ميهف :قيقحت .ىرقلا مأ رابخأب ىرولا فاحتإ

 خيرات نودب «يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم «ةمركملا

 زكرم .ةمركملا ةكم ١« ط ءزاب ىلع ميركلا دبع :قيقحت .5 ءزج

 .ه8٠5١ ىرقلا مأب يملعلا ثحبلا

 طوطخم) «نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا ليذب نيمكلا ردلا

 ىدل) ٠017" مقرب ىرقلا مأ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم ء(روصم

 :اهنم ةكس هفونلا

 دبع روتكد قيقحتو ةسارد ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رضخ رادب عوبطم
 .ه ٠٠١" ه 2١ 147١ ط :شيهد نب كلملا

 ةعماجي ةروصم ةخسن (طوطخم) :مارحلا دلبلا ةالو رابخأب مارملا ةيغب



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم ١1

 مقر مجارت «خيرات «ءيملعلا ثحبلا زكرم ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ

 . (اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل) ١١4٠

 هلباقو هعجار «نوبرسلا ةعماج «يهازلا دمحم : قيقحت . خويشلا مجيعم

 همها ؟ « ضايرلا ةيدوعسلا  ةماميلا راد تاروشنم .رساجلا لمح

 .(ه9١8 ت) بوقعي نب دمحم : ىدابآزوريفلا

 ةنيدملا 2م "ها يب غ 1555 1 عبط ؛ ةباط ملاعم يف ةياطملا مناغملا

 . ةرونملا ةنيدملا تاساردو كوحب زكرم عبط :ةرونملا

 . خيرات نودب «توريب ؛ليجلا راد ةعبطم ءءازجأ5 ءطيحملا سوماقلا

 قر

 .ها 17 نبيا ط «قشمد .طابيسألا فرش

 .(ه 45١ ٠١6 ت) ىسانكملا َدْمَحَم نب دمحأ سايعلا وبأ : ىضاقلا نبا
 ةبتكملا «(لاجرلا ءامسأ ٌيف”ناجتلا ةزد)ئىحسملا نايعألا تايفو ليذ

 .ه ١79٠ ةئس 2١ ط « سئنوت , ةقيتعلا

 . (رصاعم روتكد) ,ىس وه ملاس هللا دبع : يناطحقلا

 «ضايرلا مالعإلا ةرازوب تاعوبطملا ةرادإ ءريسع ةقطنم لاوحأو خيرات
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 تر ينامرقلا يقشمدلا دمح نب فسوي نب يبلط دمحأ سابعلا وبأ : ينامرقلا

 .(ما18

 : لوألا راثثو لودلا رابخأ

 .(ه٠٠١ ت) ينيسحلا ينيوزقلا يدهم ديسلا نيدلا زعملا :ينيوزقلا
 .ه187/ ةنس ١ ط «فجنلا ءاهريغو ةيقارعلا لئابقلا باسنأ

 .(ه488 ت) يفنحلا نيدلا بطق مامإلا :نيدلا بطق
 خيرات يف مارحلا هللا تيب مالعأب مالعإلا باتك ىمسملا «يبطقلا خيرات



 ١ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .ةفرشملا ةكمب ةيملعلا ةبتكملا ؛ةمركملا ةكم

 لامج دمحأ هيلع قلع ؛مارحلا دجسملا ءانبب مالعألا ءاملعلا مالعإ

 .ه7٠1١ ةئس 2١ ط «ىعفارلا راد تاروشنم «ضايرلا «نورخآو

 .ةيملعلا ةيتكملا «برعلا لئابق ةفرعم ىف بهذلا كئابس

 ميهاربإ :قيقحت .نامزلا برع لئابقب فيرعتلا يف نامجلا دئالق

 .ه87٠11 «ةئيدحلا بتكلا راد «ةرهاقلا «يرايبألا

 ؛ةيريمألا ةعبطملا 25 ءزج 2١ ءزج ؛ءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص

 .ها7١ ة(ةرهاقلا

 ملاع :رشانلا «جارف راتسلا دع :قيفحت! .ةفالخلا ملاعم يف ةقانألا رثآم

 . بتكلا

(0 

 .(ه17177 ت) يمظاكلا جرعألا رفعج نب دمحم نب رفعج : ىمظاكلا

 ةيرهاظلا ةبتكملا «.(طوطخم) ءرئاشعلاو لئابقلا باسنأ ىف دئاسلا كلفلا

 .(ه١١ال٠ ت) ىنيسحلا هللا دبع نب دمحم :تثيربك

 ةعبط «ملس نب ديعس دمحأ قيقحت «ةئيدملا نساحم ىف ةئيمثلا رهاوجلا

 .ه ١5 1١ا/ ةنس

 (رصاعم) . يبتك ليمج دمحم نب ريهز : يبتك

 .ه ١5١89 ةنس 2١ ط قةكم «رداهب ةعبطم .ةكم نم تالاجر

 .(هالا/ل5 ت) ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دامع ديؤملا :ريثك نبا

 .ه75١؟89 رصم - ةينيسحلا ةعبطملا «7” ءزج رشبلا رابخأ ىف رصتخملا



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم "64

 .ه1708١ ةرهاقلا ١17 ج ءال ج ةياهنلاو ةيادبلا

 .ةلاحك اضر رمع : ةلاحك

 .يبنتملا ةبتكم رشن «توريب ةعبط 24 ج نيفلؤملا مجعم

 نانبل  ةلاسرلا ةسسؤم ءءازجأ ا" ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم

 ه5 بلا © لي

 .(ه٠٠5١ ت) ىكملا يدركلا رداقلا دبع رهاط دمحم :ىدركلا

 ها ه1 ا ويركلا هللا تييوا ةكمتا ميوقلا ضيراتلا ب
 ه5 كلا يبلكلا بياس دمحم نب ماشه رذنملا وبأ : يبلكلا

 ةضهنلا ةبتكم  توريب «نسح يجان. د :قيقحت .بسنلا ةرهمج

 .ها٠5١ال ةنسلا ١ ط  ةيبرعلا

 . (ريثاعلا-نونقلا,ت) دمحم نب دمحأ :يناليكلا

 :رشانلا ,يئاجر يدهمو يشعَرَمةَوَمَحَم :قيقحت «باسنألا جارس
 . يشعرملا ةبتكم

(00 

 .(ه 174٠ ت) ينبللا ركب يبأ نب رفعج : ينبللا

 ةبتكم ؛(طوطخم) «نوديز نبال ةيدجلا ةلاسرلا حرش نوجش ثيدحلا
 .(ةنم ةرونع فلؤملا ئدل) .ر413 ةفركملا ةكم

 (م 1917ه ت) سنرول هدراودإ ساموت : سنروت

 رشنلل ةيلهألا ةعبطملا ءراجن دمحم ةمجرت «ةعبسلا ةمكحلا ةدمعأ

 .م 3٠١١ ةئس ءا ط «ندرألا «عيزوتلاو
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 .(ه٠59 ت) ىنابيشلا بوقعي نب فسوي .رواحملا نبا

 .رصنتسملا خيرات ىمسملا ةاهحلا ضعبو ةكمو نميلا دالب ةفص

 .م١90١ ةنس «ليرب ةعبطم «ندنلب عبط «نيرغفول ركسوأ :قيقحت



 ١م عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .(ه545 - )5١6” هللا ديع نب دمحأ سابعلا وبأ : ىربطلا بحملا

 يبابس ىفطصم ةرهاقلا ءاقسلا ىفطصم :قيقحت . ىرقلا مأ دصاقل ىرقلا

 .ما1 «يبلحلا

 .ه60١5١ هءةدج «ةباحصلا ةيتكم

 )٠١51  يبحملا نيدلا بحم نب هللا لضف نب نيمأ دمحم :ىبحملا

 .(ه١10

 نودب «توريب رداص راد ءرشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ

 . خيرات

 عبط «ولحلا حاتفلا دبع :قيقجيت «ةئاحلا ءالط ةحشرو ةناحيرلا ةحفن

 نودب «ةرهاقلا .هاكرشو ىيبلجلا/ يبأللا ئلسيع «ةيبرعلا بتكلا دايجأ رادب

 . خيرات

 .(رصاعم) :بلاغ بيدأ دمحم

 ثحبلل ةماميلا راد ١« ط «يتربجلا خيرات يف دجنو زاجحلا رابخأ نم

 .ها7946 ةئس «ةيدوعسلا «رشنلاو ةمجرتلاو

 . يزمر دمحم

 راد ةعبطم ١9446« ةنس ىلإ نييرصملا ءامدق دهع نم يفارغجلا سوماقلا

 .ةرهاقلا «بتكلإا

 .(ه ١54١8 ت) :لامك ديعس دمحم

 ديعس دمحم ةبتكم 25 ط ؛«١ ج «ةيدابلا راعشأ نم ةيدانلا راهزألا

 . خيرات نودب «فئاطلا «لامك

 . يسونسلا دمحم

 ةيسنوتلا ةكرشلا «سنوت «يفونشلا يلع :قيقحت «ةيزاجحلا ةلحرلا

 . عيزوتلل



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم ل

 .(ه ١١١١ ت) :كب قداص دمحم

 موي ىلإ رصم نم هجورخ موي نم أدب يرصملا جاحلا ريس يف ةلاسر

 .فئاطلا .فراعملا ةبتكم «هتدوع

 .رارض حلاص دمحم

 يدان «بتكلل ةيدوعسلا رادلا ؛موطرخلا ءرمحألا رحبلاو نكاوس خيرات
 .ه١٠4١ ماع «يفاقثلا ةكم

 .نورخآو متاح رداقلا دبع دمحم

 ١. ج لوألا دلجملا ءاهراثآو ميدقلا رصم خيرات ؛ةيرصملا ةعوسوملا -

 .(رصاعم روتكد) قلاخلا دبع يفيفع دمحم :يفيفع دمحم

 ء(ه59١٠ )977  رصم ىف ةيداّضتقالا ةايحلا يف اهرودو فاقوألا
 ,خيراتلا مسق «بادآلا ةيلك ءةرِماَمْلا#ةعمإج 214806 ريتسجام ةلأسر
 .م١194 ةنسل ١« ط .؛باتكلا ةماعلا ةيرصملا ةعبطملا «ةرهاقلا

 .(رصاعم) :يبرغم يلع دمحم

 ءةدج ءرشنلاو ةعابطلل ملعلا راد ءزاجحلا يف ةيعامتجالا ةايحلا حمالم
 .ها5#ه6 ةئسل ” ط

 تاونس ؛«ةدج ءرشنلاو ةعابطلل ملعلا راد «(ءازجأ :) .زاجحلا مالعأ
 . ةفلتخم عبطلا

 .(ه٠0٠1١ ت) :عيفر رمع دمحم

 عبط , يفاقثلا ةكم يدان تاروشنم «يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف ةكم
 .هاه١ ماع يفاقثلا ةكم يدان

 رورس نب هللا دبع لآ مشاه نب روصنم نب دمحم فيرشلا :روصنم نب دمحم
 . (رصاعم)

 ء١ ط «يئثراحلا ةعبطم «ةيدوعسلا «زاجحلا فارشأو فئاطلا لئابق
 .سهأ١١5١ ٌةئس



 ١ هإ/ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فا وش مجعم

 .ه6١5١ ةنس 2١ ط «هتيدوأ نم ضعبو زاجحلا يف نويعلا

 .(ه 507 ت) ىلحملا دمحأ نب ديمح :ىلحملا

 ينايسلا نيسح ديسلا عيزوت «ةيديزلا ةنلأ يقانب يف «ةيدرولا قئادحلا

 .نيرهنلا عماج ؛ءاعنص «ينسحلا

 .(رصاعم روتكد) ةدومح سابع دومحم : سابع دومحم
 بيرغ راد ءايقيرفأ لامش لودو رصمو ايكرت يف ةينامئثعلا قئاثولا

 .ه ١799 ةنس ىلوأ ةعبط ؛«ةرهاقلا «عيزوتلاو ةعابطلل

 . رهاظلا دبع نب نيدلا يحم

 دارم. د :قيقحت ءروصنملا كلملا ةريس يف روصعلاو مايألا فيرشت

 ١55١., «ةرهاقلا .«لماك

 . (مبأ 3 ت) يلع نب ليلخ دمحم :يدارملا

 ,دادغبب ىنثملا ةبتكم ةعابط رشح يناثلا نرقلا نايعأ ىف رردلا كلس

 .ه11 . نست تمل ةغبطم «ةرهاقلا ةعبط ىرخأو

 .(ه5١5 دعب ت) نيسحلا نب ليعامسإ :يزورملا

 ةيئطلا :يئاجرلا يذيع ديسلا نيف قيبلاطلا باننا ف قرحتلا <
 .ه504١ «ءىلوألا

 .يزملا فسوي جاجحلا وبأ رمع نيدلا لامج :يزملا

 . ةلاسرلا ةسسؤم عبط «لامكلا بيذهت

 رورس نم هللا نيع لآ  زوصتم ني دغاسم تيرشلا :روصتم نب دعاسم

 .(رصاعم)

 «ةكم «رضاحلا تقولا ىلإ اهحتف ذنم اهماكحو ةكم ءارمأ لوادج

 .ه88١ ةئس «ءةثيدحلا ةضهنلا ةعبطم ء١ ط

 .(اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل)  (طوطخم) ةيناندعلا لئابقلا نم

 .(ه55١ ت) يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ :يدوعسملا

 ندا يحسم دمحم :قئيفحتت .رهوجيلا نداعمو سهذلا جورم



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم ١4

 ةنيس 5 له ءرصمب ةداعس ةعبطم .غ5 لط ,ءاث ال ءزج «ديمحلا دبع

 ١15568., _ !”"م

 .(ه١5١١ تر ينيسحلا نيدلا ماظن دمحأ نب يلع :موصعم نبا

 عباطم ةنس .؟ ط ءرصم لكب ءارعشلا نساحم يف رصعلا ةفالس

 . 817 رطق «ةحودلاب ىلع نب ىلع

 « تووريب ؛يندملا مودصخم نبأ ةلحر «بيدألا ةوسأو بيرغلا ةولس

 .هاةدهرل ١( ط

 . يئاطلا يكملا يريغملا ديز نب نمحرلا دبع : يريغملا

 ديزلا دمحم ميهاربإ :د قيقحت .برعلا لئابق باسنأ يف بحتنملا

 تتر نيسحلا دمحم نب رداقلا دلع نب ىلع نب دمحأ نيدلا يقن : يزيرقملا

 .(مل5

 عا ,ةرهأقلا « يلايشلا نيدلا لامج

 :قرابشتلا ةنيلت «ةتارفألا نفر ئفراب ايم ىمألاو تابلاع
 .ما5 ةرهاقلا

 ةرهاقلا عبط ١ ج «راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا
 م

 ديعسو («ةدايز . ىفطصم دمحم :قيقحت .كولملا لود ةفرعمل كولسلا

 .ها894١ ةئس «ءةرهاقلا ء” ط ءروشاع

 :رشانلا ءيرصم دمحمو شيورد ناندع :د قيقحت .ةديرفلا دوقعلا ررد

 .م1110 «هقشمد «ةفاقثلا ةرازو

 :جيبلا لها لق ت



 ل عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .(ه4٠١5١ ت) هللا دبع دمحم :يرابيلم

 .ه00٠5١ ةكم ءافصلا عباطم «ىرقلا مأ رابخأ يف ىقتنملا

 .(رصاعم) : يماثقلا يحانم

 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «برعلا ةلجم دقن  زاجحلا لئابق مجعم -

 ,1؟5 ص ا ه٠٠4١ نابعشو بجر 25 2١ ج

 ت) يرذنملا يوقلا دبع نب ميظعلا دبع دمحم وبأ نيدلا يكز :يردذنملا

 .(ه37

 ةسسؤم «فورعم داوع راشب :د ؛«هققح «ةلقنلا تايفول ةلمكتلا

 ١7/514 ةمجرت) ,م١1981 /ها١٠4 ةنسل ء” ط «توريب «ةلاسرلا

 .(ةداتق - ١ ص 27 ءزج

 . ينسحلا ةزمح نب ٍدَمَحَم وْنَأ اللاب روصنملا مامإلا : هللاب روصنملا

 .ها05٠54١ «نميلا .ءاعنص-.ىربكلا نميلا ةبتكم ء«١ ج «يفاشلا

 /”يراصنألا قلع نب مركم نب دمحم : روظنم نبا

 راد ؛توريب «طايخ فسوي فينصتو دادعإ «طيحملا برعلا ناسل

 . خيرات نودب «برعلا ناسل

 .(ه١٠١١ ت) هللا دبع نب انهم نب هللا دبع نب ىفطصم :انهم

 فلؤملا ىدل ؛طوطخم) ةيزاجحلا فارشألا بسن يف ةينامحرلا ةحنملا -
 .(هنم ةروصم ةخسن

 .(ه٠1548 ت) يكملا يوسوملا نيسحلا يلع نب سابعلا : يوسوملا
 41111 ةكن محلا قرسوملا ةلغر «يببنألا ةنمو نييلجلا ةهال د

 .هأ197 ةئس ءرصمب تعبط

 .(رصاعم) : يلع دمحم ىسوم

 .رشنلاو ةعابطلل يبرعلا ثارتلا راد «يلع نب نسحلا مامإلا تيبلا لآ

 ثارتلا راد «5 ط ءهنع هللا يضر نيسحلا مامإلا :ءادهشلا ديس

 .ةرهاقلا «يبرعلا



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم لولا

 ةنس 2١ ط ءءاعنص ؛تيبلا لهأ ةسسؤم .«فلزلا حرش فحتلا

 ه١

 .(م5ال ت)

 دمحم ميهاربإ :د قيقحت .جوو فئاطلا لئاضف ضعب يف جهملا ةجهب

 ه1 ماع 20 له ليدلا

 )نم
 .(ه1147 ت) .يسلبانلا ليعامسإ نب ينغلا دبع : يسلبانلا
 ميدقت ءزاجحلاو رصمو ماشلا دالب ىلإ ةلحرلا يراسل ةقيتسلإ ا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .يديره ديجملا دبع دمحأ. د :دادعإو
 .ما15

 .(ه.444 ًايح ناك) :ورسخ رصان

 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط .بياشلا ىيحي ةمجرت «ةمان رفس
 .ما6 ةرهاقلا

 . (رصاعم روتكد) :ديشرلا رصان

 خيرات تاساردل ىلوألا ةيملاعلا ةودنلل مدق ثيح ؛ةكم اوخرؤم دهف ونب

 18 11 ةنسلا :ةلجمب رشن بهااثؤال ةنيس ةيبرعلا ةريزجلا

 .408 ص

 .يناهبنتلا ليعامسإ فسوي :يناهبتلا

 ةنس ؟ ط  يبلحلا يبابلا ةعبطم  ةرهاقلا ءدمحم لآل دبؤملا فرشلا
 .ه5

 :ةوفص يحتف ةدجن

 «ثلاثلا دلجملا (زاجحلاو دجن) ةيناطيربلا قئاثولا ىف ةيبرعلا ةريزجلا
 .م 1١9948 ةنس ء١ ط «توريب «يقاسلا راد "5 ١و١ _ /1 ١



 55١ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 نرقلا ت) يفجنلا ينيسحلا يلع نيدلا ديمع نب دمحأ نب دمحم :يفجنلا

 . (يرجهلا نماثلا

 .فارشألا ةداسلا لوصأل فاشكلا رجشملاب ىمسملا باسنألا رحب

 - خيرات  ةيرصملا بتكلا راد (يديبزلا ىضترم دمحم تاقيلعت هيلع)

 .(اهنم ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل) "8 مقر

 . (ه 7١1 ت) يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ ةجحلا ظفاحلا : يئاسنلا

 هل مدق ؛ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ

 ةبتكم «ةرهاقلا ءدومحم نسح نمحرلا دبع هثيداحأ ضعب جرخو

 .ه5٠5١ ناضمر «بدألا

 .(ه. ٠١58 ت) يلع نب هللا دبع : ينامعنلا

 كلملا ةعماجي طوطخم «يناهبلَسلا ف الخملا تايفو يف يناميلا قيقعلا -

 .(اهنم ةروصم“ةخنين ثحابلا ىدل) ؛ةدجب ءزيزعلا ديع

 .(ه١١ ق ت) .يناميلتنلا َّيفالختلا ٌيمعتلا رديح دمحم ةمالعلا : يمعنلا

 «فالخملاو ءايبص ناكس نم فارشألا تاماهب جوتملا فاطللا رهاوجلا

 ةروصم ةخسن فلؤملا ىدل) «ةدجب زيزعلا دبع كلملا ةعماج طوطخم

 . (اهنم

 .يناهفصألا :ميعن وبأ

 .ها0٠5١ ةنس «يبرعلا باتكلا راد «4 ةعبط ءءايلوألا ةيلح

 .ريماعم روتكاد) يمهت يكز ميعت .: ميعت
 روصعلا رخاوأ برغلاو قرشلا نيب اهتاطحمو ةيلودلا ةراجتلا قرط

 .191/“ ةنس ةرهاقلا باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «ىطسولا

 . يراصنألا يزامنلا دمحم نب دمحأ :يزامنلا

 ثحابلا ىدل) طوطخم .؛فالخملاو ايبص رابخأ يف فالسلا ةصالخ

 .(اهنم ةروصم ةخسن



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم كف

 : كرت الوقن

 ةيدام يف عبط ؛ةيماشلا دالبلاو ةيرصملا راطقألل نييسنرفلا كيلمت ركذ

 .م1879 ةنس ةيمحملا زياب

 .يكملا دمحم نب نيدلا ءالع دمحأ نب نيدلا بطق دمحم :يلاورهنلا

 .(ه 494: ت)

 ةعبطم «ةمركملا ةكمب ةيملعلا ةبتكملا «مارحلا هللا تيب مالعأب مالعإلا

 , ةداعسلا

 «ضايرلا ١ عبط 011/8 ةنس ١ ج «ينامثعلا حتفلا يف يناميلا قربلا
 . ةمايملا راد

 .(هال”ا“ ت) باهولا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ :يريونلا

 - لوبانتسا - ١١88 مقر طوطخبت «8خ“.بدألا نونف يف برإلا ةياهن

 . ايكرت

 (ه)

 .«برعلاو ةراوهلاو فارشألا ةيبرعلا ةمألا ءانبأ لوصأ يف ةيبهذلا رردلا

 .(رصاعم روتكد) : يزوريف يناه

 ءايحإ ةبتكم هه ١51١9 ةنس ١ حج ءةمركملا ةكم خيرات نم حمالم

 .ةمركملا ةكم . يمالسإلا ثارتلا

 .(ه7١11 ت) يرفاعملا ماشه نب كلملا دبع دمحم وبأ :ماشه نبا
 ١ ءزج ءدعس فوؤرلا دبع هط هطبضو هيلع قلعو هل مدق «ةيوبنلا ةريسلا

 .ركفلا راد 2

 . (ةرصاعم) نيلفير نا نيليه

 دمحأ. د ةمجرت 2١4 نرقلا لهتسم يف رصم يف ةرادإلاو داصتقالا



 ١ عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم

 .م191/5 ةنس فراعملا راد 0 دبع

 .(ه"5 دعب ت) دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ ينادمهلا

 ةداعسلا ةعبطم «ةرهاقلا «هيلب دمحم :قيقحت .برعلا ةريزج ةفص

 م17

 .كلامملاو كلاسملا
 0و

 .ىيحي نب عساولا دبع :يعساولا

 .نميلا م خيرات ثداوح يف نزحلاو مومهملا ةحرف ىمسملا نميلا خيرات

 .ةيفلسلا ةعبطملا «ةرهاقلا عبط ءىرخأو ءه10١” ءءاعنص 7” ط

 ها145 هو

 .(ه191/ ,ت) ملاس “نب دمحم نيدلا لامج :لصاو نبا

 لايشلا نيدلا لامج :قيقحت :«بويأ-ينب رابخأ يف بوركلا خجرشم -

 عيبر دمحم نيسح . د قيقحت 9 4 لا تا م907١ ةرهاقلا

 .م191/7 ةرهاقلا -

 . يلشولا مساقلا يبأ نب دمحم نب ليعامسإ : يلشولا

 ؛يناثلاو لوألا دلجملا «ةيمالسإلا ةعماجلا ةخسن « نسحلا ءانثلا رشن

 .قف ات 4 مقر طوطخم

 ير

 .(ه 1752 2 5/!0) يومحلا هللا دبع وبأ نيدلا باهش : توقاي

 توريب راد ىرخأو .ه7١؟54 رصم  ةداعسلا ةعبطم «نادلبلا مجعم

 .هاآ؟ا/1 ةئنس «رداص رادو

 ,.(ه١٠١١١ )٠١١70  يلع نب دمحم نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي : ىبحي

 .روشاع حاتفلا دبع ديعس. د :قيقحت .يناميلا رطقلا يف ينامألا ةياغ

 خيرات يف نمزلا ءانبأ ءابنأ طوطخمل رصتخم وهو) رانا ديس

 .ه١1// ةرهاقلاب  ةعابطلل يبرعلا بتاكلا راد .(نميلا



 عجارملاورداصملا تبث /زاجحلا فارشأ مجعم 1"

 .(ه 584 ت) رفعج نب قاحسإ بوقعي لأ قف دمحأ : ىبوقعيلا

 .م١15 «نديل ةعبطم ندنل «نادلبلا

 . (رصاعم زوتكد) ينامي ةهدبع لمحم : ينامي

 ةفاقثلل ةلبقلا راد  ةدج .ِةِكَك ىبنلا تيب لآ ةبحم مكدالوأ اوملع
 .ه14117؟ ةنس ؟ ءزج-  ةيمالسإلا



 ا (سراهقلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 تارجشملا سراهف

 ءارمألا تارجشم :الوأ

 عورفلل ةعماجلا تارجشملا :ًايناث

 ةثيدحلا ةيعرفلا تارجشملا :ًاثلاث





 ا (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ءارمألا تارجشم سرهف

 نورك تيكاربلا فارشألا نم ةمركملا ةكم ءارمأ ةرجشم 221١

 نم ةدج نايرع ءارمأو ةمطاف يداو ءارمأ ةرجشم 1 ؟

 للا 0 تيكاربلا نيسح يوذ فارشألا

 نم ةمركملا ةكم ماقم مئاق ىلوت نميف ةرجشم 9

 اللا ا ةلدابعلا دومح يوذ فارشألا

 فارشألا نم ناميكسلا فالخخملا ةقطنم ءارمأ ةرجشم 2 ؛

 نري لااا 2222555 ا 7 تاريخ لآ

 ه1 .........هكيمدض: ولاة شلل م رم ةكم ءارمأ ةرجشم 2 -ه

 لالا 00١ يس ةلدابعلا فارشألا نم ةكم ءارمأ ةرجشم 2 - 5

 مكح ةلدابعلا نوع لآ فارشألا نم ىلوت نميف ةرجشم 202 ا/

 0 ندرألاو قارعلاو زاجحلا

 ١ةه# مناوغلا فارشألا نم نازاج ةقطنم ءارمأ ةرجشم 2-8

 دهع ىتح ةداتق فيرشلا دهع نم ةكم ءارمأ ةرجشم 2014

 لالا 0 لوألا يمن يبأ دمحم فيرشلا

 100 ةداتق فيرشلا ةيرذ نم عبني ءارمأ ةرجشم 203 ٠

 آ831050+ د ةرابزلا يداوب ةمعانملا فارشألا ءارمأ ةرجشم ١-2

 لير ااا اا ا ةلدايعلا رصان يوذ نم فئاطلا ءارمأ ةرجشم 2

 يمن يبأ دمحم فيرشلا دهع نم ةكم ءارمأ ةرجشم 1

 6١ د اللا نك ىلإ يسم كرشلا هيع س نال



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم 15584

 يمن يبأ دمحم فيرشلا بقع نم ةكم ءارمأ ةرجشم 0

 لا ىناثلا

 نم عبنيو ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ءاامأ-ةرهشت 6

 اقف 2 0 هسا لما وام ءارمألا مشاوهلا فارشألا

 / ا
 يو >
 م ١

 "1 اجمل



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

١6 

1 

 ١1و

 فارشألا عورفل ةعماجلا تارجشملا سرهف

 5 تاكرب نب ميهاربإ لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 يواقنعلا ركب يبأ دمحأ لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 يمن ىيبأ نب دمحأ ونب فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 0 اذاوجلا :قارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 0111110 زارح يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 22111111 ثرحلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 يمن يبأ نب نسحلا ولب فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 .. ديز لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 همر يراقنعلا جارس لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا
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 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 2171111 ةربانشلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 ا ةلماوصلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 11111 ةلدابعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 530 ةبسحألا ةلدابع فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 59 تيكاربلا هللا دبع يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 ةلدابعلا نائطبلا هللا دبع لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 5 ةيواقنعلا هللا دبع لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 27 تيكاربلا رومعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 211آآ58 ةيواققنعلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 171 روتعفلا' كفارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 1311110 ةداتق لا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 11111111 ةَشياجملا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 1211005 ةمعاثملا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 د تيكاربلا ىسوم يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 5200 يناثلا يمن يبأ لآ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 ظ2029 راجه يوذ فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 5106 ءارمألا مشاوهلا فارشألل ةعماجلا ةرجشملا

 ه4

 م

48 

06 

8456 

 مالا



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ةثيدحلا ةيعرفلا تارجشملا سرهف

 تيكاربلا ميهاربإ لآ نم ميهاربإ يوذ فارشألا ةرجشم

 22111110111010010105101010 «نارقشلا»

 12111 نيزارحلا ميهاربإ يوذ فارشألا ةرجشم

 نالجع نب نسح نب ميهاربإ لآ فارشألا ةرجشم

 ا ةرباثشلا ميهاربإ يوذ فارشألا ةرجشم

 110 ةشياجملا ةيلقت““ؤيأ دمحأ لآ فارشألا ةرجشم

 يواقنعلا ىرصل كح رامع لآ فارشألا ةرجشم

 .. «ىرصب رمع دمحأ لآ  رداقلا, دبع لآ  رمحألا لآ»

 يواقنعلا يرصب ىلع نب دمحم لآ فارشألا ةرجشم

 «تايزلا لآ  ىرصب دمحم نب نسح لآ  ديز وبأ لآ"
 ........ يزارحلا دوعسم نب دمحأ ىوذ فارشألا ةرجشم

 ساسج نب يدهم نب دمحأ لآ فارشألا ةرجشم

 نب دمحأ لآ مشاه لآ - سميلط لآ» ينسحلا

 وأو وع م ه5 مقدم وق كم هع هع مد هال ماو م هعمل ألام وذ وجو «....يدهم

 ب ةيواقنعلا رمحألا لآ فارشألا ةرجشم

 212111102 اداوجلا سيردإ يوذ فارشألا ةرجشم

 1121006 يواقنعلا عبصأ يبأ لآ فارشألا ةرجشم

 يوذ نم ثيغ يوذ نم سايلإ يوذ فارشألا ةرجشم
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 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 ا تيكاربلا هللا دبع يوذ زاب يوذ فارشألا ةرجشم

 2111 ثرحلا زاب يوذ فارشألا ةرجشم

 ب ةريانشلا زاب يوذ فارشألا ةرجشم

 م تازارحلا تيخب يوذ فارشألا ةرجشم

 70 ةيراجهلا يودب يوذ فارشألا ةرجشم

 ل رومعلا تاكرب يوذ فارشألا ةرجشم

 5355250 تاكرب لآ نم تيكاربلا فارشألا ةرجشم

 0 وا نعل اداوجلا ةمهاربلا فارشألا ةرجشم

 22028 اداوجيلا تاكرب يوذ فارشألا ةرجشم

 ... تيكاربلا اضر“ يرذ نم :كليرب يوذ فارشألا ةرجشم

 55 ةيواقنعلا هللآ لَيَع لآ شالب لآ فارشألا ةرجشم

 7-7 ةيواقنعلا صبلب لآ فارشألا ةرجشم

 11116 ةبسحألا ةلدابع تباث لآ فارشألا ةرجشم

 0ظ2ظغ07073009 ةربانشلا ةبقث يوذ فارشألا ةرجشم

 2111111 ]1 ] ] ] ] تابقثلا فارشألا ةرجشم

 ليلق لآ» ةبسحألا ةلدابع هللا راج لآ فارشألا ةرجشم
 18 ؛يخيمزلا دمحأ لآ يلع لآ  حلصم نب لآ

 00 ةشياجملا راسج لآ فارشألا ةرجشم

 5 ةلدابعلا ةيدومحلا لامج وبأ لآ فارشألا ةرجشم

 .......... تيكاربلا نيسح يوذ مزاح لآ فارشألا ةرجشم

 500111 ينازاجلا مزاح يوذ فارشألا ةرجشم

 غ3 ةلدابعلا مزاح لآ فارشألا ةرجشم
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 ١11 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجدغع

 ن0 تيكاربلا نيسح يوذ دماح يوذ فارشألا ةرجشم 2-0

 يوذ دعاسم يوذ نم دماح يوذ فارشألا ةرجشم 5

 ا 1 تيكاربلا انَعَر

 لآ نالجع نب نسح نب ىلع لآ فارشألا ةرجشم 2
 ضض 211011110100009 ادمحأ نب نسح

 0 مذ ةيراجهلا نسح يوذ فارشألا ةرجشم 2-8

 < ...... ةيواقنعلا نيتسح- لآ فارشألا ةرجشم 28

 0442 ةيراجهلا نيسح يوذ فارشألا ةرجشم - ١

 لل م ةيواقنعلا ينفح لآ فارشألا ةرجشم - ١

 لا 00 سما ةبسحألا ةلزاَبِع نم دامح لآ فارشألا ةرجشم 2 ١

 تا" اا َكاليلا ةزمح يوذ فارشألا ةرجبشم 2 4

 "ناد وع روعفلا ةزنمحع يوذ فارشألا ةرجشم - 4

 ااا صام يرورسلا دومح يوذ فارشألا ةرجشم 2- 6

 عدل 00 نويتاريخلا دومح لآ فارشألا ةرجشم 2 7

 0 0 نويتاريخلا ناذوح لآ فارشألا ةرجشم - مال

 يوذ» تيكاربلا رومعلا ةمزاوحلا فارشألا ةرجشم 24

 م[ ل «نيدباعلا نيز يوذ  ناتيشب يوذ - فرش

 1005 دا تيكاريلا رومعلا ةردايحلا فارشألا ةرجشم 2( 4

 الا 7 ةيواقنعلا يوالخلا لآ فارشألا ةرجشم 20- 6٠

 لآ» ةيواقئعلا طاسب نب دمحأ لآ فارشألا ةرجشم ١-2

 ل ا «ديلولا لآ  يئادلا

 يوذ» تيكاربلا رومعلا ليخد يوذ فارشألا ةرجشم 23 ١

 ءم؟



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم 5/١

 عفا 00 قولا ةيزارحلا هللا ليخد يوذ فارشألا ةرجشم 2 07“

 ااا ع ةربانشلا ةيلاخددلا فارشألا ةرجشم 2 45

 15 ا مدد ب يواسي ةياردلا فازخألا ةرهيقشس نقم

 م4 0 ةيراجهلا جارد يوذ فارشألا ةرجشم 2023-71

 يوذ» ةمعانملا دوعسم نب كرابم لآ فارشألا ةرجشم د هال

 ا ا  ذ زا «يضام يوذ - شيورد

 ملا يي ام تيكاربلا سيعدلا لآ فارشألا ةرجشم 2- 4

 ربل ديت بم تيكاريلا ةئعابرلا فارشألا ةرجشم 2- 8

 5١ . تيكاربلا نيسح يوذ نم اضر يوذ فارشألا ةرجشم ٠5-2

 كح سس... ةمماولا كادحب يوذ فارشألا ةرجشم - ١

 من 000 سس ينسحلا يَدَهَمَ نب ةئيمر لآ فارشألا ةرجشم ع

 در 0 52 تازارلا قاسورلا فارشألا ةرجشم 2 7

 281-' 2 - هيي تيكاربلا نيسح يوذ نبز يوذ فارشألا ةرجشم - 4

 هش يل دعما ةيراجهلا ريهز يوذ فارشألا ةرجشم 2023 6

 346.222 - هيا ةيواقثعلا يرصب ديز وبأ لآ فارشألا ةرجشم 20237

 ةزمح يوذ» روعفلا ربكألا ديز يوذ فارشألا ةرجشم 0 7

 .تاكرب يرذ ع رؤعتتم وذ: ركمألا ليز يكاد

 لاا ا 7 1 1 ةرباج يوذ

 2م تيكاربلا دعاسم يوذ نم ملاس يوذ فارشألا ةرجشم 2-4

  دوعسم يوذ :مهنمو7 رورس يوذ فارشألا ةرجشم 2-1

 ااا 5 001011 «ةجيباهطلاب نيفورعملا دعاسم يوذ

 ١- 0ل تزارحلا دعس يوذ فارشألا ةرجشم 344520



 ١ ابو (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

  نسحم يوذ# ةيرورسلا دعس يوذ فارشألا ةرجشم ١-0

 د م «ةيرافسلا  دمحأ يوذ هللا دبع يوذ

 هللا دبع يوذ نم ديعس يوذ فارشألا ةرجشم دو

 ا 1 1 1 ] تيكاربلا

 ا ا 21 اداوجلا ديعس يوذ فارشألا ةرجشم 2-7

 نب دمحم لآ» ديز لآ كيِنعَس يوذ فارشألا ةرجشم 0

 لآ  ديعس نب رصان لآ  ديعس نب زاب يوذ  ديعس
 2 ز «ديعس نب دمحأ نب ناميلس

 3450" 2 ريمألا ىمشاهلا كيعس يوذ فارشألا ةرجشم 5

 وبأ دمحم يوذا قومْفلا»نيسح يوذ فارشألا ةرجشم 35

 اور 0205:5555 «ناطلس يوذ  نيرش

 نيا 0 «نيمالسلا» ريالا ناميلس-يوذ فارشألا ةرجشم 2-77

 ه5 0 يس ا ةيراجهلا ميلس يوذ فارشألا ةرجشم 4

 نيس ىوك نس ناسيلس ىوث قارشألا ةرشفم“

 000 1 1 1ز ز 1 2 ز ز تيكاربلا

 هللا ديبع يوذ» اداوجلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم 8

 19172020 ا و «عازه يوذ - نيسحح يوذ -

  ريئش يوذ» نيزاوجلا ناميلس.ىوذ فارشألا ةرجشم -41

 نالجع يوذ - هللا كديع يوذ - ناميلس نب نسح يرذ

 0 ع «ناميلس نب ىلع يوذ دمحم يوذ -

 0 0 ةرياتشلا ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم 2-81

 سماغم يوذ نم ناميلس يوذ فارشألا ةرجشم - 48“
 اا + < < + + +7++-7+7-_-ب 1 رومعلا



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم |

 يوذ يدهم نب دمحأ نب ناميلس لآ فارشألا ةرجشم 2-8
 1109 ااا راو تلا دع مدلل اونو اوس ةمدخص كر مان وص يايبص نسح

  دشار يوذ» ةمعانملا ناميلس يوذ فقارشألا ةرجشم 2- 6

 ا ااا ا ااا « هلبأ ليخد يوذ

 ما .. ةيدومحلا نانطبلا نانس لآ فارشألا ةرجشم 2-5

 0 7 نيزاوجلا دنس يوذ فارشألا ةرجشم 2 4

 هربا" 02020202002 ةمعانملا دنس يوذ فارشألا ةرجشم 2-4

 ىفطصم لآ» ةيواقنعلا يديس لآ فارشألا ةرجشم 268

 - عبصأ وبأ لآ - تكتك لآ - يديس دمحأ لآ - يديس

 11170000 ب ملا اي «ريغص وبأ لآ

 ال ةيدومحُللا /ناَئِظللآ 'ركاش لآ فارشألا ةرجشم 2-4

 الا ا م اداوجّلا_قياش..يوذ فارشألا ةرجشم 20١

 ا ا نيزاوجلا ريبش يوذ فارشألا ةرجشم 2-7

 ري ا م ا ةمعانملا رينش يوذ فارشألا ةرجشم -- 4

 تيكاربلا نيسح يوذ فرش يوذ فارشألا ةرجشم 2 4

 ا 7 ]1 1 1 ]1 1 1 11 «يمن يبأ يرذا

 انضم يس تازارحلا فرش يوذ فارشألا ةرجشم 2- 65

 ؛ه .... ةيواقنعلا يواقرش لآ فارشألا ةرجشم 2-17

 اكل 0000 دودو وعلل رومعلا ةلفاعشلا فارشألا ةرجشم - ال

 إي سمسم ةربانشلا ربتش يوذ فارشألا ةرجشم 2-4

 ... تيكاربلا ىسوم يوذ نم ةركاوشلا فارشألا ةرجشم 2-848

 راج لآ  كرابم لآ» ةلدابعلا ةلماوصلا فارشألا ةرجشم - ٠

 1 22511101010728 هّلن|



 ١م (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ل ةيواقنعلا ريغص وبأ لآ فارشألا ةرجشم - ١

 يوذ ثيغ يوذ نم بلاط ووذ فارشألا ةرجشم - 6<

 ريدا 207 تيقارلا .ةسح

 ل 00 ل نويتاريخلا بلاط يبأ لآ فارشألا ةرجشم -

 راو 00000 م ةرباتشلا بلاط يوذ فارشألا ةرجشم - 4

 راك 22 يل ةشياجملا ناشرط لآ فارشألا ةرجشم - 6

 را 2207777 سيلا ةيراجهلا رفظ يوذ فارشألا ةرجشم - 75

 ةمعانملا دوعسم نب زيزعلا دبع لآ فارشألا ةرجشم - ٠ا/

 اا 7 1 حجار يوذ فرش يوذا»

 يري ينسحلا يدهم نب ةدبع لآ فارشألا ةرجشم - 4

 نيسح يوذ مَْركلاَءَدَََع يوذ فارشألا ةرجشم 84

 مال 00000 .................ةلمسب اوم قتله معمم تيكاربلا

 م١6 0 ثرحلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم -

 0 00 ةيراجهلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - ١

 كا” 0000 ديز يوذ هللا دبع لآ فارشألا ةرجشم -

 ديزي يبي ةربانشلا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - ٠

 016 000000 ةبسحألا ةلدابع هللا دبع لآ فارشألا ةرجشم - 5

 م4800 ل ةيراجهلا ءام وبأ هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - 6

 ال مزز ةمعانملا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - 7

 ةقاطل 0 يسلا ةيراجهلا ةلحاونلا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - ١١

 د )00050 ءارمألا مشاوهلا هللا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - 6

 8147220202020 يسم ةيدومحلا كلملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - 8



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم ١

 د ةيراجهلا كلملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم -

 لا 0 ةيراجهلا معنملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - 0١

 يوذ# ةمعانملا نسحملا دبع يوذ فارشألا ةرجشم - 7

 دورا 00 «ناطلس يوذ - ةيلاحنلا كرابم يوذ - ىضيرم

 تيكاربلا اضر يوذ نم روتسم يوذ فارشألا ةرجشم ١7

 لا ا 000101011312جب89 «هليا ديبع ىوذب نيفورعملا#

 كح .. ةيواقثعلا يرصب نسح نب نامثع لآ فارشألا ةرجشم - 16

 م ل رومعلا ةطمارعلا فارشألا ةرجشم - 76

 يوذ# ةلدابعلا ةيدومجيملا ناجرعلا فارشألا ةرجشم - 57

 لآ - تابقثلا ركبت م هوذ هللا دبع يوذ يحي

 9و ا «ديز

 هان“ ىيياسس دو نريتاريهلا.ةيقحتوبأ لآ فارشألا ةرجشم - 0

 ولا ا تيكاربلا رومعلا تاولعلا فارشألا ةرجشم - 4

 هياط 00 ري ام ثرحلا ىلع يوذ فارشألا ةرجشم - 9

 اكل ل يسبب ةيواقنعلا ىلع يوذ فارشألا ةرجشم 2-2

 ةيواقنعلا يرصب دمحم نب رمع لآ فارشألا ةرجشم ١7١

 - يرصب دمحم دمحم لآ - يرصب دمحم دمحأ لآ»

 0 ]1 1 1 ارمع يودب لآ

 آيا ا ةربانشلا ورمع يوذ فارشألا ةرجشم - ؟

 ا ا 0 يرمعلا تيب فارشألا ةرجشم - ١

 دمحم يوذ فرش يوذ» نانع يوذ فارشألا ةرجشم - 4
 لاي (دمحأ يوذ - مزاح يود -

 ١ .......... نيزاوجلا نانع يوذ فارشألا ةرجشم - 6



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 نضب

 الو

 ١18

١6 

١ 

١5 

 558 ةيواقنعلا يرصب ىلع نب اقنع لآ فارشألا ةرجشم

 112101 ةيواقنعلا يواقنع لآ فارشألا ةرجشم

 122110 ةيواقنعلا ةبينع لآ فارشألا ةرجشم

 21111110 ديز لآ بلاغ لآ فارشألا ةرجشم

 د وسلا ةيواقنعلا ةميشغ لآ فارشألا ةرجشم

 201111111 100ز---95 بلاوغلا فارشألا ةرجشم

 ب تازارحلا ثيغ يوذ فارشألا ةرجشم

 ا ا تيكاربلا ثويغلا فارشألا ةرجشم

 001111 ةرباتشلا ثيغ يوذ فارشألا ةرجشم

 0 ةيراجتهلا زياف يوذ فارشألا ةرجشم

 10 ةيواقتعلا يدنف لآ فارشألا ةرجشم

 01111100 ةيراجهلاديهف:يوذ فارشألا ةرجشم

 ةيواقنعلا يرصب دمح نب ىلع لآ فارشألا ةرجشم

 000 ورع لآ  لاوفلا لآ ضييبألا لآ  ةباعل لآ»

 0 نسح يوذ ةمساوقلا فارشألا ةرجشم

 52516 ةيواقنعلا هللا دبع لآ يللق لآ فارشألا ةرجشم

 213000 تيكاريلا ءامركلا فارشألا ةرجشم

 م ةيدومحلا ميركلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم

 2ظ11100آ68 ةيدومحلا سيبابللا فارشألا ةرجشم

 22110018 ةشياجملا نادبل لآ فارشألا ةرجشم

 ..... ةيواقئعلا ةباعل لآ فارشألا ةرجشم

 يوذ ميركلا دبع نب دمحم لآ فارشألا ةرجشم

 يوذ  دماح يوذ  قميهللا لآ» تيكاربلا هللا دبع

 ا/ ١١

١06 

١ ١7 

 /ا١ ١7

10 

17 
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 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 ١17 - يوذ» نيزاوجلا رصان لآ فارشألا ةرجشم ناصر 

 ااا ع 0101010101010 «ىضام ىوذ

 ا 0 ديز يوذ كرابم لآ فارشألا ةرجشم - 6

 لآ  كرابم لآ» ةيواقنعلا كرابم لآ فارشألا ةرجشم - 8

 0 1 000 «ةفيرش

 ١6 ءارمألا مشارهلا كرابم يوذ فارشألا ةرجشم -

 نيعملا دبع نب زيزعلا دبع يوذ فارشألا ةرجشم 2-0

 ا ارم «مامه يوذ دمحم يوذ  نسحم يوذا ةمعانملا

 يوذا  نيزاوجلا دمحم يوذ فارشألا ةرجشم 7

 للملا 000 11 ]1 ]1 ] «دماح

 0 ل ا 011 اداوجلا اذمحبم يوذ فارشألا ةرجشم 7

 نسيسح يرد نم دمحم يود فارتشألا ةرجشم - 4" ١

 584 0000 ا ل ال هملول و تيكاربلا

 درو م ةلدابعلا ةينوعلا دمحم يوذ فارشألا ةرجشم - 6

 دعاسم يوذ نم دمحم يوذ فارشألا ةرجّشم لب ١05

 ؟! "14 0 ل وو صلوا امس ماس وجو عوج تحيا ء موبجم تيكاربلا

 لآ ةيواقنعلا نسحملا دبع دارم لآ فارشألا ةرجشم - 71

 ل اذ 1 1 1 1 1 12 0 1 ز «نسحم لآ  دارم

 لآ» ةيواقنعلا طاسب نب دمحم لآ فارشألا ةرجشم - 64

 ا 00 ؛نادمح لآ  يوادجلا لآ - بجعم لآ  دعاسم

 ا 7 ديز لآ دعاسم يوذ فارشألا ةرجشم - 64

 و ا | ةبسحألا ةلدابع دعاسم يوذ فارشألا ةرجشم -

 مم 0 كو ةيدومحلا نانطبلا ديعاسملا فارشألا ةرجشم - ١



 141 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 189 0 يسال تازارحلا دوعسم يوذ فارشألا ةرجشم - ١١

 لآ  دوعسم لآ» ةيواقنعلا خيشلا لآ فارشألا ةرجشم - 1١

 ااا ا 1 1 001010101010107 "خيش ناميلس

 ام“ يضم نويتاريخلا دوعسم لآ فارشألا ةرجشم - :/١

 ضف ............... نيزاوجلا قوتعم يوذ فارشألا ةرجشم -

 النقل 0 ممم رومعلا ةيراغملا فاسع يوذ فارشألا ةرجشم -

  سراف يوذ» رومعلا سماغم يوذ فارشألا ةرجشم - 7

 نا ا ؟ديجملا دبع يوذ  ديبع يوذ

 نا ا تيكاريلا ةحلافملا فارشألا ةرجشم -

 1187722 و ما نويتازتخلا ةمراكملا فارشألا ةرجشم - 4

 105 يم مل 2 ف م ليدانملا فارشألا ةرجشم -

 0 لا ا 5 ةيواقنعلا ريتضاتملا فارشألا ةرجشم - ١

 لآ :مهنمو» نسح يوذ يدهم لآ فارشألا ةرجشم ام”

 1 را 0 0 ؛ةينادملا - نس وبأ نسحلا لآ  ةسيرم وبأ دمحم

 ١ .. ثرحلا انهم يوذ فارشألا ةرجشم - 18

 ١2307 0 اداوجلا انهم يوذ فارشألا ةرجشم - 84

 اك3620 0022020 وما ةلدابعلا ةينوعلا رصان يوذ فارشألا ةرجشم - 6

 ل لل #0 ةيراجهلا رصان يوذ فارشألا ةرجشم - 7

 120+ ا نويتاريخلا رصان لآ فارشألا ةرجشم - 17

 لآ» ةيدومحلا نانطبلا رصان لآ فارشألا ةرجشم 4

 لدا «ركب يبأ نيعملا دبع لآ - نوع لآ  ديجملا دبع

 ال تيكاربلا ةرصاونلا فارشألا ةرجشم - 68



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ا

 5 ا

21 

15 - 

55 

 كل

 8 راحيل

2-015 

 ع ةيراجهلا ضهان يوذ فارشألا ةرجشم

 5230 ةيراجهلا راصن يوذ فارشألا ةرجشم

 57 ةبسحألا ةلدابع مشاه لآ فارشألا ةرجشم

 211 ةشياجملا ناسره لآ فارشألا ةرجشم

 12006 ثرحلا عازه يوذ فارشألا ةرجشم

 230001 ةينوعلا عازه يوذ فارشألا ةرجشم

 531 ةمعانملا مامه يوذ فارشألا ةرجشم

 ط1 ثرحلا سباي لآ فارشألا ةرجشم

 ذك ةيراجههلا ىيحي يوذ فارشألا ةرجشم

 5 ةبسحألا ةلدابع قيحي يوذ فارشألا ةرجشم

 ةيننيرسألا ةلداَع ىيحي نب لآ فارشألا ةرجشم

 سس ٌدْيَر قود ”ىبحي لآ فارشألا ةرجشم

 دازمألا يشازيلا تفس ىوذ قارشألا ة رش

 00011 لل

 ةويوفؤؤفوووروع#

 ديوي ءءيوورونفعو

 ىوووووءرفورلوا

 ءلويففو وع وعععلا

 وويدوييعووووووع

 ءوياووورروعرعج

 ووويووووووممعم

 ووويميععنزووعق#

 وةوويعوفووعع#

 عمم ١

 غملا/ ١

١ 

١77 

١01 

١ 

 ه١6

 مال ١

١ 03 

١ 86 

 هال ١

١6 

١ 



 ١4 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 1117 ا رمق اك هي يراقتعلا شالب يلع نب جاجحلا وبأ

 1711 عاب طا وس م اوتسمو او جوال هيلا وا اة اكل يواقرش بيبل نسحلا وبأ

 14 ا كتافلا يبأ نب نمحرلا دبع نب بيطلا وبأ

 11 1 1  ز ز ز ]| ]| ]| | |ز|]|]|]| ]| | 0 يراجهلا قيتع نب ةديبع وبأ

 ا 0010101 يواقنعلا يدنف دمحم نب داشرب ريهشلا دجملا وبأ

 2614 ل م سل تعم هم هوم عمم دا هدام »م دعس ممم يواقنعلا يلادلا يراصن نب افولا وبأ

 نب دمحأ نب بلاط وبأ نب دمحم نب رديح نب دمحأ نب رديح نب بلاط وبأ
 اا 1 1 1 1 10 1 20 1 1 12 ة 007700000000004 تاريخ نب دمحم

 1س ....... يراقنعلا كرايم ميحرلا دبع دمحأ دمحأ

 لا ا ا دمحم نب دمحأ نب دمحأ

 77 1 0101010101--ج--ببب-د ا 00000011 1 يزارحلا يودب نب دمحأ

 نيل 22: ىقاعملا نّيشح' نب يلع نب دمحم نب ريشب نب دمحأ

 111 اد دعا نمنما تظستملاب يلدبعلا هللا راج نب ليلق نب رباج نب دمحأ

 ا 1 1 1 1 1 ز 1 ]ز يلدبعلا ليلق نب رياج نب دمحأ

 ا ان ذذ1 1 1 1 111111111 ااا نازاج نب دمحأ

 1 ز]1ز ]ز ] ]1 1 1 121 1 12121212 2ز2ز 2 2 ز0 ز 2 ز ز2ز 2 ز زة2ز 2 ز 2 مزاح نب دمحأ

 5111 0 يتاكربلا دماح نب دمحأ

 اذ ]1 ]1 1 يا يمعنملا كرابم نب دماح نب دمحأ

 1 يظلم يواقنعلا يوادجلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب نسح نب دمحأ

 لل ااا اذذذذذذذ 1 1 1 زارح نب نسح نب دمحأ

 ااا 1 1 101212 1 ذ 2 2ز 1 2 ز 1 1ذ 1 1 12 2 2 2 يي نيئسح نب نسح نب دمحأ

 ا ذ1111 ]1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز يواقنعلا نسح نب دمحأ

 1547 مم ا م يريعنلا يدهم نب نسح نب دمحأ

 لا اذ 1 روكذملا نيسح- نب دمحأ

 111 يليدنملا نيسحلا نب دمحأ



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم لس

 كا 01010101ب1ب دومح نب دمحأ

 اذ 1 1 ز 12 2ز 2 ز يمركملا نسح نب دومح نب دمحأ
 راب وو ووو ا بلاط يبأ دمحم نب ىيحي نب دمحم نب دومح نب دمحأ

 111 كب ا : 1100 ُي واقنعلا رمحألا ليلخ نب دمحأ

 1 010101010101 بيرد نب دمحأ

 14 ا ا ب اوس ا ب يسم دعاسم نب ديز نب دمحأ
 0 و لابو سنس رورس نب ديعس نب دعس نب رورس نب دمحأ
 0000 0 1 1 1 1 1 ز 1 1 ]1 111 يدوجلا دعس نب دمحأ

 0 ] ] ]ز] ]| ]ز -ذ- يريعنلا ديعس نب دمحأ
 ل 1 1 1 1 1 يراجهلا مشاه نب ناميلس نب دمحأ

 1 ]1 1 يلدبعلا لامج يبأ ركاش نب دمحأ
 20 را تع ا ابل يس يس حم يجاوخللا فيرش دمحأ
 0 1 دو 00 ىربشنلا دمحم نب ربنش نب دمحأ
 00000071 ]| ] ]1 ل. اين. ولم د طم ... ديز لآ هللا دبع نب دمحأ
 1 ل ىيعتملا فرش ني هللا دبع نب دمحأ
 2 18 سلم ا ار او وا بس سا يمئاحلا رصان نب هللا دبع نب دمحأ
 111# يربنشلا هللا دبع نب دمحأ
 م ريمألا يمشاهلا شيورد نب مشاه نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحأ
 ا 1 1 1 1 ياا ينسحلا زيزعلا دبع نب دمحأ
 1 ا ا م ميركلا دبع نب دمحأ
 0 يراقنعلا صبلب ميحرلا دبع نب دمحم نب نامثع نب دمحأ
 0 1 1 2 212 2 2 2 >1 1 1 1ز1 1 1ز 1 1 ز ذ 1 1 1 يزارحلا هللا ةيطع نب دمحأ
 1 عدس وجا ارو هيض بج اف يبقثلا ناسح نب بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ

 لشهن يبأ نب يلع نب ةدبع نب يركب نب دمحأ نب يلع نب دمحأ
 ااا 1010101010 ...... ىفاعملا نب دمحأ
 نب نيسح نب مساق نب عفاش نب نيسح نب مساق نب يلع نب دمحأ
 ١ 01111 ا ىناعملا نب مزاح نب مناغ نب فسوي نب يلع
 ١١61 6 مونرو ووو وتمر وو مومو وو معمل يراقنعلا ةبينع بقلملا ىسوم نسح ىلع نب دمحأ
 هيل و ووو وو ممم ومهم وم ومجمع قم وو وو وو همم ممم مودم ممم فمه مف يربنشلا يلع نب دمحأ



 ١١م (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 0م يلماصلا حافلص نب دماح نب رمع نب دمحأ

 ا ذآ 1 ز 1 ز2 12 2ز2ز2ز2ز2ة2ز 2 ز7 دمصلا دبع نب رمع نب دمحأ

 1 اذ 1 ز يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب حلاف نب دمحأ

 لاذ 1 2 1 12 12 2[ ]| ]1 ]| ]1 يرادهملا زياف نب دمحأ

 11 ا يراجهلا لصيف نب دمحأ

 غ1 1 1 ]1 ] 1 1 1 1 1212121212! ]!]!]!]ز]ز]ز]ذ]1 1+1 ل ةداتق نب دمحأ

 نب دمحم نب ريبكلا ليلق نب نيسح نب دمحأ نب ليلق نب دمحأ
 197 ا اا ا ل يلدبعلا هللا راج نب نيسحلا

 1111 ا ملا يراقنعلا ةرامدلا دعا نرد ةراع ب الا

 ا 0 001بو يدوجلا كرابم نب دمحأ

 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 يمعنملا فرش نب نسحم نب دمحأ

 1 از ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 22117 يفايعلا روزلا يبأ دمحم نب دمحأ

 7 11مم هدم هل موو هاو هك امد ا ماج يشاجملا دومح نب دمحم نب دمحأ

 ا ة..(...... يراجهلا شيبدلا دمحم نب دمحأ

 110117 1 و ااا و ئربتشلا ناميلس نب دمحم نب دمحأ

 2 4 وح وع دوا طم نا طل تاس تاكو قدمو مال يواقنعلا يلادلا ىفطصم نب دمحم نب دمحأ

 ع ]1 1 1 1 يا يدوجلا انهم نب دمحم نب دمحأ

 1 يواقنعلا رمحألا ىفطصم نب رونأ ريهشلا دمحم نب دمحأ

 111 ا يواقنعلا ريغصلا دوعسم نب دمحأ .

 لاذ 1 ]1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 2 يراجهلا دوعسم نب دمحأ

 ااا 1 1 يواقنعلا رمحألا روصنم نب دمحأ

 ااا 1 1 1 12 2 12 2 2 2 يميركلا دمحأ نب روصنم نب دمحأ

 1 رديح نب يدهم نب دمحأ

 م 1 100010000010027 ب89 يريعنلا ىسوم نب دمحأ

 لاا ا 9 يتاكربلا رصان نب دمحأ

 لل ا يربنشلا عازه نب دمحأ

 1511 ب ولو سم يعي واس ا ار وتلا يشياجملا دمحم نب يلع نب مدرد دمحأ

 7+ هس مو م ماد ط جدخ هاجم عع وول وعسل ووو جو يوما يجاوخلا فيرش دمحأ

 71621 ا ا رهاز نب يلع نب يدهم نب نيسار وبأن ريهشلا ديحأ



 (سراهقلا) /زاجحلا فارشأ مجعم ١45

 1 م يواقنعلا عبصأ وبأ يمهف نب دمحأ ريهشلا تعلط دمحأ
 21 و ا ا د يعج بلاغ نب بلطملا دبع نب ناندع دمحأ
 5 ينسحلا يواقنعلا ميلحلا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم نب بويأ
 ا 1 1 1212ز 12 2 1 020798 يواقنعلا عبصأ وبأ نب دمحأ نب ميهاربإ

 1 1 1 1 1 101 5100 يزارحلا هللا دبع نسح نب ميهاربإ
 ١181 م 2111111111 ]1 1 ] ] ] ] ] ] ز ز ]ز ] ز ز ز ]ل ..... ديز لآ هللا دبع نب ميهاربإ
 1 2 2 2 ] ]1 1 ينادمصلا يلع نب ميهاربإ
 0:4[: 201 2 وو ل هل موا تدب هدأ لم ا 3-3 دعم تاكرب نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ

 111 ل ووو علو مو طور وكام اجو يواقنعلا دارم نسح دمحم نب ميهاربإ

 ا ا يم يواقنعلا فيرشلا دمحم نب ميهربإ
 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 01 يواقنعلا دوعسم دمحم نب ميهاربإ

 11 ريمألا يمشاهلا كرابم نب نمخرلا دبع نب شيورد نب روصنم نب ميهاربإ

 009595999999959 ا يجاوخلا موزخم ىيحي نب ميهاربإ
 1111 يراقنعلا كرابم ميحرلا دبع نيددمحأ نب دمحأ نب يراصن ريهشلا ميهاربإ
 1 ل واو م ووين يراقنعلا .عبصأ اوبأ ميهاربإ نب دمحأ نب ليعامسإ
 0 يراقنعلا رمحألا دمحم دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسإ
 م 1212121212 1ز1 1 ]1 1 ية يا ريمألا سراف نب ىلع نب ليعاسإ
 13 م ووو همم ممم ووو ممم ووو ووو همم هموم مومو همم همم عمم يلدبعلا سابللا اشاب

 اا 0000 ىتاكربلا يركاشلا دمحم نب تيخب
 10 ]1 ]1 ]1 ]1 يي ينسحلا يمتاحلا كرابم نب رهاز نب حادب
 زا م و وو يمي بع ينانعلا دمحأ نب تاكرب
 اب و ل هوو ومعه مومو رم ممم موو هموم ومهم ومو همم روم همم ممم هللا دوج نب تاكرب
 ع0 ولو ووو ووو و ووو مو ووو ووو مووت هوو ..... يزارحلا حيمس نب ميركلا دبع نب تاكرب

 1000011 ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب

 00100011 ىلعي نب دمحم نب تاكرب

 اا 0 00017 ىيحي نب ميهاربإ نب دمحأ نب ةفه يبأب ريهشلا تاكرب
 ذا يلدبعلا يرخافلا هللا دبع نب رفس نب غيزب
 1100 تاكرب نب ىسوم نب ناميلس نب ريشب



 ١ ب (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ا 1 1 1 10 1 1 1 1 121 1 1 12 121 121 2121 121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ينادمصلا يديرع نب

 1[ يلا و2 وة لد 31و هدف 13و هع وم لدم و هد 220 تا ا دومح نب ىحلا دبع نب يلع دمحم نب ردنب

 ١ ا يضراحلا زياف نب يلع نب يكرت

 0 1 ] ] ] ] ز] ]ز] ] ]ز]ز] ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]| ]ز] ةز]ز]ز ] ]ز] ] ]زا ةداتق نب ةبقث
 11 نمو يمممو مومو فوم هوي يميميمب» يريشُشْلأ يلع نب دمحأ نب رباج

 ااا ذأ 1 1 ةميشغ ةزمح نب رباج

 ا انقب ينفح دمحم نب دمحأ نب يدادغب نب دمحم نب رباج

 2219 اهم ال الت نوما دوت نول ع وسو ذو د16 ول لوو لحن ولا يزارحلا دمحم نب رباج

 ااا يثراحلا باوث نب هللا دبع نب يزاج
 01/  و كسل  يةر م س يلدبعلا نتف نب هللا دبع نب يديرج

 1 ا 010101101010101 ااا ااا فرش نب ساسج

 1 2 056 بلاغ نب بلطملا دبع نب دماح نب رفعج

 11 1 يراقثعلا يلاولا يراصن لامج

 1119/6 ع وا ع ينسحلا يواقنعلا يللق دمحم نب ىفطصم نب رباج

 لاا 1 اماطموسسا 94/20 يوجل رم عد يلديعلا ين وعلا فراع متاح

 ا 00000101 يجحيدملا نسححم نب نساح

 ا 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 2 12 2 1 يا يرمعلا ديجملا دبع نب مكاح

 169/6 لم فما هيدر ةماعلا قوت نيتي... يي... يراجهلا نيسح- نب دمحأ نب دماح

 1 ا ا مم ... يربتشلا دعس نب دمحأ نب دماح

 اا يربئشلا حجار نب رباج نب دماح

 اا ]1 1 1 1 1 1 1 121 1212 12 2 2 2 2 1 0 يزارحلا نسح نب دماح

 31 12101 ودول و وه د1 ماب هع د نو دال هلع نطل دو فنانون ولأ 7م .٠ 10111111 118 دومح نب لماح

 1 00ل/  ام يبلاغلا دماح نب دومح نب دماح

 لااا 00101020 يرمعلا ليخد نب دماح نب هللا ليخد نب دماح

 11 1 كرابم نب ناوضر نب دماح
 1 يراجهلا ديز نب دماح

 اذ ا 1 1 12 2 1 1 12 1 212 12 121 1 21212121212 2 212 2 212 2 2 2 2 2 يي ......... يربتشلا دعس نب دماح

 1 < < 121212121 يا 2058 يزرحلا حلاص نب دماح
 ١ ااا ]اا يبعصلا مشاه نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دماح



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم 34 ١

 1011 ا و وعم يزارحلا ميركلا دبع هللا ةيطع نب دماح

 000771 1 1 1 1 1 1 12121 1 1 1 يمعنملا زيزعلا دبع نب دهف نب دماح

 0 اذ ]1 1 12 1 12 12 2 2 ز 2 2 1 ] يمعنملا مامه نب كرابم نب دماح

 15/1 قي تو وو ا ا كا طم خم يراجهلا ميلس نب دمحم نب دماح

 ١11 1 1 2 21 ذ1ز10ز1 ز1 ذ1ز1 10 12ز1ز20ز 20202 ز 2 ز2ةز 20 هللا دبع نب دمحم نب دماح

 1 0 يربنشلا دمحم نب عازه نب دماح

 ذا يرمعلا ديبع نب هللا ديع نب هللا بيبح

 1711 ا د يس ا عم يرمعلا هللا دبع نب هللا بيبح

 11 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ]ا يدهم لآ ةكرب وبأ نسح
 71 2 ] 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 ]1 ] ] ] ] ]ز] ]ز]ز]ز] ]1 يشاجملا ةبابح وبأ نسح

 1 ] ] ] ] ز] ]1 ]ذ]1 1+1 يا يتاريخلا بلاط وبأ نب نسح

 ١1 ذآ 1ز ]1 20 م ةبابح يبأ دمحأ نب نسح

 11 ا ا ل م ل نار 0 0 دومح نب دمحأ نب نسحلا

 01 ل ا يل يربئشلا ربثش نب دمحأ نب نسح

 )ج70 ا دمصلا دبع نب دمحأ نب نسح

 11 1 1 1 ز ]ل يربشنلا هللا دبع نب دمحأ نب نسحلا

 11 ا سم يواقنعلا يوادجلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب نسح

 77 1 ] ] ] ] ]ذ]ذ 0 يتاريخلا ناذوح دمحأ نب نسح

 11797 ا يو م يمركملا يلع نب دمحم نب يلع نب نسح نب نسح

 0 1 1 1 1 1ز 1 1ز1 1 1212 2 يا ينازاجلا ملاس نب نيسح نب نسح

 11 ]101 يريعنلا نيسحح- نب نسح

 11 1 1 1 2 2 2 2 27070 0 ةميشغ ةزمح نب نسح

 00001 1 ز ] ز ز ز ز ز] يبلاغلا نب نسح نب ىيحي نب نيدباعلا نيز نب نسح
 10177 ين ا تم ا مملح وراك هع عسب ديعس نب دمحم نب رورس نب هللا دبع نب نسح

 0 يرصب ميحرلا دبع نب نسح

 ا 1 1 1 1 0 1 ز 1 1ز 1 1 121 1 1 1 1 1 ز 0 يثراحلا نوع نب يلع نب نسح

 اذا ينانعلا نسحم نب يلع نب نسح

 041 ب ل د ا 1535 د وا ل كا وو يرينشلا دمحم نب نسح



 4 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ا يواقنعلا نسح نب شالب دمحم نب نسح

 0007 ىمعنلا سيدهلا دمحم نب نسح

 0 ]ذا يواقنعلا ديلولا دمحم نب نسح

 اذ ا 1 يواقنعلا رمحألا روصنم نب نسح

 171417 .. يلدبعلا دعاسم نب يلع نب دمحم نب نيعملا دبع نب يلع نب ىيحي نب نسح

 6 عمم يتاريخلا سراف يلع نب دمحم نب سالكلا نسح
 11 ا وسخ عدوا ل لا واو وو و جيهلا يداه نب دمحأ نب نيسح

 011 ]1 120 يليدنملا دمحأ نب نيسحلا

 97811 و موو و ام اننا دل عع دمحأ نب نيسح نب دمحم نب دمح نب ميهاربإ نب نيسح

 2116 و و ا ويدل أ مومو شامم داو هلق ما ا يراجهلا يبيردلا تيخب نب نيسح

 ان 1 1 110101010127 بد95 يتاكربلا ينيسحلا تاكرب نب نيسح

 11 و وول يل ملط تاتا كوع ودعا وما وللا و الج هم دكت نان يدوجلا نسح نب نيسح

 ا ريل بنو هو وم مومو ممم ممم وو ء دمع رعفلا ةزمح نب نيسح

 2:17 م ا ا د رام هع لال وو روع 00000 0 0 ودل وجسم او رح يزارحلا هللا ليخد نب نيسح

 0م و ا ا 7 زاب نب ديز نب نيسح

 1118 4 يهود عوق كقول وجو وزع مروع ومو فود هموم هووسعوو يتاكربلا رورس نب ديعس نب نيسح

 000000000000089 يدوجلا نيسح نب ناميلس نب نيسح

 01 1 121212 1 1 1 1212 12 ز 1 1 12 1 1 1 1212121212 1 1212121 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 لالط نب نيسحلا

 ااا يربئشلا كلملا دبع نب نيسح
 11107 ا يميركلا روصنم نب دمحأ نب يلع نب نيسحلا

 1 1 1 ا اشاب ناندع دمحأ نب ىلع نب نيسح

 119015 2 و اف لاو طلو ال علا خامشلا نيسح نب دمحم نب يلع نب نيسح

 ا 1 1 0 ز 12 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 2 ةي يربنشلا يلع نب نيسح

 ن1 ]000 يربنشلا رمع نب نيسح

 1101 ا فار وا ىفاعملا ىسيع نب نيسح

 111 ا الو م ل ا ىلدبعلا ريبكلا ليلق نب نيسح

 00011111 ]1 ] ] ذ]ذ] ]1 ]ز ]| ] ]ز] 010001 يتاكربلا نسحم نب نيسح

 #0 يلماصلا ديز نب كرابم نب نيسح نب دمحم نب نيسح- نب دمحم نب نيسح



 1 ا 11111 1 ىمعتلا نسحلا دمحم نب نيسحلا

 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ] ]ذة يربنشلا دمحم نب نيسحلا

 كل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة 1 دمصلا دبع نب دمحم نب نيسح

 10 21110 000111 1 0 ..فتيييييي.. كعاسم نب نيسح

 1 1 2 2 12 2 ز 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 521111 يدوجلا دوعسم نب نيسحس

 1110 وع وق ل ا كل رت 0 2 2 1 ل د ا ىبلاغلا رديح نب دوعسم نب نيسحلا

 1 1-0010101010201 ببب ل يربنشلا دماح نب رصاث نب نيسح

 007 ]| ]| ]ز]ز]ز]ز ]1 ]ذ] ] ] ز] ز ز ز ز ز ] ديز لآ هللا دبع نب ىيحي نب نيسحلا

 11428 كم2 ه1 وع ل وا أ هلام هو ناتو و ما وع طلع ل ك1 نط حاوع كاتو ني فعل نوط 44م يواقنع يلع نيسح

 16 811 22 دو طخ هن و اهل ال د ا لو ولالا هانا خلو مالا اع عام ع يوقنعلا ةبيثع ىفطصم نيسح

 110111 ]1110 يتاكربلا رصان هللا دبع نب يزاغ نب ميشح

 1 1211 ...........ينك ناميلس نب نسحملا دبع نب يلع نب ظيظح

 ا ا ملا ئرّششللا هللا دبع نب دمحأ نب دماح نب يدامح

 101 1 ا دو جنو وو وم اناء اخاو وقوو ا ادم ينسحلا ناميلس نب فلخ نب دمح

 0:6 1 د :”"يتسحلا يوادهملا ثيغنب ضيغم نب طيمشلا دمح

 ا ا 001121011101 يراجهلا حجار نب نادمح

 71011 ا ا اشو لاا اواو د ماا هال 20 لو د ل أنعام كب ندا يربنشلا نادمح

 اذ 1 يواقنعلا رمحألا كرابم نب يدمح

 اذ ز 10101231312211 يراجهلا يليخم وبأ ةزمح

 اا اي م يتاكربلا هللا ليخد نب دمحأ نب ةزمح

 ا بلاغلا نيسح نب ةزمح

 ا ..... رعفلا نيسح- نب ةزمح

 0 ©: 0 ه2 2 هووو» هنو ل ايوه تن ذا 23101110101010110100611001 ..ب ةزمح نب لمحم نب ةزمح

 4 1[ 5 ع ده ف وفم ة فقر معدوم هق ممم همن مل هع اعل موو هوجو هوع عع مام هوم قمع و و هعمل عم يراجهلا دوعسم نب ةزمح

 1 21 ا و او ا أل لو مع ذاع تاكرب نب ىسوم نب ناميلس نب ىسوم نب ةزمح

 1 سا ا ان ا تا يس صمم بيطلا يبأ نب ساهو نب ةزمح

 آ 11 ين ا 0ك ........... يريثشلا دعس نب دمحأ نب دومح

 0 ز ز ز ز .... يراقنعلا دمحم نب دماح نب دومح
 970 يتاريخلا بلاط يبأ نب دمحم نب دومح نب بلاط يبأ نب رديح نب دومح



 لجل (سراهقلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 0 ]1 ز 1 1 1 1 1 01 دومح نب دمحأ نب يلع نب دومح

 1211 2 ل و ول دع اح هو ال ا يرو زا لا لوم يثراحلا نازوف نب دومح

 0 0000000101010101ببببب يتاريخلا دمحم نب دومح

 11 وام 211111011101011 11 1 11 يربتشلا عازه نب دومح

 ا 111 يتاريخلا ريشب نب ىيحي نب دومح

 غطا 0 0بببدبدد ا ىنورقلا ديمح دومح

 1017 و ل م سا 4 نوم 43 جالو موال 6و1 طوول للك رأوا وهو هو هوو علوم ىمان لآ دومح نب ديمح

 1814 م لاو لعاب عما موووت ديز لآ دعاسم نب نيسح نب رديح

 اذ 1 ذا تاريخ نب دمحأ نب دمحم نب رفاظ نب رديح

 1 10417 شط و ما و ولا هو و كي هاالعو لع كع وه واعد يمعنملا فرش نب نسحم نب رديح

 ااا 0 رصان نب رديح

 112 ل وقوة امة واو كد و ..: يثزاحلا ديهف نب رورس نب ىيحي نب نوسيح

 117917 22211100008 يمركملا يلع ْنب دمحم نب دومح نب دمحأ نب دلاخ

 1 نا دوو ل ولا سوط وا 777 تو يدوجلا يلع نب دلاخ

 71 تا م ينسحلا ناميلس نب فلخ

 ا 1 1 1 2 ية يراجهلا معنملا دبع نب فرش نب فلخ

 11 اا ا ا يمل يميركلا روصنم نب دمحأ نب هللا ليخد

 ا ةبقث نب هللا ليخد

 111 9 20ج نما ووو يجف ودود دم ةاوم طرا عقم وطاقم خخ دوووم يجحيدملا دماح نب هللا ليخد

 ا ا 1 10 يلدبعلا يناجرعلا هللا ليخد

 111 و 1 و و ل اجا رايد و1 هل هيجل يا يميركلا نيعملا دبع نب ليخد

 11 15 هو رو قسمنا ا طلاب وت ونجا ع 54 و ع سايل نب يلع نب ليخد

 0 اذ 1 1 1 21 12 12 1 1 ذ 2 2 2 2 >2 2 2 ز 2 ] ز]ز]ز 0 7 يلدبعلا نوع نب ليخد

 2114 بدع ا هنا دس ا ع ريمألا نيدلا بطق نب دلاخ نب بيرد

 ا 1 1 7-0101010107ببدد ا 00 يراجهلا مناغ نب بايد

 311 يزارحلا دمحم نب دماح نب حبار
 0 ] 1 1 1 1 1 2 ز ز 2 ز 7 يميركلا يلع نب حجار
 1 1 يلدبعلا دمحم نب حجار

 2 117 1 هس م يراجهلا جراد نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب يدهملا نب حجار



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم لدكلي

 نب رديح نب نسحملا دبع نب ثيغ نب نسحملا دبع نب رهاز نب حجار
 21 1 او ثول ع والا قطو جو للولد ينسحلا يساسجلا يوادهملا هدبع

 ا ااا 00000 يلدبعلا حجار نب دشار

 ل 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 02 2 2 ةبابح يبأ نسح نب هدر

 1 ا م تم نتاكربلا سسسلا رريتم ياو

 10 1 ينسحلا يدهم لآ دمحأ نب ةثيمر

 ١1 يشاجملا لوألا كرابم نب دمحم نب دمحأ نب ناسح نب دمحأ نب ليمر

 130 م ا يرمعلا زياف نب نازوف نب لماز

 4 يو ع 121111111111111 يمتاحلا دهاز نب كرابم نب دهاز

 0 ااا اذ 1 يوادهملا نسحملا دبع نب رهاز

 لذ 1 1 11111 ككذدكتد زد زي يرواقنعلا رمحألا دمحم نب ايركز

 114 ا ا ا ا متل ,-: يزاقنعلا عبصأ وبأ دومحم ىفطصم نب ايكز

 1 2 511110 7 00 يتاكربلا دماح نب دعس نب ديز

 11 ل ف ل و وا وال و ووو و نيهاش لآ يلع نب فرش نب ديز

 1 1 ا يناكربلا ئئيسحلا بالث دمحم نب فرش نب ديز

 0 000101ببب يليدنملا هديع نب ديز

 ااا 11 يدوجلا نيسح نب يلع نب ديز

 ااا 0002121 1ب0جج1بببتب8 ديز نب دمحم نب ديز

 185 او تحج اع رح سر د ل د هدصم يدوجلا روصنم نب رصان نب ديز

 ١ د وع مسا ع ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي نب ديز

 111 1 ل سس ع رصان نب ديز نب هللا دبع نب ديز

 ا يتاكربلا ينيسحلا هللا ديبع نب دمحأ نب ملاس

 ا ااا ااا اذ يرواقنعلا ةميشغ نيلسح نب ملاس

 11011 ماع قو د وا يلدبعلا يدومحلا رخاف نب هللا ليخد نب يلاد نب ملاس

 11817 يع دوو نطل ووو اكو جما ينازاجلا نانع نب دمحم نب هللا دبع نب ملاس

 21 وو لا وا اا ا كال م يراجهلا قيتع نب ضهيون نب ملاس

 11 و 221011 2110111 نيهاش لآ يلع نب ناميلس نب يماس

 117751 ا ا ل و لب ادد لق وو ءائما ءنع فنا همن ل علو لة ومار كج هع يواقنع نسحم نب يماس



 ١ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 713707 11111111 195 يتاكربلا ينيسحلا فرش نب جارس

 را ا يلدبعلا رصان نب جارس

 لا ا 0 001010101012017 ج-بببدبد هللا دبع نب رورس

 1 1 ااا يدوجلا روصتم نب رورس

 ااا اننا ا 4 ىلعي نب رورس

 مرق 72130 هم 000 هود كو ل 6 3كم هح هد نجو نو ووو علو ودق يربئشلا هللا دبع نب دمحأ نب لعس

 1016و وك جل و146 هع هو دفع هد د 3و2 2 0و لو 1 وج ل ل م لا همم وا يربئشلا رباج نب دعس

 ال709 رج وع م 1 تنين يزارجلا دماج نب دعس

 9507 خذ ز ]ز ] ] ]1 1 01110111-- يرورسلا نسحلا نب دعس

 كا اذ 0 001010010107بببب يريئشلا نيسح نب دعس

 0 08 005358 ريثش نب دعس

 2117 11111111 1 1 ز ز ز ز00 40م هج م عمم 0000 يراجهلا رفظ نب دعس

 1 ربمألا/يمشآهلاا فسوي نب دمحم نب هللا دبع نب دعس

 اذ 1 ز :-يدوجلا يمان نب دمحم نب بلطملا دبع نب دعس

 11 ا ا و ا وسم 20080 0 يلدبعلا ديبع نب دعس

 000000 .... يراقنعلا يواقرش دمحأ نب يلع نب دعس

 1 ريمألا يمشاهلا كرابم نب نمحرلا دبع نب تاكري نب ثيغ نب دعس

 1171 دفع مال ب حا عاب سمو ار ا يراقنعلا شالب دمحم نب دمحم نب دعس

 11011 ل ا ا و وحن لامه طموج خا دخل يحلفملا ميركلا دبع نب دعاسم نب دعس

 11 يسيل يواقنعلا دنس نب هلإلا دبع نب فوع يبأب ريهشلا دعس

 لا 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 يثراحلا دوعس نب ناطلس نب دوعس

 7 1 1 1 1212 1 12 2ز 2 ز 2 ز 2 2 2 2 2 12 12 12 21 2121 21212 يربنشلا حجار نب فرش نب دوعس

 10 دفا 11111111111 .... يثراحلا باوث نب هللا دبع نب دوعس

 ل ا ااااااذذذ11 يتاكربلا ينيسحلا هط نب زيزعلا دبع نب دوعس

 1811 ا لا يثراحلا عازه نب دوعس

 ا ااذذذ111ذ111ذ]1 1 1 1 1 ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب نب ديعس

 917 ع ا ا ا ا وسو كو يتاكربلا ينيسحلا ناطلس نب  ريغصتلاب  دّيعس

 لل فك ماا يبسم يربنشلا هللا دبع نب دمحأ نب دعس نب ؛ريغصتلاب» دّيعس



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم 44 ١

 97 ا ا ما كسل . ريمألا ىمشاهلا روشاع نب دعس نب ديعس
 0 0 00 . . ينانعلا مزاح نب يلع نب ديعس

 0 ذا جحيدم نب ليعس
 ااا 000 يتاكربلا كلملا دبع نب يدينه نب ديعس

 141 ورمع نب هللا دبع نب عازه نب كرابم نب دعاسم نب يرمعلا ديعس

 1 2 ا يلدبعلا ناطلس نب رفعج نب ناطلس

 ١10 1 1 ز ز ] 1 1 ذ 1 يلدبعلا ناطلس لآ نسح نب ناطلس
 01 مل 14و 0076و ا دما لبطل هارت خالو كووول اس عاما يربتشلا ناميلس نب ناطلس

 1 عر يلدبعلا ناجرعلا يدينه نب يبنلا دبع نب حلاص نب ناطلس
 0 انا 0 001010101010101010171ببببد 2 نيهاش نب هللا ديع نب ناطلس

 00 يدوجلا هللا دبع نب ناطلس

 17 ا ل اوان ا 1 دو 2 يرمعلا ديجملا دبع نب ناطلس

 1 ا او ما وا ٌّرعفلا .ناظلس نب دومح نب هللا ضوع نب ناطلس

 1 1 ]ز ز زآ ممل ندا يلدبعلا ةضيع نب ناطلس
 81 يح وسم بعسل لأول يتاكربلا::ييّيصتلا َنبز نب دمحأ نب لصو نب ناطلس
 ١١ ؟/ ووو ووو و هو ووو و هموم ينازاجلا نانع نب دوعسم نب هللا لصو نب ميلس نب ناملس

 ا 1 ]ذا ىراجهلا يبيردلا تيخب نب ,

 ١ 148 0 ووو هوو وو مم و ومو فووو وو ووو موو هوو مم ووو ووجوه موو ومعك موو هفوومف يراجهلا تيخب نب مي

 بياع ل تو طا نه العا إل أو ال مي نعل نزع عدلا هن جم يربنشلا فرش نب

 ن1 1 1 0 010101010جج-ج-0-.-ب-ب-ب-ب-ب_ب-ببببب00 يراقنعلا نينسح نب ىفطصم نب ميلس

 1141 م يراجهلا ملاس دمحأ نب ناميلس
 0 عم اما قل يم روم ا لمع ينسحلا نسح دماح نب ناميلس
 ل ا ا ا دة ارم يبلاغلا دوعسم نب نيسحلا نب ناميلس
 0111 000 يدوجلا دومح نب هللا دبع نب ناميلس
 11 وو مو ووو ودمع همم مومو ممم ومو وووو اشاب ريهشلا نيعملا دبع نب ناميلس
 00 ةبقث نب نالجع نب ناميلس

 ذا 1 1 1 1 1 1 يرمعلا بالث نب يلع نب ناميلس

 1 ريمألا يمشاهلا كرابم نب نمحرلا دبع نب تاكرب نب ثيغ نب ناميلس
 6م يروم ووو ووو ووو و ورا ووو دوووم مسعد م مورو ممم همعففموو يزارحلا هللا ليخد نب تاكرب نب حيمس



 أه (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 518 . يلدبعلا كلملا دبع نب ناطلس نب ةضيع نب ناطلس نب ديع نب ناطلس نب نانس

 ا 0 101012101321ذ3د2ذ2-212120-ب-ببب77 يواقنعلا روصنم نب دعس نب دنس

 114 171 ممم ل 1و هو واود هوك لع 102 اع وط نو نال قرة هيو اوك او عم ج0 36 22 فمع من نان ورمع نب دنس

 81 و ب للا يواقنعلا يلادلا ميهاربإ نب دمحم نب ديس

 117 يي يل يراقنعلا يواقرش دمحأ نيسح ديس
 ميحرلا دبع دمحأ نب دمحأ نب دمحأ نب دمحأ نب ديمحلا دبع ريهشلا ديس

 ا 1 1 1 1 1 121 1 12 12 2 2 2 2 2 2 يواقتعلا كرابم

 اا 1 1 1 12 1 2 2 20 0 2 2 12 2 2 1212 2 2 2 2 ة ة2ي يواقنعلا ةميشغ ديس

 1/61 وكلها مد 11 كال ا مس ور وق نول كا يبوس يواقنعلا يواقرش مساق ديس

 لا ذأ 1 ]1 121212 ز 2 ز2 2 2 2 2 يثراحلا زياق نب فيس

 717 يا ب ع يواقرش نيسح دومحم نب نيدلا فيس

 1 1 1 1 1 ذ ذ ع يلدبعلا يلامجلا وبأ دومح نب ركاش

 114 يي حس ا ل ٍدِظَز لآ رصان نب فرش نب لماز نب ركاش

 1 ا ا كلا 0 يدوجلا انهم نب هللا دبع نب ركاش

 016 3 ا والملل اا واخت هس وج ب فويل 0 يدوجلا زيزعلا دبع نب ركاش

 111 مب ا يمعتملا يضام نب نيسح نب يلع نب ركاش

 1 1 1 ]1 1 1 111111111111 0 يلدبعلا ديع نب ركاش

 ا را ا هللا دوج نب دوعسم نب دمحأ نب دمحم نب ركاش

 111 مة دو اانا اا و حا اة وود وما ا مانا طحت كج ا ا يلدبعلا عازه نب ركاش

 1 1 1 1 1 1 1 0 01 1 1 1 ]| ]| ]| ]ز]ز]ز]ز ز ز ]1 ] نازاج نب ريبش

 اا 1 121 2 1 2 12ز ز 1 ذ 1 يئراحلا نيسحلا نب يلع نب عاجش

 ل1 1 11111111 يرصب دمحأ نب دمحم نب تاحش

 اذ 1 1 1 1 يرمعلا يبرغملا لاله نب تاحش

 91717 يدخل تنجم نو 131101111010111 ا يراجهلا نادمح نب ديدش

 ك1 1 1 1 11 2 ز ز 000 بلاغ لآ ناندع اشاب فرش

 لااا ذ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 لا عازه نب دومح نب دماح نب فرش

 1 ا ل و يربنشلا حجار نب فرش

 ل اذ ز 1 1 21 يتاكربلا ينيسحلا هللا دبع نب اضر نب فرش

 روصنم نب اضر نب فرش



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم لكل

 اا 1 | ]ز]ز] ]8 ينازاجلا مزاح نب نيعملا دبع نب ملاس نب فرش

 11 1 و ب و اعمل ينازاجلا نائنع نب دوعسم نب نانع نب نانس نب فرش

 ااا ب7 يتاكربلا فراش نب فرش

 ا 1 1 10101012 ز2 ز 2 ز ز ز ز > ز ز ز ز> > ز + 1 يريئشلا دباع نب فرش

 1114 فد مسام و يتاكربلا ينيسحلا هللا ديبع نب دمحأ نب هللا دبع نب فرش

 1 د د ص ام هيتس عمم يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب فرش

 501 يدوجلا نالجع نب دماح نب ميركلا دبع نب ميركلا دبع نب فرش

 ا م ل ا يملا يتاكربلا نسحملا دبع نب فرش

 ا 1 1 يرورسلا دومح نب ديعس نب نسح نب يلع نب فرش

 0 يدوجلا نيسح نب يلع نب فرش

 1 اا 000000 يزارحلا يضام نب فرش

 ا يدم ع تل وب ل دك اب ل ا عع سيعدلا كرابم نب فرش
 رك 64 م ا ا يتاكزبلا ينيسحلا بالث نب دمحم نب فرش

 81 ل ممم ممم مهموم ووو ومو تملأ 9مم 2259و هه هو هد هوو ىراجهلا فرشم نب فرش

 197 اا بعل اسصمل يلدبعلا,فرش:نب دماح نب هللا ديبع نب رصان نب فرش

 0 10 يتاكربلا يئثيغلا عازه نب عزيه نب فرش
 1 11321 >6 1 1 يربنشلا فرش
 ا ا م لالط نب نيسحلا فيرشلا
 1 ا ص سم نيهاش لآ دمحم نب ىلع نب فرش نب ديز فيرشلا
 ١ 51 ا دا ل خم ريمألا يمشاهلا فسوي نب دمحم نب روكشلا دبع نب ركش
 ا ]| ]1|]1]1]|ذخ]|!>+ظ+ظ+>+ 5+2 روصنئم نب ركش

 0 اذ ينازاجلا قوتعم نب يلع نب حالش
 ١11 ل يتاكربلا زاب نب رمع نب حالش
 00 1010101010 ىراجهلا دومح نب حيويلش

 1517 خل يمعنملا رصان نب نيعملا دبع نب دعس نب ربئش نب كرابم نب ربنش
 000 0 يبلاغلا نيدباعلا نيز نب دمحم نب رينش

 ا 00101100 يربنشلا دمحم نب ربئش

 1 يو تاسلا سوم ب ماع معا ا يسفممو مسمع ناندع دمحأ نب اشاب قداص



 ١ 41/ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 نب دمحم نب نسحم نب كلملا دبع نب ناميلس نب ملاس نب حلاص

 11 ا ا ريمألا يمشاهلا ديعس نب عازه نب كرابم

 ا 0 0012 2 ذ ز ز ز ز ز 1 ز ز] ز ] يزارحلا هللا ةيطع نب حلاص

 لا 1 1 1 1 12 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يدوجلا يزاغ نب حلاص

 0 ينسحلا يريعنلا ةبصع يبأ دمحأ نب ىسوم نب حلاص

 ال 1 1 1 121212 2 2 ز 2 2 2 02 20202 2 2 02 2 2 0 2 2 2 24 2 يربنشلا حون نب حلاص

 نا 0 يزارحلا شيمق نب هللا دبع نب مشاه نب حلاص

 0 1 ينسحلا يراقنعلا يللق دمحم نب ىفطصم نب حالص

 111 1 ل ل سو أ دا جو كاع سم كو هضم وس اع جمعا يرمعلا هللا بيبح نب هللا فيض

 لاذ ]1 ]1 ]11 0 يثراحلا نيسحلا نب 0100

 ااا 1 1 1 1212121 12 1 21 21 1 12121 12 2 12 12 1 1 121 212 121 1 1 12 1 1 2 1 1 هللا دبع نب لالط

 1 1 1 1 1 أذ يواقثع نسحم نب لالط

 2101 م ا ل ل ةبابح يبأ نسح نب سميلط

 /1 ك1 ين و ع ا ل سميلط نب دمحم نب سميلط

 1 س94 ل تاكري نب دمحأ نب رفاظ

 211 2 ع ادم و وا اج طلال و رت مام يراجهلا ديبع نب دباع

 910 يت ل يتاكربلا يرمعلا ديبع نب بيرغ نب دباع

 1 ا ل موو رقم وعد مرو ول واوا وجعا يتاكربلا ثيغلا ديز نب دمحم نب دباع

 550 نيت دوعن واو ومو افعاله دما عام وا مس عع عل عوج ومع م يزارحلا مشاه نب دياع

 0 1 1 1 ز 1 1 | | ]1 ]|]ز| ]ز|]ز1ز1|ز ]1 ]0 0] 1 ] 14 6] 4 8و يواقئعلا يوادجلا نسح نب روشاع

 201 ا يربنشلا ربنش نب شياع نب تباث نب يطاع

 ا 1 121 1 1 12 1 ز يرمعلا ناميلس نب ركاش نب يطاع

 ١ 1111 ز1 118 يزارحلا نوع نب شياع

 ا 0010100 بببب7 ....... زاب نب دهف نب ديجملا دبع نب ضئاع

 1 يي يراقنعلا يلادلا دمحم نب سابع

 2011 م سا اد يرمعلا ناميلس نب هللا دبع نب ملاس نب هلإلا دبع

 لذ 1  ذ 1 يربنشلا دعس نب هلإلا دبع

 ١ ننال عازه نب دومح نب دماح نب فرش نب لئاص نب هلإلا دبع

 اا 000000 يلدبعلا سابللا دباع نب هلإلا دبع



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم ١4

 0 0 يمعنملا رمع نب هللا دبع نب هلإ دبع

 ا سباي وبأ هللا دبع ني باوث نب هللا دبع

 1509 ا الو 1ك و عا الملك ع اع هاو ج3 انو هج هد مع وعجل فمان للم يا يود دج نازاج نب هللا دبع

 12 ش5 ظ***شظهشه*شه مامه نب كرابم نب دماح نب هللا دبع

 ااا ىبعصلا ديبع نب هللا دبع نب نسح نب هللا دبع

 غ0 0 0 007 يزارحلا نسح نب هللا دبع

 1 ]1 هللا دوج نب دوعسم نب هللا دوج نب نيسح نب هللا دبع

 71 يس م يربنشلا كلملا دبع نب نيسح نب هللا دبع

 لذ 212111111 يلع نب نيسحلا نب هللا دبع

 7 1 1 ااا ناشرط نيسح نب هللا دبع

 0 1 ذاع يشايعلا دمح نب هللا دبع

 1 ا سا د ا ص اا امل ينزل طيب رعفلا ةزمح نب هللا دبع

 00 ا 707:5 يدوجلا كلملا دبع نب دومح نب هللا دبع

 ا ا صح 7... يثراحلا نازوف نب دومح نب هللا دبع
 321 70 ا 111 1 ةعيرذ نب هللا دبع

 1 10010100 يراجهلا هللا دبع نب اضر نب هللا دبع

 ك1 49 ربكألا ديز نب هللا دبع

 0[ 1 ] ] ]ز ز 0 00ز يتاكربلا ينيسحلا نيز نب هللا دبع
 1 1 201062 هوو دعو عمو أد ونجوم ومو 0 يتاكربلا ملاس نب هللا دبع

 اذ 1 1 1 5151010110# يربنشلا رورس نب هللا دبع

 570 ل ا مم ىنسحلا ىفاسعلا هدر نب يماش نب ديعس نب هللا دبع
 11 هته ع د ست 11011111 1 يلدبعلا ناطلس نب هللا دبع
 ا ]1 ا ينازاجلا مزاح نب حلاص نب هللا ديع
 0001 1 1 1 1 1 1 ز يمعنملا مامه نب كرابم نب دماح نب هللا دبع نب هللا دبع

 ا يراجهلا جارد نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب بلطملا دبع نب هللا دبع
 11111 ]1 ] 000000011 يثراحلا انهم نب بلطملا دبع نب هللا دبع

 91 1 د و ع عيونا 11118 10111 ..... يرمعلا ديبع نب هللا دبع
 0 0 للا مان خلت ........... كيز نب يلع نب هللا دبع
 16 211 ا وا ل وب ا يش عاش يلدبعلا زاوف نب ديز نب يلع نب هللا دبع



 !١ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم
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 مسمع

 54 50595 5110 ....... ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب يلع نب هللا

 انا يح يو ا للا يتاكربلا ينيسحلا ديمحلا دبع نب يلع نب هللا

 941 ول ووو دووم ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب دمحم نب ضوع نب هللا

 00 01 ا 1 ع و هم سنا ىدوجللا تك وذل

 117 1 حا ل يا ا عل .... يدوجلا قحال نب هللا

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ريمألا يمشاهلا ديعس نب عازه نب كرابم نب هللا

 اا 1 1110121212ز--.-.-بب7 8 عازه نب نسحم نب هللا

 راب يي ل ا ا ل ا د ءام ىبأ هللا دبع نب دمحم نب هللا

 1 11 يشياجملا راسج نب جيجار نب رصان نب هللا دبع نب دمحم نب هللا

 ا ذذذ1ذ11ذ1 ذا 1 1 1 1 ]ذ ذ 1 ذا ىتاكربلا رصان نب هللا

 لا 0 2111111110 يشياجملا حجار نب رصان نب هللأ

 220 :قاذ ردت ووكيل 424/40440860841 هو هلام 6 هو 2 8265 0-3552 ةقومفمو يمتاحلا كرابم نب رصان نب هللا

 ا ]1 يزارحلا مشاه نب هللا

 01 111111 يوادهملا دومح نب ضياع نب عازه نب هللا

 ا ا ع هللا همحر ينسحلا يوادهملا دومح نب ضئاع نب عازه نب هللا
 1١ 2 2 2 12 2 21 2 2 2 2 | | | | ]| ]| ]| ]| ]| | ]| ]| ]| | 000000 : يربنشلا عازه نب هللا

 010 1 1 1 1 1 121 1 12 2 2 12 12121 01 1 ىلدبعلا ىيحي نب هللا

 ل 1 12 2 2 2 2 2 2 2 ا اا نيس نب: نئاثلا هللا

 1 13111 . يواقنع ليقع هللا

 اا ]1 2111 50 73000 . يدوجلا نتف هللا

 اويكو ةريومووف ووو رو ووو وو ووو هوو وم مو وم ووري ومو يواقنعلا نيئتسح نب دمحم نب دمحم نب طسابلا



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم الدب

 97717 ا ا يواقنعلا ريغص ىبأ دمحم نب ىفطصم نب طسابلا دبع

 1 يتاكربلا قميهللا ميحرلا دبع نب ديمحلا دبع
 0 ااا 0 001 صبلب ميحرلا دبع نب دمحم نب نامثع نب ديمحلا دبع

 1 11 ....... يواقنعلا ريغصلا يبأ دمحأ نب دمحم نب ديمحلا دبع

 ا 1 1 1 1 1 1 2 ذة 1 يواقنعلا يدنف نسح نب نيسح نب قلاخلا دبع

 0 ا ل يراقنعلا ينفح نب دمحأ نب ينفح نب يضارلا دبع

 لا يربنشلا ناميلس نب دمحأ نب نيسح نب دعس نب هبر دبع

 111 ا ار يدهم لا ىلع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 1511 هين مط هييسسما يلو دكا ل تش ع طبل يوادهملا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 نب دمحأ لآ عرف خيش ينسحلا يوادهملا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 11 ا ا ا ا ا يلاحلا دهعلا يف ةفاك يدهم

 11 ل لا دات وتلا يل جيم يراقنع ليقع نب نمحرلا دبع
 11 لااا فافحلا ىلع نب نمحرلا دبع

 817 ا لو لاو مطل وعم وو سمملا# 22201 سي بحس سرع نب نيحرلا منع

 ل هر يرييشلا' هللا دبع نب عازه نب نمحرلا دبع
 ا يراقنعلا ديز يبأ دمحم نب يلع نب دمحأ نب ميحرلا دبع

 211 ينسحلا يواقنعلا ميلحلا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم نب ميحرلا دبع

 ذأ 1ذ 1 1 يواقنعلا عبصأ وبأ ريغصلا ميحرلا دبع

 اذ يراقنعلا عبصأ وبأ يكرت نب ريبكلا ميحرلا دبع

 ا اح يما يراقنعلا يناليك ميحرلا دبع
 ١ 1 >> 1 1 يراجهلا ةمالس نب عراز نب قازرلا دبع

 كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد ني نمحرلا دبع نب يلاعلا دبع
 اذ 1 1 12121 ز 12121ز12ز 12 2 1 1 ريمألا يمشاهلا
 قا سس وما انج نعت يزارحلا يويدب نب دمحأ نب زيزعلا دبع
 ةض ل ا ا ا تح تلا فيو يو او دبل قدح
 0 يدوجلا ركاش نب زيزعلا دبع

 0111 1 1 يوادهملا دمحم نب سميلط نب زيزعلا دبع

 317 7 يو ا ا دو هلا م1 و ووعد مدعم هو اجدع ل يواقنعلا يرصب سابع نب زيزعلا دبع

 91 ا ا احم يزارحلا شيمق نب هللا دبع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع



 ١ا/مدأ (سراهفلا) /زاحسحلا فارشأ مجعم

 921 ا ل يو يمعنملا كرابم نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 اذ 101 1 1 1 12 1 1212ذ2 1 1 1 12 2 2 2 يزارحلا ةضيع نب زيزعلا دبع

 120110 ا ولا ناسرهب ريهشلا نيسح نب دمحم نب زيزعلا دبع

 11 ع يوادهملا سميلط نب دمحم نب زيزعلا دبع

 كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد نب هللا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع
 ا اذ 1 12 2 2 2 1212 1 1 1 ]يم ريمألا يمشاهلا

 7517 و م ل كورا يبعصلا مشاه نب دمحم نب زيزعلا دبع

 ا 2 1 1 يوادهملا دمحم نب زيزعلا دبع

 ا ا 0 2 ينسحلا يريعئلا صيقولا دمحم نب زيزعلا دبع

 21 يي ا يجاوخلا يداه ىبحي نب رصان نب زيزعلا دبع

 الاخذ ذ ]ذ 1 يلديعلا يماط نب ينغلا دبع

 11507 او «.....ينسحلا يواقنعلا يللق دمحأ حاتفلا دبع

 ا 100313 ل ل 7 يواقنعلا دعاسم حاتفلا دبع

 اا ا ل م لا1010 يويدب نب ميركلا دبع

 481 ل د ا ياي يس منت يدوحلا نالجع نب دماح نب ميركلا دبع

 ل ل 001000010 يزارحلا حيمس نب ميركلا دبع

 ا 11 ز 1 ز 2 ز 2 2 2 ز ز 2 ز ىلعي نب دمحم نب ميركلا دبع

 ا يراجهلا دعاسم نب فيطللا دبع

 117 ل ا مح ل و عل الل ا يزارحلا حيويلش نب دمحم نب ديجملا دبع

 71 سا ل ام يميركلا دمحأ نب روصنم نب ديجملا دبع

 ا 1 #1111ذ ا ا يتاكربلا مزاح نب نسحملا دبع

 1 ا 0010111 يرادهملا ةدبع نب رديح نب نسحملا دبع

 بلطملا دبع نب سابل نب بلطملا دبع نب نيعملا دبع نب بلطملا دبع
 لااا 1112 ز 2 ز ز 2 يلدبعلا سابل نبا

 111 بلاغ نب بلطملا ديع

 ااا 1 ذ يراجهلا هللا دبع نب دمحم نب بلطملا دبع

 10117 و ع او سوم يمعنملا ربنش نب كرابم نب دمحم نب بلطملا دبع

 ل 11 1ز]ذ ]ذزذ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 انهم نب بلطملا دبع



 (سراهفلا) /زاححلا فارش مجعم ١من

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 12 1 1 2 1 1 1 1 | | | 1 ]| ]1 1 1 1 1 1 ]1 1 ]ز]ذ]ذ]ذ]ذ]1ذ1 1 1 جاحلا دخ

 007 1 ]ز 1 ز ز ز | ] ] ]7 سابل نب بلطملا دبع نب نيعملا دبع
 ا ا 121 1 12 ز 2 2 يرمعلا دماح نب يويلع نب نيعملا دبع

 8515 0و را 0 وك هاو ان عمن و6 عاام ع او وج كج ناو سلع ندع عطول لق ع ع ع ق عم مل يلدبعلا داوع نب نيعملا دبع

 0 ] ز ز ز زذ ز ] ز ز ز ز ز ز ز يميركلا يدهم نب نيعملا دبع
 ا ا و وو وم و ب وما ام رعفلا عازه نب نيعملا دبع

 ل0 00010 يرصب زاب دمحم نب معنملا ديع

 7419 ا ع هي ام عفر عم يراقنعلا ريغصلا يبأ دومحم نب دمحم نب يداهلا دبع
 11و ا هموم هوو دو هام تا كلو عل لع تع الواو و اق يتاكربلا عازه نب يداهلا دبع

 ل0000 0 00 يواقنعلا كرابم روشاع يداهلا دبع

 1 ا حم ريمألا ىمشاهلا دمحم نب دومح نب دماح نب دحاولا دبع
 11187 وع ار لووول هود عل هوو ل ا هوو وأ 9 0 يراقنعلا رمحألا روصنم نب ةدبع

 1١117 60 ووو ومهم ممم ممم هموم ركل كيا ويلط ول لوم همم م معمم يتاكربلا كلملا دبع نب دوبع
 11 1 1 1 1 يما دوج نب دوعسم نب نسح نب هللا ديبع
 اا 1 1 11 ٌيبعصلا- مشاه.ّنَبلَمْحَم نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب ديبع

 كا يزارحلا رصان نب شيحج نب ديبع

 ل ا >1 1 [ | ]| ] ]|]ز ]| 10 يراجهلا ةمالس نب عراز نب ديبع

 اا ]زب يدوجلا ربنش نب ديبع

 2 18 214 م و هع ول و 11 ل سدو الل ل اطلع ووو و وع دعم يزارحلا هللا ةيطع نب ديبع
 ل000 ]ذا ا اا ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب دعس نب قيتع
 1 01010101000ب يراجهلا دعس نب نامثع

 44 ا مد مام غرام ا اج يراجهلا ةديبع يبأ نب نامئع
 0 اي ساعمم يواقنعلا دعاسم نب معنملا دبع نب نامثع
 غ0 1 ]ذة يا ا يراجهلا نسح نب هللا دبع نب دمحم نب نامثع

 1 ا احلا يثراحلا عازه نب دمحم نب ناندع
 ع 1 1 1 1 1 0 يدنف دمحم نب زع

 00 1 ز زذزة يرامعلا رهظم بيرد نب نيدلا زع
 نب دواد نب هللا دبع نب دواد نب ةزمح نب دمحم مساقلا نب نيدلا زع

 #0 بيطلا يبأ



 او (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 117 يراقنعلا دعاسم ىلع نب ىفطصم نب دومحم نب ميحرلا دبع نب تزع

 ١75 11111111 22232531511 يراقنعلا يدنف دمحم نب تمصع

 00 ااا 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 1 ىطعملا ديع نب هللا أطع

 210:1 ت1 6 ا 2 ام اا نوح عل 1و مو هو نعجة هد ذا راب دومحم نب هللا اطع

 1137 زب يس عل يراجهلا رفظ نب هللا ديبع نب راجه نب هللا اطع

 11 ينسحلا يواقنعلا صبلب ميحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نب اطع

 ا يس ا يتاكربلا هللا ليخد دمحأ نب ةزمح نب رقشألاب ريهشلا هللا ةيطع

 ا ا يزارحلا رباج نب ةيطع

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 12 2 1 1 1 1 ية يي يزارحلا ةزمح نب ةيطع

 1 اذ 1 0 يواقنعلا دعاسم نب دمحم نب ةيطع

 11 م لا ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي نب ةيطع

 11 ع رع كح و سس ع يلا رعفلا ةزمح نب باع

 11/17 يق نطو قمح اطل ق0 4040 ودق ووك درا دلل غ7 يتاكربلا دماح نب يبالع

 ا ب باص ئواقتعلا-ىلع نب دمحأ نب دمحم نب اشاب يلع

 1 6 ع ب... ئراقتخلا يوالخلا ىلع نب دمحأ نب ىلع

 ااا | | |[ |[ [|!|!>ظ>»+!+568 يرواقنعلا ديز نبأ ادعم نب المعلا نب اع

 ا 101010010001100 يميركلا روصنم نب دمحأ نب ىلع

 11114 لولو ع م وة ريمألا يداه نب دمحأ نب ىلع

 1 يتاريخلا ناذوح يضاقلاب بقلملا دينا نيىلع

 1 1 1 1 ز 1 ]| ]1 1 ]| ]1 ]1 ]1 ]1 ]1 ]1]1]1]1]14131]1]14]141]1]|]1ذ]1]1]1]ذ]1ذ]ذ] يذاع تاكرب نب ىلع

 110111[ 2 نلمس تا و طوي دو هوو علا العلا ماع اا امو يثراحلا يكرت نب يلع

 ااا ىريتشلا رباج نب ىلع

 2 311 ع و1 و ا ولج و ووو وز جلا ماو هوك نا لل 0 مت دع لإ ول لدن هش جل نسحلا نب ىلع

 ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يتاريخلا دمحم نب سالكلا نسح- نب ىلع

 ان اس ا بلا ينسحلا يريعنلا سيقولا نسح نب يلع
 ا 1 1 1 1 1 1ز 1 1 ذ 1 1 1ذ 121 1ذ 12 12121 21 1 ز ]ذ ذ ذز]ذز] زيا ىدوجلا نيسح نب ىلع

 ق9 ون جالا ع دا ل اهم يثراحلا نيسحلا نب يلع

 00000 ينسحلا ديوز نب ىلع



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم اا

 ماا 1 يليدنملا نيسحلا نب نيز نب ىلع

 ااا 0 0012ببببب يتاكربلا ملاس نب ملاس نب ىلع

 05 11 س1 و وود عجل هاا صلال دلل هور د ل قلو رورس نب ديعس نب دعس نب ىلع

 ااا ا يلدبعلا سابل نب يلع نب دعس نب يلع

 ا 0 ز 1 ]ز]ذ] 1 ا اا يايا يراجهلا سابع نب يلع

 0 ا .... ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب يلع نب هللا دبع نب ىلع

 0111 ] ]1 1 1212ز2 12 2 2 2 ز2 2 2ز2ز 2 يربتشلا هللا دبع نب ىلع

 ا ىبلاغلا ىلع نب نمحرلا دبع نب ىلع

 00000 00 يلدبعلا سابللا ينغلا دبع نب يلع

 1 ا يزارحلا دوعسم نب هللا دبع نب ديبع نب يلع
 ا يبعصلا ديبع نب يلع

 1 11001 و و ومو 1 مو اواو ووو ولا ينراخلا ديهف نب نير نب ىله

 00 ا 0 9 نمحرلا دبع/ْنب هواد. نب ساهو نب ةزمح نب ىسيع نب يلع

 ف م بحاح رعفلا هللا دبع نب نسحم نب ىلع
 18117 اا ع رو اا دف يلع نب نسحم نب ىلع

 ا 0 0 ىناثعلا نسحم نب ىلع

 م ]1 1 ]ذ ] ]ا يواقنعلا نسح نب شالب دمحم نب ىلع

 نب نيدلا زع نب نسحلا نب دمحم نب يلع نب نسح نب دمحم نب ىلع

 نب دمحم نب مسأاقلا نب دمحم نب رخاف نب ىيحي نب دمحم نب ميهربإ

 11 تس ووو وع بيطلا يبأ نب دواد نب هللا دبع نب مساقلا نب ةزمح

 اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ناسرهب ريهشلا نيسح نب دمحم نب يلع

 0000 ةورذ نب مناغ نب دمحم نب ىلع

 0 ا 1 1 1 1 1 ز 2 بلاط يبأ دمحم نب ىيحي نب دمحم نب ىلع

 نب دمحأ نب رمع نب يلع نب دمحأ نب ىيحي نب يلع نب عانم نب يلع
 ااا 01 1 قيدص

 را را ان ير ياللا ل طل طفل او زو ومو هع ناو ووو كأجود كسلا ع قد دعت هاوس يراجهلا يدهم نب ىلع

 111111 ا ا وو هدب ما انو ولا هوو فهم و012 دو هوت عقل ا رصان نب ىلع

 7 ] ] ] ] ز]ز]ز ] ز] ] ]ز] ]1 ]ذ]ذ1ذ]ذ يي يتاريخلا ريشب لآ رصان نب يلع

 1 1 ]1 ]ذ ذ ذ ]ذة بلاط يبأ نب ثيغ نب عزايه نب ىلع



 ابنه (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 0[ 1110 --ب- بت ا يروادهملا دمحم نب فسوي نب يلع

 1911 و يم عا اخ وجاب بلاغ نب بلطملا دبع نب دماح نب اشاب رديح ىلع

 جورع دمحم نب عبضلاب ريهشلا دمحم نب كرابم نب يدهم ريهشلا يلع
 00000000 يرصب

 000 2ك 2” يربنشلا هللا ليخد نب هلإلا دبع ىلع
 0 اا ]1 ا 2212511111110 يواقنعلا يرصب رداقلا دبع ىلع

 1/7517 ريع دوو دو م مو 10044 30705 ومعلم تايوع لا هع هو سامو م يواقرش نيسح دومحم ىلع

 1 1212 121 1 12 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >1 >[ + >ز ]ز+ز>]ز]|ز ]| ]| تاكرب نب رامع

 216 ا ا و يراقنعلا يوالخلا يلع نب دمحأ نب رمع

 ١/1 ولا ل لبو 1 ل دعاك و اتا ل 0و المهم ىواقنعلا ةميشغ نينسح نب رمع

 1 000101 يربنشلا دمحم نب دومح نب رمع

 47 ا و و نادم مصقألا يلع نب رمع

 00 1 ]ز ]ز ] ] ]ز]ز] ز]ز]ز ]ز ]ز ]ز]ز]ز]ز]ز] ] ] ]ذل 7 1 ا يتاكربلا يلع نب رمع

 ا ا ا 0 0 ديع نب لصيف نب رمع

 ااا 0 07130111 زاب دمحم نب رمع

 1 ريمألا يمشاهلا كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد نب مشاه نب ورمع

 0 1 ز 1 12 02 ز 2 1 1 1 1 12ز0 0 ز 0 ز ز نازاج نب نانع
 00 0 0 ا ... يراجهلا ملاس دمحم نب ةدوع

 0 از 1 2 2 ز2 2 2 2 2 2 2 2 ا يتاكربلا ينيسحلا رصان نب هللا دبع نب نوع

 110 11 2100101 ...... يزارحلا دماح نب ديع

 0071 1 11 يزارحلا دمحم نب حلاص نب ديع

 1170 2 22 1 ةمج و و1 ود دسم هو ل مق ما فوم و كو وضاو يزارحلا دمحم نب سابل نب ديع

 اانا 1 1 1 2 ز 2 2ز 2 2ز> ز 1 ز ا خامشلا روصنم فيدر نب ىسيع

 ا 0 0101012121212 ز-0ذز02121212-ب-ب-بد-د--12121يايم 2200508 يواقنع حلاص نب ىسيع

 011000011111 1 1ذذز[0زرنرًر..<.0-0 ئانملا لصيف نب نسي
 000 0 0 002012ببب خامشلا دمحم ىسيع دمحم نب ىسيع

 نب نيسح هيخأ نباو «يجاوخلا نيسح نب ميركلا دبع نب ديفم نب ىسيع
 0 نااخذذ1111414151541541 51 ]1 ] ذ زذ ايام 1مم ما ديفم نب ديور

 01 1 ]| ]|14]1]1 52 يرتشلا ديصلا "دب ةقيع



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم ا

 ل سلا ل م قرورتسلا دره نبا دانت ثالث نب ةنضيغ

 1101 م الالم سمو دا ا يملا يزارحلا ركاش نب حلاص نب ةضيع
 0007 001010101010202 بببد7 ديز لآ نسحم نب هللا دبع نب ةضيع

 اا 0 0 0009 لوألا لصيف نب يزاغ

 00 ينيسحلا رصان نب ىزاغ

 11 2131 21 ا ا حوا وم 220757ظ#ظ 0700 ديهف نب رورس نب ىيحي نب يزاغ

 0 000 يويدب نب بلاغ

 اذ يراجهلا دئس نب دمحم نب بلاغ

 0 1 ز ز ز يتاكربلا ينيسحلا رصان نب يزاغ نب يلاغ
 0 0 ىشاجملا هدر نب ىبرغ

 92 ا ا و ا ا لجو ملط ةوووو هوغو كلو دعا كوع #1 ينادمصلا ميهاربإ نب بيرغ

 اا ا 2 ئدوجلا تاكرب نب دمحم نب دعس نب يزيوغ

 2 ا ا تيس ا ما ا نيسح نب ثيغ نب بلاط يبأ نب ثيغ

 0 10 ا يراجهلا ناميلس نب ثيغ

 117 6 ا لا عع 28 يتاكرتلا ينيسحلا رصان نب يزاغ نب ثيغ

 214 تدم انة نسا هاو عسا يانا يرالخلا يلع نب دمحم نب دمحم نب رخاف

 اا ا ينفح دمحم دمحأ دمحم نب يرضخب ريهشلا يداف

 101 يواقنعلا ةبينع نيسح نب دمحم نب سراف

 00 0 02د يزارحلا حلاص نب حلاف

 11 1 ا ب ا الولا سارلام يلدبعلا رباج نب نسحم نب زياف
 00 | ] ]| ]ز] | | | | | | 0000 يثراحلا عازه نب زياف

 111 ل يراقنعلا ريغص يبأ نب دمحأ نب دمحم نب ةزمح نب يحتف

 0/1 111111 ينفح رمع نب دمحم نب نارمع نب ناضمر نب يحتف
 0 ا يواقنعلا ميلس نب يحتف

 1018017 د اواو 1 م جم ل ران رع لعمال وة و يلديعلا نسحم نب نتف

 10 دوجلا دنس دعاس دز كون
 ا 7 1 1 121 1 ز 1 1 ز 1 12 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ا يبلاغلا داجن نب حجار نب دهف

 هرج و ووو اكل جملا واوا ااا يتاكربلا ملاس نب هللا دبع نب دهف
 ١ 07 نررووو رورو همم عمم موو مو ووو جوج عع ععقمعل يثراحلا عازه نب دوعس نب ديعس نب هللا دبع نب دهف



 ليفي (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 0 0 000101001011ببب23 يدوجلا دعس نب يلع نب دهف

 0ذذذذزذز زذز زؤ ]1 ؤ ز ز ز زؤز ز ز 0 00زززززز_ز_ز_زر_-ب-ب-ب--ب-_6 يراجهلا مناغ نب دهف

 غ1 ا ىرينشلا رمع نب دمحم نب دهف

 2:17 ا ع ا ا يزارحلا دمحم نب دهف

 0 1 يمعنملا شيورد نب دمحم نب دهف نب ديهف

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 | ]| ]1 ] ]1]1ذ]1]1]1]>إ|1آ+خ1ة ة1]ة اة ا رعفلا دهف نب ديهف

 0 اا اا 1 1 1 101 1201 2 1 1 12 20 020 2 2 0 يراجهلا دهف نب ديهف

 1801117 ا ل تلا ا و ور اج مم يواقنع ديمحلا دبع داؤف

 04/17 66و ملم هموم ومو موو م ومو عفمف رورس نب ديعس نب دعس نب نسحم نب نسحلا نب زاوف

 اا 1 1 1 1 ز1ز1 1 1 1ز1ز 1202 0 ز 0 2 2 ز ز] ]ز] ]ز]ز] يلدبعلا نسح نب زاوف

 0 يلدبعلا رصان نب زاوف نب حجار نب ناطلس نب نازوف

 ا ا و اوم ينانعلا دمحأ نب يلع نب نازوف

 1817 1 م موس ارجل لول ا 7 ا يثراحلا عازه نب نازوف

 ل است“ ا لماص لآ هللا دبع نب رصان نب ناحيف

 1115 ا و وم مد نيب يعم و ورا يلع نب نيسحلا نب لوألا لصيف

 ل ااا ينانعلا مزاح نب لصيف

 1 ل م ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي نب ديز نب لصيف

 0 يتاكربلا ينيسحلا لصو نب ناطلس نب لصيف

 19 هم  و لو يساب ا ريكا ووجع 2 يلدبعلا يلامجلا يبأ ركاش نب لصيف

 ل 1 1 1 12 1 1 1 2 1 12 2ز> 2 2 2 2 يلدبعلا ناطلس نب فرش نب لصيف

 ل يا مط هجن كمل و موا كن طا اسم الل يتاكربلا نسحملا دبع نب فرش نب لصيف

 11 لا اوم الأ طوبار طك الواا ملا دعما يدوجلا نيعملا دبع نب لصيف

 ا 0 101 10 1 12 12 1 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 2 ية ا ديع نب لصيف

 ال 0 ناطلس نب دومح نب دمحم نب لصيف

 1106 12 1 د د وو و و النو ا ا ماو ع يثراحلا نازوف نب دمحم نب لصيف

 00000000 يزاغ نب ىناثلا لصيف

 1 ا ا نكازنإ زو نلف

 ا يناميلسلا دواد نب ىبحي نب ةورذ نب مناغ نب دمحم نب ىلع نب مساقلا

 2ظ*3ظ*757575 خامشلا روصنم نب يلع نب مساق



 (سراهفلا) /زاحجلا فارشأ مجوعم ١اؤ/ ءمل

 1/8617 ظ2ظ2ظه©! هج 2 خامشلا دمحم نب نيسح- نب دمحم نب مساق

 ااا 1 #21 1111111111 11 ةبقث نب ةداتق

 8111 2 د يراقنعلا يرصب ديز وبأ دمحم نب ىلع نب دمحأ نب يردق

 ل 1 1 12 1 1 121 20 2 2 2 1 يلدبعلا نيسح نب دمحأ نب يناثلا ليلق

 عا ريمألا يمشاهلا كرابم نب نمحرلا دبع نب شيورد نب هللا دبع نب لماك

 0 ااا 11 1ز1 1 1 ]1 1 1 1 1 1ذ1 1 12 12 1 212 ... رداقلا دبع يلع نب لامك

 ا 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 ية يا فرش نب ساسج نب قحال

 1111 1 1 1 ]11 ا اا يربنشلا يشان نب ثيغم نب يفال

 10111 نووي يلذبعلا يرخاقلا ململ

 17178 ين ا شا را م يزارحلا ةضيع نب يضام

 1 1 11110111 يرينشلا هللا دبع نب دمحأ نب كرابم

 11 1 عر 00-2 يتاكربلا ميركلا دبع نب زاب نب كرابم

 10116 رس موسع طلو راما ولأكو 3 ا سم يتاريخلا نيسحلا نب كرابم

 7 ..اسلي م سوتسل-.............. يمان لآ دومح نب كرايم

 1 يراجهلا ناملس نب كرابم

 ا 72001 ا يزارحلا حيويلش نب كرابم

 0011 ها ا كرايم نب حش نب كرابف

 ل 12 12 2 2 2 2ز2ز 2 2 ز 2 2 202 ز 2 2ز 2 ز 2 ز ىربتشلا هللا دبع نب كرابم

 18ر10 اعد لو و اعط وزو هلع هوا طالما وال لوط لع وع طقمأو طاح لأ وعل يدوجلا ثيغ نب كرابم

 ااا ااااااامامااأذأذذذذذأذ اذ 1 1 1 ز يناثلا سابل نب كرابم

 7 ا م ...... يواقنعلا ريغصلا يبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم نب كرابم

 1 000 يلدبعلا دوعسم نب كرابم

 801014 يي وس ل اا ةيخولم وبأ ملاس نب رصان نب كرابم

 111 ا ل ا ةزمح نب ىلعي نب كرابم

 11 ا امسح يال يزارحلا شيورد نب مساقلا يبأ نب ربجم

 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 <12 1 1 1 12 2 2 2 1 0003-0-40 دمحم نب رصان نب انهم نب سورحم

 00 1 1 ا يمعنملا نسح نب دمحأ نب نسحم

 114 ام 21111110 يرادهملا رديح نب يدهم نب دمحأ نب نسحم
 ا 2001 يساسجلا يوادهملا رايح نب يدهم نب قيحلا نب و



 اا (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 )ا 000000 يركاشلا دمحم نب تيخب نب نسحم

 ااا 0000 يلدبعلا دوعسم نب يراشم نب رباج نب نسحم

 6 ا ا ل ينانعلا مشاه نب نسح نب نسحم

 هذ 1 ز 2 2 2 2 2ز 2 ز 2 2ز 2 2 >2 2 1 نيسح- نب نسحم
 ا 1 101013102120زذزذز90ز-ذز_ز_ز_-_-_-_-_-_-_-.-_-_--7خ يثراحلا نيسحلا نب نسحم
 0 0 ز ز 1 ز >2 ز 2 ز ز 2 ز يمعنملا نسحم نب فرش نب نسحم

 01 ام سعوا جس كاوا وولأو رعود ووو قرأ بسام قيرح وبأ هللا دبع نب نسحم

 0 ا ا يم رقشألا هللا ةيطع نب نسحم

 ا يتاكربلا دعس نب يلع نب نسحم

 0 نيهاش نب دمحم نب يلع نب نسحم

 خ11 1ة12ز2ز2ز2ز2 2 0 ز 0 7 7 7 يجاوخلا يلع نب نسحم

 281 ا ل و عي سحام دو يطمرعلا مشاه نب دمحم نب نسحم

 115818 أ جو ل ا ا هدب وأ يلا احييك زمام +06 هه هدد يميركلا روصنم نب نسحم

 ا د ووتتسلا يجاوخلا ةحمس وبأ دمحم

 1 ل يتاكربلا ينيبصملا فرش نب ؛يمن:وبأ دمحم نب ىلع نب ىمن وبأ دمحم

 17107 ا ب م دس يبرم ينسحلا يراقنعلا ىللق دمحأ دمحم

 ك1 ز 001ذ-ذ--ب-بب ةبابح يبأ نسح نب يخلبلا دمحم

 ١ اذ تاريخ نب دمحم نب دمحأ نب بلاط يبأ نب دمحم

 101 يا ل دمحم نب ءابص يبأ دمحأ نب دمحم

 1/8 عمل يتاريخلا بلاط يبأ نب دمحم نب دمحأ نب نيسح نب دمحأ نب دمحم

 0111 1 يتاريخلا رفاظ نب دمحأ نب دمحم
 اذ 1 ز 12 1 121ز1 21ذ2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 ز دمصلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 1 ا م يبعصلا نديهر دمحم نب ديبع نب دمحأ نب دمحم

 117 6 و مام ناو طل وع طتكا ازع يواقنعلا يوالخلا يلع نب دمحأ نب دمحم

 نب دمحم نب يلع نب ىسيع نب ىلع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم
 نب نعاطم نب دمحأ نب دلاخ نب فسوي نب يناثلا ماضه نب حاضو

 ١ 0 ا 1111 ز1ةز2 1 ز ]1 1 1212121 1 1212 12 2 >2 لوألا ماضه نب فلخ نب دمحم هز هال 15 1 0008

 ايا يلدبعلا يلماصلا ديز نب كرابم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 1 1 212 21 ز21 2 ]1 يا يي يتاكربلا يركاشلا دمحم نب تيخب نب دمحم



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم * ع _- بع

0 

 11101871 هو ا ا شيشب نب

 ا 1 1 1 12 2 1 ا يتاكربلا ينيسحلا بالث نب

 1 2 ا ىدوجلا يمان نب دمحم نب رباج نب

 اا 1 م نازاج نب

 00000 يواقنعلا رصان نب دماح نب

 ا ااا 1 يراجهلا مشاه نب دماح نب

 ااا 1 001010101010د13ذد2ب21بببدب-- يربنشلا عازه نب دماح نب

 لاا 0 12 0 00 يزارحلا دماح نب

 ا اا ااا خذذذذذذذ1ز ]1 1 1 1 1 ]11 1 يطمرعلا دماح نب

 111 قاوشلاب يفايعلا روزلا يبأ نسح نب

 اا 1 1 1ز1 1 1 1 0 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 يواقنعلا نيئسح نب نسح نب

 ا اذ 11011 يتاريخلا يمركملا يلع نب نسح نب

 1111 سام تا بلاط يبأ لآ رابك نم:وشو يمركملا يلع نب نسح نب

 م0157 وو ومو وو ووو هوم همم ممم هممت د7 005جت2279099 هه مع ممم يلدبعلا نسح نب

 1+ 4| تا طل م صقل ملمع ضع اخ عويس هونوت د اح ع اهع بلاط ىبأ نيسحلا نب

 1 ا م يتاكربلا نيسح نب

 7 1 1 1 زذ ليقع لآ بلاط يبأ نب نيسح نب

 112016 6 و ا ا دو 1و اللوم ل ا ووو وعدم ول ول ام ولا ىئراحلا نيسح نب

 ل111 121 1ز2 1 1 ضراقتلا يلنق نيب حو نمد ا

 ك1 1 1 ز 1 ]7 ينادمصلا نيسح- نب

 لااا 0000 خامشلا دمحم ىلع نب نيسح نب

 ا 0 0 يواقنعلا بجعم نيسح نب دمحم نب نيسح نب

 ا 0 يجاوخلا رصان نب نيسحلا نب

 ااا رعفلا نيسح- نب

 ا 1 00001010120117 يراجهلا دمح نب

 0 ز ز ز ز ز 7 ز> ز ز ز > > ز>ز> ز> + ز 7 يراجهلا نادمح نب

 7 ا ا ا ا رعفلا ةزمح نب

 17917 ل وا وقوم وو مل يمركملا يلع نب روصنم نب دمحم نب دومح نب

 - - . :١ هيوم عوور رو جرو و و وج جب هج يع ع دوووم دج ع وو ووو ج جو وجور رج جوع هج م مس مر ع جورب و جعجع معلمو سس 00 اخملا .



 االإأ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ا 0 00001 1و يمعنلا رديح نب دمحم

 ١00 ىراجهلا فلخ نب دمحم

 لاذ 1 1 1 ذ 1 1 1 0 0 0 يراجهلا شيبدلا نب دمحم

 1110 ل يلدبعلا سابل نب يلع نب ليخد نب دمحم

 1 1 1 1 1 12 2 2 ز 1 1 1 [ 1 1 >1 1 1 1 1 1 1ز 1ز1ذ1ذ 1 ]ذ]ذ ذ يرمعلا ليخد نب دمحم

 1211 يدهم نب دمحأ لآ خيش يدهم لآ دمحأ نب حجار نب دمحم

 20 1 ]1 ناااا يربنشلا حجار نب دمحم

 2 11 166 هز وقد وكم وك ان جوع وع مننا 4 هنو يرمعلا زيزعلا دبع نب دوعسم نب اضر نب دمحم

 01718 انو امو ياك هد وزمن حلل و و وت ايوا يتاكربلا يئيسحلا دوعسم نب اضر نب دمحم

 ا ةثيمر نب دمحم

 ع1 1 1] 1 1 1ذ1 1 1 ]1 1 رعفلا لماز نب دمحم

 11 0 ةفاو قود يكل ريب ذهن و هدمه عدمم 2 ينسحلا ديوز نب دميحم

 1 ]1 ] 1 1 ؛...(....ا.... ينازاجلا يضام نب عازه نب ديز نب دمحم

 ١14201 06 2 00و او هم ا موال و وت ملل اوك ردم 0 يرمعلا ملاس نب دمحم

 لا م ا يربتشلا دعس نب دمحم

 0 1 ] ] ]ز ز ز]ز 8-1111 يراجهلا يبيردلا ةمالس نب دمحم

 0 1 1 يريتشلا هللا دبع هي تانيلا 4 كحك

 1 يلدبعلا يلامجلا 7 ركاش نب دمحم

 1 1 1  ز ز ز ا ديز لآ هللا دبع نب دمحم
 1 ا 01212 ذ2ذ2ذ1-212121212-.-1.1-ب--7 يراجهلا نسح نب هللا دبع نب دمحم

 ا ااا ذ1111ةآ1ة1012ز2ز2 27270 2 2 ز 7 77 رورس نب هللا دبع نب دمحم

 لي 0 يراجهلا يويدب نب ميركلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 11 ا يتاكربلا ثيغ نب دمحأ نب عازه نب هللا دبع نب دمحم

 101 1 وا ا ا تا ل ا سما الا .ت...ي...ي..... يريتشلا هللا ديع نب دمحم

 1 ا يدوجلا نيعملا هللا دبع نب دمحم

 ا قميهللا ديمحلا دبع نب دمحم

 اا 0 550 يشياجملا نمحرلا دبع نب دمحم

 ا 1 1 يواقنعلا نينسح نب ميحرلا دبع نب دمحم

 ا 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 ا يربنشلا زيزعلا دبع نب دمحم



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم لح

 0 1 0010 يراقنعلا يرصب رداقلا دبع نب دمحم

 1 11812 جس جا ل ما 0و كم هوم ه1 امد مم هذال اوما هلع هدا عن نجوا هموم ميركلا دبع نب دمحم

 0 11111111 يرمعلا ديجملا دبع نب نيعملا دبع نب دمحم

 لااا 101010101010101ببب يدرجلا نيعملا دبع نب دمحم

 11 ا ا وم هوا امو اجو وأ لو وقل قلق 465034 ينانعلا كلملا دبع نب دمحم

 137 ا ع نام ريمألا دمحم نب ميحرلا دبع نب باهولا دبع نب دمحم

 لا و اس ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب دومح نب ةيطع نب دمحم

 18154 روي رن و ا يراجهلا يعازهلا عزايه نب مناغ نب ةيطع نب دمحم

 نب ىسوم نب ىيحي نب دمحأ نب نيدلا زع نب نسح نب يلع نب دمحم
 نب فسري نب يلع نب دمحم نب نيسح نب دمحأ نب مساق نب دمحم

 1117 ب ا را ىفاعملا نب مزاح نب مئاغ

 را ا ا ا لا كن رول يدهم لآ ظيظح نب يلع نب دمحم
 414 ا 6ع ملم معاج وع 6ه قول 6 ممم قع همم قله عجم و هر وأ كلل ةنا:..!ينازاجلا ناميلس نب يلع نب دمحم

 ©7117 6 ع ومع هموم طوف غو رططل ةده وهو دو موق 01 ل لا يراجهلا ديبع نب يلع نب دمحم

 11 ب اا 7-2705 :نيهاش لآ دمحم نب يلع نب دمحم
 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ىلماصلا بيلطم نب يلع نب دمحم

 1 ب يتاريخلا ناذوح يلع نب دمحم
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 ة2ة 2 2 يمركملا يلع نب دمحم

 رام يواقنعلا دوعسم نسح دومحم نب ةليحسب بقلملا نب يلع نب دمحم

 غ00أ 0001 ]| ]|1|إ]|!|ظ!+!»!+»ظضه!ضظ!ظ!ضه!ضصضه+++هش يريئشلا رمع نب دمحم

 ١ 1 010101010101017 ىدوجلا نوع نب دمحم

 01 ]1 ]1 ز 1 ]1 ]1 ]1 ا يتاكربلا ينيسحلا فرش نب نوع نب دمحم

 اا رعفلا هللا دبع نب دهف نب دمحم
 ا 1 كل ا مي انو د ديز لآ دوعسم نب دهف نب دمحم

 181 و و م ووو ووو وعم هم مورو وو ممم هو مرو همم همم هوم موو يثراحلا عازه نب نازوف نب دمحم

 11 كرابم ميحرلا دبع نب دمحأ نب دمحأ نب دمحأ نب كرابم نب دمحم

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 2 ة يواقنعلا نسح نب شالب دمحم نب دمحم

 101 1 يواقنعلا يرصب ديز وبأ نب نيسح نب دمحم نب دمحم

 00 1 يواقنعلا يوالخلا يلع نب دمحم نب دمحم



 امو ع (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 01 1 ]| ]| ]| ز|ز]|]ز] ] ]| ]6 يراجهلا شيبدلا دمحم نب دمحم

 9/68 15 هي ماجن لنمط دعم ع او ودمع مس نش ل صحح خامشلا ىسيع دمحم نب دمحم

 ل ]1 ] 1 1 1 1 1 1212 2 1 1 ا يواقنعلا يللق دمحم نب دمحم

 ل اا 1 ]1 ]1 1 ]1 1 0 يراجهلا نيسح نب دومحم نب دمحم

 111 1 ] ] ] ] ] 1111111000 9و مومو وجمل دعاسم نب دمحم

 0 ااا 1 12 10 2 2 2 2 202 2 12121212 2 2 2 2ي يي يراجهلا دوعسم نب دمحم

 لااا 1 1 121 121 12 21 12 2121 ز 1 2 2 2 2 2 2 ة ة يميركلا دمحأ نب روصنم نب دمحم

 ااا 1 1 1 121 1 1 1 يمعنملا رمع نب روصنم نب دمحم

 ارا مناع اا رورس نب هللا دبع نب دمحم نب روصنم نب مشاه نب روصنم نب دمحم

 ا 00101010101089 دمحأ نب مشاه نب دمحم

 0 121212 121 1 121ذ 1 ز1 1 1 ية يدهم لآ مشاه نب دمحم

 نب زيزعلا دبع نب شيورد نب مشاه نب دمحم نب مشاه نب دمحم
 11017 ا م ا ا 17111 ريمألا يمشاهلا رفعج

 0 مم يشاجملا مشاه نب دمحم

 ا يمعتلا نيسحلا نب ىيحي نب دمحم

 21110 رفاظ نب دمحأ نب دمحم نب ىيحي نب دمحم

 اذ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز 2 ز2ز ز 2 ا ىلعي نب دمحم

 112991 ع يراقنعلا ريغصلا دوعسم نب دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا جات دمحم

 000 ىلماتللا تلاغ ني تليطع نب نيس ديك

 2117 71 3 عم دو هوو هام هيه وو د يرواقنعلا يرصب دمحم نب نادمح نب ينارمدلا دمحم

 15 1 يراقنعلا يلع نب دمحأ نب دمحم نب زيزعلا دبع نب فيرش دمحم

 ا سستم يمعنملا كرابم نب دمحم نب بلطملا دبع نب فيرش دمحم

 0 1 يثراحلا ميركلا دبع نب نيدباعلا نيز نب يقرشلاب ريهشلا دمحم

 611 يواقنعلا يرصب دمحم نب ميحرلا دبع نب يويدب ريهشلا دمحم

 ل ا يواقنعلا دوعسم نب دمحم نب ميهاربإ نب باهشب ريهشلا دمحم

 اا يراقنعلا رمحألا لامك نب نيدباعب ريهشلا دمحم

 11 يراقنعلا رمحألا دمحم دمحم نب رمع نب يطاعلا دبعب ريهشلا دمحم

 1811 1 ا يراقنعلا ديلولا دمحم نب نسح نب ىبنلا دبع ريهشلا دمحم



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم 1,71

 007 2 ز 2 2 2 ز 7 ةسيارملا خيش دمحم
 20170 ا حك ع لع يتاكربلا ملاس نب حلاص دمحم نب رفاظ نب حلاص دمحم

 0 زذ  ز ز ز ز ]ز ز ز ] ز> | | |]|ز|ز| ]| | |]ز]| ]1 يجاوخلا رهاط دمحم
 ا 2 ز2 2ز ز 1 ز >2 2 >2ز2ز2ز2ز2ةز ز ز 7 ز ز ز ز]> نيرش وبأ ىلع دمحم
 0 1 0 00001201231211 يويدب نب يلع دمحم

 041 ا يبعصلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا (ديسلاب روهشملا) دمحم

 ا ل او نو يل عم يتاريخلا يمركملا دمحم

 يبأ نب دمحم نب رديح نب دومح نب رديح نب حبألا بقلملا دمحم
 ك0 010101011 يتاريخلا بلاط

 نب هللا دبع نب نسح نب دمحأ نب نسح نب شالبب بقلملا دمحم
 1 0101010010 يراقنعلا ناسح

 01000 يبقثلا ناسح نب نيسحبلا نب ناسح نب قادص دمحمب بقلملا دمحم
 48 يراقنعلا ناسخ نب هللا دبع نب نسح نب يللق بقلملا دمحم

 1١154 يم دمعت و يمس حتوم 1 1لأ---- دلاخ نب بيرد نب يدهملا دمحم
 و يف او ا يثراجلا انهملا زيزعلا دبع نب رصان دمحم
 61/147 وي ول و هوو وو و وطماطم يرصب ميحرلا دبع نب دمحم نب هيجو دمحم

 ١1107 ا ال طخ ا ومو واعمال ووسع ينسحلا يراقنعلا يللق دمحأ دومحم

 00111 ز 1 1 1ا يراقنعلا عبصأ وبأ ميهاربإ نب دومحم
 904 ا ام يواقنعلا يواقرش دمحأ نيسح نب دومحم
 00700 1 11 11111111007 رصان نب زاوف نب ديز نب دومحم

 00 01008 يواقنعلا شالب نسح نب دمحم نب دومحم

 7178 .ن.........يي......ي٠ يئسحلا يواقتعلا صيلب ميحرلا دبع نب دمحم نب دومحم

 0 0010101100 يىواقنعلا دارم نسح دمحم نب دومحم

 11 1 0 يواقنعلا رمحألا كرابم نب ريمسب ريهشلا دومحم
 ري ا يواقنعلا ضيبألا دعس بقلملا دومحم
 و ا م يا سنا يراجهلا سابع نب فليحم
 اقلب لا 0 ووو نعل و و66 6 ل شو يراجهلا نسحم نب نسح نب يليخم

 007111 ينسحلا يراقنعلا دارم نسح دمحم نب يندم

 م اأ ا ينازاجلا قوتعم نب دمحم نب كرابم نب قوزرم



 الا ٠ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 11 سمسم 2111111111111 11195 ديز لآ نسح نب دعاسم

 1 222111111111111 يراجهلا ديز نب دعاسم

 1 1 1 1 6-0559 يئراحلا دوعس نب دعاسم

 12 ل يواقنعلا روصنتم نب سيردإ نب دنس نب دعس نب دنس نب دعاسم

 اذ .... بلطملا دبع نب اضر يلع نب دعاسم

 ريالا كس سس ام رورس نب هللا دبع نب دوعسم نب دعاسم نب روصنم نب دعاسم

 117 1 ب و د ل ع ا ل ناطلس نب دومح نب دمحم نب روتسم

 1111 ذا يدوجلا هللا ليخد نب باوث نب دوعسم

 101101 2 د ا ا ك0 32 0 زارح نب دوعسم

 دوعسم نب نوع فيرشلا هنباو نيفورعملا ءارعشلا نم نوع نب دوعسم

 0 اذ 1 1 1 ز 0 ز 2120111 5201 يراجهلا

 11 ........ يرورييلا دومح نب دمحم ديز نب نسحم نب دوعسم

 ااا 060 يل لي ا يراجهلا دوعسم دمحم نب دوعسم

 11 0 مدل ديز لآ دهف دمحم نب دوعسم

 1 لا يجو جولدبعلا ناطلس نب حجار نب طلسم

 111 ا ا 1 22526 نسح نب لغشم

 0 اذ 1 1 1 1 ]1411 ىثراحلا نيسحلا نب يلع نب روهشم

 للا 91-1313212 يثراحلا لصيف نب روهشم

 لااا ا ااا 1 1 ز]ز ]1 11111111111 يي دعاسم نب روهشم

 ا هامل ينسحلا يواقنعلا يللق دمحأ نب ىفطصم

 1 ا يل ند يواقتعلا ةبيتخ خس ني فحم نب ىتطنقم

 اذ يواقنعلا يللق دمحم نب ىفطصم

 1 1 ]1ز 1 1 1212 21 2 يزارحلا ديبع نب حلصم

 9 دعم 22201111155 11111111111 1 1 1 ينانعلا دعاسم نب دمحأ نب ىلصم

 18 1 و ا اا ال ل و الوحام ملام و للا م ل نيسح نب رضم

 ااا 0 0000بببب 9 يربنشلا يلاع نب رطم

 311 ا اش تع ا يربنشلا يلاع نب رطم نب قلطم

 ا 1 ]1 1 1 1 1 1 1212 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ]ز] ]ز]1ذ]1]1ذ]ذ] 1 ذ ...... يراجهلا قتاع نب قتعم



 (سراهفلا) /زاجحلا فارش مجعم اوبل

 4 م دلال دج ابو اوووي سس مم قيرح وبأ نسحم نب لماص ىلعم
 ااا 1 0 030جبببدد يدوجلا انهم نب ناحيلم نب فريعم

 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ]| ]| ]1]1]ذ]1]1]1 1 0 ورمع نب سماغم

 1 1 1 يربنشلا هللا ليخد نب دمحم نب ربنش يشان نب ثيغم

 0 0100000 يلدبعلا ناطلس نب ليدنم

 7 1 1 1 يلدبعلا دمحم نب دمحأ نب ديجملا دبع نب ىسنم

 نب ىسيع نب يلع نب دمح نب دمحأ نب نيدلا زع نب نيسح نب روصنم
 ا 0101010 يناثلا ماضه

 01111 يمركملا يلع نب روصنم نب نسح نب دومح نب روصنم

 اا يمركملا يلع نب دمحم نب دومح نب دومح نب روصنم

 ل اع ... يتاريخلا يمركملا دومح نب دومح نب روصنم
 00000 00101027 0708 يتاريخلا دمحم نب دومح نب روصنم
 0 يتاريخلا يمركملا دمحم نب دومح نب روصنم
 84 ل م حولا داوم كومو هع امد مدعو هدم يدوجلا رورس نب روصنم
 1 1 رعفلا ناطلس نب روصنم
 9151 قمم ووو مومو و وو دوم مود ووو ووو ودم وفور هل همم هووحوو يراجهلا ميلس نب روصنم

 1 ا يتاكربلا ينيسحلا نوش يبأب ريهشلا نسحملا دبع نب زيزعلا دبع نب روصنم
 0 111100 يدوجلا كلملا دبع نب روصنم
 ا 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 11 يراجهلا ديبع نب يلع نب روصنم

 00 ا 0 00101010-ب-ب-- يلدبعلا روصنم نب نوع نب روصلم
 م8415 1و و0 وو موو و ووو وم هوو و ووو ومفهوم وو هوو وو ووو فت هدوم ووو ووو ووو هموت لووول يربنشلا يزاغ نب روصنم
 2700011 0 011011 ز ز]ز]>]ز]>]>|]>|]>|]>]>]>]ز]ز زظ ]| ]| ]| 0 دارا ني روم
 00 ىيحي نب دمحم نب روصنم

 1 1 1 1 310101001011111 يمركملا دمحم نب روصنم
 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 . دوعسم نب روصنم

 نب ورمع نب رصان نب روصنم نب دمحم نب يلع نب رصان نب روصنم
 0 1 ذ ز ]| ] ]ز ] ]| |1110 يدوجلا ميهاربإ
 010000111-1 يزارحلا رصان نب روصنم



 اوما (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 0 ا 1 1 1 1 212 12 121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رورس نب ىيحي نب روصلنم

 ا 1 1 10 0 1 120 12012 يرخافلا ملاس نب ديبع نب عينم

 2 يساسجلا يوادهملا هدبع نب رديح نب دمحأ نب رديح نب يدهم

 0000 2000000 نلارسلا روزلا نبأ طعم دج كدت ب ىنوف
 ارا نس ا يورذلا دمح نب دمحأ نب ىبحي نب يدهم

 71 1 و ا ل حل ناو ل مك كلو و وطاولة الاذ طا و فوم 1 يراجهلا بايد نب انهم

 ااا 1 1 1 1 121 12 2 1 ناسرهب ريهشلا نيسح نب دمحم نب ىسوم

 ا ا لااا يراجهلا ناميلس نب يجان

 5 ل يي اريل ةسضتلا مب عسا

 اا 1 1 1 1 ز 1 1 ز1 1 121 121 1 1212 21 2 2 ز ز]ز]ز ]| ] ] ]| ]| ١ يبلاغلا نيسح نب رصان

 ذا ينسحلا يوادهملا رصان نب نيسح نب دومح نب رصان

 اا ااآآأ1آ1أ1أ1171 1 1 11 0 111111 عازه نب دومح نب رصان

 5 1 11 0 ا را ا ريع جاه يزارحلا هللا ليخد نب رصان

 ١-7 مة 12ظ561 يفياجملا دلاص خب رشات
 0 يتاكر بلا ينيسحلا هللا ديبع نب ركش نب رصان

 0 20190 سب س 7 يتاكرَبلا ينيسحلا ناطلس نب هللا دبع نب رصان

 اا 0000 ا0ا ااا هللا ديبع نب هللا دبع نب رصان

 114 1 ا طمع ل عام مو ا ا يدوجلا رصان نب هللا دبع نب رصان

 171 ا ا و ع يلدبعلا نيعملا دبع نب رصان

 ا 1 2 2 2 2 2 1 12 2 1 ا يدوجلا يلع نب رصان

 اذ 1 1 2ز 2121 121212121 1 1 2 ة ية ا يدوجلا ورمع نب رصان

 ل1111 ذا ناعسبق هنا فان
 ١123 اي ديز لآ يضام نب نسحم نب يضام نب رصان

 لاذ 1 ]ز ] 12121212 2 212 2ز2ز2ز2ز 2 2 2 2 يدوجلا كرابم نب رصان

 اذ 1 1 ]1 ]1 ل يلدبعلا ديجملا دبع نب دمحم نب رصان

 اا 1 1 10 101 12 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 202 2 يتاكربلا اضر نب روتسم نب رصان

 كل 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا يزارحلا رصان نب روصنم نب رصان

 لل 1 1 1 لا ينازاجلا روصنم نب رصان

 121331011101010 9 نوع نب زاوف نب رصان نب عازه نب رصان



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم ا

 0 1 1 1 1 1 1 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 ز[1ز|!>ظ!ه>ح يربنشلا عازه نب رصان

 111 دوور ا سم يتاريخلا يلع نب ىيحي نب رصان
 18417 يا مشع يمعنملا مامه نب كرابم نب دماح نب هللا دبع نب دماح نب فيان

 ١ 11ز1ز1 ز ] 0101 يثراحلا نيسحلا ني يلع نب فيان
 ا يتاكربلا ينيسحلا فرش نب نوع نب فيان

 11 1 1 ] ز ز] ] ]ز ] ]ز] ]ذ]ز] ] ] ] ز]ز] ]ز] ]ز]ز] ]ز ز]ز ] ]ز ز ]| يلدبعلا اشاب نب مشاه نب فيان
 21 ول ا ع زم دم اعل ا ع ع يتاكربلا سيعدلا مشاه نب فيان
 1١ ؟895- خيش نسح نب يلع نب رمع نب ناميلس نب يلع نب يلوتم نب يحتف نب ليبن

 911 ا تل يراقنعلا رمحألا ىفطصم نب رونأ ريهشلا دمحم نب ليبن
 11 11 1 1 ذل يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب راصن

 0 ز ز ز يتاكربلا دماح نب روصنم نب راصن
 11 1 1 يواقنعلا يلادلا ميهاربإ نب دمحم نب يراصن

 ١1 58 موو ومو هو و وع هنن وم هوع دمهم يك هولا ,.«ة..3, يراقنعلا يدنف دمحم نب نيدلا رصن

 1 41/4 ا د لم !.نياططلب . يتاكربلا رصان نب هللا دبع نب ريصن
 ا يربنشلا دمحأ نب دعس نب رمن

 ١و ممر ومهم هوم م 010 يزارحلا نيسحلا نب راون
 07 101010101110100 يدوجلا كرابم نب ميركلا دبع نب راون

 111 وم دم وورد مم مم دوم روم عمم وم رم هدم هومر ديز لآ ىيحي نب دعس نب فاون
 111 1 ] ] ] ] ]ز ز ]ز ]ز]ز ]| 08 نيسحلا نب يلع نب فاون

 100 جيهلا دمحأ نب نيزلا نب يداه
 000 يرصب دمحأ نب مشاه
 0١ 1 ز <> <2>2>2> >2 202 ز ن0 ز ز زز دمحم نب دمحأ نب مشاه
 لا ا ا م بوم يرمعلا نيسح نب مشاه
 11 1 ] ] ] ] ] 0 يراقنع ناميلس نب مشاه

 ا ا ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب دمحم نب ضوع نب هللا دبع نب مشاه
 1 001101312 2 ز2 ز 2 ة ة ة ة ةزةيةزةزةزةزةثزك دعاسم زيزعلا دبع نب مشاه
 1001 زذ زا مشاه نب ديبع نب مشاه
 ا زك كك زك ز ز ة يا يا يراجهلا قيتع نب مشاه
 ك0 1 010101010 دوعسم نب لمحم نب مشاه



 11 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 1 ز 01111 يتاكربلا دماح نب مشاه نب دمحم نب مشاه

 اا 1 1 1 1 2 1 ز 1 1 0 ينازاجلا عازه نب مشاه

 ا ل و يا يلدبعلا انهم هلإلا دبع نب لماز نب يناه
 111 لاا لجل هاما نا كو تبلل ناصح لو هداج هلق ل1 هنا ونتعلم دما الو هللا دبع نب راجه

 1 01 ذ ز ]1 ] ] ز ] ] ]| ]| ]ز] ]7 يبلاغلا نيسح نب عازه

 كم1 10121 ريشب لآ دومح نب عازه

 اا ااا يراجهلا ناميلس نب عازه

 1 001020201021117 يلدبعلا عزه نب ركاش نب عازه

 8 1106 جووجل وو ووو وق هل ها وو وود يتاكربلا ينيسحلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب عازه

 07 مم كرابم نب دمحم نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب عازه
 ا يلدبعلا نيطبلا دمحم نب هللا دبع نب عازه
 ا 1 يتاكربلا:ثيغ نب دمحأ نب عازه نب هللا دبع نب عازه

 17917 وج 00 يدوجلا نوع نب عازه

 1 ف6 87 هقول و هول اعد هوو د م 0 يرينشلا نيسحلا نب دمحم نب عازه

 6.117 2مم ا هيد ال دعانا عا يه سوسو ج و #1 يزارحلا روصنم نب عازه

 ا يتاكربلا ينيسحلا بلاط يبأ نب عازه نب دومح نب دعس نب يلع نب عزيه

 111 1 1 يواقنعلا عبصأ وبأ دومحم دحاولا دبع نب هيجو

 ا اااااا7711111010100100 22 يبقثلا دومح نب دمحم نب دمحأ نب ىبحي

 111/1707 يي و داع دل بسام اس و وادب ينسحلا يواقنعلا يللق دمحأ ىيحي

 95 ا ل 1 ا ا 35 ميهاربإ نب دمحم نب تاكرب نب ىيحي

 ا 1 1 1 1 2 12 | |[ 1[ |[ 1[ 1[ 1[ 1 1]ذ]ز] ]1 ]1 ... يجاوخلا ينارمح نسح نب ىيحي

 111 4 ا و دز هلأ سما نب وتم ني مم
 1 1 0011202ذ2ز2ذ2ذ2ز2ذز2ذز ز ز ز ز ز + + + + ز ز + ز + ز ز ةز ةز < < آ 2 يمعنلا نيسح نب ىيحي

 لل 01 ..... يراجهلا دعس نب ىيحي

 118717 2 و ا ل ا ا عازه هللا دبع نب ىيحي

 1866 يناثلا ماضه نب حاضو نب دمحم نب يلع نب ىسيع نب يلع نب ىيحي

 00 ذذذآآ1ز1ذز ز يتاريخلا سراف يلع نب ىبحب

 1 1 1 1 ] ] ] ] ]| ]ز ]ز] ]ز]ز ] يبطقلا ريمألا دمحم نب ىيحي



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم ذ نفرح

 1171 ا ا و ا ل تعلو ول و واق و نع نان توق ىراشعلا رمحألا دمحم نب سي

 ا  ز ز ز ريمألا يمشاهلا كرابم نب ديز نب فسوي
 1 اما ريمألا يمشاهلا هللا دبع نب يلع نب هللا دبع نب يلع نب فسوي
 01 ا ينسحلا يواقنعلا يرصب ديز يبأ نب نيسح نب دمحم نب فسوي

 در



 ا (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 نكامألا سرهف

(0) 
 . 2 :روقند وبأ

 قحك فأل ىكأل ءاللا لثشت لكم للم لكش لك كح ىلا :ندرألا
 قف ع ستزنف ل *حل لثدكل ل #6 لااا ملكات ىالءعمأل .لحمك

, 

 ,.13535 ءكاو7 ضال“ ىف" للاو9 ىه١ الا“ :ةيردنكسإلا

 1١4٠. 907 “م :ناوسأ

 :طريسأ 1١7١. 174.

 41١. :(ةيرق) ةيلبقلا فارشألا

 :ملظأ ١6١١.

 16867 :ناتسناغفأ

 :ارتلجنا 17١1.

 1717 نا

 :رفدأ ٠١5٠.

 .ل١15 :بارزأ

 :مورزأ ٠١54.

 رلدقؤع للخو ىلحخت ءلءألا للءالع حالا ءالا*5 :لروينتسا

 .1 778 753 ضال فضال ءالآ١ كلتا :(ةيرق) فارشألا

 .17593 :ةبابمأ

 4٠08. :سبلا مأ

 .851 ءل٠6 ل :(ةيرق) بشخلا مأ

 .1598 .5+9 :(ةيرق) عابسلا مأ

 ءكلأ4 قفا قعد فقع فقال ضعا 44 كتع كل ءككال :جلمأ
 ءاوك5 ءكملأال ءل4هك ءل“”15 “ا

 17١94. ءكآك59 ,١؟54 :اكريمأ



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم نفق

 1٠١66. :ةرقنأ

 (ب)
 .١؟59 :ةحابلا

 .097 :ريخلا مأ رشب

 .487 :ةيديمحلا رثب

 ٠٠", :فيرشلا رئب

 ١558. :ةيلدبعلا رثب

 .697؟ :ةيدماغلا رثب

 5١١. :ةيديجملا رثب

 ١15١1. :ءامرق قراب

 .1519 :لياحم قراب

 1١١6. ه5 :ناتسكاب

 .11١1/ا/ :ىشرجلاب

 . ١61 : يديجبلا

 4١9. :ةليجب

 ١. 188 ؛١1ا/9 .59) 8285 :رمحألا رحبلا

 لوا للكل التل للاخ الال لقال لالخ الش ءكا86 2.188 :ةربحب
 . ١1٠ه قلما قود

 .084 :ةريحبلا

 . ا : عيدبلا

 .1 591 كك قال+ ١175١5. كلك" :.ق6غ0 .0455 ؛5295 :رباربلا

 15١4. ,.1؟19 :ةقربلا

 :(ةيرق) ةكربلا 54١. ١" .9/9ا١5١.

 .ه٠٠ :ةديرب

 456 : ةتغشب

 /11"١. لا ث١ لع كال :دادغب

 .,.15185 1159 «,هالال : عيقبلا



 ففي (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ,.لدل5 ءلاال4 اللاب لااله ءثت6ك ل17 ىلع : ءاهلبلا

 ١758. :ةمربلا دالب

 ."8 :نيمرحلا دالب

 .11705 17501 2561 ال٠ :مورلا دالب

 ,1751/ 01١15 :مجعلا دالب

 .1811" :(ةيرق) نانبلا

 :انوبلا /1١1.

 :ناييبلا ١718.

 :هيقفلا تيب 5٠١٠5« 41١9.

 ,385 :توريب

 1١1755 ١« ىءكدكرلل للموو لالشه١) كك شالا تكا ؛ةرخلل" "5656 ؛, 5١ :ةشنب

 ١06 1 غ2 48

 .5١إ/ل .1757* :(ةدلب) ضيبلا

 تر

 3655١. :ناوات

 .؟7 :ناسملت

 ,.1هذال 4,1958594 ككل كللكأا5 :لققع لأكد كتاح :كوبت

 ءلاآ١5 لدتا" صمت لله ع للكأق الل ١ ءاببخ لالا ىلا [ل لال :ةيرق

 .١لةكرم ا" هغ ىااءألب لارا

 ١١١ .«لدالا ل عالب لعقش ل55١ ىو ىنالل9 ل*ثعن اا ةايكرت

 . ١75545 ل ثعم لات لأول

 ىلك؟ا ىالالا للوأ ىقأ”ت فارغ ,لثرا" لالث١5 كامن لتنحف ل“ ىإك : ةماهت

 .ل "١/7 ١:؛ 05١ ؛,تكةةّغ ؛ءل:ؤ#“* .ءكلثلإال نلعمعأك ,3اإ١؟94 2لءرجلابا فقدم

 (ث)

 ,177 3535١ .3504 2181 :ةعرت فيقث

 ل
 .غ1:55 55١ .د٠9 قارؤ و5١55 658ه .501 صد اعل لاب لبو : نازاج



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم نق

 لالالا ءكلكت للكل ءكاآ59 فقال# ضلاله ضلوع لالدال للدك كلأك

 .10هخ١1ل لمازلاأ ءلثأذا لتقل ءلثكتي لاتككاا

 .مال ءىملالك ءماظا# :لاجلا

 ,الثإ ءال٠4 ,الال4 :ناواج

 :ةربج ١1678.

 .519 :ناديح لبج

 .؟5855 :ارسلا لبج

 :ةلبج 1١5.

 :ةلداحجلا ١75١١.

 لام لدعم ءل"“5: كامل كا: ءلدقخ لك لال لكك لكع (ن؟ا/ :ةلسطج

 لاو لاا للك لان لللأل لقال اخال ءاكرم ىكالم كلك" ك5

 ,هساا“ ممح فقال الم ءا؛كال قت عم قحدأل لثكاأل للثكع 7350م

 تمخ لمع تغم تالا تكل تنك" نا صقخك مزز ,ه55 .«6 ٠

 ىلكاأل صاح ىلإ١ الكل الوات حمال" لبالا للاكا الار كالا

 فزد ئفخخإ قلأإ قدر قيال قىدعو ناذزلا نام ضقم صلفتع فكمأ

 لدزؤف ىلءوؤو للدكا# لدنأكتك فقم فم! قالال كمر 6

 قوت لو مل از“خ م للال5 كلل ءلءقإل للدخل ,ل دالك 006

 الوقت ملاتكاك للك لاكأفل لككلت ىلالع تكلكدأ لاكعك له

 نعم لعال لل لااا: لاخكم لكاتمق لكلا كلككف كلكحتم

 ناندق نيوزؤذ لنذاكأل لزثتكتك لقا كتلك وعمل ,؟ل7لا/ 5
 نمل لدعم دخن لدكك لعأال دع: ءاؤىلا /.كدال" ل٠6

 ,ىكوؤز/ل ءاوالمه ءمكال لدعم" لود” 48

 :ةديدجلا ١7:86,

 ,77 :ناجرج

 .115 : شرج

 ,.1ةؤإ/ل ءلوأ1 .لل78 ىقعال ءالال+ 7538 الا“ :لورج

 .847"17 ءالؤ؟ ءال4) الق ١ لالا" :مرمجلا

 .54/ : ةيدوجلا

 2 :فوجلا



 1/6 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 ١5595., 217548 الذال :ةزيجلا

 لا" ءل169 كلل ققأد شكا كتقك فخلال ؛(519 عك :ناززيلج

 ,لوىللا ءلهىماإ ءكهدكرم لدلكا ل1357 ل6“

5 
 1١9١. :بابلا ةراح

 ١1719. :سابللا ةراح

 ن1 7 لا ا ل كال كك للم ءك5 ءلا؟ كا م لال :ناجحلا

 لكك ؛؟لكع فكانت فككت فلكم كلخق لا“ ىلا لك اى للم

 قهر تود لل: ل" ق#”# للم للثكثع لحال لردك الم ءككد لكألو

 تك3ك كذآأغ تما“ تأنأخ فقاإ ىمكع فلو صعد قاكؤو لثشك "ل:

 لالا الع ضمك ءفثخأث بىثأ ضدك لحال الخل الكلب لالا لالالا

 2قدقك ل75١ فرأأإل فر" فال فعالا ل35 قالا مالم الاب

 لكا١ ملككعم مل لكال كلمأ باازثشا لال ألول ءلدختل ىلءالا ل عدأل

 ,لقتحال نلكثككح للم: ارا اول ىلا خدت لاا ل

 ءلاودم5 لولا ءاد'ا 2/لده5ةيبيلدهل 5: ةخف لمهد# لكلاةم القى

 .اأذذا١ كوالا ,ءلوأالا ءلهم5 ,ءكلهوه“

 4٠١. فنكأ فحم (487 :رجح ربأ

 :ءادحلا ١49٠.

 :ةديدحلا 5٠١« 4١5. 1546.

 6١08. :لبجلا ةرح

 115١. «١١4١ا/ :(ةدلب) ةينيسحلا

 .7١؟857* 5017 :(ةيرق) ةينيسحلا

 .ل16١ :ءافرعلا نصح

 ١81١7. :فيرشلا نصح

 ,.1555 2318611 ,1755 :نطابلا رفح

 .ا/١ : ةينفحلا

 .197 :نوتيزلا ةيملح

 :ةلحلا /751 1١ 758 ١.

 .11555 كا” ءلاودال : يلح



 (سراهفلا) /زاححلا فارش مجعم ايا

 ,17/ ءكالإإال قم ,هرىملا" 25595 «(غملال :ةميمحلا

 .86١١؟ :كلملا شوح

 ١١١8. « 548 :ةيوحلا

 .1697 21691١ :دابآ رديح

 .1791 :(ةيرق) ةيئابخلا

 .1445 :تبخ

 .7 7/١ :(ةيرق) ابرخلا

 1 "084 116م + اا :ناسرخ

 :نامرخلا ١١١.

 لدعإل ىلمك لكم تالا كدا“ ع لال ىلا الالا" الا ١ :ةمرخلا

 :شاشخلا 98٠, 98١.

 ,.1 857 585 :ءارضخلا

 ,]9الا ءثد٠ 71١ :صيلخ

 .478 ؛١١4 37141 :رحبلا سيمخ

 لرقم و# لدا فقفز "دا ءالذك للك ك7 1١ اخ ه :راويخلا

 ,لرل لكلاب نل١375 لادا

 :ربيخ ٠68١5.,

 قل" ىكت ءالؤؤو تالا مثاله دال ضدك للء4 2.5٠ :ةحجاورلا فيخ

 .1 15156 للالمك قنا لفالا فلات: ثلا قآكاأ قا:

 1545١. :شيرع وبأ فيخ

 ١77. :ةعرزملا فيخ

 5١. :ةحلافملا فيخ

 )در
 .1؟ : ةيجدحدلا

 ,1ةزلا للللؤو للا رحال :قشمد

 11 نس .ا# للا : طايمد



 ففي (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 435١ مال :فدلا

 .6١اإ/5 :نابهد

 م55 0 : حودلا

 /١٠١910. :ريغصلا حودلا

 لدودك ءكمأك؛ ءل5534 ك1 5مل ىفعأل ءالالث كالا ءكالا :ريبكلا حودلا

 .١ةذرىل ءاوؤإال

 .1 659 ءلعخمل ,“"اإ/ ءلالا* :ةفرد

 15١8. :برح رايد

 1١58., :رمش رايد

 .045 :ةيزازحلا ةريد

0 

 ١57١. :بهاذلا

 11١١. 5377 ,8 :بارذ مأ

 ر)
 . 5١١ شكا : غبار

 .ل7١6 ءلد١ا1 لثألا لكاؤ ت04 :براغ سأر

 .4ه5 ءالذح ءكلثح ءالا :ةينار

 58١. :طابرلا

 ١53. :ةوبرلا

 .15548 :باحر

 571١. 7” :ةديمرلا

 91١6 ١)١١8. :طاهر

 ضلك ,"من6 ءلثكحخ لال ثا لعد منال لمم علكربإ الع :ضايرلا

 ١. 3575 ل51 ل595 لدعغض شفت بالو ابوع ىو

 ؛«١١١ ١555. ١ ءللو١14 قاله شعأ ءالا: تالاإل ئنقذك ئوم :نانحيوتحلا

 . ٠654١ .١ة١ا/ لوا

 1114 ا م ةع



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم 1/4

 ,.1555 ١4586 978 :ةغيرلا

4 
 .155” قملذا :غ9١51 :ديبز

 /١651. :بارز

 ١596. :ةليعزلا

 .؟7ا/١ :قيزافرلا

 .1719 :يواقنعلا قاقز

 .1598 :مزمز

 5١١. :ءارهزلا

 51١9. 2,8١9 43٠١. :ةرهزلا

 44١٠. محال :ةرايزلا

4 
 .684 :ةراسلا

 .18ا/7 /١1, :ةياس

 .7١؟١74 :نميلا ةارس

 15٠/. :ةيرورسلا

 .9548 :ةعورس

 ,.1١؟59 :اجافس

 .1794 .لا91ا/ ل595 25٠١ :(ةيرق) نبللا طفس

 47٠. 48١. .14؟8 :ىلفسلا ةمالسلا

 1١59., : كينالس

 .ل9؟ .ال١ ,الق١ :رهاوزلا ملس

 55٠١. ,ا"ثا9 :داوسلا'

 "١1517., 5١6 ١1. .ا89١ا/ "4 :نادوسلا

 لولو رول لاك ل حإلا ءلدفت 155 لا كال :ايروس

 ٠١44. .9ا/8 .ةال4 :ليللا قوس

 نمو اا لنج كم قا لكبح لادا : سيوسلا



 1 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 1714 ايو

 117 قيوم

 1776 اع

 (ش)
 ,لؤ؟ ءالؤ١ ,الو٠ :ةيبونجلا ةقاشلا

 .ا١١هإ/ل قالا“ ءالقا .ئكدم الاثم ىللا"5 ال557 :ةيلامشلا ةقاشلا

 .179 :نيتقاشلا

 4١". :ةيماشلا ةفاشلا

 :ةيئاميلا ةقاشلا 751١ ٠١57.

 5817 هن لا كلف ملكد لك: فخ آثأ|ك لف ل4 للك :ماشلا

 .1 657 لذ كحالا للدكع قملال تشك صا خشم

 .الالا :ةماش

 .6١ال1 ءاةاا 1٠١ :ةيماشلا

 .ال15 .747 :نيدهاجملا عئارش

 عيارشلا : 1117/8 1718٠.

 ./19 7917 ,797 :ءافرشلا

 :نيفرشلا ١597.

 .7ا١ 27584 :(ةظفاحم) ةيقرشلا

 :ةقيرشلا ١78015.

 17174 ءالال4::رماع ةبعش

 .9/ :ةيعشلا

 87١. :(ةيرق) ةوعشلا

 قدا ا ببال ىاكا 113 كل هن نا يسن يدق كيسا

 ,173015 لا هتاإل ىلاخم 4

 .1541 17410 كأال١٠ ملقا“ الالم ءلو٠ كلغة : ةريعشلا

 ١. 7/6 :ةرفشلا

 1117144 14579: 478: قريقشلا



 .لالنأ ء”#5 5 : قيقشلا

 .14ا/5 141/٠. :يسيمشلا

 اود لوو لورق ىللو لسربو سسك لسا لا ت6 كمال :قاوشلا
 ,لولأ فكووا لثلمإل للم“ ءللعه) ىلدتخ ىلدتل نلحلخ

 .1548 :طحيوش

 .1777 :كيوشلا

 (ص)

 لا1لن نازك“ حن ضل ضدك لدحر قال ثقالال لردك ١6١ :ةطماص

 قلك والا نلف كام ىقالال قدا ١>5١. ىلكال١ لاك .أ8 :ايبص

 النقول مولع ضو ملامحك لدا الآ تخك فرال" فذاك قمل

 .أهرىع 1555 لكثكا

 .١6١1١؟ :كيلامملا ءارحص

 :دعص ١1557.

 . ٠١285 ىذخال ىةنآكأ9 ل59 :رصم ديعص

 لاس ات تمم لكرل للم كال : ءارفصلا

 ١165١4. :ىلص

 .9١إ/ :ةميمحلا دمص

 ١., 197“ لالالا ءاأإ؟١ :ءاعنص

 (ض)
 55١. :ابض

 .١هلا/ .ةاثا :ءابض

 48١. :نايحض

 اكقلازلو نزموخ ئندرزؤأل ققخدع ىلا ءالشال تكا 2155 559 :طمض
 ,٠١هالف ءلالال*

 طر
 ىموزو لالزب نحال المحال لردك ءككذ نقا5 لعد ءالث 5١. :فئاطلا

 مبلل ىاسعو ىسسلو لسلاخ اللا للءأل للكعك لذأل لاما لالزع اال



 ااا («سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 هل1قشع تألق تلا تدق فزد مالا صلح فضدق اللذه "لى ما

 للق يدع ءالخخ ءلالهق الاف لالدت ,تملل*خ نىك تتأ للم ل4

 ءكاذدال كحال فرض فض” فقم فقفألأ ضال ئضالا] ضمت لك

 كحدفل ءتنؤأل ثلنضت كنألال كلحمألو معضل اكد خ لدألا لعمل

 فققد5”؟ كلف سلخ لكقخد ملكلف كلكمورو للعسز للذالع للكل

 .أدالثل ءةم١ لذالك[ لثنم»د لك:

 5١. :ناتسربط

 ١, 7398+ ضكم : ةيشرطلا

 17157 ءك"”١ لاتملك كاذإ ملدإلا ففزو فو نمو ىو :ءافرطلا

 .1 ١45 ءكمغشاأ كثا#“# كلا

 155١. ءالالا 5١7, :ليفط

 *١5. :ابيط

 .047 :رورس ةنيط

 (لخ)

 ١719١. :ةيبظلا

 .571/ .784 :نارهظلا

 عز

 ,.4517 مضالال ,”517 هال :ةيدياعلا

 .18١؟59 :نابتعلا

 ١1444. تحك تلح لاله :ةستعلا

 ,.047 قت7"”ما“ :ناقمع

 م5 ءك11 ءل554 قل اخ تا ألا لك للا ملء مضللف لاب :قارعلا

 3كل658٠ قلك فضقأ /ىلابللاب ىفك

 .٠١ةالك كةمع ل مل ل

 :ءافرعلا ٠١١75 7"15.

 .567 :ةيطمرعلا

 :ةفرع 117١9 1555.

 ١١0١. ءفدمذ ء5لثع 2351 ءالا4 :ةنرع



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم قف

 لالالا نت 6 فكل 4619 كقع ىلع ىثد# ثكذه ىلا نك :ةورع يسبأ
 ءللآ١1 لللالو ,لدال# لحم فذك فقال ىلك5 ضعف ىلعأال القل
5 1104. 

 قمح ءالمز مقال لا قالا ق١ قل195 فكاخ 191 1١4 :شيرع يبأ
 نركب اانا وللا هال وحضكا اا 1و االلا كذا اخرا
 5 11 لا

 :ةيضيرعلا ١8١1,

 ,1741/ :(ةيرق) ةبيزع

 :نافسع 15١.

 .5517 :ةلسعلا

 نووا# خوال كررت لال ءالما تكالال 455 .458 #8 27547 :ريسع
 .اهالإل للدالا 5

 117 ءالا 4١8, ,امى# :ةبقعلا

 /١641. .1685 :(ةيرق) ةرقع

 :فئاطلا قيقع 2٠١85 89 ١١.

 ,ل6غ4 نلدؤمل كد" 5 ءلهزإل ء1ىلا /لا١*ه ءالا9 .45ا/ .54”7 :ةيمقلعلا
 186١1. :(ةيرق) يرامعلا

 ,.1168:+ .15:49 804"١, )"عمل #2171 :نامع

 .1756 :صيعلا

 ل : مومجلا نيع

 :راحلا نيع 11١47. 147١.

 ١ ها ةةيتيصحلا نيع

 .4ال/ :فيخلا نيع

 .584 :ةراسلا نيع

 .554 :عيارشلا نيع

 ١171. + ةيقرشلا نيع

 ,10494 لله دلال 14417 .1١1*ه ءالا9 :ىرنلا نيع
 ,١٠ا/؟ :ةرامس نيع



 نفض (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم

 ,1787 :(ةيرق) سمش نيع

 .!ل١2 :نارفاغلا

 :ةلاغلا ١550.

 ١1١115. ءلاالا ءلدءا؟ كددل كحخ] ضقال دق : ةقدرغلا

 .لا١٠ :فيرغلا

 ء1515 ك5 لحلم نك اللا كالا" كالا صدع لككك لحح : ةقيمغ

 .51١/ا// , ١8

 (ف)

 .685 :ةجيافلا

 7١", :يميركلا خف

 284٠ 151١9. :ةجيرف

 05١. :روعفلا

 .151 :جلفلا

 168٠. :افيف

 .457 «198 :مويفلا

 (ق
 لق ا نا كلا كا لكإو عالا ع تدل ما نر تاق

 فالك فام ءمكأل 471 لالا لكما ب لالا لانو ارت ولو

 ءكلاآ6 لعمال .لخألا ءلرألا ءلدرل قالا القال ءاللا؟ا فحم

 كمال ءكدلال ءكذذل للا ل4 اخ و15 اإل ال

4 . 

 17١8. "ه8 :سدقلا

 +57٠, ١1١١5. 25 51ا/ ء44 كالا :فارشألا ةيرق

 1١”. :ةربانشلا فارشألا ةيرق

 ١1298. :ةيرقلا ةيرق

 4١8. :ةميِضقلا



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم ١

 .١١ا/" :رطق

 :لفقلا 4١9.

 51١5. :رديح لفق

 .777 :نيسامخلا ةعلق

 كقم نككذ ككل لالا لال لخلل قمري قا قع لك ضلك لكف انف

 لاف للتدو ملام لاا: كاكا للك الط للك ه5 تدك كك

 قذال ىق59و .:ال 54 2477“ ىللالا لاثده5 لد لكد”5 لكل ءللالو

 لالك5 ,تلوأ مهمل ىمالال مالا دلل فكأل فكك 24595 ءلكك؟ غ4

 ؤألا الا قمل قفا ضخحك فخم مال ضىكح القال للك الك

 نلوطب ىلراخو ملدا # للودالا" نلددأل نددأ /لددع عققأ ١

 للؤم قالوز .لكا5 لاله ىلدالال نلحالا ثلدعأ للدفع لعد

 للتثتا ىملكحأ ءلالكمع لاك كلك ءلكالا كلالا" كلاألا لككالا

 لممابلب ىلللدو نللخدرل لل ص يات يكتم كالكال كلكل1 كككللا

 ,1 55 ءل5*ءا/

 قذف يبا نتكلم اولا ج6 لكنا لسا 1١ 18 :ةلقشتقل

 مامر ترس اا عاما نك كللت لكم ال

 ,.]6١1إ/ ,”ثه 5375 :انولق

 115:0١. كللؤو 1١5, قلال فا١ قمح :ريعلا يبأ زوق

7 
- 

 ١1518. :(ةيرق) ميقلا

 6ك
 .14الال ءل*١4 قلم اال ١14. :لماكلا
 .159 :ةردكلا

 .,١؟07 :زكركلا

 6١"١. :ةيكعكلا

 ١5١١ :ةيبلكلا

 ١٠١54, 1١56. :نابكرك

(00 
 .اله١ :ةؤلؤللا



 ا (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 .1097١؟ :روهال

 .17513/ :نانيل

 .؟185 :نايحل

 ١١*4. ١486. :ةيحللا

 ,.١7١ا/ قكدعإل قمحك :ندنل

 18195 ءانيبل

 2375415 17 امال ىلا ءكعأف ضنك ىف ىلا ترك لكه لك١ :ثيللا

 كالا ,.نؤ5 فخكأ ملك محب ن“ثتلكل ثنا ثلا اولا ل الا

 .قذلال قفلاأ ضم" فتا ضىقتع ضطلا اللا" لالا الابل لبكا لولت#ع

 لادم .لآث569 لكككا؟ ,لكلكأ١ كلفأل ءلدكال للكل قعر قاف

 .ء5150١ ل١15 فكغناقخ لتقداأ ل٠٠5 لالا" كالا" ىلا اا

 .ءلا555 ءكعفأاأ لك ؤالال 551 ١,

429 

 : 15١. :ةيدأم

 كقلال فلك ءالك؛ تمت افتار 51/ ل148 :(ةيرق) كرابملا

 .ل 544 .لدزؤا" قكدلاإل كولا

 ,١1١الا ىفالال ,الاإل : ةانثملا

 .11١/ا/ :ىتنملا

 :صضصصجملا 5١9 ١1١77.

 :ةمريجملا ١"١.

 177٠. ءالد؟ :لياحم

 :ةلحملا ١٠١585, ءلاهال ”»١157.

 :اخملا 5١8.

 قم” فما 2 ق5 فاق قدك عقدأ ثا ل“ عم :يناميلسلا فالخملا

 كلك الدخل /لدأرل فققأ فققشد لكشف لك“ مع ؛؟056 ,هل

 فقلو5ا' ءلذقا كللككأف فكككأا ءكلاتاتن كافة للعخخ نللكشو للأو

 .١هإل8 .ءاده5م ,لدهكأل لوعوعم

 :دلخملا /91١1.



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ هجعم نفط

 54 : ليبش ينب فالخم

 :ةكردم ١ 9١86م”١7.

 را ل ا لا اا للأل لد ملل كل كال .ك “ا 2115 :ةررونملا ةنيدملا

 نللو لدحقأ؟ لتل ؛لتكأل ءلكل ءلكع كلعمحخ ءللرك ىللال ثكع كلذ

 فما عالم ئالا قتل ؛قكأل ى*"ثكأل ىلا للا لللع ىكالم 4

 لحل ىلكأل ىالال نكأل فا اللا" ىدأ فام فاال فالك قا

 ملد“خخ ل" ملددإ فلرل] مقفل فعأ قفع قل قكت5 قع

 لنلكدم للتلك للاخمه مللاأ# ءلدالا ىلعشع ءلذكت5 ٠١56

 لناغناك كلانمأ للفك للثاكأو لاتم كلكم ىلإ: للا" ؟كلككك

 نمأزلا لودمك؟ فنمزؤم لدا" لدأإل ءلدد4 ل1ةا“" لكاذلك 1 6

 ١,

 .7١و91 .١١؟ا/ل84 :(ةيرف) ةعبرملا

 للا لاا ممل ,.554 ١١ :(ةيرق) ةيدشرملا

 .١16١إ/ قال 514١. :ةعرزملا

 .ةإ9/5 :ةحراسملا

 :ةلفسملا ١51١9.

 .7١٠١؟8 :ةملسملا

 فلن تحن للاخ ىلا ند ضخ قا "ثا لالا ءرل لآ5 ت* :رصسم

 ىسربب نراك نواب نلرزك لارذأ لكلا" لادا كخم لقا" لقاك لمخق

 نوم ؛؟؛"ل ىلخ فالراغ قدإز للثرد ,ثهو ,”"هرل للدال ةرفوخما

 قمال ىالال ال5 ضمك ءالار ىالم١ ءالاال ىللالا؟ تكك'ع فخم قذال

 لو وو ملزما مللاكك لدختك لدتح كدا" فخأخح قكك

 نيب نتا نمر لللت الالم للدأخ ءلكثحأال ككقال لاك

 ,ل 59+ علهاثال 56

 نمر لتجف نالل صمم ىلالو ىللالم للا” لكل؟9 تكأ “ك4 :قيشعلا
 قمازلإ نلواأخ١, لمالك ءلءالم الكلم فككلك 2.1١59 فقحال قلع
 . ١ هرمث كدا

 :ةديباعملا ٠80"١7.

 ١, #77 لالا” :ناعم

 :ضرتعملا 57١5. 41١5.



 ١/إ/ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 .5/!5 :يرعملا

 موب لع لما رمال نام نا لله: لالا فخ فم :ةالعملا

 ققثع فقك ق|ل5 قعر ضار" ىف ءالالل الا" ىلا" تعمق للمال

 كقلمع القلاب نلالتا ىلا" لكمت ءللكلال للالك .لدكع لعقشل

 4 ١1.

 ذى : ىلعملا ١5.2 65١4 ١. 625١ 1.

 ,ل1١٠؟ 55 علال“ كال : برغملا

 .,7١مل/ :ةحلافملا

 ١15١4. :ةيرامعلا ةربقم

 .437 :باسك حرقم

 تع فا فز فأل قل للأل ىثكا الم “5 ىلع كه كر ال تى :ةلكم

 لن ل“*ث: كم“ مللت للا ىلتتا قق قال ضلك لاق ءالم الك

 لوا ءفطرخاأل نحت الالم كالو نتاع كلل لكاأال تكاتك ءلكا' كدا

 لادا لادا" لاو" لانا لآ ككتولا#: للا“ كد أ م لقأإل لنكفم

 للاخ لالا ولاا الضال تاك تام للا يلا للاكل تكدر له:

 مرج لمزلا ن"خعو ا ا ا ا ا ا ااا ولاول ولا

 ل“ثؤاإ ,ء“ثؤع ثلث ثروت للمال لكلا الاب الاللا للكا" ىللكلم لا

 .غ4545 ,؛:ملإل .ىالم .غ:ال5 قالا .ةذرا .:الا/ ,5 #35 12٠١,. “و5 لل

 ملال مل” صفلإ) فلك صعأخ فدخل 4شدك ص500 ئ.51د٠ قة” 6

 ه5“ نذل درا" قدو١ع .ذّزأل ,.ش55 .,ش١5 .ش:٠ ىفالال ,هاثع٠ 4

 تقف كارل كأإل تكقك كلا كات تأ" للا" للنت لحدع 5

 لكل كتكتع كتمأك تف5 524١ كت535 ءكخف تأ تلح تالك , "ام

 تلف راك ترلا" كلع كالال تألا تالا ىكأل ىكك ككظ ت”لك؟

 نول" ءلا9 ءاللا5 اولا الكا ولاا ١ وعلا ىضلثدلا ءالدلاأ تكقشن كخشم

 ايار وبال“ ءضاباتلوال/ ابتكرت + وبا م5 اوبك الها الش ىابالاو ولاا

 لمد ىةىأذك ىو ٠ ضم ضكك ضال فضلك فلق سلدفنف فمك الدم

 لكك امال بىحا باخا مالا/ الك مالا فضال كال ىضكل عك

 قلل ع قفتكنكن فآكت قثكال قثنال قلع قالت قإأإ قعر لعاأل قعأ

 قرأ فقالاظ فكل قثتآا' 356ر4 قعاأل نقف قيم قفزال لنكن “كت

 هلام لددإأل لدنك فقق ؛(ققك (35357“ قفقشأ قرلال فمك فرو

 كل ل ل 7 ا شرا 0 كرا 1 شر ل لا ا كا



1 

 ٠55 ل52٠ .ءل55١ علو عال

 قلدكأ لا'اكلمل ىلدكع لععك

 لكا١١ا١ فكدقإل قلندقال “1

 ه١ 185” كالضفإأ كات” 5 ١

 ض5 ,ب١ 3” لالالا «, 048

 ءلآ505 ككذ5 لاه ١

 “١175957 ءكاذاآ لالالا ,:, 48

 لرجال لاك لالا ل

 ءللتال مكن ص. 54 . 4٠

 ءكأ15 ءكقاأأ ل ٠+5“ 5١٠١

 و درعا ل ل

 ءلةىلا كومه ءكقالال كت قالك

 ١0545 د55 دكا" ءدذال

 ءكلدزالل كدت" ءد١5 ءالها*م

 ؛.١٠ 510

 ءلوالو

 2ظ ١

 هلك

 ,غهه

2311# 

 ١595

1 

 . 34 ١

 ١1177

 الأم

 ل11

2 

3 

 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 .٠١6غ.

 ىلدالا

 ١1١1 17غ«

2١١ 61/ 

,١151 

114 

١ 1/ 

137315 

6 

 ١ 48غ

10 

١ 41/ 

651١ 

2١60 

 ل65١ ءءء

 كد" .لءال؟

 1١١19 قلاذكال

 فقضا57# 15

17 17501+ 

 ءلكككأل ,. 74 ١

0006 

 11 ال

 355 ؛ءل؟ مك

 4١4 ١258

06 6 41455 

 ١20١4 كقذم

 وأ لو”

 ١, 2١060060 هن:

6 

 المال

 ؛غ1

 2١118

 فرض

 ؛ ١174

 ؛١ ١4

111 

 ؟ 7

465 1. 

1» 

 ١6

/0 1 

5 

 . ١1 ف4 كذنذاإل لذقا ءلدذإ ؛بلغذقح قلفرخذخ لفالا لفكاأال لوتال

 4١١. :ناكلم

 .148 :يولم

 .408 2959 :ةيروصنملا

 .1755 :ةيقرشلا ةقطنملا

 .4848 :ايئمل

 .,5 9094 7177” :ثروعبملا

 :ةيرصانلا ١59٠.

 .] 9784 لوع5ع نلالهأ الالال :دجن

 2١595 156١6. :نارجن

 .1 ؟53/ 2ك #19 17-9 :ةيناميلا ةلزنلا

 ا : يدامح عجن

 ,155١؟54 ه5 :ةهرتلا

 54١١. مالا ىلع" :نامعن



 فخ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 .؟١5 :ةرشنلا

 #1" ل#)1/ ءهزا" .594 :ةرديرنلا

 /1١1/8. 49 :ةلينلا

 (ه)
 ,للدتع قلل لالا العا :ةراهلا

 ,.587 :ىدهلا

 ءللاأك تنفق تكأل ى”ىكأك تلقح قشإ .غ6١5 .:١!؟ كالو :ماشلا ىده

 لولا ضب الدال ملدا قرع قث“" قلك قلعه لالالا للكك

 ,.لهكل* ءلا“ثمىا؟ كاملا كول لالالا

 ١785. :فئاطلا ىده

 ,1 555 14+ : ماشلا ليذه

 :ةاره ١6867.

 .85 :ناسيره

 ,له515 لمد ءلككأك لكك 153754 :دنهلا

 .1717139/ .ةمال ,.555 :ةيوادنهلا

 )و(
 لإ ءكذالال لكك ءىلا) ىاظالم ءالفد 544 ءال# :ةبسحألا يداو

 ,لأهىمك ءكلدركاك ءلدأال

 ١١5. ؛8١٠ :رضيخألا يداو

 .1144 119٠ ١791. :بارسألا يداو

 ١1744. :رفيصألا يداو

 7١6. :رايبلا يداو

 ,للألا ل1 ءللكأل تقال تحل تكل ءلقآك 21898 27505 :يديجبلا يداو

 ١421. 1117 :ءاشيبلا يداو

 .1؟9١1 :كارلا يداو

 1٠١78 ١1151١. ءالا9 .”87 .؟8684 :ةقرشلا يداو

 .17875 21١78 :فيرشلا يداو



 (سراهفلا) /زاححلا فارشأ مجعم 520

 .ل585 :ةبهصلا يداو

 :جرعلا يداو ٠١8. ١1558.

 .١5ا/ :لحفلا يداو

 ١١١. ؛731/ :ءاسيلملا يداو

 .1775 :نورطنلا يداو

 .١٠الا 2٠١5٠ :نامعنلا يداو

 99١ 157 ١. ال8 :رشعت يداو

 ,1595 ؛1791 :ةلامث يداو

 .151594 .597١؟ :نفج يداو

 390 كف 95 441 ءكمحلا كما ءقءال "55 :ضرح يداو
 .408 2738 :يلح يداو

 ١054. :؛نينح يداو

 1١١8. :ةحير يداو

 .26 :نير يداو

 ١51. :ةراتس يداو

 ,.1ل64ا/ .كلء) ءلددال فخك لاق ءالاكا١ (775 48/8 :ايعس يداو

 61١6. :برش يداو

 41١15١٠١ 15"١3., “كده :ميظ يداو

 .الال١ :ةنرع يداو

 485١., :تاريشع يداو

 ١155١. :باقع يداو

 .7511 «ءا4ال :رايع يداو

 ,4855 .الا150 :صيعلا يداو

 لارا للاخ الا قال لق" ل5 لك كك ل5 9٠١ :ةملطاف يداو

 قة ققح فال قال قالا تثكال للكثدك الكمر لكمال ىككأ١ ل5

 فمي فا" مزمل صزاأل فكك فقم قلع فاك فدك فقدم 3ك

 لالا باتل 4 تاك كالا كالا كالو تكنف تغزؤ ,ت"“ه ,”ال”5 ع4

 نلحق ضطغأت لحال ءلثا الكا ءالقو .ءالالم للكل لالدع للآث9 الكا



 ١75١ (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 قل فحال شفنأ ضقت لحال ىالال ىكال ىناك لكك لكم لاك

 فخم فخأ فذ“ قفنف قأغا' قآكأذ فقآكاأ لآ

 المال ىلا ع ملضللخأف ألا" عقال ندألا ع:

 تكور فلكذكح لكفم كككال لك: لالا ل1

 قلقحمل لكقدإل كوم /للثىلال اال لالالالا 1

 لدا" لهدم ءائةإل ىل قالال ءكزالا ءكواألع 15

 .١هذال ءلودك لوما

 ها شل

0000 

6 , 

012 

 غ1

 فوآ5 فؤا لال“ لذا لالا للال9 لك و7 :(فئاطلاب) ةيل يداو

 ,. ”١ ةراب يلألا”٠ انخ الخرب تكلتع تعمعأ تالثأ ى,كلث»

 24١9 44٠. :(ةطماصب) ةيل يداو

 #14 :ضشوشقم ىداو

 .ل١5 :بوكرم ىداو

 4 :ملسملا يداو

 .1757 :ناكلم يداو

 .11935١-ا*4 4135 ١5 5535 45901١ :روع ىيداو

 ١5١75. :ىسوم يداو

 ,١١ال؟ :ةلخن يداو

 ةفسسن :جو يداو

 :ابي يداو 01١١. 11٠٠.

 ١., 577” ,ةالا .؟14١5 :هجولا

 1555 : عاسو

 :ةقسولا 5٠١٠8« 15975.

 ”١1١155. .«غ99) .غ.99+ :نالعو

 ير

 05 : برثي

 .655 :ململي

 لرد و5794 114 ل6 لا" فخ روقلا اثق ىلثال كال لللو عك :نميلا

 .657 .ءغم“" فام غ5 قام دكت قدا للك “خوك مس»خو الأ



 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم 1/17

 ء5ثذالا فقإاأ قلك كل ىضغا" ضللك'م صلع سنن لكأ ىفك

 كلت ل اخ مل موتا ملام ىلاأدأ لعمرك ؛ ١٠م5

 .لهؤا١ ءاوزإل داثإ ,لمزالع» ل ئش4و نعناع

 ءلضدزل قا ثك لكم ىث# قلل للا خا للود اب لان لكك للا :عبلي

 ءلآؤ تثغل فلا فقكلال فقكأذ ,لكأل “ئةم ملت سكتكل مللكع لوك

 ق٠٠ قآل" فال قلد قلك قدك ضقخأل صقل ىلعال لفلم ىملالاب

 فلك لت تت لاا لكم للا ملك اكد للا مفشحو

 ءلامع ءفكقنلا فكغآلذل لغخمت تكأقغف للنت5 لزم للك” لام

 2.١560 ءلدد" ثلدهدآ5 .ء!14:4 ءادغم لد” لدالمف نلدأال لود

 ١, هاله

 .1775 :رحبلا عبني



 ١/1 (سراهفلا) /زاجحلا فارشأ مجعم

 تاعوضوملل ماع سرهف

 ل فاكلا فرح

 لااا 1 1 1 12121 12121 1 ز 12 1 12 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 2 12 12 12 2 12 121 12 12 12 1212 121 1 ة ماللا فرح

 اا 4-0 ءايلا - ميملا فرح

 لاا 1 1 1 1 1 ز12 1 101 2 12 1 1 2 2 2 20 2 12 1 1 1 1212 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ي روصلا قحلم

 07 2 2 212 2ز 1 2 2ز2ز 2 ز 2 2ز2ز 2 ز ز> 2 عورفلاو لئابقلل ةيساسألا سراهفلا

 ا 111 عجارملاو رداصملا تبث

 : تارجشملا سراهف ب

 1:77 0710 000 ءارمألا تارجشم :ًالوأ

 1 ل وح اع عورفلل ةعماجلا تارجشملا :ًيناث

 1 101 يس عسسل يس منيتي تيم ةيدحلا ةيعرفلا تارجشملا :ًاثلاث

 ا ةءووفوووووووو ريهاشملا سس رجهش م


