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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

من الإابهة وأ صِد أ ن ل اإهل الا  ِت  وخ  اذلد هلل ؽىل الإؽاهة فامي ث  

 هللا  وأ صِد أ ن دمحم ؼبدٍ ورسوهل أ ما بؾد :

فِذٍ بؾغ اًلواؽد مما يف نخاب الاابهة حملمد الامام من مجةل 

كواؽد أ خرى خماًفة) اس خوؼبهتا أ و بؾضِا يف اًلٌاؽة فامي خاًف 

فَِ الإمام أ ُي اًس ية وادلاؽة ( أ ؼرضِا ؼرضا خمخرصا اًقاًة 

مػ بَان مفاسدُا مث هلدُا ملن أ حب اًوكوف ؽىل ذكل من 

 فهيام وسأ ل هللا أ ن ًيفػ هبا مًردي احلق  واًعواب  واًخبرصة 

حرح اًضخط يف أ مر مؾني ل ٌسوغ  ثؾممي :  اًلاؽدة ال وىل

 ( 205.  الاابهة )اًلدح فَِ 

مرادان من ُذا اًباب أ ن اًرخي اًس ين ( 269وكال يف )

املؾروف هبا اإذا حعَت مٌَ أ خطاء فاًعواب حرك أ خطائَ ول 

مل ًلبي مٌم اًيعح ًرتك ُو ما دام سًِا مث كال : ول ًَزم اإذا 

 أ ن ثلوم بخحًزبَ أ و جهٍر .

: اهتام اًسَف ابًغمل واجلور اذلٍن معموا اجلرح  مفاسد اًلاؽدة

واحِاء ملهنج املوازانت اذلي  ,يف أ انس بلادح واحد أ و حنٍو 

دخال أ مة من أ ُي اًبدع يف اًس ية,  س َأ يت بَاهَ واًيغر ,  واإ

اكن سًِا ؽَهيا همام بلاء لك من  ,اىل نرثة الاخطاء ل جحمِا 

اإرخاع لك من حنك ؽَََ اًؾَامء ابًبدؽة  ,أ خطأ  ًوو ؽاهد احلق 

ممن اكن ًيدسب اإىل اًس ية ك حصاب ادلؾَات وبؾغ من ظار 

ذا من أ فسد ال كوال وأ ًضا من املفاسد  اإخواهَا وفريمه نثري ُو

 .وؽدم ثعفِة اًعف اًسَفي ,كبول اًقثائَة  

) من : ٍىفي يف هلد ُذٍ اًلاؽدة اجملمةل كول هللا :  هلد اًلاؽدة

وما ثواحر ؼن اًسَف يف معوم اًلدح   ًؾمي سوءا جيز بَ (

ذ اًيغر اىل جحم ال مر ل  فمين ؽمل مٌَ ًوو كول واحدا خماًفا اإ

نرثثَ فلد كدحوا يف احلسن بن ظاحل اًؾابد  الإمام اًثلة حىت 

ٍرى  ذاك رخي   :كال سفِانو ًَخَ مل ًودل   :كال أ محد ابن ًووس

ٌس خدِب من أ ىت احلسن  واكن زائدة اًس َف ؽىل أ مة دمحم  

بؾد حرمجخَ ًول ثَبسَ ببدؽة )لك ما ذهر من وكال اذلُيب 

يف معر بن ؼبد هللا بن :وكال أ بو زرؽة (  7/360اًسري 

ث ؼن حييي ابن أ يب نثري زالزة خثؾم  وايه احلدًر  حد  

مائة ل فسدهتا )معباح اًغالم أ حادًر ًو اكهت يف مخس 

143)               

: س بلَ اٍهيا ؼرؼور  وأ بو احلسن يف كاؽدة  سَف الإمام يف اًلاؽدة

 (  هعحح ول جنرح) 

( بلوهل 240كررُا ) .اصرتاط اًىرثة يف كبول اجلرح :  اًلاؽدة اًثاهَة

اإل اإذا ومما سار ؽَََ أ مئة اجلرح واًخؾدًي أ ن ل ًرتك حدًر اًراوي : 

  . أ مجػ أ نرث اًرواة ؽىل حرنَ

وهتدم كاؽدة  ,: ثوزَق ؽدد فري ٌسري من اجملروحني   مفاسد اًلاؽدة

ط واس خدراك وفهيا ثيل   ,م ؽىل اًخؾدًي املهبم  ملد  اجلرح املفّس  

مام فَِ حبجة وثؾل   ب ؽىل أ مئة احلدًر اذلٍن ًرتهون اًرخي بلول اإ

  .هل ًوو نرثوا ومل ًؾخربوا مبن ؽد  

  :كال اًس َوطي يف اًفِخَ :  هلد اًلاؽدة

 هل يف ال كوى فاإن فع   هل ... أ نرث  م اجلرح ًوو ؽد  وكد   

 ن زاكٍ .  م م  د   فلال : مٌَ اتب ,أ و هفاٍ .... بوهجَ ك  

ًون ال نرث ومؾياٍ ثلدمي اجلرح املفّس ؽىل اًخؾدًي  ًوو اكن املؾد   

منا خاًف 336/ 1)اًىفاًة هلهل اخلطَب يف  ( ؼن مجِور اًؾَامء واإ

 بؾغ اًفلِاء من ال ظًوَني ومل ٍرثغ كوهلم احملدزون .

رأ ي ادلاؽة يف اًفذية أ نرث ظوااب من رأ ي اًؾامل  اًلاؽدة اًثاًثة :

 ( ؼلد فعال ؽَهيا . 83. ) اًواحد

 ,والاؼخداد ابًىرثة دون احلق  ,: ادلؼوة اإىل اًخلََد  مفاسد اًلاؽدة

ذا خاء ابحلق دون ادلاؽة وجتَِي اًسَف ًوم ًؾخد    ,ون ابًواحد اإ

 .رد احلق ممن خاء بَ حبجة أ ن ال نرث خاًفَ 

: ادلاؽة ما وافق احلق  كال ابن مسؾود ريض هللا ؼيَ :  هلد اًلاؽدة

ن نيت وحدك . رواٍ اًرتمذي ) (  وحصحَ الاًباين يف 4/467واإ

ؼن ؽيل ريض ( وخاء بيحٍو 1/61ثؾََلَ ؽىل مضاكة املعابَح )

: واؽمل أ ن الإحامع واحلجة  وكال الامام ابن اًلمي رمحَ هللا  ,هللا ؼيَ

ن خاًفَ  ن اكن وحدٍ  واإ واًسواد ال ؼغم ُو اًؾامل ظاحب احلق  واإ

(وكد اكن رأ ي أ يب بىر يف 3/308أ ُي ال رض )اؽالم املوكؾني 

د بن حٌبي يف ٍن ُو اًعواب دون من خاًفَ  ونذا أ محفذية املرثد   

فذية اًلول خبَق اًلران دون مجِور أ ُي ال رض يف زماهَ وأ مثال 

 . ذكل

 ( 165) مؾخربة ًرضورة ٍىون اجلرح:  اًرابؾة اًلاؽدة

 اًسىوت,  واًخؾدًي اجلرح مهنج ؽىل اًخضََق:  اًلاؽدة مفاسد

 أ ُي ثدبػ من اًسَف ؼن خاء ما حرك,  اًباطي من نثري ؼن

         ( فهيم واًلدح  ال ُواء

: بي اجلرح ٍىون ٌَحاخة ًوػُس ٌَرضػورة فلػ   هلد اًلاؽدة 

ىػاكر امليىػر   ول خيفى ؽىل الإمام اًفرق بُػهنام  ومػن كػال أ ن اإ

منا ُو ٌَرضورة  بي مػىت مػا دؼػت  ؟ومٌَ حرح أ ُي اًبدع اإ

ؼػن   وث ك مػن اًيعػَحة ًؾمػوم املسػَمني  واذلب   احلاخة بني  

 .اًرشًؾة 

ح اًعقري فاًبػا يف اًؾػامل ل ًلبي حرح اجملر   :  اخلامسةاًلاؽدة 

 ( ؼلد ًِا فعال .194.  ) اًىبري

ذا ؽمل هبا الإوسػان  مفاسد اًلاؽدة : اًسىوت ؼن لكمة احلق اإ

ثلدٌس اًؾامل ثلدٌسػا فػري يؼَػا حبَػر ل  ,حبجة أ هَ ظقري 

خػرب  رد  ,مذابؾػة اًؾػامل فػامي زل فِػَ  ,ي اجلرح فَِ همػام أ ىت لب  ً  

 اًثلات حبجة أ هنم ظقار .

: وكد ابًػؿ ال مئػة كال الإمام ابن رحب رمحَ هللا :  هلد اًلاؽدة

ػا أ بَػؿ  ىاكر ملالت ضؾَفة ًبؾغ اًؾَػامء وردُو اًورؼون يف اإ

اًرد نام اكن الإمام أ محد ... وسواء اكن اذلي بني خطأٍ  ظقريا 

 ( 314او هبريا .)معباح اًغالم )

ػاج  اًلاؽدةهبذٍ الإمام  سَف أ بو احلسػن نػام يف اًّسػاج اًُو

 ( ورد ؽَََ املدخيل .201( فلرة )81)

 ( 121)... من ثدبػ اًؾرثات امذحان املسمل:  اًلاؽدة اًسادسة

ُػدار مػهنج , : اًسػىوت ؼػن أ ُػي اًًرػب  مفاسد اًلاؽػدة اإ

 ري اًعػف   ى  ؾ  ث   ,الامذحان اًرشؼي اًثابت يف اًىذاب واًس ية 

دخػػول أ حصػػاب  ,اًسػػَفي بػػدخول أ حصػػاب اًيػػوا  اًسػػُ ة 

ذا مل  ً    . خحيوام  ال حزاب  وادلاؽات يف اًعف اإ

 كال  سَفي   هبوي   رابين   مهنج اًرشؼي الامذحان:  اًلاؽدة هلد

ذا أ مٌػػػوا اذلٍػػػن أ هيػػػا  :  هللا  همػػػاحرات املؤمٌػػػات خػػػا نك اإ

ن ة وحدًر( ...  فامذحيُو  امذحان يف مسمل يف َمياًس   مؾاًو

 يف كاًػت ؟ هللا أ ٍن بلوهل اجلاًرة  وسمل ؽَََ هللا ظىل اًييب

 ُػذا ؽػىل فبػى.  هللا رسول أ هت كاًت ؟ أ ان من كال اًسامء

هنػػا اؼخلِػػا فلػػال حىػػام اًؾلِػػدة يف الامذحػػان  ,.   مؤمٌػػة فاإ

 يف نػػام ظػػَاد لبػػن وسػػمل ؽََػػَ هللا ظػػىل اًيػػيب وامذحػػان

 صػػ َ  وكػػال , ؼػػهنام هللا ريض معػػر ابػػن ؼػػن اًعػػحَحني

 مػن امذحػان اىل حباخػة املػؤمن:  هللا رمحػَ حميَة بن الاسالم

لارهَ ًعاحبَ أ ن ًٍرد   ( 102) اًسَفِة ثزًنَ... (  ًو

  

ِ  وكال اًربهباري   ذا :  وأ ما اًَوم ف مخحن ابًس ية ... (ُو

احلَيب :   سَف الإمام يف اًلاؽدة نثري خدا ؼن اًسَف  .

 (94 -90اًعاحل )يف مهناج اًسَف 

ؽدم ثدبػ ال خطاء وؽدم اًدضِري ابخملاًف :  اًلاؽدة اًسابؾة

ول ثدبػ ًل خطاء ول ( وهعِا : ... 80) ًوىن اًيعح .

منا ثياحص ... (  جضِري ابخملاًف واإ

 , باًًهتم : اٌََوهة مػ أ ُي اًباطي  وؽدم م   مفاسد اًلاؽدة

وكبول اٌَفِف يف  , واًخضََق ؽىل كاؽدة جهر املبخدع 

ُدار مهنج اًسَف يف   ,حذر مٌَ اًسَف  يادلؼوة اذل واإ

 .زحر أ ُي اًباطي  واًدضِري هبم 

: وأ ما  كال صَ   الاسالم بن حميَة رمحَ هللا:  هلد اًلاؽدة

ذا أ عِر اًرخي امليىرات وحب الإىاكر ؽَََ ؽالهَة ومل  اإ

ؾاكب ؽالهَة مبا ٍردؽَ ؼن ذكل ًبق هل ـَبة  ووحب أ ن ً  

 ( 77( معباح اًغالم )28/217)اجملموع من جهر وفرٍي 

: أ ن اًيعَحة يف اخلطأ  اًفردي واًلاؽدة اًرشؼَة يف ُذا 

ا وأ ما اخلطأ  اذلي ًلال أ و ًفؾي ؽالهَة س حىون أ ول 

رمحَ كرر ُذا اًؾالمة اًيجمي فِجب أ ن ًبني ؽالهَة ... 

ُاهة اًسَف ل ُ ي ال ُواء واًدضِري هبم نثري من هللا . واإ

)ملدمة مسمل ما ظيؾَ ابن املبارك مػ معرو بن اثبت ذكل 

)يح أ ظول اًس ية برمق وطاووس مبؾبد اجلِين ( 1/89)

ه حمدس با ؽىل 378املخويف ون واكن أ محد بن ؼ  ( 141

 أ ُي اًبدع مذل هلم .

: أ بو احلسن املرصي وؼرؼور   سَف الإمام يف اًلاؽدة

ا حٌاًة وكد رد ؽَََ املدخيل  (  ول هندمهعحح ) واؼخرُب

)حٌاًة أ يب احلسن ؽىل ال ظول ؽىل ال ظول اًسَفِة  نام يف 

 ( .44 -43اًسَفِة )
ي الاس خلامة ل هبفواهتم :  اًلاؽدة اًثامٌة اًؾربة بطًرلة أُ 

 (126) وزلهتم .

: اسلاط مهنج اجلرح واًخؾدًي مفا من  مفاسد اًلاؽدة

ٍ  و روجتَِي اًسَف فامي كر  ,  اإل وهل حماسنظاحب بدؽة 

واحِاء  ,ٌَياس  وؽدم اًيعح هلم  وفَِ  ـش   ,وفؾٍَو 

وفذح ابب ٌَطؾن يف أ ُي اًس ية  ,مهنج اٍمتََػ واًخضََػ 

       .بخدبؾِم اًِفوات واًزلت زمعوا 
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 أ هيا  :  هللا كول اًلاؽدة ُذٍ ُدم يف ٍىفي:  اًلاؽدة هلد 

 هل جتِروا ول  اًييب ظوت فوق أ ظواحنك حرفؾوا ل أ مٌوا اذلٍن

 (جضؾرون ل وأ همت أ ؼامًنك حتب  أ ن ًبؾغ بؾضنك وجِر ابًلول

 مََىة أ يب ابن كال حىت ومعر بىر أ يب يف ىًزت أ هنا ومؾَوم.  

 ظىل اًرسول وكال اًبخاري يف نام.. . هيَاك أ ن اناخلري    اكد

 ًلد أ ـضبهتم نيت اإن بىر أ يب أ حصابَ خلري وسمل ؽَََ هللا

 .  معروا بن ؽائذ ؼن مسمل رواٍ.  ربم أ ـضبت

  اًيار بَ ٌس خحق أ و الإسالم من ظاحبَ خيرج ما اخلطأ   ومن

ن)   هيوي ابل ًِا ًَلي ل هللا خس  من ابًلكمة ًَخلكم اًؾبد واإ

 .  ؼيَ هللا ريض ٍُررة أ يب ؼن ؽَََ مذفق(  هجمن يف هبا

 اًيت املوازانت كاؽدة من أ خذُا:  اًلاؽدة يف الإمام سَف

 اًؾرص ؽَامء اكفة وهلدُا  احلسن أ بو وثَلفِا  اًعو ن أ حدهثا

 , واًفوزان,  اًوادؼي , اًؾثميني,  ابز وابن,  ال ًباين احلارض

 . وفريمه احلجوري

.  فَِ اًلدح من ماهؾة اًؾامل حماسن نرثة : اًخاسؾة اًلاؽدة

  اإطالكِا ؽىل ُىذا( 115-118)

 َفاًس   وجتَِي,  فَِ أ خطأ   فامي اًؾامل مذابؾة:  اًلاؽدة مفاسد

 ميس   خطأ   مٌَ وحعي  ؽَمة رث  ن   من هلد من بَ كاموا فامي

 . دوهَ ؽَهيم واًقرية  احلق ؽىل ال صخاص ثلدمي , اًؾلِدة

 اًورؼون ال مئة ابًؿ وكد:  رحب بن الكم ثلدم:  اًلاؽدة هلد

ىاكر يف ا  اًؾَامء ًبؾغ ضؾَفة ملالت اإ ... ( اًرد أ بَؿ وردُو

 اذلي حبي بن مؾاذ وسمل ؽَََ هللا ظىل اًييب زحر وكد

 فامي بىر وأ اب  اًس يابي وأ اب ذر أ اب ونذا  برثوة اًؾَامء ٌس بق

 . اًََ الإصارة س بلت

 محي) كاؽدة يف املرصي احلسن أ بو:  اًلاؽدة يف الإمام سَف

 ( واملوازانت , املفعي ؽىل اجملمي

 -195. ) داء اًياس وذهر  دواء هللا ذهر:  اًؾاية اًلاؽدة

196 ) 

 ؽىل الإىاكر حرك,  واًخضََػ اٍمتََػ ابب فذح:  اًلاؽدة مفاسد

 كبي من ُيا اًرشط ػوس   هَف وثأ مي , عاًخور   جةحب   اخملاًف

 فامي اًسَف وثغََي,   اًياس يف مَمع   وال ن  ابًؾامل دًٍلِ   

 .اًبدع أ ُي يف اًالكم من ؼهنم ثواحر

  

 مبا وا ذهر  أ ن هللا رمحَ حميَة ابن الاسالم ص َ  كرر:  اًلاؽدة هلد 

 ذلكل وهلي واحبا ٍىون وكد املعَحة حبسب كربة اًباطي من فَِ مه

 ًعىل اًرخي ؼن ئيس    أ هَ أ محد الإمام ؼن وهلي , املسَمني اإحامع

عوم ؾخىف(  اًيافةل)  ًو ًَم أ حب ًو  ؟اًبدع أ ُي يف ًخلكم أ م اإ

ذا كال ذا ًيفسَ ُو فاإمنا واؼخىف وظام ظىل اإ  أ ُي يف محلك   واإ

 اًسَف مييػ ومل(232-28/231 اًفذاوى مجمػ) فََمسَمني اًبدع

 مس خلال فعال ذلكل ؼلد بي ؼهنم واًخفذُش اًبدع أ ُي ذهر من

 ص َطان احلق ؼن هتاواًس ,  اًؾَي يح يف رحب بن احلافظ

 ادلاء) يف اًلمي ابن ذهٍر انطق ص َطان ابًباطي املخلكم أ ن نام أ خرس

 (249) وادلواء

 أ حصاب من اًعَين ُضام امسَ اكثب:  اًلاؽدة يف الإمام سَف

 حِر(73... ) وادلاؽة اًس ية أ ُي مهنج) هل نخاب يف املوازانت

 (.153) اًغالم معباح.  دواء هللا وذهر داء اًياس ذهر:  ؼيون

 كررُا( 85. ) واجملروح اجلارح بني ادلػ:  ؼرشة احلادًة اًلاؽدة

...  فَِ وامللول اًلائي بني ادلػ  اخلالف حي طرق أ حسن من بلوهل

 . اثًر حنك ًوزوم احملاهكة ًلاؽدة ثلٍرر( 

 رد , ًَزم ل مبا اًياس واًزام , اًثلات خرب رد:   اًلاؽدة مفاسد

 الاؼخبار ؽدم,  بُهنم جنمػ مل ل ان أ خٍرن يف اًؾَامء من نثري حرح

 والافراد اًلضا  من نثري يف اًيغر اؽادة , واًرباُني ابحلجة

  . احملاهكة ًلعد اجملروحني

 هللا ظىل هللا رسول فهيم مبا اًسَف ؼن ثواحر ًلد:  اًلاؽدة هلد

 اإهم  :ذر ل يب كال حني ؽَََ احلنك وبياء اًثلة خرب كبول وسمل ؽَََ

 أ هت فذانأ   :ملؾاذ وكال, حياهكَ ومل  بالل صاكٍ ملا خاََُة فِم أ مرؤ

 ملا اًس يابي أ بو نذب كالو  , َحياهك ومل ظاحبَ صاكٍ ملا مؾاذ  

ذا , امرأ ة صىذَ  وبُهنام واًلضاء اًبَان بني اًض َ  خَ  وكد نثري ُو

( 86)اًسَفِة ثزًنَ اهغر( 36 فرق) اًفروق يف اًلرايف ذهر نام فرق

َزم ؽادة اًلول ُذا من ًو  نلضا  الإمام يط فهيا اخذي مما اًيغر اإ

 وسور, واًسبت , احلريب وفاحل , وؼرؼور,  واملقراوي,  ريباملأ  

الامام  طالب من ادلؾَات وأ حصاب,  اخلاًق ؼبد اًرمحن وؼبد, 

 .وفرٍي   هللا رمحَ اًوادؼي

 وأ بو  احملاهكة كاؽدة يف واحلَيب  احلسن أ بو:  اًلاؽدة يف الإمام سَف

 ( بيفيس ؽَََ أ كف حىت اًضخط أ حرح ل ) يف احلسن

  

.  حرنيا ؽىل ًرص حىت اًضخط هرتك ل:  ؼرشة اًثاهَة اًلاؽدة 

  ٍىون ول( 37) مهنا مذفركة مواضػ ويف خمخَفة بأ ساًَب كررُا

 مػ دهَوي ًؾمي حزب أ و فركة مػ وحودٍ بسبب مبخدؽا اًس ين

 ذهٍر ما ُذا من وأ رصح.   ؼلِدهتم واؼخلادٍ اًس ية ل ُي حبَ

     رؾ  َ  ع  ك   أ حصاب أ س ئةل يً  يف

 سػ امي اًسػ ية أ ُي بني واًًزؿ اًباطي أ ُي بلاء:  اًلاؽدة مفاسد

 ًقػري    مل اًس ية ؽىل أ هَ ٍزمع الإخوان فهيم مبا اًَوم مجِورمه وأ ن

منػػا ؾَػػب الاحهتادًػػة واملسػػائي اًفػػروع يف اخلػػالف واإ  ؽػػىل ًو

 وفهيػا , هلػم اًيرصػ مبثابػة اًلاؽػدة فِػذٍ مؾِػم ثؾامَِم اًسَفِني

 .  واًرتبَة اًخعفِة يف اًسَف هجود اإُدار

 فػأ ؼرض ): هللا كول  اًلاؽدة ُذٍ ُدم يف ٍىفي:  اًلاؽدة هلد

ذا ( ادلهَا احلَاة اإل ٍرد ومل ذهران ؼن ثوىل معن  ومهنج  ؽام ُو

:  ًلػول وسػمل ؽََػَ هللا ظىل هللا فرسول بذكل ميلء   اًسَف

ن ثؾودومه فال مرضوا اإن ال مة ُذٍ جموس اًلدًرة»  فال ماثوا واإ

 هللا ريض معػػر ابػػن ؼػػن  داود وأ بػػو أ محػػد رواٍ.  «جضػػِدومه

  ؼهنام

 ل فاإين جتادًومه, ول ال ُواء أ ُي جتاًسوا ل:  كالبة أ بو وكال 

 .ثؾرفػون نيمت نام ؽََنك ًَبسوا أ و ضالٍهتم يف ًقمسومك أ ن أ من

 (1/172) الاؼخعام

ذا"  نثري أ يب بن حيىي وكال   ; طًرق يف بدؽة ظاحب ًلِت اإ

 ( 1/172) الاؼخعام.  أ خر طًرق يف خفذ

 فاإن ال ُواء, أ ُي جتاًس ل)  ؼهنام هللا ريض ؼباس بن وكال 

 ( 229) ٌَفر يب اًلدر( اًلَوب ممرضة جماًس هتم

 طًرػق ؼػن امحػد الامػام ؽىل ادلخول اًغاُري داود أ راد وملا

 حيػيي بػن دمحم اإل   نخػب ًلػد:   هللا ؼبػد أ بػو فلػال ظاحل ابيَ

هػَ أ بت   فلال حمدث اًلران أ ن ٍزمع أ هَ أ مٍر يف اًيُسابوري  اإ

 ل مٌَ  أ ظدق حييي بن دمحم:  فلال ٍرى  ي  ًو    لكَ ذكل من ف  ذ ً  ً   

 ُػػذا ومثػػي(  8/374  بقػػداد اترخي) اإل   املعػػري يف هل أ ذن  ث ػػ

 الإمام يف اًقفةل من فِذٍ اًرشط ُذا اًسَف ٌضرتط ومل نثري

ا اًيتُداٍ هللا   يف اجملَب حتفة يف نام فَِ اًوادؼي ص َخَ ذهُر

 يف اًس ئي ال ثر اًلاؽدة ًِذٍ اكهت وكد ادلؾَات أ حصاب كضَة

 . وفريمه,  واًؾدين , واًبىري , احلسن أ يب مػ الإمام ثؾامي
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5 6 7 


