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 ةريسملا لوط ىوس ءيشل ال باعصو تابقع اهفحت نأ دب ال يبرعلا طخلا ةريسم عبتتل ةلواحم يأ نإ

 اهامجو ةريسملا ةعور مامأ لءاضتت نأ ثبلت ال باعصلاو تابقعلا هذه نأ ريغ . اهتاهاجتا بعشتو

 . اتمظعو

 ناميإلا ءفد اهلل عبتتملا رعشتسي ةينادجو ةلحر اهنأ يبرعلا فرحلا ةريسم زيمي ام لوأو مهأ لعلو

 نانفلا رعاشممب ضبنت ةيح تانئاك اهنكلو ةدماج ًاعطق تسيل فورحلاف . ءاتنالا قدصو ةلاسرلا جهوتو

 ىلإ يقترت نأ دب ال فورحلاف « ناسحإلاو ناقتإلا تاجرد ىلعأ قيقحتل هينافتو هرارصإ سكعتو ملسملا

 . نيعمجأ سانلا ىلإ عيدبلا قالخلا ةلاسر « ةلاسرلا نع ريبعتلا ىوتسم

 فالآ يف تاحفص ولت تاحفص ابهنإ « ةايحلا بورضو ايندلا عوبر يف ليمج فاوطت كلذ دعب ةربسملاو

 نذآمو ربانمو يومألا عماجلا ناردجو ةبعكلا ءاسك ىلع ةعئار فراخز اهنإ « ملاعلا تابتكم يف تاطوطخلا

 روصق تاهدر يف ةبالخ شوقن يهو . دنقشاطو ناهفصأو لوبنتساو ةرهاقلاو ناوريقلا يف ىربكلا دجاسملا

 ةفلتخملا تاودألاو يناوألاو تاكوكسملاو تاجوسنملا ىلع ةعيدب لاكشأ اهنإ امك « لحم جات بابقو سلدنألا

 . كلف ملاع بالرطسأ مأ بيبط طرشم تناكأ ءاوس

 تاهجوتلاو لحارملا اهتابعشتو اهتادادتماب نيبت نيملسملا خيراتل ةريسم يبرعلا طخلا ةريسم نإف ًاريخأو

 . ليوطلا مهخيرات تارتف ىدم ىلع نوملسملا اهشاع يتلا

 طفلا روطت نع ضرعملا اذه هميدقتو هينبتب ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرم نإ

 لك دنع فقيس هنأ الو ءاهلك ةريسملا لمشيس هنأب يعدي نأ نكمي ال . تاطوطخما لالخ نم يبرعلا

 زئاكر مهأ نم ةزيكرل ةميظعلا ةريسملا هذبب فيزعتلل ةعضاوتم ةلواحم مدقي كش الب هنكلو « ةلحرلا تاطحم

 ةراضحلاب فيرعتلا يهو . اهلجأ نم ئشنأ يتلا ةلاسرلا نم ًاءزج يدؤي كلذب وهو . يمالسإلا نفلا

 . اهتانوكمو ةيمالسإلا اهبناوج لكب ةيمالسإلا

 رئازلا دجي نأو عيفر نف نم ناضرعي ام ىوتسم يف روصملا باتكلاو ضرعملا نوكي نأ يلمأ نإ

 . دعب نمو لبق نم هلل دمحلاو «نيتوجرملا ةعتملاو ةدئافلا باتكلل ئراقلاو ضرعملل

 1 ماعربدُم

 ةييريخلا لبّصيف كلم اةسّمؤم



 اب عا

 وأ شقن نم يمالسإ ينف لمع دجوي داكي الو « ةيمالسإلا نونفلل ىربكلا ةزيكرلا يبرعلا طخلا لثمي

 ريسغ وأ رشابم لكشب ءاوس بيصن هيف يبرعلا طخللو الإ كلذ ريغ وأ ةعونصم ةدام وأ جيسن وأ ةرامع

 .٠ رشابم

 امثإو «ةبيرغ ةرهاظ وأ ةفدص ةديلو نكت مل نيملسملا ةايح يف يبرعلا طخلل ةزيمتملا ةناكملا هذهو

 لضفأ هيلع قفطصملل ةرهطملا ةّئسلاو ميركلا نآرقلا نيودت لالخ نم مالسإلا نيدب هطابترا نم تدلوت

 . مالسلاو ةالصلا

 خاسسلاو نيطاطسلا ماتها يف تلجت ةينيد ةميق يبرعلا طخلل حبصأ نأ طابترالا اذه نع جتن دقو

 ضرألا نم ةريثك عاقب يف مالسإلا راشتنال ناك امك . هلاكشأو هروص لمجأ يف هراهظإو هناقتإب نيملسملا

 . هجذامت ددعتو يبرعلا طخلا بيلاسأ ريوطت يف ريبك رثأ ةفلتخم تافاقثو تائيبب هكاكتحاو

 نم اءزج وا « ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا تانوكم نم ًاءزج لثمي يبرعلا طخلا دعي مل رضاحلا انتقو فو

 . اهلك مالسإلا ةراضحل ًءاعو حبصأ امنإو .طقف يمالسإلا نفلا تانوكم

 خيرات عبتت يتلا ةداحلا ةيملعلا تاساردلا ىلإ رقتفت لازت ال ةيمالسإلا ةيبرعلا ةبتكملا نإف هلك اذه عمو

 ةيملعلا هبناوجب ةيانعلا نيب كلذب جزمتف « ةفلتخما هبيلاسأو هجذازب فرعتو « هروطت لحارمو يبرعلا طخلا

 نم ًاريبك ًاطوش عطق دق رضاحلا انتقو يف يبرعلا طخلا ناك لو . ةيلاجلا « ةينفلا هبناوجو « ةيخيراتلا
 دعاوقلا هذه طبرت يتلا تاساردلا نإف « ةيلامجلاو ةينفلا هبيلاسأو هجذامن ديدحتو هدعاوق ليصأت ثيح

 ضرغلاب ينت ال ةرصاق ديدشلا فسألل لازت ال اهروطت لحارم نيبتو « ةيخيراتلا اهوصأب بيلاسألاو جذاغلاو

 . ليلغلا ينشت الو

 لالخ نم يبرعلا طقخلا روطت نع ضرعملا اذه ةماقا ىلع مدقي وهو لصيف كلملا زكرم نإ

 نيمتهملا لك قتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا نم ًاءزج رعشتسي امنإ ء روصملا باتكلا اذه رادصإو « تاطوطخملا

 يعسو ةرفاضتم دوهج ىلإ جاتحت ةريبك ةيلوؤسم اهنأ الماك ًاكاردإ ًاكردم ٠ ةيمالسإلا ةراضحلا نوؤشب

 . تاياغلا ققحتتلو ءانبلا لمتكيل لصاوتم

 ةيفارغجلاو ةيخيراتلا « ةسيئرلا هداعبأو عوضوملا بناوج ىلع ضرعملا لمتشي نأ ىلع زكرملا صرح دقو

 نمو « يبرعلا طخلا خيرات تارتف مظعم يطغت ةيخيراتلا ةيحانلا نم تاضورعملاف . ةيناسنإلاو ةيعوضوملاو

 طسخلا جذامتو طامنأ عيمج لثمت ةيعوضوملا ةيحانلا نمو « يمالسإلا ملاعلا ءازجأ ربكأ لمشت ةيفارغجلا ةيحانلا

 حاسنلاو نيطاطسخلا ريهاشم نم ريبك ددع لامعأ سكعت اهنإف ةيناسنإلا ةيحانلا نم ًاريخأو ::يبرعلا

 . يمالسإلا خيراتلا دادتما ىلع نيملسملا

 نم ريبك ددع دوهجب الإ هلضفو هللا قيفوت دعب تيل ناك ام لمعلا اذه نإ

 : مهنم صخنو ليزجلا ركشلاب ًاعيمج مهيلإ هجوتن نيلماعلاو

 نيصصختملاو نيضهاسملا
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 دوعسسم نب لمح مامإلا ةعماجمج 6 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةس زل

 فحاتملاو راثآلا ةرادإ . دوعس كلملا ةعماج « ةيمالسإلا

 حيمجلا هللا دبع كمح خيشلا ةداعسو « ةضورعملا داوملا ضعب م.دقت قف مهتكراشم ىلع روفرف نيدلا رصنو

 . ةيخلسلا ةيلاملا هتمهاسمو يونعملا همعد ىلع

 رتيب روتكدلا ذاتسألاو « ارماسلا مساق روتكدلا ذاتسألاو ءولحلا دمحم حاتفلا دبع روتكدلا ذاتسألا
 3 ىخوشملا ديباع داتسألاو 3 ىسفيفعلا ملاس يزوف ذاتسألاو 2 ةدومح سابع دومح روتكدلا ذاتسألاو 3 دروش

 . سراهفلا عضوو طوطخلا عاونأو خيراوتلا ديدحتو اهفصوو تاطوطخلا ةعجارمب مهمايق ىلع

 ذاتسألاو 3 نرتقملا لح ذاتسألاو 6 يرجيوتلا نائع لمحأ روتكدلاو « يبيهولا ناولس نب حلاص روتكدلا

 ريوصت ف ماهسإلا ىلع نوح ديسلاو يسراو ديرف ديسلاو 0 ةعباتملاو فارشإلا ىلع وقرب هللا كيع بفسوي

 . باتكلا اذه يف تاطوطخملا جذامن
 ا وال . يعافرلا دجام دمحم ديسلاو ءزيزعلا دبع دماح دمحأ ديسلا

 ديهفلا هللا دبع ذاتسألا مهسأر ىلعو ضايرلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش يف نيلماعلا عيمجو « ةلآلا
 ىلع ةيحل وبأ قازرلا دبع 0 , يعافرلا ليلخ ذاتسألاو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش ماع ريدم
 . باتكلا اذه جارخإ يف مهتعباتمو مهصرح

 انوطخ دق نوكن نأو مالسإلا ثارت فاشكتسا قيرط يف ةديدج ةلعش انفضأ دق نوكن نأ انلمأ نإ
 .ديدج نم ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب ةريسم يف مامألا ىلإ ةوطخ

 نوستل) ننس قرن رن
 ةّيلسإلا تاّسار ا كا
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 مستل) نمحرلا دبع نيذاتسألا روفرف لآ , فراعملا ةرازوب

 لصيف كلملا زكرمب ةلص مهل نيذلا ةوخإلا دحأ ينثدحي نيح ةطبغلاو حايترالا نم ةلاحب تسسحأ

 ءزكرمل اذه ءاشنإ ىلع نومئتاقلا اهذبي يتلا دوهجلا نم بناوج نع « ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل

 نيثحابلل اهتئيبتو « اهتنايصو « ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةيبرعلا تاطوطخلا عمجب ةيانعلا امنمو « هيف نولماعلاو

 . ًانمز اهرصقأو ءةفلك اهلقأو ءاهلهسأو قرطلا رسيأب اهنم ةدافتسالا نم نّكمي ام

 نم تنكمت يتلا دالبلا يف بتكلا نئازخ نم ريثك ىلع ددرتلا ءاّرج نم  ىضم اهف  تيناع دق تنكو

 نيمئاقلا نم ريثك نم « هنمز وأ هدهجب ثارتكالا مدع نم يبرعلا ثحابلا هاقلي امم يسفن يف رّثثأ ام اهترايز

 . نوملسم برع هيلع فارشإلا ىلوتي ام اهنمو « نئازخلا كلت ىلع

 لوصأ هيلع زكترت يذلا ٠ يملعلا بناجلا اذهب ىنعُي نم دالبلا هذه يف هللا ؛ئيهب نأ تينمتو

 لواحت .«ىرحخأ ةيملع ةسسؤمب ةلص اذ نوكي نأ نودب « ةفرعملا بناوج فلتخم يف ثوحبلاو تاساردلا

 :هيلع ةنييطا

 لصيف كلملا زكرم) ريدم نيسح لآ نسحملا دبع نب ديز روتكدلا ذاتسألا ةرايزب تنق نأ ناك مث

 نأ دعب ءها505١ ةنس ةرخآلا ىدانج نم رشع ثلاقلا تيسلا موي ( ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل

 هنا للا قلع نأ ناكف « ةدهاشملل ًاعلطتو ةبغر يسفن ألم امم « تعمس ام زكرملا اذه نع تعمس

 يف هدهاشأ نأ َّلق ام « هيف نيلماعلا ةوخإلا نيب ةيوق ةكرحو ًابأدو طاشن تدهاشو «زكرملا ترز ثيح

 . اندالب يف ةيملعلا تاسسؤملا نم ريثك

 مءالتيل اوُدجو اوصرح يملعلا حرصلا اذه ءاشنإ ىلع نيمئاقلا نأ  تملعو تيأر امم  تكردأ دقل

 ثدحأ ىلع هوسسأف « هللا دنع هرجأب زوفللو « هاركذ ديلختل ئتشأ ىذلإ ءروظعلا لجرلا كلذ ردق عم

 يق ةناكملا سو: ةسلاو ةردتقملا هلا مهحنم نمت مهو  اوُنِضَي ملو « ًانسحو ًاهظنتو ةوق ةيملعلا لئاسولا

 قابلا عفتلا ةمألا هذه عفن وهو « هداجيإ نم ةياغلا ققحت ةروص ىلجأب هزربي امب  مهتمأ نيبو مهعمتجم

 . !١! للعلا. :نه..ءاقنم دلعاو © اعقن لجل لهو: « كلاقلا

 ليهست ليبس يف زكرملا اذه اهب ىنعُي ةريثك بناوج نع يهابتنا فرصو نَّدش دحاو بناج هنإ

 . ةعونملا ةيملعلا تاساردلا

 حبصأ ام لك سيل يملعلا انثارت نأ دقتعأ لازأ ال انأف « ةيبرعلا تاطوطخملاب ماتهالا وه بناجلا اذه

 دقو « نمزلا يداوع هيلع َتَدَع امم هلوصأ نم ًاريثك دقفن لازن ال اننكلو مارطو وراد جا لف

 . ةصاخلا تابتكملا وأ بتكلا نئازخ اياوز ىدحإ يف يسنم وه ام هنم نوكي

 ةروصب نيثحابلا يديأ ىلإ نلتفت م تر يتلا ثارتلا بتك تاهمأ نم ًاريثك نأ اذه ىلإ فاضيو

 ٠ ةعرسلا هتامس زربأ يذلا ءرصعلا اذه تابلطتم عم مءالتن « قيقحتلا نم ةرّئسَيُم

  عيحص ىرشب يرابلا حتفد» باتك انم اهبرقأو ثيدحلا بتك ىفوأ نم ّلعل : ًادحاو ًالثم كل برضأو

1١ 



 دهجلا هحيحصت ليبس يف ءزاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا دهتجما ققحملا انخيش لذب يذلا « يراخبلا
 هجاستحي ام عيمجل ةلصفملا سراهفلا عضوب لمعلا لاكإ هعبطب نيئاقلا ىلع ناكو « روكشملا عفانلا
 بتك ةعلاطمب سّرتلاو « ةفرعملا قمعو تقولا ةعس نم هيدل يذلا اذ نم : كبرب يل لق « نوسرادلا
 يف ءاملعلا نم ملاع يأر ةفرعم ىلإ وأ ء صوصنلا نم صن ىلإ ءادتهالا عيطتسي نم « يوبنلا ثيدحلا
 . (508) هتاحفص غلبت ام تادلجملا نمو « ًادلجم رشع ةثالث يف عقي يذلا باتكلا اذه يف ءام ةلأسم

 رشع دحأ يف  ةريخألا هتعبط يف وهو «ريرج نبا خيرات » باتك نم كلذ لثم مار ول ثحابلا نإ
 ثحاب لك ةبغر ققحت ةلصفم سراهف نم باتكلاب قحلأ امل « قئاقد عضب ثحبلا نمز بلطت امل  ًادلج
 . ثحبلا يحاون نم ةيحان يأ يف

 يف ظفحت مل ام ؟ عايضلا نم يملعلا ثارتلا لوصأ تاطوطخم نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع نمأي يذلا نم م
 . ةثيدحلا ظفحلاو ةنايصلا لئاسو عيمجب ٌدعُملا زكرملا اذه لثم

 تانوزحم رمأ امو . ةئيمأ ريغ ٍديأ يف سالتخالا قيرطب تعقو وأ « ةضرألل ةمُعُظ تناكف « نوسرادلا ابهنم مرو « يهابتلا وأ ظفحلل تنزُ « ةريثك تاعومجم نمزلا نم ةريصق ةرتف يف اندقف دقل
 تابتكم نم برست ام اهنمو « ديعبب انع (  ةضرألا ) اهتعلتبا يتلا  تاطوطخلا نم دابآ رديح ناطلس
 . اندالب

 اهسراهف لازت ال ىتلا ةرونملا ةنيدملا يف بتكلا نئازخ تاطوطخت سئافنل ثدح ام لهجي انم نمو
 1 ! ؟ اهءامسأ يوحت ةميدقلا

 اهب ماتهالا يف بغرت يتلا لئاسولا لذب تاطوطخما ظفحب ةيانعلا نم نأ كش نودب كردي زكرملاو
 يف ةيبرعلا ةباتكلا بيلاسأ نم نوطاطخلا هعدبأ ام حضوت ( ضراعم ) ةماقإب نفو لامح نم اهيف ام زاربإك
 نووفعلا كلغ

 «يحاونلا كلت عيمج لمش لب « ةماعلا اهتايح يحاون نم ةيحان ىلع رصتقي مل ةيبرعلا ةمألا فعض نإ
 راهظإ ةلواحم كلذ نمو ء اهصاقتناو اهتمارك نم لينلل اهنم نوجلي يتلا ذفانملا فلتخم اهؤادعأ دجو ثيحب
 فوسليف اهفصي يتلا ةيبرعلا ةباتكلاف . صقنلا رهظمب ةيحورلا اهتايح ىلع اهظافح لئاسو نم ةليسو زربأ
 ةباتكلا هلمتحت ام اهقيقدتو اهفورح ليلجت نم لمتحت ةباتك فرعي ال هنأب ٌيدنكلا قاحسإ وبأ برعلا
 لبق تنبثأ يتلا ةباتكلا هذه  تاباتكلا نم اهريغ يف نكمي ال ام ةعرسلا نم اهيف نكمي هنأو « ةيبرعلا
 ةعبرأ نم رثكأ اهءاقبو « ةيبرعلا قطنت ال بوعش نيب اهراشتناو اهحالصو اهتوقو اهتردق  هدعبو كلذ
 اهو «اهريغ اهب لدبتسنل اهنع اتفرصل ٠ صقنلا رهظمب اهراهظإ لواحي نم انرصع يف مدعت مل مث . أنرق رشع
 يف بحرلا لاجملا دجوأ ام .لامجو نف نم هب نادزت امو . ناقتإو نسح نم هب فصتت ام انلهجل الإ كلذ
 . ةينفلا مهراثآ نم عئاور زاربإل يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نوطاطخلا قباستيل ةيضاملا روصعلا

 تاطوطخملا سئافن عمج يف (ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرم) فادهأ نم لعلو
 هنإ .زاربإلاب ريدج ةيمالسإلا ةفاقثلا بناوج نم ينف بناج نع ربعت يتلا ةيحانلا هذهب ةيانعلا « ةيبرعلا
 هرابتعاب ليويرفل طخخلاب نيمتهملا نيب  ةيمالسإلا راطقألا فلتخم يف  يوقلا طبارتلا نع ربعي بناج
 ال امب ءاهريغ .ىلع نيملسملا نيطاطخملا نم ةبخن هيف تّرب انف هنوكل لب « بسحف مهافتو لصاوت ةليسو
 امو .لاهجلاو عادبإلا تامس نم هيلع هوفضأ امب « مهراثآ عئاور نم هب نادزت بتكلا نئارخ ضعب لازت
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 هفورح روص هب فصتت امب  هرابتعا عم لوصألا خسار املع حبصأ ىتح « ةتباث دعاوق نم هل هومسر

 بحرأ ةميلسلا قاوذأللو « ةعدبملا ةليخألل حسفت يتلا نونفلا نم  بسانتو ةنورم نم اهبيكارت ةسدنهو

 . عاتمإلاو عادبإلل تالاجلا
 نم جذامن نفلا اذهب نيبجعملا نيعأ مام ا « نيبتاكلا مارك نم ةزاتمملا ةبخنلا هذه مث

 هل لهأ مه ام زاربإب ال « ةنسح ةودق اوذختُي نأب نوريدج مهنإ « مهنامزأو مهراطقأ دعابت ىلع  مهراثآ

 الو ءاهلاوزب اهرثأ ينتخي ةحمل .« ضرع ايف لالا حمالمب نيدهاشملا قاوذأ عاتمإب الو «ريدقتو ءافتحا نم

 ريبعتلا هنإ « هلك هقوف وه امبو كلذ لكب نكلو « ىثالتت نأ ثبلت ال ةرباع ةظحل ةرطعلا مهاركذ ةداعتساب

 نم يفاقثلا رهظملا اذه هب نُم ام سوفنلا يف سكعت يتلا عئاورلا كلت ةدهاشمب رثأتلا نع قداصلا يلعفلا

 ىلإ كلذ زواجت لب ءانرصع يف هيف نيزّربملا ءافتخا دح دنع هرثأ فقي مل :لاهإ نين ةيركفلا افي رهام

 . هلوصأو هدعاوقل ناقتإلا تام معلا اذه يف دقفن اندك نأ

 ! ؟ ةيفاقثلا اننوؤشب نيينعملا يأر وه اف

 ا هيغل لع كلملا زكرم) يف لثمملا ةفاقثلا حورص نم خماشلا حرصلا اذه امأ

 قدغأ «هاركذل ًاديلخت ؛ئثنأ نم رذق عم بسانتت يركف لاحم لك يف هلامعأ ىلإ تاعلطتلا نإف ( ةيمالسإلا

 . رهاطلا هثدج ىلع ناوضرلاو ةمحرلا بيبآش هلل

 ها5٠15 ةرخآلا ىدامح ١١ يف ضايرلا
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 ةباتكلا ملعت (هنم تثعبنا نيذللا نيسيئرلا نيزكرملا مالسإلا لبق قارعلا يف رابنألاو ةريحلا اتدلب تناك

 . ةيبرعلا ةريزجلل ةيطخلا

 يف أشن يبرعلا طخلا نأ اذه ىنعمو . دجن يف لدنجلا ةمودو زاجحلا لامش يف ندم قيرط نع كلذ متو

 زكارملاو فئاطلاو ةنيدملاو ةكم ىلإ لقتنا مث قارعلا يف ةدئاسلا طوطخلا نم ريثأتب برعلا ةريزج لامش

 "طق ايران الابضتا تفقحو:ةزاذتلا تقرا ىتلاو ًايراضح ةمدقتملا

 قيثاوملو دوقعلا نيودتك ةايحلا نوؤش يف اهولمعتساو ةباتكلاب نومتهي مالسإلا لبق برعلا ناكو

 امنأ ىنعمب ةيمأ ةمألا نكت مف « ةايحلا بناوج لكو رعشلاو بدالا نوؤشو ةيراجتلاو ةيسايسلا قئاثولاو

 يركفلا قمعلاب نآرقلا لوزن نإف « يراضح فلخت اهنأ ةيودبلا ةايحلا ينعت الو « ةباتكلاو ةءارقلا لهجت

 ردب ةكرعم ىلإ ةراشإلا ردجتو . هتلاسر لمحو همهف ىلع ةردقلا اهيدل ةمأ كانه نأ ينعي غيلبلا بولسألاو

 اذهو ءرسألا نم هحارس قالطإل ةباتكلاو ةءارقلا نيملسملا نم ةرشع ميلعت اهيف ريسأ لك نم بلط ثيح

 ةريزجلا برع نيب ةعئاش تناك امنأو « ةباتكلاو ةءارقلا فرعت ىرسألا نم ةريبك ةعومجم دوجو ينعي

 . 7”كاذنآ

 مل مهنأل بتكي مل نمو مهنم بتك نم « مهلك برعلا مه نويمألا ١ : سابع نبا لاق : "يبطرقلا لاق

 . ةباتكلاو ةءارقلاب لهجلا ينعت يتلا ةيمألاب ةلص ةيمألا ةظفلل سيلو («باتك لهأ اونوكي

 ب باطخلا نب رمع : بتكي مهلك اللجر رشع ةعبس شيرق يفو مالسإلا لخد ١ ىرذالبلا ركذيو

 نب ةقيذح وبأ  نايفس يبأ نب ديزي  نايفس يبأ نب ةحلط  حارجلا نب ةديبع وبأ نافع نب نائع

 ذسألا دبع نب ةملس وبأ  يرماعلا ورمع نب ليهس  يرماعلا ورمع نب بطاح  ةعيبر نب ةبتع

 يبأ نب دعس نب هللا دبع  صاعلا نب ديعس نب دلاخ  ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب نابإ  يموزخما

 يبأ نب ةيواعم  ةيمأ نب برح نب نايفس وبأ  يرماعلا ىزعلا دبع نب بطيوح  يرماعلا حرس

 تسنب ءافشلا تناكو :لاقو . « يمرضخلا نب ءالعلا شيرق ءافلح نمو  تلصلا نب مهج  نايفس

 ثيدحلا يف درو امك ةباتكلا ةصفح نينمؤملا مأ تملع يتلا يهو ةيلهاجلا يف ةبتاك ةيودعلا هللا دبع

 . ""(نوبتكي ةدع جرزخلاو سوألا يفو مالسإلا ءاج) : لاقو « فيرشلا

 فحصو حولو دادمو ةاودو ساطرقو ملق لثم ةباتكلاو ةءارقلا يف تلمعتسا تادرفم نييلهاجلا ةغل يفو

 يف ًاضيأ اهضعب درو دقو ءاهل مهلامعتسا ىلع ليلد ميركلا نآرقلا يف اهدوروو كلذ ريغو فرو باتكو

 . لهاجلا رعشلاو فيرشلا ثيدحلا

 )١( ص («2م948١ دادغب «ةيبرعلا ةغللا ةمالس : دمحم هللأ دبع زيزعلا دبع ١١١.

 .م1988 سطسغأ ءدادغبب يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةلجمب لاقم يف يدنبشقنلا رصان ةماسأ (؟)

 4١. ص ١8/ «يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا (")

 .109 ب ؛هال ص ص « يرذالبلل « نادلبلا حوتف (4)
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 مث ب هنيب لهأ ملعتب أدب يأ  ةباتكلا ةصفح نينمؤملا مأ ميلعتب ملسو هيلع هللا ىلص يننلا رمأ دقو
 هملعي نأ هدلاو ىلع دلولا قح نم نإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ةيبصلا ملعتب رمأ ردب ةكرعم دعب

 ىلع كنيميب نعتسا» ملعتلا يف لاقو زازبلا نبا هاور . « غلب اذإ هجوزي نأو همسا نسحي نأو ةباتكلا
 نشأ هأور ( كل ركذأ هنإف كنئذأ ىلع كسملق عضف تبتك اذإ» هبتاكل لاقو . يذمرتلا هاور « كظفح

 هجئاوح ضعب يف يلي وهو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد هنأ تباث نب ديز ركذو . ”ركاسع
 , . ”(هب يلمملل ركذأ هنإف كنذأ ىلع مقلا عض) ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 اذإ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 4/7١ 7١( ظحاجلل نييبتلاو نايبلا باتك يف دروو

 . ”هربح فجيل هيلع بارتلا عضيلف هباتك ةباتك نم ىبتنا اذإ بتاكلا نأ يأ ( هباتك برتيلف مكدحأ بتك
 حتسيبق هآر لجرسل لاقو ©( فورا نيب برقو روطسلا نيب ام جرف » : بتاكلل لوقي يلع مامإلا ناكو

 , ”كمالو كفلأ مقأو كماسقأ لدعاو ؛اهنميأو كتطق فرحو اهنعسمأو كملق ةفلج لطأ طخلا
 ال كنأ كسفن يف لعجتو فرحلا ةباتك يف كدوهجم غرفتست ىتح ًافرح بتكت ال : ينابيشلا مههاربإ لاقو

 . ديوجتلا ىهتنم اذهو ."”هدعب ام ىلإ لقتنت مث هنع زجعت ىتح هريغ بتكت
 : هعضوم ريغ يف افرح طم دقو هبتاكل نايبذ ىخأ هللا دبع نب ديزي لاقو
 . ءيش لكل ًادودح نوفرعي اوناك مهنأل . ”مقلا يف نايغط :لاق ؟اذه ام

 )١( «هبادآو يبرعلا طخلا خيرات : يدركلا رهاط دمحم ص١7 .

 . 8600/8 « برعلا خيرات يف لصفملا يلع داوج 2« 47/١ رابخألا نويع (؟)
 . 790/8 ٠ لصفملا : يلع داوج (؟")

 . طمرق . 7١4/0 « سورعلا جات . 580/8 ص «ءلصفلا : يلع داوج (4)
 « يجان لاله قيقحت «٠ غئاصلا نبال « باتكلاو طخلا ةعانص يف بابلألا يلوأ ةفحت (9)
 . ؟؟5/4 «ديرفلا دقعلا (5)

 . 7١8/4 «ديرفلا دقعلا (2)

 ,”؟ ص

 يظن هراع مل نال

 ؛« رحسلا هيف يرجيو ةايحلاب روفي لامجلا رهاظم نم ًارهظم حبصأ مث « لعلل ةليسو يبرعلا طخلا ناك

 هف ءازجأ وأ هف و ةيئرحلا ت : ١ غلوب ىت ش
 ورح 1 وأ هفورح يف ةيئزجلا تاريوحتلا بيلاسأ يف غلوب ىتح ددعتيو عونتيو نسحتيو ومني لازامو

 دنع | ا يف ةيل ”تانئفتلا هذ نأ تف 5 ١
 يساب ديهعل ِق لامكلا تاننفتلا هدم هعاونأ تغلبو « اعون ريوحتلا اذبم هوربتعاف « ةبكرملاو ةدرفملا

 ظ ْ] .ممألا نم ةمأ ةيأ

 اندجوو ةيبدألاو ةيخحراتلا رداصملاو يبرعلا طنخلا عجارم 5 تثتدرو ىتلا طوطخملا ءامسأ رصحب انق دقلو

 هذه هيوتحت امل اقبط ةبترم اهلجسن نأ بحنو « اهريغ وأ فئاظولا وأ صاخشألا وأ نكامألا ىلإ بسنت ابنأ

 . ةثيدحلا ءاعمسألا ىلإ ةفاضإلاب ناعم نم ءامسألا
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 ةبسنلاب ءامسألا ىلع ءامسألا ىلع ءامسألا ىلع ءامسألا
 هتحاسمو قرولل فئاظولا صاخشألا نكامألا

 رتفدلا خسنلا ةبرشألا ىسايرلا يبرغملا 2 يىتكملا
 تالجسلا يناويدلا تانامألا يناحيرلا يسلدنألا يندملا

 رامرعل عيقوتلا يجئاوحلا توقايلا قيرفإلا يرصبلا
 جردل ةزاجإلا راعشألا ىبسابعلا يدركلا يفوكلا

 قئاطبل قيلعتلا ١ مرحلا يليعامسإلا يناريإلا يدادغبلا
 جابيدل يراكذتلا تارماؤملا .ينالزغلا ىظساولا يقارعلا
 عاقرلا تقايسلا دوهعلا يرصانلا يدنحملا يماشلا

 نكملا جاتلا تابتاكملا ينادوسلا يمطافلا
 ضاايبلا لسارتلا ينويام لا يكباتالا يكولمملا
 ةعقرلا قيلعتسنلا ةبوجألا قوجلسلا ٍناهفصألا
 ةتسكاشلا فحاصملا يرابهبلا يطاولسلا

 يكرتلا >يلصولا
 يتكبقلا ىنمللا

 داوملل ةبسنلاب ءامسألا مقلل ةبسنلاب ءامسألا

 دروزاللا ليلجلا
 بهذلا نيثلثلا
 فصنلا

 ثلثلا

 مامنملا

 قيقدلا

 عيرلا
 نيرعتلا
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 ةبسنلاب ءامسألا  ةبسنلاب ءامسألا ةبسنلاب ءامسألا ةبسنلاب ءامسألا ةبسنلاب ءامسألا

 ةينفلا ةفرخزلل ةباتكلا بولسأل ينفلا لكشلل يسدنهملا لكشلل ىطخلا ديوجتلل
 موظنملا دقعلا يئادبلا جوزمملا ثلثملا قلعملا

 يؤاؤللا ليقثلا جمدملا رودملا ققحملا
 عيضرلا ففختا روثنملا لثاملا ليلجلا
 يشثولا جافرخلا فصارلا لسالا ديراختلا
 يسجزلا ىعيمسلا علوملا نرتقملا تدل

 يدرولا يلبنسلا قنؤملا مكنلا 0
 يرجشلا يروبنزلا عونصملا لعل ودل

 قيرلا بلا لسرملا يعدل يئارولا
 لما ةامعملا بكرم ا طوسبملا ريرحتلا

 رابغلا مزحلا قشملا ييردتلا
 حاضولا يزوماريفلا يرامعملا دوج ا
 كيبل يسنانما 2

 رحلا رفع

 : يلاتلاك اهفئاظو ( تاحاسم ا/) ةعبس قرولا ريداقم تناكو

 . مهتاعيبو ءافلخلا دوهعل : راموطلا

 . كولملاو ءافلخلا ىلإ ةباتكلل : ناثلثلا

 . مهوحنو باتكلاو لامعلل : ثلثلا

 . مهوحنو داوقلاو ءارمألل : فصنلا

 . مهتقبط يف نمو راجتلل : عبرلا

 1 . مهتبرق يف نمو حاسملو باسحلل : سدسلا

 .رخآل ناكم نم لئاسرلا لمحي ريطي يذلا لجازلا مالا حانج يف قلعت : قئاطبلا

 : ءامسألا ضعبل فئاظولا ضعب ركذن نأ بحنو

 :.نعشلاو تيدا .لقتو. رئاقدلا' ةباتكل *رودلا

 . يرلا سدنهم ىلإ ةباتكلل : ةبرشألا .
 . مهتشقانمو ءارمألا ةراشتسال : تارماؤملا
 . تاعيبلاو دوهعلا ةباتكل : دوهعلا

 . تاريمألا ىلإ ةباتكلل : مرحلا

 . لجازلا مامحلا قئاطب ةباتكل : ةيلحلا رابغ

 افرإ



 . تابتاكملا هب بتكت : عاقرلا

 هذه فئاظول ًاقبط عاستالاو ةقدلا نيب اهتعطق ضرع فلتخي مالقأب بتكت ةفلتخملا عاونألا هذه تناكو
 نسم ةرعش "3 هتطق ضرع راموطلا طخف ( لغبلا وهو) نوذربلا رعش سايقمب كلذل مهريذفت ناكو عاونأل ا 03 7 كا1] 2 رول

 5 عبرسلا طخو تارعسش م ثلثلا طحو ةرعش ١ فصنلا طخو ةرعش 15 نيثلثلا طخو نوذربلا رعش

 لوط نوكي اذه ىلعو هضرع عبرم رادقمب ردقت ملق لك يف ةباتكلا تافلأ لوط نأ ىلع اوقفتا دقو
 فصنلا طخ يفو ةرعش ١5١5 - ١05 نيئلثلا طخ يف ةرعش 01/5 - ؟84 784 راموطلا طخ يف فلألا
 مايألا هذه يف امأ .(ةرعشلا نازيم) وه نازيملا اذهو .طوطخلا يقاب اذكهو ءةرعش 445 ا . ا كلا قاب اذكهو « ةرعش - 15
 كلذ رهظي ًاماكحإ هئازجأو فرح لك تاسايق تنكحأو « هب تبتك يذلا مقلاب (طقنلا نازيم ) وه نازيملاف
 . "”قباسلا نازيملا نم لهسأ نازيم وهو نيطاطخلا رابك قشمأو سيرارك يف ايلج

 نآلا امأ ...رابغلا ملقو بهذلا مقو راموطلا مق نولوقيف مالقألا ءامسأب طوطخلا نومسي اوناك دقو

 ةعقرلا طخو ثلثلا طخ لوقنف ًاطوطخ اهيمسن نحنف ءامسألا ترولبتو عاونألا هذه لك تزكرت 0

0 , 
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 طوطخلا عاؤنأ ديدحت

 « ضعبلا اهضعب نع اهزيق ىتلا اهصئاصخو ةميدقلا طوطخلا لاكشأ فصو نع ثحبن نأ ديرن امدنع

 . ءيثب رفظن ال اننإف ءاهعاونأ ددحنل امنع نوطاطخلاو نوقارولاو ءاملعلا بتك اذام أرقنف

 "(17١1ا )١8/ ءابدألا مجعم يف تدرو طخلا ةعانص يف ةديرف ةلاسر ""( باوبلا نبا ) بتك دقف

 اهنإ : ةباتكلا نع لاق امبو . طوطخلا صئاصخ نع ًائيش بتكي ملو ةماع ةفصب ةيطخلا ةباتكلا فصو

 الإ اهضعبب حمست ال . لاصولا اهرهق سومشو لامعألا اهديق راون . ءافحلاو ردغلا ةعيرس ءافولا ةزيزع)

 ففصو نع لاق مث ... (رارقتسالا ةئيطب رافنلا ةديدش اهنأل . هنمز رئاس اهيلع فلآتو هتلمجب اهرثآ نمل

 ةيواستم اهتقلخ جيبأو اهغيص نسحأ يف ةحتفمو ةاعمو ةلوصفمو ةلوصوم فورحلا رهظتو ) : ةماع ةباتكلا

 ددحي مف « ةيطخلا ةباتكلا لامج يف يناعملا لوح ىرخأ ةيبدأ ًافاصوأ دروأ مث (اهمآتلاو اهرواجت يف ءازجألا

 . اهفصي وأ عاونألا

 مل اننكل .لاجملا اذه يف بك ام نسحأ يهو ”طخلا ميلعت ةعانص يف ةديصق باوبلا نبا بتك اك

 : لاقف ملقلا ةطق رس ىنخأ هنأ اك .«طوطخلا صئاصخو عاونأب ةفرعم اهنم دفتسن

 روتسسملا هرسب نضأ ِفإ هرس حوبأ نأ يف نعمطت ال

 فورحلا لكش نسحل ةبسنلاب يطخلا ديوجتلا اذه نع '"(مه 78 ت) هلبق نم ةلقم نبا ركذ دقو

 : لاق ةباتكلا عضو نسحلا ةبسنلابو . ( لاسرإو عابشإو لامكإو مامتإو ةيفوت ىلإ جاتحت فورحلا نإ) : لاق

 اهعضوو اهلكشو ةباتكلا بولسأ يف اهلكو ( ليصنتلاو ريطستلاو فيلأتلاو فيصرتلا ىلإ جاتحت ةباتكلا نإ )

 . اهصئاصخ وأ طوطخلا عاونأل لامجإ وأ ليصفت ريغب روطسلا ىلع

 قيقحتلاب درجملا طخلا : ناعم ةعبس ىلإ جاتحي بئاكلا نأ ”(ه 40٠0 تو يديحوتلا نايح وبأ ركذ امك

 . قيرفتلاب زيمملاو قيقدتلاب داجملاو قيقشتلاب نسملاو قيرختلاب نيزملاو قيوحتلاب لمجملاو قيدحتلاب ىلحم او

 بيلاسأل ًافصو الإ كلذ نكي ملو « يديحوتلا رظن يف ”هعورفو هنونفل ةنمضتملا هدعاوقو هلوصأ هذهف

 :اهصئاصخلا ًاركذ. وأ اهعاونأل ًافضو ال ةباتكلا

 «رونأ ليهس فيلأت ١ لاله نب ىلع يدادغبلا طاطخلا رظنا ءاه "7 ت « لاله نب يلع ريهشلا يدادغبلا طاطخلا وهو )١(

 .ه 11"الا/ .,دادغب « يماس زيزعو يرثألا دمحم ةمحرت

 . ١44/١ نايعألا تايفوو .199/# بهذلا تارذش (؟)

 ذاتسألا اهققح امك «م 1951/ ةنس سنوت يف تعبطو يجان لاله ذاتسألا اهققحو «(ها١١1 ت) «ديحولا نبا اهحرش ()

 ٠ [(باوبلا نبا) لاله نبا يدادغبلا طاطخلا ] باتك يف يرثألا تجيب

 . 511"1 « ىثعألا حبص رظنا ءاهسيياقم بتكو فورحلا سدنه نم لوأ (4)

 ٠ يديحوتلل اهنأ ركاسع ذاتسألا اهرشان حجرو تاطوطخملا دهعم ةلجم يف ةروشنم « ةباتكلا مع يف ةلاسر (5)

 . "945 ص ءطخلا روصم : نيدلا نيز يجان (5)

 "هه



 ملق) :45 ص هباتك يف (ه840 ت) "”ةئاصلا نبا هركذ ام عاونألا حرش لامهإ ىلع لدي امو
 . خسنلاو ققحملا ىلإ ليمي يسايرلا مق نأل كلذك سيلو تاعيقوتلا مق هنظأو مهضعب لاق يسايرلا

 لق ىلإ ةبسنلاب ًاضومغ رهظأو هلكش ىلإ مسالا ةبسن يف كش دق انه وهف . (ربوقتلا ىلإ ليمب عيقوتلا
 م, ردقب ثلثلا لق نم صقنا عيقوتلا نإ) : 49 ص يف لاق مث . (فوصوم ريغ ءيش ىلإ ليمي هنأب عيقوتلا
 ةباتك ىلإ ةبسنلاب حيحص ريغ اذهو « هتحاسم ىلع سيل هنكلو ثلثلا لكش ىلع هنأ كلذ ىنعمو « (فلأ
 | 1 ”هياتك يف :يبيطلا نسحب نب ادم طخ م58 ةنس دوجوملا عونلا اذه

 فيفخلا ثلثلاو طقن 75 هتاطوسبمو هتابصتنم ليقثلا ثلثلا نإ) : ( 3١5١ ص) يف يبيطلا لاقو

 ةطوطسحم ىلإ رظنلابو . (يؤلؤللا طخخلا يمس كلذ نع صقن نإف طقن سمخ هتاطوسبمو هتابصتنم نوكت
 .ريخألا عونلا لكشل ةبسنلاب ًاققحتم كلذ دجن مل يبيطلا

 (يرو ن) فورح يف قرفلاو ةهباشتم قنؤملاو ققحماو ثلثلا ) : 23١ ص) يف يبيطلا لاقو
 وه اهيب اهني هباشتلا ينني هنإ يأ . ققحملاو ثلثلا نم ًابكرم سيل قنؤملا نإ : لوقيف عجري مث . ( تادرفنملا
 . هتبثأ دق

 فصو ينعت ةقر ةملكو « ةقر هيف نأ الإ ققحما فورح لاثم ىلع ناحيرلا فورح نإ : كلذك لاقو
 وأ ققحملا ةطقب بتكيو راعشألا وه قنؤملا لق نإ) :لاق امك. اهصئاصخ- فصو ال ماعلا لكشلاب ةباتكلا
 عيقاوتلاو عاقرلا هب بتكيف رودملا امأ ناحيرلاو ققحملا هب بتكي فرحملا ملقلا نإو «|هنم بكرم هنأل خسنلا
 ناحيرلا نإ) : لاقو . عاونألا نع ثدحتي ملو ةطقلا نع ثدحت هنإ يأ ؛ ( ناحيرلاو ققحملا سكع امهو
 نع ًائيش هنم دفتسن ملف « ةباتكلا طنب نع ملكت هنأ كلذ ىنعمو ( خسنلا ىلإ يب ىشاوحلاك ققحملا ىلإ ةبسلاب
 . اهصئاصخ وأ عاونألا

 راموطلاف .رابغلا مقو راموطلا مق امه نيلصأ يفوكلا طخلل نأ .(ه١87 ت) يدنشقلقلا ركذ دقو
 ًاثلث يمس ةماقتسا ثلث طخلاب ناك اذإو ةماقتسا هيف سيل ريدتسم طخ رابغلاو ةرادتسا هيف سيل طوسبم طخ
 راموطلا روطت لبق ركبم تقو يف ناك كش الو اذهو . ( ةماقتسالا نم طخلا يف ام ىلع نوكت ةبسنلاو
 . امهنع بتكي مل رخآ ًائيش احبصأ انيح رابغلاو

 اننكلو . عون لك نم طبنتسي ام ركذو طوطخلا ءامسأ تسرهفلا يف (ه 886 ت) ميدنلا نبا ركذ امك
 عاونألا فصوب مقي ل هنأ نع للضف « ةقيقحلا نع أ هك فلتخت اهدجن اههتك يتلا ةروصلاب اهضرعتسن نيح
 . اهصئاصخ وأ

 ,ةفخ هيف نأب طخلا اذه اوفرع دقو قشملا رابنألا لهأ ةباتك ىلع باتكلا قلطأ : يلع داوج لاقو
 مسر قرط نسم ةصاخ ةقيرط وه لب ًاراقشم يم اذهلو ًائيدر أطخ طخلا اذه نوكي نأ طبضلاب لقعي الو
 مزجلا وه طوطخلا عاونأ نم نم هفرعن يذلا يناثلا عونلاو , ةباتكلا يف اهتفخيو فورحلا دمب تزاتما يتلا طوطخلا
 ديفا ادع ,ء(4 , يسويلطبلل باضتقالا ىلع لاحأ) ٠ بففحاصملا طخ وهو ةريخلا لهأ طخ وهو
 : ”اهاكشأ وأ عاونألا صئاصخ حضوي

 م14 قرم نيروت ا ندق< + يتلا لالعب: ةقهخت م باتكلاو طخ ةعانص يف بابلألا يلوأ ةفحت هباتك يف )١(
 .ماكك؟ك ةلس توريب عبط « , دجنملا حالص ٠ .د قيفحن . بابلألاو رئاصبلا يلوأ ةهزنو باّستكلا ةباتك نساحم عماج ١١(

 371١/8. لصفملا : يلع داوج (*)

 احا

 نم اوعمسرت نمت يرجمهلا نماثلا نرقلا يطاطخ نع ( ناطاطخو طخ شيياديب ) باتك بحاص ركذو

 : ةتس مه لاق داذغب بارخ دعب يمصعتسملا توقاي ةقيرط كارتألا

 . خسنلا طخ رهتشا يفريصلا هللا دبع ١

 . ققحملا طخب رهتشا ءهال5؟ نوغرأ هللا دبع _ ؟

 . ةرشابم توقاي نع ذخأ ثلثلا طخب ربتشا «ها/"9 يفوصلا نييحم حام

 عيقاوتلا طخ رهتشا .ءهالا١ بطق هاش كرابم

 . ٍفاحيرلا طخلاب رهبتشا ءهالا"ه يفويسلا هاش كرابم  ه

 ' 0 عاقرلا قب ءهال١٠ هاش بيط ىدرورهسلا دمحأ 5

 عاونأ يه مومعلا ىلعو . عاونألا هذه لكش ديدحت يف انعم مهسيل تاطوطخملا 000 ثحبلا قبيو

 : هروطس نيب دعابيو أ مق فورح عمجي نأب نيتسايرلا اذ رمأ نومأملا نإ ليقو مقلا يمسو لعفف هروطس نيب دعابي 0 1 3 00 هاب ام

 . ”ًائيش حضوي ال ربخلا اذهو « ىسائرلا

 : لي اوف حضوم نآلا انمامأ قيرطلاو

 ١ اهوقلطأ يتلا ءامسألا هذه يناعم نع ةغللا مجاعم يف ثحبن .

 مهعم ريسنو مهمالك للحنو يبرعلا طخلا نع اوملكت نيذلا مالك ةيرظنلا ةهجولا نم سردن  ؟

 . ةيلمعلا انترريخ كلذ يف اندعاس +امسقت يف

 ررقتل اهيف ةدوجوملا طوطخلا صئاصخ فرعنل ةيحيرشتلا ةهجولا نم ةضورعملا تاطوطخلا مادا

 . ةثيدحلا اهئامسأب اهنراقنو ةقباسلا اهعاونأ كلذ دعب

 . هصئاصخو هدعاوق نعو عون لك خيرات نع ةذبن حضون 4

 . "ةغللا مجاعم نم ءامسألا يناعمب أدبن : الوأ

 ا ص « عئادب : نيدلا نيز يجان 21

 . باتكلا فانصأ 214 ص ,"5 : يبرعلا طخلا روصم (؟)

 .طيسولا مجعملا ىلع اندمتعا ()

 ”و7/



 ةنغللا قءامسألا ناعم

 . سومطملا هانعمو «زغللا 5 يمعم ا 2« ىمع : ىمعت :

 طلت جوزمملاو ١ ءيشلاب ءيشلا طلخ جرم 8

 . تالسارملا : تابتاكملاو « لسار : بتاك :

 :ةةلئاف“ هريص :: ءىشلا لّيم < ايقتسم. نكي ملو. هئاوتسا نع-لاز لاما :
 . ًايرئاد هلعج : ءيشلا رّود :

 . ةميقتسم طوطخ ةثالث هب طيحب حطس وه ثّدلثملاو « ةثالث ةثالث ينعي ْتَلنَم اوءاج :

 . لبق نم ًافورعم نكي ملام :
 هنع لازأ : هنع ففخ .ًافيفخ هلعج : ءيشلا ففخ « هلقث لق : ءيشلا فخ :

 . ةقشم

 .دودمملا وأ روشنملا وه طوسبملاو ءدمو رشن :طسب :

 ةملك لمعتستو « ةدعاقب ديقتي ال لسرم طخ يلاتلابو « ءيئب ديقتي ال : لسرم رثن :
 . بكرملا ريغ طخلل ةفص نآلا« لسرملا )

 هثنؤمو رقتفملا 5 جئاسملاو 3 جئاوح اهعمجو هيلطيو ناسنإلا هيلإ رقتفي ام يه ةجئاحل ا

 ا
 . ةبرشأ اهعمجو .ناك لاح يأ ىلعو عون يأ نم برش ام : بارشل : 00 7 : ١ ثلا

 . رانتساو قرشأ . ةهجو لذات , ةؤلؤل هتدحاو «رد : ؤلؤللا

 اهب هبشت هترهزو رهزلا ليمج ةحئارلا بيط ةيسجرنلا ةليصفلا نم نيحايرلا نم تبن :
 . ةسجرت هتدحاو « نيعألا

 توتساو تفاصت < ناتسألا تفص ربو ا يأ نالفب 00 5 ناكسأ ةصرت يال مأ نالفب فصار اذه : قئاللا

 . اكحم راص : فصرو « تمظتناو

 . تارواشملا ىه تارماؤملاو «هرواش يأ :رمألا يف انالف رمأ
 . عئادولا : تانامألاو « ةنايخلا دض ةنامألاو « ةعيدولا : ةنامألا

 ىفقملا ,رروملا مالكلا وهو :رعيش عمجو « مسجلا يف تبني اموهو :رعش عمج :
 . ًادصق

 . ةدعاق وذ : بوسنم طخ :

 مضب ةعقرلا طخو . اهيلع بتكي دلحلا وأ قرولا نم ةعطق :

 8 .اهوحنو لئاسرلا هب بتكت

 ت
 ءًاديج نوكسي نأ بسلطو هريخت : ءيشلا دوجتو ٠ هيف قل نس

 . هيف دوجأ مهب أ اورظن 2: 0

1 

 روبنزلا

 جابيدلا

 . ةيروبنزلا ةليصفلا نم عسللا ةملأ ةرشح يهو « سانز هعمجو رابنزلا وه

 :مهلوق يهو « هيوبيسو يناسكلا اهيف فلتخا ةلأسم ةيروبنزلا ةلأسملا : ةظحالم

 . اهايإ وه وأ يه وه اذإف ءروبنزلا نم ةعسل دشأ برقعلا نأ نظأ تنك

 . هطخ دوجو هحرلصأ : باتكلا ررح 7

 . قنؤم وهف هبجعأ : ءيشلا قنآ « قينأ ضور لاقيو « بجعأو هنسح عار : قل

 « هكمحأ :رسمألا جسمدأ « هيف مكحتساو لحد : ءىثلا يف ءىشلا جمدأ وأ جمد :

 5 ةريفضلا ا جمدلا

 . هقالغإ لازأ : قلغملا حتف +

 « نيبتت مف رمقلا ءوض اهبلغ : موجنلا رمقلا حضف ف . هالجو ءيشلا فشك حضف

 . حاضفلا لدب لاقت حاضولاو « ىنخ نأ هيك نوع ديفلا قف ملون نزلا هذهو

 . لجرلا مرح : ةمرُخلاو « هيمحيو هنع لتاقي ام : لجرلا مرحو « ةكم مرح

 . دوهع اهعمج «نامزلا «نيميلا «قاثيملا « ةيصولا « معلا

 يهو ةّصْق عمج : صّصُقلا ءةصق عمج : صّصقلا « صوصقملا ربخلا وه ٌصّصَقلا

 .رعشلا نم ةلصخلا

 . ةبوجأ اهعمجو .. ةلاسر وأ ىوعد وأ ءاعد وأ لاؤس ماع در نكي ا: ياو

 . قيلاعت اهعمج هصن ضعبل حرش نم باتكلا ةيشاح يف ركذي ام :

عم وهف « هيلع هعضو : ءيشلا ىلع يشلا قلع وأ ؛ ( هيلع هعضو : ءيشلاب ءيشلا قلع
 . قل

 نم عيونو .طخلا نم عون وهو هيف هيأرب بلط وأ باتك ىلع سيئرلا هب قلعي ام :

 عيقاوت عمجلاو . فيقلتلا هبش ريسلا

 . امزالت يأ انرتقا لاقيو « هبحاصو هب لصتا : هريغب ءيشلا نرتقا

 دع ريفي لعن 2 يعول ؛ رهاوجلاب جاتلا عصر « عئاصرلاب هالح : هعصر :

 ةيوتسسم ظافلألا نوكت نأ وهو عيدبلا عاونأ نم عون : عيصرتلا . هريغو جاتلا اهب

 . # مهباسح انيلع نإ مث مهبايإ انيلإ نإ 8 : لثم ءزاجعإلا ةقمنم نازوألا

 مالك لاقي «ريثنلا وأ روشنملا «دوقن وأ ىولح نم رورسلا تالفح يف رشن ام : راشنا

 .ريثن رد

 عنص « لومعملا : عونصملاو « لمعلا : عنصلا , هعنص مت يذلا وأ « عوبطملا فالخ :

 هيلع مايقلا نسحأو هدهعت : هسرف

 عدصلا بعش ءدضلا يف لمعتسا ظفللا اذهو « قرفملا : بعشملا « قرفت : بعش :

 نم برض : حابيدلا . هلّيزو هشقن : د :

 سح بولسأ : ةنسح ةجابيد هتباتكل « باتكلا ةحتاف : ةجاييدلا

 . مكحلا هب ردصي ام : ءاضقلا

 « ريرسلا ةستمتلو هاد تاييثلا

 ف ةجابيدلاو ءن
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 نم ةريغصلا ةعقرلا : ةقاطبلا : قئاطبلا

 . تاقاطبو قئاطب اهعمجو
 . هيف بتكي يذلا قرولا : جردلا
 : ارتلا دام : رابغلا

 . ماحلا لئاسر هب بتكت طخلا نم قيقد عون : داب ابغلاو « دامرلا وأ بارتلا نم ف
 عيرسلا فيفخلا 1 عمعمسلا

 هيلع قلعت امم نابب اهيلع بتكيو « هريغو قرولا نم

 . قرولا نم عون ضايبلا
 . هفلخ نم ًابنذ هل رجو هلبسأ : هبوث لبنس : ٍلبنسلا
 . اهنم كباشت ام « موجنلا مءاوت «نيطيخ ىلع هجسن : بوثلا مءات : 0

 . شيعلا دغر : د ا لاقي .هعسو :هجفرخ 3
 . مجاعملا نم تدرأ نإ ءائسألا يقاب ىلع علطت نأ عيطتستو

 (ئ ةفلتخلا تافصلا ىلع ةلالدلل ىحسصفلا ةيبرعل ْ 0 سا ءامع 1 و | يف ةيوغللا ظافلألا نولمعتسي ء ءاملعلا ناك دقو

 خسنلاو نّيودتلا

 نم دعب اهف اوحبصأ نيذلا لاجرلا ضعب هملعتو ةمركملا ةكم ىلإ يرابنألا يريجحلا طخلا لقتنا

 يتلا ةديدجلا ةئيبلا عم بسانتي ليدعتلا نم عون هل ثدح دق يريحلا طخلا اذه نأ كش الو « ةباحصلا

 مهنأ انفضأ اذإف .هوملعت نيذلا ءالؤه اهشيعي يتلا ةيتايحلاو ةيعاتجالا فورظلا عم بسانتيو اهيف لخد

 كردن نأ دب الف . مهيلع هيلمي وهو مسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم رمأب يحولا نم هلوزن دعب نآرقلا اوبتك

 , ماركإلاو لالجلا يذ ةزعلا بر نم لزنملا مالكلا لالجل ًاماركإ نيودتلا يف اونتعاو ةباتكلا يف اوقنأت مي

 ام ةروصب روطتم فرحو لدعم لكشو ديدج بولسأ تاذ ةباتك تراص ةيكملا ةباتكلا نإ : لوقن اذهلو

 نآرقلا نود هنأب مظعلا لضفلاو ربكألا فرشلا ديدجلا طخلا اذهل حبصأو ًايزاجح ًاطخ طخلا اذه تلعج

 . مركلا

 ًالقن ةباتكلا نولقني يأ « لعفن اك رطسألاو فحصلاو بتكلا نوخسنتسي مالسإلا لبق برعلا ناكو

 بتاكلاو ءاهنع لقن يتلا ةباتكلل ةمات ةلماك ةخسن لقانلا دنع نوكت ىتح ًافرح ًافرح اهفورحو اهصنب

 انإ 8 نآرقلا يف درو ىنعملا اذه ينو « افرح ًافرح « باتك نع باتك باتتكا خاسنتسالاو . خستنمو خسان

 نم الإ خسنلا نوكي له) سابع نبا لاقو . ةظفحلا بتكت ام خسنتسن يأ *« نولمعت متنك ام خسنتسن انك

 "( باتك
 . يكملا طخلاب ذئنيح طخلا يمت ةمركملا ةكم يف ةباتكلا ترشتناو زاجحلا ىلإ ةباتكلا تلخد امدنعو '

 قباسل نكلو الوأ يندملا طخلاب طخلا يمس ةنيدملا ىلإ نينس رشع دعب ملسو هيلع هللا ىلص يسبنلا لقتنا الو

 نب رمع أشنأ انو . (يندملا وأ يكملا) كلذب نودصقي يكملا هيلع قلطي ناك يكملاب طخلا سفن ةيمست

 اذهل ًاعبت ةباتكلا ترثكف ةرصبلا ىلإو ابيلإ يسايسلا طاشنلا لقتنا ء« ه١ ةنس ةفوكلا ةنيدم باطخلا

 يكملا طخلا ىلع ةرصبلاو ةفوكلا يف اوقلطأف قيمنتلاو ماتهالا نم ءيش ىلإ جاتحت ةعنص حبصأو طاشنلا

 رطسألاب هبشأ وه ام ىلع عضوت نأك) ةباتكلاب ةيانعلا ترهظ املو . يزاجحلا طخلا # مهيلإ لخد يذلا

 لفسأ وأ ىلعأ ىلإ ال ةحفصلا ةحاسم طسوتم يف ةباتكلا نوكت نأو  ًابيرقت ةيزاوتم رطسألا هذه نوكتو
 ةماقتسا تافلألا مهقتست نأو  الوقعم ًاهباشت ةباتكلا يف فورحلا سفن هباشتت نأو « نيبناجلا دحأ وأ

 نسم ءيش الان يتلا ةيزاجحلا ةباتكلا تيّمُش . خلإ ... ةداح فورحلا نيب اياوزلا نوكت نأو  ةيسدنه

 طقخلا مسا قلطأ مث يرصبلا طخلاب ةرصبلا يف تّيٌّمُس « ينوكلا طخلاب ةفوكلا يف ةروصلا هذبم ةيانعلا

 . ”'يكملا طخلل ةبسنلاب ثدح امك (يرصبلا وأ يفوكلا طخلا) هنومسي ام ىلع يفوكلا

 فيلأتلاو ةلسارملاو ةراجتلاك ةيمويلا ضارغألا ةمدخ يف وأ نيواودلا يف مدختست ةباتكلا تناك املو

 ةنورملا هيلع بلغي طخ ىلإ ةجاح يف اهلكو  اهنم ةريثك خسن لمعو بتكلا لقنو ةفلتخما تابتاكملا ةباتكو

 ءاسنع تودو رسي يف ةيرئادلا تاهاجتنالا لك ف اهم لاقتنالاو « ديلا ةكرح ةعواطمو « ءادألا ْق ةعرسلاو

 )١( ص « لصفملا : ىلع داوج 781/8 .
 ص «اهروطتو ةيطخلا ةباتكلا ةأشن : ينيفع ماس يزوف (؟) 8١.

 أ



 ةباتكلا ىمستل لبق يذ نم رثكأ ةففخم ةنيل ةباتك ىلإ ضارغألا هذه ةباتكلا روطتت نأ مزل دقف ةقشمو
 . بتكلا خسن طخ وأ ريرحتلا طخ وأ ةروقملا ةباتكلا وأ ةنيللا

 حلصت ال ةنيللا ةباتكلا نأ دجو بيراحماو ناردجلا ىلع دجاسملا يف راجحألا ىلع ةباتكلا تأدب الو

 فورا نيب اياوزلا نوكت نأو ةيسدنه ةماقتسا تاماللاو تافلألا مقتست نأ اهل بسنألا نوكي امنإو كلذل

 يمسف هذيفنت ةعيبط هتضرف ًايراكذت ًاعباط كلذب طخلا ذخأيف تايابنلا لثم ةدماج تايادبلا نوكت نأو ةداح

 راجحأك ةبلصلا داوملا يف رفحت هذه هتروص تلظو . يراكذتلا طخلا وأ سبايلا طخلا وأ فاجلا طخلا كلذب

 نرقلا ىتح لظو .هرخآ ىلإ ... ءافلخلا روصق يف يناوصلا ساحنو ربانملا بشحخو روبقلا دهاوشو ينابملا
 . ديوجتلا نم ليلق عم هلكش سفنو هتفيظو سفن ىلغ يرجهملا سداسلا

 اهالج بسانت يتلا ةياعرلاو ةيانعلا نم ءيشب اهتباتك ىلإ ةجاح يف ةفيرشلا فحاصملا تناك الو

 هتبيه سبايلا نمو هتنورم نيللا نم ذخأت ىتح سبايلاو نيللا نيب طسو عونب اهتباتك متحملا نم حبصأ اهتعورو
 . ينحصملا طخلاب طخلا كلذ يمسو . هلالجو

 . (ًايفوك) مث (ًايزاجح) مث (ًايكم) ةيادبلا يف يمس طخلا اندجو اذكهو

 . (هنيب طسوو «طوسبم سبايو «روقم نيل ىلإ ٍفوكلا طخلا مسقناو
 مث «نورق ةثالث ةدم فحاصملا ةباتكل لضفملا طخلا وه لظو ينحصملا ينوكلا طخلا طسولا طخ يمهسو

 . هديوجت دعب روقملا نيللا طخلا هلحم لح

 ىلع طقف بتكي ناك امنإو خسنلا طخ ةدعاقب ًامزتلم نكي مف نوقارولا هبتكي ناك يذلا نيللا طخلا امأ

 . ًاتباث اهضرع نكي ملو «دحاو عافترا ىلع وأ ةيزاوتم نكت مل دحاولا رطسلا تافلأ لاف . هلكشو هبولسأ
 ءزجلا وهو ) تاساكلا نأ امك « ( ةحفصلا قاب تافلأ كلذكو ) هفصن وأ ملقلا ضرعب ًانايحأ بتكت تناكو

 اذه ..اهتيامنو اهتيادب كمس وأ اهعاستا يف ةيواستم نكت 00

 نألو ليمجتلا نم هنأل سيورتلاب ةيانعلا مدعو رطسلا نم اهنكامأ يف فورحلا ةباتكب مازتلالا مدع نع للضف
 دجتف . اهديوجت وأ اهتدعاقب مازتلالا وأ ةباتكلا ديوجت نع رظنلا فرصب بتكلا خسن اهب دصقي ةباتكلا هذه

 ةرم ًاعستمو ةرم ًاريبكو ةرم ًاريغص هارتف « ةدحاولا ةحفصلا يف هلكش فلتخي الثم داصلاك دحاولا فرحلا

 ةيئادألا ةباتكلا هذهو . ةياهنلاو ةيادبلا يف لكشلا ثيح نم فلتخيو ةرم ًاضفخنمو ةرم ًاعفترمو ةرم ًاقيضو
 ء ةعرسب بتكلا نوخسنيف نوسلجي نيذلا نيقارولا ءالؤه ةباتك ىلإ ةبسن يقارولا خسنلا اهيلع قلطي ناك
 ناك اذإو « ةريثك خسن دادعإب موقت عباطم دجوت ال هنأل ةعرسلا اهيضتقت تناك ةقنأتملا ريغ ةباتكلا هذهو

 بتكتو ةعرسلا نم ىوتسم ىلع ةباتكلا نوكت نأ و ول مج هذه نم دادعأ ةباتك وه بولطملا

 . هركذ قباسلا ٍقارولا طخلاب

 . ي س ص ل ق فورح نم ٍلفسلا

 .طقف لاججلل بلطي ًادئاز حبصي ذإ نيسحتلل ىنعم الف أرقي طخلا ماد ام اولاقو
 : ةرصبلا ءارعش دحأ لاق

 طل ةووسمل» هللا رستفعاو هطخ ةلاذن ىلع كاحأ رذعا

 هطيسشمب نيبت الإ هبيكرت نم داري سيل طخلا ناس معاو

 ضب

 هسطرش  ةدايز الإ  هنيسحت نكي مل نامل نع نابأ اذإف

 اهبتكي ناكو  اهماهإ يف ًاتقو ذخأت تناك (ةدعاقلا ىلع يذلا) خسنلا طخب بتكت يتلا بتكلاو

 ةليمج ةباتكلا ودبتف امل ةضورفملا ةبسنلا نم اهقح اهئاطعإو فورحلا ديوجتب مزتليو قارولا ال طاطخلا

 رعسب بتكلا هذه عيبي ةقارولا لحم بحاص ناك اذهو . سفنلا امل جبتبتو « نيعلا اهل حيرتست ةنوزوم ةقئار

 امهيهذتو اهتفرخزب موقيل بهذملاو فرخزملل اهاطعأ ىلغأ انمث دارأ اذإو . يقارولا طخلاب تبتك يتلا نم ىلعأ

 ليمجتلا اذه نوكي دقو « فحصملا وأ باتكلا ةباتك نم غارفلا دعب لمعلا كلذب هسفن طاطخلا موقي وأ

 نم ىلع ديلجتلاو بيهذتلاو ةفرخزلا مث ةباتكلا لامجو ةدوج فقوتتو . قبسم قافتاب يرتشملا نم انولطت

 ' | . هيلإ ىدهتس نم وأ يرتشيس

 ايدق فحاصملا يف ةباتكلا ةحاسم دجتف ةحفصلا يف ةباتكلا ةحاسم ريغصتب نوموقي نوطاطخلا ناكو

 وأ رطسأ ةسمخ ةباتكب نوموقي اوناكو « ًابيرقت مس 8 > 5 نآلا ةيراكذتلا عباوطلا ضعب ةحاسم لثم يف

 تادادستماو فورسحلا نيب تادم لمعب نولياحتي اوناك امك « ةدحاولا ةحفصلا يف ًاليلق ديزي وأ ةعبس

 ةيحان نم ليمجتلا ضرغب فورحلا طمل كلذو « ةقلعملا نم الدب ةينابعثلا فاكلا نوبتكيو ةريخألا تاساكلل

 نأ تضتقا ةلاحلا هذهو . ىرخأ ةيحان نم رجألا ةدايز يف ةبغر ةبوتكملا تاحفصلا ةحاسم عاستا فدهمو

 .سميلملا نم ءرخ لع هبل طاطخلا "ظقي

 رغص ةباتكلا ةحاسم رغص فادهأ نم نوكي دقو

 . هلوانت ىلع مواديو

 جذافلا ضرعملا يف انه ضرعنو ) اهتتبثأ دق ماعلا يف ناكم لك يف تاطوطخملا نأل قئاقح هذه لكو

 . ( ةيطخلا ةباتكلا يف زاجعإلا نيبت يهو اهتاحاسمب

 راطإب ولو ةبوتكملا تاحفصلا بيهذت ميف « لائكلاب لامجلا نرتقي نأ دب الف ةباتكلاب طاطخلا ماق اذإو

 افوح ةفرخزلا متو الإ طوطخلا نم عون يأ نم ةدوجم ةباتك دجت نأ ةميدقلا تاطوطخملا يف ردنيو « فيفخ

 لاجل ريدقت وه تاطوطسخملا هذه نونتقي نيذلا سانلا ريدقت نأل بيهذتلا ةباتكلا للختي وأ بيهذتلا عم

 (هليمجت نم ديزيو ءاوس |هتميق بهذلاو ةدوجما ةباتكلاف , بهذلا ةميق ريدقتك مهرظن يف يه يتلا ةباتكلا

 هللا مالكل ًايركت ىلوألا ةجردلاب فحاصملا يف كلذ نوكيو . ةباذجلا ناولألاب املوحو اهنيب فراخزلا دوجو

 فحاصملاو ةماع ةدوجملا تاطوطخملل ةيلالا ةينفلاو ةيونعملاو ةيداملا ةميقلا تداز انه نمو . هظفحل ًءالعإو

 . ةصاخ ةبهذملا

 تاطوطحخم نم مهدنع ام دوجأ ضرع يف نوننفتي نيقارولا نأل ناكم لك يف ةدوجوم ةسفانم لا لماوعو

 ديلجتلا عم صلاخلا بهذلاو ةنولملا فراخزلاب ةدوجملا ةباتكلا يف ةقدلاو لامجلا نم ىوتسم عفرأ ىلع ةينف

 يف ةعاربلاو ذيفنتلا يف ةقدلاو ءادألا يف داهتجالا لماوع نم ةسفانملا هذه نوكت نأ دب الو .رخافل

 خسن هتبقعأ مث يقارولا طخلا كلذب ىبتناف  ةعابطلا يف عباطملا تأدب ىتح ةلاحلا هذه تلظو .

 هيف ةءارقلا لهستو هلمح لهسيل طوطخملا مجح

 جارخإل

 .طقف لوألا تاحفصلا لع بيهذتل

 . ةيمالسإلا دالبلا نود اهب عباطملا دوجول ايناملأ يف ءه8١١١ ةنس ناك ةعبطملاب عبط فحصم لوأو

 ثوجحبلل لصيف كلملا زكرمب تاطوطخملا مسقب ةردانلا بتكلا ةعومجم نمض دوجوم فحصملا اذهو

 نذر

 رصتقاو هيف ةيلخادلا فراخزلا تلقو فحصملا ةباتك ىلع رمألا رصتقاو « ةدوجملا ةباتكلاب تاطوطخ

 ص



 ؤ
 ؤ

 يناؤعلا ناطلسلا نمز يف يبرعلا ملاعلا ىلإ ةعابطلا تلخد دقو .(246 مقر تحت ) ةيمالسإلا تاساردلاو

 . ثلاثلا دمحأ

 . ةياردو ةريخ ولوأ سانأ هفرتحي باتكلا نوئف نم هريغ نع ًلقتسم انف نومأملا نمز يف ديلجتلا ناكو
 باتك فلأ ةثام نم رثكأ ىلع لمتشت هنئازخ ضعب تناك ىتح تابتكملا رمأب ىنعي نومأملا لاز امو

 . ديلجتلاو خسنلا ةديج « دلجم

 ةمحرتلا :ةكرح اهبناج ىلإ يضمت تأدبو . يرجه لا عبارلا نرقلا لئاوأ يف اهمتورذ فيلأتلا ةكرح تغلبو
 يدنكلاو ظحاحلا لاثمأ نيفلؤملا تافلؤم ةماخض ترهظو قرولا مادختسا يف داز امم نومأملا دي ىلع

 نبال ثيدحلا بيرغو « يدوعسملل بهذلا جورمو « ٍناهفصألل ٍناغألاو . يربطلا ريسفتو « يزارلاو
 فغش اه نرتقا ةكرحلا هذهو . يرجهلا عبارلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا لاجر نم مهلكو . يرابنألا
 بابسأب اهدمأو فيلأتلا ةلجع عفد يذلا وه اذهو . بتكلا ءانتقا ىلع ديدش صرحو ةءارقلاب ديدش

 ناك دقو .'””يرجملا يناثلا نرقلا رخاوأ يف دادغب يف عنصملا قرولا ىلع لوصحلا ةلوهس عم اذه « ةوقلا
 ةيامخ يف ةغللا مولع يف يلامألا تعطقناو « عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف فيلأتلا يف ةعئاشلا ةقيرطلا وه ءالمإلا
 . ”عساتلا نرقلا ىتح نيدلا مولع يف ترمتسا اهيب عبارلا نرقلا

 : ”عاونأ ةسمح نامزلا ميدق يف باتكلا ناكو

 .ررحملا وأ قارولا وأ طاطخلا وهو طخ بتاك )١(

 . لسرملا وهو ظفل بتاكو (؟)
 . لماعلل بتكي يذلا باسحلا بتاك وهو دقع بتاكو (9)
 . هوحنو يضاقلل بتكي يذلا وهو مكح بتاكو (4)
 . ةلود ريزو بتاك وأ ناطلسلا بتاك وهو ريبدتلا بتاكو (6)
 ةهازن ىلإ مهنم دحاو لك جاتحيو ءاشنإلاو ءالمإلاو ةباتكلاو طخلا فرعي نأ دب ال مهنم ذحاو لكو

 . هايإ هدلقي ايف همودخم ةحيصنلاو قالخألا ةحامسو بناجلا نيلو سانلل ةلماعملا نسحو سفنلا

. 
 ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعمب تارضاحم : يجولخلا راتسلا دبع

)١( 

 ص « ةيمالسإلا ةبرتلا خيرات « يبلش دمحأ .د (؟) ©١40.

 مقر ىصقألا برغملا « حتفلا طابر ةنازخ نم ةطوطخم ىلع لاحأ دقو « ٠" ص . يبرعلا طخلا روصم : نيدلا نيز يجان (؟)
 #2 ص ,لالال#

: 

 يم خلا دّيوجتلا

 هفرعن نأ نكمي ناك يذلا امو ؟ ةيرشبلا خيرات رّيغ يذلا ميظعلا عارتخالا اذه ىلإ ناسنإلا لصو فيك

 اهب بتكن يتلاو ًافورح اهيمسن يتلا ةدودحملا ةريغصلا تامالعلا هذه دوجو الول ةباتكلاو ةءارقلاب هملعتنو

 ؟ءارآ نم انرطاوخ يف لوجي ام لك اهب نودنو

 « هماسقأ تلدتعا اذإ) : لاقف ؟ ةدوحلاب فصوي نأ طخلا قحتسي ىتم : لاؤس ىلع اًدر "'يلوصلا لاق

 هؤار هبتسشت ملو « هنويع تحتفتو « هرودح هدوعص ىهاضو ؛ هروطس تماقتساو ؛ همالو هفلأ تلاطو

 بولقلا ىلإو « هروصت نويعلا ىلإ عرسأو « هسانجأ فلتخت مو « هسافنأ تملظأو « هساطرق قرشأو « هنونو

 « هبادهأ ترادتساو « هبانطأ تواستو « هليلجو هقيقد بسانتو هلوصأ تحمدأو « هلوصف تردقو « هرمثت

 كيلإ ليخو « نيررحملا عنصت نع دعبو « نيقارولا طمن نع جرخو «٠ هرجاحم تحتفناو « هذجاون ترغصو

 , 7( نكاش وهو :كرخت هنأ

 نأ تغرس نأ يقا + ”(اننغلا ةاوققإ لئاسر ) بحاص لاق دقف ديوجتلا طبضب قلعتي اهف امأ

 ًانوناق كلذ نوكيل « هفورح هيلع ينبي الصأ كلذل لعجي نأ بسانتلا حيحص هبتكي امو ريس طق ووو

 لثم فلألا لوط نأ رابتعاب لصألا اذه نع ثدحت مث . ( هنود رصقي الو هزواجتي ال هفورح يف عجري هل

 فيفإ

 . تارم عبس اهضرع

 ءطوطخلا نم طخ لك يف ةبسانتم فورحلا ريداقم نأ معا : (م”فيفعلا نب نيدلا داع خيشلا لاقو

 فورا يئابو طقن ثتنسسب ةردقم فلألا نإ : ”مالسلا لبع نب نيدلا رع نب دمحم نيدلا فرش خيشلا لاقو

 ظ . اهيلإ ةبوسنم وأ اهنع ةعرفتم

 نأو ةرئاد رطق فلألا نوكت نأ اهساسأو ركفلا يف ةردقم ةبسنلا نإ : ””ةيلاسو يف هلقع نبا لاقؤ

 . كلذك ركفلا يف ةردقم ةرئاد فصن نونلاو ءركفلا يف ةردقم ةبسن يف ةرئادلا عبر ءارلا

 لك روص حصتل ةطوسبم ةدرفم اهميوقتب الوأ أدبي نأ فورحلا حيحصت يف هجولاو "”يدنشقلقلا لاقو

 يث دمتعي نأو يئالشلاو يئانثلاب بكرملا نم أدبي نأو « ةبكرم ةعومجم اهميوقت يف ذخؤي مث ءابنم فرح

 . اهمتالآ لامعتساو اهموسرو اهعاضوأب نيفراعلا طوطخلا يف ةرهملا فيقوت ىلع ليثمتلا

 ىيحي نب دمحم ركب يبأل (باتكلا بدأ ) باتك نم © ةحفص يف اهرظناو .«*”4 ص « هتفحت يف غئاصلا نبا اهركذ )١(

 .(”#ه ت) « يلوصلا

 . ءاتلاو ءابلا : لجاونلا . تافلألا : بانطألا (؟)

 . كلذ هبشأ امو نيعلاو ءافلاو ميللاو واولا : رجاحملا . يازلاو ءارلا لوصف نم : بادهألا

 . 41/“ يدنشقلقلا هركذ « ( قيسوملا ةلاسر) يف دوجوم مالكلا اذهو « فورعم ريغ فلؤم (*)

 . #4 يدنشقلقلا (4)

 . ؟5/" يدنشقلقلا (8)

 . ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعمب « مقلاو طخلا لع يف ةلاسر (5)

 . 37/9 ىثعألا حبص (10)



 ةئشانلا تاناسحتتسالا هائبمو فورحلا نيسحت مع اهنمو : "مولعلا نع ثدحتي وهو ةفيلخ يجاح لاقو

 لك نم نالئاتم ناطخ دجوي داكي الو  جازملاو ةداعلاو فلألا بسحب ةميلسلا عابطلا ىضتقم نم

 علطي ال يهلِإ رس هيفو « هلئاعثو بتاكلا قالخأ رئاسك ةلبج نوكي نأ نم بيرق يداع رمأ وهو « هوجولا
 .رييغتلاو ةدايزلاو راصتخالاب اهوصأ نع طوطخلا دلوت ملع اهنمو .دارفألا هيلع

 . ةيطخلا ةعانصلا ةيفيكب ةقلعتم ًامولع («ةداعسلا حاتفم. ١) باتك بحاص ركذو
 ىلع ًالتفنم ههجوب قيراعتلاو هنسب تادملاو لقلا هجوب فورحلا تارادتسا نع ًامالك يرمرسلا ركذو
 ا

 ةهباشمل نايح يبأل بسنت يتلاو لوهجملا اهفلؤم هللا محر « ةبوسنملا ةباتكلا ةلاسر يف ءاج ام امأو

 نأ معاف ...» : هتلاسر ردص يف لاق .(ه 4٠٠١ ةنس هتافو تناكو هقاذحو طخلا ءاملع نم وهو هبولسأ

 نم .هطخ دحلا كلذ نم فرع دح دنع هدي تفقوو . هتردق ةياغ ةعانصلا هذه هملعت يف غلب اذإ بتاكلا

 ءاهؤاضعأ تهماسشت نإو سانلا هوجو فرعت امك ريرحتلاو دقنلا يوذو ء«زييفلا لهأ دنع هصخت ناعم

 هذه نع رصقت دقو . نويعلا اهدهشتو « بولقلا اهفرعت « اهنم هجو لك صخت ناعمب « اهؤازجأ تلكاشتو
 . ةراشإلا اهتييبت نع زجعتو « ةرابعلا لصاوفلا

 هسفن هب ليمت نأ مهنم لكل دب الب ةدصاق ليبس يف اوكلسو ا هب رش رع واس نإ ةينادكلاو

 ةاكاح يف دهتجا ولو « هتقيرط ىلع بتكي نمم هريغ نع هزيتو هطخ صخت ناعم ىلإ « هعبط هقرسيو
 لثاقت مل سانلا ةجزمأ نأل « ليدبتلاو فلكتلا نم بتاكلا صلخو ءزييمتاو دقنلا قدص اذإ اذه . هطخ

 هطخف ًادح ديوجتلاب غلبي مل نم امأو . ديجما هبتاك ىلإ بسني طخلاف . قيقحتلاب لداعتت ملو « قيبطتلاب
 . ”كلذب هيلع مكح هطخ فرعي نم هب بتك ام . ديزيو صقني

 ةباتك نع ثيدحلا تلوانت ةيفلأ عساتلا نرقلا لهأ نم يراثآلا نابعش نيدلا نيز خيشلا مظن دقو

 فورسحلا ديوجت نع ًاباتك عئاضلا نب نمحرلا دبع خيشلا فلأو . ةينابعشلا ةقيرطلا اهامس اهديوجتو فورحلا
 ه8١9 ةنس يبيطلا نسحلا نب دمحم خيشلا ماقو . « باتكلاو طخلا ةعانص يف بابلألا يلوأ ةفحت ) همسا

 رئاصبلا يلوأ ةهزنو باتكلا ةباتك نساحم عماج» : هباتك يف باوبلا نبا ةقيرط ىلع ةفورعملا عاونألا ةباتكب
 ةزوجرألا » اهمسا اهتقيرطو اهبسنو فورحلا حرش يف ةزوجرأ يواديصلا رداقلا دبع خيشلا مظنو .« بابلألاو
 مع يف دوجملا ةعاضب » اهامس اهلثم ةزوجرأ يراجنسلا نسح نب دمحم خيشلا مظنو « ةباتكلا لوصأل ةباسنلا

 فورحلا حرش يف ةيوارمقلا » اهام ىرخأ ةزوجرأ حلاص دمحأ ديس هللا دبع خيشلا مظن امك « هلوصأو طخلا

 . اهديوجتو طوطخلا عاونأ لك يف ةيسرافو ةيكرت ىرخأ بتك دجوت امك « « ةيسرافلا

 )١( نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك ١/01١7.

 ىثعألا حبص (؟) "/71 , 4" .

 ) )9«ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم ١١/١ #/ا١هء ص ءروصم « نيدلا نيز يجان 44" .
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 ديوجتلل عيرألا تاودألا

 مث قرولاو دادملاو ماقلا : يهو رومأ ةعبرأ يف ةزكرم تناك ةيطخلا ةباتكلا اهيلع ينبنت يتلا تاودألا نإ

 : رعاشلا طاطخلا لاق « ةباتكلا نف

 باتكسلا ةعاص نسح عيرلاو اهدالم داوس يف ةباتكلا مستر

 بابسألا عبار قاروألا ىلعو هيرسب يوس مملق نم عبرلا

 : رخآ طاطخ لاق عبرألا هذهل ًاديكأتو

 نيسعت حيلمللا طخلا ةجبب ىلع

 نويع نهم ترزق تعمتجا اذإ

 نيعيو اهداشرإ يف دعاسي

 امإمت اهلك ايتالخبا زا

 ةعاربو ًاكع اهوسجللو دادس

 اهصوخسش كيري خيش نم دب الو

 . اهديسو تاعونصملا ذاتسأو اهسيئرو ءايشألا ديمع وه مقلاف

 . # مقلاب ملع يذلا مركألا كبرو أرقا 8# :هقح يف هللا لاق

 . بصقلاو باغلاو فعسلا نم ةعونصم مالقأب برعلا بتكو

 بسانتي ناكو ىلوألا تاطوطخملا دادم وهو رمألا لوأ يف نيصلا نم بولجم دادمب نوبتكي برعلا ناكو

 ناكو « غمصلاو جازلاو صفعلا نم وأ غمصلاو ناخدلا نم دادملا برعلا جتنأ مث « قوقرلا يف ةباتكلاو

 . قوقرلا يف ةباتكلا بساني الو: قرولا يف ةباتكلا بساني دادملا اذه

 . # ىسومو مهاربإ فحص ىلوألا فحصلا ينل اذه نإ # : ىلاعت هللا لاق دقف قرولا امأ

 . «# روشنم قر يف روطسم باتكو روطلاو 8# : لاقو

 بيسع ىلعو ( ةقيقرلا ةضيرعلا ءاضيبلا ةراجحلا ) فاخللاو لبإلا فاتكأ ىلع نوبتكي برعلا ناك

 يناسارخلا قرولا ىلع مث « ةيمأ ينب دهع يف نيصلا نم ةدفاولا قاروألاو دولجلا ىلع نوبتكي اوناكو ؛ لخنلا
 قرولا عاوسنأ نمو شيشملا نم عنصي ناك يذلا ينيصلا قرولا لاثم ىلع ناتكلا نم لمعي ناك يذلا

 . ""(يرهاطلاو يرفعجلاو ينوعرفلاو يحونلاو يحلطلاو يناملسلا ) يناسارخلا

 يلو الو دغاكلا ةعانصب يكمربلا ىيحي نب لضفلا راشأ ذنم الإ ةرهاظ ةرثكب لمعتست مل قرولاو

 ىلإ لمعتسي لظف قرلا امأ ؛دغاكلا يف الإ سانلا بتكي الأ رمأ قرولا لامعتسا رثكو ةفالخلا ديشرلا

 (رصم يف ةصاخو) ةباتكلا يف لمعتسي يدربلا لظو « يرجه لا ثلاثلا نرقلا فصتنم ىتح قرولا بناج

 . يرجهللا عبارلا نرقلا لئاوأ يف مدعنا ىتح

 نيعبرألا نم برقي ام ىلإ نافع فحصم يف نآرقلا نوأرقي ةيمالسإلا راصمألا فلتخم يف سانلا لظ

 ةيمالسإلا تاحوتفلا ةجيتن ةيبرع ريغ ممأ مالسإلا لخد امدنعو . اهليكشت وأ فورحلا طيقنت نودب ةنس

 )١( ص ماؤه « ةرهاقلا « اهرشنو صوصنلا قيقحن : نوراه مالسلا دبع 5١؟.

 انذب



 . ىتح (ةطولغملا ةءارقلا يأ) فيحصتلاو نحللا روهظ ىلإ ىدأف برعلاب دالبلا هذه يف نوملسملا طلتخا

 رمعي نب ىيحي هذيمالت هعبت مث يلؤدلا دوسألا يبأ دي ىلع ةءارقلل ليكشت عضول ةحلم ةلاحلا تحبصأ

 . (ماجعإلا يأ) فورحلا طيقنت اعضوف يئيللا مصاع نب رصنو يناودعلا

 ءارمح ليكشتلا طقن تناكو .«ه 594 ماع ىفوتملا يلؤدلا دوسألا يبأ دهع يف طقنلاب ليكشتلا عضو

 نولب ماجعإلا طقن تناكو رمعي نب ىيحيو مصاع نب رصن هاذيملت ةطوقنملا ريغ فورحلا ىلع طقنلا عضوو

 .ه98 ماع قوتملا جاجحلا دهع يف كلذ متو ةباتكلا

 فورحلا ماجعإو طقنلاب ليكشتلاف ء«ه١1 ةنس قوتملا دمحأ نب ليلخلا ثيدحلا ليكشتلا عضوو

 . يرجلا يناثلا نرقلا يف مت ثيدحلا ليكشتلاو «لوألا نرقلا يف يناثلا فصنلا يف مت طقنلاب

 نول

 تاطوطخّملا يف طّررفتلا

 ىلع دادغب يف نوعاطلا اشف نأ ىلإ تاموكحلا لاجر نم ةياعرلا عضوم دادغبب بتكلا نئازخ تناك

 لبقأو راعسألا سخمأب بتكلا نوعيبي سانلا ذخأ يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف ةعاجما تدتشا املو

 ناك هنأ نيرمعملا خايشأ ضعب ينثدح : '"يوارلا هط ذاتسألا لوقيو اهئارش ىلع مهؤالمعو جنرفإلا راجت

 رايد ىلإ ةيراجتلا نفسلا يف نحشت كانه نمو بتكلا الإ لمحت ال ةرصبلا ىلإ ردحنت ًانفس هنيعب ىري

 لإ ىصهو هتبتك اهنأ هرخخأ ْق هتبتاك تركذ دقو « يرهوجلا حاحص باتك هينيع مأب ىأر هنإ لاقو « ةجنرفإلا

 تلقتناف «م1908١  ه5855 ماع يجمهلا راتتلا وزغب اهطوقس ىتح طخلا يف ةقوفتم قارعلا تناكو

 ءاج ىتح رصم يف ةفالخلا تيقبو . ةرهاقلا ىلإ نسح ءيش لك لب ةباتكلاو بدألاو معلا لقتناو ةفالخلا

 نييمطافلاو كيلاملا نيطالس لثم طخلاب لاغتشالا نيينافعلا نيطالس بحأو .م 141١  ه 5949 نويناهعلا

 . 0. ”مهلبق نم
 اوذحخأو ابيف اوعدبأو رصم يف كيلاملا ىدل ةفورعملا (بتئيبم نيثلثلاو ثلثلا كارتألا نويناغعلا ذخأ دقو

 ديوجتلا ِق ةيقيسألاب رصمو قارعلل فرتعي يبرعلا طخخلا يق ثحابلاو 5 حجوضنلا مات قوجلسلا خسنلا

 . نانتفالاو

 . 0810 ىيعلا» ءارقإ ةلسلتم + مخلدتلا يذق, «اةاذغب 4 ضوازلا هلم 613
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 ةخسنلا

 ثلثلا

 ةزاجإلا

 لبنسلا

 يدنقرمسلا

 يدنهلا

 ( يتكبقلا) ينادوسلا

 ةعقرلا

 يناويدلا

 يناوريقلا

 هتسكاشلا

 ليلجلا

 ناموطلا

 مالقألا ددع غلب

 الق ١

 ًاطخ ١١ يأ

 نيثلثلا

 ثلغلا

 .ها"8ت «قارعلاب ةلقم نبا ةدعاقلا لمع

 .ه*8ت «قارعلاب ةلقم نبا ةدعاقلا لمع

 .ه9١51 «ءايكرتم ناطلس يلع ريم

 .ها١ا"# ءايكرتب تمكح فراع

 . دنهلاب كنلروميت نب رقينسب دهع يف
 .ه584"9 «دنهلاب هاش ربكأ دهع يف

 .ه١٠١1 «ايقيرفإ برغب
 .ها1١؟٠8 «ءايكرتب كب زاتمم راشتسملا

 .ه/٠5 «ايكرتب فينم مهاربإ

 .ه٠6 . ناوريقلا ةنيدم أشنأ « عفان نب ةبقع دهع يف

 . ٍناقلاط ديجما دبع هدعاوق لمكأ مث ءايعيعش وأ عيفش ذاتسألا

 . سرافب «ه "ال5 تا(. سراف نسح

 . سرافب «هاال؟ تأ( سراف نسح

 .ه8١9 هبتك «رصمب « يبطلا نسح دمحم

 ,.ه8/١9 هبتك ءرصمب « يبطلا نسح دمحم
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 بهذلا مق ررح

 يشثاوح لا نقتأ

 ءه9048 ماع يبيطلا نسح نب دمحم اهركذ ةدايز روشنملا

 . باوبلا نبا رصع نم اهنإ ليقو نرتقملا

 يؤلؤللا
 :راغشألا

 ققحملا ليلج

 . ةددحم طوطخ الإ اهنم قبي ملو ترثدنا طوطخلا هذه لك نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 , عيقاوتلا يف جمدنا عاقرلاو « ةزاجإلا طخ حبصأ يذلا عيقوتلا حبصأ عيقاوتلاو ٠ ىشالت يسايرلاف

 فحاصملا بتكت اففإو هب بتكي مل فحاصملا طخو « ًايئاهن هب بتكي ال يناحيرلاو « ةزاجإلا وه يؤلؤللاو
 كلذب ىمسي ال حبصأ ثلثلا فيفخو . ةرم ًاناحيرو ةرم ًاخسن ناك راعشألا ناك يذلا قنؤملاو خسنلاب نآلا

 صاخشألا ىلعو نكامألا ىلع ءامسألا تلاز دقو . ثلثلا يلج حبصأ ققحماو ثلثلا هلصأب ىمسي امنإو

 يف مالقألا عيمجل ةلصحم يه مالقأ ةتس ىمادقلا راتخاو . ةدرجم ءامسألا تحبصأو اهريغو فئاظولاو

 . تافصلاو صئاصخلا

 موسر تبباشتو عاونألا تلخادتو اهلاكشأ تعونتو طوطخلا ددع رثك امل يرجهملا ثلاثلا نرقلا ينف

 ماق دقو اهلمجأو اهحضوأ ىلع راصتقالاو اهنم هباشتملا ةيفصتو اهعاونأ زيكرت ىلإ ةجاحلا ترهظ «اهفورح
 ءاجو  عاقرلاو ققحملاو ناحيرلاو عيقاوتلاو خسنلاو ثلثلا : يه ةتس ًاعاونأ صلختساو ةلقم نبا كلذب

 يدنشقلقلا اهركذو ءاشنإلا نيواود يف لمعتست تناكو اهداجأف « (ه 598 ت) يمصعتسملا توقاي

 امأ .رابغلا  عاقرلا  عيقوتلا  فيفخلا ثلثلا  ليقثلا ثلثلا  راموطلا : ٍتآلاك ء(ه١85 ت)

  ققحملا  ناحيرلا  قيلعتلا  خسنلا  ثلثلا : يتآلاك اهركذ دقف ء(ه77١١٠1ت) ةفيلخ يجاح

 . "”عاقرلا

 يهو طوطنخلا هذه ءامسأ تنمضت ًاتايبأ يدوعسلا طاطخلا يكملا يدركلا رهاط دمحم خيشلا مظن دقو

 . عيقوت  يسراف  ةعقر  يناويد  خسن ثلث فوك : يآلاك تايبألا هذه يف اهدورول ًاقبط ةبترم

 رادكأو مه نم هيفاك هوجري نل وهف ريخلا لكب وجرأ هللا
 راعلاو بنذلا دوس وحمل يفكي مدسن نم مزعلا ثلث كدنع ناك نإ

 راتيعاو نير قا كبيس طنركذ اذإ ماهدلابب رسما للا محي نلف

 يراجلا كعمد بكساو هللا رفغتساو طغل نم ءولمملا كناويد ىلإ رظناف

 )١( ةنسل 8 ددعلا « لصوملا ةعماج ةلجمب نونز فسوي ذاتسألل لاقم نم 1910١م..

 تب

 ناو «تتيصخع هيك لإ ليصعفا ًادغ لاقي يك الاح بنذلا عقرو

 داي 4 نمو ل1 فاطلا الجع ىغولا ناديم سرافك زرباو

 رصعلا يف هعاونأو هئامسأب طخلا هيلع رقتسا ام يه يدركلا رهاط دمحم خيشلا اهركذ يتلا عاونألا هذهو

 و



 . اهصئاصخو عاونألا لاكشأ نع نآلا ثدحتن

 . ةفيطل عاونأ هل يذلا ينحصملا يقوكلا ط اب أدبنو

 هيف ةلزانلا فورحلاو ًاليلق ًانيمب ةلئامو ةيزاوتم هتامالو هتافلأو « لئاملا ينحصملا ينوكلا طخلا وه : لوألا

 اذهلو .«ةينفلا ةعنصلا فراخزو ليكشتلا طقنو فورحلا طقن نم لاخ وهو « ةعلاطلا فورحلا عم ةيزاوتم

 . هريغ نود لوألا نرقلا تاباتك نم هنأ دقتعي

 ءايلاو اهتاوخأو فاكلاو ءاطلاو داصلاو لادلا فورح طمت هيفو . قشملا ينحصملا يفوكلا طخلا : يناثلا

 ءرثكأ وأ نيفرح نم ةنوكملا عطاقملا طسو يف طم كانه نوكي نأ نود «رطسلا ىلع ًاريبك طم ةعجارلا

 ىلع ةلزان فورح روهظو روطسلا نيب ام قييضتلا ىلع دعاسي امم تاملكلا نيب ةريبكلا تافاسملا كرت زوجيو

 رمتسماو لوألا نرقلا نم أدب دقو لوألا عونلا نم لمجأ وهو ديوجتلا عاونأ نم كلذ لكو . يناثلا رطسلا
 . هعونب ةطوطخملا فحاصملا نم رفوتملا رثكأو .ثلاثلا نرقلا ىتح

 . ًايظنتو ًاقيسنت اهدوجأو ًارظنمو ًللكش ةثالثلا دوجأ وهو . ققحلا ينحصملا يفوكلا طخلا : ثلاثلا

 اهطم لق قشملا ينحصملا ٍفوكلا طخلا يف طمت تناك يتلا فورحلاو هيف ةهباشتم فورحلا لاكشأ تحبصأ

 دازو ءاهلك تادملا نيب بسانتلا ثدحيل عطاملا طسو يف تادم كانه تحبصأو « اهتحاسم يف تواسنو

 نسم دازو « يرجملا يناثلا نرقلا رخاوأ يف مت يذلا ثيدحلا ليكشتلاو طيقنتلاب نيزت نأ هلامحو هتوالح نم

 دقو .٠ هفورحب رطس لك لقتساو قباسلا عونلا نم رثكأ اهعاستاو روطسلا نيب تافاسملا يواست كلذك هلامج

 . ةينفلا ةيانعلاو ةعنصلا نم هيف ام ىلإ رظنلاب يرجحملا يناثلا نرقلا نم هتباتك تأدب

 صئاصخ اندجو ىتح ةيفوكلا ةباتكلا ذيفنت يف ةقيرط دالبلا نم دلب لك ذختا دقف ثيدحلا يفوكلا امأ

 مث . يمطافلاو يكولمملاو يبويألاو يدنهلاو يناريإلاو يلصوملا ٍفوكلا كانهف . دالبلا هذه نم عون لكل
 يذلا ثيدحلا ينوكلا طخلا ىمسو .دمحأ فسوي يرصملا يراثآلا اهئايحإب ماق ىتح عاونألا هذه لك تدكر

 طخلا يف رشع عبارلا نرقلا توقاي وهف ةلضاف ةبسن ىلع هدوج نأ دعب يبرعلا ملاعلا يف نآلا هب بتكي

 يف رضاحلا ليلا ذاتسأ ربتعيو .طخلا اذه ةدعاق بتك يذلا رداقلا دبع دمحم هذيملت هدعب نمو يفوكلا

 . هعاونأب ٍقوكلا
 ركذ امك ءه00# ةنس لبق ام ىلإ عجري هنم دجو ام مدقأ  يفوكلا طخلا نم قتشم : يبرغملا طخلا

 ةسسؤملا برغملا ةمصاع ناوريقلا ىلإ ةبسن ناوريقلا طخ ىمسي ناكو « (75 ص يبرعلا طخلا راشتنا) يف
 وأ يسلدتألا» همسا ديدج طخ رهظ سلدنألا ىلإ ناوريقلا نم برغملا ةمصاع تلقتنا الو .ه١6

 ,ا/” ماوعأ ديردم يف ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا ةلجم : عجرملا ) . ةبطرق ىلإ ةبسن « يبطرقلا

 .(ه7١"الال اله طلال

 3 يمافلا  يرئازجلا  يسنوتلا  يبرغملا : يبرغملا طنخلا نم عاونأ ةعبرأ ايقيرفإ لاعش يف
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 دنا يه مسا.

 يف ةلواحم ) باتك نم . ينادوس  يماف  يسلدنأ  ٍناوريق : ةيلاتلا تايمستلا تحرتقا دقو . يادوسلا

 . '"(سادوهل يبرغملا طخلا

 ةرجهلل عباسلا نرقلا يف برغملا لهأ دي ىلع ايقيرفإ برغ يف مالسإلا لخد امدنع : ينادوسلا طخلا

 زكرملا تراصو .ءه١٠5 وتكبمت ةنيدم تأشنو . نادوسلا ءاحنأ يف يبرغملا طخلا نم دلوتم طخ رشتنا

 . ”ينادوسلا وأ يتكبمتلا طخلاب يمس يذلا طخلا كلذ بسن اهيلإو برغملل عبارلا يملعلا

 مجح ربك الو . ثلثلا طخ فورح نم وه يذلا فحاصملا طخب فحاصملا تبتك : فحاصملا طخ

 قيقدلا سيورتلاب ماقهالاو مقلا كمس ةدايزب ةيانعلا عم عونلا اذه سفنب فحاصملا تبتك فحاصملا

 اهفييستو تالاسرالاب مائتهالا ةدايزو ( تاساكلا يأ ) تاقارعلل بسانملا فاسخنالاو تاماللاو تافلألل

 طبصضو ء.طسولاو لوألا يف ةينابعثلا فاكلا نم راثكإلاو تاساكلا لاسرإ مدعو ءارلاو واولا يف اهيزاوتو

 . فحاصملا طخ نم رثكأ تافاسم اهئاطعإ عم تاملكلا نيب تافاسملا

 كلذ دعب يمس يذلا ققحملا ريغص ةحفصلا سفنب بتكو ققم اب عونلا اذه يمس ديوجتلا اذه دعبو

 «ريغص رخآلاو ريبك امهدحأ دحاو عون امهو ناحيرلاو ققحم اب بتكت ةريبكلا فحاصملا تحبصأف . ناميرلا

 . ققحملاو ققحملا ليلج طوطخلا تيمس ةمخضلا ماجحألا تاذ فحاصملا يف مقلا ةطق ةحاسم تداز اذإو

 8 ؛ نيقباسلا» نيعولا .قينفت" انهو

 الدب خسنلا بتكيو ققحملا نم الدب ثلثلا بتكي حبصأف ىرخأ ةروص ىلع ةقباسلا ةباتكلا تروطت مث

 . نيفلتخم نيعونب ةدحاولا ةحفصلا بتكت يأ .ناحيرلا نم

 ريغ ىلع (دوجملا وأ يسائرلا خسنلاو ثلثلاب ) ياثلاو ( ناحيرلاو ققحم اب ) لوألا نافحصملا ضرع اذإو
 . عاونألا يف نابباشتم (هنأ دقتعال طوطخلا عاونأل مهاف

 .ه11؟١٠8 يلاوح ناخ ديجملا دبع ناطلسلا دهع يف راشتسملا كب زاتمم ذاتسألا هدعاوق عضو : ةعقرلا

 | . تقايس طخو ةعقرلا طخ نيب ًاطيلخ ةعقرلا طخ ناكو

 ماسع يلاوح يأ) ليلقب ه4885 ةينيطئنطسقلا حتف دعب فينم مهاربإ هدعاوق عضو : يناويدلا

 هتباتك يف دجويو كلذ دعب رشتنا مث ةيناؤعلا ةفالخلا يف ةيناطلسلا روصقلا رارسأ نم أرس ناك .(ه6

 قطصم ىلإ ةبسن نالزغلا ناويدلا دجويو ةعقرلا لكش نم بيرقلا يكرتلا يناويدلا دجويف « ةريثك بهاذم
 صقارتلا لامج عم يكرتلا نم لوطأ الوط فورحلا ذخأتو تاماللاو تافلألا دتمم وهو يرصملا كب نالزغ

 . ةيكرتلا نم رثكأ اهنارودو ةباتكلا ةسدنه روهظو

 هلامعتسا ةرثكل خسنلا هيلع قلطأو راموطلاو ليلجلا نم هدلو ةلقم نبا ريزولا هدعاوق عضو : خسنلا

 . اهلقنو بتكلا خسن يف

 . ثلثلا طخلا نم رثكأ ةعرسب هملقب ريسلا ىلع بتاكلا دعاسي خسنلا

 يذلاو يكباتألا خسنلاب فرع ىتح . (ه65148) ةكباتألا رصع يف يخسنلا طخلل ديوجت ثدح

 ٌلحو ملاقألا هذه يف ةيمالسإلا ىطسولا روصعلا يف فحاصملا هب تبتك يذلا وهو . ةتباث ةبسن ىلع ىرج

 . ةيفوكلا طوطخلا لحم

 . "ا" ص ٠ يبرعلا طخلا روصم : نيدلا نيز يجان )١(

 .5”7”7 ص ءروصم : نيدلا نيز يجان (؟)

 هم



 . قنورلا لاهجب تزاتما ثلثلاو خسنلا طوطخ ىرن ماشلاو رصم يف يبويألا رصعلا نم

 مقب خسنلا طخ ةباتك زوجيو . ثلثلا فورح ةحاسم نم ثلثلا يواست خسنلا فورح ةحاسم

 .هفورح لكش الو همسا ريغتت الف خسنلا دعاوق ةاعارم عم همجح يقفو ثلثلا ةطق طوطقم

 . يمايرلا طخلا هامسو يرجشلا فسوي هدعاوق ساسأ عضو : عيقوتلاو ةزاجإلا

 . خسنلاو ثلثلا دعاوق عمجي وهو هب ةيناطلسلا بتكلا ررحتو

 +: 4:19 هني لونملا قاطني يلع ريم نانفلا ةديدجلا هدعاوق عضو نم لوأ

 ةيبرعلا ةباتكلاو يئوكلا طخلا مهعم اولمح مالسإلا ردص يف سراف دالب اوحتف امل برعلا نإ : قيلعتلا

 ةيعمرلا مهتباتك ةيبرعلا ةباتكلا تحبصأ ام ناعرسو نآرقلا ةءارقل بوجولا ديدش ًارمأ امهملعت ناكو

 يف نويناريإلا نتفاو ةيسرافلا ةيولهبلا فورح لا لحن تلحف بلاغلا يوقلا اهلعف ةباتكلا تلعفو « ةيموقلاو

 طخلا ىلإ اودمعف .ةيسابعلا ةلودلا دهع يف يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف كلذ ناكو . ''راكتبالا

 دضع بتاك يسراف نسح نإ ليقو . ”هلصأ نع هتزيف ةدئاز ءايشأ هفورح موسر يف اولخدأو يخسنلا

 عاقرلاو خسنلا مالقأ نم لوألا قيلعتلا طخ دعاوق طبنتسا يذلا وه ء(همالا -ه879) يمليدلا ةلودلا

 . ةماعلا تالسارملا يف رشتنا يذلا ريرحتلا وأ ( لسارتلا) طخ عضوو ثلثلاو

 دجويو ءه١٠14 يف ًاخرؤم ناك ( قيلعتلا ) طخلا اذه نم دجو ام مدقأ نأ ايديبولكسنالا تركذو

 يتبرتسج ةبتكمب باتكو ءه 447 بتك يورهلل ةينبألا باتك هيلي ءه 4١ هخيرات قبيبلا طخب باتك

 , ”ه5ا/ه ت يربألا رمع لضفملا نيدلا ريثأل 4 مقر نلبدب

 تحبصأو «ه94 ةنس مساقلا دمحم شويج عم دنهلا دالب ىلإ يبرعلا طخلا لخد : يدنهملا طخلا

 نيكتكبس لتحا امدنع .ه 1/5 ماع رقتسا ىتح باجنبلا يف رشتني مالسإلا ذخأو . ةيمالسإ ةيالو دنسلا

 تعضخأو «ه591 ةنس يلوغملا ناخزيكنج تاراغ اهتحاتجا دقو . دنهلا يونزغلا دومحم هدلوو يونزغلا

 يف هوما نسم نييقك ليغمو.-+ راهذزالاب ذنهعلا اذه زاتماو مكحلل قلغت دمحم ةرسأ تءاجو « تارجك

 ًاغلبم ةفرخزلاو طخلا يف ةيمالسإلا نونفلا تغلبو . نوملسم اهلهأو ناليس يف برعلا رقتساو « مالسإلا

 يف هفلخو نوريثكلا هب قحتلا ًاينف ًادهعم سسأو « نونفلل ًابحم ناك يذلا ء«ه 454 هاشربكأ دي ىلع ًابظع

 . ”هسفنب اهسراميو ةفرخزلا بحي ًانانف ناك يذلا ءه4١١٠١ ريكناهج هنبا دنهلا مكح

 يف ديدجلا هكلم رقم ىلإ دادغب لهأ نم نيطاطخو نينانف كنلروميت مدقتسا : يدنقرمسلا طخلا

 ةباتكلا نونفل ًادهعم رقينسب هنبا اهيف سسأ روميت نب خر هاش كلمل ًارقم ةاره ةنيدم تناكو . دنقرمس
 ناطلسلا ةمصاع زاريش يف ةيروميتلا ةسردملا نم عرف رهدزاو  يفوصلا رعشلا بتكو ةمانهاشلا هيف تبتك

 . سيرابب ةيلهألا ةبتكملا يف ةظوفحملا ةمانجارعملا اهيف تبتك ء خر هاش نب مهاربإ

 . ”رهغلا ءارو ام دالب مكاح خر هاش نب كب غدلوأل بتك كلفلا باتك دنقرعس يف ةيزوجلا ةسردملا نمو

 . "١7 ص «هبادآو يبرعلا طخلا خيرات : يدركلا رهاط دمحم )١(

 .77١1؟ ص «ناطاطخو طاطخ شياديب « 7ا/ ص « ةيبرعلا ةباتكلا ةصق :رظنا (؟)

 . 78ص ءطخلا خيرات « نيدلا رخف ()

 . "06 ص ءروصم « يجان (4)

 . 3" ص « عئادب « نيدلا نيز يجان (5)

 ."" ص « عئادب « نيدلا نيز يجان )١(
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 ثساسسلا طش

 ١ ًاناقتإو ةباتك اهبعصأو الامجو ًارظنم طوطخلا عورأ وه .

 ١ تاساكلا عاسناو ةنورملا ةرثكب خسنلا طخ نع زاتمي ل .

 ةدحاو ةلمج ةباتك نكمي كلذلو « ( جذافلا رظنا ) (ي ال هن م ك عر د ح ب ) فورحلا مظعم لاكشأ رثكت ل *

 . ةفلتخم لاكشأب تارم ةدع

 . لقأ لقو لقأ مق مث ةباتكلا كمس سفن وه مق .مالقأ ةثالثب ليكشتلا نوكي 4

 . ةريثك تايلح هيف لخدي ليكشتلاو « ليكشتلا اهؤلمي ةدحاو ةكيبس اهنأك ةباتكلا ودبت ل ه
 . ثلاثلا رطسلا رظنا . ليمجتلل ميملا لاكشأ ضعب سمطيو « عونلا اذه ةدعاق نم سيل فورحلا سمط

 . عونلا اذه ةنورمو ةمظع عم بسانتي ةوقلا نم ءيش اهبف اهضعبب فورحلا تالاصتا

 . (جذافلا رظنا) . ليمجتلاو ليكشتلا ةقيرط يف نوفلتخيو عونلا اذه ةباتك يف نيطاطخلا بيلاسأ فلتخت

 قاب رظنا ) « ةلسرملا ةقيرطلاب وأ . (لوألا رطسلا رظنا) ٠ فيفخلا بيكرتلا ةقيرطب عونلا اذه ةباتك نكمي

 . (رطسألا

 ٠ ةيفرخز تانيوكتو ةيسدنه لاكشأ يف ةباتكلا لاخدإ وأ ليقثلا بيكرتلا ةقيرطب عونلا اذه ةباتك نكمي ل ٠

 اقل وع ايتافولا ب ترردلا» ةتاكف نين قلل” كيش نعزت ماكلرا ترولا :نودكا# نر لمع وكم جالا

 . (ريخألاو لوألا رطسلا رظنا)

 ' ضعبو نيوانعلا ىلع رصتقيو نآلا فحاصملا ةباتك يف عونلا اذه لامعتسا لقي -

 ٠ اليمج نوكي ال ةدعاقلا ىلع بتكي مل اذإ هنألو « ةباتكلا يف ليوط ًاتقو ذخأي هنألو

 اص جا مبا ع

 هتباتك ةيوعصل لمحلاو تايآلا

 4ع/



 ىدل ترمس 00 رار ارسل

 يي تمم تعلو دلو دا اراك

 لاش سا ناكتش روم الات ا

 قيلعتلا طخ

 ١ جذافلا رظنا) . ةعونتم لاكشأو ةريثك بهاذمب طخلا اذه بتكي (

 . ةيدنه عبارلاو ةيبرع ثلاثلاو ةيكرت يناثلاو ةيسراف ةباتك لوألا رطسلا "؟

 «4 : ١ ةبسنك اهنيب قرفلاو يسرافلا يف ةصاخو دئازلا ظلغلاو ةدئازلا ةقدلا دوجوب زاتمب 8“

 الكش ذأ نكلو يبرعلاك يدنهلاو ١ : ٠7 ةبسنكف يبرغلا امأو + : ١ ةبسنكف يكرتلا

 ع

 امأ

 كلذكو ةلوصوملاو ةدرفملا (د ر و) فورحو ةلوصوملاو ةدرفملا (ي ق ن) عاونألا هذه نيب قرفي - 4
 . ( جذافلا رظنا) . ةيلخادلا تادادتمالا وأ ( سس ب) فورح تادادتما

 دودج يف 'ليكشتلا نكمو- لانا لكش اانانكو هفررح ماججلا نك لمع الو نقلا اذه نكشياالا صداق
 . ةدودحم

 ةطيحملا لودلا ضعبو نييناربإلل ةيدايتعالا ةباتكلا وهو « ةعيرس ةقيرطب عونلا اذه ةباتك لهسي 5. 

 " اع

 ٠١ لمجلا وأ تايآلا ضعبو بتكلا نيوانع ضعب ىلع نآلا هتباتك رصتقي .

  4جذافلا رظنا ) . اهتيابنو اهتيادب يف فورحلا ضعب ةقدو ةعيفرلا نونلاب زاتمب ( .

 جذافلا رظنا ) . هفورح ضعبو هتاساكو هتامالو هتافلأ يف نيمبلا ىلإ هتباتك نيح طخلا ليمي (

 رظنا ) ..رطنقملا لصتملا (د) فرحو ءرطسلا تحت نم لزنت يتلا يه طقف فورحلا تاساك
 جذافلا ( .
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 رص ةيبيطلا ةملقلا ١ «قاط هرمون كام ءىلاو اب فو رمل اسر امسك

 . نافيا , ناري سر ورسام صلا سوم لانو ران!

 ابق تزل انأو « ميكر اره". لاق "لوس ماربلا تنأ : سابملل لبث

 مل امد اسرهم او م ا

 مكنت ملول الواب مس دورنا دهام اهم ذي ميرال ان كاس لاق

 عنو سرس سيلا را تو مار[ سان ا زاق

 ةعقرلا طخ

 ةدوجملا ةيكرتلا ةباتكلا وه عبارلا رطسلاف « ةفلتخم موعطو ةريثك بهاذم هتباتك يفو ةعقرلا طخ وه اذه ١

 . ةدالا هذه ديوجت ديري نم لك اهيكاحي نأ بجي ىتلاو

 م غ ع خ ح ج) فورح الإ فورحلا نم لزني الو رطسلا ىلع طخلا اذه تاملكو فورح بتكت ل ؟

 ( سماخلا رطسلا رظنا) . (ةيطسولا ءاحلاو
 . ( لوألا رطسلا رظنا) . ةيطسولا فاقلاو ءافلا ادع ةسومطم هفورح عيمج

 . الامث لفسأ ىلإ ًاليلق ةلئام ةيقفألا طوطخلا تاهاجتا 4

 . يفوكلا طخلاك طخلا اذه ةزيم هذهو « ةمئاق ةيوازب اهلفاسأ نوكت ةعلاطلا فورحلا  ه

 . هطسو وأ مالكلا لوأ يف تناكأ ءاوس ًانيس ربتعي فورحلا نيب يقفأ دادتما لك 5

 . كلذك ليلق نونلا عافتراو ليلق نونلا نيب تافاسملا ا:

 . ةيبرعلا لودلا مظعم يف بتكت يتلا ةداتعملا طوطخلا نم وهو ةعرسب بتكي هنأب عونلا اذه زاتمي 6

 5 ا
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 يفوكلا طخلا

 ١ ةيقفألاو ةيسأرلا ةماقتسالاب زيمتت يتلا هفورحو فاجلا هلكش نم فرعي يفوكلا طخلا .

 . (لامشلا ىلع ةحفصلا لفسأ ةثالثلا رطسألا رظنا) . ةنورملا نم ريثك هيف ينحصملا ٍيفوكلا

 . (محرلا نمحرلا وه) رظنا .ديوجتلا ةق ىلإ لصو يمطافلا يفوكلا
 . (لامشلا ىلع ةحفصلا ىلعأ رظنا) . تاعبرملا ةقيرطب ةيسدنه ةقيرطب يفوكلا بتكي 5

 . (نيلا ىلع ةحفصلا ىلعأ رظنا) . يفرخزلا لكشلا يف يفوكلا لخدي  ه

 . (نيمبلا ىلع ةحفصلا ىلعأ رظنا) . ةلمحم ةيضرأ ىلع ينفوكلا بتكي 5

 ٠7 (لامشلا ىلع ةحفصلا ىلعأ رظنا) . ةيسدنه ةقيرطب فورحلا تامالو تافلأ رفضت .

 . (ةحفصلا لامش يف ةلالحلا ظفل رظنا) . ةيفرخز ةقيرطب يفوكلا بتكي 4

 . (لفسأ نم ةحفصلا طسو رظنا) .ةرح ةقيرطب يفوكلا بتكي 4
 ىلع ةحفصلا لفسأ رظنا ) . ةليمجو ةددعتم لاكشأب يمطافلا ينوكلا يف تاماللاو تافلألا بتكت - ٠

 . ( نيملا

 .راثآلاو فحتلا اهفرخزت ةيفوكلا ةباتكلا يف ةليمج تاعادتبا دجوت ١

 لجل | دمحم أ

 امج خا حج ا

* ١ 

١١ 
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 الاانا تيو ريب قلتو يملأ 0 ةركحفلا خو لوُتْعإمِفْسَ ر يصلي ةمضيدياناسلإ اوخلنتلا
 و 00 ةماوقو داسترالا نم ال

 :ققزز هللا لوي لوعيوهَو قرر ابلْطْرَع 0000 دفبال ئَس ايس هدو وراغلا لاذ

 تي اإل ةتيَبْلاَنِه تفاؤل

 ١ زرزدلا و اكيمر كبت .ابتمترف . داو ارث .
 0 كرس ل برو ل إو

 رركالاكنوافا تب قلءنمز
 ع ًامناسدالالع © كلام

 خسنلا طخ

 .رشع عبارلا نرقلا يف ديوجتلا نم ةجرد ىصقأ ىلإ لصو . ًانرق رشع ةثالث هرمع طخلا اذه
 ن ل ق ض ص ش س) ةلوصوملا ةريخألاو ةدرفملا ( غ ع خ ح ج) : يه رطسلا تحت نم لزنت يتلا فورحلا
 .(يو

 رطسلا :رظنا) .م فرح لاكشأ ضعبو لوصوملا ريخألا وأ يطسولا غ ع فرح الإ هفورح نم سمطي ال

 . ( ثلاثلا

 . ةيبارعإلا تامالعلا نيبي يذلا ليكشتلا دوجوب زاتميو .رطسلا ىلع هتباتك دنع فيفخ ليم دهاشي

 :رظنا ) . (غ ع خ ح ج) فورح تاساك كلذكو « ةرئاد فصن ابهنأكو ةرودم اهنأب (و ز ر) فورح زاتمت
 . ( جذافلا

 . (ريخألا رطسلا :رظنا) .فورحلا طسو تادادتما وأ تاساكلا تادادتما لمع نكمي

 . (ريخألاو سماخلاو يناثلا رطسلا :رظنا) .ةددعتم لاكشأ (ر ء«ح .«م) فورحل

 . (سماخلا رطسلا رظنا) .اهادع اهف حتفيو ةعلاطلا فورحلا عم (خ ح ج) فرح لفقي
 :رظنا ) . عونلا اذه لامح رارسأ نم اذهو هعيفرو لقلا كمس رهظي اهنيب تالاصتالا عم فورحلا لكش
 . ( جذافلا

 . (جذافلا : رظنا ١ . لاهشلا ةيحان ًاليلق ليمت ةعلاطلاو ةلزانلا فورحلاو كباشت الو عونلا اذه يف بيكرت ال
 رطسلا رظنا . (ه سب يب حل 1ل) لثم فورحلا ضعبو ماللاو فلألا سأز ىلع ةيلح دوجوب زاتمي
 .ريخألاو لوألا

 :رظنا) .٠ فورحلا تاساكو (ه م ط ص به د) فورح لكش يف فلتخي يدنهملا خسنلا

 . ( جذوفلا

 ها



 3 راني هدف را

 زووم ماقنف 0 2 دلل
 56 7 اقرا ا

 مو زكر ريال تيل رن كت الل
 قرف ل قرب شد زج نر مالا عب

 يناويدلا طخ

 م غ ع خ ح ج فورح ريغ رطسلا تحت نم لزني الو دحاو رطس ىلع بتكي نأب زاتميو يناويدلا طخلا وه اذه ١
 ريسغ رطسلا نع ةلزانلا ةدتمملا ءابلا امأ . رطسلا نع لزنت ةدتمملا فاكلاو ماللا ةساكو ةيطسولا ءاهملاو

 امب لصتت دقو رطسألا عيمج يف دهاشت امك ةسوقم فلألاف . هفورح عيمج ةباتك يف ةلماكلا ةنورملاب عونلا اذه زاتمي - ؟١

 امك نونلا فرحك وأ يناثلا رطسلا يف امك فلأ ءابلا وأ لادلا وأ فلأ ماللا فرح عم ةصاخو فورح نم اهدعب

 رطسلا يف امك ءارلا وأ لوألا رطسلا يف امك واولا فرحك فورح نم اهلبق امب لصتت دقو عبارلا رطسلا يف
 . يناثلا

 .ريخألا رطسلا يف امك ةي يرئادو ةيداع نوكت وأ ثلاثلا رطسلا يف امك ءاحلا لكشك ةعجار ميلا بتكت دق ,١

 ءف .ع) لثم ةسومطملا فورحلاو « ءاحلاو نيعلاو ءاحلا فورح يه ةعقرلا طخ فورح هبشت يتلا فورحلا ل 4

 .(و «+م

 . فورحلا لك يف ةيرئادلا ةنورملا عم رخآ عون يأ ليم ةجرد نم رثكأ طخلا اذه ليم ةجرد

 يناثلا رطسلا لوأ يف هلكشو هدعب امب لصتم لاد فرح دجويو هتنورم يف لادلا فرح هباشي ءارلا فرح ل 5
 .(ةدارإلا

 تيان رج لوألا نطل رظناو ١ يزيضتللا "فزنا كرهت فمةاعوت نجوا جو

 رطسلا رظنا ) . ةيرئادلا ماللا ةفلو ةيولعلا فاكلا عارذ يف قورف عم ماللاو فاكلا لكشك فلألا بتكت - 4

 . (ريخألا

 (ريخألا رطسلا رظنا) . لصتملا ريخألا فاكلا فرح نم ناعون دجوي 8

 رطسلا يف امى ًانارود رثكأو ةليوط نوكت دقو طسوألا رطسلا يف امك اهتقيضو فورحلا ةربصق ةباتكلا نوكت دق - ٠

 . ةباتكلا يف ةفلتحم تاهاجتا هذهو . عبارلاو يناثلا نيرطسلا يف امك كلذ نيب نوكت دقو ءريخألاو لوألا

 كح



 ناتسناغفأ نم فيرش فحصم ١

 : ثلثلاو قيقدلا خسنلا طخب ليطتسم طيرش لكش ىلع قرولا نم ةعطق ةرشع يتنثا ىلع بتك

 اهوط تابآلا ةيقب ةلمكتل ىرخأ ةعطق ىلإ ةفاضإ مس 8,4 ا> مساله ةعطق لك ةحاسم

 . ةطوطخملا لوأ نم ةعطق تطقس دقو (مس 8,4 519)

 فرحخزو سوؤرلا ةينامث ةمجن يبناج ىلع نيليطتسم نم نوكتي ًانيعم ًايفرخز ًاماظن خسانلا عبتا
 تدك ةنّيغم :ةقاس دعب ارازم ماظنلا اذه خسانلا ررك دقو . بهذلاب ةيرهزو ةيتابن موسرب اهطسو .

 فيرشلا فحصملا روسب ةباتكلا تاغارف خسانلا ألم دقو ثلثلا طخم ةرقبلا ةروس نم تايآ اهيف

 اهطوطخ ألمو ًاضيأ راشعألاو فوقولاو فقولا كلذ لك ىلإ فاضأو ٠ هتيابن ىتح هتيادب ذنم

 . ةينارقلا صوصنلاب

 يف 555 مقر ةيآ خسانلا بتك مث قرولا نم عطق رشع ىلع 558 مقر يسركلا ةيآ تبتك دقو
 ةيجراخلا ةباتكلاو . ةينآرقلا تايآلاب ةباتكلا تاغارف المو رخآ غارف يف ؟0ا/ ةيآو دحاو غارف

 . بهذلابو ثلثلا يلج طخب ىرخألا تايآلاو يسركلا ةيآل

 ةباتكلا تاغارف لخاد تاهاجتالا عيمج يف قيقدلا خسنلا طخ ةباتك يف طاطخلا ةردقم ترهظ دقو

 ةيابنل ةريخأ ةفرخز ثدحأو ابيف ةباتكلاو يلحلاو ةعيفرلا ةيثلثلا ةباتكلا ديدحت يف هتردقم ترهظ اك
 نم لقأ ملقلا ةطق ضرعو ديج ثلثلاو خسنلا يف هطخو ةيماتخلا ةعطقلا عم بسانتت فحصملا

 .مس/م,؛ 8*5

 .( هما" ؟ : مقر , ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )
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 ةروسلا نم ةرشع ةعساتلا ةيآلا فصتنم ىتح ءاسنلا ةروس نم ةرشع ةيناثلا ةيآلا نم يهو

 يتلا ةعيرسلا طوطخلا نم عون قشملا طخو ) دوجملا قشملا طخب لازغلا قر ىلع تبتك ء اهسفن

 ٠ . ( وكلا نم تروطت

 : يلي ام ةيفوكلا طوطخلا نم عونلا اذه ىلع ظحاليو

 لكشب تبتك دق اهتاوخأو فاكلاو ءاطلاو داصلاو لادلاو ءابلا : لثم فورحلا ضعب َّنأ )١(

 «(قشملا) ب فرع ام وه اذهو دودمم

 , (نيمظتنم نيرطس ىلع ةبوتكم يأ) «نيطيخ ىلع ةجوسنم» فورحلا نأ (؟)

 . ةدحاولا ةحفصلا يف ةيواستم ةباتكلا عطاقم نيب ةفاسملا نأ (")

 حبصأ دقو « يسيورتلا بولسأو ملقلا ةطق فرط ابيف رهظي اهتايابنو فورحلا تايادب نأ ظحاليو

 ةيفحصملا ةدوجملا تاباتكلا يف نآلا دجوي الو ةثيدحلا ةيمطافلا ةيفوكلا تاباتكلا يف ةرهاظ

 : ينعت يتلا رمحلا طقنلا ضعب دوجو ةطوطخملا يف ظحاليو

 )١( نيونتلا ينعت رطسلا قوف نيتطقنلاو « ةحتفلا ينعت رطسلا قوف ةطقنلا نأ ١

 , ةنونملا ةرسكلا : رطسلا تحت نيتطقنلاو « ةرسكلا ينعت رطسلا تحت ةطقنلا نأو (؟)

 رطسلا طسو يف ناتطقنلا امأ . ةّمضلا يواست فرحلا لامش يف رطسلا طسو يف ةطقنلا نأو (9

 , ةنونملا ةمضلا يواستف

 نمصض نم يهو « (يداليملا نماثلا ) ًاريدقت يرجحلا يناثلا نرقلا ىلإ ةسيفنلا ةطوطخلا هذه عجرت

 . ( هللا همحر) لصيف كلملا ةلالج ىلإ ةادهملا تاطوطخلا

 .مس 19,4 >>, 000 ١5 « ةدحاو ةقرو : قاروألا ددع

 .(؟9٠88 :مقر)
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 سلدنألا ناكس راعشو سفنألا ةفحن '*:*

 نب ففسوي نب دمحم ةطانرغ ناطلسل هادهأو باتكلا اذه فّلأ يذلا يسلدنألا ليذه ني

 .(ما"١5) هالك١ ةنس يف ءرصن نب ليعامسإ ْ

 رشع عبارلا ) يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ اهنيودت خيرات عجري ديجلا يبرغملا طخلاب ةبوتكم ةخسن ظ
 نم دج ةئيس اهتلاحو « ةطوطخملا هذه يف مدختسملا يسلدنألا قرولا عون نم حضتي امك ( يداليملا

 . 'حجرألا ىلع برغملا يف تبتك . تارشحلل اهضرعتو ظفحلا ءوسو ةبوطرلا رثأ

 ًاضيأ قرزألاو رمحألا دادملاو نثملا ةباتك يف ينبلا نوللا ىلإ لئاملا دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 دادملاب تاعوضوملاو باوبألا نيوانعو ةلالذلا تاذ تاملكلا ضعب ةباتك يف خسانلا ينمو

 . عقافلا رفصألا

 هذه نأ الإ ًابيرقت ةينمزلا ةرتفلا سفن يفو عونلا سفنب اهنإف 408 مقر ةيلاتلا ةطوطخملا رظنا

 بوتكملا ةحاسملا عاستاو فورحلا نيب ةيقفألا تادادتمالا ةباتك يف ةلماكلا ةنورملاب زاتمت ةطوطخملا

 ةنورمو «ًانارود عسوأ ةيرئادلا تاساكلاو « ةهباشملا ىرخألا ةطوطخملا سكع ىلع ةملكلا ابيف

 . ةباتكلل الاج ىطعأ ديوجتلا اذهو « ءاملا فرح

 وس 15561 1 فاورألا دع

 .(؟١ا/8 :مقر)

 4 ىطصملا قوقح فيرعتب ءافشلا ؛

 .(م45١1) ه844 ةنس قوتملا يتبسلا يبصحيلا ىموم نب ضايع لضفلا ينال

 . ةيئاملا تامالعلا هيف رهظت رارعسالا ىلإ ليمي يبوروأ قرو ىلع يخسنلا طخلاب بتُك

 .(م1415١) ه857؟ ةنس ةجحلا يذ لئاوأ يف يتالجناملا ديعس نب دمحأ نب ميههاربإ اهبتك

 هللا لاق» لثم ىلاعت هللا ركذ ىلع ةلادلا تاملكلا ضعب ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا لمعتسا

 ربمجألاو ًاضيأ دوسألا ذادملا لمعتساو ب لسو هيلع هللا لص ندلا نكذةرو اذإثوأ :«ىلاغت

 اذإ ةاورلا ءامسأو رعشلا تايبأو تاملكلاو فورحلا ضعبو لوصفلا نيوانع ةباتك يف ىببلاو قرزألاو

 . يدبلا دادملاب هلك صنلا بتكو . كلذ ةيمهأ ىأر
7 

 .مس 86,401 "ا 559 : قاروألا ددع ١

 8"4١1(. :مقر) ْء

 هم, ١



 (هنم لصف ) بطخلاو ظعاوملا عماج

 هيف رهظت يبوروأ قرو ىلع يوشغلا خيشلا دمحأ نب كرابم تنب ةشئاع اهتبتك برغملا نم ةخسن
 ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا ىلإ دوعت اهكلو ةخرؤم ريغ ةطوطخلا « يبرغملا طخلابو ةيئاملا تامالعلا

 . ًاريدقت (داليملل رشع نماثلا )
 تارقفلا ضعب ةباتك يف رمألا دادملاو نثملا ةباتك يف دوسألا دادملا ةخسانلا تمدختسا دقل

 .طقف )١( ىلوألا ةقرولا يف رضخألا دادملاو « لمجلا لصاوفو تايلكلاو

 ةمئاخلا يف ءاجو

 ىلعو همركو هلضفو هنمو ليمجلا هقيفوتو هنوع نسحو ىلاعت هللا دمحب ةكرابملا ةخسنلا هذه تبقنا

 يوشعغلا يتتلا خيشلا دمحأ نب كرابم تنب ةشئاع ةفيعضلا ةزجاعلا ةريقحلا ةبنذملا هللا ةمأ دي

 ناوخإلاو نيدلاوللو نيعمجأ مهل هللا رفغ ينارمزلا رمع نب دمحم نب دمحم هللا دبع ةجوز يونسحلا

 مينم ءايحألا تاللسلاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤمللو نيمحارلا محرأ هنإ هتمحرب خايشألاو

 هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو نيمحارلا ريخ تنأو محراو رفغا بر تاوعدلا بيجم كنإ تاومألاو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال انمالك لعجا مهللا نيملعلا بر

 ترش انا طعما كلو رم عنصتلا ةيرشلا ضال انيئاقت لص عر ناعما طلت انجي
 ريغ نارودلاو لادلاو ءاحلاو نيعلاو نيسلل ةداحلا اياوزلاو ماللاو فلألا ةباتك فنعل خسنلا نم

 . رطسلا نم ةفلتخم نكامأ يف دحاولا فرحلا لاكشأ دحوت مدعو ةيابنلاو ةيادبلا ثيح نم لماكلا

 . ينيودت يبرغم هيلع قلطن نأ نكميو دوجم ريغو ديج نرم قسانتم طخ هنكلو

 .مساال ١> 5 تا : قاروألا ددع

 87٠(. مقر ءدوعس كلملا ةعماج)

 (برغملا) نازو ةنيدم ءافرش بقانم ىف ناوخإلا ةفحت

 .(ماالالال) ه٠9١١ ةنس قوتملا يطوحلا فيرشلا دمحأ نب نودمحل

 يلداتلا ناوبلس نب دمحم يديس هللاب فراعلا نب يطعملا اهبتك ليمحلا يبرغم طخب ةبوتكم ةخسن

 يبرغم قرو ىلع «(م1888) ه 108 ةنس يف برغملا يف ( جاحلا دالوأ نم) يرصانلا يرومزلا
 . ايقيرفإ لاممش يف عونصم كيمس

 ةلادلا تارابعلاو تاملكلا ضعب ةباتكل رمحألا دادملاو نآملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 نيوانعل تهابلا رضخألا دادملو لمجلا لصاوف مسرل رفصألا دادملاو . تارقفلا ةيادب ىلع

 . قرزألاو رمحألاب ةنولمو ةجودزم لوادج لخاد صنلا بتكو باوبألا

 نم صلختي ملو يرجه لا رشع عبارلا نرقلا يف ىتح فورعملا هلكش ىلع يبرغملا طخلا ظفاح دقو
 رطسلا تحت تاساكلا نارودو ةيسدنملا ةفاحلا ةيسأرلاو ةيقفألا ةباتكلا يهو ةزيمملا هصئاصخ

 ءافلا تحت ةطقنلاو لئام 7 فرحك ةروحم ا لادلاو يفوكلا طخلا يف ةفورعملا فاكلاو ءاحلاو ءاهملاو

 . لكشلا يف ةزيمم ىرخأ فورحو فاقلا قوف ةطقنلاو

 . مس ةالر6 ا“ مرح د  ةقرو ؟ ا

 .(9؟49  مقر)
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 ايقيرفإ برغ نم فيرش فحصم

 ةملسم ةيقيرفإ ةقطنم يف ةلهأ ةثالث يهو ةيئاما تامالعلا هيف رهظت ثيح يبوروأ قرو ىلع بتك

 . ليكشتلا لماك حضاو قيرفإ يبرغم طخب  اناغ وأ ايريجين امبر

 تمهابلا رمحألا دادملاو تايآلا ةباتك يف ينبلا نوللا ىلإ لئاملا دوسألا دادملا يقيرفإلا خسانلا مدختسا

 راشعألا تامالعو تابيآلا لصاوف نيولت ف رفصألاو رمحألا دادملاو روسلا ءاعسأ ةباتك يف

 ١ . تازمهلاو

 . داليملل رشع عساتلا ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب ىلإ دوعت اهنكلو ةخرؤم ريغ ةطوطخما
 ةيسدنه فراخزب طغضلا ةطاسوب فرخزملاو نوللا ينبلا رقبلا دلج نم فالغ يف ظوفحم فحصملاو

 ةريثك لاكشأ كلذل اعبت تبباشتف فورحلل ةددحم روصب مازتلالاو فافجلا هتافص نم طخلا اذهو

 يف (ى اهلكشو ةدحاو ةروص اهلل ميملاو « ةباتكلا ةقيرط يف ءاهلاو نيسلا فرح هباشت ار ارعم

 . ءارلا لكش ىلع تحبصأف اهفصن رصتخا تاساكلاو « يفوكلا طخ

 ةيرئاد تاغارف ترهظ ءافلاو مملاو واولا فورح بتك امدنعو . ةضيرع ملق ةطقب طخلا اذه بتكو

 يف نوكسلا لكش يف كلذ ذيفنتب ماق مث ءادوس رئاود لخاد ءاضيب رئاود اههأكف اهسوؤر لخاد

 ءاحلا فورحل ىرخألا تاغارفلا عم ) ةباتكلا ترهظف ءادوس رئاودب فورحلا طيقنت عضوو ليكشتلا

 . فراخز اهنأك ( ةريخألاو ةيطسولا نيعلاو ةريخألاو ىلوألا

 ماوس ١13611 ظنا 137 تالا: قاووألا نع

 .(؟284 :مقر)
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 قوتملا ريهز نب بعكل (مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا حدم يف) ةدربلا ةديصق
 .(م54980) ها" ةنس

 ١4 يف اهخرأو كيمس يبرع دغاك ىلع يكولمملا خسنلاو ثلثلا طخب يفرشألا كب يذاش اهبتك

 . ةرهاقلا يف (م4054١) ه/889 ةنس ناضمر

 لاق .قشب كب ذاشب فرع يذلا يابسراب يفرشألا كب ذاش هلعلف ةطوطخملا هذه خسان امأ

 كيلامم راغص نم ناك» : ( 584 ص « ثلاثلا ءزجلا ) عماللا ءوضلا : هباتك يف هنع يواخسلا

 ةنيدم نم برقلاب فوتو ( ...) قشمدب ةئام ريمأ راص نأ ىلإ تايالو ةدع يف لقنتو هذاتسأ
 .(م4548١) (هملالا#“ ةنس مرحملا رخاوأ يف ( ةيندرألا ةكلمملا ندم ىدحإ يهو) كركلا

 ناولأب ةديصقلا تبتكو ضيبألاو قرزألا نينوللاب ةيرهزو ةيتابن فراخزب ةنيزمو ةبهذم ناونعلا ةرط
 .رضخألاو رمحألاو دوسألا دادملاب « ةددعتم

 ةباذج ةقيرطب تاغارفلا ءلمل خسنلا طخب ةبوتكملا تايبألا لوح ةبهذم ةيسدنه ةفرخز كانهو

 . ةعيدب

 .7١؟4 لسلسم 4/١8 ةطوطخنلا ىلع حورشم ةحفصلا طيطخت يف بولسألا اذهو

 .مس ا" 55 1١١ :قاروألا ددع

 .( 5068 : مقر )

 ازا



 (رشع عبارلا ءزجلا) فيرش فحصم (

 ةرجهلل نماشثلا نرقلا : خرؤم ريغ « لحنلا ةروس نم (1١ا/) ةيآلاب يبتنيو رجح ا ةروسب أدبي

 . (داليملل رشع عبارلا )

 طخلا نم رهاظلاو . ةيزاوتملا ةيئانثلا ةيئاملا طوطخلا هيف رهظت ىبرع دغاك ىلع ثلثلا طخب بتُك

 لصاوف ةفرخز يف يبهذلا دادملاو « ةينآرقلا تايآلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختس

 . ًاضيأ ىرخأ ناولأب تنيز يتلا تايآل

 . ةددعتم ناولأب ةنيزمو ةبهذمو ةلودحجم (أ) ىلوألا ةقرول

 هداف رخمو ا

 . ةددعتم ناولأب ةفرخزمو ةيرئاد لاكشأب قاروألا شماوه ضعب تنيز ا

 وهف  مقلا ةطق ضرع يف ففخت هيف نأ الإ يفناحيرلا طخلا هتباتك ةقيرط يف لئاي فحاصملا طخو ْ

 ءاهلاو فاكلاو نونلاو لادلاو تاماللاو تافلألاك هفورح سورتو  كمسلا يف يناحيرلا نم لقأ

 . كلذك سيلو حتفم خسن هنأ نوريثكلا دقتعيو

 لوطلا نأ يهو ةيلاجلا ةبسنلا ىلع اهيف بوتكملا ةحاسملا ريصت ىتح روطسلا نيب خسانلا عسو دقو

 نعم“ اذن فحاصملا رطسأ يف ماظن كانهو طقف رطسأ ةسمخ ىلع هفحصم بتك هنأل ضرعلا يشلث

 : . ديحلا فحاصملا طخب وهف ١5١ لسلسم .1/7 فحصملا رظنا  ًارطس نيثالث ىلإ ةسمح

 .مس 6١رهاكا» 5604 ءرطسأ © ,ا"ال : قاروألا ددع
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  1٠(هنم ءزج) افيرش فافحصم ْ

 ىلع ضيبألا دادملاب ةزاجإلا طخ روسلا نيوانع تبتكو « يخسنلاو ثلثلا يطخب تايآلا تبتك

 . ةبهذم ةيضرأ

 1 ناتلوألا ناتحفصلا « (داليملل رشع سداسلا ) ةرجهلل رشاعلا نرقلا ىلإ عجري : خرؤم ريغ ءزجلا '

 . بهذلاب ةلودجم تاحفصلا عيمج نأ ىلإ ةفاضإ ناولألا ةددعتم ةيتابن موسرب ناتفرخزمو ناتبهذم
 روسلا نيوانعو' تايآلا ةباتك يف بهذلاو ضيبألاو قرزألاو دوسألا دادملا خسانلا لمعتسا دقو

 فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصا ةباتك يف رمحألا دادملاو

 .١؟4 لسلسم « 4/١8 ةطوطخم ىلع ةطوطخملا هذه يف ةباتكلا طيطخت بولسأ فصو متو

 .مسا#,ها< 7١ ءًارطس ١١ .44 : قاروألا ددع ٍْ

 ْش ١8(. :مقر)

 أ 1
 أ

 ع
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 ميجنتلا ةعانص لئاوأل مهفتلا ١١

 .(م48١1) ه٠5414 ةنس قوتملا يوريبلا دمحأ نب دمحم ناحيرلا ا

 ىلع تبتك « (يداليملا رشع يداحلا ) يرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ عجرت اهنأ الإ ةخرؤم ريغ ةخسن

 . ةيانعب ةموسرملا ةيكلفلا لاكشألا ضعب ىلع ةطوطخملا يوتحت (دادغب يف) عاقرلا طخب كيمس قرو

 غعباسلا نرقلا يف) ىطسولا نورقلا يف نييبوروألا ءاملعلا ماها طحم ةطوطخملا هذه تناك دقو

 ةينيتاللا ةغللاب 'تاقيلعتلا ضعب ةطوطخملا شماوه ىلع ظحاليو ( يداليملا رشع ثلاثلا / يرجملا

 اهنأ رهاظلاو «ةرتفلا كلت يف ةيمالسإلا ةراضحلاب نييبوروألا رثأت ىدم ىلع لدي يذلا رمألا

 .:كلفلا' لعب :نيلغتتلا نييوروألا دحأل كلذ تناك

 ءاسحلا نارودو ةباتكلا يف ىلوألا ءاحلا سأر عاستاو رطسلاب مازتلالا مدعو ةباتكلا ةقد ظحاليو

 اذه حرشو « ةيانع ريغب ةباتكلاو « ةلسرملا ءارلاو واولاو تاساكلا تادادتماو سمطلاو ةريخألا

 . 118 لسلسم . 70174 مقر ةطوطخملا ىلع عونلا

 .مس 1,17 ا> 18,8 مل" : قاروألا ددع

 .( ؟"ا/6 :مقر)
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 مولعم ريغ فّلؤمل باسحلا مع ىف ةلاسر :ابيف ةعومجم ١

 ةسردم 5 كلذو 3 ةيئاملا تامالعلاو طوطخلا هيف رهظت ثيح ىسوروأ قرو ىلع عاقرلا طخب تبتُك

 .(م10908١) ها548١1 ةنس يف (نانويلا برغ لامش يف) سيلك ةدلب يف يدنفأ ميهاربإ

 . باوبألا نيوانع ةباتكل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 . مس ١م حل 7” الاس 8٠١٠© لان 4ا/ ةقرو

 .( "545 : مقر )

  001٠خيراتلا نويع 4
 هال54 ةنس قوتملا يبتكلا ركاش نبال )1١95م(.

 تايادبو .ءدوسأ دادمب « قشمد يف « يخسن ملقب «ناولألا ددعتم ميدق يضر لغاكا لع بنتك

 ةقرزلاب تاملكلا ضعب تمسر امك « ةرمحلاب تاوئسلا

 ةباتكلا بولسأ نكلو عونلاب لخأف فورحلا حتف دقو ةباتكلا يف ةفيعض ديلاو قنؤم ريغ طخلاو
 دوجو ليلدب ديوجتلا لواح دقو « عطاقملاو فورحلا ةباتك ةقيرط نم عونلا ديدحت يف حضاو

 . ديج ريغو دوجم ريغ طخلا نكلو ةلثاتم ةدحاو فورح

 .مس 8,6 ا> 75054٠ : قاروألا ددع

 .(؟1م"# :مقر)



 ةيدمحملا قالخألاو ةيوبنلا ةرجشلاو ةيضرملا سورعلاو ةيضملا ةّردلا :١

 ه0 ةنس قونملا تشمدلا يحلاصلا يداهلا دبع نب نسح نب دمحأ نب نسح نب فسويل

 .(ما1ه٠*)

 . حجرألا ىلع ماشلا يف ليقص عمال كيمس يبرع قرو ىلع قنؤملاو خسنلا يطخب تبتُك

 نسم درو امو ةلمسبلا ةباتك يف رمحألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 ١ . باتكلا نيوانعو ءامسألا

 ْ . ليكشتلا تامالع مسر يف ًاضيأ رمحألا عم دوسألا دادملا لمعتساو

 . اريدقت (داليملل رشع سداسلا ) ةرجهلل رشاعلا نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو ةخرؤم ريغ ةطوطخما

 7 عضولا ) بولسأ مادختسا عم ةيوبنلا ةرجشلا قيقحتل تاهاجتالا لك يف ةباتكلا طيطخت متو

 يف ققحملاو ثلنثلا نيب وهو قنؤملا طخ مدختساو « ينحصلا جارخإلا يف ًايلاح فورعملا ( ةحفصلا

 . ًاقنور تاحفصلا داز (مم اهعورفو ةرجشلا لصأ

 .مس 5" ا« ”ه 8 : قاروألا ددع

 4/4١(. مقر ءروفرف ةعومجم )

 (هنم ءزج) فيرش فحصم

 , كيس. يبرغ دغاك .نغ + يؤلؤللا طقتاف وسلا .ءاعمأ ام" فحاصملا طخ :ننلا نيتك

 دقف ةيرهزلا تايآلا لصاوفو روسلا ءامسأ امأ . تايآلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا لمعتساو

 . رمحألا دادملب طبضلاو ديوجتلاو فقولا تامالع مسرو يبهذلا دادملا اهيف لمعتسا

 ثلاثلا ) ةرجهلل عباسلا نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو خسنلا ةنس الو خسانلا مسا ءزجلا اذه يف رهظي ال

 . ماشلاو رصم يف يكولمملا رصعلا تافص لك اهو (داليملل رشع
 ةروصحم بهذلاب ةيوضيب رئاود يف يآلا ددعو روسلا ءامسأ تبتكو ناتبهذم ناتريخألا ناتحفصلا

 . يبهذلاو رمحألاو .قرزألا دادملاب ةنولمو ةيرهز ةيتابن قاروأب ةفرحخزم ةرئاد ينصن نيب

 . يناحيرلا طخلا ةباتك هتقيرط يف لئاي فحاصملا طخو

 عاستا نيب عئارلا قسانتلاو ةريخألا نونلاو ءايلأ تاساكو ةريخألا نيعلاو ءاجلا نارود لامح طظحال

 رهظأ امم « ليكشتلل عفرأ أطنب خسانلا مدختساو تايآلا اهيف بوتكملا ةفاسملا ةحاسمو رطسألا

 . ةحضاو ةروصب ةباتكلا

 . مس اهرهاك :ارظس ٠” , ١١ : قاروألا ةدع

 .(1/17 روفرف ةعومجم)

 /؟
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 طخلاب يشاوحلا يف راشعألاو سامحألا تامالعو يؤلؤللا طخلاب روسلا نيوانعو فحاصملا طخب بتُك
 عبارلا ) يرجهملا نماثلا نرقلا ىلإ دوعي هّنكلو خرؤم ريغ فحصملا « بهذلا دادمبو ثلثملا يفوكلا

 ةرتفلل دوعي « ليقص ٍيقرشم قرو ىلع رصم وأ ماشلا يف بتُك هنأ ودبيو « ًأريدقت ( يداليملا رشع
 . اهسفن ةيخيراتلا

 لوادج لمخاد رمحألا دادملاب فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصاو دوسألا دادملاب تايآلا تبتُك
 راطإ لخاد يبهذلا دادملاب تبتك دقف روسلا نيوانع امأ ءًاعم قرزألاو يبهذلا دادملاب ةجودزم

 . ةلودجلا جودزم ليطتسم
 ةرابع وهف يؤلؤللا طخلا امأ ,. تاحفصلا ضعب يف ةيواستم ريغ روطسلا نيب تافاسملاو ديج طخلاو

 عبس هتاطوسبمو هتابصتنم نوكت ليقثلا ثلثلا نأ غئاصلا نبا ركذ دقو « ثيدحلا ةزاجإلا طخ نع

 طفلا نأ ظحول دقو « يؤلؤللا طخلا يمس كلذ نع صقن نإف طقن سمخ فيفخلا ثلثلاو طقف

 . هلاثم وه انه دوجوملا طخلاو فحاصملا يف ميركلا نآرقلا روس نيوانع هب بتكت تناك يؤلؤللا

 . تاساكلاو ءاهلاو واولا فورح سوؤر ظحال يناحيرلا طخلاو فحاصملا طخ نيب ةديحلا ةقرفتللو

 .مساها»6 6 ءرطسأ © .8 : قاروألا ددع

 .(١/١؟ مقر ءروفرف ةعومجم )

 (هلوأ نم ةعطق ) فورعم ريغ فلؤمل عيدبلا عاونأ يف باتك

 تبتك ءاهرخآو اهلوأ نم ةصقان ةزاجإلا طخ هبشي نسح يخسن طخب ةبوتكمو ةلوكشم ةطوطخم

 رشع عبارلا ) ةرجهلل نماثلا نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو ةخرؤم ريغ يهو :. كيم فرشم قرو ىلع

 . ًاريدقت ( داليملل

 . باوبألا نيوانع ةباتك يف رمحألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 بهاذم هتباتك فو ثلثلاو خسنلا فورح نيب طيلخو تاماللاو تافلألا سورم ةزاجإلا طخو

 كيبشت ىلإ هب ليمي مهضعبو ثلثلا ىلإ هب ليمي مهضعبو خسنلا ىلإ هب ليمي مهضعبو « ةريثك
 ضعب ةيربإ عم عيفرلا ليكشتلا ناك دقو . ثلا بولسأ هل نوكتيف ةنابعثلا نوئلاو فورحلا

 طص) يأ ةزرطم ةحفصلا نأب يحوي امم تالاسرإلاو تاساكلاو اهضعب تايابنو فورحلا

 . ( يثولا

 .مسا4,اا>ذا18,"# 4 : قاروألا ددع

 ,.( ؟الكو : مقر )

 فو



 (هنم ةعطق ) ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ

 .(م5865١) ه548 ةنس قوتملا يواضيبلا رمع نب هللا دبعل

 ْ 2000 ا طخ ةبوتكملا تاقيلعتلاو يشاوحلاب اهشماوه تألتما ةزاجإلا طخب ةيسردم ةخسن نم ةعطق

 7 8 4 0 5 ل ١ ةفاضإل ءاّرقلا اهلمعتسا « ةعونتملا ةينفلا لاكشألا تاذ تارايطلا نم ددع ىلع يوتحتو يلا

 ل "0 1 00 0 00 1 ظ ورشا تاجيل

 7 تر هس اقل (يداللارشع عسل ) يرجملا رشم يدا را ل عجرت اكو ةعؤم ريغ لوط
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 (نيدلا مولع ءايحإ باتك نم ءزج) حاكنلا بادآ باتك 19

 .(م١١١١) هه٠ه ةنس قوتملا يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبأ مامإلا مالسإلا ةجحل

 هجوو ىلوألا ةقرولا رهظ فو « (دنهلا ) روبمار ةنيدم يف طوبضم ليمج يخسن طخب ةبوتكم ةطوطخم

 نود ؛4(م1884) ه107 ماع خّرؤم « يروبمار دمحم يضاق : مساب كلمت مخ ةريخألا ةقرولا

 . خسانلا مسا ركذ

 ةداع خسانلا اهلمعتسي ةحطسم ةدعاق ىلع زكتري سوق لكش ىلع ةّرط اهنّيزت ىلوألا ةحفصلا

 . ةباذج ةددعتم ناولأب ةيرهزو ةيتابن فراخزب ةدعاقلاو ةّرطلا تفرخز دقو « ناونعلا ةباتكل

 دادملو بهذلاب ةنّولمو ةجودزم لوادج لخاد صنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 سوؤرو تاملكلا ضعبو باوبألا نيوانع ةباتكل رمحألا دادملا خسانلا لمعتسا انيب دوسألاو رمحألا

 . رقفلا

 . (يداليملا رشع سداسلا ) يرجحلا رشاعلا نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو ةخرؤم ريغ ةطوطخلا

 . ةفلتخملا تاسيوقتلاو رئاودلا دوجو عم ةليمج ةباتكلا ترهظف روطسلا نيب تافاسملا تعسوت دقو

 .مساهرال ا« 75,7 م6 : قاروألا ددع

0 

 الك

 هللا دبع الم ةيشاح باتك

 دعاوقلا ريرحت باتك ىلع (م5١6١ /ه١١٠١٠1 ةنس قوتملا ) يدزيلا نيسحلا نب هللا دبعل ةيشاح

 .(ما154 /هال556 ةنس قوتملا) يناتحتلل ةيقطنملا

 . ةيناؤعلا ةيكرتلا ةغللابف حورشلا امأ ءايكرت يف ةيبرعلا ةغللاب بتك قطنملا يف طوطخم

 شرلا بولسأ خسانلا مدختسا دقو قيلعتسنلا طخب يشاوحلا تبتُكو ليمج يخسن طخ صنلا بتُك
 . قرلا هنأكو رهظي ىتح قرولا ىلع بهذلا تارذل قيقدلا

 + ةيلخلا ةيكرتلا قرولا ةعاتم لع كدت ةرضخلا لإ ةلئاملاوب ةعقاقلاو ةدفاتكلا ءارقتسلا'قرولا ةاولأ

 . (داليملل 1877 ةرجهلل ١761 ةنس نم نابعش رهش يف قابلا دبع خسانلا ةيشاحلا هذه بتك

 .مس8ا,الا> 4١-75 :قاروألا ددع

 . ( ؟1//# : مقر)

 ا/ا/



 لالهاو رهشلاب قلعتي اهف لالبتسالا ةعارب 55
 فّلأ يذلا (م1778) ه١1#ا/ ةنس قونملا يننحلا يدشرملا دشرم نب ىميع نب نمحرلا دبعل

 صرق لكش ىلع ةنولمو ةبهذم رئاود لخاد ىلوألا ةحفصلا يف ركذ ام ىلع . باتكلا اذه

 فيرشلا ديسلا نيفينملا نيلحملا يماح « نيفيرشلا نيمرحلا ناطلس انالومو انديس مسرب » سمشلا

 . (« نسحلا نب سيردإ

 ا ىلإ ليمب قرشم قرو ىلع ء(م١1575) ه١1 7٠ ةنس ةمركملا ةكم يف خسنلا طخ تبتك

 خسانلا مدختسا دقو .ناولألا ةدّدعتم ةيتابن فراخزب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 دادملا مدختسا انيب باوبألا نيوانع ةباتك يف قرزألاو يبهذلا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا

 لوادج لخاد صنلا بتكو .رقفلا تاياهن طاقنو ةمهملا تاملكلاو تارابعلا ضعب ةباتكل رمحألا

 . دوسألا دادملو بهذلاب ةجودزم

 يننحلا يرمعلا يدشرملا نمحرلا دبع نب نيدلا فينح فلؤملا نبا ةسيفنلا ةطوطخملا هذه كّلمت

 . اهنم ىلوألا ةحفصلا ىلع ةخسنلا هذهل هكلمتو همسا بتك يذلا

 لكل يباتكلا ءادألا فالتخال ديج ريغ وهف اذهلو « يسائرلا خسنلا فورحب طلتخم خسنلا اذهو

 . بولسألا اذهبو « ةعرسلا ببسب عون
 7١. لسلسم « 58968 ةطوطخملا

 .مس اال ا> 78, "١51 : قاروألا ددع

 نانا يقر
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 ْ . * يعش لاول كل ذ يلا تمتد هملا بااذااإ 0 ١

 ١ داججلا لعل اروطم ف ب ترمظامءهفطل ئادذد |
 ْ ش ا ,'دماوعل زهره نادينا مناجالا امكاريورطو ا

 سمن وشو كلذ دعم ولهزم دال ارزعزم رم هسأمبو ظ 0

 داتا 0 باها 0 1

 نها مناقل لحرف لكب هنأ اهريبسا ملا ا
 نبا ةراو * .ورسوملك ةينؤع همزخلا ا

 3 :لالتّيسالا ةعاربب ةامسم لالحلا واهتم 0
 لالئخإلا باؤمزموت يدرطو هما اه اسباب«

 ا كس سا دس هسصس وسع ل هارب ل رطب اع

 0 ة اا هالثلاكادالصخم

 دس لاكاومانانووتلا
 ا 3 تو لج وويتستازت

 ل



 ف

 الإ

 يناثملا عبسلا تاءارق يف ينابتلا هجوو ينامألا زرح

 .(م154١1) هه٠94 ةنس قوتملا يبطاشلا هريف نب مساقلل

 هيف رهظت ثيح يبوروأ قرو ىلع (م15897) ه5١٠ ةنس يف ةمركملا ةكم ةئيدم يف بنك

 . خسنلا طخ ةيئاملا تامالعلا

 نيوانع بتكو رمحألا نوللاب ةجودزم لوادج لخاد نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 .ريسفتلاو حرشلل روطسلا نيب ةعساو تافاسم كرتو ءرمحألا دادملاب فورحلا ضعبو باوبألا

 4" لسلسم ( 7481 مقر ) طوطخملا ىلع دوجوملا بولسألا سفن وه حرشلاو نثملا ةباتك بولسأ

 . هيف ةباتكلل لودج مادختسا ةفاضإ عم

 . دحاو عونب حرشلاو يشاوحلاو نآملا يف اهلك ةباتكلاو هب ىنتعم ريغ ينيودت انه خسنلا طخو

 .مس 18,15 ١9 ب(  5١,24 ب !؟”) : قاروألا ددع

 .( 59 : مقر )

 ةراعتسالا طباض حاضيإ يف ةرابعلا طسب

 .(م١الال8) ه97١١؟ ةئس قوتملا يسورديعلا فطصم نب نئمحرلا دبعل

 ايسينيف ةنيدمب ةصاخلا ةيئاملا تامالعلا هيف رهظت يبوروأ قرو ىلع تبتك خسنلا طخب ةخسن

 عباسلا ءاثالثلا موي يف ةخرؤم يهو ةرونملا ةئيدملا يف ةخسنلا هذه تبتك دقو « (ايلاطيإ لامشب )

 يي ةدوسمألا ةاذملا خسانلا مدختسا دقو .«(م1154) ه111// ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو

 . نيوانعلاو تارابعلا ضعب مسر يف رمحألا دادملاو نثملا ةباتك

ورح ةراعتساو ماظن نود اهريبكت وأ تاملكلا ريغصتو روطسلا
 ةيانعلا مدعو ىرخأ طوطخ نم ف

 .مسا"را” ”,١*5 "5 : قاروألا ددع

 .(١ا/9؟ : مقر )

 (م8668) ه١174 ةنس ىفوتملا ينابيشلا لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم باتك 32

 يئاسحألا ىلبنحلا سيره نب ناولس نب هللا ليخد هبتك ليقص يبوروأ قرو ىلع خسنلا طخ بتك
 نأ رهاظلاو (ماا/ك6) مه 1١1/4 ةنس ةدعقلا يذ رهش نم رشع عبارلا مويلا يف هخسن نم عرفو

 . ءاسحألا ةقطنم يف تبتك ةخسللا هذه

 ىلع ةلادلا تايلكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نآملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 نيولت يف ًاضيأ رضخألا دادملا مدختساو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب ةيادبو ةياورلاو لقنلا
 1 . تارابعلا ضعب

 .مس 7٠١,6 اذ 9#ا,5 458 : تاحفصلا ددع

 . ( 25 مقر « ءاتفإلا رادب ةيدوعسلا ةبتكملا )

 ١م



 (ثلاثلا دلجنلا) ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات "6

 .(م9١١٠١) ه٠٠5 ةنس قوتملا يرهوجلل

 رهش نم !4) موي يف هخسن نم خسانلا عرفو كيمس يبرع دغاك ىلعو يخسن ملقب بتك
 نم 5

 .(ما١6١١) (هه8ة5 ةنس

 ةيشماشلا تاملكلاو ءازجألاو لوصفلا نيوانع بتكو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ضعب ةباتك ىلإ ةفاضإ رمحألا دادملاب تاملكلل ةريخألا فورحلا بسح ًايدجأ ةبترملاو ةلادلا

 . ًاضيأ رمحألا دادملاب فقولاو طبضلا تامالعو فورحلا

 مازتلا مدعل يئارولا بولسألاب بوتكمو « نثملا طسو يف رمحألا نوللا دوجول ( عصرم) طخلا اذه

 لعج ام رطسلا ىلع ةباتكلاب همازتلا مدعو ةديج ةقيرطب اهلصو يأ فورحلا ( فيصرتب ) خسانلا

 هدي نأ الإ ديوجتلا لواحي ناك دقو  ةتياث الاكشأ فورحلا ذخأت ملو « ةجرعتم تاملكلا

 بولسسأ نم ريشكو تاساكلا ضعبو ةريخألا نيعلا ةباتكب طخلا عون ىلع ظفاح دقو  ةفيعض

 . فورحلاب لاصتالا

 .مس ارا" ا> 58,74 ب 01/ : قاروألا ددع

 .( 72١ :مقر)

 هلل



 4 (هنم سداسلا ءزجلا)  ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات

 .(م5١١1) ه٠٠14 ةنس قوتملا يرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن نسأل

 ةباتكلا لكش ىلع ظفاحو ًاديج ًامسر ةلئاتملا فورحلا مسر يف خسانلا داجأ دقو خسنلا طخ تخسن

) ديبز ةنيدم يف تبتك رارفصالا ىلإ ليمي كيمس يبرع قرو ىلع تبتك . باتكلا لك يف
 (نميلا

 .(ما؟ا/0) ه554 ةنس يف

 نيوانع ةباتك ِك رمحألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا همسا ركذي مل يذلا خسانلا مدختسا

 . ةياورلاو لقنلا ىلع ةلادلا تاملكلا ضعبو «ًايدجبأ ةبترملاو ةحورشملا ظافلألاو لوصفلا

 طخخلا اذهو ٠ نرقلا سفن نم امهو « 47 لسلسم . 989 ةطوطخم ىلع دوجوملا هبشي خسنلا اذهو

 . ةيانعلاو قنأتلا نم ءىش هيف

 .مساةرالا» "5ر١ 5٠١8 : قاروألا ددع

 .(18517 : مقر « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )

 (هنم يناثلا ءزجلا) راصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا راخزلا رحبلا 17

 .م14190 /ه٠45 ةنس ءاعنص ةنيدم يف ىوتملا (نبلا مامإ ) ىضترملا ىيحي نب دمحأل

 يف هخسن نم غارفلا عقوو «رارفصالا ىلإ هنول ليي كيمس يبرع دغاك ىلعو يخسن طخب بتك

 /ه 01 ةيرجه ةثافامثو عبس ةنس روهش نم وه يذلا نابعش رهش نم تيقب نيرشعل تبسلا موي

 . (نمبلا يف) م1410

 ضعب ةباتكل رمحألا دادمل ذقت انيب نمل علا دادملا هلت مدختسا 0

 .مسا١ار3 ا 58," 1١9484 : قاروألا ددع ا

 .(1418 مقر «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )

 م5



 اذغلا تآلا رمأ نم هنع لثس اهف قخسإ نب نينح باتك نم ةثلاثلا ةلاقملا 1/1

 . لهسملاو ءاودلا رمأو هريبدتو

 .(م41") ه١٠75 ةنس قفوتملا قحسإ نب نينحل

 عساتلا ) يرجهملا ثلاثلا نرقلا ىلإ عجرت حجرألا ىلع دادغب يف مدقلا خسنلا طخب ةبوتكم ةخسن

 . ( يداليملا

 ْ .رفصألا ميدقلا يبرعلا دغاكلاو دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ةنس يف ةخرؤملا 7548 : مقر (ادنلوه) نديال ةطوطخم يف ردانلا طخلا اذه نم رخآ لاثم دجوي

 نب مساقلا ديبع يبأل ( ثيدحلا بيرغ) باتك نم ريبك ءزج ىلع يوتحن يتلاو (م 455) ه5

 . يدادغبلا مالس

 اياوزو ةيسدنه ةقيرطب يه ةيسأرلا فورحلا عم فورحلا نيب ةيقفألا تادادتمالا نأ ظحالي

 . يسأرلاو يقفألا نزاوتلل ةيناسنإلا سفنلا ليمل اليمج نكلو ًافاج اللكش ةباتكلا يطعتو . . ةئاق

 ةلصتملاو ةلصفنملا ءارلاو واولا تالاسرإو ةلصفنملاو ةلصتملا ةريخألا ءاملا فورح كلذ ىلإ فاضي

 هذهو فورحلا تاساكو فلأ ماللاو نوئسلا ةباتك يف ةنورملا طخلا اذه مض دقو . ةلصفنملا لادلاو

 نم يهو ةريخألاو ةيطسولاو ىلوألا نيعلا فرح لامجو ةنورم ظحالي امك خسنلا طخ صئاصخ نم

 بولسألا ةدحوب طخلا اذه زاتميو . ةيثلثلا ميملاو ءاملا فورح ةنورم كلذكو ثلثلا طخ صئاصخ

 طاطخ بتاكلا نأ ىلع لدي امم  روطسلا نيب تافاسملا بسانتو ةرركملا فورحلا لاكشأ هباشتو

 شيلو فاح وأ اناث "نسل لآل: ثيدححلا ظن ) َيُمُس يذلا وه طخلا اذه لعلو  ةدوجم ةباتكلاو

 .(جوزمملا) يمس امبرو نينثالا نيب عمج وه امنإو ًاروقو وأ نيل

 .مس ١؟8,8١ 1١8 : قاروألا ددع

 .(14/18 : مقر «روفرف ةعومجم)

 اهلا



 ءايفصألا ةقبطو ءايلوألا ةيلح 534

 .(م98١1) ه 8٠١ ةنس قوتملا ناهبصألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأل

 يهو (اريدقت) يداليملا رشع يناثلا /يرجه لا سداسلا نرقلا يف مثدق يخسن طخب تبتك هنم ةعطق

 . ةيثيدح ءازجأ يف

 سأر قوتسم لع تيل ةعلاطلا فورح او تاماللاو تافلألاو ةدئاز ةنورم طخلا اذه ْق دهاشن

 كلذكو « ةرييصق فورحلا نيب ةيقفألا تاالاصنتالا نإف كلذكو لوطلا يف ةيواستم تسيلو دلحاو

 اذهلو  ةفلتخم فورحلا لاكشأو ةعرسب بوتكم وهو (  جمدم ) طخ وهف اذهو . تاملكلا نيب

 ةدرفملا ءانلاو تاساكلا نم ريثكو ةريخألا ميملاو ةدتمملا ءاجلا فرحك ياويدلا نمو نونلا فرحك

 .(جوزمم) طخ وهف اذهو « ةرعقملا تادادتمالا ضعبو

 : مس 1 5-3 : قاروألا ددع

 ا ا
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 وو

 ا

 #2 (هنم لوألا ءزجلا) :ةيعفاشلا عورف ىف لماشلا باتك

 هال ةلس قوتملاو دادغبب ةيماظنلا ةسردملا سردم غابصلا نب دمحم نب ديسلا دبعل

 .(م84١1)

 ظيشاو زوي هلنز”يسلتلا يضاق دمحأ نب هبتك كيم دغاك ىلع يسائرلا خسنلا طخ بتك

 /ه #01 ةنس) سمخو نيعبسو ثالث ةنس لوألا عيبر نم رشع يداح تبسلا موي يف ( ناتسزوخو

 ١ .(ما1الا/

 طخ باوبألاو لوصفلا نيوانع بتك اهيب صنلا ةباتك يف طقف دوسألا دادملا خسانلا مدختتسا

 . هسفن طخلاب نيبم ضيرع

 . نملا _زعتب اهأشنأ ىتلا هتسردم يف يلوسرلا رهاظلا كلملا فاقوأ نم ةخسنلا هذه تناك

 اهيف ةلزانلا فورحلاو تافلألا نأل قيلعتسنلا عباط وه يسائرلا خسنلا اذه هب بوتكملا عباطلا نإ

 كلذكو  قيلعتسلا يف اهتباتكل يمدنهلا لكشلاب ةرثأتم تاساكلا رئاود ضعبو  نيملا هاجت ليم

 . يسائرلا طخلا لكش نم ريغي مل ريثأتلا اذه نأ كش الو « ةيطسولاو ىلوألا نونلا ةباتك ةقيرط

 4١. لسلسم « 178918 ةطوطخم رظنا

 .مساالا#« ”ةهر5 5٠١8 : قاروألا ددع

 .( ؟الة5ك : مقر (« دوعس كلملا ةعماج )

 (ءايميكلا لع يف) ةمكحلا حيباصمو ةمحرلا حيتافم

 ىودملا يناهفصألا يئارغطلا دمحم نب يلع نب نيسحلا ليعامسإ يبأ نيدلا ديؤم يقوجلسلا ريزولل
 .(م١75١١1) هه18 ةنس

 .(م11908) ه595 ةنس يف ميدق يبرع قرو ىلع خسنلا طخب حجرألا ىلع قارعلا يف تبتُك
 ضعبو ءازجألا نيوانع ةباتك يف رمحألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . تاعوضوملاو تارقفلا ةيادب ىلع ةلادلا تاملكلا

 اهلكش تابث مدعو دحاولا رطسلا يف فورحلا روص ةءادرو هب بوتكملا مقلا كمس فالتخا ظحاليو

 ةحفصلا سفن يف اهريبكتو ةباتكلا طنب ريغصتو ىرخأ يف اهتعسوتو رطسأ يف ةباتكلا قييضتو
 للا نمت

 .مس 6 75,8 ب ؟87” : قاروألا ددع

 .(؟8"99 :مقر)

 ار ةلطاورءلصار جراما مد عاضالدادازكناص تالا

 يووم !راهجوررمقاما هير الجوهر اليل زجل سامع اوما سس

 ا جلول هلو رادار مادا الور ورزالد 0

 لاا رو مدوها م هلل تل ود شام علشان لاننا 57 مصوره علمتلا دحام دانلو هر حام دوق لال ْ لاما ارالا و يملا دج اموللالا < :ريسيجاسي سا شوا ٠ 0 ام تحياكع د 520 ونا ضو ع
 20 هرىاوزدل الماخ امر يم! حوشلاربعلاك اقراغي| مولد هيض >رسلا ضعالمربعلر كادر[ معنا رحاب دج هناوبلر مز رتل رعلاح هي ظوح اللاوو الا ممطملدلا عقئا سجل لوزا ةةزيال دعا افلماك“ ْ باور .حإو نردالالولا اما )ول ماكان ل مرثالادحا نال | مدحا ةءامادا ملؤلَف
 مو عهاملا, مهيرلا مدل احارشل | هلو محاولا إ رصعنو >ارلاما صعيد
 1 الورع مداد عرقا سلا زورا حشو دعمها
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 لامس د مرقد ا ماهو هيلهاخإ ا هام مكن الف اهمارعد القوع
 ع هوو منوع حاخالف ل عرد ل زاج نرطداعسل وبر عداد قزح ا
 ةبالالباع عاجراوراوالا 0 2 ادرور لس مسعر اقاوإ قمار عمراجزاف

 لإ مالقو امه مرو هال نعالج امتااخا اخ ءاعجاراد قرطدرو او ام امس
 الا ملام رنتلارحامامسا مر كراك بي امراه مخالرا بع
 يااراطو لئزرضر اللا لاو ذارلإ» جلاو ا اعمتتراو هفامل سن
 1 دانلارالا عل جل زير ا دهس اذه امم
 داع مد الغاشم الاوز نئرهادامالل لاش عرالع

 ل ْ

 دعا 5

 01 ١ : اهلسساهوعاكفو رجلي از :

 2 : هزلووكق

 رطل
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 ”حاكرإولارإ ا هاولاإع منول او وااو حاماشاءعزال ٠



 ةرطيبلا باتك نم

 ضارسمألا نم كلذ مثالي امو مقسلاو حيحصلاو ءيدرلاو اهنم ديجلا نم باودلاب قلعتي امو )

 . (اهتامالعو كلذل ةضراعلا بابسألاو اهتيفيكو للعلاو

 . مولعم ريغ فلؤمل
 . حجرألا ىلع قارعلا يف كيمس يبرع دغاك ىلع يسائرلا خسنلا طخب تبتُك

 . (يداليملا رشع عبارلا) يرجحلا نماثلا نرقلا ىلإ عجرت اهتكلو ةخرؤم ريغ ةخسن

 مدختسا .ه٠9” ةنس يف باتكلا يكلتمم دحأ اهبتك ةدالو خيرات ةريخألا ةحفصلا لمحتو

 طخلاب لوصفلا تايادبو مالعألا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نمل ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا

 .٠ هيف

 تاللآ يل ةفرعملا نم هللا بهو ام دعب لزأ مل ٍنإف دعب امأ ..» : هباتك ةيادب يف فلؤملا لاق

 ءانكحلا هفلأو ءاملعلا هفنصو ءامدقلا هعضو امع ثحبلاو صحفلا ديدش رظنلا فيطل ةيسورفلا

 ةنسحلا تايّنلا يوذ نم سارملاو ةعاجشلاو سأبلاو ةدجنلا لهأ هلمعتساو ءالضفلا هلؤادتو

 قرمو قحلا دناع نم ةبراحمو هنيد ءادعأ ةدهاجم نم هباتك يف هللا ضرف امع ةنسحتسملا تاراشإلاو

 يباتك يف هتعنص ام ةبرجتلاو ناحتمالا ىلاعتو هناحبس هللا رهظأ ىتح هليبس نع لضو نيدلا نع

 جاتحي ام مع نونف يف هللا ءالآ يف قدصلاو صالخإلاو هللا ليبس يف داهجلا لهأ جاتحي [م اذه

 معت دارأ نم ئدتبي فيكو ةحلسألاب لمعلاو اهلاوحأو باودلاب ةفرعملا نم دهاجملا سرافلا هيلإ

 . «هانركذ ام عيمجل قفوملا هللاو , برحلا ةلآ نم سرافلا هيلإ جاتحي امو ةيسورفلا

 « سماخلا ءزجلا ؛درولها ةسرهف : رظنا « نيلرب يف باتكلا اذه نم ىرخأ ةخسن دجوت

 . فلؤملا مسا اهيف ركذي مل ًاضيأ يهو ءهههه : مقر

 .مس ا" 154 8١ : قاروألا ددع

 1( 48: مقر اووعس»:كلملا ةعئاج)
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 (باسنألا رحبب بقلملا) فارشألا ةداسلا لوصأ قيقحتل فاشكلا رجشملا باتك 3”

 . لوهجم هتافو خيرات ( ةباسنلا) ينجنلا ينيسحلا يلع نيدلا ديمع نب دمحأ نب دمحم فيلأت

 بسن يف ثحبي باتك وهو (م١٠16) ًابيرقت ءه١٠4 ةنس يف أباب رشع ةسمخ ىلع هبتر
 بسن نع ةذبن مهب قحلأو فانم دبع لآ باسنأ هيف عمج « عورفو راجشأ لكش ىلع نيينيسحلا
 . نييومألاو نييساّبعلا ءافلخلا

 . حجرألا ىلع قارعلا يف يسائرلا خسنلا طخب بتُك

 رشع سداسلا ) يرجمهلا رشاعلا نرقلا ىلإ دوعي اهخسن خيرات نكلو ةخرؤم ريغ ةطوطخا
 . ةيئاملا ةمالعلاو طوطخلا هيف رهظت ثيح ليقص يبوروأ فرو ىلع كيكو +4 (يدالبملا
 باوبألا نيوانعو ءامسألا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نآملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . هسفن قباسلا طخلاب فقولا تامالعو

 اذه نم جرختسي مث (نب) ةملك نم نونلاو ءابلا فرح نيب ةدم دمي ناكو بسنلا خسانلا بتك

 . ةطوطخملا لك يف ىرخأ ءامسأ انم جرخيو نونلاو ءابلا نيب ىرخأ ةرم دمي مث ىرخأ ءامسأ دادتمالا

 عيمج يف بتكي نأ غيرفتلا اذهل رطضاو « ليقث طلبو فيفخ طنب ٠ نيطنب ىلع خسنلا بتكو
 . ةلوهسب اييف ريسي نأ يف بسنلا عرفل عبتتملا دعاسي تاهاجتالا يف عونتلا اذهو تاهاجتالا

 لصو دقو ءابيف دوجوملا بسنلا عورفل ًاقبط ًاصاخ ًالكش ذخأ ةحفص لك يف عرفتلا نأ كش الو

 . الصتم بسنلا نوكيل قفأ طخب ةقباسلا ةحفصلاب ةحفص لك

 مس 1 1١1468 : قاروألا ددع

 . ( 4/77 روفرف ةعومجم )

01 



 نان

 مم

 ( يناثلا دلجملا) ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ

 .(م1115) هالا5 ةنس قوتملا يواضيبلا رمع مامإلل

 ه1448 ةنس يف دادغب ةئيدم يف كلملا ماظن اهسسأ ىتلا ةيماظنلا ةسردملا يف ةبوتكم ةخسن

 . كيعس يبرع دغاك ىلع يسائرلا خسنلا طخب يبلحلا يدرولا لاله نب دمحأ اهبتك «(م58١1)

 ةدعقلا يذ ١١ يف دادغبب ةيماظنلا مالسإلا سرادم مأب » : اهتباتك نم غرف هنأ اهتمتاخ يف ءاج

 : .((م18175) هالهه ةنس

 عماللا ءوضلا : يواخسلا باتك يف ةمجرت هلو ةينيدلا بتكلا ضعب ةطوطخملا هذه خسان فلأ دق

 .(؟١4 ص «يفناثلا ءزجلا) عساتلا نرقلا نايعأ يف

 ناملاو «رمحألا دادملاب ةيلالدتسالا تارابعلا ضعبو ةينآرقلا تايآلاو دوسألا دادملاب ريسفتلا بتك

 . ينبلا نوللا ىلإ لئاملا دوسألا دادملاب ةجودزم لوادج لخاد

 ناولألاو ملقلا كمم سفنب ليكشتلا ىلإ ةفاضإ هتاملكو هفورحل خسانلا هثدحأ يذلا سدكتلا نإ

 هفورح ضعب ةءادر نكلو ليمجتلا دصقي ناكو ( يشولا طخب ) يأ ةاشوم ةحفصلا لعج ةفلتخا

 ٠ دارا انني قف 1 اعبب تافاسملاو تايلكلا ماظتنا مدعو اهلادتعا مدعو

 .مسا/4 1 "ل 1 ١ا/5 : قاروألا ددع

 .(؟"97” :مقر)

 4 (ريخألا عبرلا) ناميإلا بعشل عماجلا

 .(م665١٠) ه 484 ةنس قوتملا يقبيبلا نيسح نب دمحأ ركب يبأل

 يف .(م87١1) ةرجهلل ه8 ةنس مرحم رخآ خيراتب يسائرلا خسنلا طخب ميدق دغاك ىلع بتُك

 ايرتكلا نيدقلا

 قوف طوطخلا ضعبو تارابعلا لصاوفل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 حضاو دودمم طخ انربخأ : لثم ةياورلاو لقنلا ىلع ةلادلا تاملكلا ضعب تبتُكو « تايلكلا

 يتلا ةميدقلا جهانملا دحأل ًاقفو ةلقتسم نيوانعب ةلقتسم ءازجأ يف تبتُك ةطوطخملا نأ ظحاليو

 . (يداليملا رشع يناثلا ) يرجهلا سداسلا نرقلا لبق ام تاطوطخم ضعب يف تفرع

 (رودملا طخلا) هيلع قلطي نأ نكميو ةيرئادلا تاهاجتالا هيف ديزتو ةنورملا هيف رثكنو عربا

 يعقرلاو يبرغملاو يثوكلاك ةفاحلا طوطخلا نم هريغ ىلإ ةبسن

 .مساهر,ها<« 6 ا : قاروألا دلع

 "ا
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 دا قل بيانا بجايم ربتع ادم
 - هيف شفا باعت ءلشموفزمد) بكر "بج انافرج

 1 اظلم واب راس

 0 ا ازعل“
 0 ىيندت و هلاربعيزع ريش وب توج اوبال لاقف مشرع دو اى.لزع 2 هبعشل 0

 01 ليو طو اطال اربعولا زر خا 4نجوم حب ا

 0 وناجنا رب ارسل لون زاسمل فاس الاو مر اد ا
 2 كفرعإل ءاولسعإلا ل 00 صاح ْ



 ةسامحلا باتك اناا

 .(م845) ه 71 ةنس قوتملا يئاطلا سوأ نب بيبح مامت سأل

 نم ةريخألا ةرشعلا يف هخرأو خسنلا طخب ميدق يبرع دغاك ىلع بجر نب ةقدص نب دمحم هبتك

 ةنس يف ةخرؤم ةزاجإ (أ» ىلوألا ةقرولا يف « قشمد ةنيدم يف (م91١١1") ه889 ةئس نابعش

 ةنيدم يف فوتملا) ةيونان نب يقابلا دبع نب يلع نب كرابملا نب يلع طخب «(م1195) ه هوا“

 ش 811784 ما ”ةنلس قنات

 ةنس قوتملا باشخلا نب دمحم يبأ ىلع هتءارق قحب « ١5158 ص « 4 ج ءظافحلا ةركذت : رظنا

 . دادغبب ( يداليم )١١17/7 م هال

 نيوانع ةباتك يف رمحألا دادملاو « نتملا ةباتك يف ينبلا نوللا ىلإ لئاملا دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 لباق يتلا خسنلا يف تاءارقلا فالتخاو نتملاو يشاوحلا ىلع تاقيلعتلاو حورشلا ضعبو باوبألا

 نسح يف ةلقم نبا ةيرظن ىلع ( عابشإلا )و ( مامتإلا ) نم اهقح فورحلا هيف ذخأت خسنلا اذه

 ةنسحتسمملا تادملا وهو ( ليصنتلاب ) زاتمت ةباتكلا عضو نسحل ةبسنلاب كلذكو فورحلا لكش

 ( قيرفتلاب زيمم ) يديحوتلا ةيرظن ىلع هنأ امك « ةدّيج ةقيرطب فورحلا لصو وهو ( فيصرتلا )و

 نيزمو ) ةمات ةقيرطب ةلسرم فورحلا بانذأ نأ يأ ( قيقدتلاب دوجمو ) ةمحازتم ريغ فورحلا نأ يأ

 طخلا اهب فصوي ناك يتلا يه فصولا يف ةقيرطلا هذهو . ةحوتفم نويعلا نأ يأ ( قيرختلاب

 . ًايدق

 .مس اال >> "غال 86 : قاروألا ددع

 .(١ا/81 :مقر «ءةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )

1 

+ 



 ْ 4« (هنم ءزج) حيحصلا عماجلا م10

 (مماله) ه١751 ماع قوتملا يريشقلا جاجحلا نب مسمل

 يرجفهلا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ عجري يسلدنأ طخب كيمس يبرع دغاك ىلع بتك

 يف) ثيدحلا رادب ؛(م17ه) ه 517 ةنس يف ةخرؤم تاعامس هيلع « ( يداليملا رشع ثلاثلا )

 .( بلح ةئيدم

 تاملكلا ضعب بك هنأ الإ صنلا ةباتك يف ينبلا نوللا ىلإ لئاملا دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . خلإ ... (انثئدحو «انربخأ» : لثم ضيرعلا مقلاب

 هيف ءارلا فرح نألو « يسائرلا طخلا نم بيرق هنأل ديوجتلا نم ءيش هيف يسلدنألا خسنلا اذه

 ملو “ مقرك ةفرحملا لادلا مسر نم صلخت دقو « تاساكلا ريودت عم بسانتم ريودت عم ةن

 . فاكلا وأ ىلوألا نيعلا سأر روطي

 .مس ا", 174,١ 194 : قاروألا ددع

 .("37* :مقر)

 ىنطصملا قوقح فيرعت يف افشلا نا

 .(م49١١) هه44 ةنس قوتملا يتبسلا يبصحيلا ىسوم نب ضايع يضاقلل

 ها/17 ةنس ىلوألا ىدامج ه يف ةخرؤمو يسائرلا خسنلا طخبو ميدق يبرع دغاك ىلع تبتُك ةخسن

 : يرمعلا دجسملا ىلع ةطوطخملا هذه تفقو «ابهتباتك يف دوسألا دادملا خسانلا لمعتساو (م117)

 .(ما158) هالكال ةنس يف بلح ةنيدم يف

 تادادتمالا ضعبل ًاكمس خسانلا فاضأو « ةباتكلا يف ليمجلا يماشلا بولسألا وه بولسألا اذه

 ةطوطخم رظنا ) تاعوضوملا نايبلو ئراقلا هابتنا بذجلو ليمجتلا فديه ( ثيداحألاو لوصفلل ) ْ

 8١(. لسلسم . 7578 ةطوطخملاو 0" لسلسم .« 5 |

 .مس 48,71 175 5٠١4 : قاروألا ددع

 .ذ .(؟1١؟6 :مقر) ْ

1 
: 
1 
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 #2 ةيوفطصملا رابخألا حاحص نم ةيوبنلا راونألا قراشم 0

 .(م589١؟) ه٠568 ةئس قوتملا ٍيناغصلا دمحم نب نسحلل

 ةنس ةجحلا يذ 8 يف قشمد ةنيدم يف يننحلا ينصلا نب ىيحي يسائرلا خسنلا طخب اهبتك ةخسن

 . كيمسو ميدق يبرع دغاك ىلع .(م1811) ه8

 لوصفلاو باوبألا نيوانع ةباتك يف رمحألا دادملو صنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا لمعتسا

 ١ . ةيوبنلا راثآلا اهنم قتسا يتلا ثيدحلا بتك زومرو

 فورح ةباتكب نوكيو تسرهفلا يف ميدنلا نبا هركذ يذلا ( عصرملا طخلا ) وه يسائرلا خسنلا اذه

 روطسلا ىلع فورحلا هذه رشتنتو  هريغب وأ طخلا عون سفنبو ًاكمس رثكأ ةطقب ةباتكلا نيب ةدرفم

 اذه يف خسانلا طخو . ةعصرم ةحفصلا ودبتف ةفورعم تاراصتخا وأ زومرك نوكتو  لمجلا نيب

 . ذيج ريغ طوطخملا

 .مس 18,481 551١8 : قاروألا ددع

 ل

 .(ما7١؟50) ه5848 ةنس قوتملا ييمزغلا يدهازلا دمحم نب دومحم نب رات

 ء خسنلا طخب لوصفلا نيوانعو تاملكلا مظعم يف طيقنتلا لامهإ عم يسائرلا خسنلا طخب ةخسن

 يئاّرسلا نمحرلا دبع نب ناولس نب مهاربإ ديعس وبأ ناولألا دّدعتم كيعس يبرع دغاك ىلع اهبتك

 ملع وهو «بلح ةئيدم يف (م1985) ها1/84 ةنس بجر ١5 يف اهخسن نم غرف يذلا

 . فورعم

 ةمات ةفرعم عم اهنيسحتو اهطبضب ماقو ةحيلملا خسنلا لصحو ...و : لاقف يواخسلا هل مجرت

 لاقو) ...رعشلا مظنو بوسنملا ةباتكو هسرد ميديو ريغصلا يواحلا ظفحي نّمم هنوكو هقفلاب

 هبتك عيض هدلو نأ دافأو همظن نمو هدئاوف نم تعمس لاقو ... انخيش ركذ دقو ( : يواخسلا

 .(905 ص «١ج> «. يواخسلل عماللا ءوضلا :رظنا) ©«... هدعب نم

 هاجت ليم اهيف ةلزانلا فورحلاو تافلألا نأل قيلعتسنلا عباط وه خسنلا اذه هب بوتكملا عباطلا نإ

 نونلا ةباتك ةقيرط كلذكو « قيلعتسنلا يف اهتباتكل يسدنهلا لكشلاب ةرثأتم تاساكلا ضعبو نيملا

 مقر طوطحمل رظنا . يسائرلا طخلا لكش نم ريغي:مل ريثأتلا اذه نأ كش الو ةيطسولاو ىلوألا

 "ل

 .مسا148,؟ ا 51 7581 : قاروألا ددع

 .( أة1ؤ/6 : مقر )

 ديزل نقاب 6 كام ءلسن كدااسنارمدشا تلا
 ل 1 ا

 ظ تم |ذاةريرهوب 1 نذدوللا ل وهب اما ولوقن اريل محمر اذا 0 يدر ةعارسل يلع تيل سا لئامزضوعاا نر 00 1 ا 7 0 0 00
 جيب واع ناش داما لرش ارم هدلابا و ذَوعَتَت بج

 0 داقوباف 5 تار اثاث لضؤم دنا ارلاسؤان كيرلا جا 0
 يضلولعلا بغاز سرح دبر كيج 0 0 نانفاا و اانا سنتين عؤمل بادي ' ي ثوملا 00 0

 لضإي الفت دلم ةرطذم ال اذارجس »ارم ناز : لسبب

 00 1 ببذ اوسارمت ىلع يبتسم
 ا 3 00 مآ 0

 2 0 ًأصاذا ةريرحوبأم اسبح
 27 ناك 0 : اذان نجار صاذا ةزيرعربا ل

0 0 
 0 3 ا
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 ةيوفطصملا رابخألا حاحص يف ةيوبنلا راونألا قراشم

 .(م5805١) ه٠58 ةنس قوتملا ٍيناغصلا دمحم نب نسحلا فيلأت

 غرف يذلا ببطتملا نيدلا فرش نب دمحم هبتك يسائرلا خسنلا طخب كيمس يبرع دغاك ىلع بتك

 . حجرألا ىلع ماشلا يف (م#188) ها/85 ةنس ةدعقلا يذ لئاوأ يف هخسن نم

 باوبألاو لوصفلا نيوانع ةباتك يف رمحألا دادملاو نملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ١ .طبضلا تامالعو

 .مساالره >5 ١4١ : قاروألا ددع

 .("48 : مقر

 ليزاتلا قئاقح نع فاشكلا

 2 .(م1144) هه8# ةنس فوتملا يرشغزلا مساقلا يبال

 يولعلا يشحو نب بويأ نب دمحم هبتك . يسائرلا خسنلا طخبو كيمعس يبرع قرو ىلع بتك

 ٠ اريدقت (يداليملا رشع عبارلا) ةرجهلل نماثلا نرقلا يف بلح ةئيدم يف يعفاشلا

 تاملكلاو تارابعلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو تملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . ةياورلاو لقنلا ىلع ةلادلا

 ةفيطل تافاسم طاطخلا لعجو ةعس هيف يأ ( جفرحم طخ ) وهو اياوزلا مادختسا طخلا اذه يف لقي

 دحاو كمسب ةبوتكم اهنأكو ودبت ةباتكلا لعج ام ملقلا ةطق فيرحتب مهب لو مالكلا عطاقم نيب
. 

 ةيامن يف ةباتكلا ىلع ظفاح دقو هجيسن ةدحو ببسب هب سأب ال ماعلا هلكش نكلو دوجم ريغ طخلاو

 .اهرخآ ىلإ ةحفصلا لوأ نم تاياهغلا ةيواستم تدب ثيحب روطسلا

 مس .1الوه >4 8٠" : قاروألا ددع

 1١١5(. مقر)

 ينابتلا هجوو ينامالا زرح
 )١١94(. هه٠9 ةنس ىوتملا يبطاشلا ةريف نبا مساقلا يبأ خيشلل
 خسنلا طخ نتللا بتكو ةرسمحلا ىلإ ليمي هضعب ميدق يبرع دغاك ىلع ةطوطخنا 550
 بهذملا ةزاجإلا طخب نيوانعلاو قيلعتلا طخب يثاوحلاو
 فورسحلاو تاملكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نآملا ةباتك يف دوسألا 2 خسانلا مدختساو
 . ةفلتخم تاهاجتا يف ةبوتكم ةيشاحلاو

 . ًاريدقت ( يداليملا رشع عبارلا ١) يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ عجرت ةخرؤم ريغ ممل نم ع
 نميألا رطقلا ليم ىلع ةباتكلا يأ ةيرطقلاو ةيسأرلاو ةيقفألا ةباتكلا بولسأ خسانلا ره
 دقو نيوانعلل هزاجإلا طخ كلذكو قيلعتلا يشاوحلا يو خسنلا نتملا يف مدختساو رسيألا 0
 دقو  عاونألا عيمج يف ديج هطخف ةيطخلا ةباتكلا يف هتعارب 2 رهظأو ٠ :يزازللا مسي ناك
 ىهف . 77 لسلسم ..47 ةطوطخمنا رظنا . حرشلل ًاناكم كلذب ًاكرات نآملا روطس نيب ةفاسملا عسو

 .مس ١ه,ها 5١,5» 11ا/ : قاروألا ددع

 "نس

 *١٠١



 (نماثلا ءزجلا) حيحصلا عماجلا 4

 .(م0!41) ه1؟٠5 ةنس قوتملا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع ىبأل

 ىلاعت هللا ىلإ ريفلا دبعلا ١ « كيمس يبرع دغاك ىلع اهبتك يسائرلا خسنلا طخب ةيكولمم ةطوطخم

 (توناجحب أبقم ناك دمحم نب يلع تومي ال يذلا يحلا هبر وفع يجارلا ريصقتلاب فرتعملا

 .(م5954١) ه488/8 ةنس ةرخآلا ىدامج ال يف اهخسن نم غرف « (ماشلا)

 تامالعو تاءارقلا فالتخاو ةياورلا حاطصمو باوبألا نيوانع ضعبو دوسألا دادملاب نملا بتك

 .رمحألا دادملاب طبضلا

 فالتخاو تاساكلا عاستاو تاماللاو تافلألا لوط رصقو اهنيب ةفاسملا ةدايزو فورحلا طم ظحالبو

 « ةحفصلا سفن يف اهتاليثم نم رثكأ فورحلا ضعب كمسو ةرسكلاو ةحتفلاك ليكشتلا تاهاجتا

 ريغ فورحلا نكلو كلذك تادادتمالا ضعب كمس ةدايزو ليمجتلل ةعسوتلا خسانلا لواح دقو

 . ءادألا ةديج

 .مس 1١8,6 ا ”الر#" /١51  : قاروألا ددع

 .(؟؟١51 مقر)

 رشعلا تآارقلا يف زونكلا حيتافمو زومرلا لح 2

 نرقلا نم لوألا فصنلا يف ًايح ناك « قشمد ءاملع نم) يزيربتلا نيدلا لامج نب رهاط الم
 ( يداليملا رشع سماخلا /يرجهلا عساتلا

 طوطخلا هيف رهظت ثيح لوقصم يبرع دغاك ىلع ليمجلا يسائرلا خسنلا طخب ةبوتكم ةطوطخم
 ًابرشم يرداقلا ًانطوم يتشمدلا ًادلوم يصمحلا ساعدلا نب دمحأ نب رداقلا دبع اهخسن « ةيئامل
 7 ,(م18١1) هوه ةنس نابعش رهش نم رشع يناثلا مويلا يف قشمد ةنيدمب اهتباتك نم غرفو
 هنع لاق يذلا يزغلل ةرشاعلا ةئاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا باتك يف روكذم ةطوطخملا هله خسانو
 خيش سورد رضحو قشمد ( خسانلا ساعدلا نبا ينعي) لخد» :(184 ص . ناثلا ءزجلا يف

 ديفملا بدأ يف ديضتلا ردلاب ىمسملا هفلؤم نم نيتخسن هطخب بتكو دلاولا مالسإلا
 . ( . . ديفتسماو

 نب ردب نب دمحأ نب دمحأ روهشملا ملاعلا طخب هفلؤمو باتكلل ظيرقت ةطوطخلا ناونع تحت دجوي
 ءزجلا) ةلاحكل نيفلؤملا مجعم باتك يف روكذملا ) يتشمدلا يرعشألا يعفاشلا ئرقملا مهاربإ
 ١5,7(. ص لوألا

 تارقفلا نيوانع ةباتك يف رضحألاو رمحألا دادلاَو نثملا ةباتك يف قماغلا ينبلا دادملا خسانلا مدختسا
 . يسائرلا خسنلا طخب ةمهملا تالكلا ضعبو

 . ةفورعملا سراهفلا يف ًاركذ هنم ىرخأ ةخسنل دجن مل .ًادج أردان باتكلا اذه دعيو
 اهيف ةروكذملا فورحلا سفن ديوجت عبتا خسانلا نأ دجت . ١1١١ لسلسم ؛« 567 طوطخلا رظنأ
 . ديج ةطوطخملا طخو نونلاو ميملاو ءارلا يهو

 .مس ١1"ر6* 50,8 47 : قاروألا ددع

 .( 1/59 روفرف ةعومجم )



 ثيدحلا بيرغ ٌءك
 .(م4878) ه114 ةنس قوتملا يدادغبلا مالس نب مساقلا « ديبع يبأل

 . باتكلا رخآ ىلإ (دنحملا ةعبط) ثلاثلا ءزحلا نم 758 ةحفص يف أدبت باتكلا نم ةعطق

 «(ما490١١) هه47 ةنس «. كيم يبرع قرو ىلع تبتك « لوكشم سيفن يخسن مقب يهو

 هتلباقم دعب باتكلا ىلع ةدايز ةخسدلا رخآ فو ضرغا ملقب ثيدح لك ةيادبو « دوسأ دادمب يهو

 . ةئاهسو نيسمخحو ىدحإ ةنس دادغبب ةيماظنلا ةنازجلا يف
 عسم فاح هكيمسو مقلا عيفر ثدحأو .روطتملا يبرغملا بولسألا وه طخلا اذه بولسأ

  لفسأ نم ةفوقعملاو ىلعأ نم ةسورملا تافلألا يف اهدهاشنو  ةيربإ الاكشأ ( ةيسأرلا فورحلا

 ضعبل هيف غلابملا عاستالا كلذكو ةيطسولا نيعلا نم ىلعألا ءزجلا مسر يف طاطخلا فرطت ظحالنو

 ريغ ةباتكلا نكلو ةقيضو ةمظتنم رطسألاو « تاياهنلاو تايادبلا ضعب فييست عم تاساكلا

 تاياهنلا ضعب دنع ديلا قالطإ ببسب ةعرسلا عباط ةباتكلا ىلع بلغيو  رطسألا ىلع ةميقتسم

 ةلوصوملاو ةلوصفملا تافلألا لكش ىلإ رظنلاب ( بعشم ) طخ وهو رخآلا اهضعب ىلع طغضلا وأ

 . اهتايابنو فورحلا تايادبو

 .مس ١1ا/ ا 58  ؟اا/ : قاروألا ددع

 .(ةلمكك : مقر « دوعس كلملا ةعماج )
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 4# رداصملاو ءامسألا ةيئبأ

 .(م١5١١) هه8١ ةنس قوتملا عاطقلا نبا ءرفعج نب يلعل

 . نآلا ىتح اهنم ىرخأ ةخسن ىلع رثعي مل ةردانو ةديرف ةخسن

 اهسسأ ىتلا ةيلماكلا ثيدحلا رادب (م1١؟88) ه568ا/ ةنس ناضمر رهش يف خسنلا طخ تبتك

 . لوقصم يبرع فرو ىلع (م15198) ه 517١ ةنس يف ةرهاقلا ةنيدم يف :يبويألا لماكلا كلملا

 58 لسلسم (نوفرفق 4 /؟5) ةطوطخملا ىلع دوجوملا ( ثدحملا ) طخلل روطت وه خسنلا اذه

 نارودو فورا نيب تالاصتالا ةنورم يف روطتلا ثدحو  يرجه لا ثلاثلا نرقلا يف بوتكملا

 يف قنأتلاو  ةقلعم ةطرشك ةيطسولا نيعلا فرح مسرو  ةيطسولا. فاقلاو ءافلاو واولا سأر

 مقر ةطوطخم تبتك بولسألا سفنبو ) ليكشتلاب دئازلا ماتهالا عم ةلصتملاو ةلصفنملا لادلا ةباتك

 11 اسم اكل

 .مس ١ال,4 >1؟5,7 1157 : قاروألا ددع

 .( 48 مقر « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )

 بارعإلا ةعنص ْق لّصفملا

 .(م1144) ه9 ةنس ىفوتملا يرشحتزلا يمزراوخلا دمحأ نب رمع نب دومحم مساقلا نبأل

 ىلع رصم يف .( م6 ) ه519 ةنس يف يسائرلا خسنلا طخ كيمس يبرع قرو ىلع تبتك

 تاءلكلا ضعب ةباتك يف رمألا ها نتلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا. مدختساو حجرألا

 . تارابعلاو

 (هاعم) طقللا نأ 5 هكيمسو ملقلا هيف عرابلا 0-5 ةباتكلا يف هقنأتو خسانلا ةيانع ىرنو

 ةلحاو تسيل تاماللاو تافلألا ةماقتسا نأو  نيعلاو لوألا ءافلاو ميملاو واولا سومطم يأ

 1 ةباتككلا يف يماشلا بولسألا وهو بيرك تاساك. كلذكو

 . مس 1376 38 1 ا ددع

 6 مقر )
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 ةيناطلسلا ماكحألا

 .(م88١٠) ه٠148 ةنس قوتملا يدروامل دمحم نب يلع نسحلا يبأل

 دادملاب نّملا بتك دقو رارفصالا ىلإ هنول ليمي كيمس يبرع دغاك ىلع يسائرلا خسنلا طخب ةخسن

 دقو يبهذلا دادملب ثلثلا طخ تبتكف تارابعلا ضعبو لوصفلاو باوبألا نيوانع امأ دوسألا

 . ةريغص ءاقرز ةرئاد اهطسوتت ةبهذمو ةرهزم رئاودب تارقفلا ضعب لصاوف تنيز

 ديفح فهرم نب دمحم ركب يبأ دلو وهو ) ذقنم نب سراوفلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحأ اهبتك
 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا يف اهخسن نم غرفو (روهشملا فلؤملا ذقنم نب ةماسأ

 . ةرهاقلاب تبتك اهنأ رهاظلاو .(م118*) ه5

 نيب تافاسملا يف دازو عسوم يأ ( جافرخلا طخ ) يأ ةلسرم ةباتكلا لعج خسانلا نأ ظحالنو

 ةعلاطلا فورحلا يف رغصو تاساكلا يف عاستا ثدحف هيلع كلذ رثأ دقو تاملكلاو فورحلا

 .88 لسلسم « "الا/ل4 ةطوطخملا يف كلذ سكع انيأر دقو « تاماللاو تافلألاك

 .مس !١؟ا "1,545 : قاروألا ددع

 .(5“8 /1494 مقر «.ءاتفإلا رادب ةيدوعسلا ةبتكملا )

 دهاوشلا حرش رصتخم نم دئالقلا دئاوف باتك

 .(م١1581١) ه488 ةنس قوتملا ينيعلا دمحأ نب دومحم يبأ نيدلا ردب فيلأت

 نب دمحم نب دمحم هبتك « (ةرفصلا ىلإ هنول ليمي) ميدق يبرع دغاك ىلع « خسنلا طخب بتك
 خسانلا لعلو ,«(م1784) ه 851 ةنس ناضمر /!١ يف هتباتك نم غرفو يعفاشلا يرمغلا رمع

 رمغ ةينم ةدلبب ًابيرقت 8١ ةنس دولوملا يعفاشلا يرمغلا يطساولا دمحأ نب رمع نب دمحم دلو وه
 7" ؛8 ج عماللا ءوضلا :رظنا .ء(رصمب ةلحملا) يف (م545١) ه4549 ةنس قوتملاو

 ش د قراكسلا

 . دهاوشلاو تاميلكلا ضعب ةباتكل رمحألا دادملاو ء نتا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 يف اهنم رثكأ اهنأ الإ « ه5 لسلسم .711 ةطوطخملا لثم يهو طيقنتلا لامهإب زاتمت ةطوطخملا هذه

 قحاللا كاردإو قايسلاب ةلوهسب صنلا ةءارق عيطتست كنإف لامهإلا اذه مغر  طيقنتلا لامهإ

 . قباسلاب

 .مس امره ا>؟ال,5 ١45 : قاروألا ددع

 ,.( ؟55 مقر )

١٠ 
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 نح

 (اهنم ءزج) ةيربلا ريخ حدم يف ةيردلا بكاوكلاب ةموسوملا ةدربلا ةديصق سيمخت
 .(م194١) ه"594 ةنس قوتملا يريصوبلا ديعس نب دمحم هللا دبع يأ .نيدلا ةفرشل

 نولملا يفاحيرلا طخلابف ةديصقلا ردص امأ « دوسألا دادملاب يسائرلا خسنلا طخب سيمختلا بتك

 . ينيودتلا قيلعتلا طخب حورشلاو تاقيلعتلا ضعب يشاوحلا فو « دوسألا نوللاب اهزجعو ةرمحلاب

 تاسيبأ ةفرخزل قرزألا دادملاو يبهذلا دادملاو ناولألا ددعتملا ميدقلا دغاكلا طاطخلا مدختسا

 ١ ةسمخملا ةديصقلا

 ةرهاقلا يف تبتك اهلعلو « ( يداليملا رشع ثلاثلا ) يرجهلا عباسلا نرقلا ىلإ اهخسن خيرات عجري

 . ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرمب اهميمرت مت دقو

 (ةعبشم ) ريغ فورحلاف اذهو ةيخسنلا ةباتكلا يف هكيمسو مقلا عيفر مادختسا يف خسانلا قفوي مل

 فورحلا ءازجأ بتكي وهو هدي يف ملقلا زتها دقف يناحيرلا امأ « ةلقم نبا يأر ىلع ( ةلماك) ريغو

 بتك دقف اذهلو ًاكربت بتكت ةديصقلا هذه تناك دقو  تاساكلا عيمجو ءاحلا سأرو نيعلا سأرك

 ةطوطخملا رظنا) « ةباتكلا يف يماشلا بولسألا وهو « ناكمو نامز لك يف خسنلا فالآ اهنم

 .(178 لسلسم 7775 ع #8* لسلسم 5

 .مس ١9,5 ”الر” ؟؟” : قاروألا ددع

 .(؟"؟؟همقر)

 4» حيحصلا عماجلا حرشل حيضوتلا
 .(م١1401١) ه4١٠48 ةنس قوتملا يراصنألا نقلملا نب يلع نب رمعل

 طخ .ناولألا ددعتم قرولاو « ةيئاملا طوطخلا هيف رهظت ةرهاقلاب كيمس يبرع قرو ىلع بتك

 ٍناحيرلاو ثلثلا يطخم بهذلاب باوبألا نيوانع تبتك دقو طيقنتلا لامهإ عم يبائرلا خسنلا

 .رمحألاو قرزألا دادملاب اهضعبو

 . دوسألا دادملا نتملا ةباتك يف خسانلا مدختسا

 تاءارق ةلمج اهيلع « (يداليملا رشع عبارلا) يرجحلا نماثلا نرقلا ىلإ عجرت ةخرؤم ريغ ةخسن

 . هدلو ىلعو هسفن فنصملا ىلع رصعلا خويش

 قايسلاب ةباتكلا أرقتو )١( ماجعإلاو طقنلا ينعي « مكبتك يف زيينوشلاو مكايإ : لوقي نومأملا ناكو

 ةطوطحم رظناو كلذ كردتل نيريخألا نيرطسلا أرقت نأ عيطتستو قباسلا ةفرعمب قحاللا لاسرإب وأ

 . طيقنتلا لامهإ يف اهم رثكأ اهدجت 265٠ لسلسم «5

 . مس امرك اك ؟”"ةر5 اا : قاروألا دادع

 .(07 مقر)

 . ”اا/ل / 4 ديرفلا دقعلا

 ا 3

 ا 1 ا جما لال ب سس كسل نا

 0 د

 زي عيس طن وب ان جوس راه لحل اوروهلا صال ش

 ل ناعلاوأ ا
 قل 0-1 ئ

 ا لس انيوترحو هللا اسصرأ قواد دان انرفاسرعس 0
 0 تمارس ناز باقعالا زبد دهر انوا الل

 مح 0 0
 1 دج اورصعلا اسيهارقو اهرداف هدد سوع هر لفو

 س 1 مب ايهن , ءءاوع دل نع )داو اون اسيؤيزعةانطلا
 اسرقف اولا رداوعوباو رين اجت اوبأ اماملاجحر

 ما كماولا يو

 , نيل | لاهو هلايسفما ماع دعانا درتحو
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 (هنم ثلاثلا ءزجلا) حيحصلا عماجلا

 .(م4108) ه؟١5 ةنس قوتملا يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب مسمل

 يسائرلا خسنلا طخ « ةزيسمتملا ةيئالا طوطخلا هيف رهظت ثيح كيمس يبرع دغاك ىلع بتك

 رشع عبارلا ) ةرجهلل نماثلا نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو ةلماك ريغ اهنأل ةخرؤم ريغ ةطوطخملاو يكولمملا
 . حجرألا ىلع رصم وأ ماشلا يف تبتك ( يداليملا

 عوشب تارقفلا ضعب تايادب ةباتك يف رمحألا دادملاو نآملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . هسفن طخلا

 ( ففخملا طخلا) ىمست تناك ةباتكلا هذه امبرو « يماشلا بولسألا وه ةباتكلا يف بولسألا اذه

 نم هلكش برقو رئاودلا مادختسا نم ففخت وأ « ديعقتلاو ديقعتلا لاقثأ نم ففخت يذلا .يأ

 ةقيرطو تاساكلاو فلألا هفورح نم هيف نأل يسائرلا خسنلا نع دعتبي مف كلذ مغرو « فافجلا

 ,25556 28١ لسلسم . 7578 ةطوطخم رظنا) سمطلاو ءارلاو لادلاو نيعلاو ءاحلا ةباتك

 م1 ام

 .مس 18 7758 : قاروألا ددع

 .(4 /؟55 : مقر «روفرف ةعومجم)

 ةيادلا حرش يف ةيانكلا

 .(م١1"44) هال48 ةنس قوتملا يسوبحملا هللا ديبع نب دومحم

 3 « ةارمب ةيخيش نامرفلا ةسردم يف خسنو « ينيودتلا خسنلا طخب لوقصم فيفخ قرو ىلع بتك

 .(م55١ا!) هما ةنس رفص رهش نم نيرشعلاو سماخلا نينثالا موي

 . حيحصت اهيلعو ةرمحلاب تارقفلا ةيادبو نيوانعلاو دوسألا دادملاب ةخسنلا تبتك

 . مس اال ان "ع8 ا : قاروألا دلع

 6917١(. مقرر
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 (لوألا ءزجلا) ةيادهلا حرش يف ةيانعلا

 يف) ةيادهلا باتك ىلع حرش وهو (م 1784) ه185 ةنس قوتملا يتربابلا دومحم نب دمحم نب دمحم
 .(م91١1ا0) هه917 ةنس قوتملا ينانيغرملل ( يننحلا هقفلا

 . ةيئاملا طوطخلا هيف رهظت ثيح كيم يبرع دغاك ىلع خسنلا طخب تبتك
 م9568 ةنس لاوش 4 يف اهخسن نم غرف يذلا ىوايسدلا فسوي نب دمحم نب دمحم اهبتك
 .,(ماهال)

 (رهاقلا زيزعلا ةردق ىلع ةلالدلا يف رهازلا رهزلا » ب هامس ًاباتك ةطوطخلا هذه خسان فلأ دقو
 .( 458 ص غ قاعلا ليذلا « ناملكورب رظنا) -(م16105) ه984 ةنس يلاوح كلذو

 خسانلا مدختساو « ةددعتم ناولاب ةنولمو ةيتابنو ةيسدنه موسرب ةفرخزمو ةبهذم ناونعلا ةحفص
 وأ تارقفلا ةيادب ىلع ةلادلا تاملكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نثملا ةباتك يف دوسألا دادملا

 . تاعوضوملا

 امم ةعفترم نوئسلا نأ ظحاليو اهريغصت عم فورحلا ةباتك يف قنأتلا مدعو حوضولا طخلا بولسأو
 .ه5 لسلسم .8018 مقر طوطخملا ىلع بولسألا اذه ظحال «نثملا ةءارق لهسي

 .مس اما« الا ا#”١ : قاروألا ددع

 .(4 ١9/ مقر ءروفرف ةعومجم )

 يواتفلل يواحلا

 .,.(م8١16) ه١١9 ةنس قوتملا يعفاشلا يطويسلا نيدلا لالجل

 نسب دمحم نب دمحأ هبتك « ةيئاما تامالعلاو طوطخلا ضعب هيف رهظت بوروأ قرو ىلعو خسنلا طخب
 ةنس نابعش رهش نم عساتلا يف هخسن نم غرفو يعفاشلا يلهدبلا ناولس نب دمحم نب مثادلا دبع
 . ةرهاقلا ةئيدمب رهزألا عماج ةروصقمب كلذو (م1604) ه5

 لوصفلا نيوانعو صنلا لوادج مسر يف رمحألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختتسا
 . تارقفلا ضعبو باوبألاو

 خسانلا نأ الإ . ه5 لسلسم . 4 ١19/ مقر ةطوطخملا هب بوتكملا بولسألا هباشي بولسألا اذه
 اهتلعج ىتلا ةعرسلا نم ءىشب ةبوتكم اهنأل فورحلا ةعفرت ىلإ هرطضا امث فورخلا ليكشت داز
 ش . ةروكذملا ةطوطخملل هباشم ةبوتكملا ةينكلاو اهقاروأو اهرطسأ ددعو ةينيودت

 .مس ١4,5 9,"5 184 :قاروألا ددع

 .(601/8 مقر .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج)



 ةا/

 .(م1918) ه1 0#/ ةنس يدنهلا هللا دبع نب كرابملا نب ريشبلا هبتك نسح ىخسن طخب بتك

 ةنولم ةجودزم لوادج لحاد تايآلا تبتكو ةددعتم ةيئادب ناولأب ناتفرخزم ناتلوألا ناتحفصلا

 . رفصألا دادملاب ىلوألا ةثالثلا تاقرولا يف الإ فحصملا لك يف رمحألا دادملاب

 « تايآلا لصاوفلو تازمهلل رفصألا دادملاو ةينآرقلا تايآلا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ١ . فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصإل رمحألا دادملاو

 . ةصاخلا ( هللا همحر) زيزعلا دبع نب لصيف كلملا ةبتكم نم فحصملا اذه

 فورحلا لك ةباتك يف كمسلا دحوت اهنم ةريثك تافص يف يبرغملا طخلا نم ينادوسلا طخلا برتقي

 تاساكلا ةباتك يف ةحضاو ةنورم طخلاب نأ الإ  ةيواستملا ةيلاعلا تاعونتلا ةقيرطب نينستلاو

 تدحو دقو . اهضعبب فورخلا تاالاصتاو ةريخألا نيعلاو ماللاو لصفنملاو لصتملا نونلا فرحك

 . 58 لسلسم ( 4 /؟5 مقر طوطخم رظنا ) طخلا اذه نم دوجأ يرجهملا ثلاثلا نرقلا يف طوطخ

 همس 1 طل 1 ع قارزألا فوغ

 .(؟86ا/ مقر)

6/4 

 .(م8١1) ه 4ا5 ةنس قوتملا « يسلدنألا يرمتنشلا ىسيع نب فسوي حاجحلا يبأل

 . ًاريدقت ( يداليملا رشع عبارلا) يرجحلا نماثلا نرقلا ىلإ دوعت امكلو ةخرؤم ريغ ةخسنلا
 ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نئملا ةباتك يف قماغلا يببلا دادملا همسا ركذي مل يذلا خسانلا مدختسا

 نع يلختلاو تاساكلا ضعبل لماكلا نارودلا نم صلخت دقف يبرغملا خسنلا يف ةحضاو قورفلاو

 . امئهبماشي امو ءارلاو واولا نارود ع ةينابعثلا فاكلا

 . مس ”,١5 «”؟ه,”6١ : قاروألا ددع
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 4» حاتفملا صيخلتل حاضيإلا

 .(م519١) ه5575 ةنس قوتملا يكاكسلل مولعلا حاتفم باتك نم ثلاثلا مسقلل رصتخم وهو

 م1054 :ةينسم قونقملا (قسشفد ةييطسخ) ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا لالج فيلأت

 .(ما984)

 نمحرلا دبع نب نافع نب يلع هبتك . يماشلا يسائرلا خسنلا طخب كيمس يبرع قرو ىلع بتك

 نم عبارلا يف هجسن نم غرفو « ًابهذم يعفاشلا ًادلومو أشنم يكركلا ًادلبو ًابسن ينكارملا .ينيزغلا

 .(ما#18*ه) هالا"» ةنس ةجحلا يذ رهش

 طخلا عون مدختساف (ةيلاحلا ةيندرألا ةكلمملا بونج يف ) كركلا ةنيدم يف خسانلا أشنو دلو

 . ةنيدملا كلت يف هملعت يذلا يبرعلا

 ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو « نثملا ةباتك يف ينبلا نوللا ىلإ لئاملا دوسألا دادملا خسانلا لمعتسا

 . باتكلا نيوانعو ةياورلا ىلع ةلادلا ةمهملا تاملكلا

 . ديوجتلا قورف ىرتل ١١. لسلسم . 7987 مقر ةطوطخملا رظنا

 .مس ١الرالا» 78,41١7 : قاروألا ددع

 .(١ا/١5 مقر)

 فورعم ريغ يسلدنأ فلؤمل قيوشتلاو بيغرتلا

 مهو نييكتسروملا ةئيب ىلإ عجرت ةطوطخم « ( داليملل رشع يداحلا ) ةرجهلل سماخلا نرقلا نم

 رشع سداسلا ) ةرجهلل رشاعلا نرقلا يف ةينارصنلا قانتعا ىلع اوربجأ نيذلا نويسلدنألا نوملسملا

 . ةيسنكلا تاطلسلا نع مهمالسإ اوفخأ مهنكلو ( داليملل

 ةنس يف بتاكلا ديز نب دمحم هبتك يسلدنأ طخبو ةيئاملا تامالعلا هيف رهظت ينابسإ قرو ىلع بتك

 .م(1698) ه6

 تاكرحو باوبألا نيوانع ةباتكل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . بارعإلا

 تاملكلا لوح رمحألا نوللاب بارعإلا تاكرح هيف ترهظ يذلا ( شرعلا طخ) وه طخلا اذه

 رهظيو ةفرحم هتطق مقب بتك خسن وهو « ةزرطم ةاشوم ةجابيد اهنأك ترهظف دوسألا نوللاب ةبوتكملا

 دحوت ىلع كلذ دعاسو ابتيابنو ابتيادب يف فورحلا ةباتك يف حضاولا عفرلاو كمسلا نم كلذ

 فاكلا فرحو لثام / فرح ىلإ لادلا فرح روحتو اهلك ةحفصلا يف ةلئازملا فورحلا لاكشأ

 رق ةدضنلا ثاياكلا »اما دةووخالا ةيعلاك لناع نازوو اقنورغألا مملاو ًادج ريصق ينابعت حبصأ

 . ةيربإف ءارلاو واولا تالاسرإو ةطوطخملا لك يف رهظت

 . مس ١,4 اء19,6 “٠٠١ : قاروألا ددع

 2( ؟"841* : مقر )

 ١1
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 1 مرسم

 ل ا ع هوفكرإ دادقعإل ةصوضخ

 .قيفاكن ,اكماناوه امون نيحة حالم دوغسازارلا عيضلا ةيجالرقو 0
 . مظن مدار ماجا دادس الس اطراماةدورولسما ١

 اه راش ل وفة

 ل ا ل هناك ميم هللان ساما قفل ”ااثناك
 ا ا املاداخا ها هد زب الج وحان سوما هيفا

 0 - اوقات لا انهؤرزا مص

 اعل شن داس ماعنمو خلاد اان 2 :

 و ونشر ارامجب بلا ةاشلاهبيت
 و 0

 ٍه :ئلانائيللا سف ٠

 3 0 ا . ورسول جملا

0 0 ل 00
 

 لل 0 1 نانالاعلا ل ب

اعلا الاي هدا
 مهلا قالا 4 
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 ةيوفطصملا رابخألا حاحص نم ةيوبنلا راونألا قراشم

 .(م585١) ه٠568 ةئس قوتملا « يناغصلا دمحم نب نسحلل

 ةخسنلا ىلعو « ثلثلا مقب ثيدحلا بتك زومرو نيوانعلاو « طوبضم ليمج يخسن قب تبتك ةخسن

 قرولاو «دوسأ دادملا داتعم مقب روطسلا جراخو قيلعت مقب روطسلا لغاذ يشثاوحلاو « حيحصت

 . ةثمعبسو ةرشع عبرأ ةنس نم «ءةدعقلا يذ خلس يف اهنم اهخسان عرف كيعس

 . مس 6١ه ا ؟"”# : قاروألا ددع

 .( 315١ مقر )

 سلاجملا ةجبب نم سناؤملا ةيغب

 .(م45١١1) هاله٠ ةنس قوتملا يسلدنألا نويل نبال

 /ه 458 ةنس قوتملا يبطرقلا ربلا دبع نبال سلاجملا سنأو سلاجما ةجبب باتك نم رصتخم وهو
 .ما61/1

 يماشلا سيردإ نبا دمحم اهبتك « ةقرزلاو ةرمحلاب باوبألا نيوانعو « يبرغم لقب ةخسنلا تبتك

 .(م1888) ه1ا#0 ةنس يف .ًارادو ًاشنم يسافلا الصأ

 .مس ١6,86 ا> 77914 : قاروألا ددع

 .(؟١١4 :مقر)

3 
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 ناسملتب ءاحلصلاو ءايلوألا رابخأ يف ناتسبلا

 يف ,.(م1508) ه4١١٠1 ةنس ىفوتملا يناسملتلا ميرم نباب بقلملا دمحأ نب دمحم نب دمحم
 . ناسملت

 ىسوم نب نمحرلا دبع يالوم نب دمحأ يالوم نب دمحم يالوم نب نانجوب هبتك يبرغم طخب
 ىدامج ١5 يف هخسن نم غرف يذلا « حجرألا ىلع (برغملا ) ناسملت يف يناسملتلا ينسحلا
 .(ماؤ١1١) مها9١ ةنس ةرخآلا

 ضعب بتك انيب ءامسألا ضعب ةباتكل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا
 . رفصألاو قرزألا دادملاب ةلالدلا تاذ تارابعلا
 مملاو تافاكلاو ةيلفسلا تاساكلاو ءاهلاو لادلاو ءارلا فرح هيف روطت .روطتم يبرغملا طخلا اذه
 ةبوتكم ةطوطضخملا نأ رهظيو ٠ صقارتلاو ةنورملاب سحت ماعلا لكشلا نمو ةنورملاب زاتماو ٠ ةريخألا
 نأ الإ فورحلا تايادب ضعب عاستاو فورحلا ضعب تاياهن ةباتك دنع ديلا لاسرإ ببسب ةعرسب
 . ليج طخلا

 . مس 4١,الا>9١  (ةصقان ةخسن) <" : تاحفصلا ددع

 .(7؟8) مقر

 ةروصقملا نساحن ُْق ةروتسملا بوجحلا عفر

 .(م1ه٠ /ه٠56 ةنس يف ًايح ناك يذلا ) يطانرغلا يضاقلل حرش وهو
 ةامسملا يهو .(م1580 /ه٠85 ةنس يف ًايح ناك يذلا ) ينجاطرقلل ةيخيراتلا ةديصقلا ىلع
 . رصنتسملا يسنوتلا يصفحلا ناطلسلل هادهأو اذه هحرش يطانرغلا يضاقلا بتك « ةروصقلاب

 ةيبرغملا ةيئاملا تامالعلا نم حضتي امك ساف ةنيدم يف عنص يبرغم قرو ىلع : نيدلجم يف اهبتك
 ةنس يناثلا عيبر نم ١ يف اهتباتك نم خسانلا غرفو ٠ يبرغم طخب « همسا ركذي مل خسان ةفورعملا
 .(ماوا") ها

 تامالعو ةديصقلا تايبأ ةباتكل رمحألا دادملاو حرشلا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختتسا دقو
 ْ . فقولا

 ردم "الرق 11 هنو ىلع دلجم لك لمتشي

 ,.( ؟6"”57© مقر )

١١١ 



 #2 نيرينلا قتلمو نيرحبلا عمجم باتك 6"

 .(م595١) ه595 ةنس قوتملا يتاعاسلا نيدلا رفظل

48٠ ةنس يف كلذو فينم مهاربإ دي ىلع ةيئاهغلا هدعاوق ديعقت لبق ياويدلا طخلاب بتك
 دعب ءه 

 ه م18 ةنس لوألا عيبر رهش يف اهنم غرفو ليلخ نب ءايبنأ نب فيطل خسانلا ةطوطخملا هذه بتك

 : . (ايكرت « ةينوق يف) قوشعم رس ةسردم يف (م144)

 عم هفورح تطلتخا دقف « هب ةباتكلا ديري نم عجشت يناويدلا طخلا يف ةدوجوملا ةنورملا نأل ًارظنو

 ريخألا نيعلا فرحو ريخألا ماللا فرح رظنا « هديعقت دعب كلذ رتتسا دقو « ىرخأ عاونأ فورح

 . فاويد اهلكو درفملا لادلاو طسبنملا ءافلا فرحو يولعلا فاكلا عارذو

 .مس "4 577 قاروألا ددع

 .( 7"ا"ا#“ : مقر)

 فيرش فحصم 675

 طخ ةينآرقلا تايآلا تبتك .(م154) ه 8417 ةنس ناضمر 4 يف يناهعلا دمحم نب دمحأ هبتك

 يف راشعألاو ءازجألا تامالع امأ بهذلا مقب يؤلؤللا طخلاب روسلا نيوانعو يسائرلا خسنلا

 ىلع ايكرت طسو نم ليقص رمسأ ٍقرشم قرو ىلع ثلثملا يفوكلا طخلاب تبتك دقف يئاوحلا

 . حجرألا

 يآلا ددعو باتكلا ةحتاف ناونع بتك اهلعخاد يو ةينابنلا فراحرلا نضعتب ةنيرم قرألا ةحفضلا

 فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصاو روسلا نيوانعو دوسألا دادملب تايآلا تبتكو بهذلاب

 . يبهذلا دادملاب ةيشماملا فراخزلاو

 .رتميلم فصن مقلا كمه ضرعو ليمجو دوجم طخلاو

 .مس ١8*١١ ًارطس ١١ .؟١4 :قاروألا ددع

 ١/١9(. مقر روفرف ةعومجم )

 بواراد 1

2 
7 
 ا

 ا 0 جم عاين 01 ْ ا
 ل 1 لاا فاو 1 1

 ونمو 4 17و لاو 4

 امطاص هلا

10 



 حورشلا حور باتك 51/

ىوتملا يدنواجسلل ضئارفلا باتك ىلع لوهجم فلؤلل حرش وهو ٠
 )15١(: ه 5٠٠ ةنس يلاوح 

 متسر هبتك « داتعم لقب باتكلاو « ةيئاملا تامالعلاو طوطخلا هيف رهظت ثيح يبروأ قرو ىلع بتك

 ةنيدم يف (م1048) م60 ةنس مرحم ١4 يف هنم غرف يذلا رمع نب ىلع نب ليلخ نب

 . ( لوبناتسا ) ةينطنطسقلا

 باوبألا ضعب نيوانعو ةلدمحلا ةباتكل رمحألا دادملاو نئملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 .طبضلا تامالع ضعبو لوصفلاو

 نكسو طاسبلا لبق هتارابع مامأ هسأر سكن نم مقلا غرف دق مث » : ةطوطخلا ةقاخ يف خسانلا لاق

 مثو راظتنا ةمدخلا نم اهل ردق ام ءافيتسال ةربحم ا ممخو طاشنلاو رورسلاب اهيديأ نيب هنايرج نع ربحلا

 هتمحر ىلإ نيجاتحملا هللا دابع رقفأ يدي ىلع « ًاراشتنا اهنم هل ضرف ام ءاصقتسال قرولا

 هلا ريبلع يع نيب لق نك لرلخورب عمر نيم كفا داك دنع نوفارت# 1 (

 هللا رهش نم ًاموي رشع ةعبرأ ىضم دق ىربكلا ةوحضلا تقو ءاعبرألا موي «هرتسو هفطلب مهمونذ

 . ( ةثيعستو نيسمح ةنس ةينيطنطسق ةدلب ِق « مرح

 قباسلا صئاصخلل ةحضاو حمالم تدب دق ثيح رشاعلا نرقلا يف يعقرلا روطتلا وه اذهو

 . اهركذ

 .مس ١90,97١,8١١ : قاروألا ددع

 .(9895 مقر)

 4 ( هنم لوألا مسقلا ) بارعإلا ةعنص ىف لصفملا 8

 .(م454١1) ه ه8 ةنس قوتملا يمزراوخلا يرشخمزلا دمحأ نب رمع نب دومحم مساقلا يبأل

 نم اهقاروأ ضعب طوقسل ةخرؤم ريغ ةطوطخلا ( قيلعتسنلا طخب يشاوحلاو يخسن مقب صنلا بتك

 نم .. ًاريدقت (داليملل رشع سداسلا ) ةرجهلل رشاعلا نرقلا ىلإ دوعت اهنإف كلذ عمو اهتيابن

 . حجرألا ىلع ايكرت قرش
 ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نئملا ةباتك يف دوسألا دادملاو لوقصملا يقرشملا قرولا خسانلا مدختسا

 (ع) نيعلا لثم فورحلا رحخاوأ ضعب ةفرخز فو طبضلا تامالعو تاملكلاو لوصفلا نيوانع

 . تارابعلا ضعب ىلع طوطخلا مسر فو (ه) ءاهملاو (ل) ماللاو

 2 نيو نيل ا

 .("ال8؟ مقر)

١" 
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 ةنس يف اهخرأو يئالعلا دمحأ نب يركشلا ةزمح حجرألا ىلع ايكرت يف خسنلا طخ اهبتك ةمات ةخسن

 .م(1557) هز١٠ا/»#

 نيراطإ لحاد ةددعتم ناولأبو ةيتابن موسرب ناتئيزمو ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 قبنزلاك ةيرهزو ةيتابن لاكشأب ينآرقلا صنلا راطإ نيبو اههيب غارفلا قوزملا ألم نيبهذمو نيجرعتم

 يذلا يداها قرزألا وأ بهذلاب هنولم ةدعاق ىلعو ًاذاخَأ ًاعّونتم ًانيولت اهنّولو ناوحقألاو لفنرقلاو

 . روهزلا هذه نيب ءارمح ًاقاروأ لمحت ةيبهذ ناصغأ تدتماو ينوجنامسالاب فرعي

 ىللعألا نم نيطاحم نيعبرم لخاد دوسألا دادملاب نيتلباقتملا نيتحفصلا يف ينآرقلا صنلا بتك

 ةحتاف ةروس » ىلوألا يف تبتك يمدنه لكشب طيحت ةيرهزو ةينابن موسرب نيتقوزم نيترطب لفسألاو

 ضيبألا دادملاب اهتايآ ددعو ةرقبلا ةروس ناونع ةثلاثلا فو « تابآ عبس يهو » ةيناثلا يفو « باتكلا

 ةحفصلا ةرط ادنسأو |مهضعب ىلع نافتلم نادومع ينآرقلا صنلاب طاحأ دقو ةيبهذ ةيضرأ ىلع

 ىلع نافتلم ناطيرش هلخاد يف بهذم راطإ عيرألا ررطلاب طاحأو ىلفسلا ةحفصلا ةرط ىلع ايلعلا

 1 . ةموربملا فئافسلا بولسأ ىلع |(مههضعب

 تايآلا لصاوف مسر يف يبهذلا دادملاو ينآرقلا صنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 دقف ءازجألا امأ . بازحألاو راشعألاو ديوجتلا تامالع ةباتك يف رمحألا دادملا لمعتساو « ةيرهزلا

 ىلإ بزح نم لكشلاو نيولتلا ةفلتخم ريوصتلا ةعئار ةيسدنه موسر لخاد ضيبألا دادملاب اهبتك

 . رخآ

 . ءاقرز ةيضرأ ىلع ضيبألا دادملاب نآرقلا مخ ةقاخ تبتكو

 ينلث ضرعلا نأ يهو ليطتسملا لامج يف ةلضافلا ةبسنلا ىلع تسيل اهضرعل ةبسنلاب ةحفصلا لوط
 ضرعو «أرطس ١١ يهو رطسألا يف ةلضافلا ةبسنلا بتكيل كلذ ىلإ طاطخلا رطضا دقو لوطلا

 . روجم هطخو .رتميلم فصن نم لقأ مقلا ةطق

 ,مس ١١,ةها<١ال,6 ءًارطس ١6 ,07 : قاروألا ددع

 ش .(1؟847 :مقر)

 الآ

 اهنم ةعومجم
 . تاداقتعالا لوصأ يف تانحلا تاضور ةلاسر

 .(ماهال") ه١98 ةنس قوتملا يوكربلا يلع ريب نب دمحم

 . يودنلا رمع .(م10956) ه1/4١١ ةئس خسنلا طخب اهبتك ةمات ةلاسر
 . ةلاسرلا نتم ةلودجو ناونعلا ةباتكل رمحألا دادملاو ةلاسرلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا
 قرش بونج يف) شعرم ةدلب يف ةخسنلا هذه ديوست نم غارفلا عقو دق» : ةلاسرلا ةيابن يف ءاج

 ةنس يف يشابابقب بقلملا هداز يدنفأ يلو ةسردم يف هضعبو ةيذاش ةسردم يف هضعب  (ايكرت
 . « نيرشعلاو ثلاثلا ليل يف ىلوألا ىدامج رهش يف يف فلأو ةئامو نيعبسو

 . ديج ريغو ءادألا

 عبرأ

 . مس ",١8 »5 (باا# ب ١٠؟) : قاروألا ددع

 .( 6 : مقرر

 يسبنتملا ةيثيح نع يسبنملا حبصلا

 .م1557 /ه١1ا/“ ةنس قوتملا يعيدبلاب فورعملا يتشمدلا يبلحلا فسويل

 نيسنثالا موي يف اهخسن نم غارفلا قفاوو حجرألا ىلع ماشلا يف يخسن طخب تبتك ةمات ةخسن
 مها١؟54 ةفيرشلا ةرجهلا نم فلأو نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس رفص رهش نم نيرشعلاو عبارلا
 دهع يف ةنس نيرشعب ةعقرلا طخ دعاوق يكرتلا راشتسملا كب زاتمم عضي نأ لبق ؛م151
 . ناخ ديجملا دبع يناهعلا ناطلسلا

 تارابعلا لصاوف مسرو نثملا ةلودج يف رمحألا دادملاو نئملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا
 . صنلا يف ةدراولا ةمهملا تاملكلا ضعب ةباتكو

 ةرط «ب» ىلوألا ةقرولا سأر فو رضخألاو قرزألا دادملاو بهذلاب ناتلودجم ناتلوألا ناتحفصلا

 . ةيئادب لاكشأب ةفرخزمو ةنبزم

 . مس اما 8-7١ قاروألا ددع

 تاك مو
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 ا

 راتخما يبنلا ىلع ةالصلا ركذ يف راونألا قراوشو تاريخا لئالد

 ةنس قونملا ينسحلا فيرشلا ٍينالمسلا) يلوزحلا ركب يبأ نب نايلس نب دمحم هللا دبع يبأل

 .(م0١155١ /هم64

 رشبب فورعملا يونقلا يتحلا مهاربإ ديسلا حصجرألا ىلع ةينوق يف خسنلا طخب اهبتك ةمات ةخسن

 ةيتابن موسرب ةنيزمو ةبهذم ةرط «ب» ةقرولا سأر يف 2ءم1884 /ه111/1 ةنس اهخرأو هدازرو

 . ةددعتم ناولأبو
 ١

 دادملو تاملكلا ضعب ةباتك يف رمألا دادملاو « نثملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . ةددعتم ناولأب تنيز يتلا تارابعلا لصاوف ةفرخزو نمل ةلودج يف يبهذلا

 دمحم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ماقلا ريخ ىلع هلل دمحلا» : ةزاجإلا طخمب ةبوتكملا ةمتاخلا يف ءاجو

 ديسسلا ريقحلا ريقفلا دي نع مظعألا بزحلاو تاريخلا لئالد مامتإب ىلاعت هللا قفو امل مانألا ريخ

 . .رظنو أرق نلو يدلاو نعو انع افع نآرقلا مداخ هدازرو رشبب فورعملا يونقلا يتحلا ميهاربإ

 ( فلأو نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةئس

 . ةعورلاو ةدوجلا غلب يذلا رشع ثلاثلا نرقلا خسن اذه

 .مساارالا> ١,4 985 قاروألا ددع

 . 2( م : مقر)

 ماما زها قيل ابرار مصاعلا ناؤع ديسلا خسنلا طخب اهبتك ةلوكشمو ةماث ةخسن

 . حجرألا ىلع ايكرت نم
 ناولاب ننرهدمو فاحت موسرب ناتنيزمو ناتبهذم ناتريخألا ناتحفصلاو ناتلوألا ناتحفصلا

 بتك نيتحفصلا يفو ةفرخزمو ةبهذم روطس ىلع تايآلا تبتك نيتلوألا نيتحفصلا فو « ةددعتم

 رمحألاو رضخألا نوللاب ةئيزمو ةبهذم روطس ىلع نمل

 تاميلكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملو فحصلملا تايآ ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 لصاوف مسرو فحصملا قاروأ ةلودج يف يبهذلا دادملو فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصاو

 . ةبهذم ةيضرأ ىلع اهتايآ ددعو روسلا نيوانع ةباتك يف ضينألا دادملاو ةبرئادلا تايآلا

 لاكشأ تاحفصلا ضعب يشاوح يف « ةددعتم ناولأب تنيز ةيتابن موسرب تايآلا ضعب تطيحأ

 . ناولألاب ةنيزمو ةفرحزم ةيرهز

 ؤأ :فكوربحلا خيب تادادنمالا لقتو دوجمو قيقر طخ وهو رتميلم فصن نم لقأ مقلا ةطق ضرعو

 .طخلا يف ةقدلا رارطضال تاملكلا نيب تافاسملا نقم اك ةددلا تاسانكلا

 .مسا؟,؟9,1١1 ءأرطس ١6 ,#*ءال قاروألا ددع

 مقرر : (.

١7 

 فيرش افمحصم ض5

 ه١١؟86 ةنس يف (يدنفأ مهدأ مهاربإ ذيمالت نم) يبهو ظفاح هداز ريمأ هبتك خسنلا طخب

 : )م ١/١85

 ةروس تايآ ضعبو باتكلا ةحتاف نم ثعبنت ةيسمش ةعشأ لكش ىلع ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 ىسبتنتو ةسعئار ةسحتفم 050 لمحت ءارضخ ناصغأ اهبب طيحت نيترهز لحخاد اتبتك نيتللا ةرقبلا

 اهعيمج موسرلاو ةباتكلاو بهذلاو يببلا دادملاب نانولم نانصغ امهلمحي روهزلا نم نيجاتب ناصغألا

 . ةيبهذ ةيضرأ ىلع

 طبسصضلا تاحالطصا ةباتك يف رمألا دادملاو تايآلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 موسرلاو تايآلا لصاوف نيولت يف يبهذلا دادملاو سامخألاو راشعألاو بازحألاو فقولا تامالعو

 . روسلا نيوانع ةباتك لفغأ خسانلا نأ بيرغلاو روسلا تايادبو بازحألا ةباتكب طيحت يتلا ةيتابنلا

 .مس 5,8 ١9,8 ءًارطس ١١ ,# 0“ : قاروألا ددع

 .(؟/١٠١ : مقر روفرف ةعومجم )

١ 



 ْ .ةيشاسح») ةيسمسشلا حرش يف ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت ىلع فيرشلا ةيشاح اه

 ( ( كجوك
 .(م١41١) ه5١48* ةلس قوتملا يناجرحلا دمحم نب يلعل

 .(م17١1ا/5) هاله ةنس قوتملا يبتاكلل ةيقطنملا دعاوقلا يف ةيسمشلا ةلاسرلا ىلع حرش يهو

 دادملابو ةتسكاشلا طخبف حرشلا امأ «رمحألا دادملاب خسنلا طخ ةيسمشلا ةلاسرلا نتم بتك

 ىلع 2 (م 14819) ه11791/ ةنس (ايكرت قرش يف ) كب مظاك يجاح ةسردم يف كلذو « دوسألا

 . لوقصم قرشم قرو
 . ١١5 لسلسم ١59" ةطوطخملا ىلع عونلا اذه حرش رظنا

 .مس ١6 5548/8 : قاروألا ددع

 "فال
' 



 /ك
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 (داليملل رشع عساتلا ) ةرجهلل رشع ثلاشلا نرقلا ةيابخ يف لوبناتسا يف رجحلا ىلع عوبطم

 طخم روسلا نيوانعو دّوجْلا يكرتلا خسنلا طخب تايآلا تبتك دقو ءاهسفن ةرتفلا يف ديلاب فرخزمو

 . ةزاجإلا

 ةكباشتم ةيرهزو ةيتابن فراخزب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتربخألا ناتقرولاو ناتلوألا ناتحفصلا

 ىلإ ةفاضإ قاروألا عيمج يف ةبهذم لوادج لخاد فيرشلا صنلا بتكو ةباذج ةددعتم ناولأبو

 ةبهذم شماوملا ىلع فراخزلا ضعبو راشعألا تامالعو فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصا

 . ةعئار ةددعتم ناولأب ةنولمو

 فاكلل خسانلا لامعتسا ةلقو روطسلا نيب بسانملا عاستالا ظحاليو ليمجو ديجو دوجم خسنلاو

 ىلع ةديدج ةيآ ةيادبب ةيلاتلا ةحفصلا أدبت نأ ىلع ةيآ ةيابنب ةحفص لك ءاهنإ ةلواحمو ةينابعثلا

 .رتميلم فصن مقلا ةطق ضرعو ناهع ظفاحلا فحصم ةقي

 .مسا١,ها“< !١1 .ًارطس ١9 ,#*:8 : قاروألا ددع

 186١(. :مقر)

 راتخنا يبنلا ىلع ةالصلا ركذ يف راونألا قراوشو تاريخلا لئالد

 .(م580١) ه484 ةنس قوتملا يلوزحلا ركب يبأ نب ناولس نب دمحم هللا دبع يح

 خسانلا مسا ركذي ملو ةخرؤم ريغ ةطوطخملا « حجرألا ىلع ايكرت يف ليمجو قيقد يخسن طخب تبتك

 . (داليملل رشع عساتلا ) ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعت اهنأ الإ اهيف

 ةليمجلا ةيتابنلا موسرلا ضعبب ًاعئار ًاقيوزت ةقوزمو « الماك ًابيهذت ةبهذم ىلوألا اهقاروأ ضعب

 . ناونعلا ةرط ةصاخبو ناولألا ةددعتملا

 ءامسأ يف رمحألا دادملاو ايلعلا نيوانعلا ةباتك يف ضيبألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا مدختسا

 . نيوانعلا ضعبو ءايبنألاو ىنسحلا هللا

 ةددعتم ناولأبو يبهذلا دادملاب يندملا مرحلاو ةفرشملا ةبعكلل موسر ( ب ) 8و (أ) 7 ةقرولا يفو

 دادملو قماغلا ينبلا دادملاب ةنولم لابج ءارو بورغلاو قورشلا لثمي ذاخأ ئداه قفأ اهولعي

 . فافشلا رضخألا

 ةعشألا (منم عشت نيتريدتسم نيتلاه لخاد ناتنمثم ناتمجن تعسر (أ) ٠١ و (ب)) 4 ةقرولا يفو
 ةنمثملا ةمجنلا لعلو .طوطخلاو ناولألا ةجودزم لوادج لخاد تاهاجتالا لك يف ةيسمشلا

 . ةكئالملا نم شرعلا ةلمح ىلإ ةراشإ سوؤرلا
 ةيطخلا ةباتكلاب ةيانعلا يف ةدايز ةيباحسلا رطألاب هبشأ وه اهف ةباتكلا عضو طاطخلا نأ ظحالنو

 . ليمج قنورب اهراهظإو

 .مس "١ الا؟ 5١ "#5 : قاروألا ددع

 .(1؟/4١ : مقر روفرف ةعومجم)
 ١

 | ا
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 ( ةيكرتلا ةغللاب ) بوغرم ءاشنإ باتك

 . يناوطسألا نسحملا دبعل

 نرقلا يف يلاعلا بابلا ةعقرب فرعيو ةيناهعلا ةفالخلا نيواود يف ًاعئاش ناك يذلا ةعقرلا طخب بتك

 ىلإ ليميو ةيئاملا تامالعلا نم لاخ يبروأ قرو ىلع « (داليملل رشع نماثلا ) ةرجهلل رشع يناثلا

 رشع عساتلا ) ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب ىلإ دوعت اهكلو ةخرؤم ريغ ةطوطخملا . رارفصإلا
 ١ . ( داليملل

 . تاملكلا ضعب مسر يف رمحألا دادملو صنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 ةيناطلسلا روصقلا يف مدختست تناكو ريثكلا يناويدلا طخلا نم اهيفو فورحلا ةلوصوم ةعقرلا هذه

 يف ةعيرسو ةلهسو اهتباتك يف ةليمج يهو ( يلاعلا بابلا ةعقر ) وأ ( يس ةقرف ةعقر ) ىمستو

 . اهئادأ

 .مس 14 >-ا905١ : قاروألا ددع

 ,.( ؟العك : مقر )

 (م19091) ها917 ةنس ىفوتملا ينيكألا هللا دبع نب يمحر دمحم اهحنم ةزاجإ

 ءةلاحك يف ينيكألا ةمجرت رظنا) « ةينيطنطسق ةنيدم يف « ناجألا ليلخ نب دمحم هذيملتل

 .("”09"ص «ء.9ج «مالعألا

 فراخزب ناتفرخزمو ناتبهذم ةريخألاو ىلوألا ناتحفصلاو « دوسألا دادملابو خسنلا طخ نثملا بتك

 . يبهذلا دادملاب فقولا تامالعو لوادحلا بتك امك ناولألا ةددعتم

 دق» :يلي ام طقنلا نم يلاخلا قيلعتلا طخبو هملقب ينيكألا ذاتسألا بتك ةريخألا ةحفصلا فو

 هيدلاوو هاطعأ ةعيسولا هتمحرو هّبر ضيف ىلإ ىرولا جوحأ ةعيفرلا ةقيثولا هذه بحاصل زاجأ

 .(... هميعنو هتيؤر هتنج يف هذاتسأو

 .(م1814) ه1191/ ةنس زيجلا مخ يف رهظي ةزاجإلا خيرات

 هنأ الإ طخلا نم نيعونلا يف ديج طاطخلاو .طيسب زيكرت دعب اهتأرقل طقنلا نم اهتيرعت تلواح ولو

 . خسلا يف قنأتم ريغ

 .مس ١4 1؟؟,5-7١ :قاروألا ددع

 .(؟584 :مقر)

١*4 

 ةمدقملا حرش ْق مدقتلا

 يف ةمدقملاو ,(م1844) هال٠6 ةنس يف ًايح ناك يذلا يناجنكلا نسح نب ليربج مامإلل
 .(م 198 ) هالالا“ ةنس قوتملا يدنقرمسلا ثبللا يبأل ةالصلا

 . ناجيبرذأ ةعطاقم يف ليبرز ةيرق يف ها/7 ةنس هفلؤم هنم غرف

 دادملا خسانلا مدختساو .(م445١) ه48149 ةنس «داتعملا نم بيرق يخسن ملقب ةخسنلا تبتك

 . حرشلا ةباتكل دوسألاو «نثملا ةباتكل رمحألا

 ضعب نارودو ءاحلا سأرو ماللاو فلألا سيورتب خسانلا ماتها ظحالنو فاج خسن وه خسنلا اذه

 ىلوألا فاكلاو تاساكلا نم ريثك يهف ةعقرلا طخ يتلا فورحلا امأ « ةينابعثلا ءارلاو تاساكلا

 ءاتلاو . ءارلاو واولا تالاسرإ ضعبو ةلصتملاو ةدرفملا لادلاو ةرخآلا نيعلاو ميجلاو مهللاو ةيطسولاو

 ضعب روهظو ةعيفر تاماللاو تافلألا ضعب نأ ليلدب طوطقم مقلاو ... ةلوصوملا ةطوبرملا

 مدعل : الوأ : ءيدر طخلاو . تباث ةباتكلا كمس نأ ليلدب ةفرحم ريغ ةطقلا نأ امك . ملقلا تاكرف

 دوعصلا يف اهليمو تفلتخا فورحلا لاوطأ نأل : ايناث . ةدحاولا ةحفصلا يف فورحلا روص تابث

 . دحاو سأر ىوتسم ىلع سيل لوزنلاو

 0 ١ال,ه ا> ال١١١1 : قاروألا ددع

 ,.( 6 : مقر )



 رصتغلا صيخلتلا حرش ىلع ةيشاح ١

 ركب يبأ نب نيدلا نيز نب نيساي فيلأت م1989 /ها/١8 ةنس قوتملا ينازاتفتلا نيدلا دعسل

 ظ .ما١56١ /ه١51١١ ةنس ىفوتملا يميلعلاب ريهشلا يصمحلا

 ل ٠ ل ا ا غِرفو ةيئاملا طوطخلاو تامالعلا هيف رهظت يبوروأ قرو ىلع يدركلا دوواد يزاغ داتعم ملقب اهبتك

 ظ اقفال كاف اممازد د١انسسرب نما داو ْ ش .ناتسدرك يف (م١171) ه44١١ ةنس ةرخآلا ىدامج لئاوأ يف اهخسن نم

 ا يرش لدم فما ضرع طوطخلا مسر ٍفو نتملا زمر ةباتك يف رمحألا دادملاو ملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 0 0 0 ها : 0 . لئاسملا سوؤر قوف
 "هك 4 0 اسبم تفصو تافص يصهو « بكرم هأبعم ليقث عونصم فوصرم طوغضم جمدم طخ : وه اذه

 بولسأب بوتكمو ةعقرلا طخو يناويدلا طخلا نم طيلخ هنأل فورعم عون اذه سيلو ًاقباس طوطخلا

 , داتعم

 اس 501 1 اا أ :قاررألا دنع

 وادا 0 0 ا ا قرت
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| 
 ا
 ا

 وحنلا يف رارسألا راهظإ ,6

 نم غرف يذلا هداز ينيزل هيلع حرش هولتيو 2 (م 1817 ) ه 948١ ةنس ىفوتملا يوكربلا ريب نب دمحم

 .(م١الا"9) ها65١١” ةنس يف حرشلا اذه فيلأت

 بات نيع ةنيدم يف فطصم يجاح نب نمحرلا دبع نب فطصم هبتك لئاملا خسنلا طخب بتك
 .(م14818) ه1“ ةنس (ايكرت)

 دادملا لمعتساو ةفورعملا ةيئاملا تامالعلا ضعب هيف رهظت يذلا يبروألا قرولا خسانلا مدختسا

 .طبضلا تامالعو ةلالدلا تاذ تاملكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملا ذختا انيب نتملا ةباتكل دوسألا

 نكامأ يف رمحألا نوللاب فورحلاو تاملكلا ضعب بتك خسانلا نأل ( عصرملا طخلا ) وه خسنلا اذه

 اذهو .رمحألا توقايلاب جابيدلا عصري امك ةعصرم ةحفصلا تدبف رطسألا مظعم نم ةفلتخم

 هاهنا ىلعأ نم ةلئام يناويدلا طخلا ةباتك ةقيرط ىلع تبتك يتلا تاماللاو تافلألا سورم خسنلا

 ءابلا لثم ةيبتنملا ةيقفألا فورحلا يف فافج كلذ لباق دقو . ريودتلا نم ءيش عم لفسأ ىلإ نيهلا

 . اهعاضوأ عيمج يف ةحوتفم ممملاو ءافلا واولا لعج نأب خسنلا لامج ىلع ظفاح دقو . ماللاو ءافلاو

 .مس 16٠-15١ ١5,9 : قاروألا ددع

 .(؟١7؟ مقر)

 لول

 بطلا يف نوناقلا م

 .(م79١٠1) ه1474 ةنس قوتملا انيس نبال

 . زاريش يف (م187) هاله" ةنس ىلوألا ىدامح يف يلامحلا رصان نب ىيحي هبتك خيسنلا طخب بتك

 قرزألا نوللاب ةيتابن فراخزب ةفرخزمو ةبهذم لوادج لخاد نثملا بتك نيتلوألا نيتحفصلا يف
 , رمحألاو

 لوصفلاو ءازجألا تايادب ةباتك يف رمحألا دادملاو نملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . ةيودألاو ضارمألا ءامسأو

 بتتك ةنازخخ مسرب ىلاعت هللا نوعب بطلا يف نوناقلا باتك مت » : ةطوطخملا رخآ يف خسانلا لاق

 ةفيلخ « مجعلاو برعلا نيطالس ناطلس , ممألا باقر كلام « ملعألا لدعألا مظعألا ناطلسلا

 لقأ دي ىلع « هكلم هللا دل قحسإ وبأ خيش نيدلاو ايندلاو قحلا لامج ( . ..) نيضرألا يف هللا
 ىدامج يف « يلاىلا ىيحيلا رصان نب ىيحي ةينسلا هتمعنل ركاشلا ةيلعلا هترضحل يعادلا هديبع

 ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع ًايلصمو هلل ًادماح « ةئثاعبسو نيسمحو ثلث ةنس (اذك) لوألا
 . ( هلآ

 نم سراف دالب لكو زاريش مكح يذلا وجنأ نيدلا لامج قحسإ وبأ وه روكذملا ناطلسلا اذهو
 يهو طوطخملا اذه ةباتك دعب ةدحاو ةنس (م 11267) ه1814 ةنس ىتح (م 141) ه1/41 ةنس

 . زاريش نم برهف قحسإ ابأ نويرفظملا اهيف رحد يتلا ةئسلا
 دقو نيوكتلا ةلماك هفورحو . فورحلا تائيه ماقتإب خسانلا مازتلا ظحالنو ديجو دوجم خسنلا اذه

 ثدحأ دقو ًافيصرت اهفصرو ًافيلأت اهضعب ىلإ فورحلا فلأ دقو عابشإلا نم هقح فرح لك ذخأ
 « لسالسلا اهنأك ةكساتم ةباتكلا لعجف تاملكلا ضعب ابيف لخدأو تاساكلا يف تادملا ضعب

 . ةجبدم ضاير نع كحضت وأ ةجلفم روغث نع مستبت اهنأك يديحوتلا لوقي امكو

 5 ل : قاروألا ددع

 4/7١(. : مقر روفرف ةعومجم )

 ليخلا



 (فوصتلا يف ةددعتم لئاسر ىلع يوتحت ةعومجم يهو) تايملسلا 45

 .(م١1؟١) ه1١4؟ ةنس قوتملا يملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع يبأل

 نم ةنشورسأو ) ينشورسالا بيطخلا نيساي نب دمحأ نب ب ديسلا دبع يدق يخسن طخب ةخسنلا بتك

 خسانلا لمعتساو«كيمس يبرع دغاك ىلع «(م81١1) ه 41/4 ةنس « (ربنلا ءارو ام دالب

 . لصألاب ةخسنلا ةلباقم ىلع ليلدتلل ةطقن اهلخاد يف عضوو « تارقفلا ةياهن يف رئاودلا

 لبق يأ .ءه٠85 ةئس يف هدعاوق عضو مت يذلا يناويدلا طخلا ريكاوب ةطوطخملا هذه يف دهاشن

 يف ةلماك ةنورم دجوتو « عاونألا عادتبا يف نيطاطخلا قوفت ىلع حضاو ليلد اذهو . نورق ةعبرأ

 الف فورحلا ضعب يف رادحناب لوزنو تاساكلا ضعب يف ةلماك هبش تانارودو فورحلا تايادب

 ءاكتاو ماللاو فلألا فرح يف امك اهضعبب فورحلا كباشت عم « ةدئارلا تاسيورتلا ضعب نع

 . راسيلا ىلإ نيمهلا نم ةيواز ىلع اهلك ةباتكلا ليمو اهلخادت عم اهضعب ىلع فورحلا

 . مس ١,١ ا "<14 عه : قاروألا ددع



 فيرش افحصم م6

 يراوزبسسلا رديح نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب رغصأ دمحم هبتك « خسنلا طخب بتك

 .(ما18699) هو45 ةنس يف (ناسارخ يف ) راوزبس ةنيدمب

 صن بتك دقو ةباذج ةددعتم ناولأبو ةيتابن موسرب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا'

 ةيرهزلا روسلا لصاوف تمسر دقو قرزألا دادملو بهذلاب ةجودزم لوادج لخاد فحصملا

 فقولا تامالعو.طبضلا تاحالطصا امأ ؛ بهذلاب بازحألاو راشعألاو سامألاو روسلا نيوانعو

 .راهزألاو قاروألا نيب ةدتمملا ناصغألاو ةيبهذلا فراخزلاب ةنادزمو رمحألا دادملاب تبتكف

 تاحفص ىلع مركلا مقب هفطل بتاك طخ يذلا مظعلا هللا قدص» : نآرقلا ةقاخ يف ءاج دقو

 قاروأ ىلع دادمالا دادم دادماب هضيف خسان مقر يذلا ميركلا هلوسر قدصو تانئاكلا .ءازجأ

 فرشت دقو « نيبملا هباتك ناقرفلا نأ ىلع نيدهاشلا نم نحنو تالانكلا تاملك تادوجوملا قئاقح

 يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب رغصأ دمحم يرابلا هبر ةمحر يجارلا بنذملا دبعلا هتباتكب

 رهش نم طسوألا رشعلا يف رارشألا رش نم هللا اهناص راوزبس ةنيدمب (...) يراوزبسلا رديح

 ةماتلا فحاصملا نم رشاعلا وه اذهو « ةرجه لا نم ةئامعستو نيعبرأو تس ةنس روهش يف نابعش

 يلو هنإ ءرثكأ وأ ةئام اهمامتإ ىلع هنيعي نأ هناحبس هنم ىنمتيو اهتباتك قيفوتب ىلاعت هللا هقفو يتلا

 . « قيفوتلاو ةباجإلا

 وهو ةباتكلا يف هكمسو مقلا عفر رهظت ربكملاب هتيؤرو رتميلم فصن نم لقأ مقلا اذه ةطق ضرعو

 ديرب عباط وأ ةيفارغوتوف ةروص ةحاسم لثم مس ( 5 < 4) ةباتكلا ةحاسمو رابغلاب ىمسي ناك ام

 . اهتحاسم رغص مغر ةجمدم ةباتكلا تسيلو ةيواستم تاملكلا نيب تافاسملاو . ىراكذت
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 .مس 5,8١١" ءارطس ”١ « 84784 : قاروألا ددع

 ١/١4(. : مقر روفرف ةعومجم )

١" 

 هقفلا لوصأ يف ينغملا حرش 5

 ,(م1ال5) هال8٠ ةنس قوتملا يناءاقلا دمحأ نب روصنم دمحم يبأل

 .(م595١) ه"١59 ةنس قوتملا . يزابخلل ينغملا ىلع حرش وهو

 دنع « يرلاب « نيدلا ءالع هبتك . داتعم لقب هضعبو « يخسن مقب . كيم ٍقرشم دغاك ىلع بتك

 . ةريثك نطاوم يف ماجعإلا لامهإ عم ءدوسأ دادمب « يبوبح ةكس يف دنقرمس باب

 امو ءارلا فورحلا فاجلا لاسرإلا هتازيمم نم يذلا ةعقرلا طخ بولسأب بوتكم خسنلا اذه

 مملاو فاقلاو ءافلا فورح يهو ) ةسومطم هفورح ( هامعم طخ ) هنأ بناج ىلإ «واولا لثم اهلكاش
 امأ .ةنيثلثلا ةلئاعلا يف امنإو خسنلا يف اذه سيلو ًانايحأ ةيطسولا نيعلا حتفيو « ( نيعلاو

 طيقنتلا لمهأ دقو . خسنلا طخ يف ةنسحلا تافصلا نم هذهف تاملكلا يف فورحلا نيب تادادتمالا

 . ةبوعص نود ةباتكلا أرقت نأ عيطتست كنأ رمألا فيرظ نمو . قايسلاب ىنعملا مهف ذخْؤي ىتح

 ةقسنم ةحفصلا يف ةباتكلا ترهظل خسانلا هادعتي ال يلوط طخب ةددحم رطسألا ةيابن تناك ولو

 نيح نيعلل ةحار ىطعأ تباثلا اهكمسو فورحلا رصق هنأ ظحاليو دوجم ريغ طخلاو ليمج لكشب
 ابق ءاَزق

 .مس اال ا> 5/686 : قاروألا داع

 ا قر

1١ 



 ماكحألا لوصأل ماكحألا لوصف م17

 .(م01١1 /ه١58 ةنس يلاوح) ىفوتملا ينانيغرملا ركب يبأ نب نمحرلا دبعل

 باوبألا نيوانع تبتكو «داتعم لقب هضعبو يخسن مقب خسان نم رثكأ يديأب ةفلتخم مالقأب بتك '

 يف (ناتسراخط يف ) ذمرت ةنيدم يف ياملسلا ديمح دماحما وبأ هخسن نم غرفو يخسنو ثلث مقب

 .(م994١) هالفال ةنس

 نم ةلمج نواعت ىلع لاثم ريخ باتكلا اذهو .طقف دوسألا دادملاب كيعمس ٍقرشم دغاك ىلع بتك

 ( (هتاقتشمو ةتسكاشلاو قيلعتلا يه يتلا ةيسرافلا تاباتكلا بولسأب يخسنلاا ايبا نه د اذه

 طخلا نسسمو .٠ اهلفاسأ تارود عم ل ىلإ اهليمو ةعلاطلا فرحلاو تاساكلا يق ال اذه طظحاليو

 (نع) ؛«(نم) لثم فورحو فلأ ماللاو فلألا فورحو فورحلا تالاصتا ظحالن يناويدلا

 الو عيفر نسب طخلاو . نيعلا لثم هببشي امو ريخألا لوصوملا ءاحلا فرحو تاساكلا ضعب عاستاو

 . ةقرو ىلع ةاقلم ةلتف ةملكلا نأكو 2 حوضوب مقلا ةطق هيف رهظي

 .مس ١ال ا« ؟الو6 ب 61 : قاروألا داع

 .(؟159 مقر)

ْ 

 وانت إم اا ا 0 ١

 ا ْ
1 
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 (هنم ةعطق ) ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا 1

 .(م4١1) ه8 ةنس قوتملا يرشحتزلا رمع نب دومحم مساقلا يبأل

 دالب) ربهغلا ءارو ام دالب يف ,«(م1؟98) ه598 ةنس يلاوح يسائرلا خسنلا طخ تبتك

 . ( مزراوخ

 هيف زاجأ «(م198١) ه "598 ةنس يف خّرؤم يردنفسالا رخفلا طخب عامس ةريخألا ةقرولا يف دجوي

 يف يردنفسالا ركذو .رفاسم نب دمحم نب دومحم مالسإلا جارس نيدلا رخفل فاشكلا ةياور

 ءاهقفلا رخفم لمكألا لضفألا لماعلا ملاعلا مامإلا ١ : وه ةطوطخملا بحاص نأ اهسفن ةزاجإلا

 رخاسفملا يبأ نب دمحم نب مراكملا يبأ نيملسملاو مالسإلا ءايض نيدلاو ةلملا فرش لضافألاو

 . «ًاشنمو (مزراوخ يف ثاك نم) ًادلوم ئاكلا يايضلا
 يلع نب ليلخلا نب رمع نب يلع مصاع وبأ : وهف ةزاجإلا هذه بتك يذلا يردنفسالا رخفلا امأو

 باتك ىلع احرش بتك يذلاو «(م1744١) ه 594 ةنس ىوتملا يردنفسالا رخفلاب وعدملا يبيقفلا

 . ١198 ص الج نيفلؤملا مجعم :رظنا «(فاشكلا فلؤم) يرشغغزلل وحنلا يف لّصفللا

 دئتستو تاماللاو تافلألا لوطت نأ ىلع روطسلا نيب ةعسوتلا تدعاس دقو (جمدم) طخ اذه

 ةباتكلا يف ةقيرطلا هذهو تاساكلا رغص جمدلا ثدحأ دقو  اهقبسي ام رخاوأ ىلع عطاقملا لئاوأ

 / 498) ةطوطخمل يف كلذ سكع رظنا  ديجو دوحجم طخلاف  ىرن امك فورحلا ديوجت يف مهاست

 .49 لسلسم (85

 .مس ١؟ا9,502١ب 74١ : قاروألا ددع

 .("الا/4 مقر)

 لاا

 ا

1 



 ةيعدألا يف باتك 8

 | نم عونلا اذه فصتيو حاضولا خسنلا طخب يوره فراع دمحم طاطخلا اهبتك ةيعدألا نم ةعومجم

 ٠ يكل رخخآو فرح نيب ةفاسملا دادتماو ةينابعثلا تافاكلا ةباتكو رطسلا ىلع تاملكلا عاستاب طخلا

 ْ دحاولا رطسلا يف تاملكلا ددع ةلق ىلع ظافحلا عم اهضعب عم اهبايسناو فورحلا لامج حضوتي

 . ةدحاولا ةحفصلا يف روطسلا ددع ةلقو

 ( يف ةفرخزلا ةوالذح عم ةيعدألا يف دراولا عرضتلا ىنعم ةمءاوم عم طخلا يف ًادهج طاطخلا رخدي م

 نيبهأملا دنع فرعت ءادوس اطوطخ بهذلا سابلإ ىلإ ةفاضإ هقنورو بهذلا لامج لامعتسا

 ام هل ققحي مل رفصألا نوللا ىلإ لئاملا ةيضرألا نول نكلو . ًاحوضوو ًٌءالج رثكأ نوكيل ريبحتلاب
 .طخلا حوضو نم دارأ

 فاضأ دقو مهتباتك يف سرفلا نوطاطخلا هب رهتشي ناك ام ةيباحس رطأ يف ةباتكلا لخدأ دقو

 . ًاصاخ ًاعباط ةحفص لكل لعج ثيحب تاباتكلا نيب ةريحمو عورفلا ةبّهذم ةيتابن فراخز طاطخلا

 بيهذتب ماق امك رخألا تاحفصلا فلاخي نولب نيتلباقتم نيتحفص لك ةيضرأ نيولت يف عدبأ دقو

 . لوادجلا ريبحتو نيولتو
 نأ اير نسيلو . لتيدحلا فلا لمعلا اذه لش زامنإ: يف [قض ًادوهع اذه لك هفلك دقو

 . روهشملا يمصعتسملا توقاي طاطخلاب  ًانميت « يناثلا توقاي » ب ةطوطخملا ةقاخ يف هسفن وعدي

 . حجرألا ىلع عساتلا نرقلا يف (ناتسناغفأ) تاره يف ةطوطخملا تبتك ْ

 .مس "4,ها>؟ 55,” ب 5 : قاروألا ددع ١

 1411 ديلا يوولزلا ةقوفا ١

  69٠ش (هنم يناثلا دلجملا) فيرش فحصم 4

 فحصملا ةياهنب يبتنيو ءارسإلا ةروس نم أدبي . ْ

 تاملكلا ةياهن يف فورحلا فيواجت ةصاخبو فورحلا ضعب رهظتو دنهلاب راهب يف خسنلا طخب بتك

 ش .(فويس لكش ىلع اهنأك

 . ًاريدقت ( داليملل رشع عبارلا ١ يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ دوعي هنكلو خرؤم ريغ فيرشلا فحصملا

 لوادج لوادجلا هذهب طيحأو قرزألاو رمحألا نوللاب ةنيزمو ةجودزم لوادج لخاد تايآلا تبتك

 يفو «ةرمحلاب تاملكلا ضعب تبتك نيلودجلا نيب امو « ًاضيأ قرزألاو رمحألا نوللاب ةنولم ىرخأ

 0 . جرعتم لكشبو ينيودتلا خسنلا طخب بتك ةيسرافلا ةغللاب ريسفت ةيشاحلا

 0 يع ْ ١ لصاوفو روسلا تايادب ةباتكل يبهذلا دادملاو ةينآرقلا تايآلا ةباتكل رمحألا دادملا خسانلا مدختسا

 1 0 0 تايلكللو فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصا ضعبو ةلالحلا ظفل ةباتكل رمحألا دادملاو « تايآلا

 ةددعتم ناولأب ةنيزمو ةفرخزم ةيلاديم تعسر ءزج لك شماه فو ٠ يثاوحلا يف اهريسفت دارملا

 ظ انا

 . مس 56444 6 ارطس 18 1097 3 قاروألا ةذغ

 .(7838 :مقر)
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 افصلا ناوخإ لئاسر 1١

 ؛غ(م1598) ه548١١ ةنس (ناتسكاب ) دابأ رديح ةنيدمب يخسن طخب يبروأ قرو ىلع تبتك

 ضعبو ةمهملا تارلكلا ضعب ةباتكل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . تارقفلا نيوانعو تاملكلا قوف طوطخلا

 يريمحلا ملقلا : لثم ةميدقلا طوطخلا عاونأل ةلثمألا ضعب لوألا دلجملا ةيابه يف خسانلا فاضأ

 5: . خلإ يطبنلا مقلاو يطبقلا مقلاو يانويلا مقلاو يدنهلا مقلاو

 . ىرخألا عاونألل دّيج مهفو ةيطخلا ةباتكلا يف ةعارب ىلع ليلد اذهو

 . مس ”,١ ؟هرالال غ٠ : قاروألا ددع

 ,( 7 : مقر )

 رشع يداحلا نرقلا نم ةخسنلاو دنهلا دالب يف « ةزاجإلا طخب روسلا نيوانعو . يخسن طخب بتك
 . ( يداليملا رشع عباسلا ) ارفاق يرجهلا

 ةباتك يف رمحألا دادملاو « يشاوحلاو ةينآرقلا تايآلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 ءامسأ بتكو .اهجراخو لوادجلاو تايآلا لصاوفل بيهذتلاو « روطسلا نيب قيلعت مقب حورشلا

 . دوسألاو قرزألاب نولم جودزم راطإب روسلا ءامسأ طاحأو بهذم قرو ىلع ضيبأ دادمب روسلا

 . ضايرلاب ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرمب ةطوطخملا هذه مهمرت مث دقو

 ةنورملا ةدايزب اهبلإ اديوجت فاضأ اك (ةاغم ءافلاو واولا فورخ نوكت نأ نم طاطتملا صلخت

 عطتسي مل هنكلو  تاماللاو تافلألل تافلز مسرب ةيانعلا ةدايزو اهبباش امو ءارلاو واولا نارودو

 . عونلا اذهل ةزيمملا لادلاو نونلاو داصلاو ميملا لكش نم صلختي نأ

 .مسا؟,ها« ”#,ه ًارطس ١4  ؟94 :قاروألا ددع

 .(9 :مقر)
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 تشيرش 5220577 كذوإ

 نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو ةخّرؤم ريغ ةطوطخنلاو . خسنلا طخب ليقصو فيفخ ٍقرشم قرو ىلع بتك
 . ًاريدقت ةاليملل رشع نماثلا /ةرجهلل رشع يناثلا

 ناولأب ًاعئار ًاقيوزت ناتحفصلا تقوز دقو ةيفرخز لاكشأب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا
 فراخزلا نم ةعومجمب هيأ ناحفعلا كفلو حتافلا رمحألاو يبهذلاو قرزألا ةصاخيو ةباذج

 ةيبناحلا فراخزلا هذه نم فحصملا ةمئاخ تلخ دقو نيتحفصلل ةيجراخلا بناوجلا لوح ةرئادلا

 . فحصملا ةمتاخ يف اهتاذ ناولألاو قيوزتلاو ةفرخزلا داعأ قورملا نأ الإ

 لاكشأب رطسألا نيب تاحاسملا تئلمو ءاضيب ةيضرأ ىلع دوسألا دادملاب اهلك تايآلا تبتك

 ءامسأ ةباتك يف قرزألا دادملا خسانلا لمعتساو « تايآلا لصاوف يه ةبهذم رئاودو ةبهذم ةيسدنه

 . ةقماغ ءارفص ةيضرأ ىلع روسلا

 . ًاضيأ ةنولمو ةبهذم ةجودزم لوادج لخاد صنلا لخد ه

 . فحصملا راشعأ ىلع ةلالدلل نيلودجلا نيب ةيئابن ًاموسر ًاضيأ قوزملا مسرو 8

 . رمحألا دادملاب ةبهذملا ةيتابنلا ةقرولا لخاد يف «ع) فرح بتكو

 ضعبل نسلا عيفر  مادختسا بولسأ عم  واولاو مسيملا سوؤرل ةطمرق فحصملا اذه يفو
 . ةيسرافلا تاباتكلا يف ثدحي ام لثم ةكيمسو لاصتالا

 .مس ١١؟8,68١ ءًارطس ١1 اا : قاروألا ددع

 .(؟88» :مقر)
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5: 

 ةثلاشلاو 219 ةيناثلاو « ب » ىلوألا ةقرولا « قيلعتلا طخبف حرشلا امأ خسنلا طخب تايآلا تبتك

 ريغ ةطوطخملا « ةيلامج لاكشأو ةيتابن موسرب ةفرخزمو ةددعتم ناولأب ةئيزم (أ1» ةعبارلاو « ب »

 . ًاريدقت (يداليملا رشع نماثلا) ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا ىلإ عجرت ةخرؤم
 . ةعئار ةفرخزو ةيتابن موسرب ةنيزم ةرط (ب» ةعبارلا ةقرولا سأر يف

 ناولأب ةنيزمو ةبهذم لوادج لخاد دوسألا دادملابو ةفرخزم روطس ىلع فحصملا يف تايآلا تبتك

 بتكو رمحألا دادملاب تايآلا تبتك لوادجلا نيب امو ىرخأ لوادج لوادجلا هذبب طيحأو ةددعتم

 ىلع قرزألا دادملاب تبتكف اهتايآ ددعو روسلا ءامسأ امأ . دوسألا دادملاب ةيسرافلا ةغللاب اهريسفت

 . ثلثلا طخب ةبهذمو ةفرخزمو ةنيزم ةيضرأ

 هلعف ام هبشت ةليمج فراخزو ةيتابن موسرب فحصملا نم ةريخألا ةعبرألا قاروألا خسانلا نيز دقو

 .افحصملا ةيادب يف

 نع هلكش يف فلتخي وهو يدنه قيلعت هنكلو كلذك دوجم وهف قيلعتلا امأ « دوجم خسنلا اذهو

 . كلذ حرش رظنا  يسرافلا قيلعتلا

 . مس امره اع “ا : ارطش "١ , 8408 : قاروألا ددع

 .(1859 :مقر)
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 راتخما يبنلا ىلع ةالصلا ركذ يف راونألا قراوشو تاريخلا لئالد 14

 .(م1480١) ه484 ةنس قوتملا يلوزجلا ركب يبأ نب نايلس نب دمحم هللا دبع يبأل

 ناكمو خسانلا مسا نودب ,«(م١1917) ه 1١78 ةنس ةجحلا يذ يف خّرؤم ليمجلا خسنلا طخب

 .:دنسلا "يق كيتك انعأ رهاظلاو , خسنلا

 دادملاب لمجلا لئاوأو ءايبنألا ءامسأو هللا ركذ ىلع ةلادلا تاملكلا ضعبو دوسألا دادملاب تبتك

 ١ . رمحألا

 ناتفرخزمو ناتقوزم ءزج لك ةيادب يف ناتعقاولا ناتحفصلاو ةطوطخملا نم ناتلوألا ناتحفصلا

 (هقوز نالودج صنلاب طيحأ دقو . ةعئار ةيلامج ةيسدنه لاكشأ لخاد ةبرهزو ةيتابن فراخزب

 . ةددعتم ةباذج ناولأب ةنولم ةيتابنو ةيدرو فراخزب قوزملا

 يمالسإلا نفلا ىلع ةحضاو ةلالد لدي قرزألا دادملاب يسدنه يفرخر لودج نيلودجلاب طاحأو

 . ةبهذم ةيضرأ ىلعو فورعملا يدنملا

 . ةيبهذ ةيضرأ ىلع رمحألاو دوسألا دادملاب صنلا بتك

 ةروص تمسرو يندملا مرحلل ناولألا ةفلتخملا ةدمألاب تمسر ةروص ةطوطخملا نم ب ١ا/ ةقرولا يفو

 . ريوصتلا يف ةيدنهلا ةسردملا بولسأ ىلع امل ةلباقملا ةقرولا ىلع ةفرشملا ةبعكلا

 ةقيرطلا سفن ىلع ةكيمسو ةعيفر تالاصتالاو ةيسرافلا ةقيرطلاب مت تاساكلا نارود نأ ظحالي

 . يكرت خسن داصلا سأرو ةسومطم ىلوألا ءافلاو واولا سأرو كلذك

 .مس 1١1١14 !١٠١,51١ قاروألا ددع

 .(4 /94 : مقر) روفرف ةعومجم
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 ىعفاشلا هقفلاو ةديقعلا يف عومجم 1

 . ةيواحلاب اهروطس نيب ةمجرتم ةيبرعلاب لئاسر عست ىلع يوتحي (ايسينودنأ ) هواج ةريزج نم
 قرو ىلع .ةرمحلا ْق باوبألا ةيادبو نيوانعلاو دوسألا دادملاب 0 ثدحم يحسن مقب تبتك ةخسن

 . (يداليملا رشع عساتلا ) ًاريدقت يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف (مادرتسمأ ةنيدم نم ) يدنلوه
 رشاعلا /يرجشهم ا عبارلا نرقلا ) يدنقرمسلل لوصألا ةديقع نايب يف لئاسرلا هذه لوأو
 ْ . ( يداليملا

 نمو ءارلا فرح يبرغملا نمو ءاملا فرح يثوكلا نم راعتسا هنكلو  يخسن هلكش نوجيب طخو
 الو .(نيعلاو ميملاو ءافلاو واولا ) نويعلا حتفم ينيودت كلذل وهف ىطسولا نيعلا فرح ثلثلا

 . مدعنم نسحلا نكلو ةلئاقملا فورحلا لاكشأ ىلإ رظنلاب ديوجتلل تالواحم هيف نأ كش

 . مس ا9١,ه اك 78,68 65 : قاروألا ددع

 .(؟م8 15 مقر )
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 صرافلا نبا ناويد /4

 .(م114) ه7 ةنس قوتملا ضرافلا نبا ءرمع صفح يبأ نيدلا فرشل

 قشمد ةنيدم يف ٍيناوجخنلا هللا فيس اهخسن قيقدلا قيلعتلا طخب لوقصم فرشم قرو ىلع تبتك
 .(ما6ال1) هؤال4 ةنس يف

 ةنولمو ةبهذم ةجودزم لوادج لخاد « ناويدلا تايبأ ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ١ . بهذلاب نيوانعلاو تاملكلا ضعب تبتكو « قرزألاب

 نم عون اهيفو 5:١ نيب ةبسنلاك هكيمسو مقلا عيفر نيب ةبسنلا لعج دق قيقدلا قيلعتلا اذهو

 ةباتكلاو . يفرحلا طنبلا اذه لثمب يطخلا ءادألا ىلع ةردقملا ةباتكلا نيبتو . بسانملا ( عابشإلا )

 . ةديجو ةدوحم

 .مس ةراا> ",١5 ([أ95؟ ب١01) : قاروألا ددع

 .( 6 : مقر

١65 

 22ه /راعمالاوتاسا
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 (كلفلا مع يف) كالفألا حيرشت

 .(م15171> ه81١1 فلس فونملا يلماعلا نيسح نب دمحم

 ةطوطخملاو . ةطوطحملا ةمتاخ نم رهظي امك دادغبب ينيدراملا ديمحلا دبع اهبتك قيلعتلا طخب تبتك

 . (داليملل رشع عساتلا ) ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعت اهنأ الإ خسنلا خيرات نم ةيلاخ

 . ةديدع شماوهملا يف تاقيلعت ىلعو كالفألل ةنولم موسر ىلع ةطوطخمملا يوتحت

 ةيكلفلا تاموسرنلا ضعب مسرل رمألا دادملاو نمل ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . قلعملا قيلعتلا طخب اهبتك يتلا ةطوطخملا ةمتاخ ةباتك يف ًاضيأو طبضلا تامالعو

 ةطوطخملو « ١١١ لسلسم ؟” ةطوطخملا ىلع دوجوملا بولسألا هباشي يباتكلا بولسألا اذهو

 اهنيب ديوجتلا قراوف عم ”٠١ لسلسم ٠

 .مس ١ ",5> ١١,8 : قاروألا ددع

 .(4 ١”:1/ :مقر ءهروفرف ةعومجم)

 4 مولعلا حاتفم حرش

 2(م15195) ه5155 ةنس قوتملا يكاكسلل مولعلا حاتفم باتك نم ثلاثلا مسقلا ىلع حرش وهو

 .(م١51١) ه5١48 ةنس قوتملا يناجرحلا فيرشلا ديسلا دمحم نب يلعل

 .رارفصالا ىلإ قرولا نول ليميو ةيئاملا طوطخلا ضعب هيف رهظت لوقصم يبرع قرو ىلع بتك

 نم غرف ءايكرت قرش يف ةيرصيق ةدلب يف يعقرلا قيلعتسنلا طخب كب ماريب نب ميركلا دبع هبتك
 .(م١15) هالا"» ةنس لوألا عيبر نم يناثلا يف هخسن

 قوف طوطخلا ضعبلو تارابعلا لصاوفل رمحألا دادملاو صنلا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . تايلكلا ضعب

 يف ققحتم كلذو ةيعقرلا ةباتكلا بولسأو قيلعتلاو خسنلا نم هفورح ذخأي يعقرلا قيلعتسنلاو

 . خسنلا نع قيلعتلا ةبسن ةدايزل ينيودتلا قيلعتلا ىلإ برقأ اهطخ ناك نإو ةطوطخملا هذه

 ريبك قرف كانه نأ « ١١5 ص هبادآو يبرعلا طخلا خيرات يف يدركلا رهاط دمحم خيشلا ركذ دقو

 سينأ محرلا دبع ذاتسألا يتدعاق نيبو قيلعتلا طخ يف يمزراوخلا نمحرلا دبع ذاتسألا ةدعاق نيب

 قرف يورهلا يلع ريمو يزيربتلا ناطلس يلع ريم يتدعاق نيب نكي مل هنإ لاق امك هاش ميركلا دبعو
 لاكشأ ةباتك يف تادابتجاو صئاصخلا يف تادابتجا ابيف عاونألا هذه نأ اذه ىنعمو . ركذي

 و

 . مس امرك "7,5 : قاروألا ددع

 .( 6 : مقر)
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 تطائاديلع اًءاتعاو هفث دمت ذخكوتا 4ع يق لعدن قزواذ اذلَمميوتسإ

 و ٍقِسكر عبو ام تركك ياعتلاو ةاعاىبالو دبه اعاتعلا ناب اونا

 0ع 6 انام نانا الامنادجآ ايات / بوه نرظداسؤبسو قنئاذإ

 00 سون الصنم تارا /يسلا با عازعو ادن ناك زوي

 . املا اوزغل نم راق نزلا ل هنح 3 "م 0

00 0 
 0 لزلا نم ببال ا( لاو قلي اذ طاسوالا ل يريرف ىلا لمألا

 1 ل ا رن الساونا سيلا مالاوعو
 . لوس ؤلشمتا وعلب شاراسا ذوق ىو ع رح لطان
 اا رن تلك ولادي منيف ادلدرسك ضني قي ٍقيرلا

 . فلير تارا اهلا رسن رص ح سر قلعت ع أ غزل ماب اورتن ا
 1 نناشلمت» راهم هما رص

 0007 0 اانا ستاصضإلا أح 7
 ئافالولا ريانا لاا

0 
 ا

 0000011 ريو 000 ا

 ا 0 00 لبنوتك

 0 راما لتس( تس وسبا لس اهلا ريل تي

 ٠ وطور مسالا عاما عنوماعلا ...١
 لاَ 0 0 طياض تاتو

 هتان نسم نارها ايو سكس 2 0 0 00

 7 1 نوبات ةنساناتخا
 د ا 0



 ٠ مولعلا حاتفم حرش 4

 ؛(م1519) ه555 ةنس قوتملا يكاكسلل مولعلا حاتفم باتك نم ثلاثلا مسقلا ىلع حرش وهو

 ةنس قوتملا يناجرحلا فيرشلا ديسلا دمحم نب يلعل ١5مه )*١4١م(.

 اهخسن .؛ةيئاملا طوطخلا ضعب هيف رهظت لوقصم يبرع قرو ىلع تبتك قيلعتلا طخب ةخسن

 ةنيدسم يق مر سحر رهبش ةنع رصعلا كفو ةكمللا موي) يف اهحّرأ يذلا دمحم نب دمحأ

 «ةئامنامثو نيعبرأ ةئنس ...اسروب 654٠ه )/ا١5م(. ١ ' لا يم

 هل دومحم انبرو باتكلا مت» « يسدنه نيعم ةئيه ىلع خسنلا طخب ةطوطخملا ةتاخ يف خسانلا بتكو

 قبيو تومأ « يدوع قروأو يرق حان ام هتاولص دمحم يبنلا ىلعف « دوجولاو ىلعلاو مراكملا هلو

 ءوسو الز رفغيو هلضفب ينع وفعي يهالإ لعل « يل اعد يطخ أرقي نم تيل ايف هتبتك ام لك

 ايلاعف «(

 1ْ . آرب تيوتا ترش احبس م

 0 مال ابا اع ناز زادك :ا رع راسو 0
 ١١ تعوطلو زم لاعتناتب امر جياع الهوانم قطحورح يي ب ١ 0 ا

 0 598 1 مي“ 0 1 1 ا 5 5 1 "1 5 0 5 1 ١

 لس اراض هان ير 7 نحو لعل اذهربارن تشك ش . ( ةمايحلاو يرمقلا حان ام ةمالسلاو ةداعسلا ةبحاصل» : دلجلا ناسل ىلع بتكو

 0 5 ارا ا ل 1
 0 . اهاضرلعجب نادر ب تسلا قنا ١

 ا ور ناار لكل ٠١9. لسلسم 1١4. 01١"*, لسلسم 9011١. .#”*006 مقر تاطوطخم رظنا
 4 3 رو لوما عنو ليكولا م راب

 1/1 ينال يقسم تا نر
 أ ر/ ور اخردطخ يل احركا د يشل رورهم ا لاما اع رولذلا“ لإ 2

 تاعول سيل ف ذلإر قمة ايفل ب رادع راض ايح لزبل/ءاقسةدعلا

 ش١ .مس ١6 ا>”8 1748 : قاروألا ددع

 7 م( يقرأ

 00 0 هيلصؤم ريا 00

 65 يف نم لسملا بن نحال انما مال حا نعت يرتد نأ نار اؤطصم 7 '
 5 كب جح جنبا اذه لات اونب لس نش ةاوسما لإ 7 إ

 | درازحى حج دلل تيجرااثوعلا تقو ةعكبا مدي ةنيماسا مدس جاك يانغ ٠ ْ ةيرجتلا حرشل ةمدقلا ةيسشاحلا ١

 1 0 2م براغ 8 1ْ ءرجتلا حرشل ةه : 0

 0 ْ ١ /ه5175 ةنس ىوتملا) يسوطلا نيدلا رصانل دئاقعلا ديرجت باتكل .(م1474 /ه 9 1

 0 د 2 ش .(مااا/4 ٠

 ا

 7 نس كلو 'ت نطو ىعاصرلا“ ١ :

 د 2 / ايكيا نم عرفو ( ايكرت) اسروب ةنيدم ف كب قسيع ةسردم ف قطصم نب دمحأ قيلعت مقب اهبتك ١

 . رشا ءااشلاب لخط كما ا .(م05١195) ه١9؟ ةنس لوألا عيبر ١١ يف 0

 افلادلاا ْ 1 نانسراتتك ها ل 1 1
 رع و راسي 2 0 ْ («هلوق») : كلذكو لوادحلا مسرل رمحألا دادملو صنلا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 0 ١ . (خلإ «لوقأ»و

 | 0 ْ رظنا) قيلعتلا نيبو ١١5 لسلسم (159 ةطوطخم رظنا ) هتسكاشلا نيب ( جوزمم ) طخلا اذه

 شةاة ا 0 0 0 0 ؟ع<؟< حجج 1 ةباتكلا خسانلا جمدأ دقو اذه .اهنم لك صئاصخ ذخأ دقو « ١760 لسلسم ( 789 ةطوطخم

 . ةيلامج رصانع نم نيطخلا صئاصخ يف امل ةليمج ةفيطل تدبف اهمجح رغصو

 . مس ١",ها<ك9١1 #9 : قاروألا ددع

 .( ؟"ؤه٠ : مقر



 ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد ٠١

 .(م580١) ه48488 ةنس قوتملا يسوسرطلا زرمارف نب دمحم

 نب يلع اهبتك ةيزاوتملا ةيئاملا طوطخلا هيف رهظت فيفخ يسوروأ قرو ىلع جمدملا قيلعتلا طخب تبتك

 ةنسس ةجحلا يذ ٠١ يف اهخسن نم غرفو (ايكرتب شعرم ةئيدم نم برقلاب ) قجرزاب يف دمحأ
 .(ماك'5٠) ها11١٠*

 ١ . ةبهذم لوادج لخاد دوسألا دادملاب نتملا بتكو

 دادتما مدختسيف ( ىلع بتاكملا ) تملك بتكي هنأ انظحال دقف : بكرم )و ( جمدم) قيلعتلا اذه

 (نرتقملا طخلا ) بولسأ وه بولسألا اذه نوكي امبرو ( ىلع) رجلا فرحل عجار ءاي فرحك ءابلا

 رغصو تاساكلا نارود ريغصتو تادادتمالا نم هصلختل ( لسارتلا طخ ) ىمسي نأ نكمي اك

 . تايلكلاو فورحلا نيب تافاسملا

 4 لوطملا ىلع يناجرجلا ةيشاح
 .(م١41١) ه5١48 ةنس قوتملا يناجرجلا فيرشلا ديسلل

 .(م119894١) هال١4 ةئس ينازاتفتلل لوطملا باتك ىلع حرش يهو

 ةتهاب ناولأ يذ يقرشم قرو ىلع ؛(م11/) ه١٠ 51 ةنس يف ةتسكاشلا طخب ةبوتكم ةطوطخم

 . حجرألا ىلع ايكرت يف ضيبألاو يدرولاو رفصألا اهنم

 "ا/ ةقرولا هجو يف نيدوجوملا نيلالهلا لك ةنقتم ةلهأ لكش ىلع يشاوحلا بلغأ خسانلا بتك

 . (انه ةضورعملا
 لكش ىلع خسانلا ظفاح دقو ةقمنم ةليمخ وأ ةاشوم ةجابيد اهنأك ةطوطخملا هذه نم ةحفصلا

 ءاضفلا يف قلعم لكشلا اذه نأكو « يرئاد لكش وذ صوصرم ناينب اهنأك ودبت يتلا ةحفصلا

 يتلا هتاباتك نم ةرئانتملا موجنلا لكش ىلإو اهلفسأو ةحفصلا ىلعأ يف ةموسرملا ةلهألا ىلإ رظنلاب
 . ءاضفلا يف اهنأب يحوت الاكشأ تذخأ

 فرحك ىرخأ تاعادتباو فورحلا ضعب يناويدلا صئاصخ نم .هيفو بكرمو طبارتمو جمدم طخلاو
 .فورحلا ضعب نم ءازجأل تاراصتخا هيفو ةنيرقلاب أرقت ةقيرطب تعمر تايلكو فوفلم فاك

 طيسلاو ماتيمسسل ةيفايسلا ةيرخ انل :كرتاولو :هثع ثحبلا الواح عن هل نأ "هيلا كشنال اهو

 ذخأي هنألو هذيفنت ةبوعصل رمتسي ملو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا تايعادبإ نم وهو « ( ئاضفلا

 . هريغ نم رثكأ ًاتقو

 .مس ١؟ا1اال,5 8٠ : قاروألا ددع

 .(؟5؟9١5 :مقر)

00 

 وأو غ6

 لوملاءلا ملل
 1 هةر م ولا ذاب

 2 الظسرو

 اللاب 1

 0 ب
 3 / ا ' ف



 (يكرت -يبرع مجعم وهو ) يرتخالا باتك 4

 .(م1950) ه954 ةنس فوتملا يرتخالاب ريهشلا يراصح يرقلا نيدلا سمش نب ىنطصمل

علا رهظت ثيح يبروأ قرو ىلع ىسوم نب ركب ديس هبتك قيلعتسنلا طخب بتك
 ةيئاملا تامال

 1 او لا كسا ا ا نتاج مان ريبكلا عماجلا يف « ةزيمملا

 نيوانع ةباتك يف رمحألا دادملا لمعتسا انيب « نمل ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 ١ . ةحورشملا ةيبرعلا تاملكلا قوف طوطخلاو لوصفلا

 رولسأ خسنلا نم ذخأيو « ًافورح قيلعتلا دو افورح خسنلا نم ذخأي هنأ قيلعتسنلا تازيمم نم

 رغصو ةريخألا ءاحلاو نونلاك ةعقرلا نم فورح ضعب فاضأ هنإ امك . هبولسأ قيلعتلا نمو

 ٠ كيج ريغ طخلاو . خسنلاو قيلعتلا هساسأ نكلو ( جوزمم طخ) وهف اذهلو  اهاوطأ عم فورح لا

 .مس 1١488 159,8 > 5١ : قاروألا ددع

 .(؟؟١؟ :مقر)

 (م1156) هالك5 ةنس ىفوتملا يناتحتلا دمحم ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت ىلع ةيشاح

 .(م١41١*) هم5١ ةنس فوتملا ٍناجرحلا ىلع نب دمحم نب يلع فيرش ديسلا فيلأت

 قرش يف بتك هنأ رهاظلاو . ةعقرلا طخ ىلإ ليم هيف يذلا هتسكاشلا طخب ةخسنلا هذه تبتك

 . ايكرت

 رشع نماشثلا ) ةرجهلل رشع يناثلا نرقلل دوعت اهنكلو اهرخآ يف صقنل ةخرؤم ريغ ةطوطخما

 ش . ( داليملل

 ضعب مسرو رقفلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو صنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 يثاوحلا ىلع ةلادلا تاملكلا ىلعأ طوطخلا

 فورح مادختساو اهلاوطأ ريغصتو اهضعب يف اهجامدناو فورحلا ةطمرق يف يباتكلا بولسألا اذه

 مل ديدج عون اذه نأ دكؤيل ةتسكاشلا فورح عم فاويدلا طخلا فورحو يدركلا ةعقرلا طخ

 د عطاقملاو فورحلا نم ًاريثك نأ دجنو .ه 1١ نرقلا نم هنأل ةميدقلا عجارملا هنع ثدحتت

يو طاطخ دي وأ ةيوق ديب بتك ديدج عون امبر اهنأ ىلع لدي امم ةقدلاو لكشلا سفنب تبتك
 نأ نكم

 (يدركلا يعقرلا ةتسكاشلا ) هيمسن

 .مس ا8١,الا>» 5١,8 45 : قاروألا ددع

 .("46 : مقر )
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 (م14059) ه 48517 ةنس ىفوتملا يديرتاملل دئاقعلا يف ةينونلا ةديصقلا ىلع حرش
 .(ما4"0 /ه١8١1 ةنس يف ًايح ناك) يننحلا يصراقلا دمحم نب دواد فيلأت

 ةنس ةدعفلا يذ ف ةخرؤمو هداز يجارخ ةسردم 3 ( ايكرت ) اسروب ةنيدم قف قيلعتلا طخ تدنك

 .طقف دوسألا دادملاب تبتك ةيسردم ةخسن ىهو (م1858) ه4

 ناكو روطسلا نيب عسو دق خسانلا نأ مغر ةيطخلا ةباتكلا يف ةيفاكلا ةيانعلا اهيف سيلف اذهلو

 .ديج ريغ طخلاو . بسانم هملق ةطق ضرع

 .مس ١الر4 »178 8١ : قاروألا ددع

 1 و

 ثيدحلاو ريسفتلا ةبعشل ةيناملسلا ةسردملا ةزاج

 ةنس لوبناتساب ةيناولسلا ةسردملا نم) يشعرملا دمحأ نب يدنفأ دمحم بلاطلل تحنم ةداهش يهو

 .(ماؤ١ مها

 نم ءاج امو ىلوألا ةقرولا يف ةزاجإلا ناونع امأ . دوسألا دادملاب نتملا « قيلعتلا طخب تبتك

 .رمحألا دادملابف «(ب» ةعباسلا ةقرولا يف تاريدقت

 « سلجملا سيئرو ءاّرقلا تاقبطو ثيدحلاو ريسفتلا يسّردمل ماتخأ ةعبس «أ» ةنماثلا ةقرولا يفو

 .(م١95١1) ه٠4١ ةنس نابعش ١8 يف ةخّرؤم

 . ةماتلا ةدعاقلا ىلعو ليمجو دوحم طخلاو

 . مس ١,84 ”١,5 : قاروألا ددع

 :( 811/6 مقر

١6 



 (يدتبملا ةيادب) ةيادبلا حرش «ةيادحلا

 .(م91١1) هه91 ةنس قوتملا « يفنحلا ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهربل

 نيواَتَعَو 5 يئاوحلا تبتكو « قيلعت لقب « كيم يبرع دغاك ىلع ةخسنلا تبتك

 اهبتك « ةرمحلاب يشاوحلاو لئاسملا سؤر تبتكو « ثلثلا ملقب باتكلا

 . ( نانويلا 00 لامش يف) اقوتميد ةنيدم يف «(م١51١ا1) ه١٠481 ةلس بجر َةّرغ

 تاساكلا نارود.يف لثمتي يذلا هبولسأ هتباتك يف ىعاري امنإو طخلا دعاوق هيف ىعاري ال طخلا اذهو

 فرح يف ديلا قالطإو ةعلاطلاو ةلزانلا فورحلا يف نيهلا هاجت ديلا ليمو اهمجح رغص ولو ىتح

 ىلعأل دوعصلا نيح نارودلاو فاكلاو ءابلاك ةيقفألا ءازجألا تاذ فورحلا ةباتكو لصتملا ءارلا

 مقر تاطوطخم رظنا . فورحلا جمدو تاملكلا سدكتو سوسحم نزاوت يف هكيمسو مقلا . عيفرو

 ٠ لسلسم ٠١9. ١17٠١ لسلسم 015

 يف « نسح ريب نب افولا وب

 .مس 18,6 ١78 595 : قاروألا ددع

 ,( "وف : مقر)

 (يننحلا بهذملا ىلع هقفلا ىيف) ماكحألا لمتشم باتك

 .(م556١) ه4514 ةنس قوتملا يمورلا هللا دبع نب ىيحيل

 74 يف اهخسن نم غرف يذلا اغأ نباب ريهشلا نابعش هبتك قيلعتلا طخب يبرع دغاك ىلع بتك

 . ( نانويلا قرش لامش يف ) قيلنازق ةجقأ ةبصق يف (ما٠١٠6١) ه5٠9 ةنس ةرخآلا ىدامح

 تاملكلا ضعبو لوصفلا تايادب ةباتكل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . تاملكلا ضعب قوف طوطخلا ضعبو طبضلا تامالع مسرلو ةلادلا

 ٠١8. لسلسم ١١٠١., 0:٠6". لسلسم .ءلالإو ببث مقر تاطوطخم رظنا

 . مس ١ا/ل اي "5 ا تال : قاروألا ددع

 .( 01١" : مقر )
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 ةيفسنلا دئاقعلا حرش 0٠

 .(م498١) هم517 ةنس دعب قوتملا يلايخلا ىبموم نب دمحأل

 086111470 هف9/ ةنس .قوتملا .قسلا كم خب نيعل دئاقتلا باتك ىلع حرش وهو

 ةنيدم ىلإ ةبسن ) يكينالسلا ىسيع هبتك يرابغلا قيلعتلا طخب يثاوحلاو قيلعتلا طخم نثملا بتك

 .(م1954) ه٠94 ةنس يف (نانويلا قرش لامش يف ةكينولس

 ضعب ةباتك يف رمحألا دادملا لمعتساو يثاوحلاو صنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 | . يثاوحلا يف اهيلإ راشملا تامالعلا

 ةباتك يف يبهذلا قيوزتلا خسانلا لمعتساو ةجودزم ةبهذم لوادج لخاد صنلا بتك

 . صنلا يف « ....هلوقو

 . يثاوحلاو نتملا طخ نع اهزييقل عيقوتلا طخ باتكلا ةمتاخ تبتك

 تمدعنا ول امنأل مدعنت ال امكلو تاساكلا يفو فورحلا نيب تادادتمالا لقت قيلعتلا اذه فو

 ٠ ةيناسج ةلآب ةيناحور ةسدنه طخلاو . نيعلل حيرم ريغو ينيوكتلا لكشلا يف ًاصقان طخلا راصل

 .مس 1١,8 ا 7415-1825 : قاروألا ددع

 . 2( "الاله : مقر )

1" 

 ةياقنلا ءارقل ةياردلا ماقتإ ١

 .ما8٠١6١ /ه١١9 ةنس قوتملا يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالجل

 يف اشاب دمحم عماج مامإ دمحأ اهخسن « ةيئاملا تامالعلا هيف رهظت لوقصم يبروأ قرو ىلع بتك

 .(م1558) ه١٠١ا/8 ةنس « قيلعتلا طخب (ايراغلب يف ) ايفوص ةنيدم

 ضعبو تاملكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو « نآملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ضعب نيودتل ةحفص لك يف ًاضيرع ًاشماه خسانلا كرتو . تاملكلا ضعب قوف ءارمحلا طوطخلا
 . حورشلاو تاظحالملا

 ةطوطخلاو .48 لسلسم 4/17١ ةطوطخلا ىلع دوجوملا بولسألا هباشي يباتكلا بولسألا اذهو

 . (هنيب ديوجتلا قراوف عم 2٠١7 لسلسم 38٠

 .مسا# ا>90)١ 9 : قاروألا ددع

 ا

 ك3



 راونألا علاطم حرش يف رارسألا عماول

 .(م154١1) هال55 ةنس قوتملا يناتحتلا دمحمل

 .م118 /ه547 ةنس فوتملا يومرألل راونألا علاطم باتك ىلع حرش وهو

بأ نب نسحلا نب نمؤملا دبع اهبتك « نوللا رفصأ يقرشم قرو ىلع ةخسنلا هذه تبتك
 نب حوتفلا ي

 يف ء(م1858) هال ةنس مرحم ١17 يف اهخسن نم غرفو قيلعتسنلا لسلسم طخب يناشاقلا يلع

 1: . ناريإب ناشاق ةئيدم

ةباتك يف ءاوس ةطوطصخملا لك يف عقافلا دوسألا دادملا خسانلا لمعتسا
 يشاوسحلا وأ نتملا 

ألا دادملا لمعتساو ةباتك نود تاغارفلا ضعب كرتو لوصفلا نيوانع ةباتك يف رمحألا
 يف ًاضيأ رمح

 . صنلا يف ةمهملا تاملكلا ضغب مسر

  اههبشي امو ءارلاو واولاو فلألا ىتح اهضعبب فورلا هيف لصتت طوطخلا نم عون لسلسملا طخو

أ ةعرسلا ديلو سيلو - صاخخ بولسأ هلو نفلا نم عون لاصتالا اذهو
 تالاصتاو . راصتخالا و

 . ةفيثك تسيلو ةفيفخ تالاصتا ةطوطخملا هذه

 6-5 دادملاو

 . مس ١؟,هاك به 14 : قاروألا ددع
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 اخيلزو فسوي

 .(م١5١1) ه١١4 ةنس قوتملا روهشملا يسرافلا رعاشلا . يسودرفلل

 ىدامج ٠١ يف ةخرؤم يهو قيقدلا يسرافلا قيلعتلا طخبو ةيسرافلا ةغللاب ةطوطخملا هذه تبتك

 .ناريإ يف ء(م5١"4) ه٠ ةنس ىلوألا

 ةقروب تطاحأ ءاقرز ةيضرأ ىلع ةيرهزو ةيتابن موسرب ةنيزم ةليطتسم ةرط اهنيزت ىلوألا ةحفصلا

 . 2«يسودرف ياخيلزو فسوي» : اهلخاد يف ضيبألا دادملاب ةطوطخملا ناونع بتك ةبهذم ةيئابن

 بتكف ةطوطخملا يف صنلا يقاب امأ ةبهذم ةجودزم لوادج لخاد نيتلوألا نيتحفصلا يف نملا بتك

 . ةلودج نود الاسرتسا

 ةرجب نوكي عيفرلاف « ةداح ةقيرطب هكيمسو مقلا عيفر لامعتسا يسرافلا قيلعتلا طخ تازيمم نمو

 نأ امك  ةيقفألا هتلاح يف هضرعب مقلا ةرجب نوكي مقلا كيمسو « ةيسأرلا هتلاح يف هنس ىلع مقلا

 نيعلاو داصلاو ءاحلا سأرك فورح نم ءازجأو ملقلا عيفرب بتكت ةصوصحخ ًافورح كانه

 طخلا نأ امك .اهتالاح عيمج فو ةدرفملا ءابلاك فورحلا ضعب تايادبو فورحلا نيب تاالاصتالاو

 ل هاسجتالا سفن يف ةلوتفم تاساكلا نارودو  ةلزانلاو ةعلاطلا هفورح يف نيميلا هاجت ليمي

 المع نوكي ظلغي امو ابيف قدي اف قيسوملاك وهف ابتاياهن يف وأ فورح لا نيب تادم لمع نسحتسيو

 . ديجو دوجم طخلاو . اهتقاشرو فورحلا لامج رهظ روطسلا تعسوت ا|ملكو كبسلا ديج ًاللماكتم

 .مس !١> "١ 4848 : قاروألا ددع

 .( 5955 : مقر )

 «» لوهجم فلؤمل ؛ تابيطلا تايلكلا

 ه/ 1/4 ةنس ةدعقلا يذ فصتنم يف يزاريشلا هللا دبع نب نيسح دوجلا قيلعتلا طخب اببتك

 | . ناريإ يف ء(م1470)
 ه 84814 ةنس قونملا يزاريشلا ينيسحلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نيدلا ليصأ دلو :وه خسانلا لعل

 : هتمجرت يف ءاج ثيح ("94و ”/ ص «." ج نيفلؤملا مجعم ) يف هركذ درو يذلا «(م1418)

 . «رشبلا ديس داليم يف رردلا جرد باتك :هراثآ نم «ًاظعاو « لضاف ناك»

 ةيسراسفلا ةغللاب وهف حرشلا امأ . كيمسلا دوسألا دادملابو ةيبرعلا ةغللاب ةمكحلا تارابع تبتك

 بتكو « ةبهذم ةيتابن لاكشأب ةثلثما تاغارفلا تفرخز دقو « لئام يلوط لكش ىلع قيلعتلا طخبو

 . قرزألا دادملاب نولم راطإ ابب طيحي ةبهذم ةجودزم لوادج لخاد نّملا

 هتباتك لعجو «؛راعشألاو فحاصملا ةباتك يف هيلع فراعتملا ريطستلا بولسأ خسانلا مدختساو

 . كيحو دوج طخلاو « ةيرطقو ةيسأرو ةيقفأ

 .مس ١؟ا١1ا,8  ١ا/ : قاروألا ددع

 .(1 ١8/ :مقر ءروفرف ةعومجم )
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 راونألا علاوط حرش يف راظنألا علاطم باتك 6

 وهو 2(م1118) هال44 ةنس قوتملا يعفاشلا يناهفصألا نمحرلا دبع نب دومحم ءانثلا ع

 .(م65١١) هالا5 ةنس قوتملا يواضيبلل راونألا علاوط باتك ىلع حرش

 هبتك « قيلعتلا طخ « ةيزاونملا ةيئاملا طوطخلا هيف رهظت ثيح فيفخ ٍقرشم قرو ىلع بتك

 دالب لامش يف ةعقاولا ) ناوجخن ةنيدم يف ؛(م4١1ا!5) ه/١8/8 ةنس يف ىيحي نب دمحأ نب ايركز

 . ( سرفلا
5 

 انه خسانلاو  تاعامسلا يف ًامماد بتكي يذلاو عيرسلا فيفخلا يأ ( عمعمسلا طخ ) بولسأ اذه

 !ز نم ءيش ابيفو ةمظتنم انه يهو  ةعيرس ةباتكلا نأ مغر قيلعتلا ةباتك بولسأ ىلع ظفاح

 ْ ها ا للفلم ايهاب زر تلقا 0 تيفال

 .مس ا١الا 5 هك : قاروألا ددع
 ١
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 (دئاقعلا يف) ةعبرألا رافسألا
*4 

 م1454 هولا يرازفلا ىيحي نب مهاربإ نب دمحم

 يهو ناريإ يف (يداليملا رشع عباسلا ) يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ىلإ عجرت ةخرؤم ريغ ةخسن

 . ةيزاوتملا ةيئاملا طوطخلا هيف رهظت ثيح يبرع قرو ىلعو قلعملا ةتسكاشلا طخب ةبوتكم

 سوؤرو تاملكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نثملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 . رقفلا
 ١

 تاملكلا جمد عراب طاطخلاو ليمجو دوجم طخلاف « ةتسكاشلل ىوتسم نسحأ لثمت ةطوطخملا هذه

 يف [غن نّوكت (طخلا اذه صئاصخ نم وهو ) تاساكلا لويذ تحبصأو  اهضعب راوجب اهفصرو

 رسخآ يف ءايلا رظنا ) لصتملا وأ درفملا ريخألا نونلا فرح هنازيمم نمو . ةصارتملا ةكيبسلا هذه

 رخآ يف نيماللاو تراص ةملك نم يناثلا رطسلا رخآ يف ءاتلاو ىرخأ ةملك نم لوألا رطسلا

 . اذكهو (سداسلا رطسلا رخآ يف (نم)و عبارلا رطسلا

 لك نم ةريخألا تايلكلاف (ءيشلا ىلع ءيشلا قلعي) ىنعمب قيلعتلا بولسأ طاطخلا ثدحأ دقو

اهلبق يتلا ةملكلا ىلع ةقلعم اهدجت عباسلا رطسلا دعب رطس
 ًارطنس نيرطس لك دعب كرت ولو . 

 نيرطس لك هيف نرتقا يذلا (نرتقملا طخلاب ) كلذ ىمسل هيف بتكي م ًاغارف
 ريصيل |(مهضعب عم

 . عئار بولسأ وهو نرتقملا قلعملا

 مسد 110017 لا ف فاروألا" دنع

 .( ١548" : مقر )

 باجعلا بجعلل عماجلاو بابلألا يلوأ ةركذت

 .(م1599) ه8١١٠ ةنس فوتملا يكاطنألا ريرضلا رمع نب دووادل

 . دنهلا دالب نم دابأ كنروأ ةنيدم يف ؛(م45١!1) ه88١١ ةنس يف قيلعتلا طخ تبتك

 تارابعلا ضعبو باتكلا نيوانع ةباتكل رمحألا دادملاو نتملا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ىلع ناولألا ةددعتم ةيفرخز ةينابن روهزب ناونعلا ةفرخزم باب لك نم لوألا ةحفصلاو « ةمهملا

 . ةبهذم ةيضرأ

 تاظحالم عم ًايرئاد ًافيوجت ةفوجم يدنهلا طخلا تاساك نأ يف يسرافلا نع يدنحلا قيلعتلا فلتخم

 طخلا لعجي امن يسرافلا قيلعتلا يف لاجلا ىوتسم ىلع تسيل فورحلا نيب تالاصتالاب ةصاخ

 ٠ تالاصتالاو فورحلا لمأتب ينأي اذهو « يسرافلا هليمز نع حضاو بولسأ هل يدنهلا

 مي 11 ا يت وألا كن

 .(؟851/ :مقر)

 ك/ا١

0 

 را ساس راكبا طر رسل /

 ةارتائاسداصتلا لوريال مخ ارز /رراسا سارا

 اعاد افلم تيل( ار طمس /هبارعااواررم

 00 16 الررصرعإ/واانري مكر واش فعإل عب
 ظافر /راماا الور سا رررربا

 اور اصايل راسل سايل تازراسر/ د ظ
 : فارون ذب رو 0 1 زر رو ْ

 الاكرم طرد كا رطسا/ يف رار
 ش ساما

 1 كاوكاو نيراع وانضم

 بلان سسك لاسر زاحف ركل

 7 77 راها ذاكر ارا رت طرا
 . را تر رك الإ رار قرون كروب

 . ريس كرواسلو كرررركر 1, زر تيرم
 1 رافال الر[ ورسر رسانلا

 37 كا( تررتسار قلمك ضر بلغم

كلارك روارتسزر ووري يبا
 + تالا 

 . لصارنالس مقياس كير سم

 كاووافلاعساطداتكل يزعل وراك اساور ترا راسر ولا

 للك طاوس
 ادع اروع

 رسل كرما
: 

- 1 « 

مارصعطراعشابزاوعار معاذ كل زامعارصعناو
 ب 70 ات

 ل 1 2
7 57 

8 70 

 ادور كر نانا ا واسرة لرسم

 / داود اعيوني ركوب تي ذوي



١1 

١6 

 يبرعلا طخلا يف ةزاج

 ناذاتسألاو 2 (م1858) ه6 ماع يف هيذاتسأ نم هللا رون ظفاح ديسلا طاطخلا اهيلع لصح

 ةباتكب ةزاجإلا بلاط موقي نأ تازاجإلا هذه يف فورعملاو . يملح ىيحيو « تدوج دمحم :امه

 موقي مث (هيلك وأ خسنلا وأ دوجملا ثلثلا طخب |هيلك وأ ةفيرشلا ثيداحألا و أ ةينآرقلا تايآلا ضعب

 ًاغارف كرتي هئاهتنا دنعو  لماك ماع نم رثكأ هنم لمعلا قرغتسي دقو . اهنيولتو اهبيهذتو اهتفرخزب

 ىلع |هيف لصحيل نيغارف كرت دق طاطخلا اذه نكلو هل هتزاجإ اهيف نوديل ةحوللا لفسأ هذاتسأل

 .دحاو تقو يف نيتزاجإ

 ثدلثلا طخب ةبوتكملا ةلمجلاو . بيهذتلاو ةفرخزلاو يباتكلا ءادألا يف ةيهانتملا ةقدلا ةزاجإلا نيبتو

 اهيف ئكنت يتلا ةلسرملا ةقيرطلاب تبتك امنإو موسرم رطس ىلع ةبوتكم تسيل ةزاجإلا هذه:لوأ يف

 ممدبأ دقو  ةبوتكملا ةلمجلا يف يلكلا نزاوتلا ةاعارم عم ةقباسلا ةملكلا ليذ ىلع ةملك لك

 ةهباشتم ةريخأ تاهم عبرأو ةقيرطلا يف ةبباشتم ريغ نيعلا فرح نم عاونأ ةثالث ةباتك يف طاطخلا

 . ةزاجإلاب هترادجو ينفلا هنكمت حضوت ميمل فرح نم ىرخأ عاونأ ةعبرأ ةباتك عم

 . ايكرت يف ةزاجإلا هذه تبتك

 وه هنأل ءه8548 ةنس قوتملا طاطخلا غئاصلا نب نمحرلا دبع مايأ يف تفرع ةيطخلا تازاجإلاو

 فلؤم نأ 7١« ص غئاصلا باتكل هقيقحت دنع يجان لاله ذاتسألا ركذ دقو . اهعدتبا يذلا

 ةزاجإلا ىمستو اهقحتسي نمل ةداهشلا ءاطعإ عرتخا نم لوأ وه غئاصلا نبا نأ ركذ نيطاطخ ةفحت

 . هرصع يف تازاجإلا مهاطعأ نم ركذو يواخسلا هركذب داشأ دقو  هريغ ميلعتب اهزئاح زيجأ يأ

 .مس !؟9,6 174  (مقر نودب ةحول)

 (طوطخلا نع) ةيميلعت تاحول
 كسمكت اهتك خسنلاو ثلثلا ىطخب فيرشلا ثيدحلاو ةيعدألا نم ءازجأو « ةيئاجهلا فورحلا تبتك

 دلو ديجتا دبع ناطلسلا دهع يف ايكرت يف نيطاطخلا ريهاشم نم وهو ءه 1١17848 ةنس يف كب قيفش

 ذومحل 502 1 باتك رظنا « (م٠188) ه1791١1/ ةنس يفوتو «(م18195) ه١1؟1"ه ةنس

 . 49 ل "854 ص (م66 لوبناتسإ ) نانيا لامك

 ةيرهزلا لصاوفلا تامالع تنيز دقو ؛« بهذم لودج لخاد دوسألا دادملاب تاحوللا تبتك

 . ىبهذلاو رمحألا دادملاب تفرخزو

 يهو قشملا نوبتكي ءه 11717 ماع يفوت يويلفلا فراعلا دمحأ لاثمأ نيطاطخلا رابك ناكو

 نسبا تابيجوست نيعبتتم ةرم موي لك اهنوبتكي  ةلوصوملاو ةدرفملا فورحلل ةيميلعتلا تاحوللا

 . هماودو قشملا ةرثك يف باوبلا

 ١ لوحة   51,6ا> ١5,6 مس .

 /ه :مقر ءروفرف ةعومجم) 0(.
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 ةيميلعت تاحول

 ةباتك يف دوسألا دادملا طاطخلا مدختساو «(م1886) ه 1١1١0 ةنس خسنلاو ثلثلا يطخب تبتك

 . ةيتابنلاو ةيسدنملا فراخزلا ضعب مسر يف يبهذلاو رمحألا دادملاو نتملا

 طخ نع (اذك) ًالقان وهو تّرع فطصمب ادلقم اضر نسح جاحلا ديسلا هبتك» : ةمئاخلا ف ءاج

 .(م1885) ها#0 ةنس (...) نافع ظفاحب فورعملا

 اضر نسح جاحلا ديسلا هطخ بولسأب رثأت يذلا يدنفأ تّرع قطصم ديسلا فورعملا طاطخلا دلو

 ها119* ةنس لاوش اال يف يفوتو .(م١0١18) ه١؟5١ ةنس يف ( تاحوللا هذه طاطخ )

 .57١1؟-64١1 ص ؛(٠5٠9١) لانيا لامك دومحلح باتك يف هتمحرت رظنا ء(مامالكر

 . ايكرت يف تاحوللا تبتك

 26 0 ءومر #7

 املا قارس اك ةمصلا هذرترياسنل اعف 0

 00 00 ظ
 4 0 ْ كسل

2 1 

0-0]_ 
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 ةروثأم ةيعدأ باتك ١
 ش

 م هش( فدك يف ) ىوتملاو روهشملا طاطخلا ىمصعتسملا توقاي اهبتك ةلوكشمو ةردان ةخسن

 نقتملا ثلثلا طخلابو رفصأ كيمس ىبرع دغاك ىلع :ما64

 ةيعدا نياو» : توقاي طخل رياغم طخب وهو ةيسرافلاب هصن ام ( ! ) لوألا ةقرولا ةيشاح يف ءاج

 طخ عارتخا تسا ناحير طخ ةجرد ىلعأ هك تسا يمصعتسم توقاي طخ ههبش الب ةروثأم

: 

 و

 يمصعتسسمملا هللا دبع نب تواقاي : ١"١1( ص « نماثلا ءزجلا ) مالعألا هباتك يف يلكرزلا لاق

 نم ىلوم ناك ءطخلا نسحب رهتشاو « قيقر رعش هل « ًابيدأ « ًابتاك ناك : نيدلا لامج « يمورلا

 : لإ +... ابنك فئضو نوريثك طخلا هنع ذخأو يسابعلا هللاب يمصعتسملا ةفيلخلا يلاوم

 ةعور ىلإ رظنلاب نيثدتبملا ذيمالتلا طوطخ نم ربتعي مويلا هنأ الإ هنمز يف ليمجو دوحجم طخلا اذهو

 نيبتتل ( يبرعلا طخلا ةزاجإ ) ةطوطخما ىلع ةدوجوملا ثلثلا رظنا . ةيكرتلا ةرتفلا يف يطنخلا ءادألا

 واولاك تالاسرإلا فورح يف قرفلاو . ٠ لسلسم 5/4 1١9«. لسلسم ه/ه ةطوطخمو قرفلا

 لمعتسي ام ًلليلق ةينابعثلا ميلاو ءارلا فرحو ةلسرم نوكت قنؤملاو ققحملاو ثلثلا يف اهنإف ءارلاو

 نم ةدحاو ةطقن ىلع ةلئام يهف تاساكلا امأ  ةحوللا هذه يف دهاشملا هملا سأر لمعتسيو

 ىرت امك ةلوفقم مسرتف ءاهلا امأ ثلثلا عاستإ نع ةدحاو ةطقن ةعستمو مقلا ضرع

 مس 5١ه اي 8#” ا : قاروألا ددع

 2( م : مقر 6( دوعس كلملا ةعماج )



 بلاط يبأ نب يلع مامإلا اياصو 7

 تاذ ةعئار ةددعتم ناولاب ةفرخزم ناكرألا ةيثالث ةطوطخملا ةرطو ليمجلا ةدوجملا خسنلا طخم تبتك

 . ءارضخ ناصغأب اهضعب عم ةلصتمو ةيرهزو ةيتابن فراخز

 صنلا طاحأو رارفصالا هنول لئاملا قرولا ةيضرأ ىلع نتئملا ةباتك يف دوسألا دادملا طاطخلا مدختسا

 . ةدتمم بحس طسو اهنأكو ةباتكلا ترهظ ثيح بهذلا دادمب صنلا روطس نيب تاغارفلا المو

 قوتملا يمصغتسملا توقاي بولسأ ديلقت دارأ خسانلا نأ رهاظلاو صنلا ةيابن يف توقاي مسا رهظي

 .طخلا يف هتعاربو (م1١؟98) ه594 ةنس

 رشع سماخلا ) ةرجهلل عساتلا نرقلا يف تناك اهنأ ىلع لدي اهقيوزتو اهطخو ةخرؤم ريغ ةطوطخما

 . ( يداليملا

 .مس اال," ا> ؟هر6 ©١6. : تاحفصلا ددع

 10/9 فر

 ليد

 ةيعدألا يف باتك ١7

 تبتكو دوجوملا خسنلا طخب ةيئاملا طوطخلا ضعب هيف رهظت لوقصم يبوروأ قرو ىلع صنلا بتك

 دقف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ءامسأ امأ ةبهذم ةيضرأ ىلع ضيبألا دادملاب ةزاجإلا طخ نيوانعلا

 . رابغلا طخم تبتك

 يف هريرحت نم غرفو هداز فافخب فورعملا نيسح ذيمالت نم ) هداز يراسيب فورعملا ليعامسإ هبتك

 .(م 19157 /ه51١1١1 ةنس مرحم نم نيرشعلاو ثلاثلا

 هداز يراسي دمحأ نب ليعامسإ ١» وه لاقف ةطوطخلا هذه خسان نيطاطخلا ةفحت باتك بحاص ركذ

 ناكو طاطخ شيوردب فورعملا هداز فافخ نيسحل ًاذيملت ناك « (ايكرت يف ) ةنردأ ةنيدم نم

 يف جحو ًافحصم رشع ةينامث بتك دقو « (ايكرتب ) ةنردأ ةئيدم يف ملس ناطلس دجسم يف لمعي
 .(ماال568) ها١ا/ل4 ةنس

 لاكشأب ةفرخزم ةليطتسم ةرط هولعت ةبهذم لوادج لخاد باتكلا تاعوضومب تسرهف هلوأ يف

 . ةبهذم ةيضرأ ىلع ةيرهزو ةيئابن

 روهزو ةيتابن لاكشأب ةفرخزمو ةقوزم ةرط هولعت بهذم جودزم لخاد صنلا خسانلا بتك

 . ةبهذم ةيضرأ ىلع ةباذج ناولأبو ناوحقألاو قبنزلاو لفنرقلاك

 نيترئاد لخاد ىنسحلا هللا ءامسأ قوزملا وأ خسانلا بتك (أ) ١"و (ب) ه ةقرولا فو

 ءارضخ ةيضرأ ىلع ةيرهزو ةيتابن ةيفرخز لاكشأو يجراخ بهذم راطإ اهب طيح نيتيبالرطسا

 لفسلاو ايلعلا ةيبالرطسألا رئاودلا يبناج ىلع (مهعسر نيتقرولا يف ةيبهذ رئاود نامث ىلإ ةفاضإ

 . ضيبألا دادملاب ىنبسحلا هللا ءامسأ ضعب اهيف بتكو

 نكامأ يف انفصو ام ىلإ ةهباشملاو ةعئارلا ةيفرخزلا لاكشألا نم ريثك مسر يف قوزملا ننفت دقو

 . ريوصتلاو قيوزتلا نف يف ةعيفر ةعانص ىلع لدت ةعئار ةينف ةفحت نوكتل ةطوطخملا نم ةددعتم

 صنلا اهمض يتلا ةينآرقلا تايآلاو ةيئاعدلا صوصنلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا لمعتسا

 رمحألا دادملا لمعتسا ائيب  مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تافص ةباتك يف يبهذلا دادملاو

 . ةيكرتلا ىلإ اهتمجرت ةباتك يف دوسألاو

 .مس الر”ا١؟,4 ب الا : قاروألا ددع

 "6 : مقر «روفرف ةعومجم )
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 ةيربلا ريخ حدم يف ةيردلا بكاوكلا 4

 .(م594١) ه594 ةنس ىقوتملا يريصوبلا ديعس نب دمحم هللا دبع نسا« قيدلا هتفرتفل

 زع قمقج دمحم ديعس وبأ رهاظلا كلملا كلاملا ناطلسلا مسرب ١ تبتك ةيرصم ةيئازج ةخسن

 .(م1187) ه 484 ةنس ىلإ (م ١49 ) ه 8417 ةنس نم رصم ىلع ًاناطلس ناك يذلا « هرصن

 ةوسسألا فاذلا" قمم نارا ةايغب , يكولمملا خسنلاو ثلثلا طخ كيمس يبرع دغاك ىلع تبتك

 ١ . يبهذلاو رمحألاو قرزألاو

 هرصع كولم قافو» : قمقج دمحم ديعس يبأ رهاظلا كلملا ناطلسلا ةمجرت يف يواخسلا لاق

 .(4 ص (. ج « عماللا ءوضلا) (دوجلاو ةفعلاو نيدلاو معلاب

 الم خسنلا لوح تاغارفلا تناكو راعشألاو فحاصملا هيف بتكت ةحفصلا طيطخت يف لكشلا اذه

 1 بتكي يذلا لكشلا اذه نأ امك .. تاملكلاو تايبألا لامكتساب دهاشت امك وأ ناولألاو فراخزلاب

 ا 0 اا !ظ فحاصملل ناحيرلاو ققحما امه ناعونلا ناكو « تقولا كلذ يف ًارشتنم ناك طخلا نم نيعون هيف

 0 ؤ ا اهنكلو ةدوجم طوطخلاو خسنلاو ثلثلاب انه يهو . خسنلاو ثلثلاو  فحاصملاو ناحيرلاو  ةريبكلا

 ع . بولسألا سفنب يهف ٠١ لسلسم مقر ةطوطخملا رظنا .ةديج ريغ

 0 حس حيعبم و ييمطسو و دم حمص ين جيم وجم هم با سب ليسا ع ست ص سي هم ط1 0 3 7

3 3 1 3 0 

 0 ا

 ا .مس !١ 18 74 : قاروألا ددع

 .( 1/1 : مقر «روقرف ةعومجم )
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 بكاوكلا روص باتك "١

 م9485/ه "ال5 ةنس قوتملا يفوصلا رمع نب نمحرلا دبعل

 ةنس يف ناولس نب دومحم نب نسح نب يلع هبتك قيلعتلا طخبو يبرع دغاك ىلع بتك

 . حجرألا ىلع (ناتسناغفأ ) ةنزغ يف ما 1" ةم مال»

 تاملكلاو تارابعلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا دقو

 . صنلا يف تباملكلاو تارابعلا ضعب ةباتكو نتملا ةلودج يف بهذلا دادملاو « طوطخملاو فورخلاو

 مظعألا ناطلسلا ةعلاطم مسرب ) : أي ام بهذلا دادملابو ( أ ) ىلوألا ةقرولا ردص يف بتك

 ىلع حضوأو هتفالخ ىلاعت هللا دلخ ناخ دارم ناطلسلا نب ناخ دمحم ناطلسلا منألا باقر كلام

 ةنس يف ةنطلسلا شرع قترا يذلا ثلاثلا دمحم ينافعلا ناطلسلا وهو « هناسحإو هرب .نبملاعلا

 .ماةؤةه ل٠٠

 امك

 اذه» :اهطسو يف بتكو ةددعتم ةعيدب ناولأب ةنيزمو ةفرخزم ةيرئاد ةرط ( أ ) ةقرولا طسو فو
 ةمحر يفوصلا نمحرلا دبع انالوم نيققدملا لمكأو نيققحملا لضفأل بكاوكلا روص ريوصت باتكلا

 . « هيلع هللا

 ةنيزمو ةفرخزم ةيضرأ ىلع صيبألا دادملاب (ب) ىلوألا ةقرولا سأر ةرط يف ةلمسبلا بتكو

 . ةعئار ةددعتم ناولأب ةيرهزو ةينصغ فراخزب

 ليياكملاو تارشحلاو رويطلاو تاناويحلا ) لاكشأ ىلع جوربلا روص نم ديدعلا ةطوطخملا توحو
 . ةباذج ناولأ ةدعب تنيزو ( نفسلاو

 يف ةغلابلا ىلع دمتعي اهيف ٍفاريإلا قيلعتلا نأ دجت ١١7 لسلسم 597 مقر ةطوطخملا رظنا

 امم "” ١: نيب ةبسنلاك اهنيب ةبسنلا نإف يكرتلا قيلعتلا يف انه امأ . هكيمسب ملقلا عيفر لاصتا

 . ديجو دوجم طخلاو لوبقم فيطل عباط اذ طخلا لعجي

 .مسا4,هاك 768 ب ا15ا/ : قاروألا ددع

 .(1؟84 :مقر .دوعس كلملا ةعماج)

 ما/ ١



 +١ ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللاب) لوكشكلا (
 :(م1511 ه1 قوتملا لماغلا قيس نو دوف

 يقرشم فرو ىلع (م1745) ه89١1١1 ةنس يف يزاريشلا رفعج دمحم نيقدلا قيلعتلا طخب هبتك

 . ناريإ يف ليقص

 تاملكلا ىلعأ يف طوطخلاو تاملكلا ضعبو دوسألا دادملاب نآملا بتكو ءازجأ ةسمخ يف طوطخلا عقي

 ١ . رمحألا دادملاب

 لع ةددعتم ناولأب ةنيزملاو ةبهذملا ةينابنلا موسرلاب ءزج لك نم ىلوألا ةحفصلا ةرط تنيز
 ْش ةيضرأ

 ْ تازوالادوو توات موتنا هيا كيافعتا | 0 1 روهز ىلع تلمتشا قرزألاو رمحألاو ضيبألا دادملاب ةنولمو ةفوفلم ةقناعتم ةدمعأب ةطاحم ةيبهذ

 ةيضرأ يذ يواضيب مسر اهطسو يف ةليطتسم ةدعاق ىلع ترقتساو قرزألا دادملاب ةنولملا :لفنرقلا

 يشاوح تدنيز دقو . ةعيدب ةيرهزو ةيتابن فراخز ةدعاقلا هذهب تطاحأو . ناونعلا ةباتكل ةيبهذ

 لوادج لخاد نتملا بتكو ءاهعيمج يشاوحلا تلتحا ةيرهزو ةيتابن موسرب ةيناثلاو ىلوألا نيتحفصلا

 . قرزألا دادملاو بهذلاب ةجودزم ةبهذم
ْ 

 فورسحلا حبصتل ديلا طبضو يباتكلا ءادألا ىف ةقد ىلإ جاتحي يرابقلاب ىمسملا وأ قيقدلا قيلعتلاو

 ةباتكلا نيب لعج دقو طاطخلا ةعارب ةيابغلا يف رهظتف فورحلا نيب ةبسانملا تادادتمالا متو ةلئاتم

 . لالا ةدايزل ةيباحس ةفرخز
' 

 .مس | ا 58,5 484٠ : قاروألا ددع

 .( 1/5 : مقر ءروفرف ةعومجم )
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 باتك وهو «(م0١186) هاه ةنس قوتملا هداز يرد نب دمحم مالسإلا خيشل ىواتفلا ةجيتن /1” ١

 ًاهيمأ ناك يالا ديلا قيل فيه « ةيبرعلا ةغللاب ةيشماه يشاوح عم ةيناغعلا ةيكرتلا ةغللاب

 نب ناخ قطصم نب ناخ ميلس ناطلسلا دهع يف كلذو . فلؤملا ةايح نم اهسفن ةرتفلا يف ىواتفلل

 . ناخ دمحأ

 ةنس ةرخآلا ىدامج ١6 يف اهخسن نم عرفو « يشاوحلا وأ نتملا يف ءاوس قيقدلا قيلعتلا طخم تبتك

 ةقيقدلا طقنلا . ضعب اهيلع تعضو هجولا عمال لوقصم قرو ىلع ةبوتكم يهو « ايكرتب ءه

 . قرلاب ًاهيبش نوكيل دلجلا ماسمل ةهباشملا

 صنلا بتكو « ةددعتم ناولأبو ةبهذم ةيرهزو ةيتابن « ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 لك يف لصاوفلاو فقولا تامالع بيهذت يف بهذلا قوزملا لمعتساو ةبهذم لوادج لخاد

 . هدلحو بهذلاب ةيرهزو ةيتابن موسرب ةريخألا ةقرولا ةفرخز ىلإ ةفاضإ باتكلا

 ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو يشاوحلاو نتملا ةباتك يف دوسألا دادملا ( لوهجملا) خسانلا مدختسا دقو

 . تاملكلاو نيوانعلا

 ةطوطحخملا ىلع دوجوملا ًابيرقت ملقلا ةطق سفنبو قيقدلا قيلعتلا سفن وه قيقدلا قيلعتلا اذه

 رظنلا انققد ولو يسرافلا قيقلعتلاب ىرخألا ائيب يكرتلا قيلعتلاب ةطوطخملا هذه نأ الإ )4/1١(

 عجريو . يسراف يف شن قيلعتلا نأ نم مغرلا ىلع ةيسرافلا نم لمجأ ةيكرتلا نأ اندجول رهجماب

 لوط يف لادتعالاو كيمسلا ىلإ عيفرلا ةبسن يف لادتعالا يف يكرتلا بولسألا ىلإ كلذ يف ببسلا

 ,اهلئامي امو تانيسلا يف ديدشلا رادحنالا يف لادتعالاو ةريخألا وأ ةيطسولا وأ ىلوألا تادملا

 تاساكلا قمع يف لادتعالاو

 .مسا6 ا>"غ,ه 0 نر : قاروألا دع

 .( 5 : مقر )
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 باتك وهو «(م1800) ه1؟8١ ةنس ىفوتملا هداز يّرد نب دمحم مالسإلا خيشل ىواتفلا ةجيتن ١

 ًانيمأ ناك يذلا دمحأ ديسلا هعمج « ةيبرعلا ةغللاب ةيشماه يشاوح عم ةيناغعلا ةيكرتلا ةغللاب

 نب ناخ ىقفطصم نب ناخ ملس ناطلسلا دهع يف كلذو . فلؤملا ةايح نم اهسفن ةرتفلا يف ىواتفلل

 . ناخ دمحأ

 ةنس ةرخآلا ىدامح ١6 يف اهخسن نم عرفو « يشاوحلا وأ نآملا يف ءاوس قيقدلا قيلعتلا طخب تبتك

 ةقيقدلا طقنلا ,ضعب اهيلع تعضو هجولا عمال لوقصم قرو ىلع ةبوتكم يهو « ايكرتب ءه65

 . قرلاب ًابيبش نوكيل دلجلا ماسمل ةيباشملا

 صنلا بتكو « ةددعتم ناولأبو ةبهذم ةيرهزو ةيتابن « ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 لك يف لصاوفلاو فقولا تامالع بيهذت يف بهذلا قوزملا لمعتساو ةبهذم لوادج لخاد

 . هلحو بهذلاب ةيرهزو ةيتابن موسرب ةريخألا ةقرولا ةفرخز ىلإ ةفاضإ باتكلا

 ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو يشاوحلاو نملا ةباتك يف دوسألا دادملا ( لوهجملا ) خسانلا مدختسا دقو

 . تاملكلاو نيوانعلا

 ةطوطسخملا ىلع دوجوملا ًابيرقت ملقلا ةطق سفنبو قيقدلا قيلعتلا سفن وه قيقدلا قيلعتلا اذه ظ

 رظنلا انققد ولو يسرافلا قيقلعتلاب ىرخألا ائيب يكرتلا قيلعتلاب ةطوطخملا هذه نأ الإ ْ )4/1١(
 3 0 عجريو . يسراف يف أشن قيلعتلا نأ نم مغرلا ىلع ةيسرافلا نم لمجأ ةيكرتلا نأ اندجول رهجم اب

 ْ 20 7 01 0 م ْ لوط يف لادتعالاو كيمسلا ىلإ عيفرلا ةبسن يف لادتعالا يف يكرتلا بولسألا ىلإ كلذ يف ببسلا
 كفن عل تاتا

 تهل يوتا ار وجوم مصر م هدي 0 0 ايم 4 َ ع 1 12 نيب هلل مه الا ,اهلئامي امو تانيسلا يف ديدشلا رادحنالا يف لادتعالاو ةريخآلا وأ ةيطسولا وأ ىلوألا تادملا

 ك7 بس كرا ْ تاساكلا قمع يف لادتعالاو
 "لوك وسد ترحل اركز هرزوفاك هزرن/ نر

 تنم وربوج درعا هج ارج اداب وص ئوس تنسيب: ذ 0

 4 نامل رنا ور انج "1: نرد م اطبع مسك "ندي 4 : 9 0 1 0 0 ْ ْ ١ . مس 6١ه ا ؟ةره ل امو قاروألا ددع

 تاو تنام د يسر ترند ارحل بيرل ىف مفطتا 28 0 1 6 ١
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 يماشلا يبصحيلا رماع نب هللا دبع نارمع يسبأ ةءارق بيذبت باتك

 .م 8١٠ه 444 ةنس قوتملا ْئرقملا نافع نب ناؤع ورمع نسأل

 ةروشبم ةخسن ةيئاملا طوطنخلا هيف رهظت لوقصم يسلدنأ دغاك ىلع سيفنلا يسلدنألا طخلاب بتك

 اهنأ رهاظلاو « (يداليملا رشع يناثلا ) يرجهلا سداسلا نرقلا ةيادب ىلإ 7 ةحرؤم ريغو رخآلا

 . سلدنألا وأ برغملا يف تبتك

 طوطخب تاعامم عبرأ « أ » ىلوألا ةقرولا يف . نثملا ةباتك يف طقف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 : مهو نييروهشملا نييسلدنألا ءاملعلا نم ةثالث

 ةنس يف باتكلا ناونع تمت عامسلا بتك يذلا ئرقملا ديعس نب نسحلا نب دمحم : الوأ

 يف ةياهملا ةياغ) هباتك يف يرزجلا لاق «م١١1؟ة/ه 584 ةنس ةعامس خرأ ,م١1؟9/ه 5

 ةنس دلو  سرفلا مالغ نباب فرعي 8754(:  مقر ٠١ ةحفص يناثلا ءزجلا ءارقلا تاقبط

 قرش يف ةنيدم يهو) ايناد لهأ نم رجات ناسنإ بقل سرفلاو (م8١1) هاك

 ناكو اهب ققحتي ةمج مولع يف ةكراشم ناقتإو طبض بحاص ناك :رابألا لاق . .. ( سلدنألا

 مرحملا رشع ثلاث يف ةينادب تام « ةءارقلاو عامسلل هيلإ نولحري اوناكو ةقارولا قينأ طخلا نسح

 011 ه 561/ ةنس

 ءملاع ةقث دهاز مامإ يسنلبلا نسحلا وبأ داتسألا ليذه نب يلع نب دمحم نب ىلع : ًاينا

 ةماع ءارقإلا ةساير هيلإ تبعناو ( ...) رابألا لاق ( ... ) هنامز يف ءارقإلا ىلإ تبتناو (...)

0000 

 .ةئامسمخو نيتسو عسبرأ ةنسم بجر نم رشع عباس سيمخلا موي يفوت ( ...) رابألا لاق

 . م ١١هال/ه ةثاسمحو سمخو نيتنثا ةنس هعامس خرأ (5"؟94 :مقر «يررجلا)

 هريظن سلدنألا قرشب هنامز يف هل نكي مل» : يقفاغلا حون نب دمحم نب بويا نب دمحم : ائلا

 هقفلاو ةيبرعلاو تاءارقلا مع يف عرب دقو ( ...) معلا يف نيخسارلا نم ناكو ًاراحبتساو ًانئفت

 ءه م١1 ةنس دلو (...) ةدلبب ءاضقلا يلوو ( ...) ةيسنلب عماجب بطخخ ( ...) ايتفلاو

 .(؟1858 :مقر « يررجلا) ؛« ةيناثو ةئادس ةنس لاوش سداس تامو

 .م١١١1 /هه098 ةنسو ,2م١1191/ه841/ ةنس هيعامس خرأ

 . حرش اهيلعو يسلدنألا خسنلاب ٠١ لسلسم 78 ةطوطخملا رظنا

 .مسا8,5ا17؟,8 ب 18 : قاروألا ددع

 . ( 4/4 : مقر «روفرف ةعومجم )

 5؟
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 يراخبلا حيحص راصتخا ىلإ يراسلا داشرإ 4 ١

 .(م8١١11 /ه817 ةنس ًايح ناك) يدزيلا هيوتشا نبا روصنم يل

 موي ف (سرفلا دالب) دزي ةنيدم يف برع دغاك ىلع خسنلا طخب اهبتك فنصملا طخب ةديرف ةخسن

 .م48١١1/ه7١8 ةئس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا

 تارابعلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو « نثملا ةباتك يف دوسألا دادملا فنصملا اا دقو

 ١ .(هلوق»و ( هثيدح ١ : لثم تاملكلاو

 انأو هدوصقمو ضرغلا هنم لصحو هدج ىلاعت دمحلا هللو رصتخملا مت» : هباتك ةمتاخ يف فلؤملا لاق

 هيف رظانلا نكي الف هرجأ نيرادلا يف عيضي الو ... ةكربلا معي نأ يف عمطلا ديدش ءاجرلا يوق

 ةنيابتم موهفلاو ةرياغتم عابطلا ذإ هريرحتو هراصتخا ... نم قبس امل ًادقان هبيترت يف قرثع ًادوزم

 بسعتلا دعب اهيفرط ركذأ ال ةدم يف هنم غارفلا عقو دقف ةيواستم ريغ تاياورلاو ةتوافتم رطاوخلاو

 ثحبو هظافلأ بيذهتو هيناعم عبتتو هرركم طاقسإو . هداعم فذحو هبيترتو هعمجو هتعلاطم يف ريثكلا

 نم نيملاعلا ىلإ ينالتخاو هئاملع هاوفأ نم هتانونكم حيولتو هقلغتم حاضيإو هضماوغ فشكو هرارسأ

 هيشاوح ىلع ًابوتكم هرارسأ ضعب ةلمأتملا يتريسو هبئارغ يف ءامدقلا تافنصم ىلإ يددرتو هلاجر

 ةلجآو ايندو ًانيد هلمؤن ام ريسيت يف لوطلا يلو ىلاعت هللاو هقاروأ ىلع ًاروطسم همولع نم ًاذبنو

 نسبا رفعج يبأ هللا دبع نبا روصنم وبأ هبحاص ًابتك هنم غرف « ًانيعمو ًايفاك انبسح وهو ىلوأو
 نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي دزيب يدزيلا هيوتشا نبا نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب هللا ديبع

 هللا لعلف هيلع محرتيف مسم ءرما هيف رظني نأ وجري ةئم سمخو ةرشع يتنثا ةنس ةدعقلا يذ نم /

 .(ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو ميركلا داوجلا هنإ هنع زواجتي ا

 مقر ةطوطخم يف هصئاصخ حرش قبس يذلا طخلا هبشي يذلا جمدملا ثدحما طخلا وه اذه ا
 ودبت ةباتكلا لعجف . يروبنزلا بولسألل خسانلا مادختسا ظحاليو . 758 لسلسم (؟7؟؟4)

 ةكوش هترخؤم يف ( ةلحنلاك وهو ) روبنزلا نأ فورعملا نمو . الامجو ًاقنور اهبسكأ ام ةدمعألاك

 يباتك عطقم يأ يف ةلوصوم فلأ لك دجتف  ةيطخلا ةباتكلل لكشلا اذه ريعتسا دقو  ةيربإ

 ْ هباشي بنذ اهلفسأ نم اهل لزني اب دعبو ان دعبو ات دعب ىتلا فلألا نإف (ًاباتك انملتسا ) لثم

 ش اذه لمعتسي يذلا خسانلا رطضيو  يروبنزلا بولسألا اذه ىمسي اذهو روبنزلل يربإلا بنذلا

 سكعلا ناك ولو بولطملا قيقحت نامضل لفسأ ىلإ ىلعأ نم فلألا هذه لثم ةباتك ىلإ بولسألا

 عيمج يف دوجوم وهف اذمهلو يبرغم بولسألا اذهو . اههيوشتو ةباتكلا ءطب يف ًاببس ناكل
 . 45 لسلسم 1455 ةطوطخملا رظنا . كلذ ظحال ةيبرغملا تاطوطخلا

 .مسا4 ا>االوو ب 151 : قاروألا ددع

 66١(. : مقر « دوعس كلملا ةعماج )
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 يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا باتك

 .(م١191/1) ه/٠ ةنس قوتملا ظفاحلا يزمرهمارلا دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم يسأل

 ةطوطخملا . رارفصالا ىلإ هنول ليمب دق يبرع دغاك ىلع ينيودتلا خسنلا طخب بتك ةمات ةخسن

 يف تبتك اهنأ رهاظلاو ( يداليملا رشع يناثلا ) يرجهملا سداسلا نرقلا ىلإ دوعت اهنكلو ةخرؤم ريغ
 . ةيردنكسإلا

 ه"آ١ .(م١١١") ه١٠١5 ةنس يف ةيردنكسإلا ةنيدم يف .ةخرؤم ةريثك تاعامس اهيلع

 . ةرهاقلا رصم يف اهنم دحاوو خلإ ....(م1774)

 ب "4 ةقرولا يفو قرشملاو يسلدنألا طخلاب برغملاو قرشملا نم ءاملعلا ضعب تاعامس اهيلع

 : يهو تاعاوس عبرأ أ59و

 هما/4 ةنس ةخرؤم مألا ةخسنلا نم تلقن باتكلا نم ثلاثلا ءزجلل عامس نم ةروص ١(

 نب دمحم نب دمحأ رهاط يبأ ىلع ءزجلا اذه ةءارق ىلع لدت يهو ةيردنكسإلا رغثب (م118)

 فورعملا يميقلا يلع نب نسحلا نب هللا دبع نب ناولس وه عامسلا لقانو يناهبصألا ينلسلا دمحأ

 . ٍناحيرلا نباب
 نب باهولا دبع دمحم يبأ خيشلا ىلع يسلدنألا يطانرغلا هللا دبع نب دمحم عامس ةروص (؟

 . ةيردنكسإلا رغثب ةئم تسو نيرشعو ىدحإ ةنس يف جاور نب رفاظ

 ْ .رصمب ةئم تسو نيعستو نيتنثا ةنس يف يرمعيلا سانلا ديس نبا طخو عامس ةروص (*

 ْ كيوكلا نسبا لوئمب ةعامج نب هللا دبع خيشلا ىلع ءاسؤرلاو ةاضقلاو ءايلعلا نم ةعامج عامسو (4
 ؤ . ةئم عبسو عبس ةنس يف ةسورحملا ةيردنكسإلا رغئب

 بسح ميدقلا مسقتلاب اهظافتحال يمالسإلا باتكلا ةعانص روطت ةساردل ةسيفن ةطوطخملا هذهو

 | . ءازجألا

 طقف يباتكلا ءادألا يعاري امنإو فورحلا ةدوج يعاري ال يذلا ينيودتلا خسنلاب ةطوطخملا تبتك

 روطسلا بيرقتو ةباتكلا جمد اهيف لوألا : ةفلتحم ةينيودت طامنأب تبتك ةروصملا تاعامسلا هذهو

 أ طخلاب نويعلا حيتفتو روطسلا نيب ام جيرفتو مالكلا ةعسوت يناثلا  ينيودتلا طخلاب فورحلا ةطمرقو
 ْ ةطوطخملا رظنا . ينيودتو جوزمم طخب عبارلاو قيلعتسنلا طخو ةامعملا فورحلاب ثلاثلاو  حاضولا

 2314 لستم ١ك

 .مساةرا >4 ١ 6ا/ : قاروألا ددع

 .(ا/9194 1 مقر « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )
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 (يننحلا هقفلا يف) نيرينلا قتلمو نيرحبلا عمجم ١
 .(م1595) ه595 ةنس دادغب يف ىفوتمللا يتاعاسلا بلعث نب ىلع نب دمحأ نيدلا رفظل

 دادمب كيمس يبرع قرو ىلع تبتك «ه914 ةنس كلمت اهيلعو « نسح يخسن مقب تبتك ةخسن

 يفو دوسألاو ينبلا دادملاب قيلعت مقب تبتك يئاوحلاو ةرمحلاب لوصفلاو باوبألا نيوانعو « دوسأ

 .(م591١) ه٠59 ةنس هنم غرف هفلؤم نأ هتقاخ

 ّ م
 ريشا انونابفر : ٍْ 0 ينل نأ كك 3

 قضت روز زيوس النقد حا
 ةرلصابابوم نفر يطن نايداملا», 55

 .مسا,الا>١,9١-ب 1١59 : قاروألا ددع

 .(5؟98:9 : مقر)

 ع 3 0 ا
 2 + ميلاطقلب الاروزعلاوراوتس 10 ا

 :انا]ه ادقشنبو ااا زساؤا لم
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 بيطلا مكلا عماوج |٠؟

 نباب فورعملا يلبنحلا يتشمدلا ينارحلا مالسلا دبع نب ملحلا دبع نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا يقتل

 .(م58١) هال18 ةنس قوتملا ةيميت

 ىلع قشمد يف كيمس يبرع قرو ىلع قنؤملا طخ نيوانعلا تبتكو يسائرلا خسنلا طخ تبتك

 . حجرألا

 رخآلا عيبر رهش نم نماثلا مويلا يف يعفاشلا يربعجلا ناوضر نب رصن نب دمحم نب رصن اههتك
 .(م١١1١) هالا١٠ ةيرجه ةئم عبسو رشع ةنس

 لوأ نم لوصف ةدع يلع عّمس :ابيف ءاج « ةيميت نبا طخب ةزاجإ )1١7( ةحفص يف دجوتو

 نب دمحم نيدلا فرش نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ردب ريبكلا دهاجملا ريمألا هبحاص باتكلا اذه

 معلاب هعفني ىلاعت .هللاو ينع ىوري نأ زوجي ام ينع يوري نأ هل تزجأو هرئاس هتلوانو ليعامسإ

 ةرشع يتنثا ةتس ناضمر رهش نم رشع يناثلا دحألا موي كلذو نيحلاصلا هدابع نم هلعجيو نيدلاو

 . ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ هبتك « ةثأمعبسو

 ةدرفملا نونلاو ةدرفملا ءاتلاو ةدرفملا ماللا فرح اهنمو فورحلا ةدوج ةيميت نبا طخ ىلع ظحاليو

 لصي ناك هنأ الإ هئامعبس  هلعجي لثم تاملك كلذكو  دح #  دبع دب لثم عطاقم كلذكو

 عطاقملاو فورحلا لاصتا نألو ةعرسلا ببسب (نب دومحمو  نيدلا ردب ) يف ثدح امك عطاقملا

 بابلا ةعقر) و (ةشسكاشلا) و ( لسلسملا ) يمس طخلا نم عون ةباتك ةقيرط يف ًادوجوم ناك

 ةطوطخم رظنا . عيرسلا فيفخلا يأ ( عمعمسلا طخلا ) ةباتكلا هذه لثم ىلع قلطيو (  يلاعلا

 . ةيلاتلا ةطوطخملا رظناو ١١ لسلسم 4*8

 سار ن1 ا عد ها قاحيشسفلا هوه

 !)١4(. : مقر «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )
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 ( ثيدحلا لوصأ يف ) حاضيإلاو دييقتلا ١م

 .(م1104) ه5٠4 ةنس قوتملا يدركلا ٍقارعلا نيسحلا نب ممحرلا دبع لضفلا يبأل

 ةنس قوما ٍنالقسعلا رجح نبا « يلع نب دمحأ فورعملا ماعلا داتعم ملقب اهبتك ةديرف ةخسن

 . رارفصالا ىلإ ليي كيمس يبرع قرو ىلع (م1444) مم

 0 را : ةمئاخلا يف رجح نبا لاق

( ىبتناو «دمحلا هللو ةدمب كلذ لبق هفلؤم ىلع هلك ه هارق هلق ”ناكو -+ابنم نجي
 

 رصم يف رصعلا ءاملعل تاعامس اهتيابخو اهلوأ نم لك يفو فلؤملا ةخسن نم ةخوسنم ةخسنلا هذهو

 ٠ مهسفنأ خويشلا طوطخب رجح نبا نم عمس نم ىلعو رجح نبا لع

 . اهلك ةطوطخملا يف طقف دوسألا دادملا ( هللا همحر ) ينالقسعلا. مدختسا

 ةطوطخملا ىلع طخلا بولسأ سفن وهو عيرسلا فيفخلا يأ ( عمعمسلا طخلا ) بولسأ وه اذه

 قباسلا هبولسأ ىلع هبتكي هنكلو عونلل ةفورعملا دعاوقلا هيف يعاري ال يذلا ١١58 لسلسم 4

 هسيفو ءورقم طخ وهف اذه مغرو طيقنتلا لمبيو فورحلا ضعب هوشنتو ةباتكلا جرعتتو « هحرش

 . ةقباسلا ةطوطخملا رظنا . ىلكلا قسانتلا نم ةحسم

 .مسا؟,5 >ا١ال,ه©  ؟47 : تاحفصلا ددع

 4١"(. /10988 : مقر ( ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج )
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 ثيداحألا ضعب جيرخت ىف عطق 4

 يف ىفوتملا نالقسعلا رجح نباب فورعملا يلع نب دمحأ روهشملا ثدحما ماعلا اهضعب بتك داتعم مقب

 . ةرهاقلاب (م1544١) ه/887 ةنس

 رفصألا نوللا ىلإ امهلوأ يف قرولا ليمب « كيمسلا يبرعلا قرولا نم نيعون ىلع ناتبوتكم ناتعطق

 . حتافلا ياوجرألا نوللا ىلإ ةيناثلا فو

 نم ةلمج ثبتك ةيناثلا ةعطقلا يفو اهتاجيرختو ثيداحألا نم ةعومجم تبتك ىلوألا ةعطقلا يفو

 محرلا دبع لضفلا يبأ ىلع هتءارق يف رجح نبا طخب امهادحإ . تاعامسلاو ًاضيأ تاجيرختلا

 . ةرهاقلاب ةئامئامثو ثالث ةنس .٠ . (هعاسب يمثيملا ركب يبأ نب يلع نسحلا يبأو يقارعلا

 (ه5١٠8 ةنس قوتملا) ٍيقارعلا نبا نمحرلا دبع نب نيسحلا نب مهحرلا دبع طخب 5 ضو

 نب كلمل دبع نيدلا ييحم لزنمب (م 185 ةئامعبسو نيسمخو نامث خيراتب (م445١)

 قشمد رهاظ ةيحلاصلاب يكزلا نب ميركلا دبع

 . دوسألا دادملاب ناتعطقلا تبتك

 يف تاعامسلا طوطسخ يف هاندهاش يذلا عيرسلا فيفخلا يأ ( عمعمسلا طخلا ) وه طخلا اذه

 بولسأ وحن طقخلا اذه وحئيو .« 1١ لسلسم 4 مقر ةطوطخم رظنا « ةفلتخم تاطوطخم

 .دويق نودب ةقلطنملا ةينيودتلا ةيئادبلا ةيعقرلا ةباتكلا

 .مسار#" ١> ب 4 : قاروألا ددع

 ا ات يلج جالا عع 0 5
1 

 ل 0 رك محمل ءاصبل
 7 ' 0 0 را 00 0 0 0
 1 / 5 رق هال مع

 0 1 مام 0 كرس د 0 ن ْ
7 

 ا
 ل

 7 ندرك را ان 24
 رو ورم 0 متل ول سد -_ وطوال 7 ؟

 00 0 00 00 2 اة ش 1

 1 ل 3 0 م
 ظ 2-0 0 د م0 نضج 2

 يع عدا 0 ْش

 هولا

 اى لم كل حر

0 0 

/ 

/ 
1 
/ 

 ا
 ا
 ا

 ا اا و اا

 بجاحلا نبا رصتخم نع باجحلا عفر ىلع ةيشاح

 . بلح ةنيدم يف (م14784) ه 847 ةنس قوتملا ةيرصانلا بيطخخ نب دعس نب دمحم نب يلعل

 نبال ىبتنملا
 رصتخم باتك ىلع (م1854) هالالا ةنس قوتملا يكبسلا حرش ىلع ةيشاح يهو

 : يف اهخسن نم غرفو اهفلؤم اهبتك « هتايادب يف يناويدلا طخلاب لوقصم يبرع قرو ىلع تبتك
 . (ماشلا يف) (م145) ه م5 ةنس مرحملا

 صضعب ةباتك يف رمألا دادملاو نتملا ف دوسألا دادملا ةضيبملا ةخسنلا هذه ْق فلؤملا مدختتسا

 8 تارابعلا

 .« فورحلا لصتملاو تاعامسلا يف بتكي يذلا عيرسلا فيفخلا ( عمعمسلا طخلا ) طخلا اذه هبشيو

 . ةينيودتلا ةقيرطلاب هفلؤم هبتكو ناويدلا طخلا بولسأ عبتي انه هنأ الإ

 .مسا4 >8 (أ ١ا/# ل ب "5) : قاروألا ددع

 ,.( 53١4 : مقر)

#١ 

 001 زنا همك

2 0 
0-0 0 

 نافل 0 ْ 0 6 ا ا
 ا 0 1 كد 16 0 7 1

 ا 000 0

 0 هت
 ثلا ١ م اطيتملو 008

 ا 3 ا تعامل تاتو ا
 يما قر لس 6 1 انام

 0 0 اع ةنزومثللا( رس اوال
 7 لهل ا

 7 متي عتعابلورناومااو اوينوعت 0 ع «روناتل سلما سليم
 07 الباع / لاعب عئيعفارا ع زع[نرزالا
 ل ل0 تسلاو با ل يقلمال
 20 , 0 ناره 0 1 7 1 1 00 قل فاذا

 0 1 ا 0 7 ' 0 0
 / 3 (ب معطل ذو ة كرو ان (نرغ ةزركلا 7 0

 نإ 11 ا 0 انوع نه
 رسل اذاشف مرو هير يرر ار لعفاسلاو
 00 را امو رد زوماكأ 0 1 واب تلزم



 هقشفلا ْق قيفحتلا 5

 ةنس قوتملا ةرهز نباب فورعملا يعفاشلا يسلبارطلا دمحأ نب ىيحي نب دمحم نب باهولا دبعل

 .(م1590١) همكو

 .ه/515؟ ةنس هفلؤم هنم غرف

 . ةرمحلاب لوصفلاو بتكلا نيوانعو « كيعس قرو ىلع « طوبضم ليمج يخسن مقب ةخسنلا كثبتك

 رطسألا لمعتساو يماشلا طخلا نم عونلا اذهب ةباتكلا يف قنأت هنأل طاطخ فنصملا نأ حضتاو

 لسلسم 5407 مقر طوطخملا ىلع عونلا اذه ةدوجو ًاديج ًاريطست ةرطسم ةباتكلا تلعج ةقيرطب

1*"1. 

 .مس ا! ١1ال,9# ص #1” : تاحفصلا ددع
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 ا



 ركب يسبأ نب نمحر لا دبع نيدلا لالج روهشملا ملاعلا طخب ةبوتكم لئاسر ةعومجم ٠7

 .(م١96١1:8) ه١١9 ةنس ىفوتملا يطويسلا

 ينانكلا ركب يبأ نب دمحم نيدلا زع هللا دبع يبأل » ةنوعملا تكن يف ةنونكملا رردلا : اههلوأ

 .(م5145١) ه9١41 ةنس قوتملا ةعامج نباب فورعملا

 يف دوسألا دادملا مدختساو ؛ كيمس يبرع قرو ىلع داتعملا نم بيرقلا قيلعتلا طخ يطويسلا اهبتك

 ء هلوق) : لشثم فورحلاو تاملكلا ضعبو اهنيوانعو لوصفلا ةباتك يف رمحألا دادملاو نّملا ةباتك
 . فطعلا يف واولاو باوبألا نيوانع ةباتك يف كلذكو ( لوقأ

 يطويسلا طخبو .«ه 4517 خيرات لمحت ةعومجملا يف ىرخأ ةلاسر نكلو ةحخرؤم ريغ ةلاسرلا هذه

 . ًاضيأ

 يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع هسفنل هقلع باتكلا رخآ : ةلاسرلا هذه ةقتاخ يف يطويسلا لاق

 يف ) ةليوز بابب ديؤملا ةسردمب ةفوقوم هللا همحر فلؤملا طخ ةخسن نم « هنع هللا رفغ « يعفاشلا

 . ( ةرهاقلا

 نمل طخ لكش نع فلتخي وهو ( عمعمسلا طخلا ) ىمسملا عيرسلا فيفخلا طخلاب بوتكم وهو

 . ًاعونو ًالكش

 قاروألا ددع : )١4  )1 (أ) ١6,5 ١,4اسم.

 ١55١(. :مقر «.ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج)



 ظعاوملا يف ةلاسر

 /ها6١٠؟ ةلس يف ينوتو ,«م6١15/ه4١11 ةنس يف دلو) يكملا مكحلا هللا دبع نب دمحم

 م( ب 4# ض4 ءرشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةضالخ « يّبحلا : رظنا ,.م 789

 . ةمركملا ةكمب ءه١8١٠١ ةئس نابعش رهش 7١١ يف اهخّرأو يخسن طخ فلؤملا اهبتك ةخسن

 دوسألا دادملا لمعتساو ةيزاوتملا ةيئالا طوطخلا هيف رهظت يذلا يبوروألا قرولا ىلع فلؤملا اهبتك

 ١ .هسفن طخلاب رمحألا دادملاب تارابعلاو تاملكلا ضعب بتك ائيب نثملا ةباتكل

 ةينابعثلا ءارلاو ميلا مادختساو فورحلا سمط هيلع بلغي نكلو هفورح لكش يف خسنلاك عاقرلاو

 ال يتلا ةيلخادلا تادملاو ًائيس ربتعت يتلا ىلوألا تادملا ضعب بناج ىلإ ةفوفلملا ةريخألا ميجلاو

 . ةيرئادو ةفوفلم فورحلا نم ءازجأو ةنورم هيف طخلاو . ًائيس ربتعت

 .مسا#*,ها>18  (أ[١4  با“8) : قاروألا ددع

 ديا كرولا د ا كش ايلا 0 .(١7ا/4 :مقر)

 0 ادم دعاس

 ل نايا ماب سوما
 ِْ هلعوس برنار طنين ةهاوايز)اسباطم

ْ ْ 0-0 

 ول 2 00 ةسيز سر و ا مس 0 ا

 ا انااا يباب يا 00
 عم سدا الو ع



 | زيلخلا يف ليلخلا ةفحت

 اسينغم ةنيدم يف تبتك «(م1584) ه ٠١98 ةنس وتملا هداز قالوصب روهشملا دمحم نب ليلخل

 ةنلس قوستملا يسلادنألا شيجلا يبأل يسلدنألا ضورعلا ىلع حرش وهو « (ايكرت برغ) ْ
 .(م04١1)ه 4

 طخ ء(ماكال») ها١8/١١ ةئس ُق يسوروأ قرو ىلع هطخب تبتك « فلؤملا ةدوسم ةخسنلا هذهو

 . يعقرلا نيودتلا /
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 | ف1 ور

10 

1 

5 51 



 4# جاجحلا نب مسم ديناسا ىنتقمل جابتبالا ةياغ

١5١ 

 .(ما١ا!١41) ها١؟8١ ةنس قوتملا يديبزلا ىنيسحلا ىضترم دمحم نب دمحم نب دمحم

 ءها89١1 ةلس خشمسنلا طخ «ةيئاملا تامالعلا هيف رهظت ثيح يبوروأ قرو ىلع تبتك

 .(ماا/لاله)

 رخألا درر رهش يف ةخّرؤم هرصع ءاملع نم ةعامل ةزاجأ هطخب فلؤملا بتك ةطوطخملا رخآ يفو
 هه

 ١ . ةرهاقلا يف ةغاصلا لخاد هلزنمب كلذو ه89١١ ةنس

 ةباتكلا تامالع نم صئاصخلا هذهو « ةعقرلا طخ صئاصخ نم ريثك ةطوطخملا طخ يف ظحاليو

 نم اهقح خسنلا فورح ءاطعإ نم هنكمت ال يلا ةعرسلا ببسب خسانلا اهيلإ رطضي يتلا ةينيودتلا

 ١١١ لسلسم ال95 ةطوطخلا ىلع تاعامسلا رظنا . ةدعاقلا

 .مسا6,ه اء ١" تك : قاروألا ددع

 ١9(. ال : مقر )

 امأ «(م148ا175) ه184١ ةنس يتح دمحم ديسلا ليمجلا خسنلا طخب اهبتك ةلوكشمو ةمات ةخسن

 . ةزاجإلا طخمو ةفرخزمو ةبهذم ةيضرأ ىلع ضيبألا دادملب تبتكف روسلا نيوانع

 دادملاو ةيرئادلا تايآلا لصاوف مسرو فحصملا تايآ ةلودج يف يبهذلا دادملا خسانلا مدختسا

 . فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصا ةباتكل رمحألا

 . ةددعتم ناولأو ةيرئاد لاكشأو ةيتابن موسرب ناتنيزمو ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 نم ملقلا حارتسا دق ١... : اهيف ءاج اممو يناويدلا طخلاب ةمئاخلا خسانلا بتك فحصملا ةيابن نو .

 لا ريا يرق رانك اكل( تايعر را روع هيب لع ارو يل وحلا

 ممعم نيدلا دعس دمحم ديسلا ذيمالت نم تح دمحم ديسلا باتكلا فعضأ (اذك) ريصفتلاو

 نيمآ امهيدلاولو امل هللا رفغ ةسوحنلاو تافآلا نع هللا اماص « (ايكرت يف ) اسورب ةيدشر بتكم

 ١589(. ةنس فلأو نيتئامو نينامثو عست ةئسل نيعم اي

 508 باتك يف هتمجرت) :رظنا .طخلا ةدوجب هنع فرعف نيدلا دعس دمحم ديسلا هذاتسأ امأو

 . ( 357 ص ( 1م

 تادملاو روطسملاو تاملكلا نيب بسانملا عاستاللو قيسنتلل حيرتست سفنلا نأل ليمجو دوجم خسنلاو
 .رتميلم فصن ملقلا ةطق ضرعو « ةدتمملا تاساكلا لامجو فورحلا نيب ةنسحتمملا

 .مسأ؟,4,9١71 ارطس ١9 ب ؟#9 : قاروألا ددع

 .( 1881 :مقر)

 0 0 ل اكبتلا اقر دوما نافل باننا نجا يس :

 ا م/اددع ب حسا جوصلا راو ١

 ' لفنلو 3من وأ كده ةافرو
 ' اشنويرع بريس تاذو ناكو جاليصلا نبا
 رضا ا رهو لعاةدتساو لعق ةرعوم

 ملضهلارئاسالاو لاح ن ايي هان دصمام 0

 ظ سرج قلاب املا دق عريش تن ءاكاناو ميلا 2
 0 تا

 1 مق اسسيواعرمعنو ملوقفيب قش
 دين ءاصيلف سعد هنو م|وصا ُّئ
 ١ وهلا لح نأ الان ام طبشصللاو ىَّيلا
  .ىلالعو روائي سي عسل صو نايسلاو
 0 هولك لالذرؤلماسانآؤلا دقو مس بعص
 فها الب تيت تبالإل لاقل يب ارجسا نيوزيتم

 ا 0 ع يا و

 3 : تكاليف 1 (مندائسعت «الضنلا هذال هاما قارن

 نس عيلصلاربا حلا عثلاو نو تل
5 

 يطق وسارع لش ناد لدا ]در نبل يجر
 3 مشتمل ابلاب مساس يا( نعاو هرمنا تنطإو 0

ف لرتسفو فكل الا سرع م تب ٠ تالا سف تش
 0 ال

ا 5 ١
 2 

1 



 فيرش افمحصم ١459

 ليلخ جاحلل ًاذيملت ناك يذلا رمع نب دومحم ديسلا خسنلا طخب اهبتك ةلوكشمو ةمات ةخسن

 ةنس يف 2( ؟الا/ ص .ةمد 2[ةهانه) : رظنا (لوبناتساب ةرماعلا ةعابطلا ححصم ) يدهزلا

 .(مام6ال) ه4

 روهزو ةباذج ةيتابن موسرب اهتفرخزو |هقيوزت يف نيتينغ نيتعئار نيترطب ناتنيزم ناتلوألا ناتحفصلا
 كلذ لكو يدروسلاو ضيبألا دادملاب ةنولمو ةدماعتمو ةفوفلم رطأ لحاد موسرلاو ناولألا ةجيبم

 قوزملا لمع دقو . تابنلا قاروأو ةيرهزلا لاكشألاب ةئيزم ةيبهذ يشاوحو نيبهذم نيراطإ لخاد

 لخاد خسنلا خيراتو هذاتسألو هسفنل ءاعدلا بتك هنأ الإ فحصملا ةمتاخ يتحفص يف هسفن قيوزتلا

 ةيسدنه لاكشأب ةباتكلا روطس نيب تاغارفلا المو ةنولم ةيتابنو ةيرهز فراخزب نيتطاحم نيترئاد

 دوسألا دادملاو « ةبهذم ةيضرأ ىلع روسلا نيوانع ةباتك يف ضيبألا دادملا خسانلا مدختسا 5

 , ةيرئادلا تايآلا لصاوف مسرو فحصملا قاروأ ةلودج ف يبهذلا دادملاو تايآلا ةباتك يف

 (تايآلا نيب) قاروألا ضعب تنيزو « ديوجتلا تامالعو تاملكلا ضعب ةباتك يف رمحألا دادملاو

 ضعب شماوه يفو .ةددعتم ناولأب ةئيزمو ةفرخزم ةيتابن تاموسر اهطسوتت ةيسدنه لاكشأب

 بازحألا ىلع ةلالدلل ةددعتم ناولأب ةنيزمو ةفرخزم تاموسرب تاحفصلا تقوز قاروألا

 . راشعألاو

 . ةزاجإلا طخ ناتريخألا ناتحفصلاو روسلا نيوانع تبتك

 .طوغضم طفخلاو «رتميلم فصن نم لقأ اهضرع ةطقب بتك ديج ريغ هنكلو دوجم خسنلا لهو
 فاكلا لامعتسا نم رثكأو ةدتمملا تاساكلاو فورحلا نيب تادملا مادختسا نم طاطخلا للقو

 . ةقلعملا

 .مس 9,719 ًارطس ١4" ١8 : قاروألا ددع

 , ("الامال : مقر)

 نمل

 فيرش فحصم “6 ١

 يف هداز فاصب ريهشلا يهاتكلا ينهذلا دمحأ ذيمالت نم اضرلا يلع جاحلا قيقدلا خسنلا طخب هبتك

 .(م148ا04) ه١4١١ ةنس

 ها١0 ةلس قولتملا يمورلا يواسينغملا مههاربإ نب اضرلا يلع جاحلا وه خسانلا لعلو

 ةيده باتك نم لوألا ءزجلا يف ةروكذملا ةيهقفلا بتكلا ضعب فنص يذلا «(م1884)

 5802 باتك يف هركذ ءاج يذلا ينهذلا دمحأ (روهشملا طاطخلا ) هخيشو « اا/لا/ ص نيفراعلا

 . 456 ص (يكرتلا) لانا لاك دومحمل « 1811471118

 روس نيم لوألا" تايألاو :ةعانلا ردي طيضو ةاباك يهد ةيستم يفز نانرآلا ناهتعلا

 . ةباذج ةفلتخم ناولأب ةنولم ةكباشتم ناصغأو روهزو ةيتابن موسر ةرقبلا

 اهيف بتك ةيواضيب ةرئاد هطسوتت بهذم لودج اهب طيحي فحصملا ةمتاخ يهو ةريخألا ةقرولا فو
 ةرئادلاو يبهذلا لودجلا نيب غارفلا قوزملا المو دوسألا دادملاب هذاتسألو هسفنل هءاعد خسانلا

 . ةليمج ءارضخ ةيضرأ ىلع ةيرهزو ةيتابن موسرب

 تيك« ةراسلا اويقل ةودو ةنرسرمو الاهم هجر: له نتن الار لا ترق نودتلا .نيراتع
 .رمحألا دادملب فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصا

 .رتميلم فصن نم لقأ مقلا ةطق ضرعو . ليمجو قيقد طخلا

 .مس 1 رالاك 5١ ًارطس ؟١ #١5 : قاروألا ددع

 .(1؟/9 ءروفرف ةعومجم)

 دو



١6 

 ةفحت باتك) ظفاحلا هللا دعس هبتك « ةزاجإلا طخ روسلا نيوانع تبتكو ليمجلا خيسنلا طخ بتك

 .(ماا!ه8) ه59١١ ةنس نابعش "ا/ يف ٠١7(. ص « نيطاطخلا

 فراخزلا نم نيلودج لخاد ةميركلا تايآلا تبتك دقو ًالماك ًابيهذت ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 ةدتمم ناصغأو ةيرهز موسرب قوزملا اهألم ةعيدب فراخز اهب طيحت ناولألا ةددعتملا ةيرهزلاو ةيتابنلا

 1 . لوادجلا ةبهذم قاروألا رئاسو « ىرخأو ةرهز لك نيب

 امأ . تايآلا قوف ديوجتلا تامالع ةباتك يف رمحألا دادملاو تايآلا ةباتك يف دوسألا دادملا مدختسا

 طوطخلا جودزم لودجم ليطتسم لخاد ةبهذم ةيضرأ ىلع ضيبألا دادملاب ةبوتكم يهف روسلا نيوانع
 : ةقيقد ةئئار ةيزهز :فزاغزب: ًاضيا :نيرمو :قاولألاو

 بهذلاب ةنولم ةيرهز ةيسدنه لاكشأ لخاد بازحألاو راشعألاو سامخألا تامالع تبتك دقو

 . ةيدرولاو ءادوسلاو ءارمحلا ةدمألاو

 . ةيبهذ ةيضرأ ىلع قاروألا ةيسادس روهز لكش ىلع قوزملا اهمسر دقف تايآلا لصاوف امأ

 . ليمج خسنلاو رتميلم فصن نم لقأ مقلا ةطق ضرعو

 .مسا١,ه ا“ ١1,8 ًارطس 47١ "١ :قاروألا ددع

 .( 15/١ : مقر ءروفرف ةعومجم)

 (هنم ءزج) فيرش فحصم

 ةروسو نمحرلاو حتفلاو ناخدلاو سيو ماعنألا ةروس : ةيتآلا روسلا نم تايآ ضعب ىلع يوتحي
 . ةيعدألا ضعب دجوت ءزحلا ةيابن يفو ءأبنلا ةروسو كلملاو ةعقاولا

 نيطاطخلا ةفحت باتك يف روكذملا ) يلع شيورد روهشملا طاطخلا . لوقصم ٍفرشم قرو ىلع هبتك
 ه 1٠١/8 ةنس يف هخرأو .( ينلثلاو يخسنلا هطخ نسحب ًافورعم ناك يذلاو 4١" ةحفص

 دادملاب ثلثلا طخ روسلا نيوانعو « ليمجلا يكرتلا خسنلا طخب تايآلا تبتك ء(م1555)

 . ةبهذم ةيضرأ ىلع ضيبألا

 ةيرهز فراحسز دجوت شماوملا ضعب يفو « ةيتابن فراخزب ةفرخزمو ةبهذم « ب » ىلوألا ةقرولا
 , قرزألا دادلابو بهذلاب ةجودزم لوادج لخاد تابآلا تبتك « ناولألا ةددعتمو ةبهذم

 . تايآلا لصاوفك ةبهذملا رئاودلا طاطخلا مدختساو

 تادملا ءاطعإ عم ةدحاولا ةحفصلا يف اهليلقتو روطسلا عاسنا وهو ةباتكلا يف بولسألا اذهو

 فصن ملقلا ةطق ضرعو « ةفرخزك هل ليكشتلا ناكو ًاليمج طخلا لعج فورحلا نيب ةمزاللا

 .مسا8,الا»>6 رطسأ 4 _ا/# : قاروألا ددع

 .(ا5١ك : مقر )
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 فيرش افحصم |١

 ذيمالت نم) ليعامسإ نب ناضمر هبتك « ثلثلا طخب روسلا نيوانعو خسنلا طخب تايآلا تبتك

 .(ما58ا) ها5١٠ا/ ةنس يف ( هللا دبع

 . 7١4 ةحفص نيطاطخلا ةفحت باتك .: رظنا « فورعملا يلوبناتسإلا طاطخلا اذه ةايح لوح

 لحاد .رضخألاو رمحألاو قرزألا نوللاب ةيئابن فراحزب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا

 ناولألا تاذ روهزلا هذه نيب ةدتمم ناصغأو ةيرهز موسرب قوزملا اهألم ةعيدب ةيسدنه فراخز

 . قيوزتلا ىلع قرزألاو ىبهذلا نوللا بلغ دقو ةباذحلا ةفلتخملا

 .ففحصملا يشاوح ىلع ناولألاو لاكشألا ةعونتم

 تامالعو طبضلا تاحالطصا ةباتكل رمحألا دادملاو « تايآلا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 تايآلا لصاوف مسر يف يبهذلا دادملو روسلا نيوانع ةباتك يف ضيبألا دادملاو « فقولا

 . ةيرهزلا

 . (روثنم) ( لسرم ) طخ وهو رتميلم فصن مقلا ةطق ضرعو دوجمو ليمج يكرتلا خسنلا طخو

 هسا ام ارطس 18 اك ؟قازرألا ةذغ

 .(1؟/8 : مقر «روفرف ةعومجم )
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 كيرش: فحضصم 4

 لوقصم قرو ىلع (م157/) ه١ 41/ ةنس ةينيطنطسقلا ةنيدم يف يو هدنراللا سنوي نب بجر هبتك

 . ثلثلا طخبف روسلا نيوانع امأ خسنلا طخبو

 . ٍيناثعلا ةفرخزلا نف اهيف رهظي ةعيدب ةفرخز ناتفرخزم ناتلوألا ناتحفصلا

 ىلع ضيبألا دادملاب ةحتافلا ةروس مسا اهطسو يف بتك ةَّرط هولعت راطإ ينآرقلا صنلاب طاحأ

 ةيضرأ ىلع لفنرقلا نم روهز عبرأ ىلإ ةدتمم ناصغأو ةيتابن فراخز اهب تطاحأو . ةيبهذ ةيضرأ
 يف هسفن يفرخزلا ماظنلا عبتاو ةحفصلا نم لفسألا فرطلا يف ةفرخزلا هذه قوزملا رركو « ءاقرز

 ةلياقلا عفا

 ةصاخبو ةيرهزو ةيتابن فراخز عم ماجسناب ةيبهذلا هفراخز تلخادت ناث راطإ لوألا راطالاب طاجأ دقو

 تلخادت ةيبهذ ناصغأ دورولاو روهزلا هذه نيب تدتماو ماجحألاو ناولألا ددعتملا درولاو لفنرقلا روهز

 . ءاقرز ةيضرأ ىلع ةيبهذ ةيسدنه فراخز عم

 يفو هلك فحصملا ةلودج يف يبهذلا دادملاو ةميركلا تايآلا ةباتك يف دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 . فقولا تامالعو طبضلا تاحالطصا ةباتك يف رمحألا دادملاو ةيسادسلا ةيرهزلا تايآلا لصاوف مسر

 ةيرهزو ةيتابن فراخزب ةفرخزمو ةعبرم زرط لخاد يبهذلا دادملاب تايآلا دادعأو روسلا ءامسأ بتكو

 . ىرخأ ىلإ ةرط نم فلتخت ناولأب ةنولم لوادج لخاد

 ةاكشم لكش ىلع وأ ةيمجن وأ ةيرئاد تايلاديم لخاد ءازجألاو تادجسلاو بازحألاو راشعألا بتكو

 . ىرخأ ىلإ ةيلاديم نم فلتخت ىرخأ ناولأو يبهذلا دادملاب ةفرخزم
 هدد قطصم نب هللا دمح روهشملا يناؤعلا طاطخلا طخ بولسأل ًاديلقت فحصملا اذه خسانلا بتك

 ةمتاخ يف كلذ هسفن خسانلا ركذ امك « (1487- ١86 ص نيطاطخلا ةفحت باتك) خيشلا نباب فورعملا

 : عيقوتلا طخم ةبوتكملا فحصلا

 لك اهفاصوأ نع زجعيو رضان ضورك اهتدجو يتلا فئاحصلا تاحفص تحفصت امل ٍنإف دعبو ...»

 فرح لك ينف ءرارسألا قئاقد هروطس لالخ نم حولتو «راونألا عماول هفورح علاطم نم قرشت رظان

 يف هللا ىلعأ . خيشلا نباب رهتشملا هللا دمحل ءرّدلا نم دقع هنم رطس لك يفو « ىنملا نم ضور هيف

 لك تنمو هديلقت بناج ىلإ يتمه نانع تفرص « هبهاومو ليزجلا هلضف هيلع ضافأو هتبترم نيرادلا

 ناقرفلاو ميركلا باتك ةبانك عينملا هبولسأو عيدبلا طمن ىلع يل رسيف هقيقحت ةبترم لين نع ينلغشي ام

 ييعس لعجا مهللا ىرخألاو ىلوألا يف ىلاعت هللا ءاش نإ يصالخ ببس وهو ىرخأ دعب ةّرم ميظعلا

 جانحما ريقفلا هبتك ريدج ةباجإلابو ريدق ءيش لك ىلع كنإ ًارون ةرخآلا يف يدي نيب لعجاو ًاروكشم

 نيرادلا يف هلونو ةينلا نسحل هللا هقفو يو هدنراللا سنوي نبا بجر يجاحب وعدملا ينغلا هللا ىلإ

 نم ةفيرشلا ةجحلا يذ فصتنم يف ةيلبلاو تافآلا نع اهكلام هللا ظفح ةيمحملا ةينيطنطسق يف ةينمألا

 : «ايلضفو. دما قرشلاو علا اهلا قم“ رجم ف كنلاو: قيعضأو عبس ةئس روهش

 .رتميلم فصن نم رثكأ ملقلا ضرعو « ليمجو لسرم طخ وهو

 .مسا8,6 *74,8 ًارطس ١؟ 4٠05 : قاروألا ددع

 7١١١(. :مقر «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج)

 قر

 فراخزب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا « ةزاجإلا طخ روسلا نيوانعو . خسنلا طخب بتك

 . ةددعتم ناولأبو ةيتابنو ةيسدنه

 . روسلا نيوانع ةباتكل يبهذلا دادملاو ةبهذم لوادج لخاد تايآلا ةباتكل دوسألا دادملا مدختسا

 ةنس قوتملا ) فيرشلا يكملا مرحلاب ئراقلا يورهلا دمحم ناطلس نب يلع فورعملا ملاعلا اهبتك
 .(م958١) ه9ال5 ةنس ةكمب ,.(م15965 مه

 ررط هيلعو ًافحصم ماع لك يف بتكي ناك : ليق ءاهب ينوتو ةكم نكس مث ةاره يف بتاكلا دلو
 ءزجلا «مالعألا : يلكرزلا : رظنا) ماعلا ىلإ ماعلا نم هتوق هيفكيف هعيبيف ريسفتلاو نآرقلا نم

 ”"١(.  ١؟ ص «سماخلا

 .مس 1١1١5 ًارطس ١6 ب "#0 : قاروألا ددع

 ,.( "هه : مقر )
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 فيرش افحصم ١6

 ه918 ةنس قوتملا (ةيناؤعلا ةلودلا نيطالس دحأ ) يناثلا ديزي اب ناطلسلا ةنازخل بتك

 .(ماه١؟)

 ه١9؟ ةنس يف (خيشلا ذيمالت نم) يلع هجاوخ نب ىفطصم دوجملا ليمجلا خسنلا طخب هبتك

 . (ةينيطنطسقلا يف) (م160)
 دادملابو ثلثلا ظخب يشاوحلا ىلع بازحألاو راشعألا تامالعو ءازجألا ماقرأو روسلا نيوانع تبتك

 . ةيرهز فراخزب ةطاحم ةنمثم موجن لخاد يو ةفرخزمو ةبهذم ةيضرأ ىلع ضيبألا

 ةيبهذ ناصغأب اهضعب عم ةلصتم ةيرهزو ةيتابن فراخزب ناتفرخزمو ناتبهذم ناتلوألا ناتحفصلا ظ

 ظ :. ةييهو' :فاقرألا ةالفا#“ نم ظ

 . ةيرهزلا تايآلا لصاوفل يبهذلا دادملا مدختساو « ةبهذم لوادج لخاد فحصملا بتك ؤ

 رارسأ نييزتو نيبملا نآرقلا ةوالتب نينمؤملا بولق ءايحأ مسرل) : فحصملا ةمتاخ يف طاطخلا لاق |

 ةداعسلا ةيولأ عفارو مركلاو ةلادعلا ةمزأ كلامل ًاصوصخ نبتملا ناقرفلا لئالجب نيصلخملا رودص

 مهللا «ناخ دمحم نب ديزاياب ناطلس عملألا مكحألا ناهربلاو عروألا لعألا ناطلسلا مكحلاو :

 قجحب نيمآ ةدايسلاو زعلاب ةعوفرم هتايار بقاوثو « ةداعسلاو ريخلاب ةنورقم همايأ بقاوع لعجا

 . «داجمألا هلآو رهطملا يبنلا

 . ةصاخلا ( هللا همحر) زيزعلا دبع نب لصيف كلملا ةبتكم نم فحصملا اذه

 ةبسن ىلإ هيف فورحلا بستنت يذلاو (  بوسنملا طخلا ) هنأ رداصملا هتركذ يذلا وه خسنلا اذه

 فورح ظحال  يباتكلا ءادألا يف ةوق فحصملا اذه يفو «ًاتباث لكش فورحلا تذخأف ةلضاف

 (لسرم) « هلعج امم اهيف يتلا تادملا ةدايزو روطسلا قسانتو تاساكلاو تاواولاو ةينابعثلا فاكلا

 .رتميلم اهضرع مقلا ةطقو ةعجارلا ءايلاب ( يف ١ فرحو

 .مس ١8 > 78 ًارطس ١8 4" ا/ : قاروألا ددع

 ١865( : مقر)

 ضف



 (روصم ) باوبلا نبا فحصم ١6

 يف ةظوفحم ةطوطخملا فحصملا ةخسنو (م١١٠1) ه 991١ ةئس دادغبب هطخب باوبلا نبا هبتك

 . نلبدب ىتب رتسش ةبتكم

 فورح دجتف « حتفم دهاشي امك وهو يؤلؤللا طخلاب روسلا نيوانعو فحاصملا طخب بوتكم وهو
 لمعتسا دقو ةوالحو ةباتكلل ةجبب ىطعأ امم ةقلغم ريغ ةحتفم اهتخأو نيعلاو اهتخأو ءافلاو مما

 ىطعأ ام ةينابعثلا فاكلا لامعتسا نم رثكأو تاملكلاو فورحلا اهيف عضوو تاساكلا تادادتما

 .طخلا ءادأ يف ةنورملا ترهظو ًاقسانتم الكش ةباتكلل

 . فحاصملا ةباتك يف نآلا ىتح ًاعبتم بولسألا اذه لاز الو ًارطس ١6 ىلع فحصملا بتكو
 ءازجألا ىلع ةلالدلل تاحفصلا نم دحاو بناج ىلع ةبهذم ةيسدنه ةيرئاد فراخز قوزملا مسر

 :ةيلاطألا ةقررلا 'ةيضرأو .قوزألاو دوسألا نيب: ةفردنم كايضزأ هكاذ باّوحألاو
 رشع لك دعب ةيبهذ ةريغص ةرئاد عضوو تايآ سمح لك دعب ةيبهذ ىرثمك لمعب مها دقو

 . تايآ

 ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاب بيتك يف رشن ًاقيقد ًافصو ةخسنلا هذه سيار يزيلجنإلا قرشتسملا فصو دقل

 : هيف لاق روصملا فحصملاب قحلاو ةيبرعلاو

 يف ناتنثاو طوطحملا ةيادب يف اهنم ثالث « لماكلاب ةفرخزم ةجودزم تاحفص سمح دجوتو )
 ىلع ةوالع تاباتك اهيف ىرخألا ثالثلا امأ , فراخزلا ىوس دجوت ال اهنم نيتنثا يفو .. هرخآ
 . ( فراخزلا

 ةنولم اهتيضرأ طئارش ةعبس ىلإ اهنم لك مسقم لكشلا يليطتسم نييفرخز نيراطإب طوطخلا أدبيو»
 ءءاقرز ةيلدابتف ىرخألا ةتسلا امأ ءادوس ةيضرأ هل راطإ لك ف طسوألا طيرشلاو ةفلتخم ناولأب

 . «نيبي داكي ال قماغ ينب نولب فيفخ ليلظت تاذ لاكشأب ةوسكمو

 : يتآلا بتك نييرخألا نيتحفصلا ينو ليمجلا يؤلؤللا طخلاب نآرقلا يآ ددع طئارشلا يف تبتك
 (مالسلا هيلعو انيبن دمحم ىلع بلاط نسا نب يلع نينمؤملا ريمأ نع يورملا ةفوكلا لهأ ددع يف

 ةيسدنهلا لاكشألا نم اهرواجي ام عم ةلصتمو طوطخلا ةكباشتم ةريبك ةنمثم ةيسدنه لاكشأ لخاد
 ةبهذم تاباتك مضتو ةدح ىلع اهنم لك ةيرهز عورفب ةئيزملاو ةيبهذلا ةيضرألا تاذ ىرخألا ةنمثملا

 قوف حتافلاو قماغلا ينبلا دادملاب ةنولملا ستوللا ةرهز ةريغصلا تانمثملا مضتو . ضيب فاوحو

 . ءاقرز ةيضرأ

 . ةرجهلل سماخلا نرقلا يف قيوزتلاو ةباتكلا نفل عئار جذومت فحصملا

 . (ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج)
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 (هنم ةعطق ) فيرش فحصم ١6١

 عساستلا ) يرجهملا ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعي هنكلو خرؤم ريغ « دوجملا يحصملا يفوكلا طخلاب بتك
 اذهو باوبلا نبا فحصم نيب قيوزت هباشت دوجول قارعلا يف تبتك اهلعلو . ًاريدقت ( يداليملا

 . فحصملا

 طقس دقو .دمحم ةروس نم ةيناثلا ةيآلاب يبتنيو ةدئاملا ةروس نم ةثلاثلا ةبآلا نم فحصملا أدبي

 . فحصملا اذه يف ةروكذملا روسلا تايآ نم ريثكلا

 دادملا لوح عيفرلا دوسألا دادملا نم ةلح اهسبلأو تايآلا ةباتك يف يبهذلا دادملا خسانلا مدختسا

 . ةدشلل قرزلا طقنلاو تازمهلل رضخلا طقنلاو ليكشتلل رمحألا دادملو « يبهذلا

 تايآلا لصاوف تنيزو طيقنتلل ًازومر دوسألا دادملاب ةلهأ لكش ىلع ىتلا طاقنلا خسانلا لمعتساو

 . ةددعتم ناولأبو ةيبهذ ةيضرأ ىلع ةيرئاد ةيرهز لاكشأب

 ةمضلا ىلإ فرحلا راسي يف يتلا ةطقنلاو ةحتفلا ىلإ فرحلا ىلعأ يف ءارمحلا ةطقنلا تزمر دقو

 نيودتلا ىلإ فرحلا قوف ىرخألا قوف ةدحاولا ناتطقنلاو ةرسكلا ىلإ فرحلا تحت ىتلا ةطقنلاو

 . روسكملا نيونتلا ىلإ فرحلا تحت ىرخألا بنج ةدحاولاو حوتفملا

 اههشاوح تقوزو ةفرخزمو ةبهذم لوادج لخاد (أ 45 . ب 48 ةقرولا يف ) تايآلا تبتك

 5"4) نيتقرولا يف ةفرخزلا تديعأو « ةددعتملا ناولألابو يبهذلا دادملاب ةنيزم ةيفرخز لاكشأب
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 «ةزمهلا)» فرح

 .حاكنلا بادآ 5

 . فيرشلا فحصملا نم تايآ 5

 . رداصملاو ءامسألا ةينبأ

 . ةياقنلا ءارقل ةياردلا مامتإ 49

 .ةزاجإ 4*1

 . هللا رون ظفاح ديسلل ةزاجإ

 . ةيناطلسلا ماكحألا ٠

 . يرتخألا باتك 4

 .ةيعدأ 6

 .ةيعدأ 18

 ٠ ةروثأم ةيعدأ .

 . يراخبلا حيحص راصتخا ىلإ يراسلا داشرإ 4
 . ةعبرألا رافسألا 5

 .وحنلا يف رارسألا راهظإ 8

 . بوغرم ءاشنإ 5

 . ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ 4

 . حاتفمللا صيخلتل حاضيإلا

 . ةيناولسلا ةسردملا ةزاجإ 6

 « ءاسلا ) فرح

 ١ ناسملتب ءاحلصلاو ءايلوألا رابخا يف ناتسبلا .

 . ةراعتسإلا طباض حاضيإ ْق ةرابعلا طرس م

 ٠ سلاجملا سنأو سلاجلا ةجهب نم سناؤملا ةيغب .
 .ةرضيبلا ؟؟

 « ءاتلا» فرح

 . ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات اذ

 ضحلا
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 . ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات

 ةنيدم ءافرش بقانم يف ناوخإلا ةفحت

 .(برغملا) كازو

 . سلدنألا ناكس راعشو سفنألا ةفحت

 . ليلخلا مع يف ليلخلا ةفحت

 . هقفلا يف قيقحتلا

 بكاوكلاب ةموسوملا ةدربلا ةديصق سيمخت

 . ةيربلا ريخ حدم يف ةيردلا

 . باجعلا بجعلل عماجلاو بابلألا يلوأ ةركذت

 . قيوشتلاو بيغرتلا

 . كالفالا حيرشت

 . مجنتلا ةعانص لئاوال ميهفتلا

 . ةمدقملا حرش يف مدقتلا

 . حاضيإلاو دييقتلا

 رماع نب هللا دبع نارمع يبأ ةءارق بيذهت

 . يماشلا يبصحبيلا

 . حيحصلا عماجلا حورشل حيضوتلا

 «ميجلا) فرح

 . حيحصلا عماجلا

 . حيحصلا عماجلا

 . حيحصلا عماجلا

 . ناميإلا بعشلا عماجلا

 . بطخلاو ظعاوملا عماج

 . بيطلا ملكلا عماوج

 « ءاحلا)» فرح

 . لوطملا ىلع ٍناجرجلا ةيشاح

 ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت ىلع فيرشلا ةيشاح
 . (كجوك ةيشاح) ةيسمشلا حرش يف
 دمحمل ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت ىلع ةيشاح

 .ما56"1 /مالكك نس ىفوتملا يناتحتلا
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 رصتخم نع باجحلا عفر» ىلع ةيشاح
 . ( بجاحلا نبا

 . رصتخلا صيخلتلا حرش ىلع ةيشاح

 . ةبرجتلا حرشل ةميدقلا ةيشاحلا

 . هللا دبع الم ةيشاح

 . يواتفلل يواحلا

 . ٍناهتلا هجوو ينامألا زرح

 تاءارق يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح
 . يناثلا عبسلا

 يف زونكلا حيتافمو زومرلا لح
 رشعلا' تاءارقلا

 . ءايفصألا ةقبطو ءايلوألا ةيلح

 . ةسامحلا

 رمأ نم هنع لئس اهف قاحسإ نب نينح
 : لهسملا ءاودلا رمأو هريبدتو اذغلا تالآ

 «لادلا)» فرح

 ةرجشلاو ةيضرملا سورعلاو ةيضملا ةردلا

 . ةيدمحملا قالخألاو

 . ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد

 ةنوئكملا رردلا : هلوأ ةعومجم

 . ةنوعملا تكن يف

 ركذ يف راونألا قراوشو تاريخلا لئالد

 . راتخما يبنلا ىلع ةالصلا

 ركذ يف راونألا قراوشو تاربخلا لئالد

 . راتخملا يبنلا ىلع ةالصلا

 ركذ يف راونألا قراوشو تاربخلا لئالد

 .راتخملا يبنلا ىلع ةالصلا

 « ءارلا » فرح

 . افصلا ناوخإ لئاسر

 لوصأ يقف تانحلا تاضور ةلاسر

 . تاداقتعإلا
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 . باسحلا مع يف ةلاسر

 . ظعاوملا يف ةلاسر

 نساحم يف ةروتسملا بوجحلا عفر
 . ةروصقملا

 . حورشلا حور

 « نيسلا)» فرح

 :' تايملتتلا

 (« نيشلا » فرح

 . ةيعفاشلا عورف يف لماشلا

 . ةئسلا ءارعشلا حرش
 . ةيفسنلا دئاقعلا حرش
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 « داصلا» فرح

 . بكاوكلا روص

 «نيعلا» فرح

 . ةيادهلا حرش يف ةيانعلا
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 . جاجحلا نب مسم ديناسا ينتقم جابتبالا ةياغ
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 «فاقلا» فرح
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 . فيرش فحصم

 . فيرش فحصم

 . ففيرش افحصم

 . فيرش فحصم

 . راونألا علاوط حرش يف راظنألا علاطم



 ةمكحلا حيباصمو ةمحرلا حيتافم 4١

 . (ءايميكلا مع يف)
 . بارعإلا ةعنص يف لصفملا

 . بارعإلا ةعنص يف لصفملا 4

 («نونلا» فرح

 نب دمحم مالسإلا خيشل يواتفلا ةجيتن

 .م١٠18/ه8١117 ةنس قوتملا هداز يرد

 «ءاما» فرح

 . ئدتبملا ةيادب حرش ةيادطا 5
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 «ةزمهلا» فرح

 .دمحأ ديسلا

 . قبلا نيسح نب دمحأ

 ينارحلا مالسلا دبع نب ملحلا دبع نب دمحأ

 . ةيميت نباب فورعملا يلبنحلا قشمدلا

 . يناهبصألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ

 . يلايخلا ىسوم نب دمحأ

 . ( نملا مامإ) ىضترملا ىيحي نب دمحأ

 نيدلا سمش نب ىفطصم : يرتخألا
 . يراصح يرقلا

 . نسحملا دبع : يناوطسألا

 . يرهوجلا دامح نب ليعامسإ
 . يدزيلا هيوتشا نبا

 .دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ : يناببصألا

 . معن وبأ
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 .ريرضلا رمع نب دوواد : يكاطنألا

 «ءابلا» فرح

 .دومحم نب دمحم نب دمحم : يقربابلا
 . ليعامسإ نب دمحم : يراخبلا

 . ينيعلا دمحأ نب دومحم وبأ نيدلا ردب

 . قيشسانلا يللا يفسروا ”يفيدالا
 . يلع ريب نب دمحم : يوكربلا

 . يلع ريب نب دمحم : يوكربلا
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 . يننحلا ينانيغرملا
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 . مالس نب مساقلا : يدادغبلا

 . مالس نب مساقلا : يدادغبلا

 هللا دبع وبأ نيدلا فرش : يريصوبلا

 هللا دبع وبأ نيدلا فرش : يريصوبلا

 .دمحأ نب دمحم : نوريبلا
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 . نيسح نب دمحأ : قيببلا
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 . يلبنحلا يتشمدلا

 .دمحأ نب دمحم نب دمحم : يناسملتلا

 . ئاطلا بيبح : مامت وبأ

 نب ملحلا دبع نب دمحأ : ةيميث نبا

 . مالسلا دبع

 « ءاثلا»)» فرح

 . يعفاشلا يناهفصألا دومحم : ءانثلا وبأ

 «ميجلا) فرح

 ٠ ناجنكلا نسح نب ليربج
 ٠ فيرشلا ديسلا : يناجرحلا

 . فيرشلا ديسلا : ياجرحلا

 . كلم نب يلع : يناجرحلا
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 .ركب يسأ نب ناولس نب دمحم : يلورجلا

 رك يبأ نب نايلس نب دمحم : يلوزحلا

 .ركب يبأ نب ناولس نب دمحم : يلوزحلا

 نإ نمترلا يع طربسلا“ نيذلا لد
 . ركب يبأ

 . ينيوزقلا : دمحم نيدلا لالج

 . ٍنانكلا ركب يبأ نب دمحم : ةعامج نبا

 . فيرشلا دمحأ نب نودمح : يطوحلا

 : يرهوجا
 . دامح نب ليعامسإ : يرهوجلا

 « ءاحلا)» فرح

 . يلازغلا دمحم : دماح وبأ

 . قاطلا سوأ نب بيبح

 . يسلدنألا يرمتنشلا فسوي : جاجحلا وبأ
 . ةيميث نبا : لبنحلا يتشمدلا ينارحلا

 دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا
 . ظفاحلا يزمرهمارلا

 . يدرواملا يلع : نسحلا وبأ

 . يناغصلا دمحم نب نسحلا

 . دمحم نب دمحم نب دمحم : ينيسحل

 نب دمحأ نب دمحم : ينجنلا ينيسحل

 . يلع نيدلا ديمع

 . هللا دبع نب دمحم : ىيكملا مكحلا

 . يعيدبلا فسوي : يتشمدلا يبلحلا

 . يطوحلا فيرشلا دمحأ نب نودمح

 « ءاخلا»)» فرح

 .دعس نب دمحم نب يلع : ةيرصانلا بيطخ

 نمحرلا دبع نب نسحللا : دالخن نبا

 . يزمرهمارلا

 . يناهفصألا يئارغطلا دمحم نب ىلع نب نيسحل
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 .هداز قالوصب روهشملا دمحم نب ليلخ

 «لادلا» فرح

 . يكاطنألا ريرضلا رمع نب دوواد

 . يننحلا يصراقلا دمحم نب دوواد

 . ياودلا

 « ءارلا » فرح

 نمحرلا دبع نب نسحلا :ظفاحلا يزمرهمارلا
 , دالخن نبا

 . دابع نب مهاربإ نب دمحم : يملدنألا يدنرلا

 . هللا دبع نب ىسيحي : يمورلا

 «يازلا» فرح

 .دمحم نب دومحم نب راتخم : يدهازلا

 . ينيسحلا دمحم : يديبزلا

 ءدمحأ نب رمع نب دومحم : يرشخمزلا
 . مساقلا وبأ

 ءدمحإ نب رمع نب دومحم : يرشغتزلا
 ياقلا نبا
 نب دمحم نب باهولا دبع : ةرهز نبا
 . يعفاشلا يسلبارطلا دمحأ نب ىيحي

 « نيسلا) فرح

 نب دمحأ نيدلا رفظم : ياعاسلا

 . بلعثت نب ىلع
 نب. دمحأ نيدلا رفظم : يتاعاسلا

 . بلعت نب ىلع
 . ضايع يضاقلا : قيسلا

 . ىسوم نب يبصحيلا : يتبسلا
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 . نيسحلا نب دمحم : يملسلا

 . يلورحلا دمحم : ىنسحلا فيرشلا يالمسلا

 . يناجرجلا ىلع : فيرشلا ديسلا
 . انيس نبا

 .ركب يبأ نب نمحرلا دبع : يطويسلا

 « نيشلا» فرح

 . ةريف نبا « مساقلا وبأ : يبطاشلا

 . ةريف نبا « مساقلا وبأ : يبطاشلا

 . نسبنكلا .ركاش نبا

 «رمع : صفح وبأ نيدلا فرش

 . ضرافلا نبا

 نب دمحم : هللا دبع وبأ نيدلا فرش

 . يريصوبلا ديعس
 .:قييع نين تسوي: يسلدنألا ئردستللا

 . ىيحي نب مهاربإ نب دمحم : يزاريشلا

 ( دامصلا ») فرح

 نسح نب فسوي : يتشمدلا يحلاصلا

 . يداملا دبع نب دمحأ نبا

 . دمحم نب ديسلا دبع : غابصلا نبا

 .دمحم نب نسحلا : يناغصلا

 .دمحم نب نسحلا : يناغصلا

 .رمع نب نمحرلا دبع : يتوصلا
 .دمحم نب ليلخ : هداز قالوص

 « ءاطلا» فرح

 . سوأ نب بيبح : ياطلا
 نب باهولا دبع : يعفاشلا يسلبارطلا

 . زومارف نب دمحم ؛ يموسرطلا

 يقوجلسلا ريزولا : ناهفصألا يارغطلا
 . نيدلا ديؤم

 فولد

 « نيعلا» فرح

 . نيسح نب دمحم : ٍلماعلا

 . نيسح نب دمحم : ٍلماعلا

 . يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع 4

 . يئانيغرلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع 4
 . يملسلا : نمحرلا دبع وبأ ١

 . ٍفوصلا رمع نب نمحرلا دبع 5
 دشرم نب ىبسيع نب نمحرلا دبع 8

 . يننحلا يدشرم ا

 . يسورديعلا فطصم نب نمحرلا دبع 6١

 . يدركلا يقارعلا نيسحلا نب محرلا دبع

 . غابصلا نبا « دمحم نب ديسلا دبع

 . يدزيلا نيسحلا نب هللا دبع ال

 . يواضيبلا رمع نب هللا دبع 4

 . يراخبلا دمحم : هللا دبع وبأ 4

 . يلوزحجلا دمحم

 . يناوطسألا نسحملا دبع 3"

 دمحأ نب ىيحي نب دمحم نب باهولا دبع 5

 . ةرهز نباب فورعملا يعفاشلا يسلبارطلا

 . يدادغبلا مالس نب مساقلا : ديبع وبأ 5

 .ورمع وبأ « ئرقملا ناؤع نب ديعس نب نافع

 . نيسحلا نب محرلا دبع : يدركلا يقارعلا 5

 . ينانكلا دمحم : هللا دبع وبأ نيدلا زع 4

 . عاطقلا نبا : رفعج نب يلع

 . ةيرصانلا بيطخ نب دعس نب دمحم نب يلع 6
 . يناجرجلا ىلع نب دمحم نب يلع

 . نسحلا وبأ « يدرواملا دمحم نب ىلع ٠

 . يواضيبلا رمع 6

 . يراصنألا نقلملا نب ىلع نبرمع ١7

 نيدلا فرش « ضرافلا نبا ءرمع ٠65

 . صفح وبأ

 . ئرقملا ناؤع نب ديعس نب نامع :ورمع وبأ

 دمحأ نب دمحم : نيدلا ديمع نبا 4

 . ينجدلا ييسحلا

 . لضفلا نبأ ؛.يبسلا :يبصحلا ىبرم نب ضايع 54

 : هللا دبع وبأ 37



 ٠ قطصم نب نمحرلا دبع : يسورديعلا .

 .دمحأ نب دومحم وبأ نيدلا ردب : ىنيعلا ٠

 (« نيغلا» فرح

 . يضاقلا : يطانرغلا ١

 . دمحم نب دمحم : يلازغلا ال"

 ٠ يدهازلا راتخم : ىنيمزغلا .

 « ءافلا» فرح

 ١65 رمع : ضرافلا نبا .

 . ( روهشملا ىسرافلا رعاشلا ) ١ يسودرفلا ١ا/؟

 . قارعلا محرلا دبع : لضفلا وبأ 7

 ىسوم نب ضايع : لضفلا وبأ
 . ىتبسلا ىبصحيلا

 . ىبطاشلا ةريف نبا 6

 «فاقلا» فرح

 . دمحأ نب زوصنم : ينآءاقلا ١4

 لمح نب دوواد : ىننحلا ىصراقلا ال

 . يرشغزلا : مساقلا وبأ
 . كيبع وبأ , يدادغبلا مالس نب مساقلا 6

 "٠٠ ةريف نبا : يبطاشلا مساقلا .

 ٠ يبطاشلا ةريف نب مساقلا .

 . يرشخمزلا يمزراوخلا دومحم : مساقلا وبأ

 هم

 ١71١

١" 

 . يتبسلا يبصحيلا ىسوم نب ضايع يضاقلا

 . يطانرغلا يضاقلا

 دمحأ نب رمع نب دومحم : مساقلا وبأ

 . يمزراوخلا يرشحمزلا

 . يرتخألا قطصم : يراصح يرقلا

 . نمحرلا دبع نب دمحم : ينيوزقلا
 . جاجسلا نب لسم : يريشقلا

 . رفعج نب ىلع : عاطقلا نبا

 فرط

 «فاكلا» فرح

 . ركاش نبا : يبتكلا 86

 . ةعامج نبا ءركب يبأ نب دمحم : ينانكلا

 . نسح نب ليربج : ٍيناجنكل | ١ثةه

١18 

 (ماللا فرح

 . يسلدنألا نويل نبا

 «ميملا)» فرح

 . دمحم نب يلع : يدرواملا

 يلع 5 نيسحلا ليعامسإ وبأ نيدلا ديؤم

 . دمحم نبأ

 . يسلدنألا يدنرلا دابع نب مهاربإ نب دمحم

 . يزاريشلا ىسيحي نب ميهاربإ نب دمحم

 . ناحيرلا وبأ «٠ ينوريبلا دمحأ نب دمحم

 ىلع نيدلا ديمع نب دمحأ نب دمحم

 . ( هباسنلا ) ينجنلا ينيسحلا

 نباب فورعملا ينانكلا ركب يبأ نب دمحم

 . ينناتحتلا دمحم

 . يزمرهمارلا نسحلا : دمحم وبأ

 . نمحرلا دبع وبأ « يملسلا نيسحلا نب دمحم

 . ٍلماعلا نيسح نب دمحم

 . ينيكألا هللا دبع نب يمحر دمحم

 . يوكربلا ريب نب دمحم
 . يريصوبلا ديعس نب دمحم

 يلوزجلا .ركب يبأ نب نابلس نب دمحم

 . هللا دبع وبأ « ( ينيسحلا فيرشلا ينالمسلا )

 . ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم

51 

 لد

١7١ 

 ا/ك

51" 

 . يكملا مكحلا هللا دبع نب دمحم

 . يسوسرطلا زرمارف نب دمحم

 . يلازغلا دمحم نب دمحم

 ىضترم دمحم نب دمحم نب دمحم

 . يديبزلا ىنيسحلا

 . يربابلا دومحم نب دمحم نب دمحم

 . ياءاقلا روصنم : لمحم وبأ

 . ثدوح دومحم

 . يعفاشلا يناهفصألا نمحرلا دبع نب دومحم

 . يرشخمزلا يمزراوخلا دمحأ نب رمع نب دومحم

 . ينيمزغلا يدهازلا دمحم نب دومحم نب راتخم
 . ىيحي نب دمحأ : يضرتملا

 . يديبزلا ينيسحل ا دمحم : ىضترم

 ىسيع نب نمحرلا دبع : يننحلا يدشرملا
 . دشرم نبا

 . ركب يبأ نب نمحرلا دبع : يانيغرملا
 . دمحأ نب دمحم نب دمحم : ٍيناسملتلا ميرم نبا

 . يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب لسم
 . يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم

 يراصح يرقلا نيدلا سمش نب فطصم

 . يرتخألاب ريهشلا

 . يتاعاسلا بلعث نب ىلع نب دمحأ نيدلا رفظم

 . نافع نب ديعس نب نافع : ئرقملا

 . يزيربتلا نيدلا لامج نب رهاط الم

 . يراصنألا يلع نب رمع : نقلملا نبا

 . ينآءاقلا دمحأ نب روصنم

 . يرهوجلا دامح نب ليعامسإ : روصنم وبأ 14

 «نونئلا » فرح

 . ٍناهبصألا دمحأ : معن وبأ 8

 «ءاا» فرح

 . يسلدنألا ليذه وبأ 8

 «واولا» فرح

 نب يلع نب نيسحلا : قوجلسلا ريزولا ٠
 . نارغطلا دمحم

 (« ءايلا ( فرح

 . ىسوم نب ضايع : يبصحيلا 6

 . يملح ىيحي

 , تورلا» هللا هيرو خ3

 . ةيونشا نبا + :ققربلا "4

 . نيسحلا نب هللا دبع * يدزيلا ال

 نسح نب دمحأ نب نسح نب فسوي 7"
 . يتشمدلا يحلاصلا يداها دبع نبا

 ٠ يعيدبلاب فورعملا قشمدلا يبلحلا فسوي .

 ١٠١7 يسلدنألا يرمتنشلا ىسيع نب فسوي .

5 

 فرضي



 غاّسنتلا شرهف
 «ةزمهلا» فرح

 . يتالجناملا ديعس نب دمحأ نب مهاربإ

 رورشبب فورعملا يونقلا يقحلا مهاربإ
 . ديسلا « هداز

 ٠ قارسلا نمحرلا دبع نب ناولس نب مهاربإ «

 ديعس وبأ .

 ١ يلبنحلا سيره نبا : يئاسحألا .

 . دمحم نب دمحأ نب دمحأ

 سراوفلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحأ ٠

 . لقنم نب فهرم

 . ٍنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ 6

 دمحم نب مثادلا دبع نب دمحم نب دمحأ 6

 . يعفاشلا يلهدبلا ناولس نبا

 . يناثعلا دمحم نب دمحأ

 . قطصم نب دمحأ

 . يبلحلا يدرولا لاله نب دمحأ 5

 . هداز يراسي دمحأ نب ليعامسإ 18

 . روصنم وبأ « يدزيلا هيوتشا نبا 4

 . كب يذاش : ينرشألا ”

 . نابعش :اغأ نبا 55

 . يبهو ظفاح هداز ريمأ 4

 «ءابلا)» فرح

 . مثادلا دبع نب دمحم نب دمحأ : يلهدبلا 6

 + ضرتفلا +: هذاز نورس 104

 .يدنملا هلا ليغ قيال راما "وب رشبلا 35

 . باوبلا نبا ؟١؟4

 دمحأ يالوم نب دمحم يالوم نب نانجوب ١

 فيرشلا ىسوم نب نمحرلا دبع يالوم نبا
 : ياسملتلا يسيل

 . ميركلا دبع : كب ماريب 8

 « ءاشلا ) فرح

 . يلوزحجلا دمحم : ينسحلا فيرشلا ينالمسلا

 اول

30 

 لمح

 م

"6 

 مص

 يديس هللاب فراعلا نب ىطعملا : يلداتلا

 . نابلس نب دمحم

 «ميجلا» فرح
1 

 . ناوضر نب رصن نب دمحم نب رصان : يربعجلا

 نب نمحرلا دبع : يطويسلا نيدلا لالج
 رك أ
 . رصان نب ىيحن : يلامحلا

 « ءاحلا» فرح

 .اضر نسح جاحلا ديسلا

 . يضرلا يلع جاحلا

 . هللا رون ظفاح ديسلا

 . هداز ريمأ ؛ يبهو ظفاح

 . هللا دبع نب دمحم : يكملا ميكحلا

 . يدرولا : يبلحلا

 . يئالعلا دمحأ نب يركشلا ةزمح

 . دماحملا وبأ « يناملسلا ديمح

 . ينصلا نب ىيحي : يننحلا

 « ءاخلا» فرح

 . نيساي نب دمحأ نب ديسلا دبع : بيطخلا

 . دعس نب دمحم نب يلع : ةيرصانلا بيطخ نبا

 «لادلا» فرح

 يلبنحلا سيره نب ناولس نب هللا ليخد
 . ئاسحألا

 . يلع شيورد

 . فسوي نب دمحم نب دمحم : يوايسدلا

 . دمحأ نب رداقلا دبع : ساعدلا نبا

 «ءارلا» فرح

 . يودنراللا سنوي نب بجر

١1 
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1١7/ 

1١ 
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١: 

 ا

 ١6

 1١

 ١1١

 ١55

 ميل

 ١

 ليليا

 ٠" يوشعغلا خيشلا دمحأ نب كرابم تنب ةشئاع .

 . ليعامسإ نب ناضمر

 «يازلا» فرح

 . ىيحي نب دمحأ نب ايركز
 . يلداتلا : يرومزلا

 ىبيحي نب دمحم نب باهولا دبع : ةرهز نبا
 . دمحأ نبا

 « نيسلا) فرح

 يلع نب دمحأ نيدلا رفظم : يتاعاسل

 دمحم نب دمحم نب رغصأ دمحم : يراوزبسل

 . نابلس نب مهاربإ ديعس وبأ : يئارسل

 . ىسوم نب ركب ديس
 . يناوجخنلا هللا فيس

 .ركب يبأ نب نمحرلا دبع : يطويسلا

 « نيشلا» فرح

 . يفرشألا كب يذاش

 . ىلهدبلا : ىعفاشلا

 . سيردإ نب دمحم : يسافلا يماشلا

 . دمحم يالوم نب نائجوب : ينسحلا فيرشلا

 . اغأ نباب ريهشلا نابعش

 .دمحم : كب قيفش

 . ينيسحلا نمحرلا دبع نب هللا دبع : يزاربشلا

 . رفعج دمحم : يزاريشلا

 « نيعلا» فرح

 فوك

 قمل

 لد
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 امك

51١ 

١16 
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000 

 . ينيدراملا ديمحلا دبع

 . يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 . بيطخلا نيساي نب دمحأ نب ديسلا دبع
 ادلوم يصمحلا ساعدلا نب دمحأ نب رداقلا دبع

 . ابرشم يرداقلا انطوم يتشمدلا

 . كب ماريب نب ميركلا دبع

 نب حوتفلا يبأ نب نسحلا نب نمؤملا دبع
 . يناشاقلا يلع

 دمحأ نب ىيحي نب دمحم نب باهولا دبع
 . ةرهز نباب فورعملا يعفاشلا يسلبارطلا

 . مصاعلا نافع

 . دمحم نب دمحأ : يناهعلا

 . يلع نب دمحأ : ينالقسعلا

 . دمحأ نب يركشلا ةزمح : يئالعلا
 . يشحو نب بويأ نب دمحم : يعفاشلا يولعلا

 . بيطلا يضاق دمحأ نب ىلع

 . نايلس نب دومحم نب نسح نب يلع
 . يورملا دمحم ناطلس نب يلع

 نمحرلا دبع نب ناؤع نب يلع
 ..يككارملا .يسزفملا
 . دمحم نب يلع
 . ةيرصانلا بيطخ نب دعس نب دمحم نب يلع

 . يودنلا رمع
 . يكينالسلا ىسيع

 « نيغلا)» فرح

 . يدركلا دوواد يزاغ

 . دمحأ نب كرابم ثنب ةشئاع : يوشغلا

 .رمع نب دمحم نب دمحم : يعفاشلا يرمغلا

 (« فاقلا » فرح

 . يصمحلا ساعدلا نبا : يرداقلا

 نب نسحلا نب نمؤملا دبع : يناشاقلا

 . حوتفلا يبأ
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١718 

١18 
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 كلما

 لكيلا

 ضرس

 . يتحلا مهاربإ : يونقلا

 (« فاكلا» فرح

 .ديز نب دمحم : بتاكلا

 . دوواد يزاغ : يدركلا

 «ماللا» فرح

 . سنوي نب بجر : يودنراللا

 «ميملا» فرح

 . ديمحلا دبع : ينيدراملا

 . ديعس نب دمحأ نب مههاربإ : يتالجنلملا
 . نيدلا فرش نب دمحم : ببطتل

 . يسافلا يماشلا سيردإ نب دمحم

 دمحم نب دمحم نب دمحم نب رغصأ دمحم

 . يعفاشلا يولعلا يشحو نب بويأ نب دمحم

 . تح دمحم ديسلا

 . بتاكلا ديز نب دمحم

 . ببطتل دلل نيدلا فرش نب دمحم

 .٠ يوره فراع دمحم

 . يكملا ميكحلا هللا دبع نب دمحم

 . يعفاشلا يرمغلا رمع نب دمحم نب دمحم

 . يوايسدلا فاسوي نب دمحم نب دمحم

 .رمع نب دومحم ديسلا

 : توتا سمعا
 . لع هجاومخ نب ؤطصم

54 

 : ؤطصم يجاح نب نمحرلا دبع نب ؤطصم ال

 . تاعاسلا بلعث نب يلع نب دمحأ نيدلا رفظم
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١18 
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 مرت
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:4 

 ليدل

 نب دمحم يديس هللاب فراعلا نب يطعملا

 . يرصانلا يرومزلا يلداتلا نابلس

 نب ناثع نب يلع : يئثكارملا يبرغملا
 . نمحرلا دبع
 . ركب, يبأ نب دمحأ : ذقنم نبا

 («نوثئلا» فرح

 . يرومزلا : يرصانلا

 : هللا فيس  ةفاوجخما

 . رمع : يودنلا

 . يعفاشلا

 (« ءامما» فرح

 . فراع دمحم : يوره

 . ناولس نب هللا ليد : يلبنحلا سيره نبا

 «واولا» فرح

 . يبلحلا لاله نب دمحأ : يدرولا

 . نسح ريب نب افولا وبأ

 «ءايلا» فرح

 . يمصعتسملا توقاي

 . يننحلا ينصلا نب ىيحي

 . يلامحلا رصان نب ىبيحي
 . هيوتشا نبأ : يدزبلا

 . دمحأ نب ليعام»إ : هداز يراسي
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 وو ه©

 ميكمعل

 ةعصانلا تاحفصلا ىلع هعضو يف ننفتلاو هفرخزو همسرو هلكش يف عيفر قوذو « ذاخأ لامج يبرعلا فرحلل

 هدلومل ىلوألا نورقلا ذنم انل تزرب اذل « هطخخو همسر يف ةعدبملا لمانألا تداجأ دقل . ةيليكشتلا تاحوللا وأ ضايبلا

 فرحلا ةساردل جهانمو تاسارد نيوكت ىلع ٌثحو . بغر امم يبرعلا طخلا نع لاكشألاو ءامسألا ةددعتم عاونأ

 . ًاضيأ نيثدحملاو لئاوألا لك نم انل تزرب ىتلا طامنألا لك ىلعو هلكش طبضو همسرو هطخ ةيفيكو يسرعلا

 لاو يدك ايه, لك ترص :ىدلا" هيفا روت اهبل هلم وكلا :تسرخلب - لميلا نويقولاو: نقلا لغلاا ذدن لوح
 . يبرعلا طخلا نع

 يبرعلا نطولا يف ةرثانتم تالاقمو بتكل ةقاطب وأ الخدم نيعبرأو ةسمخو نيتئام دودح يف لخادملا ددع غلب دقل

 . تاتشلا اذه مضل ةلواحم يهو هتابتكمو هتايرود يف ةلثمتم

 . ةيئاجلا فورحلا بسح ايفارجويلبيبلا هذه بيترت مت

 :اهعم لماعتلا ةيفيك مكل حرشن رثكأ ةفرعمللو

 ١ ناونعلا وأ دجو نإ فلؤملا وأ بتاكلا نم ريخألا مسالا وأ ةلئاعلا مساب لخدملا .

 . لاقملا ناونع وأ باتكلا ناونع تحت ةقاطبلا ساسأ نيبت طوطخ انعضو  "؟

 : حاضيإلل انه اهركذن ةرصتخم زومر كانه

 . ةحفصلا : ص

 . ةحفص ىلإ ةحفص نم : ص ص

 .ددعلا : 43
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 . دلجملا : جم

 . يرجه ه

 . يداليم :

 : باتكل ةيناثلاو لاقمل ىلوألا تاقاطبلا نم نيعونل الاثم انه درونو

 .(م١1948 ناسين) 45 ع «لايجألا « ةيفرخزلا تاباتكلا ١ ركش دومحم « يروبجلا

 « فراعملا ةعبطم ءدادغب « ًاثيدحو ًاهدق برعلا نيفلؤملا دنع زومرلاو تاقالعلا / يلع نيسح .ظوفحم

 .صا5 .م4

 . ركشلاو ةيحتلاو ةينمألا قدصأ انم مكلو

 مو

 نا كعملا

 ديس نابلس نيمأ .فسويلا دمحأ دلاخ
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 .756 177١١ صوص

 ء(ه١"9"س) .” جم .يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجي . «يدادغبلا دمحم مشاه طاطخلا » ديلو « يمظعألا

 ."18 7٠١ صارص

 ء4و ” جم .يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم « «يمالسإلا يبرعلا طخلا باتك ىلع تاظحالم» ديلو . يمظعألا

 5601١". 4”57 صصص ,2((م1981 س)

 .(ت .د) «فراعملا راد « ةرهاقلا « ؟ط . هسرادم . هتفسلف , هلوصأ : يمالسإلا نفلا / حلاص وبأ « ينلألا

 .صاال5 ,م١1945 «نامعنلا ةعبطم ء.افجنلا .؟ط « ةباتكلا ريرحت / قوش دمحأ «نيمألا

 .(879 «, كباتك) . صال“ ءغم958١1 . فراعملا راد ءةرهاقلا « ةيبرعلا ةباتكلا / قوش دومحم « نيمأ

 «نسحم هطو لاروت نيسح قيقحت « داضلاو ءاظلا نيب قرفلا يف داضتعالا / كلام نب نيدلا لامج . يسلدنألا

 .صوم م1917 «نامعنلا ةعبطم . فجنلا

 « يماس زيزعو « يرثألا ةجهم دمحم ةمجرت « باوبلا نباب روهشملا لاله نب يلع يدادغبلا طاطخلا / ليهس « رونأ
 .ص/م4 .م1988١ .يقارعلا يملعلا عمجملا ءدادغب

 ءا١و ٠١ ع ,ةيبرعلا ةلجملا « « يفوكلا يبرعلا طخلاب ٍليمنرطسلا يايرسلا طخلا ةقالع» فسوي موصرب « بويأ

 . 778 - #77 ص رص .(ه98١ سر

 أ

 أ

 ( ب )

 . م1541 « يبرعلا طخلا مور / لماك « بابلا

 .م1489 «ةيرصملا ةضبنلا ةبتكم «ةرهاقلا « ىطسولا روصعلا يف يمالسإلا ريوصتلا / نسح ءاشابلا

 تاساردلاو ميركلا نآرقلا ةيلك ةلجم . « يملا دمحم خيشلا طاطخلا ةباتك . ٍفوكلا فحصملا نم» دومحم « يودبلا

 .8579 0١# صصص .ء(ه5١1١س) 2.١ ع «.ةيمالسإلا

 نس

 .358 5١ ص ص ء.(ه98١ س) « 4 ع « لصيفلا « « عادبإلل ريثم طخلا ١ قوراف « فويس

 ء يلع دمحم محرلا دبع قيقحت « ديجملا نآرقلا طخ مسر يف ديفملا نايبلا / دشر نب تزع دمحأ . يدادغبلا

 .ص ه9 ,2م191/ه « نامعنلا ةعبطم . فجنلا

 عه 1158 «ردنباشلا ةعبطم «.ءاظلاو داضلا نيب قرفلا يف ءاضقلا لصف / دشر نب تزع دمحأ « يدادغبلا

 .صاكم

 . صاله «م18

  ةيوغللا تاساردلل ةيبرعلا ةلجملا « (ةباتكلا لبق ام ةلحرم يف ةباتكلا ىلع بيردتلا » ةفيلخلا فسوي « ركب وبأ

 . 1١١9 ١١4 صصص .(م#1918 س) .37 ع

 2(م114817 س) .4 ع .ةيفاقثلا ةيبرعلا ةلجملا « « ةيقيرفإلا تاغللاو يسرعلا فرحلا » ةفيلخلا فسوي «ركب وبأ

 1١55. 1146-0 صصص

 . ص 11 .ه 17494 « بدألاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا «تيوكلا . يبرعلا نفلا ةيلامح / فيفع « ىسنهب

 ١4(. « ةفرعملا ملاع) ْ

 (ت)

 «2(م989١1؟ س) 2/4 ع .ةحودسلا 2« (ثارتلاو ةديقعلا .ءايحإ يف يسرعلا طخلا مهاس اذكه» يزوف « سردات

 .04 -ه١ صص

 .18 95 صصص .(م895١1س) «لاللا « « ةباتكلاو ناسنإلا خيرات »

 .68] ©658٠ صصص ,.(م9١؟58 س) 207جم 28 ج .فطتقملا « « يرامسملا طخلا خيرات »

 5١٠5 5١١. صصص ؛.(م987١1" س) «لالهلا ؛ (طوطخلا لوصأو ةباتكلا خيرات »

 , ةيبرسعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم « ( قيوذتلاو ةباتكلا نف يتلتل نينرق لبق دهعم ءاشنإ » يداحلا دبع « يزاتلا

 ."ا١ ها صصص ء(ه14057١س) ءاج ءا١ جم

 . 59 55 صارص ,.(م994١1 س) « 5١ ع « لصيفلا ةلجم « («يبرعلا طخلا عم ةلحر .طقنلاب ليكشتلا »

 ءةيندرألا ةعماجلا « نابع , يمالسإلا لوألا يرجهملا نرقلا راثآ ىلع ةيبرعلا فورحلا روطت / ناوفص « لتلا

 .صا#4 م١4

 ءزج لك «ءازجأ 4 «م 1958 . فراعملا راد ؛ ةرهاقلا « حضاولا طخلا / نمحرلا دبع دمحم [و ] ليعامسإ « قيفوت

 . ص ا5

 .صص#ا .م١98١ «.ةماقتسالا ةعبطم «ةرهاقلا « ةيبرعلا ةباتكلا طبض / دومحم

 (ج)

 . ص الألا ,ماااله « يمالسإلا ثارتلا راد « توريب , يمالسإلا يسبرعلا طخلا / دوبع ةيطع ىكرت « ىروبجلا

 .م0)194 ءرموس «هروطتو يبرعلا طخلا لصأ / ةليهس « يروبح ا

 ءه١1/81١1 «,ةيلهألا ةبتكمللا «دادغب  قارعلا يف ةيسابعلا روصعلا يف هروطتو يبرعلا طخلا / ةليهس « يروب |

 .صا865
 ا ١

 . ع 2 بادآلا ةيلك ةلجم « يمابعلا رصعلا يف يبرعلا طخلاب بتكلا ةباتك يف ةلمعتسملا داوملا » ةليهس « ىروبجلا

 ٠ . 17 كاك: نم نع 46151 قو
 كل 5 3

 4 ض ص «(ما151ال7/س) 2" ع ,ةيبرع قاسفآ « (« هتيلامحو يبرعلا طخلا لصأ » ركش دومحم « يروبح ا

 ش . 4

 2« روميت

 ضحي



 .70 ص .(م9195١س) 2548 ع «لايجألا .« ةيبرعلا طوطخلا عاونأ» ركش دومحم « يروبحلا

 «(م987١1 لوأ نيرشت) « " ع . ةيبرع قاسفآ « « ةيبرعلا تاطوطخملا يف نيروصملا ةعارب ١ ركش دومحم « يروبجلا

 8١. ال" صصص

 ,غ(م1994) 4ع .8 جم ءدروملا ,«هسيياقم يبرعلا طخلل تعضو دادغب» ركش دومحم « يروبجلا

 141١5 17١. صص

 . بتكلاو جهانملا ةيريدم « ةيبرتلا ةرازو « يبرعلا طخلا خيرات /ركش دومحم « يروبحلا

 ء(م٠1948 ها00٠4) 5ع .؟ جم «دروملا .«ةيبرعلا ةفرخزلاو طخلا تايلامج» ركش دومحم « يروبجلا

 .ا9/4 684 ص ص

 .(م9١1ا8 بآ) .74 ع .لايجألا ,(«يبرعلا طخلا يف ةيلاجلا» ركش دومحم . يروبجلا

 94٠١ صصص ؛2(م4!191 طابش) ” ع .ةيبرع قافآ ةلجم « («مالسإلاو يبرعلا طنخلا ١ ركش دومحم « يروبحلا

 .ا/

 .(م98١)١ سرام) ١١ ع .ةريسملا « ؛«يفوكلا طخلا١ ركش دومحم « يروبجلا

 2(م1915 ناسين) 547 ع « لايجألا « (طاطخلا ناملس روتكدلا ضرعم يف ةفرخزلاو طخلا ١ ركش دومحم « يروبجلا

 . ”ا/ "5 ص ص

 .(م٠194 يناثلا نوناك) 6١ ع .لايجألا ««يبرعلا طخلا يف ةيدادغبلا ةدعاقلا ١ ركش دومحم « يروبجلا

 .(م١98١1 ناسين) 44 ع «لايجألا « «ةيفرخزلا تاباتكلا ١ ركش دومحم « يروبجلا

 ةيريدملا « ةيبرتلا ةرازو « دادغب , نيملعملا رودو دهاعمل يبرعلا طخلا باتك / نورخآ [و ] ركش دومحم . يروبجلا
 .م1914 «(يبنتملا ةعبطم) ٠ بيردتلاو دادعإلل ةماعلا

 « ةيرصنتسملا ةعماجلا . يبرعلا طخلا ميلعت ةسارك / فسوي دومحم [و ] طاطخلا ناولس [و ] ركش دومحم «٠ يروبجلا

 .م 191 «(ةيرصنتسملا ةعبطملا) اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ملعت دهعم « بادآلا ةيلك

 ناسين) ٠١4 ع .؛لايجألا «(؛نييقارسعلا نيطاطخلا ةيعمجل ةفرخزلاو طخلا ضرعم» ركش دومحم « يروبجلا

 . 359 58 صصص ؛ء(م1541“

 .(م 191/8 رايأ )١5 49 ع .ءاب فلأ ةلجم .(يبرعلا طخلا باتك نع ةلباقم» ركش دومحم « يروبحلا

 2«(م 1915 سرام) 4 ع .لايجألا , «نونفلا دهعم يف ةفرخزلاو طخلا ضرعم ىلع ةذفان» ركش دومحم « يروبجلا

 ا ب 57 ص ص

 ,ماوا/: « ةديدصلا قرشلا ةبتكم . دادغب 1١ ط « هروطتو يبرعلا طخلا ةأشن / ركش دومح « يروبح ا

 .صاةك

 ناسسللا « ( ةينيتاللا فورحملاو ةيبرعلا فورحلا ةفرعم ءوض ىلع ةيبرعلا ةباتكلا لبقتسم» دمحم ناسحإ « رفعج

 . 5989” 11545 ص ص ,(ما19ا/94) 1 2 11/ جم « يبرعلا

 عم .ةرجهلل ىلوألا ةسمخلا نورقلا يف رصم يف راجحألا ىلع ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد / مهاربإ « ةعمج

 «ىبرعلا ركفلا راد «ةرهاقلا . يمالسإلا ملاعلا يف ىرخأ عاقب يف تاباتكلا هذه ةنراقم ةسارد

 .صاللاك ,.م684

 .(07 ءارقإ) . صال ,م 1951 «, فراعملا راد . ةرهاقلا ,« ؟ط « ةيبرعلا ةباتكلا ةصق / ميهاربإ ( ةعم

 دمحم قيقحت . دقنلا « يبعشلا ثارتلا .ةغللا . بدألا .طخلا : خيراتلاو يبرعلا ثارتلا يف / قفطصم « داوج

 ببتك ةلساس) صال4٠ .م1918 .مالعإلا ةرازو .دادغب « يجولعلا ديمحلا دبعو شلش ليمج
 . (8"7) . ( ثارتلا
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 .م959١ .دادغب ,2يبرعلا طخلا روصم ىلع تاظحالم / فطصم «داوج

 5١. 54 ص ص .(م987١1 لوليأ) ١ ع « ةيبرع قافآ « ةينآرقلا تاطوطحملا عئادي ١ ديفيد «٠ سميج

 ( ح)

 ٠١ صصص ء(ه١1404-7-17) 57١15 ع . 48 س ,ةنيدملا (« ؟ نيأ ىلإ يبرعلا طخلا» يلع ؛ظفاح

 1١١.

 .م٠198 . يفوكلا طخلا / مساق نسح « يشبح

 . ٠ ع ءرطق ةعماج « ةيعاتجالا مولعلاو تايناسنإلا ةيلك ةيلوح « « ةيبرعلا ةباتكلا ريسيت» يمهف دومحم « يزاجح

 .5١؟ ١1ص ص .(م1985 ها407١؟س)

 275 ن١ ج ."* جم « دروملا «؛« هحورشو هتدام يف يبرعلا طخلا عئادب عم يدنبشقنلا ةماسأو [و ] اطع « يثيدحلا

 . 3750 "7" ص(ص .(م1974 س)

 21641١ 51410 صصص ,((م189ا!لس) .؟١ جم .«15 ج .اففطتقملا « «يبرعلا طخلل ةيجنرفالا فورحلا »

 . 4865-8079 صصص ءاا جم ء١1ج ءالثا ص ءالا١ جم ٠١ ج ال07 ص ء١1 جم ١٠ج

 ."60 ب "950 صصص .(م١١159س) .لالحملا «(«نميلا  ةيريمحلا ةباتكلا فورحو»

 .م 1185 «ةرهاقلا ةعماج «ةرهاقلا « ةيمالسإلا ريواصتلاو ةيفرخزلا نوئفلا سلطأ / دمحم ىكز « نسح

 .م1948١ «ءةضهلا ةبتكم ءةرهاقلا .ءمالسإلا نوئف / دمحم ش « نسح

 .م٠194 « بتكلا راد «ةرهاقلا . يمالسإلا رصعلا يف ةيناريإلا نوئفلا / دمحم ىكز . نسح

 . 551 1508 صصص .(م945١ وينوي) « باتكلا « (ةيمالسإلا نونفلا يف باتكلا ١ دمحم ىكز « نسح

 « 74 جم . رموس «(ٍقوجلسلا دهعلا يف ةيمالسإلا دوقنلا ىلع هتازيممو هعاونأو هبولسأ  طنخلا » رقاب 58 « ىيسحلا

  1ج 5” 1١ضصص .(م1958س) ١١١ ١١0.

 ءدادح لآ ةعبطم . لصوملا , ةينيتاللا فورحلا لامعتساب ةيبرعلا يف ةباتكلاو ةءارقلا ريسيت / دواد  يبلحلا

 .صالال ,م66

 ء(ماكم# /#” 2؟ ع .١١؟ س .ركفلا ماع .؛«خيراتلاو نفلا نيب يبرعلا طخلا » دومحم « يملح

 1١١١ 1١18. ص ص

 171١ صصص ؛(م1947 ناريزح) ١5 ع . ةيبرسع نوؤش « «يبرعلا طخلاو يبرعلا فرحلا » دامع « ملح
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 ناريزح) ,5١2ع .ةيبرع نوؤش . « يبرعلا طخلا هباتك دقن ىلع دوعسملا نسح بيقعت لوح » داع « ملح

 . 1775-758 صصص ,(( م5

 . (ةيبرعلا طوطخلا ملعت ةلسلس) ءص 74 «م١948١ .ثلثملا راد « توريب . ةعقرلا طخ / داع « ملح

 . 75548 554 صصص :(م947١ يناثلا نوناك) 2١١ ع .ةيبرع نوؤش ١ « يبرعلا طخلا » داع « ملح

 | ٠ (ةيبرعلا طوطخلا ملعت ةلسلس) . ص#7 «م١148١ «.ثلثملا راد « توريب . خسنلا طخ / داع « ملح

 ربقونت .ه١4١؟مرحم) .غ؟ عاب" جم .بتكلا ملاع 2 («هقاقتشا هلصأ : يبرعلا طخلا ١ رهام دمجم « ةدامح

 : 144١. #40" صصص ؛( م١

 « ضايرلا . نيرشعلا نرقلا علطم ىتح هروطتو هخيرات : ًاعوبطمو ًاطوطخم يبرعلا باتكلا / رهام دمحم « ةدامح

 : يبرعلا طشخلا ) : ناودعب يناثلا لصفلا . صا#ميا 6 ,م1484 ه1404 ءرشنلاو ةعابطلل مولعلا راد

 . 14/8 ل ١" صصص « ( هتيمحأو هقاقتشاو هلصأ

536 



 ١5١ ص ص « (هراشتناو هنم تقتشا يتلا طوطخلاو هروطتو هحالصإ : يبرعلا طخلا ) : ناونعب سداسلا لصفلا

8 . 

 .ص 18 .م١98١1 «.بيرغ ةبتكم « ةرهاقلا « ةيبرعلا ةباتكلا مع يف تاسارد / سابع دومحم « ةدومح

 2(م#1987” س) ١". ع .ملاعلاو برعلا خيرات « « ةباحصلاو لوسرلا دهع يف ةباتكلا ةعنص» دمحم « هللا ديمح

 . "4 14-2 ص رص

 لآ نسسح دمحم قيقحت « ءاطلاو داضلا نيب قرفلا / يسلدنألا فسوي نب دمحم [و] ناوشن نب دمحم « يريمحلا

 .صا44 .م١95١1 .فراعملا ةعبطم ءدادغب .ء؟ط « نيساي

 خ)

 «ةضمهلا ةبتكم ءدادغب « ةيبرعلا طوطخلا عاونأل ةيطخ ةعومجم . يبرعلا طخلا دعاوق / دمحم مشاه «طاطخلا

 .صاله ,م1980 ه5

 .ج 4 «م٠95١ « ملعتلاو ةيبرتلا ةرازو ءدادغب . ةعقرلا ميلعتل يبرعلا طخلا ةسارك / دمحم مشاه ءطاطخلا

 .م954١1 ءدادغب «ةيمالسإلا ةفرخزلاو يبرعلا طخلا ضرعم / دمحم مشاه ءطاطخلا

 1١159 ١67. صصص ؛ء(م9868١ _ ها5408١ ةجحلا وذ) «١٠؟ ع « (نيملسملاو برعلا نوطاطخلا »

 ,غ(م٠198 سرام  ه٠٠5١ يناثلا عيبر) ؛”5 ع , لصيفلا « «يبرعلا طخلا عم ةلحر « ةزاجإلا طخ »

 . 57" 51١ ص ص

 2(م٠198 سرام  ه١٠٠5١1 يناثلا عيبر) . 74 ع . لصيفلا « « يبرعلا طخلا عم ةلحر ٠ سرفلاو قيلعتلا طخ »

 .680 س65 ص ص

 0/8 ص ص .,م 19194 ريقون  ه799١ ةجحلا وذ) ." ع . لصيفلا ؛ « يبرعلا طخلا عم ةلحر . ثلثلا طخ »
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 «0(2 ريارببف ه٠ لوألا عيبر) , 337 ع « لصيفلا « « يبرعلا طخلا عم ةلحر « ياويدلا طخلا »

 1 . "17" 1١" صاص

 «(م٠98١ ويام /ليربأ ه0... ىدامج) .75 ع . لصيفلا «يبرعلا طخلا عم ةلحر « ةعقرلا طخ »

 . هل هك صا ص

 .غ(م٠198 ريائي _ه٠٠51١ س) .*”؟ ع . لصيفلا ««يبرعلا طخلا عم ةلحر « يكرتلا تقايسلا طخ »

 ."6 515 ص ص

 ."" ب "”؟صض رص «((م٠98١ سرام  ه٠٠4١ ىلوألا ىدامج) ."ه ع . لصيفلا « ( ءارغطلا طخ»

 0١4". "05 صصص 2(م191 س) . 4” جم 2 ج .افطتقملا .(يبرعلا طخلا»

 ١5". 7068 صصص .((م1895 س) 7١. جم 24 ج .افطتقملا « ( ديدحلا يسرعلا طخلا )

 ل 37” ص ص .(م19875س) 29 ع « ةيليكشتلا ةايحلا , « ةيروس يف رصاعملا ليكشتلا نفلا يف يبرعلا طخلا »

 ل

 .758 55ص رصص ؛2(م1885س) ٠١. جم .5 ج .فطتقملا .(«طقنلاو لكشلاو يبرعلا طخلا»

 «(م1919 ريمتتس ب ه١"99 س) .78ع . لصيفلا 2(« يبرعلا طقخلا عم ةلحر « يفوكلا طخلا »

 21١١54 ©٠١6. ص رص

 4١١. ص .(م1918 س) .ه جم .؛ ج .افطتقملا .(طوطنخلاو يفوكلا طخلا»

 91١". "90 صصص .(م1844 س) .7 جم ." ج .افطتقملا ,««يخسنلا طخلاو ينوكلا طخلا»

"4 

 ا
 ا

 ,(م9١1ا/4 ربوتكأ  ه99١ ةدعقلا وذ) «,48 ع« لصيفلا ««يبرعلا طخلا عم ةلحر « يبرغملا طخلا )

 .59 54 صارص

 ؛(م1999 سطسغأ  ه199١ ناضمر) . 77 ع . لصيفلا « «يبرعلا طقخلا عم ةلحر « خسنلا طخو»

 1١١4 ١١8. صص

 .ل "5 صصص 2((م994١ سرام) 2" ع «(ةعابطلا «(«ءاقترالاو ةيمستلا « ةيبرعلا طوطخلا »

 .ه4٠55١ «ةبيط راد « ضايرلا « ةضيرعلا طوطخلا / نيدلا بحم . بيطخلا

 .158 1١56 صصص .(م1984) هم 8 2(« ءالمإلل سقط طخلا تايلجت ١» سايلإ « يروخ

 156 صصص «؛(م9487١1 يناثلا نوناك) « ةيبرع نوؤش « « يعابطلا فرحلا ةيثورقم بيجن يهاز « يروخ

8 . 

 لوألا عيبر) ١١ ع ." س « ةرادلا « (« سرجنوكلا بلق يف يبرعلا طخلل ضرعم لوأ » حوتفلا وبأ دمحم «طايخلا

 . ١58" ص .(م191لال رياربف هاا

 (ه)

 ء.صص ١١56 2م٠198 .يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا  ةيبرعلا ةباتكلا : ةطاطخلا / زيزعلا دبع « يلادلا

 . يبرعلا طخلا ةأشن /دومحم « يلادلا

لا باتك عم راصمإلا فحاصم مسر ف عنقملا / رمع نب ديعس نب نافع ورمع وبأ « ينادلا
 دمحم قيقحت .طقن

 .ج.ص ١١١ .م1914 « ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم : ةرهاقلا « يواحق قداصلا

 .م1544 . فجنلا « يبرعلا طخلا مسرو ءالمإلا يف دشرملا / ميركلا دبع . ىلجدلا

 ص ص ؛(م984١ س) .9 ع ,ةيبرع قافآ .«هتلمح يتلا داوملاو يبرعلا طخلا » قارا ليغ تما نانو

 .مق) الا

 . ص 554 ,م 1914 «ءثلثملا راد : توريب . يبرعلا طخلا / رمس . ىجولمد

 رفاظ ةمجرت ««نورق ةتسب برغلا لبق ثيدحلا غارفلا نوملسملا برعلا نونانفلا عرتخا : اباب ردنسكلأ «ولوبود
 . 617 7 4" لص ص ,((م19481 س) «" ع «ةيليكشتلا ةايحلا ةلحي « دحاولا دبع

 الا" ص ص .(ه98١ ناضمر  نابعش) ١١1٠ ع « ةيبرعلا ةلجملا « (طاقنو فورح» بهو « بايد

 ا

 .م 1968 «فراعملا راد : ةرهاقلا ء5ط «ىببيع دمحم دمحأ ةمجرت . ةيمالسإلا نوئفلا / س .م « دناميد

0 

 ؛غ(م1941 رياني ه١401١1 رفص) ١١55 ع يبرعلا ( ( اينابسإ يف يبرعلا مسرلا » ديجملا دبع « يفار

 ٠١٠١. 9:75ص ص

 . 585 ص ص ,(م 118 وينوي ها بجر) 5ع « لصيفلا « ( ىبرعلا طخخلا م ةلحر »

 ةراضلا « : 00 00 ش ١
 0 « تالسر معنملا دبع يف : 87 /7١7 ص ص . ةيلقص ةريزج يف يبرعلا طخلا / معنملا دبع « نالسر

 .م٠98١1 «ةماهمت :ةدج .ا١ط « ايلاطيإ بونجو ةيلقص يف ةيمالسإلا

 «(م1987 « لوألا نول 3 ةافآ ١
 لوألا توستاك) 24 ع «,2ةيبرع قافآ « يرامسملا طخخلا تامالع تلح فيك )» يزوف « ديشر

 . 897/485 ص ص
 (م#1568) هع « 7 7 هلا هاو

 ع با س «ةعماجلا « ةيليكشتلا تونففلا يف هرثأو يبرعلا طخلا ) براه ةمالس « يديشرلا

 .1١581١؟١ ص ص

”5 



 .(م1915 /ه5#*1) نافرعلا ةعبطم ءطخلا ةلاسر : دمحأ ءاضر

 بها15910 ه1810 ءركفلا راد :(م.د) .اط « نيملسملاو برعلا دنع نفلا خيرات / رونأ « ىعافرلا

 . 1١154 ١١8 ص ص ؛؛(طخلاو ةباتكلا » ناوئعب عباسلا لصفلا ءص ١95 .؛ماؤا1// 1

 .(تدء.د) ءدادغب « يسرافلا طخلا دعاوق / زيزعلا دبع دمحم « يعافرلا

 (ذز)

 ؛م 1955 «نامعنلا ةعبطم :بفجنلا . يلامألا بالطل ينامألا قيقحت / (ماشه وبأ) سجرج موعن «ريزارز

 .صا188

 بتكي امل مجعمب ليذ دقو ءالمإلا دعاوق رهشأ نمضتي « ديرفلا ءالمإلا / (ماشه وبأ ١ سجرج موعن «ريزارز
 ”١١. ,2م191/ا#“ «نايعنلا ةعبطم : فجنلا ءهط « ءاظلاب

 « مالعإلا ةرازو : دادغب «دحاولا دبع قازرلا دبع هتغل ققحو هعجار . يبرعلا طخلا عئادب / ينجان « نيدلا نيز

 ..صص 6604 «م91١1ا/9 «ةماعلا ةفاقثلا ةيريدم

 .لصص 4٠١ .م1958 «يقارعلا يملعلا عمجملا : دادغب « يبرعلا طخلا روصم / يجان «نيدلا نيز

 ب ه501١1* ىلوألا ىدامج) ه ع ١", جم ,تيزلا ةلفاق « «هروطتو يسرعلا طخلا ةأشن» رابجلا دبع « يئارماسلا

 .8 4 ص ص .(م194417 سرام / رياربف

 . ص ال8 :؛م918١ «يئارماسلا عماج :دادغب « ةينآرقلا تاباتكلا / مهاربإ سنوي « يئارماسلا

 .م988١ «.دادغب « ةيبرعلا ةباتكلا ريسيت / قازرلا دبع سنوي « يئارماسلا

 ةيراضحلا داعبألا ..وأ ..نالماكتم نانف يبرعلا طخلاو ةفرخزلا : ةيفرخزلا ىنبلا رس» نسح ركاش « ديعس لآ

 . 4" "5ص ص .2(م١94١ رايأ) 9ع .ةيبرع قافآ ( يبرعلا نفلل ةيلاجلاو

 .«ما١158 س) ١8. ع .ةيبرع نونف ةلجم « 2« يبرعلا فرحلل ةيروعشاللا ةينبلا ١ نسح ركاش « ديعس لآ

 .("8--54 ص ص

 (م1987 )١/ ه عال س ةيبرع قافآ ( يلخيشلا ليعامسإ تاطيطخت يف يوغللا ريكفتلا ١ ينسح ركاش « ديعس لآ

 1١4١ "١4. ص ص

 56 ص ص ؛(م1948/7) ع .8 س ةيبرع قافآ «عبرملا ينوكلا طخلا ةيلامح» ينسح ركاش « ديعس لآ
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 عيبر) 05 ع « نورشعلاو ةثلاثلا ةنسلا « عافدلا « ليكشتلاو ةيعقاولا نيب يبرعلا طخلا ةحول  دومحم رمع « ديعس

 1١95 ١99. ص ص .(م19/4 رياني -ه404١ يناثلا

 . لوألا ءزجلا .لوألا دلجملا .(م456١) رموس ةلجن .ءعرضحلا تاباتك» داؤف ءرفس

 . لوألا ءزجلا ءرشع يداحلا دلجملا .(م9560١) رموس ةلجم .ء(«رضحلا تاباتك» داّؤوف ءرفس

 يفناج) .4 ع ,2"ه س ءركفلا ةلجي «(«ةيبرعلا تاباتكلا ةيقرت ليبس يف ىرخأ ةوطخ » ريشبلا « ةمالس نب

 .86 لا١ ص ص ؛(م1

 2(م١98١1 لوألا نيرشت) 0 ع «ةحودلا ؛«(«ةيسيراب ضراعم ةثالث يف يبرعلا طخلا ١ ىهن « ةرامس

 1١١٠١ ©١٠١6. ٠ ص ص

 , ةرادسلا .( ميدقلا ينميلا دنسملا طخلا ةأشن يف ةيبرعلا ةريزجلا لامث برع فالسأ رود ميلحلا دبع معنملا دبع « ديس

 .؟5١5 "1١ ص ص «.(م94875١1 زومت) ١« ع

 ( ش )

 ؛ م 1181 ءرشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا ةكرشلا : دادغب « داضلاو ءاظلا زييقت ىلإ دشرملا / دماح دمحأ « ىتبرشلا

 . صم ْ

 . رشاعلا ءزجلا « ةيناثلا ةنسلا 2(م1911) برعلا ةغل ةلجم «قارعلا يف ةباتكلا : يلع « قرشلا

 .ا١١ 4 ص ص .(م987١1س) .9 ع .ةيليكشتلا ةايحلا « « يبرعلا طخلا ةيمهأ ١ قراط « فيرشلا

 .ا18١--69 صاص غ(م1181 س) ا" ع « ةيليكشتلا ةايحلا « « يبرعلا نفلل ةديدج ةءارق» قراط « فيرشلا

 ,غ(م1181؟ لوليأ) .”ع .ةفاقثلل ةيبرعلا ةلجما ؛ « ةيمالسإلا ةراضحلا يف يبرعلا طخلا ١ دمحم « ينيرش

 "1١١ 4"1١. صصص

 .2(م1998 زومت) « 4 ع .ةيبرسع قافآ ةلجب ( ةيبرعلا ةفرخزلا يف هرثأو يفوكلا طخلا ١» نيسحلا دبع « يرمشلا

 48١. الا/ ص ص

 , مامإلا فحصملا مسر عابتا بوجول مالعألا ظاقيأ (باتك) / دمحأ نب هللا دبع نب هللا بيبح دمحم « يطيقنشلا

 .صص هال 2«م1987 «يبرعلا دئارلا راد : توريب ء«؟ط

 ( ص )

 راد : سنوت « يجان لاله قيقحت « باتكلاو طخلا ةعانص يف بابلألا يلوأ ةفحت / فسوي نمحرلا دبع « غئاصلا

 .صص ١1١١ ,م1951 ءرشنلاو ةعابطلل ةمالسوب

 «م1908 ه88١1 «يبدألا فئاطلا يدان : فئاطلا , يبرعلا طخلا يف تاركذم / نيمأ لالج « حلاص

 .صاك#

 لاوش  ناضمر) ١١ ع .رئازجلا  ةفاقثلا ةلجم «(اهلكاشمو ةيبرعلا ةباتكلا » جاحلا نمحرلا دبع « حلاص

 3١. 9 ص اص ((م191/“ ريقون  ربوتكأ 7 ه9

 .م 1551 ءدادغب .هط «.ءالمإلاو فورحلا مسرو ةغللا يف معتملا دعاسم / دمحأ دولوم « حلاص

 ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا « نوئفلاو ةفاقثلا فلم « « يبرعلا طخلا لصأ » قازرلا دبع هللا دبع « عناصلا

 .ا4١1 ”١٠١ ص ص ؛(م1941 ويلوي  ه١501١ ناضمر) *" ع « نونفلاو

 . « ةيزيلكنإلاب ١ ص ١44 .م ١91/4 . يمالسإلا طخلا/ دمح سي « يدفص

 .(م118” س) 4ع .ةيليكشتلا ةايحلا ««يبرعلا يليكشتلا نفلا يف طخلا» «ليلخ « ةيفص

 ء(م١1984 ناسين) لع .,تيوكلا ةلجم ء«رصاعملا يبرعلا ليكشتلا يف ةيبرعلا ةباتكلا ١ ليلخ « ةيفص

 .4868 85 ص ص

 ؛غم1955 « ةيروهمجلا ةعبطم : لصوملا «"ط . ءاظلا تاملك مجاعمو ءالمإلا دعاوق/ ديعس ماس « يعديمصلا

 . صم

 ةعماج « بادآلا ةيلك ةلجم « «ةميلسلا ةيوغللا تاداعلا نيوكت يف اهرثأو ةيبرعلا ةباتكلا ١ ليعامسإ دومحم « ىنيص

 15١6 591 ٠ ص ص ,(م1915 /19106 ب ها"95 /1م88) 4 س « ؟ جم « ضايرلا 1

 ( ض )

 ٠611534 «دادغب « ةيبرعلا تاعوبطملا يف تامالعلاو تاراشإلاو زومرلا /رباص ركاش «طباضلا

 دضحأ ديمحلا دبع ةعبطم : ةرهاقلا « ١ ط « نيبملا باتكلا طبضو مسر يف نيبلاطلا ريم / دمحم ىلع « عابضلا

 . ص ١1 ,ها7ةها/ 2« قنح

>31. 



 (ط )

 ,2(م٠948١1 ربمسيد /ريقون -ه٠٠4١ مرحم) 4" ع . لصيفلا « « ٍليكشتلا نفلاو يبرعلا طخلا ١ فلخ « عباط

 1١٠١ ١١. ص ص

 .صالا ؛(م1957 «ديدجلا باتكلا راد : توريب .باتكلا ةباتك نساحم عماج / نسح نب دمحم « ىبيطلا

 (ظ )

 ريقون / ربوتكأ به ةجحملا وذ ) « 42 ع . لصيفلا « « يبرعلا طخلا روطتو فيرشلا ففحصملا ) دعس « مالظ

 . "1١7 بكأا ص ض ,غ(م

 (ع)

 ال ه4٠4١1 ةرخآلا ىدامج) 47“ ع « ةماهلا « « ةباتكلاو ةءارقلا دعب ام نف وه يبرعلا طخلا ينغلا دبع ٠ يناعلا

 .الال ال4 ص ص ,((م1984 سرام

 .م9١19 «ةرهاقلا « يبرغلا ملاعلاو يقرشلا ملاعلا يف يبرعلا طخلا راشتنا / حاتفلا دبع « ةدابع

 ,غ(م1981 بآ) "ع .ثوحبو تاسارد ةلجم ؛«(؛يبرعلا طخلا نونف يف عادبإلا» ىده « نمحرلا دبع

 .ةه5 147 ص ص

 رفص) 85 ع ,.8 س .ةيبرعلا ةلجملا « «ريبكلا يبرعلا برغملا يف يبرعلا طخلا ١ قداصلا دمحم . فيطللا دبع

 ."ال 5568 ص ص .(م984١ يناثلا نيرشت ه6

 «م 19557” ءطسوألا قرشلا بتك زكرم : ةرهاقلا « "ط « ةباتكلا طباوض ىلإ ةيادملا / ميهاربإ « بلطملا دبع

 .ص 11

 «غ(م1987 سطسغأ) 54ج 79 س « يمالسإلا نماضتلا . « باتكلاو  ةباتكلا ١ دومحم ركاش « معنملا دبع

 .85 14 ص ص

 ةيبرعلا ةيعمجلا , نونفلاو ةفاقثلا فلم ««نفو قوذ يبرعلا طخلا » هللا دبع باهولا دبع « باهولا دبعلا

 .1١؟5 1١١١ ص ص .(م91١1ال4 ربمسيد  ه٠٠4١ مرحم) .” ع «.نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا

 ١0 ص ص .(م1959س) ١-5 ج ,؛76 جم .رموس .(ناريإ يف يبرعلا طخلا ١ سابع « يوازعلا

/11. 

 67 ص ص .(م19905س) ؟ ١1ج ."7جم ءرموس .(ايكرت يف يبرعلا طخلا ١ سابع ؛ يوازعلا

 .؛"١

 19١ ص ص .(م1959لس) ؟ ١ ج .7» جم .رموس .(فيرشلا فحصملا طخ » سابع « يوازعلا

65 . 

 «ا5و ١ ع «رموس «(يوازعلا لضاف : قيقحت « يبرعلا نطولا يف نيطاطخلا ريهاشمو طخلا ١ سابع ٠ يوازعلا

 . 3017 17584 ص ص ,((م1987 س)

 ؛(م٠158 س) ”" ١ ج .”5 جم .رموس «ء«ايكرت يف يبرعلا طقخلا ريهاشم» سابع « يوازعلا

 : ١ ."ه١ "95 ص ص

 «8 جم «.يقارسعلا يملعلا عمجملا ةلجي . ( يدادغبلا نسح طاطخلاو ةفيرشلا فحاصملا طوطخ » يلع « يوازعلا

 "00 "55ص ص ء(م١195 س)

 وينوي) ؛8 ع « 4 س . لصيفلا .(حرتقم قفأ ومنو يسأرلا اهومن نيب ةيبرعلا ةباتكلا » دومحم ليلخ « ركاسع

 .ال4 5 صاص ؛2(م٠1948١ ويلوي

0 

| 
0 

1 

 ,غ(م191 ناسين  (ها“١ ىلوألا ىدامج) ٠١ ج ,؟ جم .برسعلا ةغل ««قارعلا يف ةباتكلا» شع

 . 4"1 - 4780 ص ص

 ناضمر / نابعش) 1١ ١١ ع .2 07 س « ةيبرعلا ةلجملا « «مالسإلا لبق يبرعلا طخلا ١ جرفلا وبأ دومحم « شعلا

 . 771 ب 37596 ص اص ء(مه 4

 ١( ع ؛.95 س ءةرادلا .(مالسإلا لبق يبرعلا طخلا : هروطتو يبرعلا طخلا ةأشن» جرفلا وبأ دمحم « شعلا

 .١"ه 1١8 ص ص .(م191994 سرام)

 ء(ه510١"# رفص) .ء2١5ع ١5. س .ةيبرعلا ةسلجما « « يبرعلا طخلا عاونأ » حلاص نسحم .« ساطعلا

 ١٠١٠١. 98 ص ص

 ةلاكو : تيوكلا ءاط ,يعاتجالاو يفاقثلا اهرودو : ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةأشن / ملاس يزوف « قيفع

 . ص 485 2م١٠198 « تاعوبطملا

 ؛غ(م1540 س) 2٠١5 جم ء.ا" ج .افطتقملا «م14940 .دادغب « يبرعلا طخلا حالصإ / ىنم « يوارقع

 21١5 جم ,8 ج ءالكأ "ه5 ص ص .(م1948 س) 21١5 جم 24 ج 21787 148 ص ص

 .147 4"4  ص ص .(م1448١ س)

 تاريزح) 5ع .ةحودلا « (« ةحودلاب يبرعلا طخلا ضرعم يف ةعيدب تاليكشت يف نوللاو فرحلا ١ يرمغلا « لقع

 .6868 ه١ ص ص .((م١41

 .م 1941 «فراعملا راد : ةرهاقلا « ةيمالسإلا روصعللا يف طسوألا قرشلا نونف / ليعامسإ تمعن «مالع

 .م1970 «ءدادغب . يبرعلا طخلا مسر / فطصم « يلع

 (ل)

 .ا١١٠ 1١١ ص ص «2(م941١ رايأ) 5ه ع .ةحودلا ««ىيبرعلا طخلا يف هللا

 (م)

 ؛غ(م15198 رياني) «4 ع ,«" س .ةرادسلا ««ةيبرعلا ةباتكلا رسيتل ةيبرعلا دوهجلا » هللا دبع « ةدجاملا

 241١١4 ١١9. ص ص

 . ص 5# ؛م9517١ « ملعتلاو ةيبرتلا ةرازو ةعبطم : ةرهاقلا . يبرعلا طخلا / (دادعإ) « ميلعتلا فحتم

 .م 1145 ةرهاقلا 2م 1944 عمجملا رمتؤم « ةيبرعلا ةباتكلا ريسيت / ةيبرعلا ةغلل لوألا داؤف عمجم

 «(م1984 س) «غ8ع .ةيبرسع قافآ .ء(«عديلا ممقلا ةدايس «طاطخلا مشاه )» ديمحلا دبع « يراحملا

 1١١68 ١5١. ص ص

 6015 ص ص .(م١19148 لوألا نيرشت) 5 ع « ةيخيرات تاسارد ةلجم «« ةيبرعلا ةباتكلا لوصأ يف دمحم . لفحم

 1١.

 « فراعملا ةعبطم ء.دادغب .ًاثيدحو ًاهدق برعلا نيفلؤملا دنع زومرلاو تاقالعلا / يلع نيسح «ظوفحم

 .صاك .م54

 ء(ه 45 لوألا عييبر) ؟19 ع ," س «لبثملا ؛ ةباحصلاو لوسرلا دهع يف ةباتكلا ةفص / هللا ديمح دمحم

 .147 9"١  صا ص

 4 #1 ج .6 جم «دروملا («يوحنلا جارسلا نيب ركب يبأل طخلا باتك» ( ققحم) نيسحلا دبع « دمحم

 1 #1١ 4"1١. صاص ,(ما19ا!ل- س)

 ء(ماؤ١81 سو «60"7ع .نفو ركف ء(هلف نع فوصتم طاطخ تارطخ » محرلا دبع قفطصم .دمحم

 ”هأ ص ص . قال معه



 ء(ه7١4١ لوألا عيبر) ٠١١ ع « ه س . ةيبرعلا ةلجملا . « يبرعلا طخلا عم يتلحر ١» سابع دمحم « نيدلا ييحم

 ١١79 ١٠١54. ص ص

 1١4 ص ص .(م984١1 س) .5 ع .ةيبرع نوؤش « (يبرعلا طخلا ةلاصأ ىلع ًاظافح» ناسح «دارم

 7١.

 .صص "4 .م959١ « ملعتلاو ةيبرتلا ةرازو « ةرهاقلا .« يبرعلا طخلا /نورخآ [و] دمحأ دمحم . يدشرملا

 ء ملعتلاو ةيبرتلا ةرازو : ةرهاقلا . يبرعلا طنخلا سيردت يف معملا ليلد / نورخآ [و] دمحأ دمحم « يدشرملا

 ّ .صالا ,ماؤك؟

 2001985 ناسين) ١5 ع .ةيبرسع نوؤش ؛ ( يبرعلا طغخملا باتك دقن ىلع بيقعت ١ نسح « دوعسملا

 .304 05# ص ص

 ةرازو «دادغب «دحاولا دبع قازرلا دبع قيقحتو ةعجارم . يبرعلا طخلا عئادب / نيدلا نيز يجان . فرمصملا

 ١9(.  ةينفلا ةلسلسلا) . ص 004 م1917 :مالعإلا

 .صص 417 .م٠98١ «ةضهلا ةبتكم : دادغب .«”ط «, يبرعلا طخلا روصم / نيدلا نيز يجان . فرصملا

 .(م1958 /ه84١) دادغب . ةموكحلا ةعبطم « يبرعلا طخلا روصم / نيدلا نيز يجان . فرصملا

 ةعبطملا : قالوب « ةيبرعلا فورحلا مسر يف ةبحألا ةفحت حرش . ةبتكلا جارس باتك / يكلاملا موطمط « فطصم

 .صال4 ءها"١١ « ىربكلا

 ليربأ  سرام  ه7944١ يناثلا عيبر) ٠١ ع « ١ س . لصيفلا « «اهروطتو ةباتكلا ةأشن» سيوع نيسح «رطم

 .4"1 1١1 ص ص .(ماؤالظ

 «(م1984 طابش  ه4٠5١ ىلوألا ىدامج) ؛١ ع اةسمألا « (« فيرشلا يبرعلا فرحا ١ نسح « يحرياعملا

 .87 549 ص ص

 (ف)

 ,(م١19481 ٍنناثلا نوناك) 5١. ع .ةحودلا .« ميركلا نآرقلاو بتكملا يداو» فطصم شيورد «رافلا

 .19 148 ص ص

 2 (م 191/8 ربمتبس / سطسغأ ) ١9 ع . ”" س . لصيفلا « «يبرعلا نطولا يف ةميدق تايدجبأ » دمحأ . سراف

 21١١١ "١١. ص ص

 .م١95١ م حوتفلا ةعبطم : ةرهاقلا . يبرعلا طخلا خيرات / دمحم « نيدلا رخف

 170 ص ص .(م١194 لوألا نوناك) ١ ع. يطارقميدلا ريصملا ةلجب « « ةحيحصلا ةباتكلا ١ رقص « رخف وبأ
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 ءها١4 .ناهفصأ يلم راثآ نمجنأ : ناهفصأ . يمالسإ طوطخ قيقحت ءطخ سلطأ / هللا بيبح « ٍلئاضف
 ْ . ص 6

 ء(م1984 لوليأ) .94 ع .ةيبرسعلا ةبتكملا « « توريب يف يبرعلا طخلل يناثلا ضرعملا : يبرعلا طخلا نف»

 .9 51 ص ص

 (ق)

 17١7 7١5. ص ص .(م1984 س) .١؟ ع .لمركلا .؛ةثادحلا ىلإ ةرصاعملا نم» دمحم « يمساقلا

 2( ها ا11"ا/ا/ نمر .9 جم ( يفارسعلا يسملعلا عصمخملا ةلجي « « يبرعلا طخلا ايهست د » ريثم « يضاقلا

 3 ب7 نض؟لض

 ا ا ا تم

 ١5. ص .ء(ه١#40 -ه59-2) ةفاقثو بدأ قحلم . ضايرلا ةديرج «(«يبرعلا طخلا ناويد يف ةءارق»

 غ(م1985؟ س) .9 ع .ةيليكشتلا ةايحلا .«ةينفلا هتيهأو يبرعلا طخلا روطت نع ةحل» ءاهم « صاوق

 .؟59 1١ ص ص

 .صاالا/ ,م٠194 « حابصلا ةعبطم ءدادغب « ءالمإلاو طخلا يف ءابدألا ةفحن / مساق , يبسيقلا

 47 ص ص .(م1985) 55 --1788ع .ةفرعملا « برعلا دنع اهتاودأو ةباتكلا لئاسو » يدومح يرون « يبسيقلا

.6١ 

 (ك)

 « نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا : ضايرلا « ”ط « هبادآو يبرعلا طخلا خيرات / رهاط دمحم « يدركلا

 .صدما' ,ماوؤ845 ه5 ؟

 « يبلحلا يبابلا قطصم ةبتكم : ةرهاقلا « ؟ط « همكحو همسر بئارغو نآرقلا خيرات / رهاط دمحم « يدركلا

 .ص 166 ,ما1581*

 ,م١195 .لالهلا ةبتكم : ةرهاقلا « ثلثلاو خسنلا يطخ ميلعت يف نيمرحلا ةحفن / رهاط دمحم « يدركلا

 .ضصالا

 .م8"1917 «ءدادغب .ةحقنملا ةيبرعلا ةباتكلا يف ةلاسر / يرام ساتسنا « يلمركلا

 48١ 9١. ص ص «2(م٠98١ ريمتبس) 5 ع 2« 4 س «. ةيبرعلا ةلجملا « (« يبرعلا طخلا خيرات » ريشب « نادعك

 2م 1955 « ةيلهألا ةبتكملا : دادغب . 5ط « حضاولا ءالمإلا / يميعنلا ديجملا دبع .. [و] .. يلع ماحد « يلايكلا
 . ص ال5

 ١54. ص .(م19875س) .ه ع .ةيبرع نوئنف ء(«راكصلا ضرعم»

 ١١. "5 صا ص (2(م98١؟ س) «ةيبرع نونف .(ددعلا ضرعم»

 1١475 ١158. ص ص .(م987١ س) ." ع . ةيبرع نوئف «؛ ةيفيلغوريهلاو ةيراهسملا ةباتكلا ةدالو ضرعم»

 .ا١١ ص ؛.(م٠198١ س) ١٠١. ع .ةعابطلا «« عبطلا يف ةيبرعلا ةباتكلا طبض» ضايف دمحأ . ىجرفملا

 .م1985 «مارهألا ةعبطم :دادغب « ةينيتاللا فورحلاب ةيبرعلا ةغللا ةعابط / يدومح ميهاربإ 00 الملا

 .2(م19ال/ سطسغأ ) ”ع 0١ س .لصيفلا ء(ركفو خيراست ةيبرعلا ةباتكلا » هللا دبع دمحم « يرابيلم

 .١؟9١ 1١١5 ص ص

 باتكلا راد : توريب « يومألا رصعلا ةيابن ىلإ هتيادب ذنم يبرعلا طخلا يف تاسارد / نيدلا حالص « دجنملا

 ١6١. ص ء؛م9١1ا/5 .ديدجلا

 « ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم : ةرهاقلا « يرجهلا رشاعلا نرقلا ىلإ طوطخما يبرعلا باتكلا / نيدلا حالص « دجنملا

 .م195

 ؛غ(م1985 س) .؟4 ع .لهاتملا ««يمالساإلا قرشملاب يبرعلا طقخلا خيرات نع ةحمن» دمحم « يفونملا

 . 7355 178-0 ص ص

 (ن )

 ؛ هيبراب لوب ةعبطم : ةرهاقلا « مالسإلا لبق ام ىلإ هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصأ / ىبيحي ليلخ « يجان

 .ماوه

 نع نع (81531اذ0)1 226 ىبرعلا ةلجم و ةلباو ةيرانسلا :ةناعقلا» ناتيغ 6 ىلات
 «(م1587 ربوتكا) «5 ع 246 نس .ةرادلا «(«ةرظنو ةحمل : ةيبرعلا ةيدجيألا قوش دمحأ «راجنلا

 "05ه ؟

 0 دك .ا١الا/ 14



 .455 55" ص ص ,2(م18568 سو . لالهلا « ( ىبرعلا طخملا لصأ » دمحأ « بين

 ”١١7 ص ص ,(معاؤ١48 رايأ) 2,56 ع .ةحودلا ةلجم « ( بعصلا نمزلا يف لؤافتلاو لامجلا » يدم « بين

 . ©٠666

 .م19440 « يبرعلا طخلا أشنم /رصان « يدنيشقنلا

 (ه)

 («(م19417 ربمتبس  ها01٠5١" ةلعقلا وذ) « 35958 ع . يبرعلا « ( ةلقم نبا طاطخلا ريزولا ١» فيطللا دبع « مشاه

 984١ "٠١. ص ص

 .ج 4 2م948١ ءدادغب « يربص ةساركب ةفورعملا ةعقرلا طخ ةسارك / يدهم يربص دمحم « يلالهلا

 .صص 76 2م٠١191 « فراعملا راد : دادغب . يجان لاله قيقحت .طخلا يف ةدمعلا / يلع نب هللا دبع « يمثيهلا

 (و)

 ةرازو :دادغب « ةيبرعلا راطقألا سرادم يف يبرعلا طخلا نع ةنراقم ةسارد / سنوي نسح دمحم « يداولا

 .ص السا ,2م191/8 « ةيبرتلا

 لوألا نوناك) . 59ا/ ع . يبرعلا .««رصعلا ةعانسص يف ةناكم هل يرامعملا يفوكلا طخلا ١ ديجملا دبع « يفاو

 1١١55 ٠"١. ص ص ء(عا١4

 ,م1974 «نيعيبرلا مأ ةعبطم : لصوملا . ١ط « يبرعلا ءالسمإلا يف مقلا بيذبت / نسح ديجملا دبع « يلو

 . صال

 ( ي)

 2(م 191/94 لوألا نوناك) ١ ع « ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا ةلخم « « يبرعلا طخلا تارابتخا ميوقت» ىنم . سنوي

 ا 6١ 9١. ص ص

 نك



 هيلا

 عببطو عارخإ
 داس او عا م اهل نم رو

 م.م.ذ ةَيدوعَسل اكرم ةءاَمَسطلاَءكصَرَس 02
 150885٠ عباطملا 478184817 بتكلل © 1١447 ضايرلا 5451 برص



 روطسلا ددع ةحفضصلا مقر

 حا

5 

 ماب
 تاحيحصتلاو كاردتسالا ةديرج
 تاطوطخنا لالخ نم يبرعلا طخلا سرهفل

١ 

  4لفسأ نم

 ه6 ١١

 كاردتسسالاو حيحصتنملا

 ... ثلثلا لق نم صقنأ عيقوتلا نإ

 نا لب امكن نش اذهو

 ..دادغب طوقس دعب ... كارتألا نم مّتمرت نم

 ...انعم مهستل مهطوطخ نع ثحبلا قبيو

 /ه"5685 ةنس يف يجممهلا راتتلا وزغب هطوقس ىتح طخلا يف ًاقوفتم قارعلا ناكو

 أدب الو . ةباتكلاو بدألاو معلا لقتنا اهعمو ةرهاقلا ىلإ ةفالخلا تلقتناف م

 طخلاب لاغتشالاب مهيطالس علوأ م١1 /ها/47 ةنس ذنم روهظلا يف نوينامعلا

 ىتح « مهلبق نم نييمطافلاو ماشلاو رصم يف كيلاملا نيطالس لثم اذه يف مُهلَشَم

 . ةيناغعلا ةيروطاربمالا ىلإ امهومضف م 16117 /ه 41737 ةنس يف رصمو ماشلا ىلإ اوءاج

 . خسنلا

 ةارهو دنقرعس يف (ه 8178 ةنس قوتملا ) كنل روميت نب خر هاش نب رقنس ياب دهع يف
 . نامركو

 ..هدعاوق لمكأ مث عيفش ذاتسألا

 . يبيطلا نسح نب دمحم

 . ىرخأ ةرم ًاناحيرو ةرم ًاخسن دعي ناكف راعشإلا طخ ناك يذلا

 ... قوكلا طخلاب أدبنو

 خسنلاو ثلثلاب بوتكم يناثلاو ناحيرلاو ققحماب [ملوأ بوتكم نافحصم ضرع اذإو

 يف ناهباشتم امنأ نظل طوطخلا عاونأب ةياردو مهفو ملع يذ ريغ ىلع « دوجملا يسائرلا
 . عاونألا

 ..ه 14٠١١ ةنس يف ًاخرؤم ناك ...مدقأ نأ ةيمالسإلا ةعوسوملا تركذو

 * ركل: اياب

 . كب غولوأ جيز ىمسملا كلفلا باتك

 . ليذه نبال

 . يسلدنألا خسللا طخب بتك

 . ينالجاملا
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 كاردتسسالاو حيحصتلا

 ... ليمجلا يبرغملا طخلاب ةبوتكم ةخسن

 . . ًاففخت هيف نأ الإ

 . ايفالسغوي يف سيلك" ةدلب

 .افورحلا خسانلا حستف دقو

 . تافص لك هطخلو ... دوعي هنكلو خعسنلا ةنس الو

 .طقف ًاعبس هتاطوسبمو ... ةزاجإلا وهف يؤلؤللا طخلا امأ

 .. ( يسجرنلا طخلا ) مسا طخلا اذه ىلع قلطي امبرو

 .ديبز ةليدم يف رارفصالا ىلإ ... يبرع قرو ىلع تبتك

 ... ةئم نامثو نيعبسو عبس ةنس روهش نم

 .. ليمج هنأ الإ ًافاج الكش ةباتكلا يطعتو

 ... ماللاو نونلا ةباتك يف

 . ةدّوجم ةباتكلا تناك كلذل ًاطاطخ ناك بتاكلا نأ ىلع لدي اهم

 . بيطلا يضاق دمحأ نب يلع هبتك

 .. اةكب» سو: .نيعبنسو: ثالث ةنيم

 ناطلسلل هفلأ ه17١1 ةنس قوتملا يلع نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا جاتل وه

 /ه408١ ةنس تروفكنارف يف ريوصتلاب نيكزس هرشن دقو نووالق نب دمحم رصانلا

 يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم : تاروشنم نم وهو) م4

 . ( تروفكنارف

 ...ه 69/89 نابعش

 .م117748 /ه5"57 ةنس يف ةخرؤم

 ...ريودت عم ةبسانتم ةنويل

 . ضرعأ لقب ...دوسأ دادمب ... قرو ىلع تبتك

 . ةيماظنلا ةنازخلا يف

 . نييكسروملا ةئيب ىلإ

 . يشولا طخ وه طخلا اذه

 . ًادج ًاريصق ًاينابعث حبصأ

 ...واولا تالاسرإ امأو ةطوطخملا لك يف

 .ما767١؟ /ه5كهد

 .ما154 /ههكد

 . بهذلاب ةنولم ةدعاق ىلعو

5011 
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١7 / 

1١6 

 م1

 ١

3 

 م

 نو

 كاردتسسالاو حيحصتلا

 . فصولا نم فذحت «ناخ ديجملا دبع ...عضي نأ لبق»

 . ياجنكلا

 . ناتسدرك يف ليبرز ةبرق

 . تاساكلا نم راثكإلا يهف

 ... ىلع تسيل لوزنلاو

 .طيلخ هنأل ًافورعم سيل عونلا اذهو

 . ءافلاو واولا لعج

 .:ةيلاخلا" ناتسكيزا يف :ذمزك ةنيدم يف

 ... ةينآرقلا تايآلا ةباتكل دوسألا دادملا خسانلا مدختسا

 ةحضاو ةلالد لدي |مم ةبهذم ةيضرأ ىلع قرزألا دادملاب نولم يسدنه يفرخز لودج

 باوبألا ةيادبو ... ( نوجيب ١ ىمسملا ثيدحلا خسنلا مقب فورعملا يدنهلا نفلا ىلع

 . . .رمحألا دادملاب

 .م4""17 /هالا"ه ةنس

 . ًاريبك ًاقرف كانه نإ

 186 لسلام "عفو

 ... تبتك اهنأ رهاظلاو

 . نانويلا عم دودحلا ىلع ايكرت يف اقوتميد ةنيدم يف
 . نآلا ايراغلب يف قيلنازق ةجقأ ةبصق

 ٠١8. لسلسم ١1/٠١ مقر 2٠٠١ لسلسم 6٠١ مقر

 ...0 قرو ىلع تبتك

 ... حرشلا امأ . كيم ٍيقرشم قرو ىلع دوسألا دادملابو

 .ه 11377 ماع يفوت يوبللا فراعلا دمحأ

 .(م988١) نانيا لامك دومحمل

 . 8/4 : مقر «روفرف ةعومجم

 1 ا

 ... ةلفقم مسرتف ءاهما امأ

 ... صنلا طاحأ دقو رارفصالا ىلإ هنول لثاملا

 . دوجملا خسنلا طخب

 . جودزم لودج لخاد صنلا خسانلا بتك

 .طخلا نم ناعون هيف



 ا سب صم ع اتم م هم ل ها حض ل ا ا ا« هم نط ع« تسطع اس سس ا د حت ع ص هع شع جس بهده صحا عم ع دس حبس بس جوج مح بعد عم + عع ع ع جس حس جس سس بنج رجس عع

 . . ةيتابن فراخزب ناتفرخزمو 1 14

 .ه6174 ةنس هعامس ْخَزَأ 4 47

 .ه 841 ةنس مرحم نم رشع ثلاثلا يف ةينادب تام 55 “11/١

 . ةئم سمخحو نيسمحو نينثا ةنس هعامس َحّنَأ 15 5

 ...طخم تبتك ةمات ةخسن 0 145

 ' . ( مملا ديدشت نودب) عمس 7 نكمل ل

 . ليعامسإ نب دومحم ...دمحم هللا دبع وبأ 1 -

 . ناضمر رهش يرشع يناث دحألا موي ٠6 هع

 .(يف) فرح ظحالو لسرم هلعج اهم 1/1 ففي

 . قارعلا يف بتك هلعلو 0 ففي

 . فيصحلا ئراقلا ةنطفل اهكرتن ىرخأ ةطيسب طيلاغأ كانهو هاندجو ام اذه

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 .هوفعو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريقفلا ةديرجلا هذه َّدعأ

 يئارماسلا مساق روتكدلا ذاتسألا




