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نيملسملالوصأةدحوىلعلوألاهقشلدي
ءارثىلعيناثلاهقشو؛مهريیصمةدحوو

باوصلايعديالوءهردقرخآللفرعي.عوتتو

يرحليبسلااذهكيملعلاداهتجالاف.قلطملا

ةيراضحلاهتناكمىلإملسملالقعلالقنينأ

 اهلجأنمقلخيتلا





داصلافرح

باحصتسالا

(هقفلالوصأ)

وأدوجونماهيلعوهيلاهلاحىلعناكامءاَقبِإباحصتسالاعم

.رخآمکحىلإهلصأامکحنعهلقنيليلددريملاممدع

الإهرييغتمدعوءيشلاءاقبيبلقعلامكحباحصتسالابلالدتسالاىبمو

ءةمذلاةءاربلصألا:لثمءةيهقفلادعاوقلاضعبهنععرفتتو.ثدحعم

.ناکامىلعناكامءاقبلصألاو

امكءةيساسألاةعيرشلارداصمماسقأنمضلصألاباحصتسادعيو

باحصتساولصألوقعمولصأ:ةئالثاهلعجيوهف‹ينوانحلاكلذىلإبهذ

لغشوةمذلاةءارب:ةئالثىلإلصألالاحباحصتسامسقيو.لصألالاح

.ناسحتسالاوةمذلا

لعجهنكل؛فاصتنإلاولدعلايفنالجراولاهيلإبهذاموهو

ءاريسفتوأاتوبثىرخألاةلدألامهيلعتهبتشااذإءاهقفلاذالمباحصتسالا

تسمواقتاذإفءةلمعتسمقرطداحآلارابخأوماعلاورهاظلانأبلوقيوهف
.لصألاباحصتساوسايقلاويأرلااهيلعاوبلغ

قوقحلاتابثالهبجتحيذإ‹تابئاإلاوعفدلايفباحصتسالاىلعدمتعيو

.ىواعدلاعفدلو

:رداصملا

لا. .6-7؛عضولا:ينوانح

ک
ر 3

lh.
 6
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داصلافرح

.63‹62‹14/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.179/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

۰£بحص

فكارعألاباحصأ

(ريسفت‹ةديقع)
فارعألاباحصأ/فرع:رظني

حاولألاباحصأ

(يبرغمءةيوبرتمظن.ةراضح)
حاولألاباحصأ/حول:رظني

تلکص

بتكلاباحصأ

(يبرغممظن‹؛ةراضح)

£

انباحصأ

(تايمست؛ةراضح)
ةّيضابالارداصملايفةيدهعلا"لا"بباحصألاوأةفاضإلابانباحصأظفلقلطي

.ءاوسلاىلعةبراغملاوةقراشملااهلمعتسيو«يضابإلابهذللاعابتأنمنيفوملاىلع
دنعدروذإ؛ثلاثلانرقلاذنمايراسحلطصلملااذهلامعتساناكدقو

:هباتکيف(م9/ه3ق)مالسنبباولوم9/ه3ق)بوبحمنبدمحم

.نيدلاعئارشومالساإلاءدب
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داصلافرح

نودهءاملعوبهذملاءاهقفهقفلارداصميفانباحصأحلطصميعيدقو

.سانلاةماع

يفءةّيضابإلاريغنمنيملسللايقابىلعةلالدلل"انموق"حلطصملمعتسيو

.انباحصأظفللباقم

:رداصملا

.102مالسإلاءدب:مالسنبا.

.102/2«؛عماجلا:ةكربنبا.

.63‹62ء61ءَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.137/2ىايضلا:يوعلا.

.40/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.262‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.294‹293‹126/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.243ءةيضابأإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

يباحصلالوقةيجح

(ثيدحءهقف)

ةباحصلاءارآليضفتىلإيلاطيحلاومالسنباوديزنبرباجمامألابهذ
.ةمزلمةجحاهرابتعانودنط

ناكامامأ«قافتالاعضاوميفيباحصلالوقةيجحىريفةكربنباامأ

ليلدبهتيجحمدعبلوقلاىلإيلاسلابهذيو.ةجحبسيلففالتخالحم

.ضعبةجحمهضعبمازلإمدعومهنيباميفيمةباحصلافالتحا

:رداصملا

.81مالسإلاءدب:مالسنبا.

.22/1-23ءعماحلا:ةكربنبا.
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داصلافرح

.106/1‹؛تاريخلارطانق:يلاطيجلا.

.63/2-65«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.700-708ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

يباحصلا

(ثيدحءهقفلالوصأ)

.ناميإلاىلعتامو«هتلاسربنمآو«هدهاشوههيلارصاعنملكيباحصلا

هجوىلع«ازيمجهبانمؤمةثعبلادعبيبلابعمتجانم»هنأبيلاسلاهفرعو

نمقسفوقفانوأمالسإلانعدترانميباحصلايفلخديالو««فراعتي
.ناعإلاىلعتعبملهنألهناعإدعب

يورينأطرتشيمهضعبوءاضيأ8يبلاعموزغينأمهضعبطرتشاو
.كلذطارتشامدعحيحصلاو«نيتنسوأةنسةبحصلالوطبهديقضعبوءهنع

.يعباتوهفهتومدعبالإهبنمؤيملوهثعبملبق8ينلاىأرنمو
.يشاجنلالثم«فالخهيففةقشلادعبلهريملوهبنمآنمو

مهلكف‹؛هعمسيملوهاريذلاسرخألاوُهتوصعميذلاىمعألاام

هیدهاودهاشوهتایحيئهباولصتاوهباونمآاومادامنوةباحص
.مهنكمأامبسح

:رداصملا

.149/1فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.273/7ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.40/1-41«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.25«لوقعلاراونأقراشم.4--42/2؛12/1‹سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.
.5‹ةباحصلالضف:ميهاريإضويب.
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داصلافرح

.102-103«ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

.700ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.15«دارملاةياغحرش:ديعسيبوُنقلا.

ةحصلادقع

ةبحصلادقع/دقع:رظني

ححص

(ثيدحءهقف)

نعبيبحنبعيبرلاهاورامثيداحألاحصأو»:شيفطابطقلالوقي

اذهعروديزل8هللالوسرنعيباحصلانعديزنبرباجنعةديبعيأ

.«هطبضودنسلا

:رداصملا

.7/1ةنامضلاءافو:بطقلاشيفطا.

.72-73ص؛ةّيضابإلادنعثيدحلاةياور:لاصيديعسوبلا.

حص

حيحصلا

(هقفلالوصأ)
ءاعرشزئاحلاوهءاهقفلادنعو.ميلسلاوتباثلاةغللالهأدنعحيحصلا

.اعرشزوجيالامحيحصلاريغو
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مالعإلا»هنأبيداّربلاهفرعوءعرشلارمأقفاوامحيحصلانأروهشلملاو

.«هنمةمذلاةءاربو«هؤازجإوءةعيرشلاقفاويامىضتقمىلعءيشلاعوقوب

رثأكلملاكءرخآمکحاببسهرابتعاوهيلعءيشلارْثأبيترتتالماعملاييو

.فرصتلاةحابالاببسربتعييذلاحيحصلادقعلل

ديفتةّيضابإلاتارابعو؟ةمذلاةءاربةحصلايضتقتلهءاهقفلافلتخادقو

ردبلاهفرعكلذلو.هنمةمذلاةءاربوهئازجإبراعشإوهفحيحصهيفاولاقامفكلذ

.ءازجألايعموهو«نامضلاطوقسليقو.رمألاةقفاومهنأبىخامشلا

:رداصملا

.ظ183/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.277(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.17ءلدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.48ءنايبلاضور.215/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

ةفحصلا

(يبرغم؛لییاکم‹؛ةراضح)

برغلامش)سنتةنيدمىحاونبةيمتسرلاةلودلادهعيفلمعتسالايكم

.$6ىلادعبدادمأةثئالثسوداقلاوءاًّسوداقنيعبرأوةيناثت:بردقي(رئازجلا

.اًدم144=اسوداق48=ةفحص1
:رداصملا

.56/2ءَةيضايرلاراهزألا:ييورابلا.

قدص
قيدصتلا

(ريسفتمالكلاملعةديقع)
.ميلستلاهجوىلعاهعوقومدعوأاهعوقوبموكحلاةبسنلاكاردإوه
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داصلافرح

ملنإوةقداصيهفمقاولاتقباطنإفءلاعفألاورابخألاهلقيدصتلاو

.ةبذاكيهفهقباطت

هلباقيوءاّعملعفلاوناسللاوبلقلاباقّدصمناكاذإإانمؤمدبعلانوكيو

.طقفناسللابقّدصملاوهفقفانملااًمُأوءاًعيمجاهببّذكملاكرشللا

ةروس)«َنيذاكلاَملْعَيَلَواوقدّصَنيذلاهللانملعيلفط:ىلاعتلاق

نأبءاَنمآ:ملوقيفاوقدصنيذلانينمؤملانيبهللانزيمُيليأ«3:توكنلا

.كلذيفنيبذاكلانيبوكئادشلاىلعاوربصيو«ضئارفلااودؤي
:رداصملا

.5/2«تاهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.163/1«ناعيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.39/11‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.39«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

قدص

ةقدصلاىلعلماعلا

(ةاکزهقْف)

ةقدصلاىلعلماعلا/لمع:رظني

رارصألا
(ریسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةبوتلامدعوءهنععالقإلامدعوءاريغصوأاريبك«بنذلاىلعةماقإلاوه

.رئابکلانموهو«هنم

.عّسوموقّيضمنيةريغصلاىلعرارصإلالولدمديدحتيفةّيضابأإلافلتحادقو
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داصلافرح

ةيصعملانمةيروفلاةبوتلاريخأتوهرارصإلانأنوريفنوقّيضملاابف

ةبوتلاكرتداقتعاوهرارصإلامهدنعفنوعّسوملااأو؛امهاكترانيحةريغصلا

.مدنلامدعو«بنذلاةدواعمىلعمزعلاو

:اهنمءارصُمناكبنذلايفتقّقحتاذإطورشةعنوعّسوللعضودقو

.ادمعبنذلانايتإ

.هيلعةماقاإلاوبنذلايفيدامتلا

.بنذللةدواعملاداقتعا-

.تابوقعلابنواهتلاوةيصعملاراغصتساوىلاعتهللايهنبفافختسالا-

.هنايصعىلعيدامتلاوىلاعتهللاةدناعم-

.اهيفةبغرلامدعواهنعضارعإلاوةبوتلانعتوكسلاومدنلامدع-

.بوتأال:هلوقبحّرصيوباتتسينأ-

.ةبوتلالبقتوملا-

اهبكتراوءهتيصعمىلعيدامتملايرلدناعملاصملااًمأ»:بطقلالاق

باف«ربکتساورصفبریقلییّئحادباهقرافيالهنألّوعوءاذمع

الذِإ؛عمطماذهيفسيلفءاسوكرماسوكنمرشحنايفاًدغهبريقلف«رسخو
نمهءاروامو«هفالخوهرارصإىلعهفاعسإهناحبسيرابلاةمكحبقيلي

.«هنعوفعلاليحتسمعبسيلفبونذلا

ىلاعتهللاىهنبفافختسالاو«بنذلليصاعلانايتإنأىلعناقيرفلاقفاو

هباكترانيحةيروفةبوتبتيمليذلايصاعلايفافلتخاو؛عامجإبرارصإوه
؟الموهصمء؛بنذلا

نوكيالةبوتلاريخأتنأىلإنورخآبهذوصمهنأىلإضعبلابهذ
.اہنیدیمادامارارصإ
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داصلافرح

قالطإمدعنممهزارتحايهرارصإلاطباوضيفنيعسوملاليصفتةرمثو

اهيفعقيالةردانتالاحيفالإةريغصلاةيصعملابحاصىلعرارصإلاةفص

:ِنأيامرابتعاباًرصمسيلهبفحختسللاريغريغصلابنذلابحاصرابتعانكعيو

ىحمُتاهل؛ىقبتاليهف(طقففصولابةمولعماهُنإ:نيلئاقلاةبراغملل
.صنلابةتباثةريثكتارفكع

.رئابکىلإةرفكملاريغرئاغصلالوحتىلعيعطقليلددجويال-

ءاهنمبتيملنإنيقيرفلادنعدبعللةكلهموهفةريبكلاىلعرارصإلااّمأو
 - J) Ao ّ ّ ٥ور4 مهواولعفامىلعاورصيملو:ىلاعتهلوقبرارصإلاىلعاولدتسادقو

.(135:نارمعلآةروس)هنوملعي

:رداصملا

.55/1-56‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.125/2؛222/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.58‹26273957‹18‹10/5؛26/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.383944‹37‹34‹33/4ىايضلا:يتوعلا.

.400‹387‹95‹(خم)«تالاۇسلا:يوسلا.

.105‹57‹42/2؛68/1‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

‹(ىسومجاحلا.حت)‹مالسإلادعاوق.و27/2‹و26/1«(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

121202›203›305›306.

.297ءروتنلا:زيزعلادبعييمثلا.

.216‹215/1«نئازخلانونكم:يرشبلا.

.120‹25‹18/10ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

‹256343‹16‹15/16‹ليتلاحرش.70/1ء؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.326/5‹ريسفتلاريسيت.25/17؛36]

.383‹381ء378ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.
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داصلافرح

.237/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.28«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.579‹575577‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

0.125‹123‹122‹121ءةعافشلا:يصارحلا.

.268«رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.440‹439‹436-432ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.17‹16قةريبكلا:ىبيهولا.

ررص

ةارصملا

(تالماعم.هقف)

نبللاجراخمقوفتددشةقانلاتررصو‹عرضلايفنبللاعمج:ةيرصتلا

.كلذكدشيطيخوهو«رارصلااهعرضنم

.يرتشملاريرغتلعيبللماعنألاعرضيفنقحينبللاكرت:وهءاهقفلادنعو
لبإلااوُرَصُتال»:لاق$يِبنلانعلةريرهيبأثيدحلهنعيهنموهو

ˆايفواطبضهريغورقبلاكلذيفمنغلاولبإلالثمو.*«..معْلاو
:رداصملا

.325/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.192/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

؛2041‹منغلاورقبلاولبإلالفحيالنأعئابلليهنلابابعويبلاباتك:يراخبلا*
.7263مقر‹242/2ةريرهيبأدنسم«نيرثكملادنسميقاب:دمحأ2

طرص

طارصلا

(ثیدح‹ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

:ءارآةئالثىلإثيداحألاوتايآلايفدراولاطارصلايعميففلتحخا
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داصلافرح

«هدابعىلعهضرتفايذلا«؛قحلاهللانيدوهو«يزاحبعمهنأ:لوألا-

زاحجلاىلعةّدحلاوةقرلابفصويومحلهاضتراومهيلعهلزنأيذلاهعرشو

.ىلاعتهللانيدةفلاخمدنعناسنإلليرتعملاكالحلارابتعاب

ربيمنهجنتمىلععوضوملارسحلاوهو«يقيقحنعمهنأ:يناثلا
ىفةدراولاةيداملاهفاصوأب«رانلاىلإاًمِإوةّنحلاىلإاًمِإ؛رشحملايفسانلاهيلع

.ثيداحألا

ىلعلمحتصوصنلاضعبنب؛نييأرلانيببعمجينألواح:ثلاثلا

هلوقو«ئەشطاَرصلاانداب:یلاعتهلوقلثمزاجل

امفناَروُساصلايقىونقماطارصالتلابرض»:ه

«...ةاخرمروسباَوبألاىلَعَوةحفمباوا

سطاراوقاف:ىلاعتهلوقلثمءةقيقحلاىلعلمحتاهضعبو
ِ

„ee ىا دعو...دَأردلفوماگىنااًمَأ...»:ههلوقو.(66:سي
o„ےسصس Ge

نهجيرهظنيبعضوواذإطاَرصلا

طارصىلإمُهوُدْهافلط:ىلاعتهلوقلثم«ناهجولااهيفزوجياهضعبو
.23:تافاصلاةروس)ميحَحْلا

هلماوزاجأءاملعلاضعبنأالإ؛يونعمطارصلانأىلعةّيضابإلاروهمجو
.شيفطابطقلاو«يداربلاو«يلاطيحجلاو«مکحمنبدوهمهنم؛كلذكيسحلاىلع

هتوبثل؛اعرشبجاوهقالطإىلعطارصلابناعإلانُيففالحالو

لقعللماحقإوهف«هتقيقحيفضوخلاامأو.ةّنسلاونآرقلانمةيعطقصوصنب
.لقنلابالإتبثتاليلابيغلالئاسميف

رذعاهيفعطقييلالوصألانمتسيلةلأسللانأببطقلاحرصو

يذلاو»:لاقفيلاسلااأو.عورفلانمهرهاظىلعهتابثإنأو«فلاخللا
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داصلافرح

ءاهيوارىلعاهّدرلضّرعتريغنمءاهلصأىلعثيداحألاءاقيإيلرهظي
نسحأدقفهفلاخنمرفكبعطقريغنماهقّدصنمفللاىلإهرمأضيوفتو
.«هللاءاشنإهيلعسأبالو«يوارلابهّلظ

:رداصملا

.2/318؛1/283‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.و14‹(خم)ريس:يتوعلا.

.417‹(قحلملا)نيدلالوصأ:نيروغبت.

.1/318‹تاريخلارطانق:يلاطيحلا.
.440‹428«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.
.487/5‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
.96-94/1‹نامبإلادعاوقديهمتىلعةدايز:ناهبنيبأنبرصان.
.547-536«(خم)نیروغبتلوصأحرش.46/7ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.ظ2(خم)؛يليلخلاهللادبعنبدمحمىلإباوج.و38/1«(خم)١انقلةيشاح
حرش.109-108/6ةنامضلاءافو.7‹(06ز-أ)‹(خم)بطقلالئاسرعومجب
ةلازإ.96ءةيشاحلاوعضولاعماج.92/2‹لمشلاعماج.248/1‹مئاعدلا
.12/1«بركلافشك.4«ضارتعالا

.286-285«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
.171/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا.6مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخللا.
.69/1؛ۍواتف:میهاربإضويب٠
.55تاراةياغحرش:دمحأيليلخلا.
.710-709‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.
.179-183‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.
.338339ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.
.17182مقر183/4‹ناعمسنبساونلاثيدح‹نييماشلادنسم:دمحأ*

.4755مقر240/4«نازیلاركذيفبابةّنسلاباتك:دوادوبأ**
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داصلافرح

فرص

فرصلا

.اهريغوسولفنملوادتملادقنلاو؛غوصمريغو
امهدحأوأارضحيملنإفكيبادي«سلحجلاسفنيفضباقتلابالإزوجيالو

.حصيملضباقتلالبقاقرتفانإوءابرفطقف

فرصلاحصليقو«فرصلاخسفهاطرشنإف«رايخلاطرتشينأزوجيالو

.طرشلالطبو

.ةلاقإلاوةيلوتلاوةفالخلاوليكوتلاورمألاهيفزوجيف‹عيبفرصلاو
.امهيفضباقتالذإءابرلاىلإامهئادأل؛ةلامحلاوةلاوحلاهيفحصتالو

روضحلالبقاذكباذكفرصلاىلعقافتالازاوجيفءاملعلافلتخاو

؛كلذىلعقافتالازاوجيدنعيذلا:لينلاحرشيشيفطابطقلالاق

ءامهنيبةدعاوملاكالإهيلعقافتالااموزئاجهيلعقافتالافزئاجفرصلانأل

.«روضحلالبقهدقععنتمملاامنإو

فرصلايفدحاولاسنحلالضافتزاوجىلإةّيضابإلانمنومدقتملابهذ

نكل.*«ةئيسّنلاىفابَرلااَمّنِإ»:ثيدحل؛ةئيسنلايفروصحممهدنعابرلانأل

.لضفلاابرميرحتىلإاوبهذمهنمنيرخأتملاضعب
:رداصملا

.618‹610-603612-604‹38/8-40‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.177/3‹ىۍواتفلا:دمحأيليلخلا.
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داصلافرح

:يئاسنلا.1596مقرء1218/3«لثع.الثمماعطلاعيببابقاقاسملاباتك:ملسم*

.1458مقر‹281/7ءةضفلاببهذلاعيبوبهذلابةضفلاباب؛عويبلاباتك

فرص
فرصلا

(اينازتت/رابجنزتاکوکسمءةراضح)

اومكحنيذلاةيضابإلنيطالسضعباهدمتعا«ساحننماهلصأةلمع

دقن»اههجوىلعبتك«رغصأوفأاهُنألاةيشغرملاةسيبلاهبشت«رابحبز

.«ناسحالاباولماعت»اهرهظیلعو«ناميلسنبدواد

:رداصملا

.136رابخألاةنيهج:ديعسيريغملا.

فرص

شغربناطلسلافرص

ماینازات/رابجنز«نامُع؛تاکوکسمهقراضح)
ةيشغربلاةسيبلا/سيب:رظني

بعصمونب
(رئازجلا/بازم‹تايمستةراضح)

كعص

ديعصلا
(تاراهطءهقف)

لدیوهاوسامنودتئلىقنلابارتلاوهديعصلانأبهذملاييحجارلا
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داصلافرح

°„ى

ادجسمضرألایىلتلعج»:لاقهيىبنلانعسابعنباهاورامكلذل

ىلعدعصاملكديعصلانإ:مغوقنمصحخأعماذهو.*«اًروُهْطاَهباَرُثو

.ضرألارهظ

مهدنعزوجيهنأالإ.بارتلابمميتلاوهىلوألانأةّيضابإلاىريكلذلو
جلو‹؛نداعموراخفو«صحجورجحنمضرألانمدعصاع.مميتلا

.ءايشألاهذهدحأدحجووبارتلادمفنإ؛نيطو

:رداصملا

.313/1‹عماجلا:ةكربنبا.

.227/1‹عرفلاولصألالماش.398‹395/1ءليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

171/1‹رباجمامإلاهقف:ىجحيشوک.

رذُعْلاَومميضّرف[25]بابءةراهطلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

371/1ءةالصلاعضاومودجاسملاباتك:ملسم.167مقر‹45/1ّبجوييذلا

باتك««اروُهَطَواًدجُسَمُضْرألايلتلعُجَو»:ظفلبيراخبلاهاورو.522مقر
.427مقر‹168/1ةالصلا

ةريغصلا

(ثیدح.ريسفتمالكلاملعةديقع)

يهوءةرخآلايفديعوالوايندلايفدَهلعافلتبثديلبنذلكيهو

نوينيذلا»:ىلاعتلوقيدرولءاتسالايجردتوءةريبكلانود

.(32:مجنلاةروس)ممللاشحاَوفْلاومالارئابک
امرئابكاوبكنال:هلوقفاههارفغبلدرنليو

الوسرلالوقو«ادشةررمدمكنَعركلةَنَه
هانحاهيلاماو..«
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داصلافرح

:لاوقأةثالثىلإةريغصلاديدحتيفةّيضابإلافلتحادقو
اليكل«نييعتلابةمولعمريغاهٌّنكلفصولابةمولعمةريغصلا:لّوألا

ضعبوةبراغملالوقوهوءامماكتراىلعارتيالو‹ىلاعتهللاماكحأبًفختسُي

.ةقراشملا

اهنأل؛نييعتلابجراخلايفةدوجوموفصولابةمولعمةريغصلا:ناثلا

لوقوهوءاهباكتراىلإعاداهنييعتيفسيلورئابكلابانتجابةروفغم

ماوءةفيفخلاةبذكلاوءةرظنلا:اهنمةلثمأاودروأدقو.راكنلاوةقراشللا

.ةمطللاوةيصعملاب

«ريبكىلاعتهللاهبيصعاملكنأل؛اقلطمةريغصللدووال:ثلاثلا-

.امهنعهللايضرسابعنباىلإبوسنملوقوهو

يه«ماكحأةريغصللو

:ىلاعتهلوقلرئابكلابانتجاطرشب‹تانسحلااةروفغماهنأ-

.31:ءاسنلاةروس)مكتاكيسمكنَعررهعنوهنتامرئابکاوبنجَتنا

‹ىلاعتهللايهنبفافختسالاليبقنمتناكاذِإ«ةريبكاهيلعرارصإلا-

هللااوُركذهسااوُمَلَظاةّشحافولعاذ¦نيذلاوإ:لجورعهلوقل

ْمُهَواولَعَفام'ىلَعاوُرصيملولالَِبوُتذلرفعينمومهبولاوُرَفَْتساف
مذامدعلىلاعتهللحدميفف«(135:نارمعلآةروس)نوُملْعَي

.ةريبكهسفنيفوهيذلا«رارصالل

:امهنالوقةريغصلابحاصةيالوييو

.بهذملاروهشموهو«فوقووأةيالونمةقباسلاهتلاحىلعىقبي-

يفوهفرَصأنإفءةبوتلاورارصإلانيبةلحرميفهال؛فوقولايفوهب
.ةيالولايفوهفباتنإوءةءاربلا
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:رداصملا

.64‹63/5؛24/325عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.30‹17ء16/4‹ءايضلا:يبوعلا.

.121/2ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.ةيشاحلا202/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحجلا.

.108ءكيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

ةيشاح.42‹(يشكيودسلاةيشاحمامتِإ)؛تانايدلانتمىلعةيشاح:فسوييصل.

.276«نيروغبتلوصأىلع

.286‹284«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.83/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.71/16ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.378‹374ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.182‹153/1«‹رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.239‹192/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.548‹«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.281‹رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.438‹437ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.20‹18«ةريبكلا:يبيهولا.

ء؛سانلاةرشاعميفءاجامبابكهللالوُسَرنعةلصلاوبلابانك:يذمرتلا*.

1987.۱مقر55/4

۰

رص

ءارفصلا

وأزاحباحرجاهتيمستو.دلحجلاقوفنوكتوءحورحلاعاونأنمءارفصلا

اهیفبجیالو.دلحلاتحتةرفصتّرهظأاميهو.اهتطابحرجرابتعاب
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.د..

نو.ريعبنمبفصنت«هحجولائتناكادإاهيفبحاولاشرالاو.صاصق

:رداصملا

.8/15-9«ليتلاحرش«شيفطابطقلا.

ةرفصلا

(تاراهط.هقفر

.رارفصاهولعيديدصلاكءاموأريغتممدةرفصلا

ةأرملاترظتنامدلادعبةرفصلاتءاحاذإفمدلاعباوتنمءاهقفلاهدعي

.ترهطتمثةليلواموي
تسيليهو«سبيتلاوةقلعلاوةيرتلاوةردكلاوةرفصلا:ةسمخمدلاعباوتو

اهمدقتنإفءحجارلاىلعاهقبسالمكحلاامنإ«سافنللالوضيحللالصأ

.رهطلامكحاهمكحفرهطاهمدقتنإو؛همكحتذحخأضيح

:رداصملا

.72-71‹66؛عضولا:ينوانجلا.

.187/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.221/1-222‹لينلاحرش.117؛صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.62/4-64‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

فصلا

(رئازجلا/بازمءةيسايسوةيعامتجامظن؛ةراضح)
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تالتكتلاكلذيفهبشيوءةكرتشملاةيسايسلاوةيعامتجالالاصملاوأدحاولا

.رصعلااذهييفةيسايسلا

يقرشلافصلا:امهنيسفانتمونيیعراصتمنيفصبازمخیراتفرعدهقلو

لمشلاقنيصلخللاءامعزلاوءاملعلادوهجلضفبو؛يبرغلافصلاو

.م20/ه14نرقلاتايادبوم19/ه13نرقلا
:رداصملا

.71بازمیبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.70-71َةيضابإلاةّييدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.
Amat: Le M'zab et les Mozabites, 192- 199. .

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 22. .
Berdouzi : les Structures politiques du Maroc, 163, 195. .

Bousquet, G. H. : Recueil de délibérations, 18-51. .
Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 45. .

Didillon, H. M. Dionnadieu, C. : Habiter, 39. .
Földessy: Entraide et solidarité, 67. .

Gouvion, Met, E : Le kharidjisme, 230-254. .
Huguet, J. : Generalité sur les Safs, 99. .

Huguet, J. : Les Safs chez les Abadites, 151..
Merghoub Belhadj: Développement politique, 28. .

۰

يمص

يناوصلا
(تالماعم.هقف)

.اهوكرتواهنماوجرخفناطلسلامهيلعراجموقلاومأيفاوصلا
وأاوملسينأنيباورّيَخمالسإلارهظاملفسوجمللالاومأتناك:لیقو

.اهوعديواوجرخي
باتكلالهأنمموقلتناكلاومأامنأاهيفحصألانأةكربنباىريو

لكاوبأفءةيزحلااوطعيوأ«برحباونذأيوأاوملسينأركبوبأمهيلإثعبف

.نورغاصمهواهكرتلمهرطضامثكلذ
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نم5هللالوسرابصخىلالاومألاانأِبيقاوصلايداربلاددحامنیب

اهيفىلاعتهللالاقيلايهوهلتناكيلاايافصلانمذخأيناكومنغللا
يبلاوماك«(6:رشحلاةروس)باكرولیخوهلع2وا

.هئاسنةقفنوهتقفناهنمذخأيناكف

يهو«هودعنمةفيلخلااهافطصايلالاومألاعملااذهبيفاوصلاتناكو
.لاملاتيبٰيعتنامعييتراصو‹نملسمللماعلالامللةعبات

:رداصملا

.405/2‹مماحلا:ةكربنبا.

.263/6-264ىايضلا:يتوعلا.

.61/17-62؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.42قاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.282/1-283«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

1063/3؛2748ءهبحاصسرتبسرتينمونجلاباب«ريسلاوداهجلاباتك:يراخبلا.
.1376/3؛1757ىيفلامكحباب«ريسلاوداهحلاباتك:ملسم

بلص

بلصلا

(تايانجهقف)
نموهو.توييحنعطيوةبشخبنالاضرعينأبيلصتلاوبلصلا

:هلوقيفبراحلاتابوقعنمضىلاعتهللهرکذدقوهةيارحلاةيرجتاعازحج
نااًداََسفضررايفنْوُعْسِيَوُهَلوُسَرَوهللانوُيراحُنيلارجال
ضْرألانسموفنيوا|فالنممهَلجرأومهيدَمطَقُتوُاويلصوأأولت

.(33:ةدئاملاةروس)مَعباَدَعةَّرخألايفملواُلايفيرمهلكلذ
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داصلافرح

يفلاقو.«دحومبلصيالأانبهذمو»:ريسيتلايفشيفطابطقلالاق

.«ةلبقلالهأنمدحأبلصيالو»لينلاحرش

.ةبشخلاىلعنعطلابلتقيمثءايحبلصيفدحوملاريغبراحملاامأ

:رداصملا
.20/4‹ريسفتلاريسيت.612/14-615«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

حلص

حالصتسالا

(هقفلالوصأ)
‹؛ةدسفممهنعهبتعفدناو‹تابعلاةحلصمهيلعتبترتبسانمفصووه

ملو‹ماكحألانمءيشيفهسنجبالوهنيعبفصولاكلذربتعيملعراشلانكل

.هلءاغلإهنمملعي

.نيملكتملاىدللسرملابسانملابفرعو«هبليلعتلازاوجيففلتحخادقو

:رداصملا

.75/2-76فاصنإلاولدعلا«نالجراولا.

.577‹(جاويتلا.حت)فاصناإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.185‹142/2-145‹«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.314-316‹لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.716-717َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

حلص

حالصإلا

(رئازجلا/بازمءةيسايسوةيوبرتوةيعامتجامظنقرفءةراضحر
نرقلانمتاينيرشعلايفضويبرمعنبميهاربإاهسسأىلاةكرجلا

ملاعلايفةيحالصإلاةكرحلانمءزجيهو؛رئازحلابازعبنيرشعلا
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ةدايقبرئازحلايفو«هدبعدمحمو«ناغفألانيدلالامجةدايقبىمالسإلا

.سیدابنبديمحلادبع

كلذولهجاةبراحموعمتجلارييغتليبسيفادوهجحالصإلاةكرحتلذب

روکذلل«بازمیرقلکيفميلعتلارشنبمتهي«رصاعميوبرتماظنسيسأنب

ةيقرتىلعتلمعءةيعامتجاوةيضايروةيفاقثتايعمجتأشنأامك.ثانإلاو

.رامعتسالاةهجاوملةمألاةئيكوةينطولاحورلاةيمنتو«ركفلا

:رداصملا

.32-1/28رئازحلايفحالصإلامالعأ:زويد.

.3/178قثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.
Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 80. .
Merghoub Belhadj: Développement politique, 60..

حلص

حلصلا

(ماكحأ,هقفر

.اضرنعةعزانملاعطق:ةغلحلصلا

.هعوقوفوخوأعازنعفدل؛ضوعبىوعدوأقحنعلاقتنا:اعرشو
لبقحلصلاعوقوناكمإيفةيكلاملاةّيضابإلاقفاويفيرعتلااذهب

.روهمجللافالخء؛عازتلا

ءىشلافلاخيامذحخأةضواعملاف؛طاقسِإوءاربإو‹عيبلاكةضواعمحلصلاو

ناکاذإةمذلايفامضعبطاقسإءاربإلاوءةفصلايثوأسنحبايفهيفىعدلملا

ذحخأوانيعمناكاذإهيفىعدملاضعبعضوطاقسإلاو«؛نيعمريغهيفىعدللا

.سكعلاوأطاقسإلاعمءاربإلالامعتسازوجيو.هضعب
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داصلافرح

مرحوأامارحلحأاحلصالإسانلانيبزئاجوهو.هسفنبلصأحلصلاو
میرحتلاثمو«ابرهنافاهنمرثکآمهاردنمحلاصينأمارحلالالحإلاثمو؛الالح

.هتجوزًأطيالنأىلعوأ«ىرحخألاقلطينأىلعهتجوزحلاصينألالحلا

الإنوکیالو.امارحوأاهوركموأابجاووأ«هيلإابودنمنوكيدقو
.عيمحبااضرب

ءاستلاولاجرلانملوقعلايحيحصلانيغلابلارارحألانيبزئاجحلصلاو

نماغنوداموسفنألانماهلكقوقحلايفزئاجو«نيكرشملاونيدحوملاو

يفو«تايدعتلاوتالماعملانمعملايفاهيلإلوؤياموءلاوقألاوتاحارحجلا

نيعملايفثوهللجأالامولحيملاموهلجألحامةلوهجلاوةمولعملاقوقحلا
.نيعملاريغو

.اهرادقمملععمءالصأوأاضرعوأانيعتاكرتلايفحصيو

يفاميفدحألالو«نونجبوأميتيوأبئاغىلعةفيلخحلصلازوجيالو

حلصلازوجيامنإوءةطقلونهروىركموةيراعوةنامأوةعيدوك«هريغلهدي

.نونجلاوألفطلاهدلولاموهلاميفءرملل

يفثاريملايفةيقحألاءاعدادنعوأءاررغنمضتاموألوهحلابزوجيالو

.ةنتفلامايقفيحخوأهريغوأبسننمرمأبلكشأاذإزوجي:ليقو«بهذملاروهشم

ىلعحلصلابوجونيعتيو«روخلاومثالانممكاحللزرحأحلصلاو
ريغنمحلصملانوكينأيغبنينكل؛ةنتفلاتفيخوأمكحلالهجاذإمكاحلا

هلنبتاذإكلذهليغبنيالو«قحلانيومتوهرمأفعضىلإلوؤيالثلمكاحلا
حلصينأةفاخم؛اهضعبوأماكحألابافراعةقْثحلصلايلوينأيغبنيو.قحلا

.ملعيالاع.اهريغوحورحلاوشرألايئ
:رداصملا

.655-656‹649-653‹647‹645‹639/13-642‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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داصلافرح

ةالصلا

(ةالصهقْف)

.ءاعدلاةغللالصأيفةالصلا

.ميلستلابةمتتخم‹ربكتلابةحتتفملاعفأولاوقأيه:احالطصاو

اذإف«يوفللااهانعمنعتلقتيلاةيعرشلاقئاقحلانمةالصلاٌذعتو
.ێعملااذهالإابدصقيملعرشلافرعيفتقلطأ

يفبجيامامهيفبجي؛حجارلاىلعةالصةوالتلادوجسوةزانحلاةالص
تاولصلانمنادعُتامهنأالإءاهريغوةلبقلللابقتساوةراهطنمةالصلا

وهاذه‹حبصلاوءاشعلاوبروغملاورصعلاورهظلا:نهسهضرفلاهالصو

دیزنبرباجلوقوهو«هبوجوبلاقنممهنمف؛هيفاوفلتخافرتولاامأهيلععمجا

.ةفينحيألوقوهورثكألاىلإةتسوبأهبسنو«بوبحمنبدمحو
يخامشلالوقوهو‹ةدكؤمةنسوهامنِإوبجاوريغهنإلاقنممهنمو

.يظليلدبهبوجوتبثامنإهنأل؛هکراتريفكتهبوجوبلوقلامزليالنكل
:رداصملا

.531/1؛مماحلا:ةكربنبا.

.691/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.4/2عرفلاولصألالماش.5/27«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.216/12-921؛99/7-100ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

ولص

ىطسولاةالصلا

(ةالصءهقف)
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داصلافرح

.حبصلاةالصيهديزنبرباجمامإلالاقفىطسولاةالصلاديدحتيفاوفلتحا

ةلادلاةلدألليليلخلادمحأهححجراموهوءرصعلاةالصيهنورخآلاقو

.كلذىلع

سالازيفحتلهللااهافخأيلاةلضفملاةالصلااهنأشيفطابطقلاىريو

ةليلىفخأامكامامتاهنمننسلاىحتاولصلالماكلىلثملاةظفاحملاىلع

.ةباجالاةعاسوردقلا

:رداصملا

.518/1؛مماحلا:ةكربنبا.

.و45/3(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.4/2‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.79«لاوقألاجئاتن:يئراحلا.

.221/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.98/1«رباجمامإلاهقف:ىجيشوک.

سولص

ىلصللا

(ةيوبرتمظن.ةالصءهقف)ِ

كجاسلملاريغنمهيفىلصيناكملكمعيدقوءةالصلاناكمىلصلملا

همدهزجيمليباذإفدجسملامكحىلصمللنأىلإءاهقفلاضعببهذيو

هبدارأویلصمیبنمو.دجسمىلإلوحينأالإرحآءانبىلإهليوحتالو

.كلذريغيفهبعافتنالاهلزجيملللا

.هبالصتمبييذلادجسملانحصىلعىلصملاظفلقلطيدق

ىلصلملاةيمستبرئازحلايفبازيعةّيضابإلاسرادمضعبيفحلطصي

رسذيمالتلااهيفغلبييلاةلحرملاهنأل«نآرقلاظيفحتبصاخلامسقلل
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ىلعالادمسالاحبصأفةساردلاةعاقيفةعامجنوّلصيولبةالصلا

.ةالصلاناكموهوهتقيقح

:رداصملا

.464/12؛305/8؛251‹245‹237/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.200‹187/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ولص

نيلصملاةعامجفقو

(ةيلاممظنةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

ولص

ةالصللمارحإلا
(ةالصءهقف)

ةالصللمارحإلا/مرح:رظني

ولص

ةالصلايففالختسالا

(ةالصءهقف)
ةالصلايففالختسالا/فلخ:رظني

ولص

ةالصلاكاردتسا

(ةالصءهقف)

ةالصلاكاردتسا/كرد:رظني

- 611 -

 



داصلافرح

ةالصلايفليلحتلا

(ةالصءهقف)

ةالصلايفليلحتلا/للح:رظني

ولص

فوخلاةالص

(ةالصهقف)

فوخلاةالص/فوحخ:رظني

ولص

ةَىنلاىلعةالصلا

راكذأقف‹ةديقع)

:اهردصمبسحةثالثناعمكيبلاىلعةالصلل

.رافغتساءةكئالملانم-2

.«دمحماندّيسىلعلصمهللا»:هتغيصو.ءاعد:قلخلارئاسنم3

ةوالتيفولوتح«ركذاملك8يبلاىلعةالصلابوجوبطقلاىريو
اذهوءنآرقلاهوالتناوأةالصلابوجومدعءاملعلاضعبیاروء؛نآرقلا

.داقتعالانمةلأسملاتسيلذإ؛غئاسفالخلا

:رداصملا

18/1٠‹عماحلا:يراوحلاوبأ.

.67‹65‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.
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.324‹323/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

189/2-190«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

0.18ء17«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

11٠ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

ولص

ةالصلارصق

(ةالصهقف)

ةالصلارصق/رصق:رظني

امص

ءامصلالامتشا

(ةالصقف

ءامصلالامتشا/لش:رظني

دمّصلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

يفقئالخلاهيلإًاجلتيذلا«هدابعقوفرهاقلا:ئعيو«ىاعتهللاءامسأنم

ىلإجاتحيالوهفرشيفلمکو‹تدؤسلاهيلإىهتنايذلاوهو.مهجئاوح

.هقلخدعبيقابلاوهوفتافصوهلاعفأعيمجيفلماكلاوهوهریغ

دابعلاجايتحانعملزألايفدمصلابىلاعتهللافصويتوعلازجيملو
قيقحتلانُلإ؛لعفلاتافصنمهدعيهنأل؛دعَبمهداجيإمدعلهيلإ
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نموءلزألايفامفاصتالللهأهنأرابتعابتاذلاتافصنمضاهفينصت

:رداصملا

.324/1ىايضلا:يبوعلا.

.ظ111/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.80/5-81«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.428/16-429ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

تبوص

يرحبلاتوصلا

(نامُغ؛نونفةراضح)

يرحبلاتوصلا/رحب:رظني

روص

ةروصلا

(ةنيز؛سابلءهقف)

.هريغنعءيشلااهبزيمتييلاةصاخلاةئيلايه:ةغلةروصلا

ءاوسءاهيلعوهيلاهتئيهيكحيوءيشلالثاميامعنصوه:ريوصتلاو
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.يوغللافيرعتلانعفلتخيالءاهقفلاحالطصاو

.هريغلمأنهتعيالهعنص

«سأرالبناويحلاوأ«ناويحلاريغةروصذاغتازاوجشيفطابطقلاحجرو

.تعبصواتطیخوآتجسنكساعموأهدحوسأرلاةروصمرحو

يفريواصتلانمًاطوياملامعتساباسأببوبحمنبدمحمهللادبعوبأريملو

.هوحنوطاسبلاكعاتلل

ىلإمهتمقيرفبهذفريواصتهيفبوثبةالصلايفءاملعلافلتحاو

اذكو‹حاورألاتاوذةروصهيفبوثباهزاوجمدعيلاسلاىريو‹ميرحتلا

.لخنوارجشکحوريذريغهيفيذلابسُأبالو«هسبل

دمأحجرو«بْوُتيفاًمَقَرناکامالإ»:ثيدحللمهضعباهزاجأو

حيبيامنإوريواصتهيفيذلابوثلابةالصلاحيبيالثيدحلانأل؛عنملايليلخلا

.لاملافالتإلايدافتبوثلاءاقيإ

لخديالىسمشلاريوصتلانأىلإنيرصاعملاةيضابإلاءاملعبلغأ.بهذو

رصحوقآرملايفامكةروصللعابطناهنأل؛**ريوصتلانع5يبلايفيف

.ةمسحماروصلاوليثامتلايفةمرحلا

- 615 -



داصلافرح

:رداصملا

.443/8؛43/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.274/6-277‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.732/2-733‹ىواتف:ميهاربإضويب.

.40/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ةالصلاوبايثلايفبابءاميوجووةالصلاباتك:حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.

هركنمباب«سابللاباتك:يراخبلا.276مقر‹72/1«كلذنمبحتسيامواهيف

.5613مقر‹2222/5‹روصلاىلعدوعقلا

.2112مقر‹775/2حوراهيفسيليلاريواصتلاعيبباب؛عويبلاباتك:يراخبلا**.

.2106مقر‹1665/3«ناويحلاةروصريوصتميرحتبابءةنيزلاوسابللاباتك:ملسم

روص

روصللا
(ثيدح‹ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.ايفاشاًنايبهتنيباذإرمألاتروص:لاقي

تاثيهوءةفلتمروصوتامالعبتاقولخملازييمت:وهاحالطصاو

ةروصىلعءيشلالعج:كلذكوهو؛ضعبنماهضعبنّيبتيىح«ةنيابتم
.فيلأتلاباهيلعنكيم

ومه:ىلاعتهلوقيفدروامك«قلَخامعيمحلرّدقملاورّوصملاىلاعتهللاو

.(6:نارمعلآةروس)اشُي’غیکماحرالايفمکروصييذلا
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‹نيقولخمللبسنييذلاىعلابىلاعتهللاٌقحيفريوصتلامهفزوجيالو

‹مدآقلخىلاعتهللانأٰيعت*«...هتروُصىلعمَدآهللاقلَع»ثيداحأو

.لزألايفهلاهرّلقيلاءةيرشبلاهتروصىلعهروصو

:رداصملا

.و111‹و65/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.74«روتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.240/2-241‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

باتك:ملسم.5873مقر2299/5‹مالسلاِءدبباب؛ناذئتسالاباك:يراخبلا+

.2612مقر2017/4«بادآلاوةلصلاوربا

موص

مايصلاىلعةراجإلا

(موصءهقف)

مايصلاىلعةراجإلا/رجأ:رظني
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موص

موصلا
(موصءهقف)

نمتامرحلارئاسوعامحلاوبرشلاولكألانعكاسمإلاوه:احالطصاو

.هللاىلإبرقتلاةينبسمشلابورغىلإرجفلاعولط
ضقتنيموصلانأىلإةّيضابإلاروهمجبهذدقف«فيرعتلااذهىلعءانبو

رئابكلابمهضعباهديقوءطولاوبرشلاولكألاىلعةوالعيصاعملاباكتراب
.يصاعللاباكترابضقتنيالموصلانُىلإمهضعببهذامنيبرئاغصلانود

‹ةرافكلاوءاضقلاوةبوتلاهتمزل«ناضمررانيفعماجوأبرشوألكأنم

.ماعطالامايصلاوقتعلانيبرييختلاىلعيهضعبلالاقو.انیکسم

.یضماميضقيضعبلاقوهدسفأ

.عباتتلاءاضقلافطرتشي

ضقتنا؛لستغيملونوامتنإ«؛ناضمررامنيفبنجلانأةّيضابإلاىريامك

ىلعةبانجللاسايقو“ارطفُمحصاابنبصنم»:هيهلوقلموي

هريرهيبآثیدحءحجارلاىلعهمويءاضقهيلعفناضمررانيفادمعًايقتنمو

.**ضعفاًدْسَعءاقَسانموءاَضَقهلَعسلفءَهعرُذنم»:يبلنُ

:رداصملا

.11‹؛موصلاباتک:ينوانجلا.

.114‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.
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.201/2-202‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.399-400‹344‹342/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.139-143‹119‹102‹95/1897‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.350‹346-348‹345/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
.315مقر81/1‹مئاصلارطفيامبابموصلاباتكحيحصلاعماحلا:بيبحنبعييرلا*

98/3ءادمعءاقتسأنمیِءاجامبابهللالوسرنعموصلاباتک:يذمرتلا..

.2380مقر‹310/2‹ادمعيقتسيمئاصلاباب؛موصلاباتك:دوادوبأ.720مقر

موص

مايصلافقو
(ةيلاممظنةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

موص
مئاصلاةرطففقو

(ةيلاممظنةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

مرحادیص
(جحءهقف)

.ديصملاعمو؛صنقلاودايطصالاعم.ردصم:ةغلديصلا

.محللالوكألاشحوتمايربلاناويحلاوه:احالطصا
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ربلاناويحنمداصينأنكياملكءمرحملاىلعرظحييذلاديصلابدارلملا

.اعرشهلكلحيملولو

.ءازحباهيلعبجومرحوهوادمعتمهداطصانمو

.طخلالاحيفولوءازحلابوجوبلوقلاىلإةّيضابإلابهذو
لحلمأهلحبذءاوسهلكأمرحمللزوجيالهحبذولحَلاهداصاذإديصلاو

.دیزنبرباجو«سابعنباويلعنعيورموهو«هريغمرحملمآرخآ
:رداصملا

.52/262‹عماحلا:ةكربنبا.

.274-272/2حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.105‹102/4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

۰ نيص
ةينيصلانفسلا

(نامُغ‹؛ةيرحبةحالم؛ةراضح)

مدختستو‹(م10/ه4ق)يفنامُعيفعنصتتناكةريبكةيراحتنفس

.ةيمستلاتءاجاهنمونبصلاعمةراجتلاق

ةماخضنمنوبجعتياوناك(ايلاحياهغنش)نوتناكلهأنأقئاثولانيبتو

.نفسلاكلت
:رداصملا

.14-15ءةحالملايفنيّتامُعلارود:نمحرلادبعيناعلا.

8

- 620 -

 

 



داضلافرح

_ Eb; & b

د


باضملافقو

(ةيلاممظن؛ةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

طبض

طبضلا

(مالكلا0.ةديقع)

هيلعءتابثلاو؛دوهجلالذببهظفحمهب ديرأيذلاهانعممهفمفعامس

.هريغىلإهغیلبتوهئادأنیحىلإهترکاذعم

ةمصعلابوحوةّلدأاهسفنيهلسرلاوءايبنألاىلعطبضلابوجوةلدأو

:رداصملا

.178/5ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
.226-228«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.235-237‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

۰

وحص

يحاوضلا

(نامُعقعارز؛ةراضح)

اذإرصاقمیمستو‹نيينامعلادنعةجيسمريغنوکتيلاليخنلاعرازم
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تسيباهيلعدمتعيثيح«يقاوصلاماسقأمهأىدحإيحاوضلالكشتو

.ءاتشوافيصرمتلاوبطرلانمافوصحمةرفولاريہکادامتعالاملا

ساتلاعميمحلزوجيفهرمتطقساذإةيحاضلاليخننأنامعيففرعلاو

.اهبحاصىلعةروصقميهفةروصقملاليخنرمتامأومذحأ

:رداصملا

.94‹تامُعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.

.(ةلباقم):ديعسيديدحلا.

.(ةلباقم):فلخينايرشلا.

۰

برض

ةبراضلملا
(تالماعمءهقف)

رفسلاهبداريو«ضرألايفريسلاوهو«برضلانمةلعافمةبراضللا
.هللالضفنمقزرلاءاغتباوةراجتلل

.رخآنملمعولجرنملاعبحبرلايفةكرشدقع:حالطصالاينو
.اًضارقاضيأىمستو

وهفحبرنمنوکياموءهيفلمعيلرخآىلإهلاملجرلاعفدينأاقروصو
ةراسخلثمتتو.لالابحاصىلعيهفةراسخلاامأ«قافتالابسحامهنيب

.هدهجعايضيفلماعلا

نمضيالوءهيلعنارسخالبراضملانأىلعاوعمجأمههأةكربنباركذو

.هيفٌدعتيملامائیشلاملانم

اذإةّيضابإلاضعبلاقو«لطابطرشلافنامضلالالابرهيلعطرتشانإو

.ةلطابةبراضملافهضعبنامضوألامانامضبراضملاىلعلالابرطرتشا
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نمازارتحاعنملاىلإنورثكألابهذفملسملليمذلاةكراشميفاوفلتحاو

.زاوحلاىلإةكربنبابهذومارحلاهطلاخيذلالامل

اذإاهيففالخلاةكربنباركذدقف«هتوسكوبراضملاةقفننعام

‹تباثطرشلانإءاهقفلانمريثكلاقفءلالابرىلعبراضللااهطرتشا

الإ؛لطابطرشهنِإ:نورخآلاقوءةقفنلاوةوسكلانمطسولاكلذنمهلو

.هتقفنوهتوسكلامولعمائيشطرتشينأ

رظنلانألطرشلااذهبةبراضملاداسفىلإبهذنملوقةكربنباديو

الوكعبلصاحريغرمأوهو«حبرلانمةقفنلاهذهجرخمذإ«كلذبجوي

.رسخيمأحبريأبراضملايردي
:رداصملا

.368/2-369‹عماحلا:ةكربنبا.

.302/10«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.166/1ماظنلارهوج:نيدلارونيلاسلا.

.74-77‹قوسلاداصتقاورامثتسالا:دمحمجاحلابخيشلا.

.281ةاقاسملا:حلفأيليلخلا.

فيعضلامامإلا

(ةيعرشةسايسءةراضحءةديقع)

فيعضلامامإلا/ممأ:رظني

فش

فيعضلا

(هقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)

هنكلوءتاهتجالانعزجاعللةّيضابإلارداصميففيعضلاحلطصمدري
.ماكحألللهاجبسيل
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‹ملعلابنوفرعيالوملعلاىلعنونمتؤيالءافعضلانأيمدكلاركذدقف

الوةلدألانوكرديالمهنكلوماكحألانوفرعيمهف«ليلدلاةلزنعمهو

مهئارآباولقتسينأنوداهيلعسانلانوّلديف«داهتجاللالهأاوسيلوءامنوققحي

.ىوتفلايي

نألةلزنمهنمعفرأدهتجلاملاعلانكلوقحلاىلإاليلدفيعضلاربتعاكلذلو

.الصأقحلاىلإاليلدسيلفلهاجلاامأهنوديأرلارصبيذإفيعضللسيلامهل

اهعاونأبهلملعالْنَموهفوقولاوةءاربلاوةيالولاماكحأيففيعضلاو
.كلذيفةّجحبسيلوءاهماكحأو

ردصينأهلزوجيالنكلءةءاربلاوةيالولاتابثإلفيعضلاةداهشلبقتو

.ةجحلاملاعلاىلإهعوجربالإهسفنبدحأىلعمكحلا

:رداصملا

.29/1ربتعما:يمدكلا.

.451/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.303‹291/1298ءراثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.488‹463/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

فغضملاوفيعضلا

(ثيدحءهقف)

هتاورضعبيفنعطلاكهدنسيفنهوببسبنسحلاةجردنعرصقام
.ةحصلاطورشنعهدعببسحبفعضلايفهتاجردتوافتو

ةحصلاطورشهيفعمتجيملامفيعضلاو»:هلوقبشيفطابطقلاهفرعو

.«نىسحلاةجردنعرصقامفيعضلا:لقفتئشنإو»:لاقمث.«نسحلاو
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لمعلزاوجيفاوفلتخاءاملعلانأالإماكحألايفةجحسيلفيعضلاو

لئاضفيقهتياوروهبلمعلازاوجىلإضعبلابهذف«لامعألالئاضفيفهب

ناکوكلذنورخآطرتشيملامنيب«هفعضنايبمهضعبطرتشاو‹لامعألا

ءاملعلادنعزوجيو»:لوقيثيحشيفطابطقلاهيلإليييذلاوهيأرلااذه

ماکحأوىلاعتهللتافصيئالءهفعضنايبالبهبظعولاوهتياوروهبلمعلا

.«مارحلاولالحلا

ةبترمىلعأوهو.رخآلاضعبللةيوقتومهضعبلفيعضتهدنسيفوأهنتم

.فيعضلانم

:رداصملا

.11/1ءةنامضلاءافو:بطقلاشیفطا.

.50/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.26‹25ءةّيضابإلادنعثيدحلاةياور:حلاصيديعسوبلا.

للض

لالضالا
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.ناطيشلاىلإبسنيو«ىلاعتوهناحبسهللاىلإلالضإلابسني
:اهنم«ناعمىلعقأيفهللانملالضإلااأ
.ةعاطلاىلعةردقلاقلخكءفلكملادبعلايفءةيصعملاىلعةردقلاقل-
.نالذخلاوهوةمصعلاوقيفوتلاوةيادحلامدع-
نماوُدْهَتنأنوُديرئال:ىلاعتهلوقيفامك«لاضلابيصاعلاةيمست-

.(88:ءاسنلاةروس)4لضا
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ءاهيلإةوعدلاوءةيصعملانييزتىعمبالإنوكيالناطيشلانملالضإلاو

لاناَطْلُسنممکيلعيلناکاًمَوْلط:ةيآلايفوءدبعلاةدارإىلعناطلسنود

.22:ميهاريإةروس)يْلمُمَحَسافہکتوعَدنا
بانتتحجاباندّبعُتامنو‹«هدودحولالضإلاتايئزحجفقيقدتلابدعتملو

.هلبسولالضلا

:رداصملا

.ظ5‹(خم)«تاباوحج.42‹؛ةسوفنلئاسم:مامإلاباهولادبع.

.200-199/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.16/49‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.377ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

للض

لالضلا
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

لإحلادعاذاَمْفْط:یلاعتلاق؛قحلاویدهحلاقیرطنعبكااقلطملالضلا

دقو.لمعلاعيبضتوءلوقلانايتإ:اهاندأ«بتارموهو«(32:سنويةروس)لالَّضلا
.قايسلابسحءةيصعملاو«قسفلاو«قافتلاوءرفكللافدارمأي

هرمأةفلاخمىلعهيفهللااهقلخيلاهتردقةهجنمدبعلللالضلابسنيو

لالضإلانوكعماذهولجورعهتدارإلةفلاخمنوكتنأليحتسيو«ىلاعت
۱.دبعلانملالضلاوهللانم

:رداصملا
.44/1‹عماحلا:يراوحلاوبأ.

.260/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.
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.و7(خم)ريس:يتوعلا.

.42‹(خم)‹«تالاؤسلا:يفوسلا.

|013‹لاوقألاجئاتن:يثراحلا.

.299‹ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

رامضالا

(هقفلالوصأ)

مالكلامهفميقتسيلرمضللاريدقتهعممزليمالكلانمءيشطاقسإ

:رداصملا

.257/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.348‹344-345َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

رمضللا

(يبرغم؛نارمع؛ةراضح)

ةيضابإلاةنيدملا)رصقلاىلعودعلاموجهلاحيفهيلإاجلييذلاًابخللا

ءرمطملا:داضلاضوعءاطلابقطنيدقو.اضيأنيزختللمدختسيو‹(ةنصحلا

."تروُمْضَمَت"مساةيبازملاةجهللايفهيلعقلطيو

:رداصملا

.204‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.
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نماضلا

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنةراضح)

وأانسربكألاةداعنوكيوءةريشعلاسلبسأرييذلاوهةريشعلاسيئر

."'تريشعأنارقةيبازملابىمسيونماضلایعدیوءايعامتحجازربألا

"ةزربلا":لثمتاواتإلاعمةيرامعتسالاةبقحلافنماضلاماهمنمناکو

.مكاحللاهعفدو"ييروكلا"و

:رداصملا

.234-1/233ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.656/2‹(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.49-48‹32«بازميبخیرات:فسويدیعسجاحلا.

.311ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحوت.

.161«‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 38- 40. .
Földessy: Entraide et solidarité, 60. .

۰ ۰

نمص

ناًمضلاسلجم

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنءةراضح)

ناّمضلاةعامجوأناًمضلاسلجمفرعُيرئاشعلايلثمنمنوكتيسلجم
فهرودلثمتیو‹؛نالجراووبازميداوندعم.رئاشعلاماظنتائیهنموهو

:لالحنمرثکأىعامتجالابناجلا

.رئاشعللماعلالاصلاوىشامتيابةدلبللةّماعلارومألارييستيفماهسإلا-

.رئاشعلانيبةكرتشملاةيميظنتلاتارارقلارادصإ-
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.مداقملاسلجمباحختناوةدلبلانايعأسلجبيفمهيلثمنرايتحا

.اهتنايصوةماعلاتآشنملاءانب

.نيتاسبلاىلعهایملاعيزوتةمظنأةنايصىلع"اسوا"ةئيهعمفارشالا

:رداصملا

.79‹(خم)«نابلانصغ:ميهاريإمازعأ.

.234/1-240ءةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.114هةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.58«ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.49‹48‹32‹«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.331ءةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

0.161‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوح.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 38-40. .

نيدلاءايض

نيدلاءايض

(رئازجلا/بازم؛تايمستةراضح)

-1717/ه1223-1130)ييمثلاميهاريإنبزيزعلادبعهبدصقيبقل

.امهريغوماسبلادرولاولينلاباتككةديدعلاتافّنصملابحاصوهو8

:رداصملا

.592/2‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.27ملاعملاهباتكويييمثلا:رمعميكحلآ.

عیض
لمعللعيضلملا

(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)۱

.رئابكللبكترملاءةيعرشلاتابجاولابلحخملاملسملاوه
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داضلافرح

:یلاعتلاق؛قسافوملاظوءةمعنرفكرفاكلالحتساريغبعيضملامكحو
2ً^سوولوطرل ‹كنوُملاظلاإو«كنورفاكلامهكعلوافهللالّرنأامبمكحيملنمو

ىّمسيالوءايصاعوءالاضىّمسيو«(444547:ةدكالاةروس)نوقسافلاۋەو

.ةيالولاالإ‹نيدّحوملاماكحأعيمجهيلعقبطتوءاكرشمالوانمؤم

:رداصملا

.473/1-474‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.6ء؛عضولا:ييوانجلا.

.45/4-46‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا=.

ةفاضملاةدايزلا

(نامُغ‹تافنصم‹ةراضح)

ةفاضملاةدايزلا/ديز:رظني

دش

ةفايضلافقو

(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

قیص

قيضلملا

(هقفلالوصأءةديقع)

نإفءةدحاوةرملعفلاءادألالإعسيالهيفتقولاناكاموه:قيضللا

.بجاولاعاونأنموهوىادألانعتقولاقاضهرخأ
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ءادأوهئادألهيفتقولايفكياموهيذلاعسوملاةلباقميفقيضملاقلطيو

.هلثم

.تقولاجورخلبقةالصلاك«تقولارخآيفاقيضمعسوملاريصيدقو
‹نيعةفرطهلهجعسيالام"بهنومسيامةّيضابإلادنعقيضملايفلخديو

معيناثلاوديحوتلاناكرأوهللابنايإلاكلوألاف."دورولاىلإهلهجعسيامو

ءاقيضمابجاوريصتفاهيففيلكتلاتقونيحيىحناسنإلاهفلكيملاملك

ناضمرلوخدكلذكو«ةالصلالهجهيلعقيضيف«يبصلاغولبلثمكلذو
ملامهلهجهعسيرمخلاةمرحوماكحأنمهبقلعتياملهجهيلعقيضيف

نأهمزليف.اقيضمهيلععسوملاريصيذئنيحوءاهبرشلرمخلاهلضرعيوأفراقي
.كلذبالإهتمذًاربتالو«تعرشامكاهيدؤيىحفيلاكتلاهذهملعي

:رداصملا

.478‹(خم)‹تالاۇسلا:يفوسلا.

.96-97‹كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.291‹(ێجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.
.123ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.430/11؛545/6؛493/2‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.
.597598َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

RS
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ءاطلافرح

dt dd ۰
ما۹181ےکےک

>UNV nXE

تاقبطلا

(يبرغم؛تافنصم؛ةراضح)
باتكعيفبوغلابةّيضابالارداصملايفتاقبطلاحلطصمقلطأاذإ

مجارتفنصيذلا‹(م13/ه7ق)ييجردللبرغملابخياشملاتاقبط

ةقبطلكمضتةقبطةرشعيتلايفةقراشملانودةبراغللاةمبألاوءاملعلا

ةنسلاىلإةرجهللىلوألاةنسلانمىلوألاةقبطلادعدقوءاماعنيسم

ةقبطلاىلإىهتنايحاذكهوءةئاملاىلإنيسمخلاةنسلانمةيناثلاو«نيسمخلا

دالياكلذيفيعاريالو(م1203-1155/ه600-550)ةرشعةيناثلا

.فلؤملاةايحيفبلغألانمزلانكلوءةافولاالو
نمرهشأهداقتعايفاهنألىلوألاةقبطلايفةباتكلاييجردلافلكتيملو

(م1407/ه810)يداربلامساقلاوبأبتككلذلو.ءيشاهيلإفاضينأ

.تاقبطلاباتكهبلحأاميفةاقتنملارهاوحلاهباتك

:رداصملا

.201/2ءخياشملاتاقبط:ييجردلا.

.ةمدقملاةاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.2930ةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزا.

درط

درطلا

(هقفلالوصأ)

.ماكحألايفهرابتعاعراشلانمدّهعيملومكحلاهبقلعتياليذلافصولاوه
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ءاطلافرح

7 O ِ ا
ربسلكلسميففاصوألانمحلصيالامفذحقرطنمدرطلاربتعيو

نمملعيذلافصولافذح»هنأبيلاسلاهفرعدقو«سايقلابابىف

.«ضعبنوداهضعبيفهؤاغلإوأماكحألاعيمجيياقلطمهؤاغلإعراشلا

ضبءاغلإنممزليالهنأل؛ةيلعلاةدافإيفالقتسماقيرطربتعيالو

.ليلعتلليقابلاةيحالصفاصوألا

ءةيضابأإللاروهمجهربتعيليذلاةلعلاكلاسمنماكلسمدرطلادعيامك

مكحلادجوثيحفصولادوجونعةرابعوه»:هلوقبيلاسلاهفرعدقو

.«همادعنادنعمدعنيملولو

:رداصملا

0.568‹(ييجاويتلا.حت)«فاصناإلاولدعلارصتخمحرش.51ءلدعلارصتخم:دمحأيحامشلا.

.150-151‹136/2-137‹«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.321‹309‹لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

فرط

قيرطلالها
(يبرغمءةبوبرتمظنءةراضح)

.ةبازعلاةقلحماظنةيلوؤسمتحتهميلعتوأملعلابلطمزالينملكمه

نأقيرطلالهأليغبنيامو«ةقلحلاريسضعبلركذخياشملاتاقبطيو

.هومڵلعيوهوملعتينأوهومزتلي
هللالوُسَرلاق:لاقريَيأثيدحنمطبتتساحلطصللاناودبيو

.*حلاىلإاَقيرَطاهللالَهَسامْلعهيفبلطياقيرطكّلَسْنَم»:
ممص

.ةيقرطلاعمحلطصمللةقالعالو

:رداصملا

.4/117‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.365/16‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
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ءاطلافرح

.20مقر‹12/1ءلضفوهبلطوملعلايف[4]باب؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.

ةعبسىلعلزنأنآرقلانأءاجامباباهللالوسرنعتاءارقلابانك:يذمرتلا

.2945مقر‹195/5«فرحأ

قرط

قيرطلاميرح
(نارمع؛ةراضح)

قيرطلاميرح/مرح:رظني

قرط

قراطلا

(نامُع‹نونفةراضح)

ىلعاسلاجوألمحارهظىلعوهوهبحاصهينغي«ودبلانونفنمديشن
ناشلاىقلتيمثرعشلابامهدحأادبيو.هئادأيفناناكرتشيثيح«ضرألا

ءادأنملصألاقبطةروصبهءادأديعيليرعشلاتيبلارخآيفمغنلاورعشلا

.متتىحةديصقلاتايبأىاوتتولوألايملاوأدشنملا

يفبلغألاواهرخآىلإةديصقلالوأنمريغتيالتباثءادألاعاقيإ

.ةقانوأةليبقحدموأاهرمواهولحتايركذلاوألزغلاقراطلا

:رداصملا

.86‹ةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

.599‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

قرط

لاومألاقيرط
(نامُغةعارز‹؛نارمعةراضح)

اليخنةسورغملايضارألاربعرع؛عرذأةئالثةداعهضرعغلبيقيرط
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ءاطلافرح

.(ليختلا)لاومألاةمدخوةدماسملللمعتسُيءارجشو

نإفضرألابحاصنعقيرطلاعنينأدحألقحيالهنأهماكحأنمو

ةنُسضرألاهذهبتناكنإو.هرثجارخإوهضرأةمدخببلاطكلذثدح

ضرألابحاصركنأنإفءةنسلاكلتىلعيهف«ىضماميف(ةداع)ةقباس

.هرُكةمدخنمعنيالوءةنيبلاقيرطلابلاطىلعف

:رداصملا

.147‹135/17فّنصللا:دمحأيدنكلا.

فرط
عباتلاقيرطلا

(نامُغ؛نارمعءةراضح)

ءاملاةعباتللمعتسيهنألاعباتيمسوىاملاةيقاسهتيشاحىلعنوكتقيرط

.يقاسلاقيرطلااضيأىَمسيوعرذأةئالثةداعهضرعغلبيو«هناليسةبقارمو

.يقاسلاقيرطلاماكحأاهسفنيهو«يضابإلاهقفلايفهماكحأهلو
:رداصملا

.7؛فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

قرط

زئاجلاقيرطلا
(نامُع؛نارمع؛ةراضح)

قيرطلاوهوءةّماعلاةيكلملاىلإهتيكلمدوعتو«سانلانمةماعلاهزاتجيقيرط
هلوءةيناثوعرذأةتسنيبةداعهضرعنوكيو«يمالسإلانارمعلايفماعلا
:يهو«يضابإلاهقفلايفهماكحأ

وأهثرحوأهضرأىلإلوصوللهزايتجايفقحلازئاحجلاقيرطلايفراملل-
.قيرطلاكلتلهأباررضثدحيملامهنكسم
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ءاطلافرح

.اهلهأباررضثدحيملامرجحوأعنمنمهلضرعتيدقاعاهكلاسهبأيال-

.مهرضيامعهعنميفقحلاقيرطلالهألفءاهكلاسهيفببستررضدجونإو-
:رداصملا

.118ء؛نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.174‹135/17فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

قرط

ةصاخلاقيرطلا

(يبرغم؛تارمعةراضح)

نمةماعلاهزاتجيالنينيعمصاخشأوأصخشىلإهتيكلمدوعتقيرط
يفهماكحأهلوءةبوبرملاقيرطلابييامعلانارمعلايفهيلعحلطصيوءسانلا

:اهنمركذن«يضابأإلاهقفلا

اوققفتيملاممنيرخآلاىلعءيشثادحإقيرطلاهذهباحصأنمدحألسيل-

.ائيشكلذنمثدحأنإهوعنعينأملو.مهنيبكرتشمقيرطلانألكلذلبقهيلع

:مهعنملاقحباحصأنإفةصاخلاقيرطلايفاررضمهنمثدحأنم-

.قيرطلانمهلباقنمو«طئاحلاييهعمكرتشانم

.عنملايفهلقحالرورملايفهلقحالنمو-
:رداصملا

.117ءنيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.174/17فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

قرط

يقاسلاقيرط
(نامُغ؛يرمظن؛نارمعءةراضح)

ةعباتللمعتسيهناليقاسلاقيرطلابيموياماةيقاسهتيشاحىلعقيرط

.عرازملاوأيقاسلالبقنمهناليسةبقارموءال

- 636 -

 

 

 



ءاطلافرح

هيلعحلطصيو«يقاسلاريامردقنيعارذةداعقيرطلااذهضرعغلبيو

.عباتلاقيرطلابكلذكييامعلانارمعلايف

قيرطنعهضرأىلإرينأيقاسللنأاهنم‹؛يضابإلاهقفلايفهماكحأهلو

.ىرخألاتالاحللوةيقاسلايفءاملاناليستقوءاملاةيقاس

:رداصملا

.153/17ءفّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

قرط

حباطلسلاقيرطلا

(نامُع؛نارمعةراضح)

رشعیناهداعهضرعغلبيو؛ىرخألاقرطلاهنمعرفتتسيئرقيرط

':اهنميضابإلاهقفلايفهماكحأهلوءاعارذ

.سانلادصاقمغولبىلإهيلعرورملابعافتنالا-
ءرصبلاضغومالسلادر:اعبرأاوتمضاذإالإهيفسولحلابانتجا-

.فيعضلانوعوءلاّضلاداشرإو

:رداصملا

.14/134نصا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

قرط

ةماعلاقيرط

(يبرغم«؛نارمع؛ةراضح)
ءةصاخلاقيرطلاهلباقيوءةّماعةيكلمذعيو«سانلاةماعهزاتجيقيرط

هقفلاييهماكحأهلو«رئاجلاقيرطلابينامعلانارمعلايفهيلعحلطصيو

:اهنميضابأإلا
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ءاطلافرح

وأهثرحوأهضرأىلإلوصوللهزايتجايفقحلاةّماعلاقيرطلايفراملل-
.قيرطلاكلتلهأباررضثدحيملامهنكسم

ملامءرجحوأعنمنمهلضرعتيدقاعةّماعلاقيرطكلاسهبأيالو-
.هلاررضثدح

يفقحلاقيرطلالهألفةماعلاقیرطكلاسهيفببستررضدحجونإو-

:رداصملا

0118ءنيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.174‹135/17فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

قرط

ةبوبرملاقيرطلا
(نامُع؛نارمعةراضح)

هلوةماعلاةيكلملاىلإهتيكلمدوعتالوءةبراغملادنعةصاخلاقيرطوهو«(لقُأ

هيلعاوقفَّيملاکنيرخآلاىلعءيشثادحإهباحصأنمدحألسيل-

.ائيشكلذنمثدحأنإهوعنمبينأمحلو.مهنيبكرتشمهنأل؛كلذلبق

هعمكرتشانم:مهعنملاقحباحصأنإفهيفاررضمهنمثدحأنم-

.عنملايفهلقحالرورملايفهلقحالنم-

:رداصملا

.174/17فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسيديدحلا.
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ءاطلافرح

عوطقملاقيرطلا
(نامُع؛نارمعةراضح)

.يضابإلاهقفلايفهماكحأهلو«رئاجلاقيرطلاهعطقييذلاقيرطلاوه

.ذفانلاقيرطلاحلطصملايفهلباقيو

:رداصملا

.135/17فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

قرط

لزانملاقيرط
(نامُغ؛نارمعةراضح)

ءلاومألاولزانلاكلتيفيهتنيو«تويبةرشعيلاوحىلإيدؤيقيرط
.رئاوحلاقيرط:اضيأىمسيو

:اهنميضابإلاهقفلايفهماكحأهلو

.عيمجللازئاجسيلولزانلاباحصألزئاجهنأ-

ادحأالإاعيمجهنعاوضارتوءاثدحقيرطلااذهيفمهدحأثدحأاذإ-

.هبرضاثدحلااذهةلازإبجو«مهنم

:رداصملا

.138/17فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسيديدحلا.

قرط

ذفانلاقيرطلا

(نامُغ؛نارمع؛ةراضح)
قيرطىلإيدؤيثيحمبهعطقيورئاحلاقيرطلانماعرفدعيذفانلاقيرطلا
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ءاطلافرح

رخآبزئاجريغاقیرطلصيوأ«ليخنلانمءيشهيلعنکيملولوزئاجرخآ
.نيتلاحلااتلكيفهعطقزوجيالهنأيضابإلاهقفلايفهمكحو«زئاج

:رداصملا

.135/17؛فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسيديدحجلا.

فرط

دئاققیرط
(نامُع؛نارمعةراضح)

مکكحىلإهنمجرخيمث«نارمعلايفلخدييحبارخلانمجرخيقيرط
.رثكأوأباويأةعبرأهلو«بارخلا

قيرطيفرثكأوأةعبرأتناكاذإباوبألاامأو»:فنصملابحاصلوقي

.ىضابإلاهقفلايفهماكحأهلو««دئاققيرطيهف

:رداصملا

.180‹135/17؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ديعسيديدحلا.

قرط

قرطلافقو
(ةيلاممظنةراضحءهقفر

فقولا/فقو:رظني
قرط

قرطلاسنكفقو
(ةيلاممظنةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني
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ماعطلافيرع

(يبرغم«ةيوبرتمظنءةراضح)
ماعطلافيرع/فرع:رظني

بلط

قحلابلاط

(يقرشم؛تايمست؛ةراضح)

ماقوامامإعيوبيذلا«ىجيوبأيدنکلارمعنبیحینبهللادبعهبدصقيبقل
مهتروتتناكرربفةايطیلسو

47/130ماعىسطعنبدمحمنبكلمادبعةدايقبدمحم

:رداصملا

.72113117مالسإلاءلٻ:مالسنبا.

.86/1(خم)ریس:يننايسولا۰

5/1774187.258/2265279‹خياشملاتاقبط:يييجرالا.
.120-142ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

بلط

ةبلطلا

(يبرغم؛ةيوبرتمظنءةراضح)
ءاوسءايقيرفإلامشةيضابإدنعيملعلاليصحتلاوةساردلابنولغتشملامه

ءاضعأاضيأألمشيو«ناورإةقلحنمملعةبلطمأةبازعلانمنماًغویشاوناکآ
.اهذيمالتوةقلحلا

.ريسلاباكهدروأمهطاشنمظنينوناقةبلطللو
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ءاطلافرح

ريراقتيفةبلطلاظفللّوحتفرئازجلليسنرفلالالتحالادهعيياأ

نيضفارلانيبغاشلملاونوناقلانعنيجراخلاموهفمىلإنييركسعلاماكحلا

.Lەs7olاbas:ةيسنرفلاقئاثولايفبتكتوةدايقللنيهجاوملاولالتحالل

:رداصملا

.171-183‹3/1-6‹خياشملاتاقبط:ئيجردلا.

.14‹(خم)ءةّيضابإلانعتانايب:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.105ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.3937‹ةبارعلاةقلح:دمحمرصان.

.239-240‹178/1مهرودوةباّرعلا:حلاصيوامسا.

.220ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 32. .
Daddi Adoun, Y.: Institutions traditionnelles, 18. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 30-33. .

علط

عولطلا
(تاراهط.هقف)

اهمايأنعةأرملامدةدايزىلعضيحلابابيفبرغملاةيضابإهقلطيعولطلا
.داتعملاتقولانعاهضيحمايأددعناصقنلوزنلاكلذكو.ةداتعملا

.هلقأوضيحلارثكأيفتاقوألاتوبثبلوقلاىلعمهدنعييبموهو
مايأةتساهضيحمايأتناكاذإف«تارمثالثبعولطلايفلاقتنالانوكيو

ةدايزلاكلتذختتف«تارمثالثةدايزلارركتتىحاهربتعتالاُمِإفتدازمث

لوزنلاوعولطلايفلاقتنالانأىرينملافالخ.اهضيحمايألاديدجاددع

.هدحاوةر.نوكي
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ءاطلافرح

ةدايزعولطلانأل؛لوزنلاوعولطلانيبتقرفامنإو»:يخامشلالاق

يذلاددعلابالإتادابعلانمهبوجوبتنقيتامةدايزلاكلتبكرتتالف«ضيحلا

.«تارمثالثوهو«ضيحمداهبةدايزلاكلتنوكتنأاوقفتا

اهتقويلاويصلاخمدىلإالإنوكيالعولطلانأةّيضابإلاروهمجىريو

.كلذىرينملافالخءاضيحتسيلاهنأل«ةرفصلابنوكتالو.ضيحلايف

:رداصملا

.233/1-238؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.323‹319/1-320‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.50/4-54‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.357/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

قلط

قلطملادييقت
(هقفلالوصأ)

قلطملادييقت/ديق:رظني

قلط

قالطلا

(ةيصخشششلاوحأهقف)
ق

صوصخمظفلبلآملاوألاحلايفنيجوزلانيبةدقعنملاةمصعلالحقالطلا

WF كوّceا.ِ وهيعدبلاوهيفسمُتلرهطبةدحاوةقيلطتناكامينسلاقالطلا
دحاورهطيفرثكأوأنيترمعقووأهيفسمرهطيفوأ«ضيحيفعقاولا
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ءاطلافرح

يفتاقرفتملاثالثلامكحهلدحاوظفلبثالثلاقالطنأةّيضابإلاىريو

.هريغاجوزحكنتىحاهبهجاوزةمرحوءةقلطمللقلطملاةعجارمةمرح

؛كلذكناكسيسأتلادصقنإفقلطملادصقرابتعاىلعىليلخلادمحأدكأو

عقتافإفسيسأتللدصقريغنمثالثلابتقطنفهناسلتلزوأديكأتلادصقنإو

.نيتقيلطتبقبستملنإاهتعجارمنمعنامالو؛ةدحاوةقيلطت

ةقيلطتربتعيدحاوظفلبثالثلاقالطلانأىريفضويبميهاربإامأ

وههارأوهبىفأوهراتحخأوهيلإبهذأيذلانإف»:هيواتفيفلاق.ةدحاو

لطابوغل«نيمرحلاونيقلطملامكحيفثالثلاظفلنأوهللاءاشنإقحلا

هيلعبنيالو؛ةدحاوةرمعقاولاقالطلاهبددعتيالروزولوقلانمركنمو

.«ميظعلابنذلاوديدشلارزولاالإمكح

اذكوءقالطلاظفلبحرصنإلزاماقالطعوقوىلإةّيضابإلابهذ
ءيشهيفيقبنمنيبضعبلاقرفوءحصألاىلعنابضغلاوناركسلاقالط

.هدقعتبثیالامكهلحتبثيالاولاقفلماكلابىعولادفنموزييمتلانم

«برغملاةيضابإدنعهبلومعملاوىليلخلاهللادبعنبدمحملوقوهوءفلاحلا

ء؛يلاسلاو«يليلخلاققحملامهتم‹نيينامعلانمنيرخأتملاضعبنكل

هبدعنيالوهبحاصمثهللاريغبفلحهنألهعوقومدعىلإاوبهذ«يحبصلاو

.ىليلخلادمحألاميأرلااذهىلإو.نيميلا

.تاونسعبرأراظتنادعبهيلواهقلطيفدوقفملاةجوزامأ

:رداصملا

.179/2-180«عماحلا:ةكربنبا.

.462‹461‹449/7-451‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.433/2«ىواتف:ميهاربإضويب.

.372375-292373‹252/2267-255‹ىواتفلا:دمحأىليلخلا.
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ءاطلافرح

7Fقلط
كلّمملاقالطلا

كلماقالطلا/كلم:رظني

قلط

قلطللاءا

(تاراهطءهقف)

ريغنمهفصوريغيطلاخمالبهتقلخفاصوأىلعيقابلاوهقلطملاءال

.ضرألاسنج

ءةيونعموةيسحةراهطهريغلرهطمهسفنيفرهاطيأروهطقلطملاءاملاو
وأ؛خينرزوابارتىلعهیرجبوأ«هيفعضوءاعوبوأثكلملابهسفنبريغتنإو
.هنعدلوتمناويحلوببوأ«بلحطلاكهنعدلوتعب

الفهفاصوأنمافصورّيغف«هنعكفنيرهاطءيشءاملابطلتخانإامُأ
ناكءاوسربكألاثدحلانملاستغالاوءوضولاكةيونعملاةراهطلاهنمحصت
هنععفتريالهنأىلإمهضعببهذو.دصقريغبوأدصقبطالتخالاكلذ
.ناسنإلعفبهريغتنكيملام«روهطلافصو

هيفسجنلاعوقوبسجنتيليلقلاءالنأىلإةّيضابإلارثكأبهذو
هفاصوأريغتبالإسجنتيالفريثكلاءالامأهفاصوأنمءيشريغتيملنإو
.اهلكةئالثلا

ةكرحلالصتملوبناجكّرُخاذإمهضعبلاقفءةرثكلادحيتاوفلتخاو
.ناتلقةرثكلادحنورخالالاقوحآلابناحجلاىلإ
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ءاطلافرح

يفمداخلااهلمحييلاةرحلاامنأىلإمهرثكأبهذفءةلقلاردقيفاوفلتحخامث

.الطرنيسمخونيتئامعبشيفطابطقلااهددحو؛ةبلاغلاةداعلا

ىلإيناسرخلامشاهو«ملسمهدیبعوبامامالاوءدیزنبرباحجمامإلابهذو

لوقلااذهبوصو.رثكوألقهفاصوأريغتتملنإسجتتيالءاملانأ

عئاملكباهتلازإاوزاجألبءةساجنلاةلازإلقلطملاءاملاةّيضابإلاطرتشيم

:رداصملا

.356‹96‹92/1-93‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.112-114«صلاخلابهذلا.463‹124/1-128ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.140-147‹102/3-113‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

قلط
قلْطملا

(هقفلالوصأ)
.هفالخبدّيقلاو«هسنجيفعئاشدرفىلعلدامقلطللا

جردتتةريثكاصاخشألمتحتقلطملاةلالدنأيخامشلاردبلاحضوأو

الواتتهدارفألوانتيماعلانأل.ماعلاقرافكلذبوءاهقرغتسيالهنكلو.هتحت

.يلاسلاراسيخامشلاردبلاجهىلعو.ايلدبالوانتاهوانتيقلطملاوءايلومش
يطوشللملاهفّرعدقف.ةّيضابإلايمدقتمىدلقيقدلافيرعتلااذهدحجبالو

هضمدارسملالقُعظفللكقلطملاةح»العجذإمنامريغافيرعتيوسلاو
.«هرهاظىلعیرجو«هظفلب

اذإوهقالطإىلعوهفاقلطمدرواذإباطخلانأىلعةكربنباصنو

.ليلدكلذصخينأالإ«هدييقتىلعوهفاديقمدرو
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ءاطلافرح

بجييذلاليزتتللفصوهنألهبلمعلاوناعإلابجياممقلطللاو

.هديقموهقلطمهلكهبناعإلا

ببسلافالتخاومكحلاداحتادنعديقملاىلعقلطملالمحياوفلتخاو

:رداصملا

.512/2‹مماحلا:ةكربنبا.

.217‹107(خم)‹؛تالاؤسلا:يفوسلا.

.و6‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.414‹(يحاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.

.367/14‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.80‹75/1‹سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.201-203ءلوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.530-533ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

رمط

ةرومطللا

(يبرغم.ةيوبرتمظن؛نارمعءةراضح)
لمعتسُتو.اهباوبأمكحتوادّيجلخادلانملقصةعساوةقيمعةرفح

نؤملاضعبةبارعلانمماعطلافيرعاهيفرخيثيح«نؤللاراخدالامومع
.ملعلاةبلطوناوريإىلعاهنمقفنيلةيئاذغلا

هيلعقلطييضرألاتحتماقياًوبقةيبازملاةرامعلايفحلطصملااذهيعيدقو

."تْروُمْطَمُت'ظفلةيبازملاةجهللاي
:رداصملا

.104‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.128(خم)ریس:ييايسولا.

.114ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

- 647 -



ءاطلافرح

(ةعارزءهقف)
.ةداعىلعلادازملابهسوؤرىلعلخنلاةلغعيب:وهاهؤانطوأليخنلائط

.اهعاونأبلحخنلاتفرعاذإزئاجهنأاهمكحو

.يرتشملاىلعسيلومئابلالالابحاصىلعامناكزنأىيتوعلاركذدقو

:رداصملا

.144/6-145ىايضلا:يبوعلا.

.275/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.245/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.114ءلالاتيبليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.

رهط

ةراهطلا

(تاراهط.هقفر

ةحابإاهفوصولبحجوتةيمكحةفصيه:اعرشوءةفاظنلا:ةغلةراهطلا

ثدعحلانمةراهطلادنعندبلالماكىلعديلارارمإبوحجوةّيضابإلاىري
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ءاطلافرح

ةشياميفديلارارمإنHFِا
قشياميفديلارارمإنودءاملابدسحلاميمعتءازجإيليلخلادمحأحجرو

ةراهطلادنعءالاوةراجحلانيبعمحلابوجوصوصخلاببرغملاةيضابإىريو

لامكلذىلإو.رثألاةلازإلءاملاوعضوملانعنيعلافيفحختلةراجحلاف«ثيلللانم

.«عابتالابىلوأوطوحأكلذ»:لاقو«نامعءاملعنمىليلخلادمج

ةدعاقىلعاهماكحأنمريثكلمهؤانبوةراهطلاىلعةّيضابإلاصرحظحاليو

نمزرحتلاوىاملابءاجنتسالالبقةراجحلابءاربتسالاباجيإك؛طوحألابذحألا

.الیلقناکامهممدهيفبوبةالصلانوزيجمالف‹تاساجنلاليلق

:رداصملا

203‹163/1‹(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.155‹30/1-31‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.179‹82-73/1.84«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.14/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

رهط

رهطلا

(تاراهط؛هقف)ِ
مدنماهئاقندنعةأرملاهارتضيبأءاميالانوكسوءاطلامضبرهطلا

ضايبوأشبكلاةيصانبهلاهيبشت.ءاضيبلاةّصقلابىمسيو«سافنلاوأضيحلا
.ماهبإلارفظ

ةأرملاهتأراذإف«سافنلاوأضيحلاةرتفةياهىلعةعطاقةمالعرهطلاو
.اهؤطواهجوزلحابيو؛موصلاوةالصلاولسغلااهمزليفهماكحأىلإتلقتنا

ءاضيبلاةصقلابةرمترهطنإففوفحلارهطلايفامداعتناكنم

.بذكُيالرهطلانألهبتلمع
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ةصقلاىرتىحفوفحلابرهطتالفءاضيبلاةصقلااًمداعتناكنمامأ

لبءفوفحلاعمراظتنالاضعبلاىريالنكل.ةليلوامويرظتنتوأءاضيبلا
.رهطللةمالعهنولعجي

:رداصملا

.67؛عضولا:وانجلا.

.223/1-224«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

66/4ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

رهط

روهطلا
(تاراهط.هقفر

روهطهلصأيءاملاو‹ةراهطلللوعفلا:ةغلروهطلا

.(48:ناقرفلاةروس)هاَروُهَطءمءآَمّسلانماًملَرنأوِ:هلوقب
ءاموءرطملاءامو«نويعلاءامورئبلاءاموىامسلاءاملمشيروهطلاءاملاو

.هفاصوأدحأيفرييغتلابناسنإديهيفلخدتتملامماهريغو«رحبلا

وهفءترولاءامونارفعزلاءامكابفرعيالةفصىلإفاضملاءاملاامأ

.ثادحأللرهطمريغهسفنبرهاط

:رداصملا

یلاعتهللاهفصوامك

.241/1مماحلا:ةكربنبا.

بوط

نابوطلافقو
(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني
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ءاطلافرح

ةعاطتسالا

(مالكلاملع‹ةديقع)

لعفلادصقدنعهسفنيفناسنإلاهدجييذلانكمتلاوةردقلاوةّوقلايه
.اهتمالسوءاضعألاةحص:اضيأيهوء؛كرتلاوُ

.هتسراممنمنکلب؛هقلخالوالعفدجويال‹قولخمضرعةعاطتسالاو

نمزارتحااذهورخآلاىلعليلدامهنمدحاولكيلعلولدمولادةقالع
نماعنامايريملبطقلاوملسمةديبعابأمامإلانأالإ«لاعفألاقلخبلوقلا
لعافلااهبرعشييلاةردقلاوءاضعألاةمالسععءاضيألعفلالبقاهرابتعا
.لعفلاقرافتةعاطتسالانأرابتعابيلاسلاهيلإراشأاموهو.هلعفلبق

موتةعاطتسالعفلكلو

ُ

‹نيلعفلةدحاوةعاطتساممتحبنانکالفهب

نالاعيطتسيالرفاكلاف؛رخآالعفاهبعیطتسينأعنتمالعفبلغشنااذإف
.رفكلابهلاغشنالاح

ةعاطةعاطتسا:لعفلابسحنيعونىلإةعاطتسالامّسَقَتنأنكعو

.ةيصعمةعاطتساو

‹نيدلانمتسيلةلأسملافةلمحلابو»:ةلأسملاةجردنايبيفيلاسلالوقيو
نألاقلٌيصيفاهقرافتنألامتحال؛لاعفألاقلخةلأسمنمتعرفتنإو
.«لاعفألاقلخبلوقينأريغنماهبلوقي

:رداصملا

.69‹نيفلاخملاعيمجىلعدرلا:رزخوبأ.

.و129-و128‹«(خم)؛ةديقعلايفنتمحرش:(يشكيودسلاديعسنيهللادبعهلعل)لوهجب.

.259‹103/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.
.165/2‹ءايضلا:يبوعلا.
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.404‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.272‹133/2‹(خم)ريس:ينايسولا.

.14«تالاهحلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.و42/3‹ظ30/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.278‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

0193«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.188/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.169‹163‹158‹157‹140/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.324ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيماسلا.

.471‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.358-359‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.389-387َةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

عوط

عوطتلا
(تادابع.هقف)

.ةعواطملافلكتنمذوخأموهوءعربتلاةغلعوطتلا
هنأكفهيلعةضورفمتسيلوفلكملااهيتأيةدابعلانمةلفانلا:احالطصاو

.كلذلاهعوطيوءامبمايقلاهسفنلمحي

ريصتفاهيوجوهبحاصدقتعيملامةدابعلاوربلالامعأيفزئاجعوطتلابابو

.ايوجوداقتعاوءةدابعلاكلتبمازلإلايفعراشلاىهاضهنألةعدبكلذل

.ءاضقلاهمزلرذعريغنمهيفهلوخددعباعوطتدسفأنمو

.هريغلةرمعوجحومايصوةالصنمهلمعباوثلعجبناسنإلاعوطتينأزوجيو
الو»:لينلاحرشيفشيفطابطقلالاق؛عوطتلاىلعةرجألازوحتال

.ناضوعلاعرشلايفعمتجيالهنأل.«ةلفانولوهللاةعاطىلعةراجإلازوحت
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الدجسلملابمايقلاوناذألاعمةمامإلاىلعةراجاإلازوحتو»:نئيمثلالاقو

اهھزاجاوءاقرتفمواعمتجببیبحنبااهعنموءاهدارفنابةالصلاىلع

حلاصمةبقارمىلعنوكتةرجألانأنيبو.«اقرتفمواعمتمبمكحلادبع

.زوحبالاهنإفةالصلاسفنىلعالهبمايقلاودجسللا

:رداصملا

.495/2«عماحلا:ةكربنبا.

.206‹123/16؛16/10-17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.21ءةعدبلا:ميهاربإصضويب.

عوط

ةعاطلا

(هقفلالوصأ‹؛ثيدحريسفتمالكلاملعءةديقع)

.كرتوألعفنمرمأللدايقنالاوةباجتسالا:ةغلةعاطلا

نعىهامباتتجاوهبهللارمأامدبعلالعفيه:حالطصالايفو
هللااوديلِاورماموهلةينلاصالخإعمءةعورشملاةيفيكلاب

هللاعطينم...»8لاقو«(5:ةنّيبلاةروس)ءآفَنُحيلالَنيصلْخُم
ۋۇمم

.*يَدَشَردفُهلوُسَرَ

سيلوةعاطدیحوتلكف«هریغوديحوتنمرمألاهنراقاملكةعاطلاو

لهُنادهبوءانلوقوهريخألالوقلااذهو»:نوانجلالاقءادیحوتةعاطلك

.«اندامتعاهيلعوءانبهذم

.ناعإلامسادبعلاةحتسيةعاطلابو

فلكللعفةعاطلافرمألاوةعاطلانيبقيرفتلاىلعءاملعلاصعبدكۇي

.يهانلاورمآلالعفرمألاو؛هنعيهُنامعٌفكلاوهبرمأام
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:رداصملا

نبفلخةريس).55/1«(دودوميبأوةديبعيبأةلاسر)«(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.
.113/1‹(ينارحبلادايز

.25؛عضولا:ينيوانحلا.

.23«فاصناإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.41‹(يشكيودسلاةيشاحمامتِإ)«تانايدلانتمىلعةيشاح:فسوييصل.

0.255«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.168/8؛104/6‹ةعيرشلاسوماق:ليمحيدعسلا.

.192‹191/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.1097مقر287/1«سوقىلعبطخيلجرلابابةالصلاباتك:دوادوبأ*.

فوط
نافوطلا

(نامُعةيرحبةحالمةراضح)

ةراحبلاناكءابونجاهيليامونامعلامشعوطاوشىلعبهتةديدشحاير

مهنفسىلعةيبلسلااهراثآيدافتدصقءاهتيقاومنودّدحيواهودصرينوينامعلا

:اهنم«؛تانافوطاملاقيفاهيفبهتيلارهشألابسحبءامسأهلو.مهتاراحتو

.رميحألانافوط-

.تانبلانافوط-

.ياعيدلانافوط-

:رداصملا

.29‹22324‹12«نامُعةّيرحبخيراتنم:نسحباهش.

يوط

يوط
(نامُغيرمظنءلارمع‹ةراضح)

."يوطأ"و"نايوط"ىلععمجيءواولارسكوءاطلاحتفب
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نوينامعلاناكءةعساووةريبكةداعلايفنوكتو«ةراجحلابةيوطملارئبلا

فللاروطتوءةرجازلالامعتساباههايمجارختسالناريثلاكباودلانومدختسي

.يوطلابقلعتتماكحأةينامعلاةيهقفلارداصملايو.اًمومعةعرزملاهبلمشیل

:رداصملا

.81/17؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.319ةمغلافشك:يوكزإلا.

.36/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

تببط

ةباطتسالا

(تاراهط.هقف)
ةيقنتاهانعموىاجنتساللفدارموهوءابيطلحلانوكبلطةباطتسالا

.طئاغوألوبنمسجنلالحم

دوعوأرجحبلحلابيطيو«ىرسيلاديلابةباطتسالانوكتنأةنسلانمو

كرتنمفیاملالامعتسانمدبالو‹ةباطتسالابوجوةّيضابالایری

نيبكلذيفعمحلاىلعةبراغملادكؤيو.هتالصداعأانايسنوأادمعهلامعتسا
.ءاملاوةراجحلا

:رداصملا

.82/1-83«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.11/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ریط

ةكمرويطفقو
(ةيلاممظن‹ةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني
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سايطلا

(نامُغتاكوكسمةراضح)

بحاصاهركذم11/ه5نرقلالالخنامُعيفةلمعتسمةيدقنةلمع

.مهرداثلٹومهاردةرشعيهوعرشلانایب

:رداصملا

.عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.79/3‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

ی
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۰4+44

]sSا۱طهزه9

بولقمفرظ
(نامُعتاداع‹نزومرةراضح)

فرظ

دنعدارملاىعملابييغتدصق«نامعلهأاهمبطاختيتاملكلابلقوه

.ةيرسلاونمألاىلعاظافحزومرلالامعتسابلاصتالانمعونوهو‹نيرخألا

نعفرعيملو»:لوسنإلاقحاكمةملكىلإبلقتمكاحةملكالثمف
.«نييئاطلايداوبلیاسيفحايرونبیوسنآلاىحهلمعتسيدحأ

:رداصملا

.128‹127‹80/772ةينامُعلاتاغللازومرلةسارد:لوسنإ

نظلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

.حوجرملاهضيقندورو
لقتناٌرظلايوقاذإف»:بطقلالوقي؛قداصلاٌنظلاىلعملعلاقلطيدقو

.«ملعلاىلإ

:رداصملا

.9فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيحخامشلا.

.39/9؛164/6‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
.23/1عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.
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.53‹38‹37ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.154/1‹رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

رھظ

روهظلامامإ
(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

.ةعيبلابهرايتخامتو‹ملسملاعمتجلايفمكحلاةسائرروهظلامامإىلوتي

ملعلاوةيرحلاولقعلاوةيروكذلاوغولبلاومالسالا:روهظلامامإييطرتشی

هلوسرةّنسوهللاباتكبلمعلاالإءةعيبلادعبمامإلاىلعطرشالوءةلادعلاو

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو«نيملسملارْثأوهدعبنمنيدشارلاءافلخلاو

.لطابهاوسطرشلکوعاطتساامقحاةرصنو

.رصملكلمامإبيصتتوأراصمألاعيمحدحاومامإزاوجيففلتحاو

.لبقيىحنجُسوهنمئرُبةمامإلاطورشهيفترفوتنمعنتمانإو
:رداصملا

.290‹ججحلاولئالدلا:قاحسإوبأيمرضحلا.

.10/85فصلا:دمحأيدنكلا.

.3/66«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.2/364‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.267/14-305‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.44ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.276ءَةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.141‹137ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

.150217‹145‹144هةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.2/510ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
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روهظلاةمامإ
(ةيعرشةسايسءةراضحءةديقع)

ىربكلاةمامإلايهوءةعبرألانيدلاكلاسمدحأوةمامإلارهاظمنمرهظم

نوعيطتسيثيحبءارهاظاهيفنينمؤملارمأنوكيو؛عافدلاةمامإدعبابلاغيأت

ةبراحمو«ركنملانعيهنلاو«فورعمابرمألاوتودحلاةماقإوماكحألاذيفتت
.ودعلادروملاظلا

ىلعةبجاوهتعاطنوكتودقعلاولحلالهأرايتخابنّيعيامامإمكاحلاىّمسيو
ٌبهوُدَعىلعاوماعَنيذلاايديا:ىلاعتهلوقحلطصللاذهلامعتساليلدوءةَمَألا
9ال«:نابو:ثیدحيف8لوسرلوقو.(4:فصلاةروس)نيرهاظاوُحّبِصأف

مهوهلارتليابىّمُلننممهريالقحاىلعنيرايأنمةفئاط
.*«كلنك

لئاوأنموءةدشارلاةفالخلادهعوكيلوسرلادهعبةلحرملاهذهلٹعو
قحلابلاطيدنكلاىيحينبهللادبعةمامإ,ةيضابإللةرهاظلاتامامإلا
-132مكح)دوعسمنبىدنلحلاةمامإو6/ه129)قرشلملاب
يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايبأةمامإو«(م9751/ه4
.(م761-757/ه144=140مكح)پرغللاب
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:رداصملا

.34«نيّيمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانبا.

.29؛عضولا:ينوانحلا.

.22ءريسلاباتك:عيبرلاوبأيقازملا.

.38‹(خم)‹ريس:ييايسولا.

.(شماه)50‹ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.6/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.13/13ء‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.186كيرحلابةّيضابإلا:ملاصةيجاب.
.501/2«شازلايفةّيضابإلا)4ح.93«(ةأشنلا)]ح«خيراتلابكوميةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
.23ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.20«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.25277َةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.346/2«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.109ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.47ءةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

.200؛طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.219ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.70‹69ةّيطارقعيدلانامُع:شابغ.

.511/2؛1/242ءَةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.131/1-144مهرودوةباّرعلا:ملاصيوامسا.

.108ءَةيضابإلادنعىروشلا:هللادبعحون.

.140مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.
يحلاىلعنيرهاظيُمأنمةفئاطلارلهلوقبابةرامإلابانك:ملسم*

.1920مقر1523/3
Merghoub Belhadj: Développement politique, 13. .

رهھظ

(ةيعرشةسايسمالكلاملعةديقع)
رادلامکح/رود:رظني
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رهاظلا

راكذأ‹ٹثیدح‹ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

لولاوُهط:ىلاعتهلوقيفدرو«نطابلللباقموهو؛ئسحلاهللاءامسأنم

:ناعمةعهلو«(3:ديدحلاةروس)نطاَبلاَورهاظلاوخلا

.ءاشاماهيففّرصتمءاظفاحاهلكءايشألابملاع.1

.ساوحابنطاب‹ليلدلابرهاظیلاعتهللادوجو.2

.قلخلانمنطبامورهظامهدنعیوتسا.3

ءاعدقنىعلااذهبدروو«مهبلغيأ‹مهيلعرهظ:لاقي:بلاغلا.4

.“«...ءيشَكَقْوفسيلفرهاظلاتلاو...»:8هللالوسر

:رداصملا

.21/1«بركلافشك.320/14ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

ذحأوموتلادنعلوقيامباب«رافغتسالاوةبوتلاوءاعدلاوركذلاباک:ملسم*.

.2713مقر‹2084/4‹عجضلملا

رھظ

رهاظلا

(هقفلالوصأ)
.ةعيرشلاصوصنيفظافلألاتالالدنمرهاظلا
اهنكلىرخأناعمهلودحاويعمهنمسفنلاىلإقبسيلوقعمظفلوهو

ِ.مهفلاىلإقبستال
وهف؛نهڏلاىلإردابتمحجارحضاواهضعبيفهنكلوعمنمرٹثکألمتحيوهف

.مکحلاماسقأنموهوءاحوجرمالامتحاهريغلمتحيهنكلو«رهاظلاهانعم
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بحوتءةّيضابإلادنعةينظهتلالدوءهيلإدارلافرصوهبملعلاهمكحو

.ملعلااللمعلا

نىصعلاوهملكتلملادارمنأهبملعيحضاوليلدبالإرهاظلاكرتزوجيالو

نطابلاعملايعرشلاليلدلاحجراذإف«نطابلابىمسملاوهورهاظلللباقلل

:رداصملا

.33/1«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.و185/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.3-344‹(يجاويتلا.حت)؛فاصتإلاولدعلارصتخمحرش.27ءلدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.20/5«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.86‹صلاخلابهذلا.367/14ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.251-252«لوقعلاراونأقراشم.169/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.204-205ء«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.422-421ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

رهھظ

راهظلا
(ةيصخشلاوحأقف

.يمأرهظلثموأ«يمأرهظكيلعمارحتنأ:هتأرماللجرلالوقينأراهظلا

.ةرافكيدؤيىحهيلعهتجوزةمرحوهوراهظلامكحهمزلیو

ريفكتلالبقاهسمنإفياليإلاىلعراهظللالمحرهشأةعبرأبةّيضابإلاهلتّقوو
موزليفو«راهظلابهنمتحجرخرفکيملورهشأةعبرأتضمنإوهيلعتمرح
سفنببحتاههألةرافكلاهيلعبرغملالهألاقف؛فالخهنماهجورخدعبةرافكلا

بهذو.ةقراشلملانميليلخلادمحألوقوهوءاهكرتمأاهجوزتءاوسراهظلا

.ديدجدقعباهجوزتولوتجرخنإاهموزلمدعىلإيلاسلا
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اهيرحتلجرلاىلعةمرحمةأرمالكبةجوزلاهيبشتراهظلامكحلمشيو
‹هيلإرظنلاهلزوجيالاممامهريغوأنطبلاوأرهظلااهتمركذأءاوسو«ادبؤم

.ركذيملوأ

تايانكلاامأ«يمأرهظكيلعتنأ»:لوقينأحيرصلاراهظلاظفلو

نأنورحخآطرتشاوءاراهظمهضعبهلعجف«يمألثميلعتنأ»:لوقينأك

وهوكلذريغوأةبحلاوريدقتلادصقينألمتحيذإ«راهظلاهتيننوكت

.حجرألا
:رداصملا

197/2؛مماحلا:ةكربنبا.

.366/2-371‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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0نيعلافرح9

يباوعلا

(نامُعةعارز؛ةراضح)

عمجيهوءنامُغلهافرغيٿايمسوماهضرأعرزتءةيحاضلانمةقطنم
.ةعارزلاةمئادضرألايعييذلاناوسلاحلطصمهلباقيو«ةيباعاهدرفم

:رداصملا

.157/8‹نامُعيفجالفألاةأشن:نوسنكليو.

دابعلالبج

(رئازجلا/نالجراو؛نارمعةراضح)

دابعلالبج/لبج:رظني

ةدابعلا

(ثيدح‹ريسفتءهقفمالكلاملعءةديقعر

امكبءافولاو«فلكملالبقنمهللقلطملاللذتلاو‹عوضخلايهةدابعلا
یوهفالخىلعفلکملالعفيهوءهنعيهُناملكبانتجاو«هبرمأ

.هلاهعرشيلاةيفيكلابهبرلاميظعت«هسفن
تادابعىلإهقفلافينصتيفءاملعلاهيلعحلطصااميفرصحتتالو

ةعاطلاناعملكلةلماشيهلبءةاكزلاوموصلاوةالصلاك«تالماعمو
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امو:یلاعتلاقضرألافنيكمتلاوةفالخلاينياعموءناعاإلاينناعمقيقحتل

باوجييف8لاقو4(56:تايراذلاةروس)«نوُدعَلذالإسنالاونحلل

کیلنِهارتكّناكهللادعتنأ»:لاَق:ناسحاإلانعللیربجلاؤس

*«...كاريفارك

:رداصملا

3/218.٠«ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.155«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.25-26«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.234-233‹142-141ءةّيتمزلاةجبربلالوصأ:دّمحميمعاباب.

016‹3«ةديفملالئاسملا:يلوعملا.
21/1ېمئارّشلاَومالسإلاونالايف[9]باب«حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*

مالساإلاونامبإلانعيبلاليربجلاؤسبابءناعبإلابانك:يراخبلا.56مقر

.50مقر‹27/1«ناسحإلاو

رابجلادبع

رابجلادبعوثراحلاةلأسم

(يبرغم‹؛ةيعرشةسايس‹؛ةديفعةراضح)

رابحلادبعوثراحلاةلأسم/لأس:رظني

رک

ربعملا

(هقفقفالوصأمالكلاملعءةديقع)

النمجرخيفءامنومهفيةرابعب«نيدللانممزلامملعساغللنييذلاوه

يلاةّيقلخلابويعلاوفلربعملاوربعملانيببةغللايففالتخالالثمبّبسلمهفي

.دارملاغيلبتىلإابلصوتلاعاطتسيال
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عسيالامملعلابوجول؛بحاوهدوجوبملعاذِإربعملانعثحبلاو

.اتءاربوةلمحلاةيالوماكحأو«ىلاعتهللاةفرعمك«نيعةفرطهلهجسانلا

:يملاسلالاق

مثأيكاذكرتبرداقلمزليمتحبجاوللثحبلاو

هلىرينأةردقللحلاو

هلمحيامنادجوعمحصلايف

:رداصملا

.257‹1/254‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.55-51ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

هلفکینمتوقعمنمأمو

سبع

يسابع
(نامُغتاكوكسمةراضح)

ةبراعيلادهعذتماقباساهنولوادتينوينامعلاناكةمعبيدقةيدقنةلمع

.مويلاةلمعتسمدعتملو.(م17/ه11ق)

:رداصملا

.273«لئاسولاومزاوللايفلئالدلا:شيورديقورحنا.

.41«نايعألاةضُم:دّمحمريشبوبأيلاسلا.

وو

قتع

قتعلا

(قرءهقف)
وُ؛كلامللرظنلاب‹يمدآلانعكلمالاوزءاهرسکونعلاحتفب:قتعلا

.كولممللرظنلابيمدالانعقرلالاوز

.ةبتاكملابوقاتعإلابدبعلاررحتيو
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ءةبادلانمديقلالحماهنأل‹ةبقرللقتعلاةبسنىلععرشلايفحلطصاو

ريبعتوهوءكسحالماكررحتةبقرلاتررحتاذإف«معبتالءاضعألارئاسو

.ةيئزحلاهتقالعيزاجب

الومويلوأنمارحاهبحبصيدبعلانأةبتاكملايفمهيأربةّيضابإلازيمتيو

يقبامادبعلظيهنأىلإمهريغبهذامنيب«هتبتاکمموجبدادسبهتیرحطبترت

.هموحبرخآيدؤييحمهردهيلع

:رداصملا

.513/12-514«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

هتع

هوتعملا

(تالماعم؛تادابع.هقف)

هيرتعتالو؛هتاقوأعيمجبعوتسيقبطمنونجببيصأيذلاوههوتعملا

.ةقافإهنونجللختتيذلانونحجلافالخبءةقافإ

ييةاكزلامزلتهنأالإ«فيلكتلاطانملقعلانألتادابعلاهمزلتالهوتعملاو
.هلامنمنمضتهتيانجنأامك«باصنلاغلباذِإهلام

:رداصملا

؛204/4490543؛8/3393؛30/2477497لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

6376386.

بّئذلابجع
(ءايحألاملع؛ثيدحمالكلاملعءةديقع)

لدرخلاةّبحلثمءيش»:هنأببنذلابجعىمادقلاءاملعلاضعبفرعي
وأةّيلخ»:هنأبهفرعينممهنمفنورصاعللااما««صعصعلادنعبلصلالفسأ
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سو

قلحخداعيكانهنمو‹صعصعلايفىقبتونينجاتانروملمحتايالخحضعب

.«بارتلاهلکايومینُدعبناسنالا

هدانیالک»لاق#هللالوسرنأةريرهيبُأنعثيدحلايدرودقو

.*«بُكَريهيفوَقلُخهمبئذلابْحَعالإبارلاهلك
يحيیشاهنمیثتسيالو‹ێفتتاقولخملالكنأةّيضابإلاىريو

روهشمللوتعابتأوىسلبارطألانسجانبدىجألافالح«بکريهفبنذلا

.ةيضابإلاريغدنع

:رداصملا

.71/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.261ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.65-4لمحالحارم:دمحابسیفرا.

.331َةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

:ملسم.722مفر188/2؛بادآلايف[55]باب‹حيحصلاعماجلا.اسيبحنبعيبرلا*

.2955مقر‹2271/4‹نيتخفنلانيبامبابءةعاسلاطارشأونتفلاباتك

زجع

ةزَجعلا

(يبرغم.ةيعامتجاوةيوبرتمظنءةراضح)

شرطلاكةيمسجتاهاعلةجيتناًمإ«يملعلاليصحتلانعنورصاقةبلط

فّنصيوءةينهذبابسألباعيتسالاىلعمهُكردقمدعلوأ‹ێمزلاونايمعلاو

.ةقلحلاماظنيفنيرومأملانمةثلاثلاةعومحجلانمضءالؤه

نوموقيو«ملعلاتاقلحروضحىلعنومواديةبلطلانمفنصلااذه

مهيلعقّبطُتالومهتاردقعمبسانتتماهممللكوتوءةبارعلاوةبلطلاةمدخب
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ماهمصعببلوموقيدقف‹سوردلاروصحبمححمسيو‹تامزتلالاعيمج

.ةيملعلاريغنيرخألاةبلطلا

ييةقلحلاماظنراشتناةيادبذنمدجونيرومأملانمفنصلااذهنأودبي

نممظنميعامجبولسأب(نيقوعملا)نيزجاعلابمامتهالايفةقيرطلاهذهو

.ةمدقتملاةيراضحلارهاظملا

:رداصملا

.2/172‹خياشملاتاقبط:يجردلا.

.215‹214ةاقتنملارهاوحجلا:يداربلا.

.177ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.105‹65‹ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
.41‹ةبارعلاةقلح:دمحمرصان.

.131ءطسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.84‹73ماظن.534/2‹مهرودوةباّزعلا:لاصيوامسا.

.138‹يعامتحجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.185ةّيضابإلاةّئيدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.

رجع

ةزجعملا

(مالكلاملعءةديقع)

7يّءُ

انرتقم«فيلكتلانامزةّوبنلايعدمديىلعرهظي‹ةداعللضقانرمآلك

.هقيدصتلانمضتمىادتبالاةهجىلعيدحتلاب

ةّيضابإلازْيمُتىلاتايصوصخلانمربتعيةلاسرلابةزجعملانارتقاطارتشاو

.ةنيبالبالوسرهللاثعبينأنوزيجينيذلا«راكنلاةقرفنعةيبهولا
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:رداصملا

.و48‹(خم)ريمعنباىلعٌدرلا:يرازفلا.

.239240‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.و2/34‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.6/317ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.217218ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.144‹1/113تاقتعالاتاًمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.263‹262ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

مجع

بّذلامجع

(ءايحألاملع؛ثيدحمالكلاملع‹؛ةديقع)

دلع

ةّدعلا

(حاكنءهقف)
.قارفلابابسأدحأباهجوزقارفدعباهيلعةبجاولاةدملاةأرلاصبرتيهةدعلا

ءرهشأةئالثسيآلاوىرغصللوىورقةئالثءارقألاتاوذلقالطلاةدع

.رشعورهشأةعبرأاهنعقوتمللو.اهلمحعضولماحللو
.ضيحلاوهةّيضابالاىدلدمتعملايفءرقلاو

ةيضابألايأرو؛ءاهقفلااهيففلتخافاهجوزاهنعوتلالماحلاةدعامأ
مومعصيصختلرشعورهشأةعبرأيضموأعضولا؛نيلجألادعبأادعنأ

ريغبلمحاةيآديقتف‹نيليلدلابالمع«ىرحخألاصوصخبنيتيآلانملك

.لمحلاعضوبةافولاةيآوءةافولا
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تضقنادققاهلمحتعضواذإ»:هلوقديزنبرباجمامإلانعيورو

الدتسم؛ةيضابإلاروهمحافالح‹يليلخلادمحأخيشلاىفأكلذبو.«امدع

اهجوزةافودعبةيملسألاعسل8هللالوسرلاق:تلاقةملسمأثيدحب

.مكحلااذهمومعلصألاو*«تئشنميحكْافتللَحاق:مايًأب

یرینملافالحخءقالطلاةدعسفنيهمعلخلاةدعنأىلعةّيضابإلاقفتا

.علخلايفةدحاوةضيحبءافتكالا

:رداصملا

.102/2-103«ةنودملا:ناسارخلامئاغوبأ.

153/2-154مماجلا:ةكربنبا.

.422/7«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.406-407‹397-398‹385-387‹377/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.473/2-474باجمامإلاهقف:ىيمبشوك.

.464-465‹ءاداسفوةّحصحاكنلا:ىفطصمموشرأ.

نبعيبرلا.3509مقرءاهجوزاهنعقوتالماحلاةدعباب«قالطلاباتك:يئاسنلا7

.540مقر‹147/2قدعلاودادحلاباب«قالطلاباتك«حيحصلاعماحلا:بيبح

لدع

لدعلالهأ

(بهاذمءةراضح)

ديزنبرباجمامإلا:لثم‹لئاوألاةّيضابإلاةمئأاهيضترييلاةيمستلايه

نبذاعمىلإهتريسيفرفيجنبانهمامامإلاوءةملسنبنامعنىلإةلاسريف

.مالسإلاةفصهتريسيفيمرضحلابويأنبلئاوكلذكو«برح
عملتاقتيلاةعفلاوهورخآنعمحلطصملاشيفطابطقلادروأدقو

.لدعلالهأمهاّمسفةيغابلاةئفلاٌدضارئاجناكولومامإلا
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:رداصملا

.16‹(خم)یاثعشلايبأتاباوج:ديزنبرباح.

.1/103(بويأنبلئاولمالسإلاةفص)عماحجلا:رفعجنبا.

.112/2ءعرشلانايب:دمحميدنكلا.

0.15/14ىايضلا:يبوعلا.

.140/1«راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.83/17؛393/14«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.2شماه‹67ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

لدع

لدعلاراد

(ةيعرشةسايس‹ةراضح)

.مهريغنمهمكاحناكولوىحيضابإلابهذملاهلهأعبتييذلارصللا

رادماكحأاهماكحأف«تامرحلاكهتنُتالو«نوحلاصلابلغتيلدعلاراديو

.مالسالا

:رداصملا

.140/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.301/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

لدع

ةلادعلا

(هقفلالوصأ)

ةمزالمىلعاهبحاصلمحت«سفنلايفةخسارةئيهيهةلادعلا

.ةءورملاو«ىوقتلا
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لئاذرلاو«تامرحلاعيمجبنحتوللارماوأنمبجيامعيمجلعفةلادعلاو

.لصألايفةحابملا

ىفاقفاومنوكينأبلدعلاةكربنبافرعو.الدعىمسيابفصتللاو
.تاوفحلاالإهنمعقتالرئاغصلاورئابكللبنتجلاوهو«لمعلاولوقلا

يفنكيملىوقتلاليلقناكوأ«لدعلانمترثكاذإرئاغصلانإ:ليقو

.هتداهشلبقنمدادع

لبقيوهتلادعرهظتفةيكزتلاتافصبدهاشلاوأيوارلافصوليدعتلاو
.هتداهشوهرب

لبقيليدعتلانأاوربتعامهنكلو‹ليدعتلاتايئزجيفةّيضابإلالصفيمو
.الصفمالإلبيالفحيرجتلاامأ«لیصفتنودالمحب

لوهجبةياورلبقتالو.هتياورلوبقيفيوارلاطورشنمةلادعلاربتعتو
.طرشلاققحتءافتناللاجلا

:رداصملا

.461-2عاج::ةكربناد

.38/2-40‹سمشلاةعلط:نيدلاروناسلا

.119؛ثيفملاحتف:دمحميرهطم.
.251؛لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.222ةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

لدع

ةلادعلا

(اياصو‹هقف)
منيذلاهؤۋانبأجوزينأبألايصوننأوهاياصولابابفةلادعلا

متين>كلذلبقمهريغجوزدقناكاذإهلامنمهتایحيفاوجوزتي

.ةلماعملاهذهيفءانبألانيبلدعلا

- 673 -



نيعلافرح

.ناصحاإلاىلعهدالوأرداقلادلاولاابنيعيةنسحةداعةلادعلاو

نممغودنمنيبومهنيببحتالوءهبلصنمتيلدالوأصختيهو
.ةدفحلا

؛يصوملاةمذيفةتباثلانويدلاةلمجباهقحليةيصولايفةلادعلاتبثينم

نويدلارئاسنعزيمتتاأديب؛نويدلاةلمجنمةكرتلانمجرختيهفكلذل
:اهنمماكحأيفىرحألا

.كلاحلاابصويملاذإءةئرولامزلتالامنأ-

دنعاذهوءنويدلانعةكرتلاتقاضاذإىامرغلاصصاحتالامنأ-

.نويدلاصصاحتاُهِإ:ضعبلالاقوشكألا

ء؛فرعلاىلعءانبليكولارظنبسحبردقتامنإو«طبضتمريغفاهرادقمامأ

.دالوألانمنيقباسلاجيوزتوبسانتيامو
ىلعهلقحوهلهدلولاجيوزتةلأسميففالخلايليلخلادمحأركذو

؟المابألا

ىلنيذلانايبصلليصوينأهلسيلفبألاىلعبجاوقحهنأىلعءانبف

ةيصولافهيلعو«مهغولبمدعلهيلعبجيملمهقحنأل؛ةلادعلابملحلااوغلبي

.ةنرولااهّرقأنإالإةلطابكلذب

ريغليصوينأهيلعفمهنمغلبلاجوزوءهيلعبجاوريغهنأىلعءانبامأ
.نيلوقلانمايأحجريملو«ةلادعلابغلبلا

نأكدالوألادحأليضفتلضتقمدجونإةلادعلاءاملعلاضعبطقسأو

ِ.انمزماضرماضيرموأاقوعمنوكي

:رداصملا

.74/14117؛607‹60/12-65‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.
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.524-523/2«ىواتف:ميهاربإضويب.

.57/4‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.195/2«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

لدع

لدعلا

(ريسفت‹مالكلاملعءةديقع)

:اهنمناعمةَدعناسنإلاٌقحيفلدعلل

.هقحقحيذلكءاطعإوءاهعضاوميقءايشألاعضو-

رمايهللانات:ىلاعتلاقللارمأامبسحةّيئالعللةريرسلاةقفاوم-
.90:لحتلاةروس)هكناَسُحالاَودُعا

داقتعالايفطيرفتالوطارفإالبطسولاٌغابتاوحلانعليماكرت-
.قلخلاولمعلاولوقلاو

عدتبملکالدعدعيالف.ةءورملاوء‹ىوقتللةمزالملاو‹نيدلايةقفاوملا-

.لئاذرللفرتقموءةريبكلللعافو«ضرفللكراتو«قحلافالخدقتعمو
.ىلوتملدعلكنأ«ةءاربلاوةيالولاماكحأنمو

:رداصملا

.2/257‹تاباوحباوريسلا:نامعءاملع.

.1/25‹؛مماحلا:يراوحلاوبأ.

.240‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييعصللا.

.62/8ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.349«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

- 675 -

 



نيعلافرح

لدع

يلإلالدعلا

(مالكلاملع.ةديقع)
yy۶ی

ليزتوهقحٌقحيذلكءاطعإوءاهعضاوميفءايشألاعضولدعلا
.هتل:..لک

فصويالوءروجلاهيلإبسنيال«لدعىلاعتهللانأىلعنوملسملاممجأدقو

یریو«هدیعووهدعويفقداصلدعىلاعتهللاو؛هلاعفأيفوأهماكحأيفءاوسهب

ةبساحمومهجيفنيعيضلاوةايفنيفوملادولخهلدعمامتنمهنأةّيضابإلا

.ىلاعتهللاىلعلدعلابوجوبلوقلاحصيالو
:رداصملا

.35‹تالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.1/9«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.111/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.96‹79‹«تاموظنملاعئلاللا:ورمعينالتلا.

.156‹133‹32«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.55-54ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.286ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.اهدعبامو0ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

لدع

تاجوزلانيبلدعلا
(ةيصخشلاوحأهقف)

ليمامدعوءجوزلاىلعبجياميفنهنيبةيوستلاوهتاجوزلانيبلدعلا
.اهريغىلعاهليضفتوأ«ىرخألانودةدحاوىلإ
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ةيرهاظلاقوقحلايفبجاوتاجوزلانيبلدعلانأشيفطابطقلاىري

نمهینٹتسینافالحخالماهيفبغرءاوساضيأعامحلايفلدعلابجوأامك

.هيفلدعلابجيالوهيلعءرمللناطلساليفخرمأفيلقلاليماامأ.بوجولا

:رداصملا

.496/6‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

مدع

مدعلا

(ةفسلفمالكلاملع)

؛هيفنودوجولالاطبإوهو.ائيشنوكينأزوجيالوءيشبسيلام

:رداصملا

.133‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.و42/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.32‹قئاقحلا:يداربلا.

.52ء51«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

مدع

مودعملا

(ةفسلفمالكلاملع)

:نيمسقلإمسقنیو.ائيشهنوكاوزوجو«رضاحلايفدوجومبسيلام
.هدوجودعبنافمودعمو«؛دحجويسمودعم

ِ:رداصملا

.133‹(خم)‹تالاؤسلا:ييوسلا.
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.و2/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.32‹قئاقحلا:يداربلا.

.52«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

ودع

هدابعلهللاةوادع

(مالكلاملع‹ةديقع)

وودع

ودعلا

(مالكلاملع‹؛ةديقع)

دقوءةّينيدلاتابجاولانمءيشبلالخإلانمهنعملغالهنماربتملاوه

.ةءاربلاوةيالولاثحابميفهماكحأتطسبأ

:رداصملا

.16/1-18ءةماقتسالا:يمدكلا.

.84/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.222/2‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

.108«تاموظنملائلآللا:ورمعيقالتلا.

.336«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

برع

بارعألا

(تايمست‹ةراضح)

ءةبيرلاومأمهلاومألعحجتيلاىواتفلاوبارعألاةفصريسلاباحصأدروأ

‹بارعألابةيمستلايفطرشةراغإلاف.ةريغُّملالئابقلاانهبارعألابدصقيو
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«اقافنواًرفكدشباَرعالاةينآرقلاةيآلاو.رضحلالهأنمناكولوىح

.ێعملااذهءوصىلعمهفت(97:ةبوتلاةروس)

:رداصملا
.4246‹(خم)ریس:نايسولا.

برع
ةبراعيلا

(ںامع؛ةمكاحرس؛ةراضح)

/ه12و11)نينرقلالالخنامُعتمكحيلاةيبرعيلاةرسألاىلإةبسن

نبرصننببرعلايبانبكلامنبدشرمنبرصاناهتعألوأو«(م18و7
نبفیس؛مهرهشأنمو‹يبرعيلاناطلسنبفيسمهرخآو‹يبرعيلانارهز

.ضرألاديقناطلس

مهدهعيفتسّسأتو«سرافودنملانمقطانمورقشغدمىلإايقيرفإليقرشلا
.اهدهعيفىمظعلاةعبارلاةلودلانيخرؤملاضعباهدعو«رابحنزةلود

:رداصملا

.396-345هةمْعلافشك:يوكزإلا.

.3/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.172/3؛خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.139-163‹حمالم:ناميلسيصورخلا.

.13«نامُعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.
Willkinson: The Imamat. .

نيیرع
نوبرعلاعيب

(عويب؛هقف)

ءائيشاهنُثتنمعفديوةعلسلالجرلايرتشينابنوبرعلاةكربنبافّرع

.ائيشمئابلانمعحجترينأهلنكيملالإو«نمثلاةيقبلمكأعجرنإف
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نأ«لينلاحرشيفشيفطابطقلاو«حاضيإلاةيشاحيفيشكيودسلاصن
بجيولحيالدقعهنأليقابلانمثلابهليرتشملاىتأولوزوجيالعيبلااذه
نإيقابلادرينأو«تقولايفعجريملنإو«ضعبلاكلذهلدرينأعئابلاىلع

.اضيأهذحأ

‹نمثلانماطسقعوفدملاغلبملانوكينأعيبلازاوحبيليلخلادمحأطرتشاو

.يرتشمللةعيبملانيعلاهعفدبالإعئابلاهقحتسيالو
:رداصملا

.378/2مماحلا:ةكربنبا.

.80/3‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.150/8«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.87/3‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

سرع

يعامجلاسرعلا
(رئازجا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنةراضح)

نمتاينيتسلالالخنايربةنيدميفادبيعامتجالالفاكتلانمعونوه

عماجيفنيجرختملابابشلانمددعةدوعةبسانعبم20/ه14نرقلا

.بازميداوندمضعبىلإةبرجتلاهذهتلقتنامغ‹سنوتبةنوتيزلا

:اهغیصنمو

ىلعلبقملابابشلانمددعهتحتيوضنيفهنبانيروسيملادحأجوزينأ-

.عيمحباىلعةقفنلابسرعلابحاصموقيو«جاوزلا
.ةيوسلابسرعلانيبةقفنلانوكتوسرعلاةريشعلاوأدجسملامظنينأ-

.نامعنمقطانمضعبيفيعامحجلاسرعللتاردابمترهظو

.ةيوسلابسرعلاةقفنبوهفارشإتحتنوكيوسرعلااذهدجسملامظنينأ-
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:رداصملا

.2627قباّرعلاةقلح:دّمحمرصان.

.مجعملاةت.

.ةظحالم:نمحرلادبعيملاسلا.

> شرع

شرعلاىلعءاوتسالا
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

شرعلاىلعءاوتسالا/ىوس:رظني

شرع

رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظن؛نارمعةراضح)

ةراجتللاهيلإنورفاسييلاندملانمةنيدملكيفنويبازملااهديشيراد

اهضعببقحليو‹مهئانيأنمليبسلايرباعءاويإلةداعيهوءاهيفنوميقيو
.يآرقلاميلعتللةسردموةالّصللةعاق

اّيأاهريغوةنيدماكلتراجتنمتاعّربتلاعمجبمتيشرعلارادءانبو
.فقوامنألناجمفالامعتسا

ييوءامبيونجىصقأيفورئازحلالامشندمبلغأيفشرعللروددجوت
ىرخأوسنوتيفشرعللرادقباسلايفتدجوو.اسنرفيثوةسّدقملاعاقبلا
.نيلودلاكلتتاموكحاهتمأفةرهاقلايف

:رداصملا

.525/2‹(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح‹خيراتلابكوميةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
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.8«بازميبخیرات:فسويديعسجاجا.

FÖldessy: Entraide et solidarité, 100-101. .

ع شرع

شرعلا
(ثیدح؛ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ىعُهشرَعناكول:ىلاعتهلوقيفدراولاشرعلانأىرينمةّيضابإلانم
قلخشرعلانأضعبلاىريو«كلملاىعمبازاحبرسفي«7:دوهةروس)ملا

.(75:رمزلاةروس)شرعالٴوَحنمنيفاَحط:یلاعتهلوقلمسحوهوميظع

يقو‹(17:ةقاحلاةروس)اَذمومهوكبر(رلمُحَيوِط:هلوقو
توملشعلاها:لوقيالاتْممَسلاقهنأوقطرباجنعثيدحلا

."«ذاعَمنبدعس

هبراديوٌرتهيمسحشرعلانأىلعنيتبثلايأريفلدتصوصتنلاهذهف

ماسجألانمامسجشرعلانوكيفالسيلو»:يلاطيحجلالوقي؛هلوحفاطيو

.«اهنکسیعمىلعالللاتيبلاقيامكهيلعةسلحلابحجويام

ةردقلاوءاليتسالاىعمباكلموأامسجناكأءاوسشرعلاىلعوتسمهللاف

.اميظعتوهلافيرشتركذلابشرعلاصخوفرصتلاو

يعطقصندوجومدعلةنكمبريغشرعلاةقيقحكاردإىقبياذهعمو

.كلذيفةلالدلا
:رداصملا

.374‹365نزحجوملا:يقاكلادبعرامعوبأ.

.و82-و81/1‹ظ77/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.و31‹(ځخم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.105؛كيحوتلاةمدقمحرش:دوادِقالتلا.

.85‹تاموظنملاعلآللا:ورمعيتالتلا.
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.117/9-120؛188/6‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

يف:ميهارب]ضويب. .30/12«نآرقلاباحريف
.142‹141هةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

باتك:ملسم.3592مقر‹1384/3دعسبقاتمباب«بقانملاباتك:يراخبلا*

.2466مقر‹1915/4فاعمنبدعسلئاضفنمبابءةباحصلالئاضف

صرع

ضارعتسألا
(ةراضحريسفتمالكلاملعءةديقع)

.ةيفالخلالئاسملايفداقتعاننممهدنعامَضْرَعمهلاؤسوسانللضّرعتلاوه

.لاملاوضرعلاوسفنلايثةياذإلاىلإضارعتسالايدؤيدقو
مهلبالهجةّيضابإلاهبمهُنأو«جراوخلاقرفىلإضارعتسالابسني

دحىلإنيضرعتسملاىلعمكحلالصيدقوهیبکترمنمنوؤربتيو«هنومرح
اًداَسْفضْرالايفنوعسيوهلوُسَروهلانوبراَحنيلاؤآَرَجام.ةيارحلا
ضْرالانمانيوافالحنممُهلحْرأَومهيديطقو؟وُبلصُيوأاولينا
.33:ةدئالاةروس)مَُعباذَعةَرخالايفمهواتدلايفيزحخهلكلذ

:رداصملا

.1/119‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.
.2/738«برعلاناسل:روظنمنبا.
.2/101حاحصلا:يرهوجا.

.160ةاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.214-213«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.اهدعبامو5؛جراوخلاوةّيضابإلانيبقرفلا:قاحسإوباشّيفطا.
.49َةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.
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.131-121«ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.65ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

فرع

فارعألاباحصأ

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

:ىلاعتهلوقيفنيروكذملافارعألاباحصأنأةّيضابإلاروهمجىري

مهنايسومهتانسحتوتساموق«(46:فارعألاةروس)لاخرفاّرغألاىلَعَو

مدعطرشب‹هتمحربةّنبامهلخديمثىاشياممهيفهللايضقيىحاوفقوف

.ةبوتلاكرتىلعمزعلاوأبنذلاراغصتسابرارصإلا

فاوفلتحخاوةنمهریصمءادعسمهابطقلامهنموةبراغملاصعبکریو

.فارعألاىلعمهفاقيإببس

ءاوتساىلإاهلمحجبيفعجرت«فارعألالهألىرخأفيراعتتدروو

اوحجرخنيذلاو‹نيقفانملالافطأونيكرشملالافطألثم«تاعّيسلاوتانسحلا

.مهئايلوأنذإريغبداهجلاىلإ
.ةكئالملامه:لاقنمءاملعلانمو

:رداصملا

.20/2‹ريسفت:مکحنبدوه.

.56/2«ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.374‹154/6ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.80‹79/1ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.65/5-69‹ريسفتلاريسيت.1]48849ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.443-442‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.
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فرع

فورعمابرمألا
(ةيعرشةسايس؛ثيدح‹ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألا/رمأ:رظني

فرع

فوقلا

(هقفلالوصأ)

مهايندرومأيفهيلعاوراسو«لعفوألوقنمسانلاهداتعاامفوعلا
.نامزألاوناطوألافالتحخابفلتخيوهوذيفنتلاةغبصهوبسكو

يفاصوصخ«مهيواتفنمريثكيفةيضابإلادنعفرعلابمامتهالارهظيو

.مهریغلعفامك؛هعاونأوفرعلاميساقت

رداصللانمصصنلادورومدعدنعسانئتسالللیلدهنأفرعلاةيجحو

.ىرخألاةيعبتلا

:رداصملا

.(فوعلاتاقيبطتقهلکباتكلا)‹(خم)‹«فراعتلا.569/2ماجا:ةكربنبا.

.109/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.158ماظنلارهوج.191/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.20ءَةيصولاليلد:يلماكلا.

.358‹؛لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

747-752ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
.51-952-22؛نيّلوصألادنعفرعلا:ديمحيفاححلا.
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فرع

فيرعلا
(يبرغمءةيوبرتمظن؛ةراضح)

مهتمهمدّسجتتةبازعلاةقلحنمءاضعأمهوىافرعىلععمجييفيرعلا

ءاوس‹مهتبقارمومهتياعروةبلطلاوذيمالتلانمميلعتلاةئيهىلعفارشالايي
.اهجراخمأةساردلاءانثأ

:مهماهمبسحبةعبرأءافرعلاو
.مركلانآرقلاميلعتفيرع-

.مونلاتاقوأوتامتخلافيرع-

.ةساردلاتاقوأميظنتفيرع-

.ماعطلافیرع-

:رداصملا

.171/1172177‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.218‹207قاقتنملارهاوحبا:يداربلا.

.135‹124‹118ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.3‹(خم)ةباّرعلاماظن:ميهاربإزايتم.

.65‹ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.4109ةبارعلاةقلح:دّمححمرصان.

0.138‹137«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.73-84ماظن.763مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا.

فرع

ةساردلاتاقوأفيرع

(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)
نم«ميلعتلاماظنبنيفلكملاءافرعلاةئيهنموقباّرعلاةقلحءاضعأنموضع

:هماهمنمو‹تقولابمازتلالاومزحلاهتافص
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ءامسأليجستوةيساردلافوفصلايفةبلطلاماظتناىلعفارشإلا-

.نيبئاغلاوأنيرخأتملا

.فوفصلايفماظنلاوءودحلاىلعةظفاحلا

.نآرقلاميلعتفيرعبايغدنعةيملعلامهتابجاوبةبلطلاليغشت-

.ليللانمريخألاعبرلاوأثلثلايفمايقلاوهو«حاتفتسالاتقوةبلطلاةبقارم-

.ةركاذملاوةالصلاوءاعدلاونآرقلاةوالت-

.ماعطلافيرععمقيسنتلابةبلطلاماعطتاقوأطبض-

.تقولاعيبضتووهللامدعومزحلاقلخىلعةيلطلاةيبرت-
:رداصملا

.179‹178/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.اهدعبامو219ءةاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.228كيرجلابةيضابإلا:حلاصةيجاب.

.143/2‹(ايبيليفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.68‹67‹ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.107برجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.184ةّيضابإلاةّنيدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.

فرع

(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)
اياضقبهتياردوهتربخلراتخُي«نامعيفجالفألابيرلاماظننعلوؤسلملا

بسحىلعلدعلابهايلاتابونميسقتطابضناىلعرهسلاهتمهمو.هايملا
.ةنيعتملاقوقحلاوةيقسملايضارألاتاحاسم

.هايملاهذهقوقحيئنيمصاختملانيبتاعارتلاضفكلذكهماهمنم
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:رداصملا

Willkinson: Aflag of Oman. .

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

.(ةلباقم):دمحأنبىييدنكلا.

فرع

مونلاتاقوأوتامتخلافيرع

(يبرغمءةيوبرتمظن.ةراضح)

.ميلعتلاماظنبنفلكملاءافرعلاةئيهنموءةباّزعلاةقلحءاضعأنموضع

:هماهمنمو
.ميركلانآرقلاميلعتيفةيحابصلاةرودلاءاهتنانالعإ-

.اهميظنتودجسلماببرغملاةمتخروضحىلإةوعدلا-
.ةيليللاةركاذملاماتتخاةبقارم-

.ةريهظلايفمونلاءادتبابوحجونالعإ-

.ليللايفمونلاءادتبابوجونالعإ-
.ءاشعلادعبةيمويلاةمتخلاىلإةوعدلا-

:رداصملا

.179/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.اهدعبامو219قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.224كيرلابةّيضابإلا:حلاصةيحاب.

.140/2«(ايبيليفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.68ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.107؛ءةبرحجهریزجخیرات:بوقعينبملاس.

.184ءَةّيضابإلاةّينيدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.
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فرع

ماعطلافيرع
 (يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)

‹ميلعتلاماظنبنيفلكملاءافرعلاةئيهنموءةباّرعلاةقلحءاضعأنموضع

:يٿهماهمصخلتت
.لكاللبالطلاسولجبيترت-
.مهبصاخلاسابللاببالطلاروضحنمدكأتلا-
.بابسألاةفرعموماعطلايفبايغلاليجست-
.لكألابادآوكولسىلعبالطلاةيبرت-
.ركشلاءاعدولكألانمءاهتنالانالعإ-
:رداصملا

.176‹175/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.اهدعبامو9قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.142/2‹(ايبيليفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.69ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
.اهدعبامو07«ةبرحجهریزجخیرات:بوقعينبملاس.

.184‹ةّيضابإلاةًّييدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.

فرع

(ةيعامتجامظن‹ةراضح)

نبرباجمامإلاتاباوجيفءاجامو.اهمَدقموأاهخيشوأةريشعلاسيئر
دك لوفيلوةأرمللنكيملاذإ»:ەلوقلئاسملایدحإقايسيفبهذملامامإديز

.«ةريشعلافيرعاهحاكن
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:رداصملا

.84‹(يصورخلابيترت)«رباجمامإلاتاباوجنم:ديزنبرباح.

فرع
عركلانآرقلاميلعتفيرع

_(يبرغمةيوبرتمظنءةراضح)
دق.ميلعتلاماظنبنيفلكملاءافرعلاةئيهنموةبازعلاةقلحءاضعأنموضع

:نوکينأهرايتخايفطرتشيو.ةجاحلابسحدّدعتيدقوءاًدحاونوكي

.اگرو=
.مركلاهللاباتكلاظفاح

.هتوالتبافراع

.هيناعمريسفتباًملم-

.ةيبرعلاةغللانقتم-

:يلياميفهماهمصخلتتو
.مركلانآرقلاسيردت-

.مهلكاشملحوايقلخذيمالتلاىلعفارشإلا-
.ةيوبرتتافلاخمهنمردصتنملصفوأةبقاعم-

ةرحلاةسردملاةرادإىلإبازمندمضعبيفةمهملاهذهتروطتدقو

.الاريدمفيرعلااذهنيعيثيحب

:رداصملا

.177/1؛خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.اهدعبامو219قاقتنملارهاوحا:يداربلا.

.227كيربابةّيضابإلا:حلاصةيجاب.

.144/2‹(ايبيليفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.67ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
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.108ءةبرجهریزحجخیرات:بوقعينبملاس.

.184ءةّيضابإلاةّينيدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.

.763؛مهرودوةبارعلا:ڂحلاصيوامسا.

١فرع
هللاةفرعم

(مالكلاملعةديقع)

صقنلاتافصنعههيزاتوهللامكلاداقتعاو«ىلاعتهللادوجوكاردإيه

.ثداوحللهتباشمو

ىلإیدعتتلب«هدیحوتوىلاعتهللادوجوكاردإىلعرصتقتالهللاةفرعمو
.هعطيمنمهلافرعيملو؛ةعاطومالستسانمةفرعملاكلتهيضتقتام

.لقنلابتبثتامكلقعلابةفرعملاتبثتو
:رداصملا

.219‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يقوسلا.

.140نجوما:ياكلادبعرامعوبأ.

.83‹تانايدلانتم:رماعيخامشلا.

.115كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.75«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.
.31/1‹رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.
.4مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخلا.
.103-104؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.
.265266ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

فرع

فارتعالاوفراعتلاوةفرعملا

(بهاذمءةراضح)
دعةيمالساإلاةدحولازمرحبصأوءرمعمىييلعةمالعلاهعدبأراعش
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ةفلتخملابهاذملانيبلماعتلاهيلعنوكينأيغبنيالاساسأوةدعاقوءةّيضابإلا

هبنوكسمتيملو؛نورخألاهبكسمتيامدحاولكمهفيةفرعملاب...»:لوقي

لكلبقتيفارتعالابو«تادابعلليعامجلاءادألاوكولسلايفنوكرتشيفراعتلابو

.«هسفنلهيطعييذلاقحلالثمهيطعيواًضربرخألاكلسممهنمدحاو

:رداصملا

.7ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

فرع
فورعلملا

(ةيعرشةسايس‹مالكلاملعءةديقع)

اموہللانمءاجاملكوهوركنملافالخوهوىلاعتهللاةعاطقلطم

يفءاوسوءاهئواسمكرتوءقالخألامراكمنمءهنسحعرشلانمفرعي
.لمعلاولوقلاوداقتعالاكلذ

:رداصملا

.226‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.394-392‹(قحللما)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.123/2‹ناعإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.367/16:لينلاحرش.260/5‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.4-3‹(جاهنملاةلحب)ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألا:قاحسإوبأشيفطا.

.492/4‹نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.177؛يمالسإلاهداهجيفشّيفطاميهاربإخيشلا:دمحمرصان.

e

فرع
قرعلامد

(تاراهطءهقفر
.قرعراجفنارثإجرخيةلعمدقرعلامدو.ناسنإلايفمدلاىرحبقرعلا
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وأناسنإلانمجرخنإءوضولاهبضقتنيةّيضابإلادنعسجنقرعلامدو

ثيدحلوتامرحملانممدلالعجیلاعتهللانأمهليلدو(٥لسحبسمال

ضفبقرعمدهبالسجنةضاحتسالام:لاقeيبلانُأسابعنبا

.حورحلارئاسوفاعرلامدلئمدلااذهةباثعبمدلكناكف.*«ءوُضّولا

لكلًاضوتينأهيلعفعاطقناالبناسنإلامسجنممدلاجورخرمتسااذإ

الو؛لزاعبهبايثوأهمسحلةساجنلاةباصإهيقوتعمءاهيلإهمايقدنعةالص

رهظلانيبعمجينأهلو.هتالصءانْنأيفولومدلاجورخةلاحلاهذهيفهرضي

.ةرورضلاهذهءاشعلاوبرغملانيبوءرصعلاو

:رداصملا

.28/1-29«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

باتك.149مقر41/1تاساجنلاعماج[23]بابةراهطلاباتك:عيبرلا*.

باب«ضيحلاباتك«يراخبلا.549مقر‹149/2ةضاحتسملايف[31]بابءقالطلا

.300مقر‹117/1ءةضاحتسالا

فرع

برغملاقارع
(يبرغم؛تايمست‹ةراضح)

ةمامإلامايأةيمتسرلاةلودلاةمصاعترهيتةنيدلفصوبرغملاقارع

.(م909-777/ه160-296)

‹ميظنتلاوةرامعلايفننفتلانمهبتفرعالكلذبىمادقلانوخرؤملااهامس

.اهيفةددعتملاةيمالسإلابهاذملاشياعتلو«يعارزلاويراجتلااهروطتلو

:رداصملا

.104ءنادلبلا:دمحأيبوقعيلا.
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.2/10ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا.

.258ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.

گرع

يکزاةكرعم

(نامُع‹؛كراعم‹ةراضح)

يکزاةكرعم/يكزإ:رظني

گكرع

ةضورلاةكرعم
(نامُغ‹؛كراعم؛ةراضح)

ةضورلاةكرعم/ضور:رظني

گرع

عاقلاةكرعم

(نامُع؛كراعم‹ةراضح)

كرع

اغرواتةكرعم
(يبرغم‹؛كراعمءةراضح)

اغرواتةكرعم/اغروات:رظني
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رافلجةكرعم
(نامُع؛كراعمةراضح)

رافلجةكرعم/رافلج:رظني

رع
دیدقةكرعم

(يقرشم‹؛كراعم‹ةراضح)

ديدقةكرعم/ددق:رظني

گكرع

ونامةکرعم
(يبرغم؛كراعمةراضح)

ونامةكرعم/ونام:رظني

كرع

سادمغمةكرعم

(نامُغ‹؛كراعمةراضح)

سادمغمةكرعم/سادمغم:رظني

يرع

ايارعلاعيب

.ضرألايفرمتبلخنلاىلعبطرلاعيبوهايارعلاعيب
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‹ةنبازملوقىلعىمسيرمتلابلخنلاىلعرمتلاعيب»:شيفطابطقلالاق
هنإفايارعلاعيبىمسياعونالإزئاجريغهنعيهنموهوءةلقاحملوقىلعو
مثرخآللاهترمتلجرلايطعيلخنايارعلا:بيبحنبعيبرلالاقهيفصخر
.«يلعكلقيرطالهللوقي

لختطسويفلخنلاضعبهلناكنمصختةصخرةلماعملاهذهنأركذو

تناكذإ«ضرألاىلعرمتلابلخنلاىلعرمتلانمهبيصنهعيبيف«رخآلريثك
بحاصهركيفنيتاسبلاىلإرامثلاتقويفمهلهأبسانلاجرخينأةداعلا

.هيلعيبجألوخدناتسبلا

لختلاىلعةلغلاملبهوتنيذلانيكاسملابايارعلاميبمهضعبصخو

.ذاذحلاىلإراظتنالانوقيطيالمهالرمتلاباهنوعيبيف

:اهنمطورشايارعلاعيبلو
.افازجضعبلااهزاجأواليكصرخلابنوكتنأوحالصلاودبدعبنوكتنأ

يبلانأةريرهوبأهاوريذلاثيدحللامنودوأقسوأةسمخيفنوكتنأو

.؟يسأسنعنوُوأسَةعيفارامبيفصر8
:رداصملا

.56/8-58‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

ملسم.2078مقر764/2؛لخنلاسوؤرىلعرمثلاعيبباب؛عويبلاباتك«؛يراخبلا*.

.1541مقر‹1171/3ءكيارعلايفالإرمتلاببطرلاعيبميرحتباب؛عويبلاباتك

ازرع

يزاعلا
(نامُع؛نونفةراضح)

ضرعتءةينطولاوةينيدلاتابسانملايفايعامجىّدؤتىلاةيبعشلانونفلانم
.اًرعشسامحلاوةلوطبلاوةعاجشلاناعمهيف
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ةثراوتملاةدوشنألايدؤييذلادشنماىلعقلطُتتناكاهناةيمستلالصأو

.يزاعلانفليقففللامساتراصمثةدحاوتاملكبهعمنوكراشللاددریو

هلصأيانغوأميغنتنوديرعشلاءاقلإلاو‹حدملاورخفلانوتفنموهو

ءاقلإلالوصألديجبعدبمرعاشءالوتيءةحزّرلانفبطبترميدرفنف

.الوارو«دئاصقللظفاح«يرعشلا

ةكرحيقوءةفقولكدنعهفيسرهيهتديصقءاقلِإدنعيزاعلارعاشلااذه

هٌدرتوهةدعرُتةشهريففيسلالصتبلسرتةضرعتسمةّرهبكاول
.ددحمطنيفةروثأمتافاتهةدعهءاروريستىلاتاعومجمل

:رداصملا

.15-21«ةثوروملاجذامنلانم:ثارتلاةرازو.

.79‹ةيديلقتلانامُعنونفنم:مالعإلاةرازو.

.82ۍاکرب:نورخاودايزيلوعملا.

برع

(َقلَعأ)ةبارعلاماهمقيلعت
(يبرغمةينيدمظن‹ةراضح)

(قلَعَأ)ةباّرعلاماهمقيلعت/قلع:رظني

برع

ةبازعلاةقلح

(يبرغم«ةيوبرتمظنءةراضح)

دنعاهلنأالإةرادتسالانميهوةيبرعلاةيوغللارداصملايفةفورعمةقلحلا
/ه7ق):يجردلادمحأسابعلاوبأاهفرعي.اصاحخايحالطصاعمةّيضابإلا
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ءريسلامهنقليو«ملعلامهملعيخيشلاىلعلمتشتةعجمسا»:اُهَأب(3

مُمأكف...مهنمدحاولكىلعهللاحتفيامبسحب«نيدلايفمهرصبيو

.«نوقرتفممُهأولونوقلحم

ةيركيبأنيملسمةديبعيبُأاملادهعنمًادبتءةّيضابإلادنعملعلاتاقلحو

يدزألاديزنبرباجمامإلادهعيفكلذلبقاروم8/ه2نرقلايفيميمتلا
وهوريغصلانبادحبذإةدلعتموةرمتسمملعلاقلحتلظو.م7/ه1نرقلايف

لإىتنم...»:لوقيفةيضابالاقلحنعثاحتي؛«ترهيتيئةيضابالاريغنم

.«...ةرظانمفطلأهورظانوهوبرقمهريغنمةيضابإلاقلح

اهريغكةرجهللىلوألانورقلايفةّيضابإلاتامسنمةمسملعلابلطناكف

ةدیبعبأنمزيملعلاتاقلحتناكاذإف‹ىرخألاةيمالسالابهاذملانم

تاقلحنإفةقحاللاوداهطضالانماًيفختةيّرسةعيركيأنبملسم

ةلحرميفمممأل؛ةّيضابالاريغلةحوتفمتحبصأةّيمتسرلاترهیتبملعلا

اولظو«نامتكلاةلحرمىلإةّيضابالاداعةلودلاهذهتطقساًمْلو«روهظلا

وأديرحلاوأنيحردوأةبرجوأةسوفنبمهقطانميفملعللنوسلجي

م10/ه4نرقلاةليطملعلاقلحتّرمتساومهبهذمءاقبوةوعدلاوملعلا

.ماظنانوکینأريغنمدقعت

ريسنودنملئاوآنموهو«هتريسيفنالجراولایحیِءايركزوبارکذدقو
اهيلإاعدوةقلحلاسيسأتيفركفنملّوُأنأ«ىمالسإلابرغملابةّيضابإلا

هللادبعابأخيشلااوملک»:كيمالتلانُأو‹يسارهيلاروسميبانبليصفءايركزوبأ

امهنودوارياوثکمف«عنتماو...يبأفةقلحمحلدقعينأ-يسوفنلاركبنبدمحم

لأسُيالنأطرشىلعمهاجأف...هنماوسأيبنأاوداکىٌحمهيلعبأفهللاءاش
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يبأنبسنويمساقلايبأىلإخيشلالسرأفرهشأةعبرأيضمتىحبيجيالو
ةدلب-غيرأيفمهتيحانىلإهمودقبمهملغيهعمنمويليلولا(نكزيو)نوجزو
رفحيفمساقلاوبأذحأف.ةقلحللذيمالتلاهيفعمتجياًراغهلاوئيهينأو«سرمعا

هلدّعقيذلاببسلاوهاذهو«هذيمالتوهللادبعوبأخيشلامدقفهرفحفراغلا

.م1018/ه409ماعكلذناكو««ةقلحلا

لكشيفمهخيشىلإذيمالتلاسلجيثيحبءةضحةيملعةيوبرتتأدبةقلحلاو
يعامتجاماظنةباثعبحبصيلروطتامناعرسماظنلااذهنأودييو.ةيرئادةقلح

.طسوألاوندألابرغملادالبباهقطانميفةّيضابإلاتاعامجلليسايس

ةقلحلاخويشىلعرصتقامثءةقلحلاذيمالتىلعقلطأفةباّزعلاحلطصماما

.كلذدعب

:رداصملا

.252-255َةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.2831‹(خم)ريس:ينايسولا.

.ظ102«(خم)ريس:يقاكلادبعرامعوبأ.

.170-169‹4/141‹خياشملاتاقبط:يييجرالا.

.218‹208-207«ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا.
.384«ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.38-37مبسلاندما.39؛حافكدلببازم:ميهاربإيأالط.
.56185222-55كيرحجلابةّيضابإلا:حلاصةيجاب.
يفةّيضابإلا)2ح.97-98‹(ةأشنلا)1ح؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىييلعرمعم.

.170178199-1/171‹(رئازجلايفةّيضابإلا)4ح.2/138«(ايبيل
173317-118182-7479123-70‹64هةباّرعلاماظن:يريبعجلا.
.27101ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
91-87-84-83«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.
.8-11ةبارعلاةقلح:دّمحمرصان.

- 699 -



نيعلافرح

.104ء93ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.174طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.175/1-178ةباّرعلاماظن:لاصيوامسا.

.224ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحوت.

.3131133‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Ben youcef B. : M'zab, 50. .
Benkari Naima: L’influence de 1'Tbadisme, 23- 24. .

Fêldessy: Entraide et solidarité, 17. .
Lewicki : Halka, 98. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 31- 32. .

برع

ةبارعلا

(يبرغم.ةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

فرصناوهکرت:ءيشلانعبزعنمقتشموهويبازعهدرفمعمجةبازعلا
ةيغيزامألابوءةرخآلانعةلغاشلاةيويندلارومألانعدعبنملريعتساونع

.(ْباَّرعُأ)هدرفم(نبارعإ):لاقي
‹عوضوملايفبتكنمبلغأهنعهلقنوييجردلاهفّرعامكيبازعلاو

اهيلعظفاحوريخلالهأبحاصوملعلابلطوقيرطلامزالنملك»وه
يفكلذوءاياوفرعلاوحأوءامباودرفناتامسفنصلااذوءامهبلمعو

مهداروأومهمايقومهمونتاقوأومهسابلومهتلكاؤموممباطخومهتيمست
الدودحوانوداتعينيناوقكلذيفمهدنعو«مهدابعومهمايصو

.اعوطتاهبنوعلطضيىلاماهملابمايقلاةباّرعلاىلعو««اهنوزواجتي

ركبنبدمحمهللادبعيبأمايأىلإحلطصملااذهلامعتساةيادبدوعت

الوم11/هك5نرقلايفاهنيناوقبّتروةقلحلاسسأامنيح«يئاطسرفلا

.اذهانمويىلإةمئاقلازت
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ِ:رداصملا

.252-255ءَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.2831‹(خم)ريس:ينايسولا.

.ظ102‹(خم)ريس:يفاكلادبعرامعوبأ.

.170-41169‹4/1خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.218‹208-207ءةاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.384ريسلا:دمحأيخامشلا.

|.38-37مبسلاندملا.39؛حافكدلببازم:ميهاربإيألط.

يفةيضابإلا)2ح.97-98‹(ةأشنلا)]ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.199‹178‹170-1/171«رئازحلايفةّيضابإلا)4ح.2/138«(ايبيل
.173317-118182-123‹79‹74-70‹64ةبارعلاماظن:يريبعجلا.
.27101ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
.91-87-84-83«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.
.8-11قباَرعلاةقلح:دّمحمرصان.

.174طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.175/1-178ةباّرعلاماظن:لاصيوامسا.

.133‹131‹113«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.83-76ءةّيضابإلاةينيدلاةرامعلا:جاحلايفورعم.

Benkari Naîma: L’influence de l'Tbadisme, 23-24...

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 19. .

Fêldessy: Entraide et solidarité, 17. .

Lewicki : Halka, 98. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 31- 32. .

بزع

ةبازعللىلعألاسلجا
رئازجلا/نالجراووبازمءةيئاضقوةيعامتجاوةينيدمظنةراضح)
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برع

ةبارعلاماظن

(يبرغم‹ةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

تاحلطصماهلكءةبازعلاسلجبوةبارعلاةئيهو«ةبازعلاةقلحوقبارعلاماظن

.ماظنلاروطتلحارملثمتاهلصأيفيهو«تافدارتمعجارملايفلمعتست

ةيضابإدنعنامتكلاكلسميفروهظلاةمامإماقمموقتةئيه:ةباّرعلاماظن

.بوغللا

ةنسيئاطسرفلاركبنبدمحمهللادبعوبأوهماظنلااذهًاشنأنملّوأ

ةنيدمبرقرَمْعَأةدلب)يرئازحلابونحجلابغيريداويفم1018/ه9

.(ايلاحترقت

:وضعلانوكينأماظنلااذهبقاحتلالايفطرتشيو

اسكايداتم-
.ملعلابلطيفاًرمتسم-

.قاوسألاىلعدّدرتلارثكيال-

.بايثلافيظن-

.سفنلاءاوهألبيجتسمريغبلقلابيط-

.هللاباتكلاظفاح-

.(ناوريإ)ذيمالتلاةئيهءامدقنم-
.نيملسملاةمدخوهللاليبسيفةيحضتللاًدعتسم-

.ركنملانعاًّيهان«فورعملاباًرمآ-

.قحلالوقيففعضيوسانلاىلإجاتحيفةقافيذريغ-

:مهفئاظوبسحبمهاوضعرشعيانمابلاغةباّرعلاسلبنوكتي

- 702 -



نيعلافرح

.ةءاربلاوةيالولانلعيوريكذتلاوظعولابموقيةقلحلاخيش-
.دجسملايفجاوزلادوقعىلعفرشيوةعامحجلامؤيةالصلامامإ-

.هبايغدنعمامإلابونيوةالصللنذؤينذؤملا-

.هفاقوأودجسملاكالمأىلعنافرشيدجسلملااليكو-

.(يقفَل)رضاحلاىلعنوفرشيرضاحلاوئرقم-
.مهتفدومهنيفكتوىتوملالسغنولوتي(نديريسْمإ)نولاّسغلا-
.لزاونلايفلصفيدلبلايضاق-

:ةبازعلاماظنماهمنمو
.ةيسايسلاوةيداصتقالاوةيفاقثلاوةيعامتجالاوةينيدلاعمتحجانوؤشبةيانعلا-

.ارييستوءانبدجاسملاةياعر-

.فاقوألاىلعفارشإلا-

.ميلعتلابلفكتلا-
.ةبسحلاطباوضقفوقوسلاةبقارم-
.ةءاربلاوةيالولاديسحب-

.ةأرملانوؤشبقلعتياميف"نيديريسُميت"ىمستةيوسنةئيهعمقيسنتلا-
محلوهفصويفريسلاباتكفلؤمضافأ؛دّحوموصاخسابلةيازعلل

يداوندمنمةنيدملكيفوكجسلملاب(تيانمات)ىمسيهيفنوعمتجيرغم
ايلعةئيهيفنولثمموءامبةصاخةقلحةيضابإلانمیرخأتاعمحتوأبازم

.دیعسيمعسلجمبازميداويثیمست

نماهریغوسنوتبةبرجوايييلبةسوفنلبجنملكيفماظنلاذهرتدنا
انمویىلإرئازحلابنالجراووبازميداويٿامئاقلازيالهنکلو«برغملادالب
.ددعلاوماهلاوطورشلايفروطتعمءاذه
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:رداصملا

.252-255ءةّمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.31‹28‹(خم)ريس:يننايسولا.

.ظ102‹(خم)ريس:يفاكلادبعرامعوبأ.

.170-169‹4/141‹خياشملاتاقبط:يجردلا.

.208218-207قاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.384‹ريسلا:دمحأىخامشلا.

.134-133«(خم)«نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.738‹عبسلاندملا.9؛حافکدلببازم:ميهاربإيالط.

.194-193/1‹كيرحلابةّيضابإلا:حلاصةيحاب.

يفةّيضابإلا)2ح.97-98‹(ةأشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
.178199‹170-1/171«ىئازحلايفةيضابإلا)4ح.2/8ایی

.173317-118182-123‹79‹74-70‹64ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.27101ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.8791ء84-83«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.8-11ةبارعلاةقلح:دمحمرصان.

.104ء93«ةراضحلاٌلظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.174ءطسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.175/1-178هةباّرعلاماظن:حلاصيوامسا.

.224‹ةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.133‹131‹113‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 19. .
Lewicki : Halka, 98. .

رزع

ريزعتلا

.دحاهيفسيلواعرشةردقمريغ«بنذىلعةبوقعريزعتلا
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ةكيرحاعنملةحلصمهاريامبسحيضاقلاوأمكاحلاىلإلوكومريزعتلاو
.سانلانيمأتوةانحلاعدرو

.مامأإلانادقفدنعنامتكلالاحنيملسملانوؤشىعرينمهبموقينأزوجيو

.اطوسنيعبرأىلعديزيالنأمهضعبطرتشاوءدحلاغليالأريزعتلايفلصألا

.ريزعتلادحنعجرخامنمضو«بيتتساريزعتلايفمكاحلافرسأاذإ

.اهتمرحلةاعارمدجسملايفريزعتلاماقيال

:رداصملا
429/8436/13؛350/7؛110‹88/6؛303/5؛لينلاحرش:بلطقلاشيفطا.
4

.422«يبرعلابرغملايفءاضقلا:ميهاربإزاب.

زرع

زيزعلا
(مالكلاملع‹ةديفع)

:هيناعمنمو؛ىلاعتهللاءامسأنمزيزعلا
.ةلذملاهيلعيرحباليذلا-

.هتمقنيفديدشلا-

.ريظنهلدحجويال

نأكلذميكحلاظفلامّدقتمميركلانآرقلايفزيزعلادريامبلغأو
.تمّلقفةيلختةرعلاو«ترخأفةيلحتةمكحلا

:رداصملا

.21؛تالاهحلاحرش:ياكلادبعرامعوبأ.
.ظ110/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.
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ءامسأحرشيفىسألارخذلا.472/14475؛264/1ءريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.
.60‹؛نێیسحلاهللا

لرع

مامإلالزع
(ةيعرشةسايس‹ةراضح‹ةديقع)

مزع
ةميزعلا

(هقفلالوصأ)

نعرظنلاعطقب؛عرشلايفيلصألامكحللمساانبةعزعلايلاسلافرع

.كرتلابولطموألعفلابولطمهنوك

.دابعلاراذعأىلعْيبمريغءادتباعرشاموأ

.نيفلكملاراذعأهيفىعارمففخممكحيهوةصخرلااهلباقيو

ءةحزعلامأةصخرلاليبقنميهلهماكحألاضعبىلإةرظنلافلتختو

ءاهكرتزوجيالةمزعةّيضابإلاروهمجاهاريفرفسلايفةالصلارصقلثم
مدعىلعلدفطقرفسلايفةالصمتيملييبلانأكلذيفمهدنتسمو

هلعفوأهلوقبكلذ8فيبلاحضوألةصخرناكولوءرفسلايفمامتإلازاوج

مليبنلانألةصخروهفرفسلايفنيتالصلانيبعمحلاامأةدحاوةرمولو

.ريسملاهبدجاذإالإعمجينكي
زاجأةعيزعهلعجنمفءةعيزعمأةصخروهلهمميتلايفاوفلتخاكلذكو

ءاضقلابجويملو«رثكأوأمويةالصولوثدحيملامهبيلصينأمميتملل
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هلعجنمو.قورسموأبوصغمبمميتوأءةيصعمرفسيفمميتنمىلع

.ةعيزعالةصخرمميتلانأىلعنورثكألاو.كلذسكعبىضقةصخر

:رداصملا

.371/1378‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.257/3‹لامآلاجراعم.216/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

149/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.13ءةصخرلاوةعزعلا:رصانيرجحلا.

لحفلابسع
(تالماعمءهقف)

.لحفلاءامىلعقلطيو«بارضلاوهلحفلابسع
امعىنةَيبلانأللحفلابارضىلعذخؤييذلاءاركلاوه:موقلاقو

.باودلاهببطاخملاناكلعفلاىلإهجوتييهنلاناكولوء"لعفلانعذخؤي
ىلإةّيضابإلابهذفهؤاركامأ.لحفلابارضعيبزاوجمدعىلعءاهقفلاقفتي

.كلذىلعةدقاعمالببارضللهلحفيطعيلةيدههليدهينأزوجيوزاوحلامدع
:رداصملا

.398-397/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.62/10لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.2164مقر‹797/2‹لحفلابسعبابقةراجإلاباتك:يراخبلا*.

رکسع

ركسعلا
(ةيركسعمظنءةراضح)

ىلعليلدلاو‹ةسوفننماوناکءالؤھبلاغوءةيضابإلاونييمتسرلانار

نيدلااذهماقانإ»:متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلالوقكلذ

- 707 -

 

 

 



نيعلافرح

‹ركسعلالهأمه»:ريغصلانبالوقيامك.«ةتازملاومأوءةسوفنفويسب

.«مسالااذهبنومستينييسوفنلانمترهيتيناکنملجو

ةطلسلاهنمدوصقملانأودييوءةينامعلاةيخيراتلارداصملايفحلطصلملااذهدرو

.عافدةمامإةلاحيفةمألاتناكاهيفتدرويلاتاقايسلانألةيركسعلا

:رداصملا

.38«نيبمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانيا.

.155-154‹141‹ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.207‹205‹204‹1/198ءنايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.134ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

م
رسک

تمشعان

(رئازجلا/نالجراووبازم‹ةيعامتجامظن؛نارمعءةراضح)

.نيتنكاسءاتوءاروكعبةروسكمنيشف«نيعلاناكسإوءةدودمللاءاتلاحتفب

ةريشعلااهيفميقتةيانبىلعةلالدللتريعتساوءةريشعلايهةيبازملالصأيف

اهكکسامتنمضيمءاهریغو؛ميلعتوءاهئانبألحارفأو‹«تاعامتجانم؛اهتطشنأ

.تبجحلا:بازمندمضعبيفكلذكىمستوءاهدارفأنيبلصاوتلاو

:رداصملا

.36‹عبسلاندملا:ميهاربإيالط.

0.161-160ءيعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

FÖldessy: Entraide et solidarité, 88-99. .

م
رسک

ةريشعلاراد

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظن؛نارمعءةراضح)
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ةريشعلافيرع

(ةيعامتجامظنةراضح)

ةريشعلافيرع/فرع:رظني

ک رشع

ةريشعلاسلجم

رئازجلا/نالجراووبازمةيعامتجامظنءةراضح)
.ةريشعلاتاكلتممونوؤشةرادإىلعفرشيبختنموأنيعمسلحب
فالتحخاويخيراتلاروطتلابسحةدعغيصبسلجماذهنيوکتمتي

:كلذنموندملاورئاشعلا

.ناديملايفةيلاعفلاورمعلاةاعارم-

.ليثمتلارابتعابنييعتلا-
.ةماعلاةيعمحلايفعارتقالا-

بسح«رهشوأعوبسألكماظتنابايرودهتاسلجةريشعلاسلبدقعي
.فورظلااهيعدتستةئراطتاسلجدقعيدقامك.ةريشعلك

:هماهمنم

ىلعهدرمتوهباتعدعبمهدحأیدامتنإفةريشعلاءانبأكولسةبقارم-
.هقحيفةءاربلارادصإلةباّرعلاةقلحىلإهرمأعفريهتريشع

.يمسرلاءاضقلالصتنألبقاهئانبأنيبتافالخلاضف-
.مهنمءارقفلاةدعاسموةريشعلاءانبأجاوزنوؤشىلعفارشألا-
اهئانبأميلعتةعباتموةاكزلاعيزوتونيجاتحلاولمارألاوماتيألابلفكتلا-

.مهجيوزتومهنيوكتومهفيظوتريبدتو
.اطخلالتقلاةيدماكحأقيبطت-
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.هلهأبلفكتلاوهيفسلالاومأىلعرجحلاورصقلاىلعءالكولانييعت-

لفاكتلانمضياملکویادوالدعقوقحلانامضوتاكرتلاميسقت_

.نييعامتحجالانماضتلاو

ةعيبطوخيراتلاربعاحضاواروطتنالجراووبازميفةريشعلاماظندهش-
.ةيرادإلاهتايلآثيدحتىلإةجاحبلازيالهنأالإرئازحلاىلعةبقاعتملاةمكاحلامظنلا

:رداصملا

.240‹236‹233/1ءةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.549/2‹(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.115-114قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.48-47ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.55-54ةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

.172-170هَةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.24849؛بازميبخیرات:فسويديعسجاجلا.

.57-55‹يداّرقلاخيشلا:دّمحمرصان.

.213طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.36‹عبسلاندملا:ميهاربإيألط.

.1/283ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.311ءةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

0.161‹160‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 23-24. .
Donnadieu: Habiter, 9. .

Fêldessy: Entraide et solidarité, 26, 125. .
Merghoub Belhadj: Développement politique, 27- 28. .

هک
سس

شاشعألا
(يبرغمءةيعامتجامظنةراضح)

وأذاخفألاوألئابقلاعومحجبعميشرعلاوهو«شاشعأهعمج«درفمشعلا

.بازميداويفاضيأعملااذهبمدختسيناكوءةسوفنيفنوطبلا
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اهمأتحتربكتوتبنتلئاسفنمةعومجمىلعاضيأحلطصملاقلطيو

.ةيهقفماكحأالوةريبكلاةلحختلا

:رداصملا

.ةظحالم:ميهاربإيالط.

مصع

ةمصعلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

؛رشلالعفنعهدعبيهللانمفطليهوءةّيصعملاىلعيبلاةردقمدعيه
نأالولوإط:ىلاعتلاق‹ناعيإلاىلعهبلقتيبثتبو«؛قیفوتولضفوهنمنع

.14:ءارسإلاةروس)هاليلقايشمهينكرتتدكدلكاتب

.هللانمقيفوتيهامّنِإءاّيرطفواًيقلخازجعةمصعلاتسيلو
تبثيايعمسليلدالهّنَأل؛رئابكلاورئاغصلانمموصعمريغةثعبلالبقيبلاو

.رئابكلايفهعوقومازلتسامدععمهتمصع

:لاوقأةئالثىلعةمصعلافةءوبنلادعبام

.ةيضابإلاروهمجلوقوهو؛ةّيصعميأنماقلطمموصعم-1
.بطقلادنعححارلاوهو؛رئاغصلانودرئابكلانمموصعم-2

.قيراعتلاويملاسلالاقهبو؛رئاغصلاسيسخنمموصعم-3

:رداصملا

.شماه4‹عضولا:ييوانجلا.

.178/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.54نیروغبتلوصأحرش:بطقلاشيفطا.
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.225‹224«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.77تومحلاكلسملا:ييراعتلا.

.118/1«داقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.75/1-76ىارسالاةروسريسفت«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.89/1ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.235237‹؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.47فارماةياعغحرش:دیعسيبوُنَقلا.

ةموصعملاةبتكم

(يبرغم؛تافنصم؛لارمع‹ةراضح)

مضتو.مُتأشنذنممهنيواودومهبتكوةيضابإلارداصمتاهمأيوحتتناك

.رداصملانماهريغ

دعبم909/_ه296لاوشيفترهيتلخدالىعيشلاهللادبعوبأاهقرحأ

.باسحلامولعيفةصاخبوابنكاهنمىقتنانأ

:رداصملا

.163ءَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.94/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.293َةيضايرلاراهزألا:نورابلا.

.3/397‹ريبكلابرغملاخيرات:زوبد.

.289«ةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.

.248طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.59ص‹(لاقم)‹يمتسرلاخيراتلاایاضقنم:یسوملابقل.
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يصاعملاطاقسإ

(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

اُمأو؛حوصتنلاةبوتلاطرشبرئابكلايفنوكيو«بونذلاهللانارفغوه

يفداهشتسالاوأ«ىفطصملاةعافشوأ«تانسحلابوأاضيأةبوتلابفرئاغصلا

ملط:ىلاعتلاقءاهيلعرارصإلامدعطرشبفلانموفعبوفلالییس
نإ:لاقو‹(135:نارمعلآةروس)هنوُمْلْعَيمهواولعَفامىلعاور
.14:دوهةروس)تاعيملاهذتاَسَحْلا

:رداصملا

.161/2«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.50/7ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

یىصعک

ةيصعلل'
(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ًدَعَتَيَوُهلوُسَرَوهللاصْعينمو:ىلاعتهلوقل«هبهللارمأامةفلاخميه
¢(14:ءاستنلاةروس)نھباذَعلَواهيفاًدلاَخاراتهلْهدودح
ءةريغصلاوأكرشلااهبداريدقو«بلاغلايثةريبكلاىلعةّيصعللاقلطتو
.ةئيسللةفدارميهو

عونبسحهللادنعهتبوتوهبهللارمأامريغراتخايذلاوهيصاعلاو
هديعوفّرصملايصاعلاامأ؛كرشلاىوسةّيصعملكرفغيلاعتهللاوةيصعلل
.نيهملاباذعلاونيبلالالضلا

:رداصملا

.334/1‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.
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.25عضولا:ينوانجلا.

.02‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.255‹(ةمدقم)د«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.190/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.104/6«ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.42/17؛581‹121/16؛388/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.193‹192/1تاشرإلا؛52«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.326/12«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.65ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهح.

.272-276‹رمعمىحييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

ةيدضاعلا

(نامُغةعارزةراضح)

ءةيقاسلادضاعىلعيقأتو«ةرشابمجلفلاةيقاسنماههايميلاةلختلا

.ةيقاسلاةاذاحمىلعمقاولاليخنلانمميقتسملارطسلاوهدضاعلاو

اهنيبنوكييلاةلخنلايهليقوءرطسلاسفنيفةلخنلاةيدضاعلاو

.اهعطقنكمأليخنلارطسنعةلخنتلاماذإو.عرذأةئالثنملقأةيقاسلاو

.مويلاىحالوادتمحلطصللالازيالو

:رداصملا

.120‹17/107؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.(ةلباقم):ناميلسيهيوللا.
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لضعملاثيدحلا

(ثيدحءهقف)

عمرثكأفناناهتاورنمطقسامهنأبيلاسلاهفرع:لضعملاثيدحلا

نانثايباحصلالبقهتاورنمطقسام»:هلوقبشيفطابطقلاهفرعو.يلاوتلا

اموهوشقةباحصلاةقبطدعبطقسلانوكينأطرتشاف«يلاوتلاعمرثكأف

.ثيدحلاحلطصمءاملعدنعدريم

.يعباتنعيعباتهلسرُامهنأبيرهطمهفرعو

.الضعمعطقنملكسیلوعطقنملضعملكف.عطقنملانمصاخعونوهف
الاديدشافعضهفعضل؛هقفلاوثيدحلالهأدنعلضعملابجتحيالو

.رخآقيرطبهدنسلصتينأالإ؛لمتحي
:رداصملا

.15/1ءةنامضلاءافو:بطقلاشيفطا.

.52/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.18‹؛ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

لضع

لضعلا

.ةريبكواملظوهوءاهئفكبجاوزلانعاهيلولاعنمةأرملالضع عفرتنأااهيلواهلضعييلاةأرملانأيليلخلادمحأوشيفطابطقلاصن
ريغنمعنتمانإاهجيوزتىلعيلولايضاقلاربجيفيعرشلاءاضقلاىلإاهرما
.اهجيوزتمكاحلایوتيوُقعامجللاوُكعبألايلولااهجوزيوُرذع
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:رداصملا

.112/6ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.25/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

وضع

ءاضعألاةاش

(اياصوءهقف)
ءاضعألاةاش/هوش:رظني

یطع

ةاطاعملاعيب

(عويب؛هقف)
نودنيعيابتملانيبنمثلاوةعلسلالدابتبمتيو‹عيبلاروصنمةاطاعملاعيب

.امهنيبلوبقالوباجيإبقطنوأظفلت

.سانلانيبهبلماعتلارارقتساوهبفرعلانايرحبءاهقفلاروهمجهزاجأدقو

.تارقحلنمةريسيلارومألاييفالإةّيضابإلاروهمجهعنمو
:رداصملا

.249/3-251‹(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.607/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

تبمع

باقعلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةمئادلاراتلابءةرخأآلايفهللاءازج:وههدابعنمةاصعللىلاعتهللاباقع

الوءالتبانوكيدقواباقعنوكيدقفايندلاباذعامأالعاطقنااليلا

.يلقنليلدبالإباقعهنأملعي
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.¢

يدشهللانأاوُملعاولط:ىلاعتلاق؛املظالءالدعهللانمباقع

ملعلاو»:هلوقبةيآلاهذهىلعبطقلابقعو«25:لافنألاةروس)باقعلا

.«ةفراقملانعمكعنعيكلذب

:رداصملا

۰.67/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.و45/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.439/1ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

داقتعالا

(مالكلاملعءةديقع)

:اهنم«حلطصمللفيراعتةعتدرو

قباطنإٌقحوهوركذولضيقنلالمتحيىعمىلإسفنلالوصو-]
.قباطيملنإلطابو«عقاولا

قيدصتلاوءهُعرفناسللابقيدصتلاو«لصألاوهو«نامبإلاوهداقتعالا2
.ناسللاغرفلعفلاب

تويثبوأ؛ةدّربةروصبامزاجهوك-هبٌصتخانلبحولملاعلاوه3
ريغوأاقباطممزاجريغواامزاجناكأءاوسقيدصتلاىلعقلطيو...هيفنوأرمأ
؛قبالطمريغمکح:هبال؛بكرلللهجاهتحنجردنيف‹؛تباثريغوااتباٹ«قباطم
.ريغلالوقدرج.هيفنوأرمأتوبثبمزجهتل؛ديلقتلااضيأهيفجردنيو

نالجراولامسقوءاقحناكاذِإتاقتعألاىلعملعلاةّيضابالاقلطيدقو
داقتعاو‹قارفألاداقتعاو؛ناعإلا:سمخىلإرودصلاورئامضلاييتاداقتعالا
.حابملاداقتعاوءاطخلاداقتعاو«بهاذملا
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:رداصملا

.5-2/4«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.40‹قئاقحلا:يداربلا.

.9فاصتإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.37«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.155/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

لاؤسلاداقتعا

(هقف‹ريسفتمالكلاملع‹ةديفع)

.لاؤسلاداقتعا/لأس:رظني

كمع

دقعلاولجلالهُ

(يبرغمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

دقعلاولحلالهأ/للح:رظني

صع

ةبحصلادقع

(تالماعم.هقف)

امهنملكنممزليوءةسارحلاوةقفّرلانمضتينيصخشنيبمربيدققعوه
وأقرحوأرئاطوأةماهوأعبسوأةميهبنمرضلكهبحاصنععفالا
.اعربتةبحصلانعفلتخيو.كلذريغوأمدهوأقرغ

رفسلاوأرضحلايفءةبجاوريغوأةبجاوةدابعوأحابميفدقعلانوكيو
.قبآلاوزشانلاويغابللةبحصلاتبثتالوءةيصعميثناكنإدقعلامزليالو
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؛كلهىحهکرتاذإف؛بوحصلملانعيلختلازاوجمدعهماكحأنمو

ناويحوأناسنإنمرضلاناكاذإالإ؛نامضلاهمزلوضعهنمفلتوأ

ملولوهکرتدرجعمثالاهقحليوةرافكهتمزلو«هبحاصهيلعردقيكولم

ةنامألاظفحوةنامألاكريصيةبحصلادقعببوحصلملانأل؛ررضتي

.ةريبكاهتنايخو«ضرف

.ةثرولانمناكنإهنريملنامضهنمحصيالنعيبوحصللاكلهنإو

:رداصملا

652/14-654«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

دلا
(نامُغءةعارز؛نارمعةراضح)

«فرغاهيلعوةفقسماقيرطكرتوةينبألانمفطعاموهودَقَعاهدرفم
.اراشةملظمهبشنوكتامةداعو‹قفنلاهبشتةفوقسمتارمملكشتل

ناعمدوقعللوىئازحلابةيبازملاةرامعلايفْتفيكّسَبهبشاهدوقعلاو
:اهنمنامعبةحالفلاماظنييىرحخأ

ةدعاهكالتمايفكرتشيو«ليخنىلعةيوتحلايحاوضلاةعومحب-

.يقاوصلاحلطصمنمصخأوهوصاخشأ
.اسوقلكشتيحاهنيباميفليخنلافافتلا-

:رداصملا

.259ءَةمْعلافشك:يوكزإلا.

.143/2‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.
.(ةلباقم):كرابميدشارلا.
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ةديقعلا

(مالكلاملعءةديقع)

.كشلااهطلاخيالءاخساراتوبث«؛بلقلايفةتباثلائدابملاةعومحجبةديقعلا

قيدصتلاوءهرمألعوضخلاوميلستلاوللابنالايهةّيمالسإلاةديقعلاو

ةّماتلاةعاطلاوءفّللادنعنمٌقحهنأهبءاجاموكدمحمةلاسربمزاجلا

.نلعلاورسلايفيهاونلابانتجاو«هلوسروهللارماوأل
َ ۳ 2

ىلإامتاياغيفيهتنتةهجو ريقحلاوليلحلاو«ريبكلاواهتمريغصلا هروص

.هلٌماتلاناعذإلاوفلللماكلامالسإلا

اذهبييهو«ناكرألابلمعو«ناسللابلوقو«نانجلابقيدصتةديقعلاف

.نامإلانعمفدارتموهفملا

نآرقلافتلمتكادقو.ةلالدلايعطقتوبثلايعطقبالإةديقعلاتبثتالو

:رداصملا

.أ‹(ةمدقم)«رونلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.91-74كيحوتلاةديقعحرش.دعبامف3‹(خم)نيروغبتلنيدلالوصأحرش:بطقلاشْيفطا.

.51-41«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.9‹قافتلاةرهاظ:ورمعيمانلا.

.1ءةديقعلايفسورد:يمايرلا.
4

رفع

رقعلا

.ةهبشءطووأباصتغاىلعىطعيام؛نوكسفمضبرَقُعلا
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ى
.ةهركمةغلابوأةمأوأةنونحبوأةيبصبانزلابرقعلاتبثيو

اركبتناكنإةيدلارشعوءايتناكنإةيدلارشُعفصنوهو

.ركبلاةمأللةميقلارشعوبيلاةمأللةميقلارشُعفصنو

.اروهقماغلابوأناكالفطربدلايفطونملةيدلارشُعفصنو

:رداصملا

.784/14؛138/6«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.160/2«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

لقع

ةلقاعلا

.هيبأةهجنمهتبارقيألجرلاةبصعمهةلقاعلا

.دمعلاهبشوإطخلالتقيفلتاقلانعةيدلالّمحتاهمهأماكحأةلقاعلابطبترت

ءهباصلافيفختولجرللةاساوم*ةيدلالمحتةلقاعلا8ييبلامزلأدقو
نبةريغملاثيدحلكلذوءةلزانلاهذهلثممهبتلزناذإسانلارئاسلانيمأتو

.*«ةَلقاَعلاىلعةيدلاب$هللالوُسَریَضق»لاقةبعش

.هيفوصمالويناجلاهبرقأامالوكمعلالقعتالةلقاعلا

رشعفصننعدازامهنأىلإضعبلابهذفةيدلانمةلقاعلاهلمحتتامامأ

امفةيدلاثلثهشرأناكامالإلمحتتالاننشيفطابطقلاحجروءةلماكلاةيدلا

.ايبصناکنإهيلووأنالاىلعفكلذنعصقنامامأ«قوف

عمائيشيطعيال»:شيفطابطقلالاقفةلقاعلاعميالالمحتيفاوفلتخاامك

.«ەهليهنملاهلصويوةلقاعلانماهعمجيءاهعمجريغهيلعسيلوةلقاعلا
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:رداصملا

.497/2500507؛عماحلا:ةكربنبا.

.133/15-79/14134؛466/13؛4539/6274/10؛259/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.37مالسإلاءوضيفنيمأتلادقع:دمحمجاحلابخيشلا.

:دوادوبأ.2633مقر‹879/2ةلقاعلاىلعةيدلاباب«تايدلاباتك:هجامنبا*.

.4572مقر‹191/4نينجاةيدباب«تايدلابانك

سکع

سكعلاسايق
(هقفلالوصأ)

سكعلاسايق/سيق:رظني

فکع

فاكتعالا

(تادابع,هقف)

.نمزلانمةدمةدابعلاةينبدجسملايفثوكملاوهفاكتعالا

رخاوألارشعلايفةّنسو«هبرذننلبحاوو‹؛عوطتمللهيلإبودنموهو
.ناضمرنم

نأىلإنورثكألابهذف«فاكتعالاهبحصياملقأييةيضابالافلتحخا

ابرقتمدجسميفماقأنملكنأىلإبهذةكربنبانأالإ؛مويوةليلهلقأ

قیرطنمفکتعممساهللصحو‹نيفكتعملاةلمجيفلخدكلذبهللالإ

.ةعيرشلاوةغللا

رحتلاورطفلاموييفحصيالكلذلرثكألادنعفاكتعاللطرشموصلاو

.كشلامويو«قيرشتلامايأو
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هيفماقتدجسميأيفكلذنوكيودجسللابالإلجرلافاكتعاحصيالو

نإةعامحلاهيفماقتالدجسميفولوهزاوجىلإضعبلابهذوءةعامجلا
.هريغيفةعامحلاةالصىلإجورخلافكتعملاطرتشا

نكلمرحيذوأاهجوزعمدجسملايففاكتعالاالزوجيفةأرملاامأ

.ةالصلاىلعاسايقلضفأاهتيبيففاكتعالا
:رداصملا

.37/2«عماحلا:ةكرينبا.

.224-219/2225-220‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.446-447‹439/3-440‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.232254259273-233‹226‹223/18‹لامآلاجراعم:نيدلارونيللاسلا.

الع

ةبازعللىلعألاسلجنا

رئازجلا/نالجراووبازمءةيئاضقوةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

ديعسيمعسلحب/ديعسيمع:رظني

قلع

(قّلَعَأ)ةبازعلاماهمقيلعت
(يبرغم؛ةينيدمظن؛ةراضح)

يفىوصقلاةغيصلاوهوءةيدجسملامهماهمبمايقلانعةباَرعلاعانتماوه
.ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألا

يصعتفةباّرعلارماوأىلعبازمندمنمةنيدميثةذفانةعامجدّرمتتدقف
.اهذيفنتورماوأللعايصنالانمعنتتومهارارق
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دجسلملاةمزالمةبازعلالعفدرنوكيءعقياماردانوءاذهلثمعقواذإف

بيجتسيىحءةفولأملاملامعأباوموقينأنودةماعلاهجويفهقالغإو

اوعاصنيفةّماعلانمةيرثكألاطغضبوأمهنمءالقعلالخدتبمهمكحلساّنلا

.نيبئاترماوألل

قيلعتلابتهتناةوارغميبيفتعقوةدحاوةلاحينايسولاركذدقو

.كلذدعبعايصنالاىلإتضفأفروكذلل

ةيحانلانمنكلوةعيرشلاماكحأعمايرهاظبسانتيالدجسلملاقلغلعلو

اذهو«هنايكرخنتوهكلمتعمتحلايفةنتفلاكرتنماررضٌفحأهّنإفةيدصاقلل

.نيررضلاٌفحأنايتإليبقنملعفلا

:رداصملا

.54؛حافکدلببازم:ميهاربإيالط.

.112ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.
Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 51. .

للع

ىلاعتهللالاعفأليلعت

(ةفسلفريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ليلعتلشمتناكاهلجألضارغأباهدييقتئعيىلاعتهللالاعفأليلعت

الإسنالاونجلاتقلامو:ىلاعتلاققدابعلابسنإلاوجللقلخلا
.(56:تايراذلاةروس)نوُدبعيل

هبدرواذإزاوخلابطقلاراتخاو«ليلعتلازاوجيفنوملكتملافلتخاو

ىلإيدؤتالو«ثبعلاىعملةعنامءةمكحلاعملةديفمةلعلاتناکوصن

.باجيإلاوةجاحلاععنوكتالو‹ىلاعتهنعزجعلاتابثإ
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:رداصملا

.ظ1/48‹(خم)للاحتف:بطقلاشيفطا.

.125-124«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

للع
@

ةلعلا

(هقفلالوصأ)
.مكحلادوجوىلعةلادلاةمالعلا:يهةلعلا

هلحجأنميذلاعملاهنأنظلاىلعبلغام»اههأبينيالجراولااهفرعو
.«مكحلاردص

:نيهجونمكردتةلعلاةّحصنأىلإيتوعلاوةكربنبابهذو
اذإفصنامنايرجنمعنيالوءامتالولعميفيرجتفةّلعلاٌبصنتنأ-
.اهتّحصملغاهنايرجنمعنامكلانهنكيملوءامتالولعميفترج

.اهعافترابعفتريو«ءاهدوجوبمكحلادجويام-
.اطبضنمارهاظافصونوكتنأةلعلايفطرتشيهنأىلعةيضابإلاقفتاو
نودليلعتللحلاصلازيمتلافصولابالإنوكيالليلعتلانأيلاسلاىريو

.ماكحألانملوقعملايالإنوكيالو«فاصوألانمهادعام
ظافلأبماكحألاقلعيملعراشلانأل«سنحلامسابليلعتلامدعىريامك

.هبليلعتلازاوجىرييذلاةكربنبالافالخءةغللا

زاوجىلإيحامشلاردبلاوءةبكرملاةلعلابليلعتلازاوجىلإينالحجراولابهذو
.يلاسلاهحجريذلاوهو.اهبسايقلانايرجنودنكلو.ةرصاقلاةلعلابليلعتلا

.ةطبنتسممأةصوصنمتناكءاوساقلطمةلعلاصيصختعنمىلإةّيضابإلابهذ
:رداصملا

.140-141‹123/1-124‹عماحلا:ةكربنبا.
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0.17/3ىايضلا:يبوعلا.

.69/2«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.545‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.

.115‹109‹104/2-406‹سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.293-298«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.(ةنوقرملا).336-341ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

للع

ةلالدلاسايقوةلعلاسايق

(هقفلالوصأ)

ةلالدلاسايقوةلعلاسايق/سيق:رظني

ملع

رجلاميلعتلا

(رئازجا/نالجراووبازمءةيوبرتمظنةراضح)

«رئازحابنالجراووبازميداويفدجاسموأتايعمجهيلعفرشتميلعت
‹نيرشعلانرقلانمتاينيرشعلايفًاشن«يموكحلايمسرلاميظنتللعضاحخريغ

فاقوأوتاعربتلانمعمتجمادارفأهلومي«يديلقتلارضاحلاماظنلروطتوهو

.ةمظنملاتاكارتشالاوأنينسحلا

قيرطنعكلذوةيمالسالاةيصخشلاىلعةظفاحلاىلإميلعتلااذهفدهيو

ريسفتلاويوبنلاثيدحلاوهقفلاكةيعرشلاداوملاويآرقلاميلعتلاىلعزيكرتلا

ةيلاتتلاتاحالصالادعببازع.ةثيدحلاةضهنلايفمهسثيحءةيبرعلاةغللاو

ءانيأمظعمليطولاويبرعلايمالسإلايفاقثلاءامتنالاريذجتيفاهفرعيلا
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خسلاوريصنتلاتالمحاهجاومءةيغيزامألوصأنمنوردحنينيذلاةقطنملا

.ةثيدحلابقحلافلتخميفةيرئازحلاةينطولاةيصخشلل

تانبللةبسنلابةصاخيعرلاميلعتللاليدبرحلاميلعتلالكشامك

.يناملعلاهجوتلاوطلتخملاميلعتلابريخألااذهذخأيثيح«تايبازملا

تلظراوطألالكيفيعمرلاميلعتلاجهانمنأميلعتلااذهمايقعفاودنمو

:رداصملا

.هلكهروطتوهتأشنةايحلادهعم:(نودعخيشلا)ديعسيفيرش.

.160-163«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

,.26«بازيميفةاتفلا:ريشبيرومرم.

.هلک«؛نقزييبيفةرحلاسرادملا:ىسومجاحلا.

ملع
3

۱ال

مم

(تایمست.ةيسايسوةيوبرتمظنءةراضح)
ملعلاةلمح/لمح:رظني

ملع

ملعلانععوجرلا
(هقفهقفلالوصأ؛ثيدحمالكلاملعءةديقع)

روصيفلّتمتيو.ةّرملوأملَعامفالخبلوقلاىلإملاعلاعجرينأوه
:اهنمةدع

ليذلاهريغلوقىلإاطهنأهلنيتيمليذلاهيأرنعدهتجلاعوجر-1
.زاوحبالصأيفالةّيسحألايففالخلاناكنإالإزوجيالوهوقحهنأهلنیبتي
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هنعرّيعيو«بحاوويرورضوهوءاطخأنإهلوقنعملاعلاعجارت-2

.لوقلاعزن:بينايسولا
.لمععييضتهيلعبُترتييذلايرورضلايعرشلاملعلانايسن-3
امةئطختوأهراكنإىلإو«نيدلانمهبًرقأامكرتىلإفلكملادصق4
.هاطحخامبيوصتوأبوص

وُ‹؛هزنمهۇربتلابلوتةيالولاكرتوهوةيالولافملعلانععوحجرلا5

كرتاذإففشوُقءاربللابجوميلوتلاهفرعيالهاتلعفلهيففوقولا

همكحيفكوكشملعفلىلوتملايفنيقيلاكرتنأل؛ملعلانععجردقفهتيالو

.ملعلانععوحجر

:هقَعلوسرلاثيدحيفدراولاديعولاو«هظفحدعبنآرقلانايسن6

كراتىلإفرصتنيو.*«مذُجَأةةَماَيقلامهوبرشحيسمثآرامَعنم»

.رشبلامالکنمهريغنعهزياليحهیسانوأ‹«هبلمعلا

:رداصملا

.215/2‹(خم)ريس:ينايسولا

جاحلا.حت)مالسإلادعاوق.117/1-118‹(يلكب.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحجلا.

.ظ27/2؛309/1‹(خم)«ةينونلاحرش.306/1-307«‹(ىسوم

.341/16ليلاحرش.58‹13/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.131-128‹رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

:دمحأ.6مقر1هنآرکذيفف[3]باب؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

.21950مقر284/5ةدابعنبدعسثيدح«راصنألادنسميقاب

ملع

ملاعلا

(هقفلالوصأيالكلاملع‹؛ةديقع)

.هديلقتزوجيو.هاوتفلسفنلاتّنأمطاوةنايصلاوعرولاوملعلابفرعيذلاوه
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يفوأ؛هباوبأنمبابوأملعلانونفنمنفيفاًصتخمملاعلانوكيدقو

.داهتجالائّزحتزاوحييشلاكلذيفملاعوهف.هنیعبهنمءيش

الوةحِلانوتفعيمجبملاعلاوه؛حتفنبسورمعدنعهقياغلاملاعلاو

نمدحأىلعةّبحلامايقرذعتي»:هنأنالجراولاىريو.دیزمهلوقىلعدجوي

يفىلوأبابنماذهو.«سورمعاهرکذيلاةفصلامدعلءانرصعلهأ

.يعامحلاداهتجالا؛صّصختملاملعلامزلتسياممولعلابّعشتعم؛انرصع

:رداصملا

.26/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.97/2«تاهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.57‹54/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ملع

يركلانآرقلاميلعتفيرع

(يبرغم.ةيوبرتمظن؛ةراضح)
ميركلانآرقلاميلعتفيرع/فرع:رظني

ملع

غولبلاتامالع

(تاراهط.هقف)

غولبلاتامالع/غلب:رظني

ملع
ملعلا

(ڭوصتكقفلالوصأ؛قطنمةفسلفمالكلاملع‹؛ةديقع)

.ظفحلاونادجولاوءاقلطمكاردالا:وهةغللاقملعلا
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:اهنمةيحالطصافيراعتةَدعرداصملاتدروأ

.ضيقنلالمتحيالثيحبهيلعوهامىلعهُرْوصتوءيشلاكاردإ-
.كيكشتلالبقياليذلاءعقاوللقباطملامزاحلاداقتعالا-

.لالدتساوأةرورضنمببسىلإدنتسملامزاحلاداقتعالا

.هتقيقحىلعءيشلاكاردإ-

.لقعلادنعءيشلاةروصلوصح-

.سفنلايفقئاقحلاحوضو-

.هلحرشنيفناسنألابلقيفهللاهفذقيرون-

كردينأهنأشنماماهبىلجتيةفصافرعو؛ّنظلانمىوقأةجردملعلاو

ىلعومولعملاىلعاهبردتقييلاةكلملاىلعملعلاقلطيدقو.هبيهتماقن
.روهشميزاحبقالطإوهو؛كردينأهنأشنمامنفلكلئاسم

ىلعملعلاقالطإنوزيجيمهُنأدحبةّيضابإلاتافّنصمىلعفوقولابو

ولوءاقدصناكويوقنإٌنظلاىلعاذكومزاحلاداقتعالاىلعو«نيقيلا

.طقفنيقيلاىلعملعلاقالطإيلاسلاحجروءدحاولاربخقيرطنعدرو
:امه‹نيسيئرنيمسقىلإملعلاةديقعلاءاملعمسقيو

ةعيلقةّيتاذةفصوهوريغتيالولابتياليذلاءيقيقحلاىلاعتهللاملع-1

.لجورعهل
.يناذريغ؛ثدحمملعوهو؛قولخملاملع2

:امه‹نيمسقىلإهلوصحرابتعابثّدحللملعلامسقنيو

‹هفالخروصتيالو؛هسفننعهيفنهبملاعللنكيالاموهو:يرورض-1

نمريكألكلا:انلوقك«تاّيهدبلاكاردإلثمالصأبلطىلإجاتحالو
؛ىلاعتهللادوجوكاردإك«تابجاولانمةّيلقعلاماكحألارئاسوىزحجلا
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.نيدضلاعامتجاكتاليحتسملاورطملالونكتازئاحجلاو
قيرطنع«باستكالاوبلطلابلصاحلاملعلاوهو:يرظنوايبسک-2

ليصافتومالكلالئاسمك«سايقلاوركفتلاوثحبلاوساوحلاوةبرجتلا
.مارحلاولالحلاماكحأوماّيصلاوةالصلا

:يهماسقأىلإهتيجحرابتعابملعلامسقنيو
.ةلالدلاوتوبثلايعطق-

.ةلالدلاٌيظتوبثلايعطق-2

.ةلالدلايعطقتوبثلايظ-3

.ةلالدلاوتوبثلاٌيظ4

:امه‹نيعونىلإهليصحتيفناسنإلادهجرابتعابمسقنيو
؛ةسارفلاوماملإلاوىايبنألابًصاخلايحولاك:يهوملعوأيدلملع-

.يزيرغملعوأ

.كلذىوساموهو:بستكمملع-

:ناعونهقلعتمرابتعابوهو
.روصتوهفعيشلاتاذكاردإيقلعتاذإ-
.قيدصتوهفءيشلاىلعمكحلابقلعتاذإ-

.ئقوذويسحو«يلقنويلقعىلإمسقنيهلوصحقيرطرابتعابو
؛بودتلملاو«بجاولاملعلا:ةسمخىلإمسقنيءةّيعرشلاماكحألارابتعابو

.مرحاو«هوركملاوحابلاو
اهيلعيبيلاةعبرألادعاوقلالأملعلاةّيضابإلاءاملعضعبربتعادقو

ىلعلعفلاىّنأتيملعلابهّنأل؛عرولاوةينلاو«لمعلاوملعلا:يهومالسإلا
.عورشملاهحجولا
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:رداصملا

.18/1‹نيبلاطلاجهنم:يقاتسرلا.

.104/1-105‹ربتعملا:يمدكلا.

.33«ريسلاباتك:عيبرلاوبأيقازملا.

۰.6/2ىايضلا:يوعلا.

.و15؛ظ14/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.22‹قئاقحلا:يداربلا.

.2فاصنإلاولدعلارصتخم.34ءكديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.5/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.42/7ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.131‹12/1-13ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.23‹2/1‹عرفلاولصألالماش.9/1618«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.41ء39‹38ء29‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.32‹30/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.122-155:ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

.6977ةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

ملع

لَا

(تاراهط.هقفر

.مدلاوأرهطلاهبىرتلاهوحنوةقرحخنمةأرملاهذختتام:نيتحتفبمعلا

.تادابعلاوةراهطللطايتحالايفلخديو

مدلانعاشيتفتناكالإو.ضيحلاوأرهطلابتسحأاذإكلذنوكيامنإو

‹ةريبكهوربتعايحشيتفتلايفةّيضابإلاددشكلذلءهنعيهنموهو.رهطلاوأ

.يعرشليلدريغبماكحأللرييغتهنعبترتيهنأل
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:رداصملا

.67؛عضولا:ييوانحلا.

.205/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.18/3‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

ملع
ىلاعتهللاملع

_(مالكلاملعءةديقع)
ءيشلکبىلاعتوهفءهنعلهجلااهبىفنيةيلزأةّيتاذةفصىلاعتهللاملع

فشكتت:هنأبءاملعلاضعبهنعربعو«هريغوهملعبالهتاذبملاعوهوطيح

.فاشكنالاكلذلةيضتقمةعيلقةفصمايقريغنمءاًماتافاشكناتامولعملاهل

لاقثمهنعبزعيال«نوکیسامونئاکوهاموناکاملکبماعىلاعتها
يفاّممليهللنُاوُملعَلط:ىلاعتهلوقليامسلايفالوضرألايفةرذ

هلوقو‹(7:ةدئاملاةروس)ميلَعيشلكبهللاناوضْرالايفاموتاّواَمُسلا

نمباتكيفاإْمُكِسْفأيفالوضايفةينمباصان):ىلاعت
.2:ديدحلاةروس)رسيهللاىلعكلذنِاهاربتنال

‹تاّيلكلاوتايئزحلاب«مهريصعودابعلالاعفأبيشلکیاعیلاعتوهف
يراوحلامكحمنبدوهىسدقو؛تابجاولاماتانكمملانمتناكأءاوس
.لاعفلاملعبتابعلالاعفألقباسلاىلاعتهللاملع

روصتلابالويرظنلابالوٌيرورضلابىلاعتهللاملعفصوينأزوجيالو
.رييغتلاوليدبتلابالوعونتلابالو«قيدصتلابالو

ينهافإو‹ىلاعتهللاملعةقيقحنعريبعتلايفرصقتةغللانأحضاوو
نأمهدصقموءاملعلاهبربعيذلافاشكنالالثمءةيرشبلاكرادمللبيرقت
.ىلاعتهللاملعنعبزعتالءايشألا
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:رداصملا

.64‹(خم)یاٹعشلايبأتاباوج:ديزنبرباج.

.87/1‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.119‹102/2؛332‹317/1«ريسفت:مكحمنبدوه.

.326/1ءةيآةئامسمريسفت:يراوحلاوبأ.

.141‹137/2-139؛368‹345/1ىايضلا:يبتوعلا.

.15/3؛50/1«ناهربلاوليلدلا:ينيالجراولا.

.223/2233‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.ظو95ظ55‹ظ14/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.و117‹و116‹(خم)‹تانايدلانتمىلعشاوح:هللادبعيشكيودسلا.

.88-89‹تاموظنملاعئلآللا:ورمعياللا.

.7/4ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.5/2؛121/1«ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.429/1‹نيبلاطلاجهنم:يقاتسرلا.

10.٠«تايبلاضور.38-39«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

16/1.٠‹نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.231/1-232‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.372-368‹285ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.35«ةريبكلا:يبيهولا.

.126-127ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

ملع
بجاولاملعلا

(هقفلالوصأءةفسلفمالكلاملع‹ةديقع)

:يملاسلالاق؛هلهجعسيالامملعوه

.«هلفنهادعامو«بحجاوفهلهجانعسيملءيشلكف»

:هلهجةعسمدعثيحنمءةالثعاونأبجاولاملعلاو

.نيعةفرطهلهجعسيالام-1
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.ةجحلامايقنيحهلهجعسيالام-2

.هتقوءيجنيحهلهجعسيالام3
yO. 9y ِ 

.يئافکبحاوو«ٰييعبحاو:ىلِإمسقنيفلكملاثيحنمو

.قيضمبجاووعسومبجحاو:ىلإمسقنيءادألاتقوثيحنمو

:رداصملا

.ظ-و22/2«(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.295/1-296‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

0.51«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.10ءةملسمةرسأرمس:ییيلعرمعم.

.72ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

ملع

ةءاربلاوةيالولاملع

(مالكلاملع‹ةديقع)

ةءاريلاوةيالولاملعبةديقعلايفةءاربلاوةيالولاثحبمةيمستبيملاسلادرفنا
ةءاربلاوةيالولاملعاولعجدقیلاعتهللامهمحرانءاملعنإ«:هنعلاقو

؛رصتخمولّوطمنيبامةديدعتافّنصمهيفاودرفأو«هسفنباًمئاَقاًملع

O.«رصتقموهتياغىصقأبذخآو
.عراشلاباطخاهبقلعييلافلكملالاوحأبملعلا:وههفيرعتو

.فلكملالاوحأ:هعوضومو

:هترغو
وهو«هئادعأةاداعموئايلوأةالاومب«ىلاعتهللاناوضرىلإلّصوتلا-

.ريبكلازوفلا
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.مهرمأمظتنيفمهلمشعامتجاونينمؤملافالتئا-

.محلازتعاوقاّسفلاةبناحمب-

:اهرهشأوملعلااذهقتافلؤملامهنمو

.عبارلانرقلانمىمدكلادیعسنبدمحم"ريتعملا"و"ةماقتسالا"

:رداصملا

.337‹336«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

ملع

نيملعتملافقو

(ةيوبرتوةيلاممظنةراضحقف

فقولا/فقو:رظني

ملع

نيملعملافقو

(ةيوبرتوةيلاممظن؛ةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

ولع

ولعلا

(ريسفتمالكلاملع‹؛ةديقع)

:اهنمةديدعهوجوىلعةغللايفدريالعلعفنم
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ةروس)ةيرَق'ىلَعرميذلاكوأ:ىلاعتهلوقلثمبنجابرورملا-
.(259:ةرقبلا

ةروس)كلذلشثراولا2:ىلاعتهلوقك:ةمذلالغش-

نيديلع:لئاقلالوقو«233:ةرقبل
ةروس)ضْرالايفالعنعرفن:ىلاعتهللالوقك:ةبلغلاورهقلا-

.(4:صصقلا

ةمظعلاوةبلغلاورهقلاععىلاعتهللاقحيفولعلاةفصةّيضابإلالوؤي

ءوضىلعو؛هيبشتلاوميسجتلايفنوهيزسنتللبسنألاوقئاللاوهوءايربكلاو
«5:هطةروس)4یوتساشرعاىلعُنَمْحَرلاو:ىلاعتهلوقمهفيعملااذه

.(21:فسويةروس)رىلعبلاغُللاوِط:هلوقو
:ىاعتهلوقةبلغلاورهقلاديفييذلاعلاعمقنآرقلندروامو

مُهَقوفااو:هلوقو«(50:لحنلاةروس)مهقوفنممُهبَرنوفا
ةروس)ەدابع(قوفرهاوهو:هلوقو‹(127:فارعألاةروس)نورهاق
.(18:ماعنألا

هليوأتبيوعلاهزاجأوىامسلاييهللانإ:لوقلازاوجيففلتخادقو-
وهو:یلاعتلاق؛ضرألايسيلوهلاقيالنأىلعرادتقالاوريبدتلاىلإ

.)84::فرخزلاةروس)لإضْرالايفولاءامسلايفيذلا

:رداصملا

.385/1-386ىايضلا:يتوعلا.

.26‹(خم)؛تالاهجلاحرش:يقاكلادبعرامعوبا.

.و81‹ظ80/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.331/15؛131/13-132؛117/9-120‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.
.225/3«‹نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب٠
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نيعلافرح

دمعلالتقلا

(تايانج,هقفر

ققحياملكبسفنلاتيوفتدصقبلعفرودصوهناودعلادمعلالتقلا

صخشىلعماكحألاذفانفلكمنمءابلاغلتقينأهنأشنمامو؛كلذ

.هلتقةحابإبالهوجولالكنمامهؤامدًافاكتتنّيعم

اففاكممدلاموصعمارحلوتقملاناكنإدّوَقلاهيفمزليدمعلالتقلاو
.كلذيلولاراتخانإةيدلاوأ‹لتاقلل

لتقنم؛ناسنإلامدلحيامباكترامدعومالسإلا:ةمصعلاطرشو

وأ«ناطلسلاىلعيغبو‹؛ناعإدعبدادتراوأ؛ناصحإدعبنزوأ«ناودع

.ةاكزعنموأءةالصكرتوأحسوأةقدنز

فسيرعتلانمجرخيف.يواستلاودمعلا:نيئيشببجيسفنلالتقيفصاصقلاو
يفرذعثيحناركسلاونونجلاولفطلاو؛هسفنبلتقلابمقيملهنأللتقلابرمآلا

اوسيلمنالهيفصاصقالوةلقاعلاىلعةيدلابوجويفًاطخلاكمهدمعف؛هركس

نفلکمريغمهال‹نامهفيالناذللامصألاومكبألاو‹حيحصلادصقلالهانم

.ءامدلاۇفاكتمدعل؛كرشملاودبعلاو؛ماكحألايذفان

بهذو.ةيدلالوتقملالهألناكلتاقلاتاممثادمعالجرلحجرلتقاذإ

اونكمبنأدعبالإلوتقملاءايلوألبحتالةيدلانألاهوجومدعىلإةكربنبا

.دوقلانيبواهنيبرايخلانم

دنعوفعلازاجتاممثيناحلانعحورحلاافعفالجرلجرحرجاذإو
اسايقحصيالولوتقملاءايلوألقحوفعلانأىريةكربنبانكلرثكألا

.هلاميهتافرصتو«توملاضرمضيرملاةبهلاطبإىلع
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نيعلافرح

مدلايفءايلوألاكرتشينأبهذايفلوقلافرثکأوأنيصخشلتقنمو

نإف«لوتقملوأءايلوألرايخلانأةكربنباىريو.تايدلاىلإنوعجريوأ

.اذكهوءيناثلاءايلوألرايخلاعجروءاهوذخأةيدلااوراتحا

.ىشنالاوركذلانيبو«ريبكلانمريغصللبجيصاصقلاو

تتلفنااذإنكل«صاصقلاهيلعنإفهتلتقفناسنإلتقىلعةبادلمحنمو

.اهبحاصىلعصاصقالفتلتقفهرمأريغب

لصمعبوأءابلاغلتقتةلآابسفنلافالتإهنمدصقامدمعلالتقلابقحليو

.بارشلاوماعطلانمعنمكتوماىلإدؤم

:رداصملا

.500‹496/2‹عماحلا:ةكربنبا.

.171‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

120.٠‹115/15؛332/12‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

كمع

دمعلاهبشلتقلا

(تايانج‹هقف)
ء؛هلتقديريالوءاناسنإبرضلاببراضلادصقينأدمعلاهبشلتقلا

لتقلادمعتيملهنكلادمععقونإوهنألدمعلاهبشيمسو.كلذبتوميف

.هيلعابترتمتوملالصحو«برضلادمعتامنإو‹رهاظلابسحب
ةمظطللاواصعلاوطوسلاكلتقلاةلآريغبدمعلاهبشيفلتقلانوكيدقو

وأ«بيبطلاكلتقلادصقروصتيالنكلبلاغلايفلتقتةلآبنوكيوأةزكولاو

.نيعراصتملاك«لتقلادصقمدعىلعلديامهبنرتقيولتقلاةفصىلعنوكي

هيف:ليقو.ناتظلغمةيدوةرافكلتاقلاىلعوءكمعلاهبشيفصاصقالو

.بوبحمنبابهذهيلإوءةيدلايلولادارأنإالإصاصقلا
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اطخلالتقلاوءأطخلابهيبشلادمعلالتقلانيبهميسقتيفشيفطابطقلازّيمو

ادمعةشيرلاوةريغصلااصعلاكةداعلايفلتقيالاع.لتقلالعجف؛دمعلابهيبشلا

وأاديصىمرنمكلصقريغنمنكلةداعلايفلتقيابلتقلاامأ.ًاطخلاباهيبش
.دمعلابهيبشًاطخوهفهلتقفهيلإيمرلاهلزوجيالامفداصفاودع

يفشيفطابطقلالاق.ةظلغمةيددمعلاهبشيفلتاقلاىلعةّيضابإلابحوي

نورشعوسماذكو«ضاخمتنبنورشعوسمدمعلاهبشيفو»:لينلاحرش
.«اهماعلزابلةعنجنورشعوسهاذكوةقحنورشعوسهاذكو«نوبلتنب

لتاقلاىلعاهلعجفةكربنبافلاخوءةلقاعلاىلعدمعلاهبشيفةيدلاو

.ةلقاعلانودهدحو

:رداصملا

500‹496/2«عماحلا:ةكربنيا.

.171‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.118‹115/15‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

رمڪ

يرّمْعلاعارذلا
(نامُغ:سییاقمةراضح)

يرّمعلاعارذلا/عرذ:رظني

لمع

ةقدصلاىلعلماعلا
(ةاکزقفا

لاملابابرنمةاكزلاعمحبمامالاهنيعييذلاوهةقدصلاىلعلماعلا

.اهفانصأىلعاهقيرفت
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هتوقياماهنمهللعجيو«يغتسانإوهئانعردقبةاكزلانملماعللىطعيو

.هیفلغتشيملماعيفیطعیالومشوعهمزلینمووهقنس

نمءانثتساسيلاينغناکولوةاكزلالماعلاذحنأناشيفطابلطقلایریو

لبةاكزامنإثيحنماهذخأيملهنأل*«يرعلةَقدصلالًحال»:8هلوق
الةاكرزلانأبلاقنملافالخاذهولمعءاقلةرجأاهنإثيحنمهلتلح

.اهيلعالماعولوغللحت

.مامإلانمهنييعتمتينأو«ءةروكذلاوةيرحلاومالسإلالماعلاطورشنم
.نامتكلاةلاحيفهنييعتمامإلاريغىلوتينأضعبلازاجأو

يئاهعفدلاومألاباحصألبدنو»:ليتلاحرشييشيفطابطقلالوقي

‹مامإلاكوهوهلهتاکزعفادًاربيو‹مهنيدلراتخيومهرمأهيلإدنسينلنامتك

ولو؛ئربهلماعرومأموأهرومأموأهلماعوأمامإللاهعفداذإهنأامكف

.«رمألاهيلإدنسينملاهعفداذإكلذكفاهيطعينألبقتفلت

:رداصملا

.112‹111/2ء؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.250‹232/3‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.158‹153‹152‹129/16‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.653مقر‹43/3‹ةقدصلاهللحتالنمءاجامبابفلالوسرنعةاكزلاباتك:يذمرتلا*.

.2597مقر‹99/5ادعهلناكومهاردهلنكيملاذإبابةاكزلاباتك«يئاسنلا

لمع
لمعلا

(هقفمالكلاملعةديقع)

يفبسيغرتلاعم«تاّيهنمللهكرتوءةّيعرشلاتابجاوللفلكملالعفوه

.عناوملاءافتناوطورشلاوببسلادوجودنع«تابودنملانايتإ
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هجرديو؛لمعلاولوقلاوقيدصتلانّمضتييذلاناعإلانمءزجوهو

.ةعبرألامالسإلادعاوقنمضمهرداصمضعبيفةّيضابإلا
:رداصملا

.3؛عضولا:وانجلا.

.4كيحوتلاةمّادقم:عيمجنبورمع.

.143/2«نيدلاملاعم:زيزعلادبعْييمثلا.

.136/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.94«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.284‹282‹؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

لمع

لماوعلا

(ةاكزقفا

.ثرحخلاوألقنلاوأءاملابلجورحلايفةلماعلارقبلاولبإلايهلماوعلا

.لماوعلايفةاكزلابوجوىلإةّيضابإلاروهمجبهذ

الهذهفهيفةاكزلادحىلإلصياهلمعجتاننوكينأنيبنورخآقرفو

.لوقلااذهيلاسلاويمدكلافعضدقو؛تیکزالِإو«یکرت

ةهبحلايفالوةّخَنلايفالوةعْسكلايفالوةّراَجلايفَسيل»:اعوفرم
3س
-4

.«ةقدص

:رداصملا

.618/2؛مماحلا:ةكربنبا.

.111/18‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.15/3-16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.140/15-141ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.هلكيماعنألاةاكز.60/1-61‹ىواتفلا:دمحأيليلخللا.
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.ءيفعام[57]باب‹ةقدصلاوةاكزلاباتک‹حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا*.

.7202مقر‹118/4ءليخلايفةقدصالباب:يقهيبلا.338مقر‹86/1تاكز

لمع

لمعللعيل
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ممع

ةماعلاقيرط

(يبرغم؛نارمعةراضح)
ةماعلاقيرط/قرط:رظني

ممع

ماعلا

(هقفلالوصأ)
.«اًرصحنمنكيملامىلعةعفدلدظفلماعلا»:هلوقبيلاسلاهفرع
.«ادعاصفنيئيشمعاموه»:يطوشلملاويالجراولالاقو
ىلعلمحُيماعلانإانلوقو»:نالجراولالاقهقارغتساىلعلمحينأهمكحو

.«صوصخمهنأبنایبدریيحءاذهريغانيلعسیلو«هسنجقارغتساوهمیمعت

كلذلو.هرهاظىلعمومعلاءارجإبجاولافرمأمومعبباطخلادرواذإف
ءاودحُورصعلكيفقابوهو‹خسنيمةفلؤملامهسنأةكربنباىري
وأخسنلايعدينأدحألزجيملفمهفيلأتىلإجيتحاومامإلادجوو
.عامجإوأةنسوأباتكنمهيلعليلدمايقمدعلماقملااذهيفصوصخلا
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باعيتسامتيل‹؛يهنلاورمألاعقيثيحمومعلاىلعباطخلاءارجإبحوف

.نيقيبفيلكتلاةدهعنمجورخلانوكيو«مكحلابباطخلايفنيروكذملا
.ىضتقمللمومعالهنأىلإةّيضابإلابهذ

لاعفأاهنمو«نيعمهجوىلعالإعقتالاهنألمومعلااهيفحصياللاعفألاو
.يبلا

ىلعيبنيفصيصختلالامتحالةينظماعلاةلالدنأىلإةّيضابإلاروهمجبهذ

.يعطقلاةرُغداقتعالانألتاقتعالابجوتالمهدنعماعلاةلالدنأكلذ

.صصخملانعثحبلالبقمومعلابلمعلابوجوىلإاوبهذو
نأنالجراولابهذو«نانثاعمحلالقأنأىلإةكربنباويتوعلابهذ

.ازاجبنانثاوءةقيقحةئالثهلقأىملاسلالاقوءةئالثهلقأ

:رداصملا

.489/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.236/2ىايضلا:يبوعلا.

.و6‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.114-40115-41‹34/1فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.28«فاصناإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.366‹365‹355‹354‹(يجاويتلا

.110‹89‹88‹81/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم.375/368ءنالجراولابوقعيوبأ:ىفطصموحاب.
485-5.

ممع

ىولبلامومع
۱(هقفلالوصأ)

.هنعزارتحالارذعتوأءهيلإسانلاةجاحةدشوهءيشلابىولبلامومع
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.جرحلاعفروريسيتلادعاوقنمضلصألااذهبلمعي
تناكاذإىولبلاهبتمعاميفدحاولاربخيفةرهشلاةّيضابالاطرتشيال

.فانحأللافالخ«نظلاةبلغباهيفىفتكيىلاةيلمعلاماكحألايف

:رداصملا

.45‹(ْێجاويتلا.حت)؛فاصتإلاولدعلارصتخمحرش:دمجحأيخامشلاِ

.22/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

ممع

ةماعلاسلجم

(ةيسايسوةيوبرتمظن؛ةراضح)
ق)ةرصبلافةعيركٍِبأنبملسمهدیبعبأمامالانمزناکيرسسلحجب

يفهتاسلجدقعُت«يضابإلابهذملاىلإيمتنيصخشلكلحوتفم(م8/ه2
.ضرغلااذاصيصحتّدعأةيضرأبيدارسيفوأخياشملاتويبدحأ

رابكنمتاداشرإوهقفلايفاسوردسلجلااذهيفءاضعألاىقلتيو
.هيلعفرشييذلاخيشلامساسلاجلاهذهنمسلبلكلمحيو‹خياشللا

:رداصملا

.ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.106ءةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.
.91‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

ممع

ماوعلاسلجم

(رئازجلا/بازمءةينمأوةيسايسوةيداصتقاوةيعامتجامظنءةراضح)

.ةطلسلايوذوءاملعلاةفنماوناكنإويحةيدجسلملاريغوةماعلالامعألا
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ىمسيالثةريشعلكنيعتثيحبرئاشعلانمقثبنيمهلثعيسلجمءالؤملو

:سلجلااذهماهمنمو«(مداقملاسلحب)اًمَدَقُ
ضخفوةعارزلاءانىلعرهسلاوةيداصتقالادراوملاىلعفارشالا-

.يضارألاةيكلعةقلعتلاتاموصخلا

.هيلعرهسلاودلبلانمأظفحيفماهسإلا

.ةدلبلاةسايسيفةكراشملا

تنيوتئاضعأدحأسلجاسأری هنعبونيومکاحلاىیمسیوماعةدملبختني

.مكاحلافصلضراعملافصلانمةداعنوكيوةفيلخلاىمسيرخآوضع

.برغللادالببةّيضابإلاتاعمجتلايفةعامحلاماظننعروطتسلجلااذهنأوديو

ماهلايفنايعألاونامضلاومداقملاوماوعلاسلامنيبلخادتةو

:رداصملا

.14‹(خم)ةّيضابإلانعتانايب:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.238ص«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.116‹ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.49106ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.220ءةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.1/606؛مهرودوةبارعلا:حڂلاصيوامسا.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 22-23. .
Gouvion: Monographie du M’zab, 224. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 29. .
نمع

نامغ

(نامُغ؛نطاوم‹ةراضح)

ضرعينرئادوءاقرش59.40°و51.5°لوطيطخنيبعقاولادلبلا
ايسآةراقيفءةيبرعلاةريزحلايقرشبونجىصقأالاش26.20°و4

- 746 -

 

 



نيعلافرح

بوتحبانمءادتباءالوطملك1700نمرثکآىلعدتلحاسىلعلطي

جيلخدنعءاهتناو«نامعجيلخىلعاًدادتما؛يدنحلاطيحلالخدمويقرشلا

.يبرعلاجيلخلالخدمزمرهقيضمىلعلطيلءالامشبدنا
‹ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابرغلانمو«نميلاةلوديبرغلابونانمهدحت

.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلوديبوغلالامشلاولامشلانمو

یاصحإرحخآيفامناكسدادعتوعبرمملك309.500نامعةحاسمغلبت
تناكو‹ةمسن2331391لصيم2003ريبمسيد/ه1424لاوشرهشي

.يبرعلاجيلخلاىلعلحاسلوطأوةحاسمربكأمضتيضاملايفنامع

ةحوملانوربتعيوءدزألا؛نيناطحقلابرعلاىلإمفوصأنوينامغلاعجريو
ةيناثلاةجوملااهتعبتمثروصعلامدقأذنمنامعتنطوتسايلاىلوألاةيبرعلا
مكحبءةيبرعلاريغرصانعلاضعبمهيلإفاضيو‹نيناندعلالامشلابرعنم
.خيراتلابقحفلتخميفنامُغىلإاوؤاجةراجتلاوراوحجلا

%8لوسرلالاسرإعمكلذنمازتوءةيعاوطمالسإلانوينامعلالخد
مالسإلاالخدفنييتادنلجلارَفْيَجودْبَعنيكللاىلإصاعلانبورمعهريفس
.ةماعبنامعلهأمالسإوامهمالسإنسحو

نيذلانييومألامثنيدشارلاوءافلخلاوةوبنلادهعيدنلجلالآيفكلملالظ
نوينامُعحلاهضفريذلارمألامهتيرحدييقتو‹؛نامعىلعةرطيسلااولواح
.مهدضةضراعملايثاوفقوو

ةمامإبءةّيضابإلاةسردمثيحةرصبلايفيوقروضحنيينامعللناك
نبملسمةديبعويأمامإلاهفلخيذلاوناماوحلايدزألاديزنبرباح
ملعلاةلمحبنوفّرعينامُعىلإءاملعلانمةعومجمبثعبيذلاءةعركبأ
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ةمامإلاتماقم749/ه132ماعنييسابعلامايقونييومألاةلودرايناعمو

يلاوم3/ه177ماعةيناثلاةمامإلااهتبقعأمث؛نامُغيفىلوألاةّيضابإلا

.فعضلاوةوقلانيبخيراتلايفاليوطترمتسا

:اهنمةديدعتانطلسوكلامموتامامإَروصعكلذدعبنامُعتفرع

.(م1624-1154/ه1034-549)ةنهابنلاةلود-

.(م1741-1624/ه1154-1034)ةييرُغيلاةلودلا-

ةمئاقلازتالو‹م1741/ه1154ماعتماقيلاةيديعسوبلاةلودلا-

.مويلاىلإةيوق

لالتحالثم«؛تالالتحاةدعيمالسإلااهخيراتيفنامَعتفرعامك

تضقو‹(م17-12/ه11-6ق)ةنهابنلاةرتفءانْثُأنييلاغتربلاو«سرفلا

ةيلودلاةراجتلايفمهستوءراحبلاوزغتةيوقتحجرخوءتانميحلاكلتىلع

.ایقیرفإيقرشلحاوسوحنابرغوءايسآلحاوسودنحلاوحناقرش

لاقدقف.اذهانمويىلإم8/ه2نرقلاذنمةيضابإاهتيبلاغيفنامعو

ذإءةيضابإاهلهأرثكأنأبنامُعنعاثدحتمم13/ه7نرقلايفيومحلا

.«كلذنوفخيالمهو«بيرغئراطلابهذملااذهريغنماهبسيل...»

اهعمجيمهريغوةيعفاشلاوةيضابإلانمددعتمعمتجبنامعيفشياعتيو

فراولظيٿبنجىلإبنجنوشيعيمهو«بصعتنودمالسالاىلإاهؤامتا
.لدابتملامارتحالاوحماستلانم
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.تافلؤملاتائمبدألاورعشلاوخيراتلاوهقفلاوةديقعلايفنامُعءاملعفلأ

دتحلانمءازجأيفمالسإللمهرشنةيراضحلانيينامعلاتاماهسإنمو

تلظرابحنزيفةكلمبمحلاوسسأدقفءةيقرشلاايقيرفإو«نيصلاوايزيلامو

.م20/ه14نرقلافراشمىلإةمئاق

یقرتيهوءةمخضةيراضحتازاحنإغوزبتدهش0ذنمنامعو

.ةروطتملاايجولونكتلاو«ثيدحتلاملسيفادعص

:رداصملا

.877ميساقتلانسحأ:يسدقللا.

.205/2‹(خم)؛باسنألا:يتوعلا.

.150/4«نادلبلامجعم:يومحلا.

.هلكمعلافشك:يوكزإلا.

.هلك«نيبملاحتفلا.هلك؛عئاشلاعاعشلا:قيزرنبا.

.7/1‹نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.9-5‹نايعألاةضم:دّمحمريشبوبأيلاسلا.
.هلکءاریصمواريسم1856ذنمنامُع:تربورندنال.
.هلك‹نايعألافاحتإ:فيسيشاطبلا.

.37/1194‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.
.2004-2005‹يونسلاباتكلا.89«خيراتلايفنامُع:مالعإلاةرازو٠
.15قراضحلارجفيفنامع:ثارتلاةرازو.
.7-8؛نامُعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.
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نايمعلافقو

(ةيلاممظن‹هراضح‹هقف)

فقولا/فقو:رظني

دیعسيمع

(رئازحا/نالجراووبازمءةيئاضقوةيعامتجاوةينيدمظن«ةراضح)

وأديعسيّمعسلجميمس«رئازحلاببازميداويفةباّرعللىلعألاسلجلا

يلعنبديعسيّمعخيشلاةضوريفهتاعامتجادقعيناكهّنأل"ديعسيم

.بازع.ةيادرغةنيدم.يبرحجلا

ربتعيكلذلو«نالجراووةعبسلابازميداوىرقيفةبارعلاسلاحبيلثمممضي

ةفاصحمهرثكأوهئاملعربكأنّيعيورئازحلاةيضابإلىلعألاسلجلا

عضوت,يضاملايفناكوهلکبازميداوخيشنوکیف«هتسائرلةعاجشو

.مادقتلاوةسائرلاىلعليلدجيوتتلاكميمعتلااذهوءهسأرىلعةمامع

تعداذِإةئراطةفصبدقعنيدقوءةيداعتاروديفسلحلااذهدقعني

.كلذىلإةرورضلا

ءلزاونلاوةيهقفلااياضقلايفداهتجالاوءاتفإلاكىربكلااياضقلاهيلإعفرتو

.ةيئاُهماكحأرادصإب«فانئتسالاةمكحمةفيظوبموقيو
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:هماهمنم

ةاضقلااميضقيوأةبازعلاابيفينأبجييلاةيهقفلالاوقألارايتخا-
.ةيفالخلالئاسملايي

.اًمزلمايعامتجاافرعحبصُلنيدلاةرئاديفنيناوقلانس-

عامتجالاو«نالجراووبازميداويفثدحتيلاةماعلالكاشملاضف-

.ريغُمودعوأتلزنةبئانكةئراطلاتامزألانمجورخلاقرطىلع

.ءاتفإلاوظعوللدجاسملايفخياشملاةيلوت-

.اهتعباتمواهجراخورئازحلاييفةّيضابإلافاقوأةبقارم-

لئم«ماعلكشبندللابةايحلاريسصحتيلاةيلخادلاحاولاعضو-

.خٍإنيزاوملاوليياكملاديدحت

/ه1300ةنسبازملتحايذلارئازجلليسنرفلارامعتسالاةطلسنأىلع
يفةيلعفةطلسهلتناكنأدعبف«سلجلااذهماهمنماريثكتّدحدقم2
تصلقتمسقلاذنماهثراوت؛يسايسلاويداصتقالاويئاضقلاويعامتجالالاحنا
قبيملو.یرغصةمامإهنملعحتيلاماهملانمريثكتيغلأوقيويحلافئاظولاهذه
.ةيلحملاةيعامتجالااياضقلاضعبو«ٍييدلالاجلاالإمويلاهل
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:رداصملا

اهلك«بازيملةماعلاسلاحلاتاقا.

.39عبسلاندملا.50حافكدلببازم:ميهاربإيالط.

.214‹232‹231/1ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.236/1‹رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.164/1«نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.53108-56‹17ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.؛112‹111ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.5051«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.281‹1/275مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا.

.141-140«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوحخ.

Amat: Le M'zab et les Mozabites, 160. .
Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 28-29. .

Zeys E. : Les Législations, 53. .

ننع

نانعلاةكرش

(تالماعم.هقف)

محنعيصاخءيشيفرثكأوأنالجرلاكرتشيبنأيهنانعلاةكرش

نمضتتيهو«ضعبنودلالاضعبيففرصتلانانعكيرشلكلنوكيو
.ةلافكلانودةلاكولا

نمدبالو.سنجلاوةيمكلاوأددعلايفواستملاميفةكرشلانوكت

هتلزتملزنياموأضبقبالإةكرشلايفكلمانوكيالذإكلذروضح

.ةكرشلاىلإلككلمنمكلذجرخيملالإو
لیکبطبضرضاحسنجنملكلامیواستنإنيدقنلاريغبنانعلاةكرشزوجت

نمكلذوحنوبايثلاوناويحلالثم«ىواستيالاميفزوجتالوءةميقوأنزووأ

.ةميقلاىلإرظنيوموفينأالإ«نزولاوليكلاوحنبطبضتاليلاةعتمألا

- 752 -

 



نيعلافرح

:رداصملا

.33/4-35‹حاضيإلا:رماعيحخاّمشلا.

.380/2‹مماحلا:ةكربنبا.
.391‹388/10‹لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

ننع

ةنعنعلا

(ثيدحءهقف)
ثيدحابحيرصتريغنم«نالفنعنالف:ثيدحلادنسيفلاقينأةنعنعلا

.عامسلاوُ

.بيبحنبعيبرلادنسميفةنعنعلابيوراميفدنسلالاصتابةّيضابإلامكحيو
ىلعأيفهدجباموهو«ىلوألانورقلايفعئاشالامعتساوةنعنعلاحالطصاو

ذإ‹نيعباتلارصعدعبثيدحتلاوعامسلابحيرصتلاًادييمث«ثيدحلابتكديناسأ
.ةيوبنلاةنسلايفعضولاثودحدنعةياورلاقرططبضلهيلإجيتحا

هلاصتانيبتيىحعطقنملاولسرملاليبقنمهودعفضعبلاددشتدقو
.هوحنوعامسلابحيرصتلاب

توبثطرشب؛لصتملاثيدحلانمهنأثيدحلاءاملعهيلعرقتسايذلاو

:رداصملا

.263‹؛ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

يع
ىنعمابةياورلا
(ثیدحقفا

ێعمابةياورلا/يور:رظني
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دوع
ةداعالا

مدعهلنيبتاذِإ«هبرومأملاتقوءاضقنالبقةيناثهبرمأامفلكلملالعفةداعإلا

.ةداعإالءاضقهلعفناكتقولاىضقتنااذإف.بابسألانمببسلهتحص

نمهمزلامیدوءامدعممميتاذإكلذل؛لوألارمألاريغنارمأبةداعالابحب

.ةداعإلاهيلعسيلوهنعايزجبلوألالعفلاناك«تقولايفءاملادجومثةالصلا

.تقولاييمادامةداعإلابابحتسایلاطیجللاخيشلایریو

:رداصملا

.9/2-10‹عماحلا:ةكربنبا.

.77/1فاصناإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ24/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.319/1‹(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

276‹(ٰجاويتلا.ح)؛فاصتاإلاولدعلارصتخمحرش.17؛لدعلارصتخ:دىجأيحخامشلا.

ءلامآلاجراعم.103ءلوقعلاراونأقراشم.214/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

284-3.

روع

شيجلاةّرعم
(داهجءهقف)

ةرعملانوبلجيمُهأكوءهيفنملذارأوشيحلاءاهفسشيحلاةّرعمبدصقي

.مهتاءادتعاومهتافرصتبشيجلل

هنمضيالوهتاعبتمامإلالمحتيالهنأءاهفسلاءالؤههبموقياممكحو

.هلعافهلمحتيلبءهلهأل

:رداصملا

.422/14-423‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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0سوع

ةسيوعلا

(نامُغءةيرحبةحالمةراضح)
.ءايلانوكسوواولاحتفب

تالحرلايفمدختستيهو‹مدقلاذنماهئانببنوينامعلادرفتةمخضنفس

pF|نأ.
نفسعاونأنمعونيهوءراحبلاوتاطيحلانيبيراجتلالقنلاوةليوطلا

.ةسيوعلنيينامعلاةجحليفقطنتوند

ِ:رداصملا

.38«نامعةيرحبخيراتنم:نسحباهش.

موع
يجرللاماع

(سنوت/ةبرج,تايمست‹ةراضح)

يجربلاماع/جرب:رظني

۱:موع

(يبرغمءفارعأقةراضح)

ةرايزلاماع/روز:رظني

موع
ةخبسلاماع

(سنوت/ةبرج,تايمست‹ةراضح)
ةحخبسلاماع/خبس:رظني
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نوعلا

(مالكلاملع؛ةديقع)

قعاطلالعفدصقدنعدبعلايفةعاطلاةردقهللاقلخبنوكيوءنالذخلا
.هئاهتناىلإرمتستو

:رداصملا

22/2ىايضلا:يبوعلا.

.409‹(قحلملا)نيدلالوصأ:نيروغبت.

.138«تالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.ظ139‹(خم)‹ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.206-209«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.4‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

یىسیع

مالسلاهيلعیسیعلوزن

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

.مالسلاهيلعىسيعلوزن/لزن:رظني

نںیع

ةنيعلاعيب

(عويبءهقف)

ةنيعلاعيب/عيب:رظني

نبع

نويعلامرح

(يرمظن؛نارمعءةراضح)
نويعلاميرح/مرح:رظني
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یلاعتهللانيَع

(مالكلاملعءةديقع)
هلوقيفةدراولانيعلالوؤتاذهموءهملعوفتياعرو‹ىاعتهللاظفحىه

هروس)ينيىلععتصتلو#:هلوقو«‹(14:رمقلاةروس)اَبيرختل:یاعت

‹ىلاعتهنعهّرَلاهيبشتلاىلإيضفُياهتقيقحىلعنيعلالمحنألكلذ؛39:هط

يفتدرويلاتافصلاعيمجنأشءةغللاهعنمتالاعوهيزنتلابقيلياعلوۇتف

.هيبشتللةمهومصوصن

:رداصملا

.98/2ءايضلا:يبوعلا.

.و63‹و6/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.74/5-16«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.74رونلا:زيزعلادبعيملا.

.211212ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

نايعألاسلجم
رئازجلا/نالجراووبازمةيسايسوةيعامتجامظنءةراضح)

ءاهجوورضاحملايلثمورئاشعلايلثمممضي؛عسوميذيفنتيدايقسلجب
ةيسايسلاةنيدمللةماعلانوؤشلابئعُي.رئازجلاببازمندميفساغلا
نمىلإةفاضإلابمضيلعستاةريخألادلايفو.ةيداصتقالاوةيعامتحألاو
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روطتوهو.ةبختنملاةيبعشلاسلاحانعنيلثموةدلبلاتايعمجفلتخمركذ
.ماوعلاوناًّمُّضلايسلجب

:رداصملا

.240-234/1قثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.48‹ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.40-41ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.48‹32‹«بازميبخيرات:فسويدیعسجاجلا.

.161‹91‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 24-25, 90-95. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 29. .

RR
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برغ

برغملاقارع
(يبرغم‹؛تايمستةراضح)

برغملاقارع/قرع:رظني

برغ

برغلا
(نامُغ؛تايمست؛ةراضح)

/ه13نرقلاذنمنوينامُملامهيلعهقلطأامكمهرواجنموءدحبلهأ
ناك»:يبايسلالوقي«نورقبكلذلبقهلامعتسانوكينأدعبتسيالوم9
.«مهيلإنموديلهأىلعبرغلاظفلقالطإنامعبماعلافرعلايي

:رداصملا
.248/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

برغ

ةبراغملا

(تايمست؛ةراضح)

اهقلطيامكوأةعيدقلاةّيضابإلارداصملايفامك«برغملاةيضابإمه
فرغالكلذو«ةّصاخبايبلبةسوفنلبجةيضابإىلعوةّماعبمهيلعنوينامعلا
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انباحصأبهذماذه:لاقيفةيدقعلاوةيهقفلالئاسملايشيفلبحلالهأنع

لمحرئازحبايفبازمونالجراووسنوتيفةبرحبهراهدزاوملعلاراشتنابو
سنوتوايبيليفةّماعببرغملاةيضابإلمشيلعسوأةلالدبرغملالهأحلطصم

.رئازحباو

نوكينأحّجرناننأالإحلطصلملاةلالديفعّسوتلاخيراتقيقدتلابملعُيالو
.ليلقبكلذدعبايروم11/ه5نرقلادعبمتدقكلذ

:رداصملا

.(شماه)11عضولا:ينواّنا

.11/356؛5/177‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.23/2-24«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.هلك‹(ةرضاح)‹ةبراغملاهقفيفيقرشملاروضحلا:دمحميمعاباب.

برغ

بيرغلابسانملا

(هقفلالوصأ)
هدعبلابيرغيمسو«هؤاغلإعراشلانمملعيذلابسانملاهنأبيملاسلاهفرع

.هبليلعتلاحلصياليذلاوهو«رابتعألانع

هيلعراساموهوىادتباراهظلايفنيعباتتمنيرهشباجيإبهللثمو
.هدعبنميبايسلا

‹عرشلاهربتعيمليذلالسرملاماسقأنمكلذيخامشلاردبلاربتعاامنيب

لثموء؛عراشلانمهرابتعاتبثيليذلابسانللاهنأببيرغلابسانملافّرعو

ىلعاسايق«هدصقضيقنبضروعف«توملاضرميفاثالثةقلطملاثيروتبهل
.لتاقلاثيروتمدع
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:رداصملا

.حت)؛فاصتإلاولدعلارصتخمحرش.53«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.577‹(ێجاويتلا

142/2-143«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.314ءلوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.714-716ءَةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

درغ

دورغتلا

(نامُغ؛تاداع؛نونفةراضح)

ضرقبمستامابلاغوءاهسّمحتوليخلاطّشنتتاحيصاهللختتجيزاهأ
ةيبعشلانوتفلانمنفوهواهايازمواهبقانمديدعتوليخلاحدميفرعشلا
.نامعيفةيديلقتلا

ەيدؤييعامججيزهوهوشوبلادورغتبفرعيولامجللاضيأدورغتلادريو
نیرفاسموا؛نيرصتنماهنمنودئاعوأةوزغىلإنوهجتيمهو«لامحلاوبكار
.ةراجتللةلحريف

لوحقفتتاهلكو«قطانملافالتخابفلتختةديدعتايمسمديرغتللو
.ةدوراغلاةديرغتلادوراغلا؛دوريغلا:تايمسملاهذهنمو؛هسفنعلل

:رداصملا

.88-89ةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

ررغ

ررغلاعيب

.هيفامهتعيابملاحيفهطبضنيعيابتملاعسيالامررغلا
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ءرحبلايفكمسلاو«ضرألايفهراتتسالاحلصبلاورزحلاعيب:لثم

.عرضلايفنبللاو

وأهتلقملعتالوأهمدعوأهدوجوملعيالامهنأبشيفطابطقلاهفرعو

؛نمثموأنمثةفصبلهجللوأىاوحلايفرئاطكهيلعةردقلانقيتيالوأهترثك
هقلحلكأدقوايحهكرتامعيبينألثمهئاقبإرذعتوأءهلجأوأ«هردقبوأ

.هيلإيرتشملالصوتلبقهدعبتامهلعلو«هعيبلبقتامهلعلٌبئذ

ءةلبحلالبحعيبوءةاصحلاعيبوةذبانملاوةسمالملاعيب:ررغلاعويبنمو

يثناتعيبوءةمواعملاعيبوءاهوهزلبقرامثلاعيبو«نيماضملاوحيقالملاعيبو

.فلسوعيبو«طرشوعيبوءةعيب

ناكامالإ‹لطابلابسانلالاومألالكأهيفنألهنعيهنمهنأهمكحو

.ررغلابيرتشمللرايخلاتبثيو.جرحللاعفررفتغمهنإفاريسي

.ردناميفالإهنهرزوجيالررغلاعيبزوجيالامكو

:رداصملا

.372/2«؛عماحلا:ةكربنبا.

.45/369؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.20/11؛319/9؛170‹96‹16‹15/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ررغ

ةرغلا

.ضهحأاذِإنينجاةيدةميقةرغلا
.ىرخألالمحلالحارميفةرغلابحتوءةّيضابإلارثكأدنعةفطنللةيدال
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يكحلايفهبذخؤيالفةفطنطقسلاناكنإو»:تايدلاباتكيفءاج
.«هللانيبوهنيباميفهيلعةعابتاهنكلو

.«ءاملااهبيذيةفطنيفةيدالوةرغالو»:شيفطابطقلالاقو

نمو»:مئاعدلاحرشيفءاج.ةفطنلايفةرغلابوجوىلإضعبلابهذو
اهتيدفاماظعتحرطنإوامهردنوعستاهتيدفةفطنتلفةأرمابرض

.«امهردنوتسوةئامنالث

ةمأوأادبعنوكتدقاُكأوةرغلارادقميففالخلاشيفطابطقلاركذو

.الوقرشعةعسترصحفءاهريغوأةاشةئاموألبإلانمارشعوأ

.طيسقتالبةماتةرغلاءادأبجوادمعطاقسإلاناكاذإ

تغلباذإفءةلماكلاةيدلارشعرادقمغلبتملاميالالاميفةرغلابحت
وهفةيدلاثلثىلعدازامنأشيفطابطقلاحجروءةلقاعلاىلعتناك
.ايبصناکنإهيلووأنالاىلعفكلذنعصقنامامأةلقاعلاىلع

:رداصملا

.506/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.326‹(خم)‹تايدلاباتك:دمحأسابعلاوبأ.

.568‹مئاعدلاحرش:فاصونبا.

.84‹82‹78/15‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.697/2‹ۍواتف:میهاربإضويب.

.295/1307‹يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلکب.

سرغ

ةسراغما
(ةعارزقف

.ارجشاهيفسرغينمىلإهضرأدحأعفدينأةسراغملا
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.لوقبلاالإلخنلاوراجشألاعيمجيفنوكتو.اهزاوجةّيضابإلاىري
:رداصملا

.66‹65/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

فرغ

ةفرغلا

(نامُعةيرحبةحالمةراضح)

.فرغاهعمجو«نيعلاحتفب

.ةاذشلانماهمجحيفبرقتةينامعلانفسلانمعون

:رداصملا

.123‹121/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

فرغ

ةاجانملاةفرغ
(نامُغ‹لارمع‹؛ةراضح)

ةاجانملاةفرغ/احن:رظني

فرغ

قيرغتلا
(نامُعءةيئاضقمظنةراضح)

لبقنممهيلعراصتنالادعباهميمأتوأمهعايشأوةروحاماكحلالاومأةرداصم

امدنعكلذوةماعلاةحلصمللةيكلمدادرتسارصعلاةغلبيهوءةيعرشلاةمامإلا

ءدابعلالاومأنمةملظلاةالولاوءارمألاوكولملانمنيلوتسملاىدلتاورثعمجتت

- 764 -

 



نيغلافرح

اهلحريغنملاومألاكلتاوذخأمهفأوأةيعرلاهاجتكعلوأهسرامملظةجيتن

مهيديأنملاومألاكلتعزنيضتقييعرشلامكحلانإف«قحهجوريغبو

ةنامأنوكتاإنيدوجومريغاوناكاذإو«نيدوجوماوناكنإاهيوذىلإاهعاجرإو
.لاملاتیبلابمکحیوأاهمابرأرهظيىحةلودلاىدل

باطخلانبرمعمامإلانأاهتم«ٍنامُعلاخيراتلايفةريثككلذةلثمأو

نيعثيحنامُغيفةنهابنلاكولملالاومأقّرغ(م1482/ه887)يصورخلا

‹مهنععفاديكولمللاليكووةيعرلانمنيمولظمللاليكوماقأو«رمأللايضاق
ءاضقلابلاومألاكلتتراصف‹م1482/ه887ماعقيرغتلامكحردصف
.نيمولظمللحيحصلانئاكلا

ثارتلايفٍيقاوصلاحلطصمديعبدحىلإهبشيينامعلاحلطصللااذه
.ماكحلالاومأءافصتسايفابيرقتناقباطتيذإ‹يبوعلا

:رداصملا

.2/13ءنايعألافاحتإ:فيسيشاطبلا.

.110/3-112‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.73‹نامُعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.

.(ةلباقم):دايزيلوعملا.

مرغ
مراغلا

غلابملسملکهنأب‹ةقدصلاقحتسييذلامراغلاتافصيمرضحلاددح

.ريذبتالوةيصعمريغنملاممرغهمزلنح
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واهسفنلانيدلمحتنابريغمرغهمزلنملکلاماعةكربنباهلعجو

.هریغنع

؛مراغهنإءاضقلادجينمللاقيالذإ«هنيدءاضقدجيالنأهيفطرتشيو

.نيدلابالقثمناكنإو

نادتسانمو«اينغولويطعأليتقةيدللماحكنيبلاتاذحالصإللمحتنم

نألبقهبرهأربأنإو«هنيديضقيامردقبيطعأهنيدءاضقدجيملوهسفنةحلصلم

.نايببالإمراغهنإهلوقلبقيالو.اهلهأىلإةاكزلاتعجرهايإهيطعي

.تیمىلعنيديقاهءاطعإرثكألانموةحئاجبهلامبهذنممراغلافلخدو

امهوحنوداسفوأزوجياللتقةيدنمهمزلامناكنإمراغلاىطعيالو

يفملوخدلاهنماهمزلياميفةلقاعلاىطعتوأطخناكنإزيجأولحيال

امردقهلكرتيامنإوءهنميدؤيامهدنعناكنإمراغللىطعيالو‹نيمراغلا

.ةيقبلافكتملنإةاكزلابناعيوةيقبلايطعيو«تقولايفهينغي

:رداصملا

.631/1عماحلا:ةكربنبا.

.102/1ىايضلا:يبوعلا.

.14ءلاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.234/3235‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.180-181‹177/16-178ءلامآلاجراعم:نيدلارونيللاسلا.

ازُغ

يزاغ
(نامُغتاکوکسم؛ةراضح)

.مسدقلايفاهولوادتينوينامعلاناكةيدقنةلمع

.دقنلكىلعلديليزاغلاظفلةلالدتعستادقفمويلإام
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:رداصملا

.41«نايعألاةضُم:دّمحمريشبوبأيلاسلا.

لسغ

لسففلا

(تاراهطءهقف)

.ندبلاىلعديلارارمإوءاملاغارفإلسُعلا

ءاملاغارفإلاستغالاوءوضولاوريهطتلايفلسغلا»:شيفطابطقلالاق

»ءاهدشبوُءاهریعوُديلابكلدلاعم

نيحءاملارارمإبءافتكالازاوجيليلخلادمحأمهنمنيرصاعملاضعبىريو
.دسحبانباغملكمعبتتةطيرشكلدلارذعتي

ةمألاعامجإيبجاوطرشوهو‹؛تاراهطلاعاونأنمةبانحللالسغو

.مارحملالحف‹لازنالابمءطولابةبانحجلاتناكِءاوسةالصلاةحصل

ثدحنأل؛موصلاةحصلةبانحلالسغبوجوبمكابةيضابإلاريمتيو

مزليو.سافنلاوضيحلاثدحاهضقانيامكمايصلاضقانيمهدنعةبانحلا
ءالستغمناكنلهتامدقمولسغلاردقبرجفلالبقءطولانعفكلاكلذل

.امميتمناکنمكلذكمميتلاردقبو

.ةمألااهيفتفلتخاةلأسماهفوكوةلدألاضراعتلهيلعةرافكلابحتالو

الفءایسانبرشوألکانمكوهفهتبانجبهملعروفلسغلاىلإعراسنمو
.حيحصلاىلعهموصضقتنيالوهيلعم

.ةبانجباهالصةالصلكءاضقهمزلادمعوأالهجةبانحبالسغعيضنمو
:رداصملا

.201/2202؛64/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.
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.336/3؛177/1«ليتلاحرش.97؛صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

126/18-128ءلامآلاجراعم:نيدلارونيللاسلا.

.85/1«یواتف:ميهاربإضويب.

.345‹14/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

لسغ

ىتوملالساغمفقو
(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

شوشفللا
(تاکكسمءهقف)

.فيزمجوتنموأعونصملكلماعهلصأو.دقنلانمفيزملاوهشوشغللا

.*امومعشفلاعنموقاوسألاةباقرىلوتونعهييلاىندقو
لمعنمعنعنأمامإللنأشوشغملادقنلامكحيفةكربنباركذ

.ريناندلانملكحلاوفيزملاوءاهريغومهاردلانمشوشغللا

كلتنألءاًضروملعنعناكاذإشوشغملابلماعتلازاوجةّيضابإلاىريو
مهكلملوزيالف‹ةدسافوأةروسكمتناكنِإو«سانلللاومأوكالمأدوقنلا

شفينلشوشغملاعابيالنكل.ريدقتلاوأةعنصلايفشغنماهيفاملاهنع
.رسكينأدعبالإهب

ةريخألاهذهنأل«سولفلانمامهريغنودةضفلاوبهذلادوقنلابدصقيو

لماعتلازوجيالكلذلءةضحمةيرابتعااهتميقلبءاهمكاذيفةميقلمحتال

.اقافتااهنمشوشغملاب
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:رداصملا

.205/1«عماجلا:ةكربنيا.

.235/8«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

غاتسلالاوابريف[34]باب‹عويبلاباتك؛حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*.

سيلفانّشُغنم%8يبلالوقباب«ناميإلاباتك:ملسم.582مقر156/2شغْلاَو
.101مقر‹99/1ءاّنم

بصقغلا

(تالماعم.هقف)

.باصتغالاهلثمو.ارهقواملظءيشلاذخأوهةغلبصقغلا

.ةبارحالبايدعتارهقلامذحخأ:احالطصاو

نمضيبصاغلانإفهيفةدايزدعببوصغملاكلهاذإةّيضابإلاضعبلاق
.نيتميقلالضفأنمضيبصاغلانأىلإةكربنبابهذوءهبصغمويهتميق

دلوتملاف«هرذبباهثرحفاضرأبصغوأهضرأيفهثرحواعرزبصغنم
ىلعو؛تدلوفةاشبصغنماذكو«هتاكزهيلعو؛بوصخغملابحاصل
.اماکزاهبحاص

.طقفبصتغاامرادقمدریهنإفحبروهبرحناوادقنبصغنمو
.ةميقلافالإو«هنزووهليكوهسنجنمهلثممرغهکلهتساوائیشبصغنمو
.بصاغلااهنمضيوةبوصغملاةحيبذلالحىلعرثكألاو
لالظتسالاكءاقلطمسانللزوجياممناكنإوهبوصغمببصتغملاعفتنيال

.ةعئاشلاضرألانداعم.عافتنالاو«رئبلانميقسلاو
ءةيصعمبوصخلملاءاملالامعتسانألبوصغع.مميتلاوءوضولاحصيال

.ةيصعملاوةعاطلاعمتحبالوءةعاطءوضولاو
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ءحجارلاىلعةبوصغمضرأيفالو«بوصغمبوثبةالصلاحصتالو
.اهفوخدهلزاجیماهبصاغريغلحصتو

ىلإةّيضابإلابلغأبهذف«نيملسملالاومأنمنوكرشملاهبصتغااميفاوفلتخاو
دينماهجارخإىلعلاتحينأاهبحاصلوءاهيفنيكرشملالماعينأدحأللحيالهنأ
.تمستقاولوهيلإتدرنيكرشملانمنوملسملااهمنتغانإوءاهبصتغم

ىقبتنوكرشلملااهبصتغييلالاومألانأىلإيليلخلادمحأبهذو

اولمعينأنيملسملاىلعبجيلبءاهيفنيبصاغلاةلماعملحيالوءامماحصأل

مدعواحلنيبصاغلاةعطاقمىلعلقألاىلعوأمهلاومأعاجرتساىلع

.مهتكوشلافاعضإومارجزاهيفمهتلماعم
:رداصملا

.470/2؛عماحبا:ةكربنبا.

.450/4؛110‹54/3-56؛71/2؛378/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.230/5231241؛287/2-288‹تاباوج:نيدلارونيملاسلا.

.389-405‹382/3‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

۰ ۰

بصغ

بضفلا
(قالخأءمالكلاملع‹ةديقع)

ماقتنالاوأهيفعوقولاةيشخدنعىذألاعفدلهلاعفنادبعلانمبضفلا

.هعوقودعبىذألاهنملصحنك

ةوهشلاوةبهرلاوةبغرلا):ةعبرألارفكلاناكرأنمضميمُجنباهفنصدقو

امومذلمالوءارفكبضغلكسيلذإ؛طبضنمريغفينصتوهو‹؛(بضغلاو
.دبعلارودقميفيهتافّرصتوكولسنمهنعجتنياملو«بابسألنكلوهتاذل

:رداصملا

.40-39‹ديحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.
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نيغلافرح

.223-16/222‹لينلاحرش.156-155كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.145ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

یلاعتهللابضغ

(مالكلاملع.ةديقع)

الومهيفلاحهل«قلخلابضغلفلاخموهو«هرانوهتبوقعوهطخس
.ىلاعتهللاٌقحيفكلذحصي

بضغيفهّلضبىلاعتهللافصّنينأحصيف؛ةّيلعفلاتافصلانمبضغلاو

عمتجيالنكلومهيديتبسکام.نیرخآنعیضریوهدابعضعبىلع

هيلعابوضغمدبعلانوكيالف؛دحاولادبعلاقحيفهاضروىاعتهللابضغ

.نآيفرانلالهانموةالهأنمالو«نآيفهنعيضرم
:رداصملا

.7/2ىايضلا:يتوعلا.

.156‹ديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

رغ

رافغتسالا

(مالكلاملعءةديقع)
.هوحځوبنذلارتسىلاعتهللانمدبعلالاۇسرافغتسالا

ىلعال«رانلالهأنمنوكينأزوجينملةّنحلابلط::هناباضيأفّرعو
.ةّبالهأنمهنأداقتعا

؛ةيالولاماکحأنموهوعورشمملسملاهيخألو‹سفنلملسملارافغتساو
مهنألءايبألاٌقحيفالو«يشبنذالمهنألةكئاللايحيفحصيالو

.هنمًاربتلاقحيفزوجيالو؛نوموصعم
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:رداصملا

.9/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.132‹53‹2/38ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.6/156‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.337ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

رغ

ةيرفاغلا

(نامُغقرف؛ةراضح)

نبدمحمىلإبسني«ءةبراعيلادهعرخاوأيفرهظ«يسايسيلبقلتكت
.ةيوانملاهجاويذلايرفاغلارصان

ةلودلايفامامإيبرعيلاناطلسنبفيسنييعتدعبءاجفالتخالاببسو

‹لئابقلاسوؤروةبراعيلاهلسمحتوهتمامإءاهقفلاضفرف«يبصوهو«ةيبرعيلا
دهعىلإعارصلااذهرمتساف‹يناندعلايرفاغلارصاننبدمحممهنمو

.ةبراعيلاةلودطوقسيفساسألاببسلاناكو«نييديعسوبلا

بوشندعبفم18/ه12نرقلاذنمةيرفاغلاظفللامعتساادبدقل
ىلإنامُغنكستيلالئابقلاضعبتزاحناءةمامإلالوحيلخادلاعارصلا
لئابقوةيلامشلاةقطنملالئابقهيلإتزاحنادقوءرصاننبدمحم:يلبقلاميعزلا

.يئانملاكرابمنبفلخنامعنمةيبونحلاةقطنملالئابقتوضناامنيب«رازن

امك«اهميعزبرخفتةليبقلكتلظ«بيرقتقوىلإونيحلاكلذذنمو
ناكدقف.نامغبةيلبقللنيتزرابلانيتيبعشلانيتمسلاةيوانملاوةيرفاغلاتلظ

اذهنأريغءامبصاخمامإةيوانحلاوةيرفاغلانيتسيئرلانيتليبقلانملكل
.م19/ه13نرقلاادبنأذنميرسيدعيملديلقتلا

ء؛نامعنميبرغلالامشلاىلعةيرفاغلاةرطيسمغرهنأركذلابريدحلاو

ظوحلملخادتثدحدقهنأالإءاهنميقرشلابونحلاىلعةيوانحلةرطيسو
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ملف«فورظلالكيفانفلسأيذلامكحلاقبطنيالدقيلاتلابو«نيتعومحملانيب

ءامتناوهامنإو«كلذكادبوادبنإوءايلبقةيوانلاوةيرفاغلاىلإءامتنالادعي

اسايسنييوانهايلبقنييناندعدحتدقفكاذوأمامإلااذهةرصانميسايس

.ایبهذموايسايسنييرفاغايلبقنيیناطحقدحتامك«ايبهذمو

؛يديلقتلافينصتلالإافاضي‹«برعللديدجفينصتةيوانحلاوةيرفاغلاو

قطانمضعبمعو؛ةيضابإةيسايسةأشننامعياشن‹ِناطحق-يناندع

.مويلاةيضابإدعتلنإوءةيبرعلاةريزحلا

:رداصملا

.382معلافشك:يوكزإلا.

.10-5«نيبلاحتفلا:قيزرنبا.

.121-129‹125‹2/115؛26‹3/115«نايعألاةفحت:نيدلارونيللاسلا.

.46-47ءاريصمواريسم1856ذتمنامُع:تربورندنال.

.223242‹212‹203‹183‹35/4-89‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.119‹لالقتسالاولالتحالانيبنامُع:دلاخيمسولا.

.12«نامُعيفلاملاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.
Willkinson: The Imamat. .

® o رطغ

ةرفغملا
(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ءادتبایلاعتهللانمنوكت؛"اوکوهسلتنبهرشةياقوو«بنذللهللارتسيه
نال:ىلاعتهللالاقكبعلارافغتسالةباجتساوألاصلالمعلابورئابكلابانتجاب

.48داستاةروس)اَبكلذنوُامرَهبكرينأرفقهل

‹ةبوتلابرفغتفرئاغصلاامأ؛عالقإلاوةبوتلابالإىلاعتهللااهرفغيالرئابكلاف

.بئاصلابوأرئابكلابانتجابوأ«تانسحلالعفبوأ«رافغتسالابوأ
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:رداصملا

.و7‹(خم)ريس:يبوعلا.

.2/56‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.195/9‹ريسفتلاريسيت.17/399ءليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.352-349/3«‹نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

بلغ

ةبلاغملاليلد
(ریسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةبلاغملاليلد/للد:رظنی

قلغ

قلغلا

(نامُعةيرحبةحالمةراضحر)

قلغلاىلعقلطيوءدنحلاىلإةينامحلاةيعارشلابكارملالاقتنايمسومدحأ

نكعيالفدعبقلغُيبرعلارحبنألقلغلاهتيمستببسو.حيرلاسأراضيأ

.حايرلادادتشالرفسلانفسلل

:رداصملا

.11ءنامُعةيرحبخيراتنم:نسحباهش.

ولغ

ءلغلا
(ةراضحريسفتمالكلاملعةديقع)

ةسسوهباتكريغبلمعيوءَقحلاريغهللاىلعلاقينُأ:نيدلايفولغلا

الوَئحْلاَرْيَغمكنيديفاولعَتالباقكلالأايلقل:یلاعتلاقيبن
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ءآوّسنعأولضواريثكأوُلضأولبقنمأولدقموآووُ
.(7:ةدئاماةروس)ليسا

نمسيلو»:ناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخللضابإنبهللادبعلاق
ہیننسیلإوهللاباتکىلإاعدوہللامكحبيضرو«يصُعنيحهللبضع
.«نيدلايفلاعبهدعبنينمؤملاةّسو

نمةروصهيوشتلاثيدحواعيدقتلمعتسايلاتاحلطصلانمرلغلاو

.هللانيدبمازتلالاىلإاعدو«روجلاوملظلاضراع
:رداصملا

.164ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

يمغ

ءامغالا
ع

(تادابع.هقف)

ضعبركسلايفنألركسلانمصخأوهو«لقعلايرتعتةواشغءامغإلا
.نونحلاكلقعلالاوزءامغإلا:ليقو.زييك

ىضمقحهيلعيمغأنمنأبهذملايفحجارلاو.ءوضوللضقانءامغإلا
دعبيحرمتساوتقولالوخدلبقءامغإلاناکنإفةالصتقوهيلع

.ءاضقلاهمزل«تقولالوحخددعبهيلعيمغأنإامأءاهؤاضقهمزليملهجورخ
فئاظوبيلصيامرادقميقبنإاهؤادأهمزل«تقولارخآقافأنإو

امنإفةعكررادقميقبولوليقو«همزلنإلاستغاوءاجنتساوءوضوكةالصلا
.تقولالوأيفهسفنفالخلاو.همزلت

وأفييكتبهبيلصيامهلقعنميقبهنأهيلعىمغملاوأنونجلاملعنإو
.كلذنمقاطأامبهنيحيفيلصينأهمزلقاطأوريبكتب

- 7175 -

 

 



نيغلافرح

هيلعبجويملنونحنابهساقنمف:هيلعىمغمللموصلاءاضقيثاوفلتخاو
ضيرملابهساقنمودعبالإقفيملو«ناضمرلبقءامغإلاهباتنااذِإءاضقلا

.ءاضقلاهيلعبحجوأ

بحجوأادسفمهلعجنمف«موصللادسفمءامغإلانوكيفاوفلتخاامك

.راطفإنمالإءاضقلابجويمدسفع.سيللاقنموىاضقلا

مويلكءاضقهيلعىمغملاىلعبحجوأمويلكيفةينلابوجوبلاقنمو
ريحخألالوقلااذهيخامشلاحجرو.مايصلالقعيالوهورجفلاهيلععلط
.«طوحأيدنعوه»:لاقو

لقأألاولعجوءةماتةيدةلماكةنسرمتسانإءامغإللةيدؤملاةيانحجلاشرأو

ثلثليقوءةرعبأسمخفتاولصسمهيلعتبهذنِإوءادحاواريعبءامغإلا

.ىربكلاةيدلا

.زييمتلاويعولانمءيشهعميقبنِإالإ«ضامريغهيلعىمغملاقالط
:رداصملا

.196/2‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.108/15؛393/3؛481/2؛154/1‹ليئلاحرش:بطقلاشيفطا.

.194/3344/5‹تاباوج.59/18-5/1260‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.291/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

منغ

ةمينغلا

(داهجءهقف)

نوكتبرحنعودعلالاومأنمنوملسملاهمنغام»امكَأةكربنبااهفرع

.«سمخاالإءاهمنغنمليهف‹مهنيب
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نيبومهنيببرحتعقواذإنيدحوملاةمينغزاوجمدعةيضابإلاىري

.مامإلاىلعجورخوأليوأتلايفطحببسبنيدلايفمُناوخإ

ىلإةعطقنمريغةوعدلانأل«نامأبلوخدوأةيفخبتناكاذإاهوزيجيالو

.ةمايقلاموي

هيفمقحالفنيدحوللالاومأنمةنايدبمهريغونوكرشملامنغامامأ

ءاطعهيفملحصيالوهلاملحيملنممنيدحوملاريغلاومأيفملقحالو

لحتمللاومألاكلتمهنمنودحوملامنغنإفكلذريغالوةبهالوعيبالو

.اهوذحخأاهيابرأءاجواهومسقنإوءاهيابرألاهوزرحيلبمحل
:رداصملا

.493/2495مماحلا:ةكربنبا.

.541/17-542؛266/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

روغ

راغلالهأ

(سنوت/ةبرج؛تافنصمءةراضح)

نيذلاةعبسلاءاملعلامهو«سنوتبةبرجةريزجبٍجاَمْحَمَأراغباحصأ
نبربا:مهءاملعلاءالؤهو.هيلإاوبسنفراغلاكلذيفاًبهَقفاناویداو
حلصمنببابكو«ٍتازلاءايركزنبیسومنارمعوبأو«يتازملامامردس
نبهللادبعدّمحوبأو«يليمنلاورمعوبأو«ٍقازملنيزوتربحوبأو«ٍيقازملا
.يسوفنلازانرجنبیجبءايركزوبأو«يراوملاجونم

ُدعيو.اءزجرشعيلايفعقيوم11/ه5قفصتنميفناويدللافْ
تابتکميفاطوطخملازیالوءايعامجتفلأىلاةيهقفلاتاعوسولملامدقأنم
.ةسوفنلبجوةبرجوبازميداو
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:رداصملا

.284هَةمئَألارابخأوةريسلا:نيالجراولاءايركزوبأ.

.402‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.108‹107‹ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.97‹96؛ةبرحجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.133‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.

روغ

جامجمأراغ

(سنوت/ةبرج؛تافنصمءلارمع‹ةراضح)

جامجبأراغ/جامجبأ:رظني

روغ
۱ايتراغ

(رئازجا/غيرأيداوةيوبرتمظن‹لارمع‹ةراضح)

يلسنيتراغ/يلسنيت:رظني

رئازجلا/بازمفارعأ‹؛نارمعةراضح)

تيباهيفنوكيامكءةيمسوملاتاتابنلاوراجشألاوليختنلاىلعابلاغيوتحتو

.فيصلالصفيفنكسللريغص

‹؛فايطصاللتباغلأىلإرصقلانملاقتنالا«بازميتاداعلانمو
م

o ~o

.رامعأےبمهدنعلاقتنالااذهفرعيو
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:رداصملا
.3؛حافکدلببازم:ميهاربإيالط.

.مجعللاةنحب.
Földessy: Entraide et solidarité, 34- 35. .

بيغ
مل

ةبيغلاعيب
(عويب؛هقف)

بئاغلا

(تالماعم.هقف)

.تیمماوهيحالوءهببسامالوهَجوتنيأرديملوهدلبنمجرخنمبئاغلا
:تالاحسميفنوكيدوقفملانأبدوقفملانعبئاغلاييمثلازيمدقو

ءةنيعمةجاحريغلحالسالباليلجورخلاو«برحلاو«قيرحلاو«قرغلا
يفبئاغوهو»:شيفطابطقلالاقو.مهريصمملعيمةقفرنعفلختلاو
.«ايحاهدعبيئراذإةسمخلافوءةسمخلاريغ

ءةاجنللفيعضلامتحاعمهتومحجرتنئارقهلاحبتفتحاامدوقفلاف
.هكالهنظلاىلعبلغينأنودهرابخأتعطقنانمبئاغلاو

نورشعوةئامهلتمتاذإليقف؛هتومبمكحيىم«بئاغلامكحيفاوفلتخا

.نوعبسليقو«ةئامليقوءةبيغلالبقهرمعنمهلىضمابقنس
نوعبسبئاغلاراظتناةدمنأحجريهنأشيفطابطقلامالكنمرهاظلاو

:ةيهنعةريرهيبأثيدحنيعبسلالوقللديو»:لينلاحرشيفلاق.اماع
.*«نيعبسلاءانبأيملق

- 779 -

 



نيغلافرح

نيبةقرفتلامدعىريوهفءهيجويارةلأسملاييليلخلادمحأخيشللو

برقو؛لاصتالالئاسوتروطتنأدعبرصعلااذهيفدوقفملاوبئاغلا

اذهيفامىفخيالو.تافاسملاتدعبامهمرابخألاىصقتانكمادغغوءديعبلا

.ةعيرشلادصاقملةاعارموجرحللعفرورسينميأرلا

:رداصملا

.26/737.215/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

372/2373«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

لوسرنعدهزلاباتك:يذمرتلا.6544مقر423/11قريرهيبأدنسم:ىلعيوبأ*.
.233]مقر566/4هَةمَألاهذهرامعأءانفيفءاجامبابفلا

بيغ

بيغلا
(مالكلاملع‹ةديفحع)

الام»:هلوقببطقلاهفرعو؛هكاردإوهملعناسنإلانعيفخاموه
ليلدبالإبيغلايفلوقلانكيالف‹«لقعلاةلالدبهيضتقيالوسحلاهكردي

.هتلالديفٌيعطق«هتوبثيفيعطقيلقن
:رداصملا

.81/1ريسفت:مکحمنبدوه.

.16كيحوتلاةمدقمحرش:دواديقالتلا.

.(نامع.ط)210-209/1تازلانايمه:بطقلاشيفطا.

.159؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.326ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

بيغ
ةبيغلا

(قالخأهقفةديقع)

هرکیامهيفوهامهرهظِءاروملسملايفلاقينأ»:هلوقبيلاطيحلااهفرع
.«بولقلايفهنأشريغصتديريهبةرهاجلا
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نيغلافرح

ةييغلانأيئاطسرفلادمحأسابعلايبُألوقلينلاحرشيفشيفطابطقلالقنو

انأباهفرعو«يوغللازاحلاليبقنمةبيغتيمسوهبايغيثوباتغملاةرضحيفنوكت
.عماسلادنعصقتنيملولوصيقتتةدارإبهركذو«صيقتتةدارإالبولوصقنع.هركذ

ليلدبءهيففوقوملاوهنمًاربتملا:اقلطمناسنالاضرعيفةبيغلانوكتو

.ةكئالملاونباضرعيفنوكتامك«رفاكلاءانثتسا

اهريغوأديلابةراشإلابولَعَفوألاقامةاكاحملاوةباتكلاومالكلابنوكتو
.حراوخانم

.ةرخآلايفباقعلامزلتستو؛موصلاوءوضولاضقنتةريبكةبيغلاو
نمللحتيىحهلةبوتالضعبلالاقفملسللاباتغللاةبوتيفاوفلتخاو

هغلبتملاذإنورخآلاقو.هلرفغتسیلفاتیمناکنوءايحناكنإهبحاص
.هباتغاهنأهربخانإهبلقشوشيالثلهللانيبوهنيبباتغملابتيلف

ردقيملنإوهيلعركنينأهيلعبجاولاو«باتغمللكيرشةبيغلاعمتسمو
عاميهتشيهبلقوتكساهناسلبلاقنإوءةلزعلاتنكمأنإلزتعيلفهيلع
.عمتسانإقافنكلذنإفكلذ

هرشنمريذحتللوأءاتفتساللوأركنملارييغتلبيعلاركذةبيغلانمدعيال
.ملظلاوقسفلابرهاجمللةبيغالو.اهوحنوجرعألاكفيرعتلاوُ

:رداصملا

.243/2(يلكب1982.حت)؛مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

:401/16406؛161-162‹154/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

دهاشلاىلعبئاغلاسايق

(قطنممالكلاملع)
.دهاشلاىلعبئاغلاسايق/سيق:رظني
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نيغلافرح

زیع

(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)

عمايشامتاددعوأامجحديزيوأزيغلااذهصقنيوءايسدنهاريدقتارّدقمجلفلاءام

.رطملاوأفافحباتاونسبسحكلذو«جلفلاءامةدايزوأناصقن

.هرغصوجلفلاربكبسحلقيوأزيغلاددعرثكيو

:رداصملا

.46/3ءةينامعلاجالفألا:ردبيربعلا.

.137‹جالفألا:دّمحةقرز.

۰

صيغ

ضيغلا

(تاراهط.هقف)

.لماحلاهارتيذلامدلاوهضيغلا

سيللماحلاهارتيذلامدلانأةّيضابإلاروهمجوديزنبرباجمامإلاىري

.ةرشاعملاوتادابعلافةضاحتسالامدکوموهو؛صضیيحب

."«ضيحَتلىلْبحلانإ«:تلاقةشئاعنع

©(8:دعرلاةروس)ْماَحْرالاضيعاَمَوِلع:ىلاعتهلوقشيفطابطقلارسفو
.رهشأةعستلبقدلتنأبلمحلاةدمنمماحرألاصقتتاع

:رداصملا

.64‹(خم)‹؛ءاثعشلابأتاباوج:دیزنبرباحج.

.215/1-216«(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.181/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.
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نيغلافرح

.211/1504‹لينلاحرش.233/7ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.26‹23/424‹لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.20/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ننس.945مقر‹246/1مدلاتأراذإىلبحلايفبابةراهطلاباتك«يمرادلا*.

.15210مقر‹423/7‹لمحلاىلعضيحلاباب«ىربكلايقهيبلا

ظیاغم

(نامُع؛تاداع؛نونفةراضح)

عضوتثيحءنامعيفةيقرشلاةقطنملابسارعألايفءاسنلاهيّدؤتءانغ

حدماهيفراعشأداشنإبءاسنلاموقتف«ىطغتولزتملانمةيوازيفسورعلا
ديزيلجخلانألسورعلالجختنأوهدصقملاو؛هسورعوسيرعللفصوو
.اهامجنم

:رداصملا

.148هَةيامُعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

ليغ

ةليغلا

.رعشيالوملعيالثيحنمءاركموةعيدخصخشلتقةليغلا

ىلعاسايقليتقلالهأىفعولوةليغلتاقلانعصاصقلاطقسيال
.روهمجللافالخاضيأةيكلاملالوقوهو؛براحلا

:رداصملا

.121/15-122«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
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حاتفتسألا
(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)

نمريخألاعبرلاوأثلثلاييفةقلحلاءاضعأوةباّرعلاخيشةيعع.ذيمالتلامايق

مهطاشتنلاحاتفتسارجفلاعوزبلإميركلانآرقلانمِءيشهوالتبليللا

.ىلاعتهللامالكبيمويلا

:رداصملا

.1/125‹(خم)ريس:ينايسولا.

.178‹1/172خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.208ةاقتنملارهاوجا:يداربلا.

.97ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.137‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

رتف
ةرتفلالهأ

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)
مهيلعمقتملنكءاهدعبوأكدمحماندّيسةثعبلبقاودجُونيذلامه

نمرشفىلع:ىلاعتلاقمدآندلنملسرلانمهريغليقوءةَجحلا

.19:ةدئالةروس)لسا
بصهذو؟نوروذصعممهله:ةرتفلالهأمكحيفنوملكتملافلتخاو

.كلذنودامينوروذعموء؛كرشلايٿنيروذعمريغمهنالإةيضابالا
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ءافلافرح

:رداصملا

.459/1«ريسفت:مكحمنبدوه.

.57/1-59‹ريتعملا:ديعسوبأيمدكلا.

.(يمانلاحت).33/1,90«فاصنإلاولدعلا:ييالجراولا.

.512/3‹ريسفتلاريسيت.132«كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.45-43«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.250‹يلوصألاهركفوينالجراولابوقعيوبأ«ىفطصموجاب.

شيتفتلا

(تاراهطءهقف)
.ارهطوأامدهيففشكتلاهجرفيفةقرخوأةنطقةأرملالاخدإشيتفتلا

ديعوكلذيفدروو.شيتفنلارهطوشيتفتلامدنع#8يبلاىندقو
الوةالصةأرملاهبكرتتالفىامدلاماكحأهيلعبنتالشيتفتلامدو.دیدش

.اهجوزنععنتمتالوءامايص

تکرتوأتماصوأتلصنمورهطوامدنمهنعشفابدتعيال
اهتمزلوتأارطقيملواضيفيملواَرَهَظولو؛شيتفتلابمايصلاوأةالصلا
.ةظلغمةرافك

نأكلذو‹شيتفتلابالإضيحتوأرهطتاليللالإشيتفتلافصخريالو
ةالصلاكرتتالومدلادجتفشتفت؛شيتفتلايفوهامنإاهدايتعافدجتفشتفت
ثالثكلذلعفتارهطدجتفشتفتمثضيحللاتقونوكيامردقةدميضم

يفكرتليقو.هرهطبيلصتوشيتفتلامدبةالصلاةعبارلايفكرتتف«تابون
زوجيالفصيخرتلامدعبلوقبهذملايهلباقيو«هرهطبيلصتوهمدبةثلاثلا
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ءافلافرح

ىرتالتمادامو«شيتفتالبمدلارتملامموصلاوأةالصلاكرتتنأا

.ادبأةالصلاىلعقبتلفشيتفتبالإمدلاالورهطلا

:رداصملا

.67ء؛عضولا:ينيوانجحلا.

.189/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.226‹202/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.18/4‹لامآلاجراعم:نيدلارونيللاسلا.

نتف

ةنتفلا

(هقف‹ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

قحاقاقحإىلعهيفردقياليويندوأيدرمأيفعزانتلايهةنتفلا
:اهنمىلاعتهللاةمكحو؛لطبملانمهيفحلاملعيالدقو«لطابلالاطبإو

اولوقَينأاوكرينأايلابسَحَأملأإل:ىلاعتهلوقلۍالتیالاورابتخالا

اوقذَصَنيذلاهللاََملعَيَفمهبنميذلاافُدَقَلونوُييفُيالْمُهَوانماء

.(13:توبكنعلاةروس)نيذاكلانصلي

:اهنملاكشأةّدعةنتفللو

.ةنيينودنماهيففّرصتلابماكحألايارييغتهريغوأمكاحلاثادحإ-1

.مدلالالحتسانودب‹نيملسملانيببرحلا-2

.اهرييغتبهلةّقاطالوفلاتامرحاهيفكهتنُتةئيبيفملسملادوجو-3

:رداصملا

.56-55قاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.712‹14/614‹ليئلاحرش:بطقلاشيفطا.

17.٠-16ء14قاغبلاماكحأ:لالهنبدمحميربعلا.
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ءافلافرح

ىوتفلا

(هقفلالوصأ)
.رمأللفيرعتلايهةغلايتفلاوىوتفلا

.ةيعرشةلأسميفلوقلاعرشلايقو

.نيدهتجلاعامجإوءاملعلاراثآوةنسلاوباتكلابملاعلالإزوجيالرمأوهو

.كلاهوهفلهجنعنيدلالئاسميفيأرلابلاقنمو

.هلعئشنمالهللامكحلفشاكرمألاةقيقحيفيفلاو
ىلإىوتفلالهأنوفنصيالوءدهتجلاىعلفدارميفملانأةّيضابإلاىريو

.تفمريغامإو؛دهتججتفمامإف«تاجرد

يذلانإ»:هلوقبنالحجراولااهلمجأدهتجمللتافصةّيضابإلاددحدقو

اهعضاومةلدألاعضوبافراعناكنم«لزاونلايداهتجالاويأرلاهلزوج
لوصأوتانايدلالوصأبالاعنوكيوءاهيففيقوتلاوعرشلاولقعلاةهجنم
؛صوصخلاومومعلانمةعيرشلانونفيفباطخلاماكحأبالاعوءهقفلا

وحتنلانمملعيو.خسنلاوصوصنملاو؛لمحناورسفلاو«يهاونلاورماوألاو
ةنسلاونآرقللامهجاتحيهنإف«برعلامالكمالكلاناعمهبمهفياموةغللاو
هذهنمائيشدهتجلامرُخنإف...امهقيرطىلإراثآلاوةنسلايثجاتحبو.راثالاو
.«اهيقفالاهقفتموءافراعالةيوارناك؛طورشلا

يففالخللاناكنإالإريغداهتجابذحألاداهتجالاةوقهلنملزوجيال
يذلاسابعلايبألافالخلئاسقحوأهقحيفتقولاقاضوأ‹ةينسحألا
.اقلطمكلذزاوجىري

:رداصملا
.22/1-26ربتعملا:يمدكلا.
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ءافلافرح

201/1٠ءءايضلا:يبوعلا.

.4/2فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.510519-511‹(جاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

ءبركلافشك.12/1عرفلاولصألالماش.244/16ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

85-81/1.

275/2-278«؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.782-789ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

لحف

لحفلابسع/بسع:رظني

يدق

ءادفلا

(حاكنهقفر۱
.هايإهلوبقوجوزللاهقادصةأرملادربنيجوزلانيبةقرفاعرشءادفلا

امك«قادصنمهتجوزجوزلاىطعأاملكبعقيف«علخلانممعأءادفلاو
.هنمرثكأدربعقي

.ءاضقوامكحالةنايدقادصلاىلعدازامذخأجوزلللحيالنكلو
ديزنبرباجمامإلانعركذوخسفالقالطةّيضابإلارثكأدنعءادفلاو

.يلاسلالامهيلإوءاقالطالاخسفهاريهنا

نأيغبيو«تاقلطلانمءادفلابستحيف«قالطهنإلاقنملوقيليخلادمحأخيشلاديأو
الإةدعلاياهتعجارمجوزلاكلميالهنأالإ؛ةرلاهيفسسمُملرهطيفنوكي

- 788 -



ءافلافرح

ةطيرشاهعجارينأهلمهبلغألاقفداهشإلاباهنعجارمزاوجيفاوفلتخاو.اهاضرب
.دیدجدقعنمدباللبضعبلالاقو«هبتدتفاامدرواهاضر

:رداصملا

.289‹252/7‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.268‹264/3‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

.348/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

كلسارف

(نامُغ؛لییاکمةراضح)

.ةنكاسنيسوةدودمملاءارلاحتفوىافلانوكسب

اهمادختساضرقنا«نانمأةرشعيلاوحبردقت‹ليخنلافعسنمةبيقح

.م1970/ه1390ذنم
:رداصملا

ترف

ر
ئازجلا/نالجراو«قرف؛ةراضح)

مامإلانباناميلسيبأىلإبسنم9/ه3نرقلارخاوأيفترهظةقرف
بورهللرطضاوئازلايفترهيتبشاع.باهولادبعنبحلفأنببوقعي
ضبيياهئاملععمفلئحافدهتجا؛نييمتسرلاطوقسدنعنالجراوىلإ
يعدانهنمو«سجيهيلعخبطاموماعنألاثرفنإ:هلوقاهنم«لئاسللا
.لوقلااذهىلإةبسنةيثرفلابهباحصأيمسو«يثرفلاب
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.بنجلللاقرعةساحب

.ضئاحلاقرعةساحب-

.ناويحلاحبذملسغدعبولوءقورعلامدميرخوةساحن

.ماحرألايوذنمةبارقللالإىطعتالةاكزلا-

.سانلالكهيفراطفإلارارقإىلععمجياليذلاكشلامويموصبوجو-

:رداصملا

.180-181ءَةمئَألارابخأوةريسلا:ييالجراولاءايركزوبأ.

.1/108‹خياشملاتاقبط:ْييجرالا.

.318-319ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.218ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.107ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

حرف

حرفلا
(ثیدحمالكلاملع‹ةديقع)

ُهلل»:لاق8يبلانأريشبنبنامعنلاثيدحل‹حرفلابىلاعتهللافصوي

هلحاَرُهَعَمكلهميودضايفلُجَرنمنمواهدْبَعةَبوَِبااحرفدشا

هراكودبعةبوتلبحيلاعتها:هاتعمو2«...هبارشوُهماعطاهيلَع

.كلذنعىلاعتدابعلاحرفكهحرفسيلوهبونذىلعهرارصإل

:رداصملا

.2/10ىايضلا:يبوعلا۰

.2744مقر2102/4ءامبحرفلاوةبوتلاىلَعضحلايفبابءةبوتلاباك:ملسم*
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ءافلافرح

درف
دارفألا

(جحءهقف)
.هرمعبهنرقينُنودهبمارحألاوهجحلابدارفالا

.اعيمجامهنملضفأعتمتلانكل‹نارقلانمةّيضابألادنعلضفأدارفإلاو

يفدرفأمثبحروأناضمريفرمتعانمدارفإلانوكينأاوبحتساو
.اهلبقالةجحلايذنمرشعلامايألا

نوكينأالإءاعتمتمراصويدههمزلةرمعىلإهلوحمثجحلابدرفأنم
.دارفإلاالإهلحصيالفيدحلادلق

فاطنمو.اعتمتمكلذبريصيو«يدههمزلدرفموهوىعسوفاطنم
.لضفأدرفمللفاوطلاكرتوهيلعءيشالفعسيملو

:رداصملا

.257-252258‹248/2؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.70‹62/4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.368/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

زر

نيدلازرف
(مالكلاملعءةديقع)

.هنعهتيعم.هریغنعهتزرف:ةغلزرفلا

سالازيييفباعيتسالاليهستلعيمجنبورمعهلمعتساحلطصموه
:ةئالثنيدلازرف»:لوقيو«للاعتهللاعرشنم1بسحمهفينصتو
كرشلملاوهبرقأاميفنئاخلالاقفانملاومبرَقأابيوللاقاملسملا

ةيبهولاةّيضابإلابهذمزييمتلزرفلااذهببسيخامشلاديقدقو‹«دحاجلا

.بوصألاوهوهمومعىلعبطقلاهكرتامنيب«هريغنع
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ءافلافرح

:رداصملا

.شماه30؛عضولا:ييوانجلا.

.48‹47ءكيحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.1/107(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحجلا.

.47كيحوتلاةمدقمحرش:دمحأيخامشلا.

277ريثماحابصملا:يمويفلا.

.257«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.187-189كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.109«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

:خسرف

.(سيیاقمهقثر
.لايمأةئالثوُ؛عارذفلأرشعنايواسيءلوطللةدحوخسرفلا

رخآىلإكضعلابالصتمفلخنمنوكييذلامظعلانمعارذلابسحتو

‹"ةضبق"ىمسيءزجلكءةيواستمءازجأةّسىلإًازحتو«ىطسولاعبصألا
ىمسيةيواستمءازجأةّنسىلإ"عبصإلا"وعباصأةعبرأىلإةضبقلاًازحتو
.تارعشتسىلإةريعشلازتو"ةريعش"اهنمدحاولا

ةسمخبخسرفلارادقممهريغوةّيضابأإلانمنيرصاعملاضعبطبضدقو
.ارتمنيرشعوةئامعستوالآ

رصقلاىلصايزاغوأاجاحجرحاذإيهنأليلدب«ناخسرفرفسلادح

."ناخسرفةبيطنيبواهنيبوةفيلحلايب

.راطفإلاهلزاجوةالصلانمرصقارفاسمنيخسرفزواجنم

بحصتسينيخسرفلازواجيملورفسلاايوانجرخنمنأىلعروهمجلاو

ىريو.ةالصلارصقيهنإفرفسلاونيملولوامهزواجنمومامتإلاوهولاحلا
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ءافلافرح

ءاوس«تارمعلانمهزوربذنمرصقنيخسرفلاةزواجبدصقنمنأيللاسلا

.المأامهادعت

.نقوييحمتأنيخسرفلايفكشنمو
ىسرملانمعلقييحمتأهبكرمىسرأاذإرحبلارفسىلعمئادلانيفسلاو

.نيخسرفزواجبو

.نيخسرفاهنعدعابتيواهنملزنيىحادبأاهيفمتيهنأشيفطابطقلاحجرو

.نيخسرفلاجورخنمدباللبعزتلادرج.رصقيالنطولاعزنىوننمو
.باغورفاسدقفنيخسرفلاىدعتفنبيغيلوأنرفاسيلفلحنمو

.اهرمأاهلفنيخسرفاهبزواجفاهبرفاسیالهنأاهجوزىلعةأرماتطرشنإو

ححجريو؛ضعبلادنعامهدعبزوجيونيخسرفنودنابكرلايقلتزوجيال
.ةرضلاقوحلو«يهنلامومعلاقلطمعنلاشيفطابطقل

:رداصملا

.623/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.4363355/3328/4.290/6.170/8‹352/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.190‹180/10‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.
480/1ءاهرصقونيرفاسلملاةالصبابءاهرصقونيرفاسملاةالصباتك:ملسم*.

.307/1رصعلاةالصتقوباب«كئاوزلاعمجب:يمثيلا.690مقر

ءاطسرف

ةيئاطسرفلاةسردملا

(يبرغمةيوبرتمظن؛ةراضح)

ركبنبدمحمهللادبعيبأةبازعلاةقلحسسؤمىلإبسنتةيميلعتةسردم
ةقلجلاخيشنملکشتیقیقدماظناهمكحي‹(م11/ھ5ق)يسوفنلايئاطسرفلا
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طباوضسيردتلاةقلحخعضوامكءكيمالتلاوميلعتلاىلعنوفرشينيذلاءافرعلاو

.ايابسأواهعاونأوتابوقعلاوتاناحتمالاةقيرطوءةساردلاتاقوأديدحتاهمهأ

:نيفدهىلإاساسأيئاطسرفلااهعضويلاتاميظنتلايمرتو

ةبارعلاةقلحاهبموقتىلاةريبكلادوهحلاكلتيفرهظي:يوبرتيحور-

؛لئاسونمنكمأاملككلذيثةلغتسمءةيعوتوفيقثتوميلعتنم
.ةيمالسالاةيصخشلاىلعةظفاحملل

رارمتساىلعظافحلاوءةوعدلالهأىلعءاقبإلاىلإيمري:يعافد-

.ىضابالابهذملا

|:رداصملا

.177‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.214‹208قاقتنملارهاوحجلا:يدارلا.

.28ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.31-32قباًرعلاةقلح:دمحمرصان.

.228ءطسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.90ء83«بازيمييةاتفلا:ريشبيرومرم.

شرف
شارفلارانيد

(حاكنءهقف)
.ضيحلاةرتفيفءطولابمزلتةرافكشارفلارانيد
.نيكاسملاىلعهبقّدصتُي«مارغلاعبروتامارغةعبرأمويلارانيدلارادقمو

ىلعرخآلاوجوزلاىلعدحاونيرانيدبوجوةّيضابإلانمةبراغملاىري
ءاههركأنإهدحوجوزلاىلعو«ضيحلايفعامحلاىلعآطاوتنإةجوزلا

.هتسلدنإاهدحوةجوزلاىلعو
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ءافلافرح

.امهيلكلدحاورانيدبءافتكألاعمهبوجوةقراشملانميليلخلادمحأحجرو

.رهطتلالبقوأعباوتلاعممدلاعاطقنادعبءطولاناكنإرانيدلافصنبجيو

.امهيفةمرحلاعماجبربدلايفءطولاضيحلايفعامحلاىلعاوساقو

يفءطولاىلعاقفتااذإنيجوزلانيبةقرفتلاملسمةديبعوبأمامإلاىريو

.ربدلايفعئطاولااذكوءدمعلاقيرطنمضيحلا

ىلإيدؤياهجوزىلعةءوطوملارحتنألكلذلكشتسايليلخلادمحأنكل

الهريغلاهلييذلاقيرفتلانإفصنبتتبثجاوزلاةدقعتمادامو.هريغلاهليلحت

.ةمرحابلقيملورانيدلاجارخإحجركلذل.اضیأصنباتباثنوکينأدب

:رداصملا

.126‹123/1«عماحجلا:ةكربنبا.

.493/3475/14؛351/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.406‹402/2‹ىواتف:میهاربإضويب.

.114/2117118‹ىۍواتفلا:دمحأيليلخلا.

.33-34«ساربتلا:ريكبموشرأ.

شرف

شارفلا

(ةيصخشلاوحأ,هقفر
.ناسنإلاهشرتفيام:ةغلشارفلا

.جوزللاشارفةأرملاهبحبصتيذلاجاوزلادقعهبدصقيحالطصالايو

.*نحلرهاَعْلَوشارلدلولا»:ثيدحلايفءاج

ءطولانمهبجوياموةيجوزلادقعشارفلاعمنألإةيضابإلابهذ
توبعمحاكنلادقعبتبثيدلولانإ:اولاقفءةجوزلابةولخلابنوكييذلا

ءطولاةحصباهنمهدلوبسنتبثيفةمألاام.ةرحلاهتجوزبجوزلاةولح
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ءافلافرح

درجيبسنلااوتبثأنيذلاةيفنحللافالخ«روهمحجلالوقوهو.هنمرارقإلاو

.هناكمإوأءاقللاطارتشانوددقعلا

:رداصملا

.373/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.33ءةبوجأ:نوفلخنبا.

.42/14فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.272/6«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

تودحلامجرسلايف[36]بابءعويبلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.
.1948مقر‹724/2‹تاهبشملاريسفت‹عويبلاباتك«يراخبلا.609مقر2

ضرف

ضرفلا
(هقفلالوصأ)

.امزاجابلطهلعفعراشلابلطاموه

.مازلإلاعرشلايفهّدحو«باقعهكرتيفوباوهلعفياموه:ليقو
.«امزاجابلطبولطملالعفلابجاولاوضرفلاو»:شيفطاخيشلالاق

هنراقنإف«هوكرتتالوأهولعفافلكملاباطخهيفدروام»:يداربلالاقو

.«متحلاوهو‹مزاللاوهو«ضرفلاوهو«بجاولاوهف«هبقعتوأكرتلاىلعباقعلا

انروهمجدنعةفدارتمءامسأضرفلاوبجاولاومزاللانأيلاسلادكأو

.بجاولاوضرفلانيباوزيمنيذلاةيفنحللافالخةيعفاشلاو

ةكربنبامهنموءةيفنحلايأرنمبيرقىلإةّيضابإلاضعببهذينكل
تبثامضرفلانأنوريذإ«يليلخلانافلخنبديعسوٰييمثلاوبوبحمنباو
.يظليلدبتبثامبجاولاو«يعطقليلدب

‹؛هسنجنمهريغءادأوهءادأهتقوعسياموهو؛عسوللا:ضرفلاماسقأنمو

‹قيضللاو«هكرتوهلعفزوجيامك«هبلهحلاوضورفملاكلذبملعلاهلوأيفزوجيو
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تقولالوأيهلهجزوجيالو«هسنجنمدحاوضرفريغهتقوعسيالاموهو
فلكلملامزلهتقوناحاذإفءهتقولبقهبوجوداقتعابجيلب«كلذكهكرتالو

.فيلكتلاةدهعنماربيملوجرخوأتقولاهيلعقاضالإو«هلعف

ةالصلاك«هنيعبدحاولكنمهلوصحبلطياموهونيعلاضرفو

مزلينأريغنمةلمحلايفهلوصحبلطياموهوةيافكلاضرفو.ةضورفملا
یریو.اعيمجاوثأعيمحلاهكرتاذإنكلوءةزانجلاةالصكءهنيعبدحاولك

ةقراشملاضعبىريامنيبءةيافكلاىلعضرفةعامحلاةالصنأبرغملاةيضابإ
.يليلخلادمحأخيشلاهحجراموهو‹؛نيعضرفاأ

:رداصملا

.580/1‹مماحلا:ةكربنبا.

.478‹(خم)‹تالاۇسلا:يوسلا.

.و16/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.ظ81/1‹(خم)‹؛قداصلاثحبلا:يداربلا.

‹(يجاويتلا.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.19‹لدعلارصتخم:دمحأيحخامشلا.

291-0.

0.222‹175«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.25/16؛206/2؛86/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.220/2«سمشلاةعلط.48«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.76/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ضرف

ةضيرفلا
(نامُع؛ةيعرشةسايسةراضح)

معطتقت‹مهتشيعملةلودلالامعنمهريغومامإللىطعت«بتارلاوألعجلا
.م18/ه12قلالخمسالااذهبنامُعيففرع.نيملسملالامتيبنم
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:رداصملا

.352‹نيبملاحتفلا:قيزرنبا.

.خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

عرف

عرفلا
(مالكلاملعءةديقع)

‹؛تالالدةدعبةفلتخمتالابيفلمعتستيلاتاحلطصملانمعرفلا

هنأنيدلالوصأييفرعيو

يهو«يأرلابهيففلتخاامنيدلاعورفو.داهتجالاونظلاةبلغهقيرطام

.لطابوهفلطابهلصأامويحوهفّقحهلصأامف«لصأللةعبات
عمهيفٌقحلاعرفلاودحاوعمودحاويفلصألايفٌقحلاو»:بطقلهلالاق

:رداصملا

.312‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.17/43ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

ترف

نعيابتلاقارتفا

(عويب؛هقف)
يفيوبنلاثيدحلاهبءاجيذلا«نيعيابتملاقارتفاموهفميفءاهقفلافلتخا

.«اقرتفيملامرايخلابناعّيبلا»:سلحجلارايختوبن

‹هخسفوأعيبلاءاضمإرايخلمتحيف«ناعمهلثيدحلايفروكذملارايخلاو

.كلذريغو«يورتلارايخو«بيعلارايخوءطرشلارايخو«سلحجبارايخو
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ءةقفصلامامتإبيأنادبألاباللوقلابنوكيقارتفالانأةيضابالاىري

ييىلاعتهلوقمهليلدو.يرتشملاوعئابلانملكليورتلارايخوهرايخلاو

نأربخأف.(130:ءاسنلاةروس)ههتعَسنمالكهللانياقَرفَينإوإل:نيجوزلا
ةيكلاملاهيلإبهذاموهو.قالطلاظفلانهوهولوقلابنوكيقرفتلا
‹؛نادبألابنوكيقرفتلانإاولاقنيذلاةلبانحلاوةيعفاشللافالخءةيفنحلاو

.سلجلايفناعيابتملامادامعيبلاضقنمهدنعحصيكلذل
:رداصملا

.320/2«مماحلا:ةكربنبا.

.212/8217-213‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

:ملسم.1973مقر‹732/2ءامتكيملوناعئابلانيباذإباب؛عويبلاباتك:يراخبلا*

.1532مقر‹1164/3‹نايبلاوعيبلايفقدصلابابعويبلاباتك

قرف

قرفلا
(نامعءةيرحبةحالمةراضح)

.نيينامعلادنعةاذشلانمبرتقي‹؛نفسلانمعون

:رداصملا

.121/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

فرق

ةيجانلاةقرفلا

(ثيدح؛مالكلاملع‹؛ةديقع)
ُقرَتْفَتس»6لالوسرثيدحيفةدراولاةيجانلاةقرفلايعميففلتحخا

ےکوةيةدحاولَامرالىِملكةقرفَنِيعسَوثالثىلعيأ
.*«ةدحاولاكلتيعدي
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ءافلافرح

:ثيدحلايفقرفلانمدوصقملايفاهوركذىلايناعملانمو

ةلكأوىامدلاةكفسوةقانزلانم:يصاعملالهأفانصأوءافولالهأ-

.ةيجانلاةقرفلامهءافولالهأو...لطابلابلاومألا
ةّيدقعلابهاذملاىلإفرصنتعملااذهمو؛نيدّحوملانمتانايدلالهأ-

.بهاذملاهذهدحأةيجانلاةقرفلاو

لكفمهريغونيدُحولانمهلللوسرةثعبدعبءاجنملكمه-

ةقرفوهفهليبسعبانملكوءةكلاهةقرفوهفيدمحمليبسعبيملنم
.هبهذمناکامهمءةيجان

:رداصملا

.3/43؛62‹2/6ءناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.1/73بركلافشك:بطقلاشيفطا.

.223ةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

17/1دمحمأملايف[6]باب؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.

.3992مقر‹1322/2ممألاقارتفاباب‹نتفلاباّتك:هجامنبا.41مقر

دسف

دسافلا

(هقفلالوصأ)
.هيُهقفاووأ؛عراشلارمأفلاخاميدسافلايلاسلافرع

لظطابلاودسافلاامأو«هنمدوصقملاهيلعبترتاموهحيحصلانأركذو

ةقفاوم.هبيترتمدعوكلذهبيترتملعيو»:لاقو«كلذهيلعبترتيملاموهف
‹حيحصلاوهفهيهانلاكراتعراشلارمألاقفاومناكامف«رماوألاىضتقم

.«لطابلاودسافلاوهفهادعامو

ىضتقمفالخىلعءيشلاعوقوبمالعإلا»:هنأبدسافلايداربلافرعو

.«هنمةمذلاةءاربمدعو«هنالطبوأءةعيرشلا
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نوزيعينيذلاةيفنحللافالخ«نافدارتمةّيضابإلادنعلطابلاودسافلاو

.تالماعملايفامهنيب

هيفاورمأامفءةعيرشلاتاعضاومنمداسفلانأيالجراولاركذامك

.هنالطبباراعشإكدسافاولاقهتداعإب

:رداصملا

.30/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ183/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.277‹(يجاويتلا.حت)؛فاصتنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.215/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

رسف

ةلمحجلاريسفت
(مالكلاملعءةديقع)

.ةلمحاريسفت/لمج:رظني

رسف

رسفملا

(هقفلالوصأ)

.هريغنايبنعهظفلبىّنغتسييذلاهنأبرسفملايبوعلاوةكربنبافرع

ءةيفنحلادنعهانعمفالخىلع«صنلارسفملابدصقيهنأامهمالكديفيو
ىلعهانعمىلعهسفنبلدو«صنلاىلعاحوضودادزااموهمهدنعرسفملاذإ

.ليوأتلللامتحاهيفىقبيالهجو

ىافخلاوحوضولاثحابميفنيملكتملاجهنمنماييرقاجهنمةيضابإلاجهتنادقلو
.ةيلوصألاوةيهقفلاممتاحلطصميفرهتشيملنإورسفملظفلاولمعتساامك
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ءافلافرح

:رداصملا

.72/1؛عماحجلا:ةكربنبا.

.241/2ىايضلا:يتوعلا.

.اهدعبامو427ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

قسف

قسافلا

(هقفريسفت؛مالكلاملعةديقعر

اقافنقفاتمللفدارموهو«يفوملاريغدّحوملاىلعقسافلامساقلطي

.رجافلاو«لاضلاو«يصاعلاوءايلمع

نإراتلالهأنموهةرخآلايفوءديحوتلالهأمكحايندلايفهمكحو

همكحًاجرأنو«جراوخلاككرشلابهيلعَمكَحنملافالخءهقسفىلعتام

ةعافشلازاجأنملافالخوءةئجرملاكهبذعءاشنإوهيلعباتءاشنإهللاىلإ

.ةرعاشألاكهل

رفاكلاوكرشمللفدارموهوءةّللانمجراخلارفاكلاىلعاضيأقلطيو

.كرشلالهأمكحةرخآلاوايندلايفهمكحوكرشرفك

وأداقتعالايفَقحلافلاحنموهوءتاقتعالابنوكينأاًمِإقسافلاف
.ةمعنرفكرفاكللفدارملاوهوةحراحجلاباقسافنوكي

:رداصملا

.2/134عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.و7‹(خم)ريس:يتوعلا.

.472‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.2/41‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.2/97ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.116/16؛114/13؛260/3‹لينلاحرش.5/46‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.
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.1/195«سمشلاةعلط.333ء52ءلوشقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.15-6/14‹تاباوج

.510/1-511‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.426‹425ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

قسف

قسفلا

(مالكلاملع‹ةديقفع)

ةفلتخمفيراعتبفّرع«رداصملايفاهدورورثكيىلاتاحلطصملانم

.اقلطمةعاطلانعجورخلا-1

انهفدارموهفبوتنودةريغصىلعرارصإيوأةريبكبهللاةّيصعم-2
.قافنلاولالضلاورفكلل

قسفلانوربتعينيذلا‹ةلزتعمللافالحخكرشريغواکرشةريبكلاباکترا-3

.نيتلزاملانيبةلرتلاىعموهوءكرشلاريغةريبكلبكترللادخولاباًصاحخ
.ةلزلافالخبدصقنعمرحلالعف4
.لمعلاعييضتولوقلانايتإ5
ىیععبقسف:امهنييساسأنيمسقنعجرغتالاهعيمجفيراعتلاهذهو

قافنلا:فداريوءةمعنلارفكععقسفو؛يدقعلاقافنلافداريو؛كرشلا
.نايصعلاوءروجفلاوء؛لالضلاوءيلمعلا

:رداصملا

.2/134عرشلانايب:دمحميدنكلا.
.و7(خم)ريس:يبوعلا.

.472(خم)‹تالاۇسلا:يفوسلا.
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.2/41‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.2/97«ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.51/4‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.1/195«سمشلاةعلط.333ء52ء؛لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
.15-6/14‹تاباوج

.426‹425‹415ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

لصف

لّصفلملا

(هقفلالوصأ)
مسقنيو.لمحاهلباقيو«نالجراولاويتوعلادنعامكنيبملاوهلّصفللا

ىلإنايبلايفعفراموهوصنلاوهفلمتحملاريغامأ«لمتحمريغولّمتحمىلإ
نطابورهاظىلإو«يتوعلادنعرهاظوماعىلإمسقنيلمتحملاو.هتياغىصقأ
.ييالجراولادنع

:رداصملا

.19/3ىايضلا:يبوعلا.

.31/1فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

لضف

ةكئالملاوءايبنألانيبليضفتلا

(مالكلاملع‹ةديقعر
:عاونأىلإهتاقلعتمرابتعابليضفتلامسقني
.مالسلاهيلعليربجىوسقلخلاعيمجىلع8دمحمانديسليضفت-1

.ةّيضابإلالوقوهومالسلاهيلعليربجىلع8دّمحعاندّيسليضفت-2
ىلعامأ.ةَّمألاكلذىلعتقفَناو«نّيضرألاةكئالملاىلعءايبنألاليضفت-3

.ةلزتعمللافالخمهيلعءايبنألاليضفتةرعاشألاوةّيضابإلاىريفنييولعلاةكئالملا

€

§
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نمصاقتنالاليبسىلعالزئاجضعبىلعمهضعببءايبنألاليضفت4

.دمحماندّيسليضفتىوسنييعتلاالو«مهتجرد

اقلطمليضفتلاةلدأنأريبختنأو»:ةلأسملاهذهريرحتيفيلاسلالاق

ءةلضافملاداقتعافلكملاىلعبجيف«ٌنظلاىلعئيالملعداقتعالاوةي

.نييعتوليصفتنود«نآرقلايفتدروامك

:رداصملا

.1/46ربتعملا:يمدكلا.

.79‹(خم)؛نيجوملامظاعت:زيزعلادبعْييمثلا.

.(نامع.ط)342/3تازلانايه.16/61؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.241-237240-234‹229‹155‹134«لوقعلاراونأقراشم:نيذلارونيملاسلا.

.242‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

لضق

لضفلاابر
(عويب.هقف)

لضفلااير/وبر:رظني

رطف

مئاصلاةرطففقو
(ةيلاممظن؛ةراضح؛هقف)

فقولا/فقو:رظني

لعف

دابعلالاعفأ

(مالكلاملعءةديقع)
.دابعلالاعفأقلخ/قلخ:رظني
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ىلاعتهللالاعفأليلعت
(ةفسلفريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ىلاعتهللالاعفأليلعت/للع:رظني

لعف

دابعلالاعفأقلخ
(مالكلاملعةديقع)

.دابعلالاعفأقلحخ/قلخ:رظني

لعف

ةّيلعفلاتافصلا

(مالكلاملعةديقع)

لعف

لعفلا

(ريسفت‹؛مالكلاملعةديقع)

نكيملنأدعبلعافلاةردقبهلمعوندبلاةكرح:وهرشبلانملعفلا
هلوقل؛لعفلامدعيفدهجهّنأل؛لعفلانمضكرتلاجردنيو؛ادوجوملعفلا
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صصو

امنواناتَهُبلمحادققائيربهبمريمناماوأةعيطخبسكبنمو:ىلاعت

ةروس)مكيقوُسْفهافولَعُفَنول:ىلاعتهلوقو‹2:ءاسنلاةروس)انيبم

.ةداهشلادهاشلاكرتوءةباتكلاكرت:يأ«(282:ةرقبلا

:رداصملا

.33/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.و15/2‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.10«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.8‹(يعصللاةمتتب)تانايدلانامىلعةيشاح:هللادبعيشكيودسلا.

.194«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.5/16617‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.163«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

لعف

یلاعتهللالعف
(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

وأتالواحمريغنمديريامىلعءايشألاهللعفنتثيحبىاعتهتردقوه
»82:سسیةروس)هڳنوُكَيَفنكهللوقناايشداراذهرمًامْنِعىانع

.ةبطاخملوقاللعفلوقوهامّنإ«؛نونوفاكبةناعتساريغبكلذو
:نيهجوىلعهللانملعفلاكرتنأشّيفطابطقلاىريو

كرتلاوهوءابحهيقبيفدبعلاةتامإهللاكرت:لثمييشولعفوهكرت-
.هدضلعفهيفيذلا

هيفسیلاموهوءانالفقلخينأكرت:لثمييشالولعفبسيلكرت-

.هدضلعف

:رداصملا

.70‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.
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.6/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.171«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

دوقفملا

(تالماعم.هقف)

نألءاًدوقفمسيلريسألاو؛هنعفشكلاناكمإعمهربخعطقنانمدوقفللا

هلمكحيالهنإفنعفشكلاقاطياليذلاسوبحلاوربخلامولعمريسألا
.دوقفملامكحب

وأ«؛قسيرحوأىامهبطاحأنم:ةسمخىلععقيدقفلا»:ٰييمثلالاق

ةقفرنعفلختمو‹؛حالسالبهلتملعةجاحلالاليلجراخو«برحبلاجر

.«بئاغفلختملا:ليقومهبراصامملعيملنإ

.هتبيغتلاطنإو«دوقفمبسيلكلذفارفاسمةديعبضرأىلإجرخييذلاو

هيلعقلطتالوءةيجوزلاهتمصعكفنتالفةيراسهماكحأىقبتدوقفملاو

وأهتافوبمكحلالبقهلاومأمسقتالامكتوقفملاراظتناةدمرورع.الإهتجوز

.العفهتافوققحت

مثهربخنعزجعلادعبنينسعبرأهلبرضمالسإلاضرأيفدقفنمو
مثاهبلخديملولوارشعورهشأةعبرأةافوللهتجوزدتعتولاممسقي
دتعتالضعبلالاقو.رثكألاهيلعاموهو«قالطلاةدعدتعتفاهيواهقلطي

.اهيلعقالطةدعالوءةافوللالإ

هيلإدرو«جوزتتملنإهتجوزهيلإتعجركلذدعبايحجوزلارهظنإو

اهدجوولوءاهبلخدورخآجوزبتحورتدقةأرملادجونإامأ.هلام
لقأنيبواهنيبادوقفمناكيذلاجوزلاريخيهنإف«قالطوأتوع.هلةقرافم
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جوزلانمتدتعااهراتخانإف.يناثلاجوزلاقادصوهقادص؛نيقادصلا

لكوقادصلافصنتدروءلوألاىلإتداعوهتمصعيفتناكنإريخألا

.رثكأالنيقادصلالقأهلفالإو.ةعتمنمتذحأوأتروام

.ءاهقفلادنعةّيليصفتلاماكحألاضعبيفبئاغلانعدوقفملافلتخيو

؛تالاصتالاروطتلارظنرصعلااذهيفامهنيبقيرفتلامدعيليلخلادمحأىريو

.رايدلايئانتعمولورابخألايصقتناكمإو
:رداصملا

.151‹(خم)ىاثعشلايبأتاباوج:ديزنبرياج.

53‹40-26/743‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

372/2373‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ee o رقف

ريقفلا

(ةاكزءهقف)

لامنمهلءيشاليذلاجاتحلاهنأريقفلانعتدرويلافيراعتلانم
.يفکيالوءيشهلوأةفرحالو

:رداصملا

.111-113‹لاصخلارصتخم:قاحسإويأيمرضحلا.

.231/2‹(5ط)حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.218/3-220‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.251/1باجمامإلاهقف:ىیمشوكب.

رقف

ةلحلاءارقففقو

(ةيلاممظنةراضحقف

فقولا/فقو:رظني
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هتف

هقفلالوصأ

(هقفلالوصأ)
هقفلالوصأ/لصأ:رظني

هتف

هقفلا

(هقفلالوصأ)
طرتشاو.ةيليصفتلااهتلدأنمةدمتسملاةيعرشلاماكحألابملعلاوههقفلا

.داهتجالاقيرطبملعلاكلذلوصحهريغوشيفطابطقلا
نمجرخيديقلااذهبو.طابنتسالابماكحألاةفرعمنمنكمتملا:وههيقفلاو

.هريغادلقمناكنمو‹نيقلتلابماكحألافرعي

.اطابنتساالالقنةيعرفلالئاسملاليصحتبفورعملاوههيقفلانأىرييلاسلانأالإ

.ةيلقعلانودةيلمعلاةيعرشلاماكحألابملعلا:هنأبهقفلانييلوصألاضعبفرعو

امزالتدحنذإءةيدقعلاهلوصأنعلوصفمريغةّيضابأإلادنعهقفلانأريغ

مدعومالسإلاةدحونماقالطناممنافلؤميفةيهقفلاوةيدقعلااياضقلانيب

قلطنمعمايشامتو.قالخألاوماكحألاوةديقعلاةئالثلاهناكرأنيبلصفلا

.هتايآرثكأيفاهنيبةجوازملايفميركلانآرقلا

:رداصملا
.ظ113/1(خم)‹؛قداصلاثحبلا:يداربلا.

.1/1؛حاضيإلاىلعةيشاح:يشكيودسلا.

.42/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.76/2؛22/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.154/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.
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ءافلافرح

ةيركفلاةيكلملاقح

ةيركفلاةيكلملاقح/ققح:رظني

جلف

جلفلاعبنمميرح
(نامُغ؛يرمظن‹؛ةراضح)

جلفلاعبنمميرح/مرح:رظني

جلف

جالفألافیرع

(نامُغيرمظنةراضح)

حلف

جلفلا

(نامُع؛يرمظن؛ةراضح)

.ناتسبلاىلإيرحتيلاةيقاسلاوأريغصلارهنلا:يعيةغللايئجالفأهعمجدرفم

نوزحخملاصاصتمالضرألانطابيفةقوقشمتاونقربعيرجييئامعبن
سلةيئامتاونقلكشىلعضرألاحطسىلإهجارخإوهعيمحجنوهايملانم
هيطعيو.يمويلالامعتساللنوصحلاوعالقلاورايدلاربعرتو‹نتاسبلا
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ءافلافرح

طبتري»:لوقيثيح«رخآادعب"نامعىفجالفألا"هباتکيف(نسنکلو)

الإاتامىرجبيعيالامنيبءةكراشملاوميسقتلايعمالصأيوغللارذجلا
يرللماظنهنأىلإريشتةملكلاتالالدنإفيلاتلابو.بسحفةيوناثةروصب

.«هایملاعيزوتىلعلمعي
هلوصأدوعت«نامُعيفةيراضحلاملاعملازربأنمجالفألاماظندعو

ىلإةيبّرعيلاةمامإلادهعيفرّوطتدقوءداليملالبقةثلاثلافلألاىلإةيخيراتلا
ةعبسهدحوليبرعيلاناطلسنبفيسمامإلاديشذإءةيمهألاغلابيرللماظن

.مويلاىلإاهماظنوجالفألاهذهىلعنوظفاحينوينامُملالظوءاجلفرشع

جالفألامسقنتوءةليبقوأةسسؤموأنطوموأصخشىلإجلفلابسنيو
:كلذنم«تارابتعاةدعلعاونأةدعىلإ

ىلإهقفدتىوتسمتابثبعونلااذهزيمتي:ةيدووادلاوأةنيدعلاجالفألا-

تايوتسلملايفراطمألاهايمميمحتنماههايمدمتستو:ةّيليغلاجالفألا-

.اهتيامنىلإعبنملانمةفوشكمةّيحطسجالفأيهوءةيفوحاهايمللايلعلا

.ايئزجةفوشكملايهو:ةّيليغلاهبشجالفألا-

.نويعلاوعيبانيلااههايمردصم:ةينيعلاجالفألا-

.مالساإلالبقدجويذلاوهو:يلهاجلاجلفلا-

.نامعيفمالسإلالوحخددعبعشنايذلاوهو:يمالسإلاجلفلا-

:يهةيرامعمءازجأةعبرأىلإةعرزملاوعبنملانيبطبارلاهطحخيفجلفلامسقنيو

ىمسيو؛لهسوأداووألبجيفارئبنوكيدقوءجلفلاعبنم:جلفلامأ
.جلفلاةعيرش

.سوردميسدنهماظنبءالالقنتبوطلاوأرجحلانمتديشتاونق:قفنلا=
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نيعتوءةانقلاةيوُكاهتفيظوءجلفلاقفنىلعةيدومعتاحتف:جتافسلا-

.هتنايصوهفيظنتدصققفنلاجولونمجلفلاىلعنيمئاقلا
لصتمثنكاسملاربعرمت«ضرألاحطسىلعةفوشكمنوكت:يقاوسلا-

.عرازملاىلإ
جلفاةعباتمةيلوؤسممهقتاعىلععقتیالکوجالفألاماظنریسىلعرهسيو

.دحاولاجلفلانمنيديفتسمانيبةلادعلاقيقحتضرغبهايماميسقتوهتنايصو
جلفلامسقيثيحبةنيعمةينمزلحارمىلعهميسقتيفماظنلااذهدمتعيو

.اذكهوعابرأىلإرثألاوراثآىلإ

:رداصملا

.86/18؛95‹42‹15/1737ءفّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.107معلافشك:يوكزإلا.

.270ماسلادرولا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.137رںاثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.125/1«نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.268/3‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.9/3-12ءةينامعلاجالفألا:ردبيربعلا.

.46‹لالقتسالاولالتحالانيبنامع:دلاخيمسولا.

.203َةيئامُّعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

.203-204‹نوُئامُعونامُع:ميركلادبعغابصلا.

.160ءةّيخيراتةيؤر:سيميودعلا.

.هلک‹جالفألا:دّمحمةقرز.

.99هماكحأوميرحلا:ناسحيمايرلا.

.65«نامُعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.
.105/8؛118/2ءنامُعيفجالفألاةأشن:نوسنكليو.
.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.
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يكللاجلفلا

(نامغ؛يرمظن.ةراضح)
.ةعاسلاعبروتاعاسعبرأتاعاسلابيواستو«راثآةينانيواستةّيسايقةدحو

.يكزإبفورعمجلفيكلمجلفلاو
:رداصملا

.3«ةينامعلاجالفألا:ردبيربعلا.
Willkinson: Twibal. .

جلف

جالفألافقو

(ةيلاممظنةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

جلف

جلفلالیکو

(نامُغيرمظنةراضح)

نعةبرتألاةلازإوجلفلالاوحأميظنتهماهمو؛جلفلاةرادإنعلوألالوؤسلا

.ليکولالمعمكحييذلاساسألادصقملاوهميسَقَتلاقةلادعلاو

.بازميداوبراطمألاهايمميسقتماظنيف"اَُمَّوال"هبشينامعيفجلفلاليكو
:رداصملا

.160ءةّيخيراتةيؤر:سيميودعلا.
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ءافلافرح

سيلفتلا

(تالماعم.هقف)

ريناندلابرجنيناكنأدعبسولفلابالإلّماعيالناسنإلالعجوهسيلفتلا

ساخحننمعنصتيلاةيندعملاةلمعلايهسولفلاو.ةيضفلامهاردلاوةيبهذلا

هنموءاهتهافتلاهتئزحتنكيالوءةميقلاومألالقأيهو.طولخموأفاص

.اسولفهلاومأتناكاذإنالفسلفأ:ليق

.سالفألاببسبهلاميففرصتلانمنيدملامكاحلاغنماحالطصاسيلفتلابدصقيو

.اهدادسنعهزجعو«هتادوجومىلعناسنإلانويدةدايزببسبسالفإلانوكيو

‹ةمذلابقلعتمنيدلانأل؛مكاحلاهسلفيملامهلاميفءاشاملعفسلفملل

.ةيكلاملادنعسيلفتللماعلاعملاوهامك«كلذنمعنبليقو

.هتافرصتيفهيلعريجحتلاوأهلامعزبهيلعمكاحلامكحبسيلفتلامتيو
:رداصملا

.138-137/5:عماحلا:رفعجنبا.

.611-608/13ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

ينه

ءانفلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

:اهنمناعمةّدعبرسفوءةيوبنلاةّنسلاوميركلانآرقلايفءانفلادرو
بيشريغلِمدعتوىيشريغنمتقلخِءايشألانإفصحمدع-1

.ءيشريغنمداعتو

.تولملاهنموتوجودعبمدع-2
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ءافلافرح

.بنذلابجَعكلذيياع.ةينافءايشألاعيمجو

نافوهاماهنموءةرخآلارادىلإبالقنالاىلعنافوهاماهتمءايشألاو

.يشالتلاىلع

ىلعبهذلاو؟بالقنالاىلعمهؤانفله«نيكرشملالافطأيففلُتحاو
.لّوألالوقلا

وهوكرتهنأةيضابإلاىريو؟كرتمأوهلعفأ:ىلاعتهللانمءانفألاففلُتخاو

الةقّلعتمءامسأةسمخ»:يلاطيحجلالاق«دوجوملاءيشلانعىلاعتهللانمريبدتلاعطق

.«لاحماو‹نالذخاو‹لزألاومدعلاوىانفلا:يهويشلإ

نماذهادعاموميركلانآرقلايفدروامکءيشلِکءانفبناعإلابجيو

.رذعلاعطقالوءةئطختلاىلإهيفليبسالومالكلاملعيفعٌسوتلانموهفتايئزحلا
:رداصملا

.و43-و1/42(خم)ءةينونلاحرش.1/55(ىسومجاحلا.حت)؛مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

051«رونلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.12«صلاخلابهذلا:بطقلاشيفطا.

.261ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.168‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

مهق

موهفملا

نمالاحوروكذمللامكحنوكييأ«قطنلالحميفالظفللاهيلعلدامموهفللا

.ةلالدللنيملكتملاميسقتتةقيرطىلعءلولدلملاماسقأنميناثلامسَقلاوهوفلاوحأ

.ةفلاخمموهفموةقفاومموهفم:ىلإمسقنيو
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ءافلافرح

:رداصملا

‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.36«لدعلارصتخم:دمحأيحخامشلا.

422-0.

.و74-ظ71فلاحتف:بطقلاشيفطا.

.259‹258/1‹«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.59؛لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

مهق

(هقفلالوصأ)

‹روكذصمللهنعتوكسملامكحلاةفلاخمباطخلاليلدوأةفلاخملاموهفم

.هادعامعقوطنملامكحءافتناو

ىلعيبمسايقلاو.سايقلاسکعبباطخلاليلدنُأينالجراولاركذو

.ةفلاخملاىلعبمباطخلالیلدوةلئامملا

يفهودصمتعاو.هماسقأضعبرابتعايفاوفلتخانإوءةّيضابإلاهبذخأدقو
سابعنبامهفبمهذخأكمهبتکيئةثوثبملاةيهقفلالئاسملانمريثك

ل

:ثیدح

كلذيفمهضعبفلاخوءابرلايفلضافتلازاوجب‹*«ةئيسّلايفابَرلااَمَِإ»
قوطتلملاوءاقلطمةدايزلامرحتىلعةيوبرلافانصألاثيدحقوطنمةلالدل
.اقافتاموهفملاىلعمدقم

:رداصملا

.385/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.108‹(خم)ةلكألا:ىسومنبداحن.
.20/3ىايضلا:يبوعلا.

.و7‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.132-137‹130/2؛فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.
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‹(جاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.36ءلدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

428-2.

.ظ92-ظ74فلاحتف.65/1؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.259‹258/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.61-65‹لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.460-470ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

:يئاستلا.1596مقرء1218/3«لثعبالثمماعطلاعيببابةاقاسملاباتك:ملسم*.

.4581مقر‹281/7ةضفلاببهذلاعيبوبهذلابةضفلابابعويبلاباتك

مهق

ةقفاوملاموهفم

(هقفلالوصأ)
؛هنعتوكسمللقوطنملامكحتوبثىلعظفللاةلالد:وهةقفاوملاموهفم

.داهتجاوثحبنودءةغللادرجعبكرديعمييامهكارتشالءاتابثإوأايفنهلهتقفاومو

وهو«باطخلاىوحفوهفهبقوطنملانممكحلابىلوأهنعتوكسملاناكنإف

وهفايواسمناكنإو.هيبنتلابمهضعبهيمسيكلذلوندألابىلعألاهيبتبابنم

وهباطخملانحلنأىلإنوبهذيةّيضابإلايمدقتمروهمجنكلو«باطخلانحل
متياليذلاريمضلاوهوأ.مالكلاةحصهيلعفقوتياميهوىاضتقالاةلالد

.ءاضتقالاةلالدثحابمببسنأيهةلثمأبهلاولثمو.هبالإمالكلا

نمتوكسلملامكحىلعقوطنملاةلالدنأىلإنالجراولاويتوعلابهذ
بلطقلاويخامشللافالخ«يبايسلاهحجريذلاوهو«يلحلاسايقلاباب

.ظفللادربنمةغلمهفتيأءةيظفلاُهأنايرينيذللا

:رداصملا
.107-108‹(خم)ءةّلكألا:ىسومنبداح.
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7-8؛عضولا:ييوانحلا.

20/3-21ىايضلا:يوعلا.

.و7‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.14/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

‹(يجاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.36«لدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

422-0.

.و74-ظ71فلاحتف:بطقلاشيفطا.

.258/1259«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.59-60«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.454-456ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

ضوق

ضيوفتلا
(مالكلاملع‹ةديقع)

داقتعابهيلإرمألادرو؛قلخلالاصعبملاعلاقلاخلاهللارمألماتاُءالستسالا
هفسصو؛كلذدرىلعةردقالوعَتمامليطعُمالوىطعأامعنامالنأ
.ةعبرألامالسإلاناكرأنمضعيمجنبا

:رداصملا

36-37كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.340/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.53‹قئاقحلا:يداربلا.

.37ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.150ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.
.153«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
.137/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.
.99نارملةياغحرش:دمحأيليلخلا.
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ضوف

ةضوافملاةكرش

(تالماعم.هقف)

دقكيرشلكنأكوءجزامتلاولخادتلاوهوضوفلانم:ةغلةضوافملا

.هبحاصىلعهلامضاف

.هبحاصلرمألاضّوفامهنملكف«ضيوفتلانمليقو

اهيفكرتشييلاصاخشألاتاكرشنمةضوافملاةكرش:احالطصاو

.تافرصتلاعيمجوحبرلاولاماسأريفرثكأوأنالجر

.ةيلصألاةءاربللزاوحلااهمكحو

ذحخأهبونيزعلادبعنبهللادبعدنعلاملاسأريفيواستلااهطرشو

.هوطرتشيملفامهريغوييمثلاوبيبحنبعيبرللافالخ.شيفطابطقلا

.ثاريملاالإةيدهنمههبشيامو«حبرلايفيواستلاعيمحلاطرتشاو

.ةيدلاالوقادصلاةضوافملاةكرشيفلخديالامك
:رداصملا

.368/2؛مماحلا:ةكربنبا.

.86/4-87‹(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.411‹409‹407‹402‹398-399‹303/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

قوف
ةيقوفلا

(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

عيشلكىلعةبلغلاورهقلاوهوولعلا:يهىلاعتهللايحيفةّيقوفلا
¢50:لحتلاةروس)«ْمِهقوَفنُممهبَرنوفاخيإ»:ىلاعتهلوقرّسفيعملااذهمو
.(18:ماعنألاةروس)ەداَبعقوقرهاَقْلاوُهَول:لجوزعهلوقو
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هیزنتبقیليام.ريسفتاذهو؛صئاقنلانعهزتتوناشولعةّيقوفيهو

.ةغللاهديفتامنوهو؛هنعهبشلايفنو‹لاعتهللا

:رداصملا

.و81‹ظ80/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.310/4ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.215-207:لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

همهکدم
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فاقلافرح

sag ۰
ے۵11۵1ےکےگ

TNO | uXE

سوڈاقلارَج
(رئازجلا/بازم«سنوت/نيجرد؛يرمظنةراضح)

ماظنيفلمعتسيءةسورغملاضرأللةحونمملاءاملاتابوناهبردقتةليسو

.سوداقلاةينألامسانمذوخأموهو؛ةطفنةحاونمنيجردةقطنمع.يرلا

:رداصملا

.188‹ديرحجلابةّيضابإلا:ملاصةيحاب.

سوداق

سوداق

G
6
:

سود
(رئازجلا/بازميرمظنةراضح)

.سادوقإعمج‹هدودمثةمومضملادو‹؛ةدودمتةحوتفمفاقب

:يقاوسلاربعهايلفرصللمعتسُتراخفلانمتاونق

فرصاهتفيظو«ضاوحألاوراطمألاهايميراحبيفةحتفبازميفيهو

ضوخلالفسأيفةحتفلايهوأ«رخآىلإناكمنماهلقنوأراطمألاهايم
.ةيقاسلابناوجىلعوأءاملااهنمجرخي

:رداصملا

.109«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.مجعملاةن.
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فاقلافرح

لعفينمو:یلاعتهلوقک««اغرشهلعافمالوُمُذَيلعفلک»وهحيبقلاو

.(9:نوقفانلاةروس)نوُرساَحْلامهكوفكلذ

‹لقعلابكردتءيشلاتاذبةمئاقةفصحبقلانوكينأةّيضابإلایفدقو۱

.ةلزتعمللافالخعرشلاهحّبقامحيبقلاف

:رداصملا

.17/1ربتعما:يمدكلا.

.و2/46(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.40‹قئاقحلا.و182/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.86ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

ريف

ةربقملامرح

(نارمع؛ةراضح)

ةربقملاميرح/مرح:رظني

رګ

ربقلاباذع

(ٹیدح؛ریسفتمالكلاملعةديقع)

باذعتبثيةّيضابإلاروهمجو.خزرلاةايحيفتيمابيصييذلاملألا
:اهنمةّيلقنةلدأىلعادامتعاربقلا

.4.êمئوzoreوہ0دوّّ اذهف«(46:رفاغةروس)ايشعواودغاهيلعنوضرعيرانلاۋ»:ىلاعتهلوق-1

.رشحلالبقباذعلاتابثإيفصن

ةروس)اكنةيهلنفيركذنعضرعسَو:للاعتهلوقو-2
.**قلايفرفاكلاباذعيفتلزناهنأ8لوسرلانعيور.(124:هط
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فاقلافرح

قلوذاَعُمنبُدْعَسهناَندَحَأرْبقلاباذعنماجتوَل»:لوق-3

.*ةُعالضأهيفتقلاَطْحَضْرَقْاهطَعَض

نَعيوراماهنم؛ربقلاباذعنم8لوسرلاةذاعتسارابحأدورو4

نمروسمهلتکاأاذهملناك8يبلناسابعنبا

...ربقلاباذَعمكبدوعاينلا:نآّرقلا

ريتعيوربقلاباذعمهريغوةَيضابإلانعاوقشنايذلاراكتنلایفندقو

نأشّيفطابطقلاويدعسلاسيمنبليمجوينالجراولابوقعيوبأ
يفءاوسةّيَّنظاهتلدأنأل.امبنامبإلابحاولالوصألانمتسيلةلأسللا

.باذعلاهبيصينميفوأ«باذعلاتوبث

:رداصملا

.329/257/3-331«ريسفت:مكحمنبدوه.

.322/3«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

حرش.16/1(يلكب.حت)مالسإلادعاوق.317-1/316«تاريخلارطانق:يلاطيجلا.

ظو53/3‹(خم)«ةينونلا

.173-172/2«نيدلاملاعم:زيزعلادبعٰييمثلا.

.653/6‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

ةيشاح.285/1ءعرفلاولصألالماش.362/12-363ءريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

92‹(خم)«رطانقلا

.106/2ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.653/2‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.410-420‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.331-335ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.280-283ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

؛شْيرقةيالووياَدَهُشلاَوقاباَذَعيف[4]بابحيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا

‹55/6ناصنتألادنسميقابدمأ.813مقر3-211ریملةَعاطلاو
.23762مقر
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فاقلافرح

الهربقيفعضواذإتملانأمعزنملوقضحدللاربخلاركذحيحصلا:ناّبحنيا**.

.3113مقر‹380/7-381«ىليينأىلإءيشهنمكّرحي

22ياَعّذلايف[21]باب4راكذألاباك«حيحصلاعماحلا:بيبحنبعييرلا***

.6004مقر‹2341/5‹ربقلاباذعنمذّوعتلاباب«تاوعدلاباتك:يراخبلا.490مقر

ريش

رباقلافقو
(ةيلاممظن؛ةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

ربق

روبقلارفاحفقو
(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

ربق

روبقلاةرايزفقو
(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

ضبف

ةضبقلا

(ریسفتمالكلاملعةديقع)

هتفاًميمَح1لاتلوققدراوةضبقلا ةروس)يجهويهيض
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فاقلافرح

لامعتسالااذهو‹؛(11:ىروشلاةروس)ءىشهلثمکسيلفهال؛يرهاظلا

تضبق:لئاقلالوقىلإىرتالأ»:يلاطيحجلالوقيءةغللاييفلوادتمةضبقلل

؛لوقلااذههلغوسيو«برغملايفرادلاوقرشملابنوكيامّبرو«رادلاهذه

زاحفءهفکباهيلعضبقنمةلزتمعبناكهكلماهيلعىرجواهارتشاالهنأ

.«اليثمتواهيبشتةغللايفكلذ

:رداصملا

.ظ62/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.44/5«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.20/121«بركلافشك:بطقلاشيفطا.

0.213ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.293ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

لبق

ةلبقلالابقتسا

(تادابع.هقف)

.ةالصلاةحصلبحجاوطرشوهو.اهتهجاومةلبقلالابقتسا

قلعتييذلانكمملاهنألءاهنيعبيصينأهمزليالوءاهتهجىلإهحتااهتدهاشم
.فيلكتلاهب

رمقلاوسمشلاكهللااهبصنيلالئالدلابءةلبقلاةفرعمىلعصرحلابجي

.ىرحتودهتجاهيلعتيفخنإو.ةلصوبلاكةثيدحلالئاسولاوموجنلاو
نیملسمرادلخدنلزاجو.حيحصلاىلعةيافكضرفةلبقلاةلدأةفرعمو

.نيفومريغاوناكولواهلهأدلقينأاهيفةلبقلافرعيال
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فاقلافرح

ضرموأسفنوألامىلعفوخنمرهاقرذعلالإلابقتسالاطقسيالو

.اهوحنوىمعوأ
ةريبكتدنعلابقتسالاطرشبتهحتاامثيحةلحارلاىلعلفنتلاصخريو

.رفسلابصاخوهلبليقومارحإلا

هيلعله«فالخهيففهؤطخنابمثىلصوةلبقلاىرحتودهتجانمو
نيبتنإو.تقولاجرحخنإديعيالو«تقولايفديعينأراتخملاو؟المألدبلا

بلطقلاححصو.ةداعإالبءةلبقلاريغنعفرحناةالصلايفوهوًاطخلاهل

.فنأتسيواهعطقينأشيفطا

.قافتابداعأرحتالبةلبقلاريغلىلصنمو

ءةلبقلاضعبلارابدتسااهيفنألةبعكلالخادةضورفملاةالصلاحصتال

نيتعكراهيفىلصهنأ8يهنعتبثالةزئاجفةلفانلاامأرثكألالوقوهو

.“اعوطت

ةلبقلاريغلحبذاممرحيالو«حجارلاىلعبودنمحبذلايفةلبقلالابقتسا
مدعىلإيئاطسرفلادمحأسابعلاوبأبهذو.ةنسلافالحدقتعيملنإكمعبولو

.ةرورضلاونايسنلادنعالإكلذزاوج
يراحصلايفةجاحلاءاضقدنعاهرابدتساوةلبقلالابقتسازوجيالو

.ينابلايفكلذزوجيو.رتتسينأالإىارعلاو

مايأتارمحلايمردعبوةورملاوافصلادنعءاعدللةلبقلالابقتسانسو

.قيرشتلا
:رداصملا

488/1-489‹عماحلا:ةكربنبا
80101367427-83‹17676/279£ء77/1؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.487/17؛211/4229469474478؛511
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فاقلافرح

.72/7-75‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

‹«€ىلَصُمميهارماَقُمنماوُذَحُناَوِ»:ىلاعتهلوقبابءةالصلاباتك«يراخيلا*
.1329مقر967/2‹جاحللةبعكلالوخدبابحتساباب:ملسم.388مقر15/1

لبق

ةلبقلالهأ

(مالكلاملع‹ةديقع)

دّحوملا/دحو:رظني

لبق

ةلبقلايرحخ
4

(ةالصهقْف)

ةلبقلايرحت/يرح:رظني

لبق

ةليبقلاخيش
(نامُع؛ةيعامتجامظن‹؛ةراضح)

ةليبقلاخيش/خيش:رظني

لبق

ةلابقلا

.هلفكانالفلّبَقوةلافكلانم:ةغلةلابقلا
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فاقلافرح

قلعتنودهتمذتلغشاعبيرخآللهتمذناسنإلالشةلابقلااحالطصاو

ءرسحخأآلاةمذهبتلغشاملمحتبمازتلالايأ.رخآلاكلذلهيلعلاعبلغشلا

.اهنمءيشيفرخآلاكلذلانيدمهنوكهمازتلابيسسيلو
.ةلامحلاوةماعزلاوةنامضلاوةلافكلاباضيأىّمستو

اهزاوجبليقولحيملمأهلجألحءاوس«نيدلانمهلصأنيبتاميفزوحتو
۱.نيبتيملاميفولو

یلعيهفلاحيفتناكنإفءاهلصأبسحباأشيفطابطقلاححجريو

.لجألاىلعيهفلجأيفوأ«لولحلا
نوصلكلذنوكيو.ملظبدحأهذخأيالأىلعةلافك:ةلابقلاياعمنمو

.فالخاذخأوءاطعإكلذزاوجيفو.روحجلاماكحهذخأينأنملامل

ماعلكنأل«تاونسةدعلهضرأجاتنلجرلاعيب:اضيأةلابقلاناعمنمو
.الباقیمسیمداق

لجرلاميبينأوهو*نينسلاعيبنع8يبلاىهدقو:ةكربنبالاق

.ةلابقلاانباحصأاهيمسييلايهو«نينسلا
:رداصملا

.326/2؛عماحبا:ةكربنبا.

.540‹412/9‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
باتكءيئاسنلا.1536مقر‹1147/3«ضرألاءاركباب‹عويبلاباتكملسم*.

.4626مقر294/7‹نينسرمثلاعيبباب؛عويبلا

لبق

ةليبقلافقو

(ةيلاممظنءةراضحءهقف)
فقولا/فقو:رظني

- 829 -

 



فاقلافرح

لتقف

لتقلا

.حورلاقاهزإىلإيدؤياملعف:ةغللايفلتقلا

.ناسنإلعفبيمدآحورقاهزإوهاحالطصاو
.ًاطخودمعهبشوادمعلتقلانوكي

رظنلانودءلتقلادصقرفوتىلعءانبدمعلارابتعاىلإنودّمعيةّيضابإلاو

.كلذييةلمعتسملاةلآلاوأةليسولاىلإ

ولوهنمةيصولاهلحصتالوء؛لوتقملالتاقلاثريالتالاحلاعيمجييو

.ايبصواانونججناک

لتقييوءهتمزلعقيملنإو«صاصقلاعقونإهيفةرافكالدمعلالتقو

.ًاطخهدبعلتاقىلعةرافكالوءةرافكلادمعلاهبشوًاطخلا

:رداصملا

.496/2500«عماحلا:ةكربنبا.

.171ءلاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.120‹115/15؛332/12‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

لتف

ًاطخلالتقلا

ًاطخلالتقلا/ًاطخ:رظني

لتقف

دمعلالتقلا

دمعلالتقلا/دمع:رظني
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فاقلافرح

دمعلاهبشلتقلا

دمعلاهبشلتقلا/دمع:رظني

ديدقةكرعم

(يقرشم‹؛كراعمةراضح)

نبهللادبعقحلابلاطةرمإتحتيراشلاةزمحوبأاهداقةيراضةكرعم

شيخاىلعرصتناو«ةرونملاةنيدملااهنيحلخدفءةيمأيبدضيدنكلاىي
.ماعلاكلذنمجحلامسومدعبكلذوم747/ه130ةنسيومألا

:رداصملا

.113مالسإلاءدب:مالسنبا.

.2/265‹؛خياشملاتاقبط:ييجردلا.
.120-142ءةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.
.هلکةوعدلالهأةكرح:ريکبتشوعأ.

.136؛ةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.
.114ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

ردق

رَدَقل
(مالكلاملع‹ةديقع)

ةصوصخللااهفاصوأواهتاقوأبءايزيجنتاًداجيِإءايشألاىلاعتهللاداجيإُرَدَقلا
.لعفةفصنعملااذهبوهف؛ظوفحملاحوللايفهبتكو«لزألايفهاضقامكءا
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فاقلافرح

y ۹ e

اعوقويءيشلكبهملعةطاحإععىاعتهللتاذةفصاضيأربتعيو

.لزألايفافصوو

قدصينييّنعملاالكناكنإوءلّوألاىعملادامتعاةّيضابأإلادنعبلاغلاو

تافصلاماسقأنمنأنوريمهنألو«؛ىلاعتهللاةفصبقلعتيهّنأل؛ردقلاىلع

.رخآرابتعابتاذةفصو«رابتعابلعفةفصنوكيام

باصأامنأوهللانمءيشلكنأُنيقيلاوٌميلستلاردقلابناعيإلايفبجاولاو

.هبرارقإلاوكلذلكباضرلاوهبيصيلنكيملهأطحخأاموهئطخيلنكيملناسنإلا
:رداصملا

.12ىايضلا:يبوعلا.

.4375‹(خم)‹تالاۇسلا:يفوسلا.

.4‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.233/2‹خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.90/1-93(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ13/2ظ27/3«(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.17‹16‹(يعصللاةمتتب)تانايدلانتمىلعةيشاح:هللادبعيشكيودسلا.

168«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبصللا.

.150‹147‹146«روتلا:زيزعلادبعييمثلا.

5/5‹ةعيرشلاسوماق:لیمجيدعسلا.

.162‹161/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.311312ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.6/1‹يركبلایواتف:نمحرلادبعيلکب.

_رالف

ةردقلا

(مالكلاملع.ةديقع)
پے
ريغنم؛مادعالاوداجيالابتارودقملاعيمجقرۇتیلاعتهللةيتاذةفص
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فاقلافرح

الرداقىلاعتهللانأل؛ريثأتلاهبىّنأتيهبمئاقهيلعدئازمقىّنعمىلإجايتحا

.هریغيههردقب

ردصيةفصهئایربکو هلالجيفهناحبسهللنإ»:لوقياذهيفو.امبميلستلاوناعإلا

تحةللاعضاونعاهحملتنُأحجوىلعأةفصلاكلتوءاهنععارتخالاوقلخلا

.«اهتقيقحصوصخواهلالجهنكىلعلدتةرابعباهنعربعي

:رداصملا

.139/2ىايضلا:يتوعلا.

.51-3052-29/1‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.25‹(يعصلاةمتتب)تانايدلانتمىلعةيشاح:هللادبعىشكيودسلا.

.94‹(خم)‹؛نيجوملامظاعت:زيزعلادبعيمشلا.

6/4ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.250/5‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.156‹لوقعلاراونأقراشم:نيالارونيلاسلا.

.29«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.232/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.285ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.213-214‹ملاعملاهباتكويييمثلا:رمعميكحلآ.

ردق

دبعلاةردق
(مالكلاملع.ةديقع)

يهوءكرتلاوألعفلادصقدنعهسفنيئناسنإلاهدجييذلانكمتلايه
هلقولخماهريثأتو‹لاعتهللانذإبةرثؤمةفص

:رداصملا

.250/5‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.156«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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ردقلاوءاضقلا

(مالكلاملعءةديقع)
,

:ةغللايفناعمردقلاوءاضقلانملكل

؛مالعاإلاورابخإلاو؛لعفلاومكحلاو«؛قلخلاىلعءاضقلاقلطيف

.ضرفلاو«رمألاو

‹قييضتلاو؛داجيإلاوريوصتلاو«ريدقتلاو«قلخلا:ىلعردقلاقلطيو
.رخآلاىلعامهدحأنعمقلطيامك...لثلماو

قلعتياملكبىلاعتهللاملعةطاحإ:ىلعءاضقلاقلطي:حالطصالايفو
.ظوفحملاحوللايفكلذةباتكو«هعوقوبمكحلاو«لزألاذنمهتاقولخع

.لزألايفاهاضقامكءايشألاىلاعتهللاداجيإ:ىلعردقلاقلطيو

حوللايفةباتكلاتابثإرابتعابلعفاتفصامهنأيفردقلاوءاضقلاكرتشيو

.ظوفحلا

لعفةفصردقلاولزألاملعلاێعم.تاذةفص:ءاضقلانأفناقرتفيو

.امهيتفصرابتعاسکعامهانعمسکعنموىايشألاداجيإعع

كلذبوءهقفوءايشألاداجيإو«يلزألاملعلالمتشيردقلانأبطقلاىريو
.ءاضقلاُردقلانمضتي

امموهف:ردقلاوءاضقلاامأوءةنسلايفدرواممردقلاحلطصمنأ:ظحالي

.ةيدققعلامهتافلؤميفءاملعلاهندحتسا

:رداصملا

.51/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.162‹161/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.311312ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.422‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.
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رودقلا
(مالكلاملعةديقع)

ريدقتبقع«هتردقوهرايتخاوهتدارإببستكملاوءقولخلملادبعلالعفوه

.لزألايفصوصخمفصووتقوللعفلاهللا
ماسمإلاباحبأعملااذهنايبييو؛بقاعُتوُدبعلاباثيرودقملالعفلابو

بذعُيهللانإ«:ردقلافهيأرنعءاطعنبلصاوهلأسنيحملسمةديبعوب

.ردقلاىلعال«رودقملاىلع

:رداصملا

.136‹135/2ءايضلا:يتوعلا.

.29قةريبكلا:يبيهولا.

.374ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

مدش

ميدقلا

(ةفسلف؛مالكلاملعءةديقع)

ةقفكم؛غيصلاةفلتمفيراعتبهوفّرعوكيهلاىلعنوملكللهقلطأمساملقلا

.ةيحلالاتاذلاىلعلإقدصتالىحةّيلامكدییامتباهوديقوءاهادۇمف

.مدقلاوهفنيوكتالوناكاملكف...ثدحلادوجوهدوجوقبسنم-

.اهفصويالو«ثدحلاةفصهيلعيرحباليذلا-

.مدعدعبالدوجوملاوهو«هدوجوللواالام-

بجاووهو«ببسبهدوجوطبترمريغو«ببسبالهتاذلهدوجويذلا-
.امئاددوجولا

الونامزبدّيقمريغقيامهماودلالوةيادبهدوجولسيليذلايلزألا-

.ناکمالوةهجبصوصخم
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:رداصملا

.238/1ءءايضلا:يتوعلا.

.50/1‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و94‹ظ56‹و53/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.112/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

مده

مداقملاسلجم

(رئازجلا/نالجراووبازمةيعامتجامظنةراضح)

لکشتتيلارئاشعلاوشارعألاءامعزنمنوكتيرّعصميذيفنتسلجب
ىلوتي؛هئاضعأنيبنمنامضلاسلحجبهبختني.رئازحباببازميفةنيدملا

هيلثمتلالخنم«ةنيدمللةيميظنتلاوةيلاملاوةيرادالانوؤشلارييستيفةكراشللا

.ايلاحادوجومدعيلسلجلااذهو.نايعألاسلحبيف
:رداصملا

.53؛حافکدلببازم:ميهاربإيالط.

.240-234/1‹ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.114قباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.48-2بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.332ءةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

0161‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.
Donnadieu: Habiter, 38-40. .

مدقق

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظن؛ةراضح)
يداوبرئاشعلاماظنيف«نماضلامهسأرىلعرئاشعلاءاسؤرمضيسلحب

.رئازحبا«بازم
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:رداصملا

.234/1-240ءةئيدحلارئازحلاةضهن:زوبد.

.114ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.48ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.48‹32«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.161‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.

Donnadieu: Habiter, 38-40. .

مدق

مدقملا

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنءةراضح)
ءةدلبلانايعاسلحمبومداقملاسلحمبورئاشعلاسلجميفهتريشعلثعيصخش

ةرورضلابانسربكالاوهسيلف‹تالئاعلارابکءالوبعّتمتيوةمكجلابزيمتیو

هتيليثمتوههبادتنايفديحولارايعملاف.اًملعوةفاقثرثكألايحالوىغألاالو
.ضوافتلاولصاوتللتاراهموةيلمعتاردقبهعتمو

:رداصملا

.114قباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.48ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.48ء32«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.161‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

Donnadieu: Habiter, 38. .

Fêldessy: Entraide et solidarité, 64. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 28..

مدقف

ُمدَقلا

(ةفسلفمالكلاملعةديقع)

ةّلوألاتابثإاهبداريو‹ىلاعتهللاقحيفنوملكتللااهقلطألامكةفصمدقلا
.اقلطمهنعمدعلاقبسيفن:اهُنأبفّرعتو.دوجولابحاولاةّيلالاتاذلل
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الميدقلا»:يلاطيحجلالوقي.ةّيلامكلاهتافصعيمجقّلعتتةفصلاهذهىلعو

تافآلاعيمجف؛افيعضالوءاريغصالوءاليلذالوءاندحمالوءازجاعنوكي

قولخملاىلعمدقلاةفصتقلطأاذإو««مدقلابهنعةيفنميهفقلخلابلحتىلا
.ليوطنمزهيلعرماماهبداریفزاحباىلعيهف

:رداصملا

.ظ156/1ء‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.4مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخلا.

.256/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.209-211ملاعملاهباتكوييمثلا:رمعميكحلآ.

فذق

فذقلا

(هقف؛ةديقع)
ريغنمثدْحُمللنعللاوؤربتلاوهةءاربلاوةيالولاماكحأيففذقلا

.ةنيبوهداهش

.ةمعنلارفكوقسفلابفذاقلاىلعةّيضابإلامكحيو

هذحوبسنيفنوأةشحاففارتقابناسنإيمرماكحألابابيففذقلاو

.بتقيملامةمعنلارفكوقسفلابهيلعمكحيوءةيآلاصنبةدلجنينامثدلجلا

نإوءال:ليقو‹حيرصتلاكفذقلافضيرعتلا»نأليتلاحرشيفءاجو

يفتكنزللعجراذإضيرعتلاكلذكوءحيرصتلاوفذقلاهبتدرأ:لاق

.هيفبدؤيفنيزلاريغفوذقملاهركيابفذقلاامأوماللالبأأللبسنلا

نإ:ليقوءادحاوادح:ليقو«ادحدحاولكلدحةعامجفذقنإو

.«دحدحاولكلفالإوقةانزاي:هلوقكةدحاوفةملكبمهعمج

لبقتالفءةّيضابإلاروهمجيأروهوةبوتلادعبهتداهشلوبقيفاوفلتخاو

ءاهتنالاو‹ءضورفملاءادأو«نيدلايفحالصإلاو«ةبوتلادعبالإادبأهتداهش

- 838 -



فاقلافرح

لصمعلاونامعإلاةقيقحهتمتفرعوكلذهنمنيبتاذإو‹روجحملانع

هتداهشتزاجوهتيالوتتبثوهتبوتتلبقتاريخلاىلإةعراسملاوتاحلاصلاب

ادبأهيفهتداهشلبقتالهنإفروزلابهيفدهشيذلامكحلايفالإ«لبقتسياميف

.انباحصألوقيف

:رداصملا

.113/2-115«تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.556-555‹مناغيبأةنودم:مناغوبأ.

.2530‹عماجلا:ةكربنبا.

.125/2‹ربتعملا:يمدكلا.

.129/13.804/14:لينلاحرش:شيفطا.

2

ءارقتسالا

(هقفلالوصأ)
تأرقتساو؛هعبتت:يأهأرقأو«رمألاارق:لاقيمبتلا:ةغلءارقتسالا

.اهصاوخواهلاوحأةفرعملاهدارفأتعبتت:ءايشألا

دارفأعبتتنعةرابعوهوءلالدتسالاقرطنمءارقتسالا‹نييلوصألادنعو

نمدرفلکلالماشمكحلاكلذدجواذإفماكحألانممكحيفسنجل

.امامتسنجلاىلعمكحلاكلذبعطق«سنحلاكلذدارفأ

نأوهيواتفيفءارقتسالابةيانعلاريثكهنأيمدكلامامإلليلاسلابسن

.هتافنصميفثوثبمكلذ

روشعلامدعدنع«ةيعبتلاةلدألانمضداهتجالايفءارقتسالاىلعدمتعيو

ةلدألا»:يلاسلالعجيذإ.سايقلاوعامجإلاوةنسلاوباتكلانمليلدىلع
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ءسايقلااهعبار‹عامجإلااهثلاثءةنسلااهيناث«باتكلااهدحأ:ةسمخةيعرشلا

بلطهبدارملا»نأبلالدتسالايعميحاورلاحّضويو.«لالدتسالااهسماخ
باحصتسابلالدتسالاكلذنمف‹عبرألالئالدلاهبتأتمامليلدلا

.«..ءارقتسالاهنمو‹؛سكعلاسايقهنمو؛لصألا

ستجلادارفأعيمجلدتسملائرقتسينأوهولماك:ناعونءارقتسالاو

مكحيفءاهيلعمكحلابولطملاةروصلاريغ«هدارفأنمدرفهنعذشيالثيحب

.سنجبادارفأنماهناوحرئاسمكحكةروصلاكلتمكحنُأ

يفةقفتماهدجونإفءيشلادارفأبلاغلدتسملاعبتتينأوهوصقانو

ضيحلايفءاسنلاتاداعبلغأئرقتسينأكءتارفألاعيمجيفهارجأمكح

ىصقألامكحهذخأيفماياةرشعىلعديزيالنهضيحىصقأدجيفءالثم

ليلدوهو«بلغألابدرفلاقاحلإبعوتلااذهءاهقفلايمسيو.ضيحلاةدم

.ىعطقهنأىلإنورثكألابهذفماتلاءارقتسالاامأ.اقافتايظ

حلصتدقيلافاصوألاعبتتبىَنْعي«ميسقتلاوربسلاكلسميفءارقتسالاو

:رداصملا

.184/2؛26/1‹سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.82/1-83«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.352‹؛لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.740ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

۶هم

ارق

نآرقلاقلخ

(ريسفت‹مالكلاملعةديقع)

.نآرقلاقل/قلخ:رظني
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عركلانآرقلاميلعتفيرع

(يبرغمةيوبرتمظنةراضح)

ميركلانآرقلاميلعتفيرع/فرع:رظني

أرق

ءرقلا

(تاراهط.هقف)
ييءاهقفلافلتخاكلذلوءرهطلاىلعوضيحلاىلعقلطيكرتشمةغللايفءرقلا

.(228:ةرقبلاةروس)ورقةانهسفنأبنصبرتيُتاَقلطُمَلاوط:یلاعتهلوقیعم
.تاضيحثالثاهلعجمهضعبوراهطأةئالثةقلطملاةدعمهضعبلعجف

ةدع»و:يليلخلادمحألاقةّيضابإلادنعدمتعملايفضيحلاوهءرقلاو
لاقو.«ضيحثالثيأېورقةنالثةداعضيحتيلايأ«ضئاحلاةقلطملا

.اعمةضيحورهطوهضعبلا
:رداصملا

.262-258ةنودملا:ناسارخلامناغوبأ.

.16/3ربتعملا:يمدكلا.

.454/7؛200/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.246/2«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ارق

ةروسلاةءارق

(ةالصءهقف)

ىفةحتافلادعباهنمرسيتاموأةروسةءارقةالصلايفةروسلاةءارقبدصقي
.ةالصلاتاعكر
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برفغلاوحبصلاةالصنمنييلوألانيتعكرلايفةبجاوةروسلاةءارق

نملةءارقلاربجُتكلذل.انكربحجاولكسيلذإ؛نكربتسيلوءاشعلاو

.وهسلادوجسباهيسن

ةروسلاةءارقبوجومدعىلإةّيضابإلابهذيفرصعلاورهظلايفامأ
ًارقياليلاةيرسلاتاعكرلارئاسىلعسايقلابدضتعيكلذنأنوريو؛امهيف

‹مومأملالبقنمتاصنإلااهعرشةروسلانأهديؤيو«باتكلاةحتافبالإاهيف

۱.هبرسيالتاصنالارذعتيو

يفةروسلاةءارقبلوقلاىلإةّيضابإلايرخأتمضعبوةّيضابإلاريغبهذو
.*امهيفارقيناك8يلانأىلعلدتيلاتاياورلابالمعرصعلاورهظلا

:رداصملا

.70‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.141/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.55/165‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
ِنْيَلوألانيتكيفارقيايلاناك»:لاقهيبنعةداتقيبنبهللادبعثيدحل

عمّسيَوةايفرصقيوىلوألايفلوطنيتروسوباكاةارملةالَّصنم
««ىوألا۱يفلوطناکونييروُسَوباَكْلاةَحتافبرْصَعْلايفذاناکوانااةيآلا

.725مقر4264/1رهظلاقةعرقلاباب‹ناذألاباتك‹يراخبلا

ةذاشلاةءارقلا

(نآرقلامولع)
ةذاشلاةءارقلا/ذذش:رظني

ارق
نآرقلاةءارقفقو

(ةيوبرتوةيلاممظنءةراضحءهقف)
فقولا/فقو:رظني
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نآرقلاسرادمفقو
(ةيوبرتوةيلاممظنءةراضحءهقفر

فقولا/فقو:رظني

بره

تابرقلاىلعةراجإلا

(تادابع.هقْف)

تابرقلاىلعةراجإلا/رجأ:رظني

برق

برقألا

(ثيراومءهقف)

ةجردهنمبرقأثراودوجولثاريملانمابوجحمنوكييذلاوهبرقألا
.اڻراوناكلبجاحلاكلذالولو«ثروملاىلإ

.ةبجاولاةيصولايفقحلابرقأللو
تيماثرييذلاوهوةبصعلانمالإنوكيالبرقألا»:ناويدلايفءاج

ءاسنلانمبرقألاثريالو؛هضعبوأهلكلالاثروثراولااذهنكيملاذإ

تنب:ةبصعنانوكتامهنأل؛ثرإلانعاتبجحاذإيأنيالاةنباوتخألاالإ
وأنيابثرألانعنيتبوجحماتناكاذإ...تنبلاعمتحخألاو«تنبلاعمنبالا
.«امهریغواقیقش

نمهلبجاحدوجوالولثرييذلايأ؛بوجحملوأوهبرقألاف
ماو«انبافلنمف»:لينلاحرشيفشيفطابطقلاهركذامهلاثم؛ثاريملا
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تنبوبألاتحخأوأةقيقشاتخأوءمألاةهجنموأبألاةهجنمةدحجو

سدسف هسدسفبرقألاامأو‹نباللثرإلاف؛برقأللىصوأوءاًمعو«نبا

الوةتسلانممسقيهتحخأليقابلاوءهنباتنبلهفصنو‹تدحل برقألا

تنبلو؛سدسلاةدجللنإف«نبالانكيملوللاملانثريامك.همعلءيش

الونبالاةنبابةبصعانهتراصلصألايفةيضرفتخألاو«فصتنلانبالا

.«تخأللةبسنلابهدعبلمعللءيش

:رداصملا

.690‹331‹276‹273‹263/12ءليتلاحرش:بطقلا.

.9للاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاربإناظقيلاويأ.

.45‹10/4‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.24-25ءاهماكحأوةيصولا:دمحأهكبوأ.

برق

بيرقلا
(ریسفتمالكلاملع‹ةديقع)

يداّبعكلاساذإوإلطكيلاقهتافصوىسحلاىلاعتهللاءامسأنمبيرقلا

بيرقيأ«(186:ةرقباةروس)4يناَعَداذِإيعادلاةوُعَدبيجابيرقيافيّنَع

.هوعدمهاذِإهدابعلةباجإلا

ةفهبسوسوامملتوناتسنالاانقلدَقلو»:هلوقيفدراولاىلاعتهبرقو
ىلعالزاخباىلعلمحي«(16:قةروس)ديرولبحنمهيبرأنحو

.مهنعلزعتمريغمهلامعألءارو؛قلخلالوقلعماسهنأىلإلوؤيفءةقيقحلا

روظنللاهباتكيفةثبنملالئالدلابهتفرعمرسيبىلاعتهبرقليوأتنكحيامك
.هبرقةّدْشلروطسملاو
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:رداصملا

06‹5/2ىايضلا:يبوعلا.

.ظ-و67/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.159/1ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

برق
نيبرقملاماقم

(فوصتريسفت؛ةديقع)
.نيبرقملاماقم/موق:رظني

ررق

رارقإلا
(هقفةديقعمالكلاملع)

.رابخإلاوفارتعالاوهةغللايفرارقإل
هللناسللابفارتعالاهبدصقيناميإلاناكرأنمضقلطأاذإرارقإلاو

.هللادنعنمٌقحهلأهبءاجاعوةلاسرلابيدّمحملوءةيئادحولاب
:رداصملا

.110/1-112(نارحبلادايزنبفلخةريس)‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.
.316320-318‹294/1‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.
.3؛عضولا:يوانجلا.

.14/16-15؛572/13‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ررق

رارقإلا

هريغهرّرقوهبفرتعااذإ‹؛قحلابرقُأ:لاقي.فارتعالاوهةغلرارقإلا
.هبرقأىحقلاب
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همزليابناسنألافارتعاك؛هسفنىلعريغللقحتوبثنعٌرابخإ:اعرشو

.تاءازجوقوقحاهيلعبترتتلامعأنمهبماقاموأ«نويدوتاعبتنم

.ةنيرقبتوكسلاوةباتكلاوةراشاللاكءهماقمموقياموأظفللابنوكيو

ءاملعلاهربتعاو.لوقعملاوعامجإلاوةنسلاوباتكلابةتباثةجحرارقإلاو

.اهاوقأوةلدألاديس

.مونلاوركسلاوسيلفتلاورجحلاوهاركإلاةلاحيثرارقإلابدعيال

ايفّرقأ":ظفلىلعهتيصويفصنينأيصوملادنشرياياصولابابيفو
قوقحنمضجرخيهبرقامف"يصوأ"ظفلنود«قوقحونويدنمهمزلي
هبىصوأامو.اهلكةكرتلاتقرغتساولو«تغلبامةغلاب«ةبجاولاةكرتلا

.ةكرتلاثلثدودحيفرصحتتيلاةيعربتلااياصولانمضنوكي
:رداصملا

.158/13‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.10للاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاربإناظقيلاوبأ.

ررق

قلا
(هقف‹ةديقعمالكلاملع)

نمجرخاهبرقأنمف«ناميإلاناكرأبفرتعملاوهةديقعلاماكحأيفرقم
.ديحوتلاىلإكرشلا

فويملنإو‹نيفولابةّصاخلاماكحألاهيلعتيرحأايفومناكاذإف

ناميإلانمائيربءةمعنرفكاًرفاكءاقفانمراصهللامراحمىّدعتو«هرارقإب

نمءنيدحوللاماكحأهيلعىرجُتوهماكحأوكرشلانمائيربوهباوتو

نيذلاجراوخللفالح.هضرعوهلاموهمدةمرحوءةنفادموةنراوموةحكانم

- 846 -



فاقلافرح

هلتبثيملو«رارقالابكرشلانمجرخدقف.كرشلابيفوملاريغىلعاومكح

.ةعاطلابءافولاكرتبناعإلا

:رداصملا
.110-112«(ٍنارحبلادايزنبفلخةريس)‹(خم)ريس:ةّيضابألاءاملع.

.320‹316-318‹294/1‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

شرف

ةيشرقلا
(ةيعرشةسايس؛ةراضح)

ةماماللحيشرتلايفةيشرقلاةيلضفألاًادبمنوريالةّيضابإلانأالإءةيمالسإلا
.ىرخألاتاءافكلاتواستنإححجرمطرشلااذهنأنوريو‹قالطإلاىلع

.ةماعبنيملسملانمةءافكلاهيفرفوتتنمعيمجنيبعاشمقححشرتلاقحف

:رداصملا

.34؛ضارتعالاةلازإ:بطقلاشّيفطا.

.527ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
.25‹يضابإلابهذملايفداهتجالا:دّمحمجاحلابخيشلا.

ضرق

عافدلاضرق

(نامُعةيركسعوةيداصتقامظن؛ةراضح)
امكلذلاثموءةمامألانععافدللةجاحلادنعةيعرلانممكاحلاهضرقتسيام
مكح)سيقنبنازعمامإلليليلخلادمحأنبنافلخنبديعسمالسإلاخيشهبىف
.عافدلاضرقزاوجنم(م1870-58/ه5-1287
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:رداصملا
.123/1«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

سطرق

ساطرقلافقو
(ةيلاممظنةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

عرف

تاعرقلاهايش

(رئازجلا/بازمفارعأةراضح)

یمست«رئازحاةيضابإدنعكلاحلاابىصويىلاتاقدصلالفاوننمیھ

.راقسيتوأتّدقَصلاوأتقادَّصلابنييبازملادنعاضيأةقدصلاهذه

هيرشاعموهیرواحموىفوتملابراقآىلعاهمحلعزويهايشلانمددعيهو

دفوةمحرلاوءاعدللاراردتساوةحعاسمللابلطوماحرأللةلصءهئاكرشو

.توملاهكردينألبق«هتايحيفاهذيفنتبموقيفىصوملاابلّجعي

نيعبرأوةينامثىلإتاعرقلاةاشمسقتنأبازميفةرئاسلافارعألانمو

فرعيو"تّسيمّحات"بةيلحلاةيغيزامألاةجهللاباهنممسقلافرعي.امسق

.مويلاىلإةمئاقةقدصلاهذهلازتالو."تّراَعساتاباهفعض

:رداصملا

.ةيصولاليلد:يلماكلا.

.10للاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.مجعملاةن.
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نرق

نارقلا

(جح؛هقف)

الو.رحتلامويامهنملحيوءاعمةرمعلاوجحلابجاحلامرحينأنارقلاةفص

اماو»:ةشئاعلوقل؛اًغمةرمعلاوةجحللدحاويعسوفاوطالإهيلعبجي

.*«اًدحاَوافاَوَطاوفاطامّةَرْسُعْلاوجحااوَُمَحجوأَجَحْلاب١ولَهَأيذلا

نو«ةفرعبفوقولدعبالإىعسيالوتیبلابفوطيالهنأنراقلامحو
لخدينأهلو«كلذلبقزئاجفاهّيعسوةرمعلاَفاوطالإ«همارحإدسففاط
.يلصيوىلاعتهللاركذيونآرقلاارقيودجسلا

حجروءهبوجوىلإرثكألابهذف«نراقلاىلعيدملابوجويقاوفلتخاو
.همزليالهنأيليلخلادمج

هلهنكيملنملكلذ:ىلاعتهلوقليلدبةكعبنيميقملايدهحلامزليالو
ةراشإلامساةّيضابألاربتعادقف©(196:ةرقبلةروس)«ماَرَحْلدجسميرضاَح
.فانحأللافالحخروهمجلالوقوهو؛يدهحلاىلإاعجار"كلذ"

ميغلايفو‹رفسلالاحيفنونسموهو.نيتالصلاعمجىلعنارقلاقلطيامك
.لاموأةجهمتاوفنمفوخلاو‹قاشلاضرملاو«تقوهبىردياليذلا

هيفزوجيو.ةيناثلاتقورخآىلإىلوألاةالصلاتقولوأنمنارقلانوكي
اموهو؛ةيناثلامدقيوىلوألاةالصلارخؤينأبطسوتلاوأريخأتلاوأ؛ليجعتلا

."يروصلاعمحلا"ىعدي

وأةرورضللناكامالإنيتالصلانيبلمعوأمالكبلاغتشالازوجيالو

.ةالصلاحالصإل
:رداصملا

.56/2مماحلا:ةكربنبا.
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.322/2؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.217‹67-68‹58/463؛395‹389/2-392«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.391/1ءىواتفلا:دمحأيليلخلا.

حلايُفضئاَحْلالفتام]11[بابجحاباتک‹حيحصلاعماجلا:اسیبېحنبعيبرلا*.

كجحلكيفكيةورماوافصلانيبوتيبلابكفاوط»:ظفلبيقهيبلاهاور.438مقر2

.9203مقر‹106/5كحاوفاوطامهيفكينراقلاودرفملاباب««كترمعو

نرق

نَرَقلا

(رئازجلا/بازمءايبیل/ةسوفن؛ليياكم؛ةراضح)

فروبازمفرغيفىّمسيلايكموهو«ةريبكلاةّرلافصنوه
.ةصاقن:ةسوفن

الغاذإو»:شيفطابطقلالاق.تيزلاهبلاكييبرغملايكمهنآرهاظلاو

.«نيتبيولاعبتينرقفصتفتيزلا

:رداصملا

.186/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

هوشقنرق

(نامُغ؛تاداع.ةراضح)

نُاهتفصو.ناضمررهشفصتنميفلافطألااهئادأبموقيةينامعةداع

ابلطنودشنيورايدلامامأنوفقوتيوءايحألاعراوشيفنوروديلافطألا
قوطنمهبشياتوصثدحتف؛ضعبباهضعبفادصألانويرضيمهویولحلل

.یولحتیوشانوطعاهوشقنرقهوشقنرق:هعمنوددریو"هوُشقْنَرقاةملك
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٤I" 1 1 0 ّ N"
..بوبعرلاوسيملتلاوقوطقوط:هئامسانمو

:رداصملا

.91-92َةيتامُعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

.31«توُينامُعونامُع:ميركلادبعغاّبصلا.

.153ءةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

.94‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

يورش

يورقلا
(رئازجا/بازم؛لییاکمةراضح)

اياصولايفهلامعتسارثكيوءةيثحلاهفصنىمسي«يبازميلحملايكم
tf ZN

. نیوابونتو
:رداصملا

.150 ؛بازمیبخیرات:فسويديعسجاحلا .

يرق

لزانلاوىرقلاميرح
(نارمع‹ةراضح)

لزانلاوىرقلاميرح/مرح:رظني

عرف

عزقلا
(ةنيز‹جحءهقف)

.ةعزقاهدحاوةقيقرباحسلانمعطق:ةغللايفعزقلا

.هنمعضاوميفقّرفتمرعشكرتيوسأرلاقلحينأاحالطصاعزقلاو
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الو.نيملسللاريغبهبشتنموءةقلخلاهيوشتنمهيفالهنعيهنمعزقلاو

:رداصملا

.164/2عماجلا:ةكربنبا.

طسق

طسقلا

(لییاکمءةراضح)

وهو«ثلثولاطرأةسمخفصنةّيضابإلادنعوهو«هرادقميففلتخاليك
.لاطرأةعبرأيأ‹عاصلافصتبهنوردقيفقارعلالهأامأزاجحلالهألوق

:رداصملا

.302/1«عماحلا:ةكربنبا.

مسقى4

(مالكلاملعءةديقعلا)

تافصلاماسقأ/فصو:رظني

مسق

ةماسقلا

.مدلاوعدااذإليتقلاءايلوأىلعمّسقُتنامبألا:ةغللايفةماَسَقلا

دلبلالهأمهةماسقلايفنوفلحينيذلانأبهذملاو»:شيفطابطقلالاق
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ليتقلاءايلوأفلحي:انموقلاقامكالهلتاقىردياليذلاليتقلاهيفدوجوللا

دوحجويأ)ثوللاةّيضابإلاطرتشيالو.«هيلعىعدملانمةيدلانوذحخأيف

.(ةمهتلاةحصبنظلاةبلغبجوتةنيرق
ملالو«لتقةمالعرحلبقيدحوتنأةماسقلاطرشو:ێيمثلالاق

نملتقالوءةعامجهيفيلصتدجسمدحويالونعمىلعىعالولتا

نوکيالناوءهلهأريغنمةوادعمهنيبوهنيبموقةدلبلايفنوكيالوماحز

.لتقللرهاظرثأهيفوءهتقلختمتدقوايحناكنإالإانينجوأاطقس

لبقهیلویعداوأ؛هحورجورخلبقوهىعدانافنيعمىلعیعديالو

وأاذكهتفصلحجروأنالفهلتقهنأيلولاماقمماقنموأ«هدعبوأجورخلا

ححارلاىلعةماسقالفكلذكةئالثوأنانثا

نأاهنمابيرقوأةلحملاوأةدلبلاكلتلهأمزلطورشلاهذهتلمكاذإف

.هلتاقانملعالومانلتقامانينيسماوفلحي

نمالجرنوسمخمهنمفلحينأمهنيبنيسمخلاناميألاميسقتيثو

لکفلحيءانینیسملجونممنوسمخفرايخلادجويملنإومهرايخ
.«هلتاقانملعالوهانلتقام»:ةدحاوةفلحهللابالجرنيسمحنمدحاو

 دعقملاهلثموريغلحلابنكيملنإالإ«ىمعأىلعةماسقالو
ملنإةأرماىلعالوكلذدعبقافأوأغلبولواقلطمنونجلاو«يبصلاو
.اهدحولحمابنكت

ترركتنونحبوأيصالىمعأوأءةأرماولودحاولابدجونإو
.ةيدلاعفدُتمغ‹نيسمحنامبألاهيلع

:رداصملا

164‹160/15لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ةَميلا

(سنوت/ةبرجةيعامتجامظنءةراضح)

ءاهنيبعازنرْثإىرخأةليبقتالئاعدارفأبةليبقتالئاعدارفألدابتةيلمع

ءةيبصعلاتاعارتلاضلةباّرعلاةقلحهيلإًاجلتبولسأةبرجلهأدنعوهو

دنعنئاھرنولقتنملاِءالؤهىیمسیو.ناكسلانبنمألاوةنينأمطلاليصحتلو

ةميسقلاتعقو.هلثممهراقأبلعفيءاذيإءالؤفلصحنإمهيلإاولقتنانم

.م1244/ه642ماعىوألا

:رداصملا

.44ءةبرجءاملع:ناميلسيقاليحلا.

مسق

م

مساق

(رئازجلا/بازم؛يرمظن؛ةراضح)ر
.نيتحوتفمنيسوفاقوءةنكاسميموءةحوتفممالب

نيتاسبىلعلدعلاوطسقلابةيدوألاهايمعيزوتهتطساوبمتييذلاءانبلا

ديلاقتوتاداعقفوكلذوءليخنلاددعبسحبازميداويثةحاولا

اهانعمو(ناَموُأينوُرأ)مسابةيبازملاةجهللايفاضيأفرعتوءةيلحمفارعأو
.هايملاعیزوت

هايمميساقتاّمأو«يادابابخيشلاىلإفطعلايفهايملاميساقتبسنیو

ومحخيشلااهدّذجثيحم1707/ه1119ةنسىلإدوعتفةيادرغبنشوب

لإنجسيييببةسيتنايداوهايمميساقتءانبرداصملابسنتامك«جاحلاو

ديعسنبناميلساهيلإفاضأمث‹(م16/ه10ق)دمحمنبجاحلابخيشلا
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فاقلافرح

رهستو‹م1749سرام21/ه1162ةنسيناثلاعيبر3خيراتبىرخأءازجأ

."اًنموال'بفرعتةيفرعةئيهاهتنايصوميساقتلاهذهةعباتمىلع

:رداصملا

.(1ط)243‹144‹143ءنيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.102‹لينلاباتكهبلحخأالليمكتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.38ء37ءحافكدلببازم:ميهاربإيالط.

.75/1‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.1]4بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.(ةرضاح)مايملاميساقت:دّمحمنسانمإ.

.14-21‹(لاقم)ايماميساقت:ناميلسةقيرموب.

شق

عيشاقملافقو

(ةيلاممظنةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

رصق

رصقلاميرح
(نارمعةراضح)

رصقلاميرح/مرح:رظني

رصق
0لا

(يبرغم؛تارمعةراضح)

لمتشیو«ةيوناثوةيسيئرلخادموةيعافدجاربأاهللختتراوسأبةطاحمةيرق
؛تاقرطلاو«قوسلاودجسلملا:لثمةماعلاةيرورضلاييابلالكىلعرصقلا
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فاقلافرح

نمايرقنوكيثيحبيجيتارتساعقومرصقللراتخي.نكاسملابناجلإ
.ءادعألاتامجهوةيدوألاتاناضيفراطخأنعاديعبوهايلارداصم

:رداصملا

.(]ط)163ءنيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.64/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

رصق

ةالصلارصق

(ةالصءهقف)

.رفسلايفةيئانثرضحلايفةيعابرلاةالصلاىّدؤتنأةالصلارصق

نإالإرفاسمللمامتإلاحصيالوءةعزعهنأةّيضابإلادنعرصقلامكح

ةنسلانأل«هتالصتلطبرفسيفامامتىلصنمو«ميقممامإفلخىلص
.طقرفسيفمتأهنأهنعوريملورصقلاةيٌيبلارافسألكيفةدرطللا
رثكأوأاماعنيرشعدلبيفماقنإوءرفسلاةينىلعمادامرصقيرفاسللاف

.نيطوتلاىوننإالإ

ةفعبرأناخسرفلاو؛نيخسرفوألايمأةثالثنماقالطناةالصلارصقًاديو

نموأ«نارمعلابابنموأنكسلملابابنمدعلاًادييو.عارذفلأنورشعو

..ةزوحلايفناينبرخآنماديبنأححجارلاو.كلذيففالخىلعدلبلاروس

:رداصملا

.38‹مئاعدلا:رضنلانبا.

.653-637/1‹(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.451/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.384‹350/2‹لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.مالسإلايفرفسلاماكحأ:ىيييلعرمعم.
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فاقلافرح

ريصاقملا

(نامُعةعارز‹ةراضحر

يهفةروسمريغتناكاذإامأ؛ةرّوسملاليخنلاعرازم؛ةروصقمممج

.ةيحاضعمجيحاوضلا

لاملاتيباهيلعدمتعيثيح«يقاوصلاماسقأمهأىدحإريصاقلالکشتو

.ءاتشوافيصرمتلاوبطرلانمافوصحمرفوتلاريبكادامتعا

.ةلمعتسمتلازامو«نيينامعلانمنيروسيمللاكلمنوكتامابلاغو

:رداصملا

.94‹نامُعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.

صصق

صاصقلا
(تايانجهقف)

ناطلسلاصقأ:لاقيفّوقلا:هيناعمنمو.رثألاعبتت:ةغللايفصاصقلا

.ادوقهلتق:اصاصقإانالف

نمةحراجىلعوأسفنلاىلعيناجلابلعفُينأوه:حالطصالاييو

.لعفاملثمحراوجلا
وأ«سفنلايفةلئامملاو‹ناودعلايفدمعلا:نارمأصاصقلايفطرتشي

ۇفاكتلانأءاهقفلاروهمجعمةّيضابإلايروهيلعجاويناحلانیبۇفاكتلا

.ةيرحلاومالسإلايفنوكي

ديبعلانيبنوكيو‹مهنيباميفىالقعلاغلبنيدحوللارارحألانيبققحتيف

كرشمنمدحومصتقيو.مهنيباميفنيكرشملانيبنوكيامك«مهنيباميف
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فاقلافرح

لفطلادمعنأل؛لفطنمغلابصتقيالو.هسكعالمالسإلافرشل؛اقلطم

صاصقلاًرصُخو.نونحبنمصتقيالو.دمعلابصتخيصاصقلاوًاطخلاةباثع

.نامتكلاوروهظلايفزوجي:ليقو«مامإلانذإب‹روهظلاب

.حلصلاوأوفعلاوأشرألاوأصاصقلانيبراتخينأصاصقلابحاصلو

فلتيفكلذكبجيودمعيفقحلابحاصهدارأنإصاصقلابجيو

مشلالاوزوسرخلاوممصلاوىمعلاكوضعلمعلاطبإيفامأو.وضع

.وضعلاكلذةيدمزلتو؛هطبضناكمإمدعلصاصقلارذعتيف«سحلاتومو
ييالوةذفانلاوةفئاحلاوةماللاوةمشاحلاوةلّقنلايفكلذكصاصقالو

ةيمادلاوشدخلاوءادوسلاوءارمحلاوءارفصلا؛دلحلاقوفسمخلاحورجلا

؛ىربكلاةيمادلا؛هتحتسمتاحارجيفصاصقلانوكيو.ىرغصلا

.ةحضوملاو«قاحمسلاوءةمحالتملاوءةعضابلاو
:رداصملا

.496/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.270/15-272‹ليئلاحرش:بطقلاشيفطا.

صصق

ءاضيبلاةّصقلا

(تاراهطءهقف)
وأضيحلانماهئاقندنعاهجرفيفةأرملاهارت؛ضيبأءامءاضيبلاةَّصقللا

ةمالعوهو.ماهبإلارفظرخآضايببو«شبكلاةيصانفوصبهّبشيو.سافنلا
.اهسافنوأاهضيحةرتفةياُوةأرملارهطىلعةعطاق

وأ«تناكنإهعباوتومدلاعاطقناوفوفحلابرهطتاإفةأرملاهرتملاذإو
«ضيحللمايأةرشعةيضابإلادنعيهو؛سافنلاوضيحللةدمىصقأيضع
.سافنللاموينوعبرأو
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فاقلافرح

:رداصملا

.(شماھ)67؛عضولا:ييوانحلا.

.223/1ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

س

ءاضتقالاةلالد

(هقفلالوصأ)
ميقتسيلرمضملاريدقتهعممزليمالكلانمِءيشطاقسإيهءاضتقالاةلالد

.رامضاإلابةكربنباوحتفنبسورمعكةّيضابإلايمدقتمضعبدنعفرعاموهو
يبوعلااهامسو.باطخلانحلءاضتقالاةلالدينوانجلاويداربلایمدقو

.باطخلانظ

:رداصملا

.140-141ء2128ءةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع.

.104/1عماحلا:ةكرينبا.

.7-8؛عضولا:نوانجلا.

.20/3ىايضلا:يبوعلا.

.418‹(ێجاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.
.و70-ظ69؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرشحرش:شیفطا.
.257/1؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.
.348‹344-345ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

يضق

ءاضقلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

مكحلاوءلزألاذنمهتاقولخمبقلعتيامکبىلاعتهللاملعةطاحإ:ءاضقلا

.ظوفحلاحوللايفكلذةباتكو«هعوقوب
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فاقلافرح

اليجستواتابثإهرابتعابو«تاذةفصاًمكحواًّلزأاملعهرابتعابءاضقلاف

.لعفةفصظوفحملاحوللايف
هوعديهدبعنأىلاعتهملعيفهالكبعلاءاعددنعهئاضقيففطليهللاو

.ءاضقلاذافنلبق
:رداصملا

.185‹(خم)ءةديبعيألئاسم:ةديبعوبأ.

.134/2ىايضلا:يبوعلا.

.272273‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.71/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.17فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

0.149ءرونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.49/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.112‹103111‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.78ءدارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.421‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.36/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.56247هَةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج.

.353‹347‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.391ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

يصفق

ءاضقلا

(ماكحأ؛تادابعءهقف)

.ءادألاومكحلاوهوءهمامتوءيشلاءاضقناوه:ةغلءاضقلا

؛تافالاکرادتهتقوجرخاملعفءاضقلا»:يملاسلالاق:احالطصاو

.«لدبلا:ةقراشملاانباحصأفرعيفىمسيو
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فاقلافرح

ءادأهنأححجارلاو؟ءادأوأءاضقوهله«مئانلاويسانلاهيلصياميفاوفلتخا

رضحلايفالإاهركذيملوةيرفسةالصيسننمىلعاوبجوأكلذلىاضقال

.سكعلابسكعلاو«مامتلايلصينأ

بوجوحيحصلاو؟ءاضقلااهيفبجيلهادمعتكرنإةالصلايو
.موصلاىضقيامكاهئاضق

هيفاوفلتخافدترملاامأ.اعامجإمالسإلالخدينيحكرشلملاىلعءاضقالو

اوُهَعُينإاوُرَفُكَنيذلَللقإل:ىلاعتهلوقلهيلعءاضقلابوجومدعحجارلاو

؛دترملاوكرشملللماشوهو«38:لافألاةروس)فلسدقاممهلرفع

ةعاَّسكَرُشأنم»:كلامنبسنأثيدحيف8هلوقلو.رفاكامهالكو
.*لمعلاهَلَدَدُحباكنإفَلمَعطبخ

هنمىلوألاةظحللايفولوتقولايهيلعيمغأوأنجنمءاضقلامزليو
امعمهيفيلصيامرادقمتقولانمبهذنإالإمزليال:ليقو.هدعبقافأو

.عونمريغٌركاذوهولصيملو«فئاظولانمهمزل
.هبتنيملوتقولالوحخدلبقهيلعيمغأنمىلعءاضقلابوجومدعحجارلاو
.ءامغإلالاحباطخلاهيلإهجوتيالفلقعلاحيحصريغهنأل.ةالصلاتتافيح

هلببسفالالحاماعطلكأنأكحابمبهركسناكنإفناركسلاامأ
هنألءاضقلاهمزلمارحبركسنإامأو.هيلعىمغملامكحهمكحفلقعلابايغ
.ضعبدنعةرافكلاهمزلتوةالصلاكرتدمعتملامكحيف

.ءاسفنلاوضئاحللةالّصلايفءاضقالو

ءافودامفسمخلايفاهنيباميفتايضقملابيترتبوجويفاوفلتخاو
ىلصاماسايقابقحتليو«نايسنوأمونبوأادمعكرتامتايضقملابدارملاو
تئاوفلاىضق8لوسرلانأل؛بيترتلابوجوحجارلاو.اهداسفبملع
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فاقلافرح

لاقيالفيلاوتلاىلعلصألايفتبجوتاولصلاوء**ةبترمقدنخلاموي

.ليلدبالإسكعلاب

.«رثكوألقءاندنعبجاوتددعتاذإتايضقملابيترت»:يملاسلالاق

جرخقحايسانوأادماعرثكأوأنيتالصكرتنم»:ناويدلايفءاجو

.«سأبالفرسیتامکیلصنِإو‹نعباتتامكىوألافىلوألانهالصتقولا

.ةليلوموينعدزيملاميفبيترتلابوجوىلإةكربنبابهذو

الهنأىلإشيفطابطقلابهذوىادألاةفصلثمىلعنوكيءاضقلاو

.اهيفناذألاطوقسىلعاسايقءاضقلايفةماقإ

يضاقلااهفوصوملبجوتةّيمكحةفصوهفماكحألابابيفءاضقلاامأ

هبصننممكحوهو.ضراعللمازلالاليبسىلعيعرشلاهمكحذوفن
مكحءاضقلكف؛نامصخلاهمكحنمالةعامحجلاوأناطلسلاوأمامإلا

.ءاضقمکحلكسیلو
رومأبزيمتيهنأالإهقفلاعاونأدحأءاضقلاملعو»:شیفطابطقلالاق

.«هقفلايفهلعابالنماهنسحيدقوىاهقفلالكاهنسحيالةدئاز

:رداصملا
.471/1عماحلا:ةكربنبا.

.13/13؛486‹478‹34/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

؛301‹296/11299؛لامآلاجراعم.214/2«؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.
215-14.

.59مقر‹22/1‹رفكلاوكرشلاركذيف[10]باب«‹حيحصلاعمال:بيبحنبعيبرلا*

عبرنَع8هلالوُسَراولقَشنكرمَن»:لاق:هټدوعسمنبهللادبعثیدحهلصأ**.

مُلاىلصفمقناللبرهلءاامليلانمبفىدَمويتاولص
بابءةالصلاباتك:يذمرتلا«ءاّشعلایلصماقامثبثمىلصفماقاترصَعلاىلصقاق

.179مقر‹337/1لدينهتيأبتاولصلاهتوفتلجرلايفءاجام
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فاقلافرح

ردقلاوءاضقلا

(مالكلاملع‹؛ةديقع)

ردقلاوءاضقلا/ردق:رظني

بطق

بطقلا

(رئازجلا/بازم«تايمست‹؛ةراضح)

ضبىرت.(م1914/ه1332:ت)شيفطافسوينبدمحماخيشللبقل
بطقبهبقليذلاوهيلاسلاديمحنبهللادبعينامُعلاةمالعلانأةّيضابإلارداصللا
.نيرصاعملاةّيضابإلاىدلهيلعاروصقماًملعبطقلابقلراصىحةعألا

.نيدلارونبيلاسلابقلهرودببطقلانأرداصملاضعبيورتامك
:رداصملا

.1ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.51(خم)‹ءةيبهذلالسالسلا:ميهاربإرافح.

.6/2ةثيدحلارئازحلاةضُن:زوبد.

.24؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.864مقرةمجرت‹(جمدمصرق)؛برغملامسقَةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

عطق

عطقنملاثيدحلا

.عاطقناهدنسيفعقوثیدحلكوهعطقنللاثيدحللا
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فاقلافرح

فرعينممهنمفةيضابإلاءاملعدنععطقنملاثيدحلافيراعتتددعتدقو

يفوسلالوقوهو.هسفنلسرملاوهعطقنملانوكيفيرعتلااذهيومهنود

طقامعطقنملاو»:لوقيثيحشيفطابطقلاهحجروثيدحلاحلطصم

طقامدیزیالثیحب«رثکأونیناکماذکو«يباحصلالبقدحاوهتاورنم

يأيفدحاووارنععاطقنالاديزيالنأيرهطمويللاسلاطرتشيو

.دنسلاةلسلسنمةقلح

.فوذحلايوارلافعضلامتحالفيعضفعطقنملامكحامأ

:رداصملا

۰.17/1؛عماحلا:ةكربنبا.

.217‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.48/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.15/1ءةنامضلاءافو:بطقلاشيفطا.

.52/2؛50/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.194.196‹؛ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

.133ءةيضابإلادنعثيدحلاةياور:حلاصيديعسوبلا.

عطق

عوطقملاقيرطلا
(نامُعءلارمع‹ةراضح)

عوطقملاقيرطلا/قرط:رظني
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لا

تانق

.براحلاوأقراسللةبوقعءامهيتلكوألجرلاوأديلارتبعطقلا

لاملاذحخأينأطرشبالإمطقالو.لاومأللاظفحةقرسلايفعطقلاعرش

هذخأنمويبصلاو«نونحلاعطقُيالف؛هيفهلةهبشالب«زرحنم«لقاعغلاب

زرخلاىلعلخديمخكءهيلإلوخدلاهلحيبأزرحنموأءزرحريغنم

لامنمبأالو«هدیسلامنمدبعالوکلامعمزرحلاثيحنكاسو

هګرغلامنممرغكلذكوعوجابرطضمالو«نيجوزلايفاوفلتخاو«هدلو
.ةهبشللكلذو

الامك.لاوحألاهذهيفةيانحلامامتيفةهبشلامايقلءةبغسملانامزيفعطقالو

.نيملسملاىلعةعزملابابحتفيامفصلاقّرفتوةنتفلافوخبرحلايفعطق

.ةّيضابإلابهذموهوءراتخملاىلعرثكأفمهاردةعبرأهميقاميفالإعطقالو

علطقو.افيرشولومامإلاهعطقةداهشوأ؛ناحلارارقإبةقرسلاتحصنإو
كلذو؛هيلععمحبوهويافلخلاويهللالوسرلعفامكغسرنمقراسلاىه
داعنإو«ىرسيلاديلافداعنإو«ىرسيلالجرلافداعنإو.فكلابشطبلانأل

.توعوأبوتييح«سبحوبرضداعنإو«ئميلالجرلاف

.عطاقلاهَتمضكلذنمرثكأعطقنإف؛عطقلاٌدحنعءيشٌدازيالو

نأل؛مرُكلاهبطّقسيالعطقلاذإ؛قرساممرعيهلأعطقنميفبهذللاو
.ةقرسلانعاعدرعرش«ىلاعتهللٌقحعطقلاو«قولخملاقحمرغلا

هديعطقتف؛لتقيملولاومألاباصأنملةبارحلايفاًضيأعطقلاعرشو
.لصفملانمىرسيلاهلجرعم؛غسرلانمميلا
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:رداصملا

.72-475؛عماحجلا:ةكربنبا.

.792-799‹616‹609‹435/14-437‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

فكعف

داعقتساللا

(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)
.ةغللايفدعقلعفنم

اهنعلزانتلاوأاهراجعتساوأجلفلاءامنمهَّتصحعرازملاعيبىلعقافتالا

.يضارتلابرخال

مهدحأهلمعتسيفاههاحصأىلعهايلاميسقتدعبىقبييذلاءزحلاوهوأ

.ةفاضالادنع

ىلعدعقياماهنمو‹؛عوبسألارادمىلعدعقتهسفنجلفلاةصحنوكتوأ
صاخشألادحألةديازملابعابيسانلاةجاحنعضئافلاوهو).ةنسلارادم

.(عوبسألک
:رداصملا

.205َةيئامُعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

دلعګ

دعقلا

(ةعارزءهقف)
لبقةمداقتاونسوأةنسلةرمثلاعيبوءاهكاردإلبقللغلاعيبوهدعقلا

.نينسلاعيبوأةمواعملاعيببفرعياموهو.قلختنأ
ايونسدعقتسملاعفدينأىلعءهضرأليخنورجشبحاصدعقينأهلاثم

.رمثتملمأرجشلاوليخنلاترثأءاوسانيعماغلبم
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قلختماذإفيكف”اهكاردإلبقةرمثلاعيبنعكيبايهنل؛لطابعيبوهو

.اعامجإصاعمرحمللبكترمهلعافوءةمواعملاعيبنماهقلختلبقرامثلاعيبف.الصأ

:رداصملا

.108‹68/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.83/3«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

وديىحرامكاعيبنع8هلالوُسَرىه»:لاقيردخلاديعسيبأثيدحل*.

نمةثَعیھیامبابعويباتك«حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا««اَهُخالَص

ودبلبقرامثلاعيبنعيهنلابابعويبلاباتك:ملسم.560مقر2عوي

.1534مقر‹1165/3؛عطقلاطرشريغباهحالص

دعقلا
(ةيداصتقامظنءةراضح)

.هداعقهردصموتادوعفهعمج

:هعاونأنموراجإلانميتأييذلالامل
عوبسأ)ةمولعمةدملجلفلاءامراجيإنمٍقأييذلالاملاوهو:جلفلادعق-

.(ةنسوأرهشوأ

.ةيشاملااهيفعابتيلاضرألادعق-
:رداصملا

.123‹31/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.160ءةّيخيراتةيؤر:سيميودعلا.

دعف

ةَدَعَقلا

(ةيعرشةسايسقرفءةراضح)
ىلعم658/ه38ناورهنلاةكرعمدعبةمكحلانمقيرفهقلطأظفل

ماكحلاىلعجورخلانعاودعقنيذلا«يميمتلاةيدأنبسادرملالبيأعابتأ
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ةرصبلا:قارعلادالبيف)ةمكحملانمةلدتعملاةقرفلاةدعقلالثعيو.نييومألا

تزيمتىلاةّيضابإلاةقرفدعباميفتجتنأيلاةرذبلاةباثعبيهو«(زاوهألاو

.نيفرطتملاجراوخلاقرفنماهريغوةقرازألانع
ىلعدايزنبهللاديبعةيالولالخفوحخوعلهيفةدعقلاشاعدقو

:ىليام.ةدعقلازّيمتيو

.ةيقتللامازتلانييومألاماكحلاروجِءازإربصلابىلحتلا-

نيملسملانممهموصخدالبنوربتعيالثيحنيفرطتللاجراوخلاةفلاخم

رافك:مُمَأمهيلعنومكحيونيملسملانممهيفلاخمكرشبمكحلامدع-

هجوففويسلاصضارعتسانورکنیمهفةمثنمو‹ليوأتلااوأطحأةمعن

.مهئاسنيبسومهحلاومأنومرحيونيدحوملانمنيفلاحخملا

كلذل؛جورخلاوولغلاىلإفرحتتملةمكحلاةركفىلعةّيضابإلاتلظ

نيذلايأءاماقتناةدّعقلابةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألانماهموصخاهامس

امازتلامهدوعقناكامنإومهرظنيفرئاحلاناطلسلاىلعجورخلانعاودعق

.لقعلاونيدللمكحلايورتملائداجلاةمكحملاجهنم
:رداصملا

.2/255‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.66/3‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.167قاقتنملارهاوحا:يداربلا.

.390/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.451ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.60ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.73-65فيضابإلاةكرحلاةأشن.8ءةيخيراتلالوصألا:تافيلخ.
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.14ء13ءةسايسلاومكحلا:ميهاريإفسوينبا.

.196ءَةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.07882ءةّيضابإلاةكرحلاونامُع:دّمحمشقرق.

.19-24ةّيسايسلافورظلا:مساقجاحلابخيشلا.

.32ءةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.874‹681مقرةمجرت(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

دوعقلا

(تالماعمءهقف)

نأهتروصو.كلمتلاهجوىلعهيلعديلاعضووىءيشلايفثكملادوعقلا

ريصيفءكحأةضراعمريغنم«؛نينسثالثلصأهلفّرعُيملاميفلجرلادعقي
ثالثهيفيدوعقبيلوه:لوقينأاهبظفللاو.هريغنمهيفًدعقأكلذب

.ةرهشكلذبةداهشلاو«نينس

فرصتللاهنألهيلععزانتلاءيشلايئلصألاهرابتعابءيشلاىلعدعاقلابجتحيو

.كلذفالحىلعةنيبموقتنأالإلصألايفكلماليلدديلاوديلاعضاوو
:رداصملا

.105‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ

.81‹(خم)ءةسوفنلهأةريس:نيرقميروطفبلا.

502/13‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

مالسإلادعاوق

(مالكلاملعءةديقع)
عيمخجنبورمعفظوو«مالسإلااهيلعزكترييلاةتباثلسسألايه

دہ
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مالسإلادعاوق»:لوقي«باعيتسالاليهستضرغلمالسالادعاوقحلطصم

:ِنأياميفاهنايبو«عرولاوةينلاوء؛لمعلاو«ملعلا:ةعبرأ

.هلاثتمابرومأملاٌدحةفرعمىلإيّدؤيملعلاف-

.هنملضفبءهقلاحخاضردبعلاهبقحتسييذلاوهلمعلاو-

.نيدلادامعو«تاعاطلاساسأيهةّينلاو-

.لامعألاطبحتيلامراحلابانتجاعرولاو-

ينواّحلادنعيرججلاسماخلانرقلاتايادبعمفينصتلااذهرهظو

سداسلانرقلايفعيمُجنبورمعلديحوتلاةمدقمييو«نيدلادعاوق:اهامسو

.اهحارشهعبتومالسإلادعاوق:اهاسو«يرجملا

:رداصملا

.29؛عضولا:ييوانجلا.

.34-35‹كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.ظ24/3‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.(ةمدقم)د«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.143-149ديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.137/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.93تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

کعق

نيدلادعاوق

(مالكلاملعةديقع)

حصتالةدابعلانألدعاوقتربتعادقو.عرولاوةينلاولمعلاوملعلايه
.امبالإ

.هلاثتمابرومأملاٌدحةفرعمىلإيّدؤيملعلاف
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.هنملضفبءهقلاخاضردبعلاهبقحتسييذلاوهلمعلاو

.نيدلادامعو«تاعاطلاساسأيهةينلاو

.لامعألاطبحتيلامراحلابانتجا:عرولاو

هتايادبترهظءةّيضابإلاءاملعضعببصاخحالطصافينصتلااذهو

هباتکيفعيمجنبورمعاهامسو«‹ٍنوانحجلادنعيرحجلاعبارلانرقلايلاوح

نأودبيوءةساردديزمىلإجاتحيميسقتوهومالسإلاًدعاوقديحوتلاةمدقم
.ةئشانلاىلعباعيتسالاليهستهنمضرغلا

:رداصملا

.29؛عضولا:ينيوانحلا.

.34«ديحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.ظ24/3‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.(ةمدقم)د«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.143ديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

رفكلادعاوق

(مالكلاملعءةديقع)
ىلعةلالاللءاداهتجارفكلادعاوقحلطصمعيمجنبورمعلمعتسا

ربكلاوةّيمحلاو؛لهجلا:يهوءةعبرأيفاهرصحيلانيدلاتاكلهم

:ِنأياميفاهنايبودسحلاو

.هيلعوهامفالخىلعءيشلاداقتعا:لهجلا

.ةيعرشلاماكحألاريغىلعاهبحاصلمحتيلاةفنألا:ةّيمحلا-

.قلخلاطمغوحلارطب:ربكلا-
.ريغلاةمعنلاوزينم:دسحلا-

- 871 -



فاقلافرح

دبعلااهدقتعااذإرفكلاىلإةيدؤلابلقلاضارمأنمتاكلهملاهذهربتعتو

.هكلمتالعلاهنمصلختلايفدهتجيلفهتدابعتضرتعانإماويادتبا

:رداصملا

38-37ءديحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.152-154ءديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.139تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

زق٨«

ةبرجزيفق
(سنوت/ةبرج؛ليياكمةراضح)

ةبرجزيفق/ةبرج:رظني

4

فمف

فافقلا

(يقرشم‹تایمستةراضح)

مامإلاةفيلخ‹(م8/ه2ق)ةعيركيأنبملسمةديبعيبأمامإلابقل

متكتللةليسواهذختيو‹؛فافقلاةعانصةفرحسراناک«دیزنبرباح

ةعانصبكلذكهذیمالترهاظتو«؛هسوردءاقلإتفقوةطلسلانعيفختلاو

.فافقلامسابرهتشاانهنمو«فافقلا
:رداصملا

.1/20‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.83‹ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.3/193‹ريبكلابرغملاخيرات:زوبد.

.153‹(ةأشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.77ءةيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاحب.

.891مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغملامسقءةّيضابألامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.
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مامإإلاافق

(ةالصقفا

ةرشابممامإلافلخفقينمىلعقلطيمامإلاةيفاقوأمامإلاافق

اضيأیىمستو«هرشابمهفلحدوجولملاناكملاىلعوُءلوألافصلانم

.مامإلاهرتس

:رداصملا

.110‹95‹86/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

بلف

بولقمفرط
(نامُع؛تاداع‹زومر‹؛ةراضح)

بولقمفرظ/فرظ:رظني

بلق

تابالقلا

(عويب؛هقف)
شيفطابطقلالاق.مرحلاابرلاىلإاهبعرذتيىلاةنيعلاعويبنمتابالقلا
‹؛تابالقمهصعبفرعقكلذىمسيو»:ةنيعلاعيبنعهمالکضرعمي

.«ضورعلارئاسيفروصتيلبءةعلسلاباصتخمةعيرذلاعيبسيلو
:رداصملا

.48/3‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.239‹109/9؛692‹74/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.494-49/3497‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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بلق

مىيولقةفلؤملا

(ةاكزءهقفر
مىهيولقةفلؤملا/فلأ:رظني

دلق

دلقملاناميإ

(هقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)

.دلقملاناعإ/نمأ:رظني

دلق

ديلقتلا

(هقفلالوصأ)
.اهقنعيفةدالقتسبلاذإءةأرلاتدلقنم:ةغلديلقتلا

.ةجحالوةلالدريغنملئاقلالوقلوبق:احالطصاو

.لاوقألاحيحصتوةلدألاحيجرتبهلملعاليذلاوهدلقملاو
فيلكتنأامك.ركذلالهألاؤسبىلاعتهللارمأبديلقتلاةيجحتتبث

.اعرشعوفرموهو.قاطيالابٌفيلكتداهتجالايماعلا

رقتساو.عونمملاديلقتلاوزئاحلاديلقتلانايببمهريغكةّيضابإلامتهادقو
ء؛عمسلاهقيرطناكاممتايلقعلاو؛ءلوصألالئاسميفديلقتلاعنممهدنع

الوةنسالوباتكنمرهاظليلدهيلعسيلامم؛عورفلالئاسميثهتحابإو

.صنهبدريملام‹لالدتسالاةحصدلقملامدعيامدنعابجاونوكيو.عامجإ

يماعلاىلعقاشرمأتايعطقلايفديلقتلاعنمنأيبايسلاويلاسلاىريو

.تاينظلاكاهيفديلقتلازاوجىلإنابهذيو«ْيظلاويعطقلانيبقرفياليذلا
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يخامشلاردبلاححصوءحجارلاىلعهريغدلقينأدهتجمللزوجيال
.هاوسنمنوديباحصللدهتجاديلقتزاوج

ىريوهباقوئتومناكنإءلضفألادوجوعملوضفملاديلقتزوجي

.زاوجامدع همالکنمرهظیامک ةکربنبا

فلالحأاممالالحمرحوأامارحلوؤسملالحأاذإهنأىتوعلاركذو
.اعيمجناكلاهلوؤسملاولئاسلاف«كلذىلعلئاسلاهعبتاو

:رداصملا

.11/1؛مماحلا:يراوحلاوبأ.

.332‹كييقتلا؛ةكربنبا.

.249/1-251ءايضلا:يبوعلا.

.266‹125‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يقوسلا.

.99«ةبوجأ:نوفلخنبا.

.و2‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.148/1-149فّنصللا:دمحأيدنكلا.

.332/1-333«تاريخلارطانق.ظ20/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.519-524‹(يجاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.
.81/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.
.45/7ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
.18/1-20‹عرفلاولصألالماش.475/17ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.
راونأقراشم.36«نايبلاضور.293‹229/2«؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.86‹30ءلوقعلا
.155/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.
.379-389‹لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.
.810-815َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

1للف
ةلقلا

(لییاکم.ةراضح)
.امارغولیکنیعبرأيلاوحيواستيهو«نانمأةرشعبنامُعةيضابإدنعردقيلايكم
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فاقلاب)ةبرقيهوءالطرنيسمخويئاعبردقتفبرغملاةيضابإدنعامأ

.فصنو(ةثلثملا

ثيدحماكحأنايبدنعةلقلارادقميففالتخالاهقفلابتكتفرعدقو

دنعيهفاحلمحيليلقَرْدَقءاَمْلاناكاذِإ»:لاقلوسرلا

.غك95.625روهمحلادنعوغك101.56ةيفنحلا

.غك50و40نيبامحوارتيوءاملانمهلمحناسناللنکامىصقأيهليقو

:رداصملا

.96-1/95‹؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.370‹(يلشعرملا.دقحلم)‹؛تافيرعتلا:ناجرجلا.

.96‹صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.10/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.(ةلباقم):دمحأيبايسلا.

.(ةلباقم):يلعيجرفلملا.

.157مقر‹43/1مايلماكحأيف[24]باب؛حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*.

.67مقر97/1«رخآهتمبابكهللالوسرنعةراهطلاباك:يذمرتلا

تنق

تونقلا

(ةالصءهقف)

يأ*«توُتقلوطةالَصلالضفأ»:ةعهلوقهنموماودلاومايقلاةغلتونقلا

تونقلاقلطيو.مايقلالاحيفنوكيهنألءاتونقةالصلايفءاعدلاىمسيو.امايق

.عوضخلاو«حيبستلاو«ةدابعلاماودو«توكسلاىلعاًضيأ
:ىلاعتلاقامكياعداهرابتعابءاهلكٌتونقةالصلانأةّيضابإلاىري

تونقلا:بيبحنبعيبرلالاقاذلو.(238:ةرقبلةروس)نتناقلاوُموقول

.مايقلالوط
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دقو؛خوسنمهنأةيضابألاىريف؛امايقرجفلاةالصيفءاعدلاىعمبتونقلاام

تحسنتونقلاثيداحأنباولاقو.كلذدعبهسلازو«ببسل3ىلاترو

.امبخسنلاتوبثيففلتنإوءاهتحصيففلتخيلخسنلاىلعةدثيداحأب
يفاحابمناكدقوءةالصلايفمالكلاميرحتبخسنلاىلعيليلخلادمحألدتساو

.سانلامالكنمدعيتونقلاوءاعورشمتونقلاهيفناكيذلاتقولا

:يبلانأسنأثيدحكء«هتيعورشمءاقبمدعىلعلدتثيداحأبو

هنعيوردقو.**«كرمتبّرَعْلاءيانمءياىلعوعديارَهَشتق»
.***فلاوبرغللايفتنقيناكاهنيحهنأك

.ةالصلايفتونقلاةيعورشمىريالوهفكلذلو
تونقبملعلامدعتنقينمفلخةالصلاةحصلءاملعلاضعبطرتشاو

يفزئاحجتونقلانأل؛تنقيهنأملعيناكولوزوحتلبضعبلالاقومامإلا

.هبهذمنعاجورخوايهشتهلعفيملو«هبهذم
:رداصملا

.117/1ةنودملا:ناسارخلامئاغوبأ.

.533/1-534‹عماحلا:ةكربنبا.

.156/2-164‹عرفلاولصألالماش.218/2ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.218/1-221«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
.195‹101/1باجمامإلاهقف:ىیيشوكت
‹520/1تونقلالوطةالصلالضفأبابءاهرصقونيرفاسملاةالصباتك:ملسم*.

يفمايقلالوطييءاجامبابءاهيفةنسلاوةالصلاةماقإباتكءهجامنبا.756مقر

.1421مقر‹456/1ةالصلا
اذإةالصلاعيمجيفتونقلابابحتسابابةالصلاعضاومودجاسلملاباتك:ملسم**.

لعروعيحرلاةوزغباب:يراخبلا.677مقر‹468/1‹ةلزاننيملسملابتلزن
.3862مقر‹1500/4‹ناوكذو
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اذإةالصلاعيمجيفتونقلابابحتسابابءةالصلاعضاومودجاسملاباتك:ملسم***.

.678مقر‹468/1‹ةلزاننيملسملابتلزن

ط3

رطانقلا

(يبرغم؛تافنصم.ةراضح)

رطانق"باتكةّيضابإلارداصملايفهبدصقيارصتخمرطانقلاظفلركذدنع

.(م1349/ه750:ت)يلاطيحلاىسومنبليعامسإخيشلل"تاريخلا

:رداصملا

.هلك«تاريخلارطانق:يلاطيحلا.

.75برجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

.252-18/251؛122/3؛157/2‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.بازيميداوتاطوطخمليلد:ثارتلاةّيعمج.

.110مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«؛برغملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

رق

راهقلا
(مالكلاملعريسفتةديقع)

مدعوداجيإنمءهقلخيفهتدارإذافنإرهقلاو؛ئسحلاهللاءامسأنمراهقلا

.اوهركماكلذباوضرمحلاوحأنمكلذريغو«رقفوێغومقسوةحصو

.ناقلطملارايتخالاوةدارإلاهليذلا«ىلاعتهللاالإةقيقحلاىلعرهقلابفصّيالو

هلاعفأيفناسنإلاةيرحعمهقلخلىلاعتهرهقعمضراعتيالو

.اهنعهتيلوؤسمو
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:رداصملا

.28/4‹ریسفت:مکحمنبدوه.

.9‹(خم)‹؛نيجولملامظاعت:زيزعلادبعْييمثلا.

هللاءامسأحرشيفنىسألارخذلا.219/12؛246/7رصيسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.82‹نێسجلا

.438/2-442‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

دوق

دئاققیرط
(نامُغ؛نارمعةراضح)

دئاققیرط/قرط:رظني

دوق

ربكألادئاقلا

(نامُغةيركسعمظنءةراضح)

يركسعدئاقوهو«يوزنلايدنكلاناسغنبدمحمنبهللادبعبقل

هرقمناكو(م1624/ه1034مكح)يبرعيلادشرمنبرصانمامإلانمز

.ىربكلاةيركسعلاماهملايفهشيجباهنمجرخي«ىوزتب

يفاريكهيلعدمتعيناكمامإلانألميعزلامسااضيأهيلعقلطيو
.ةيلخادلاهتاحوتف

:رداصملا

.14/2‹نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.851مقرةمجرت«(جمدمصرق)«قرشلملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.
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دياقلا

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيسايسمظنءةراضح)
اهنيباطيسورئازحابةيسنرفلاةيرامعتسالاةرادإلاهتفظويذلاصخشلا

.ناكسلانيبو

‹يسنرفلايركسعلامكاحلاعملصاوتلاهللّوخملاديحولالوؤسملادعيو

.نامُضلانمةءافكلامهيفنممهبونينمنيعيهبايغدنعو
ناكهنإفءارهاظةيرامعتسالاةرادإلايفافظومادبنإو«بازميفدياقلاو

ةطاسولارودبامئاق«نايعألاوةباّرعلاةئيهعمقيسنتلاولاصتالاريثك

.ةيباجيإلا

ةرادإلاتبلطاملمهنعدياقحيشرتاوضفرنييبازملانأمولعملانمو
اېدوهياسنرفتنيعفم1882/ه1299ماعمهنمكلذبازميفةيسنرفلا
ىلإةنيدملكيفنويبازملارطضاف«نيرويغلادحأهلاتغاامناعرسء«اليدب

اطيسوامنإوءةيفرعلاتاماعزلاومظنلانعاليدبنوكيلالمهنمدياقلاحيشرت

ةثالثنيبنمةداعراتخييو«بازميفتائيملاهرقتاميرمتأينأبجيايوناث

.ةدحاولاةدلبلايفيبرغلاويقرشلانيفصلانولثيتائيحلامهحشرت

|:دياقلاتايحالصنمو

.اهعاونأبتامارغلاصالختسا-

.يسنرفلاةقحلملامكاحعمةماعلارومألاضعبيفثحبلا-

رومألايفهللخدالنكلوىامدلابةقالعاليلاتاعالايفلصفلا-
.ةرشابملاةينيدلا

:رداصملا

.79‹78‹(خم)‹نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.
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عاقلاةكرعم

(نامع‹؛كراعم؛ةراضح)

:مكح)ميتنبناّزعمامإلانيبةكرعمهيفتراد«نامُعيفناكمعاقلا

نبتلصلاوينيادحلاهللادبعنبيراوحلاو(م893-890/ه280-7

ةيعرشلاماكحألابهديقتمدعو«يكزإةكرعميفنيملسلملابهليكنتو«ىسوم
26موينازعمامإلاشيبتناكةكرعملاهذهيفةبلغلانكلو.برحلايف

ةيادبباًناذيِإةاسأملاهذهتدعو.م892(رياني)يفناج30/ه278لاوش

ةازغلاشویجلابقتساوءةيناوزنلاوةيقاتسرلاةيفئاطلازوربوءىلبقلاعارصلا

.رطقلاجراخنمنيدتعملاو

:رداصملا

.267-269ةمْغلافشك:يوكزإلا.

.215-1/212«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.72‹لالقتسالاولالتحالانيبنامع:دلاخيمولا.
.159-158ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.65-62 ‹نامُع:دّمحميرجحلا .
Willkinson: The Imamat. .

لوف

لوقلا
(ثیدحمالكلاملع‹ةديقع)

(لمعولوقوقيدصت)ناميإلاءازجأنمضركذاذإلوقلاحلطصم
.ديحوتلاةلمجبناسللابرارقإلاىلإفرصنا
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فالحىلع؛يهنلاورمالىضتقع.مازتلالاهيفطرتشاادرفنمركذاذإو

الإَكلَذىلعتاممهللاالإلإال:لاقدبَعنماًم»:رذيبأثيدحرهاظ

ىلعقّرَسنویزنولاق..قرمنویزنو:ُتلَقهَنحلا۱لحد

.لوقلايفمازتلالاطارتشامدعهرهاظمهوييذلا«*«.رذيبافْمغر

.هلبقامبحيهال؛مالسالايفلوخدلالبقناكةقرسلاونزلافارتقانأ

ىلإةوعدلاتناكاماكحألاعیرشتلبقةوعدلاةيادبيفءاجثيدحلانُ-

.ديحوتلادرب

.هكرتوأهلعفعسيالامنحيملو«هوتلتامومالسإلالخدنمدوصقللانأ-

.ةبوتلابةرمآلاثيداحألاوتايآلابدّيَقمثيدحلانأ

:رداصملا

.567:ديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشّيفطا.

.89ءدارملاةياغحرش:دمجحأيليلخلا.

.497-493/2‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.280-277؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.5489مقر2193/5«ضيبلابايثلاباب«سابللاباك:يراخبلا*

لوق

هللالوق

ر(ريسفت:مالكلاملعةديقع)

لوقتناُهاَندَرأاذذاِءيشلاوامن:ةميركلاةيآلايفةدراولالوق

دوجوبةدارإلاقلعتععءزاحاىلعلمحت«(40:لحتلاWeل

تقلعتاذإعملالبء؛كلذيفلوقالو»:ةيآلاريسفتيفبطقلالوقي.ءيشلا

.«ريخأتالوةلآالو؛جالعالبلصحءهتقويٿءيشدوجولةّيلزألاانتدارإ
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.باطخلوقال«لعفلوقيهف؛دوجولاةعرسىلعازوحتقلطتنكةملكو
ءامودعمولودوحجولانکلکبقلعتتنانک؛ةقلطمةّيحلالاهدارالاو

.يفودجووأدجويسوأدجوامو

:رداصملا

.150/1«نئازخلانونكم:يرشبلا.

.450/7-451‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.لوق

لوقلاعزن
(هقفهقفلالوصأ؛ثيدحمالكلاملع‹؛ةديقع)

.ملعلانععوجرلا/ملع:رظني

موق

ةماقالا

(ةالصءهقفر

مادأ:ةالصلالجرلاماقأوهبتبثناكملابماقأوماقأردصم:ةغلةماقإلا

.اىدان:ةماقإةالصللماقأوءاهلعف

اأاهمكحو.ةصوصخمظافلأبةالصلايفعورشلابمالعإلااعرشةماقإلاو

.ضرفلبقو.توصعفروةراهطبنوكتوءةعامجلاودرفمللةدكؤمةنس
ىلعيح":دعبةماقإلايفديزيو«امامتناذألاظافلألثماهظافلأو

."ةالصلاتماقدققالصلاتماقدق"كحالفلا

ةالصلاةداعإاهكراتمزلأاهبجوأنمو«؛تقوبىلصنإهسفنلذفلااهميقي
.اهبجويملنمدنعاهديعيالویوضولاکهدنعطرشيهفءةماقإلاعم
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مارحإلاةريبكتربكىحاهيسننأباهكرتدمعتيملنإ:مهضعبدنعو

.ديعيال

وأمولاهتقوجراخةالصىدانم:ليقو.تقوبلصيملنإةماقإالو

وهو.هيلإةبسنلاباهنقوكلذفرکذتوأههابتنانيحةماقإباهالص«نايسن

ييبلالعفلحيحصلا

.امهريغوبيترتلاوةالاوملايفناذألاماكحأكاهماكحأو

؛سحبعضوميفوأ«ثدحبزوحتالفءةالصلامكحكةراهطلايفاهمكحو

۱.رهاطريغبوثبضعباهزاجأو.ةساجنلاكهبىلصيالامةسامع.وأ

.مارحاإلالبقٌمالكةماقإلارضيالو
ميقتنورخآلاقو.اهيلعةماقإالضعبلالاقفءةأرملاةماقإيفاوفلتخاو

.اهوصضفختاأالإةماقإلااهيلع:ليقو."هللالوسرادمحمنأدهشأ":ىلإ

.ازيمناکنإتزيجأولفطوأكرشموأنونحجبةماقإزوحتالو

يفتكيهنإففوفصلاضقتنينألبقدجسملايفلخدنمنأضعبلاىريو

.ةماقإلاديدحتشيفطابطقلاراتخاو.ةعامحجلاةماقإب

:رداصملا

.408‹407/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.33/2-37«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

680.٠مقر‹471/1ةتئافلاةالصلاءاضقبابةالصلاعضاومودجاسملاباتك:ملسم*.

موق
ةماقتسالاوقجحلالها

(بهاذم؛ةراضح)

ةماقتسالاوقحالهأ/لهأ:رظني
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ةماقتسالاوةوعدلالهأ

(بهاذم.ةراضح)

ةماقتسالاوةوعدلالهأ/لهأ:رظني

موق

انموق
(تايمستةراضح)

عيمجىلعةّيضابإلاهقلطيدقو«بلاغلايفةعبرألابهاذملاباحصأمه
.نئارقلاوأقايسلاةلالدبةيمالسإلابهاذملانممهيفلاخم

.هسفنعملانعمعتلل"اتری"ظفل"انموق"ظفللافدارمدریو

:رداصملا

.102مالسإلاءدب:مالسنيا.

.157‹1/140ءةماقتسالا:يمدكلا.

.67؛لاصخلارصتخم:قاحسإوبيمرضحلا.

.130ء15(خم)ريس:ينيايسولا.

.111115ء1110(خم)؛نيجوملامظاعت:زيزعلادبعييمثلا.

.48/1ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.84‹1/82ءنايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.357ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.159َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.247ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.2/511ءَةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
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نيميلاباحصأماقم

(فوصتريسفت‹ةديقع)

مدعوهتيصعميفهللاارنأيحتسلملاماقموه«نيميلاباحصأماقم

ُباَحعُص3نيميلاُباَحْصأَوِ:ىلاعتهلوقيفروكذملاماقماوهوءهتعاط

نمناکنِاو:هلوقو‹(28-7:ةعقاواةروس)همدوضْحَمردسيفنيم
مصم

90J1:ةعقاولاةروس)نمادباَّحْصاَمكْلُمالَسْفنيمُباَحْصا

نأغلبتملنإف»ءةدهاشملانعرصفهبحاصنأل‹نييرقلاماقمنودوهو

.«ٌدَماشمكناملعتلفةدهاشملالهأنمنوكت

:رداصملا

.267-264/14«ريسفتلاريسيت.76‹75/1عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

موق
6G

نيبرقملاماقم
(فوصت‹ريسفت‹ةديقع)

هللاةبقارمبنيقيلاةرثنوكيو«لالحلاوةمظعلاةدهاشمخوسروهنييرقلاماقم
ةروس)ايْرمكيَلَعناكهللانط:ىلاعتلاقامك؛لاوحألالكيفهدابعل
هلعفبوهلوقبو«هبلقيفرطخياميملاعهللانأنمؤملاراضحتسابنوكيو؛(]:ءاستلا
ماقماكلذغولبلتاريخاىلإقباستيفهتعاطيفَرصقيوأ‹هيصعينأهنميحتسيف

Ê2
.(011:ةعقاولاةروس)نوبرقملاكلوانوقباسلانوقباسلاو

نسمليلقوَنيلَوالاسةن:هلوقبةلقموكلإلاعتهللاراشدقو

.(1314:ةعقاولاةروس)نيرخالا
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نإو؛ةيفوصلاثارتنمةدافتسالاوفوصتلاةحسمحلطصللااذهيفرهظت

؛لاوحأدصروتاماقمدادعتوهامومعةّيضابالاءاملعدصقمنکيغ

«بولقلالاعفأبةيانعلب«ةفّوصتملادنعماودوجوملاعملاب«ةقيرطجاهتناو

.هسفنةيكزتىلإملسملاهيجوتلةلواحمو
:رداصملا

.267/14‹ريسفتلاريسيت.75/1ءعرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

موق

تاماقملا

(نامُع؛تاداع‹لارمع‹؛ةراضح)

نوكتامابلاغيهوءظيقلاورحلاتقونوينامعلااهيلإيويىلالزانملا

نعالضفرمتلاوبطرلايجبكلذو؛مهعرازمومهيحاوضبةلصتم

.ةظيقملا"ظفللبراقموهو.فيطللاوبانمةدافتسالا
:رداصملا

.379َةمْغلافشك:يوكزإلا.

.39/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

كيه

دييقتلا

(هقفلالوصأ)
ديلقتلانيبةطسوتمةجردوهو«ليلدنعهبحاصنملوقلالوبقدييقتلا

ىلإلوصولاداهتجالاوةجحالبهلئاقنملوقلالوبقديلقتلاذإ.داهتجالاو
.ليلدنعمكجلا

لب؛اداهتحجاالواديلقتسيلفليلدبهلوبقامأو»:شيفطاخيشلالاق
.«لوألاداهتجاقفاوداهتجاهنأضعبىعّداو.ادييقتىمستةطساوب
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:رداصملا

.18/1‹عرفلاولصألالماش.18/1ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

قلطملادييقت
(هقفلالوصأ)

سيلوءهنعرَخأَتمأقلطملاعمدروءاوسءنايبلاعاونأنمقلطملادييقت

.الصأمكحلاعفرخسنلانألهلاخسن

.«هنمدارملاريسفتوقلطملانايب»:هنأبدييقتلايطوشلملافرعو

.هرهاظىلعهنایرجنمعنمفقلطملاىلعهبضرتعااموهديقملاو
.هيلعلمحُيف‹قلطمللانراقمنوكيدقف:روُصهلقلطملابدييقتلاطابتراو

ةروس)آم|وجتملف:لاقم«گمكهوُجواولسغافل:یلاعتهلوقک
.)6:ةدئاملا

ةبقرريرحتبراهظلاةرافكيفىلاعتهرمأكءالصتمدييقتلانوكيدقو

يئاهايإهدييقتو؛عضوميفةداهشلاهقالطإك«لصتمريغنوكيدقو.ةنمؤم

.ةلادعلابرخآعضوم

ابوجوديقملاىلعقلطملالمح«ببسلاومكحلايفديقملاوقلطملادحتااذإ

.يلاسلاهيلعصنامك
.فلتحخامأامهببسدحتاءاوسدیقمىلعقلطملمحيالفمكحلايفافلتخااذإو

:فالخهيفف«ببسلايفافلتخاومكحلايادحتااذإو

.روهمجلابهذموهو؛طرشنودباقلطمهلمحىلإةكربنبابهذف

.ةيفنحلايأروهو«لمحلامدعىلإبوبحمنبابهذو
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ديقملاوقلطملانيبعماجدوجويحخامشلاردبلاونيالجراولاطرتشاامنيب

.ةيعفاشلاوقحهيلإبهذاموهو«سايقلابابنمنوكيف«لمحلازاوحل

نإف»ديقملايفرظنلابلاقذإ«يوسلامهنموءةلأسملايفمهضعبقّرفو

لثمكلذو«نيديقملانمدحاوىلعقلطملالمحيملرخآديقمهضراع

‹قيرفتلابهدفمرحمللعتمتلايو‹عباتتلابیلاعتهللاهديراهظلايموصلا

لب«‹نيَدّيَقلانيذهنمدحاوىلعقلطملالمحيالف؛نيميلاةرافكيفقلطأو

يفناعبإلابتديقيلاةبقرلاكرحخآٌديقمًديقلاضراعيملنإو...هسفنبربتعي
َغ

.«ديقملاىلعقلطملاانلمحءراهظلاةرافكيفتقلطأو«لتقلاةرافك

:رداصملا

.88/2521؛198/1؛99/1معماجلا:ةكربنبا.

.و7و6(خم)ةلكألا:یسومنبداحن.

.200/3؛242/2ىايضلا:يتوعلا.

.7108227‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.125/1-126«فاصنإلاولدعلا:ييالجراولا.

.416‹(ێجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.

.78/1-81‹«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.527-533َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

ضرألاديق
(نامُغ؛تايمست؛ةراضح)

ماعةماماإلایلوت)كلامنبفیسنبناطلسنبفيسيبرعيلامامإلابقل

هدييقتوكيلامملاهطبضلضرألاديقببقلو»:يملاسلالاق.(م1692/ه4
.دجبيقرشتغلبيح«برغلاوقرشلايفهتكلممعسوتوهلدعبدالبلا
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:رداصملا

.97/2‹نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.12-4/6؛267‹3/266‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

161ءنامُعيرحبخيراتنم:نسحباهش.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

.655مقرةمجرت(جمدمصرق)ءقرشللامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

سيه

سايقلالصأ

(هقفلالوصأ)

سايقلالصأ/لصأ:رظني

سيق

سايقلا
(هقفلالوصأ)

.عامجإلاوةنسلاوباتكلادعبةلدألاعبارربتعيوءةيلصألاماكحألاةلدأنمسايقلا

رداصللارئاسفيرعتنعهزيالابهفيرعتىلعةيضابإلارداصملاقفتتو

.«مكحلاةلعيفهتاواسملمكحلاقلصألاىلععرفلالمح»وهوةماعلاةيلوصألا

.«امهعمحجتةلعلهبقوطنملامكحىلإهنعتوكسلملامكحدروه»:ةكربنبالاقو

.امهنيبعماجفصوومكحوعرفوءلصأ:ةعبرأسايقلاناكرأو

ليبسهنأل«هطورشوهناكرأرفوتدنع«بوجولاسايقلابلمعلامكحو
نعةيراعةديدعلئاسمتلظالإوءةلأسملايفىلاعتهللامكحنعفشكلل

.افوشوةعيرشلامومعلفانموهوعرشلامكح
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ريغناكوأ«صوصتنلاولوصألاضقاناذإامّرعسايقلانوكيدقو
.طورشللفوتسم

هرابتعاوهبجاجتحالاوسايقلاىلعدامتعالايفروهمحلاعمةّيضابإلاو

.عامجإلاوةنسلاوباتكللايلاتهنوريو؛ماكحألاطابنتسالايداهتجااكلسم

.ةلالدلاسايقوءةلعلاسايقو«يفخلاو«يلجلاهيفف:عاونأسايقلاو

:رداصملا

.253/2؛155/1‹عماحجلا:ةكربنبا.

.95یادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.58/2فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.29‹تانايدلانتمىلعةيشاح:فسوييبصلل.

.229«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.66/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.176/2ءناعيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.10/1-11‹عرفلاولصألالماش.22/5ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.91/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.168/1‹رهوخجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.305-302ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

سيف

يفخلاسايقلاويلجلاسايقلا

(هقفلالوصأ)
.يفخويلجىلإفعضلاوةوقلارابتعابسايقلامسقني
ىمسيو.اعطقعرفلاولصألانيبقرافلايفنهيفملعاميلجلاسايقلاف

.لصألاعميفسايقلابضعبلادنع
يفنبعمجلاهنأبلصألاىعميفسايقلافرعيخامشلاردبلانأالإ

هبنرتقتوهبطانيوببسىلإمكحلافاضينأبءقرافلافصولا
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ءرابتعالاةجردنماهفذحبجيفةفاضإلايفاللخدمالفاصوأ

.طانملاحيقنتبىمسيو

.هابشألاةبلغسايقبىمسيوءةينظةرامأهيلعتماق

:رداصملا

.81583‹(ېجاويتلا.حت)‹؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.

.151/2-152«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.332-330ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

سیګ

هَبْشلاسايق

(هقفلالوصأ)
لضصأنمهريغهبشأولصأنمائيشهبشأاذإءيشلايفنوكيهبشلاسايق

.هبقحیلفهباهبشرثكأنيئيشلايأىلإرظنيف«رخآ
.ناسحتسالاةلباقميف«ىفخلاسايقلايمسقدحأينالجراولاهربتعاو

|:رداصملا

.72/2فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.577-578«(يجاويتلا.حت)«فاصناإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.64/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.145-147«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

ھه

سيف

(هقفلالوصأ)
.امهيفصوسكاعتلييشلاكلذضلييشمكحضيقنٌتابثإسكعلاسايق

.بولطملاحصيففلطيمث«بولطملاضيقنىلعهبهبلدتسياموهوأ
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نمهالعجامنإوسايقلاعاونأقيبايسلاوىلاسلاهربتعيهفنصي

.لالدتسالاعاونا

:رداصملا

.182/2‹؛سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.350«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

سيف

ةلالدلاسايقوةلعلاسايق

(هقفلالوصأ)
ةلالدلاسايقوةلعلاسايقىلإةلعلارابتعابسايقلامسقني

افالحخ.ةصوصنممأةطبنتسمتناكءاوسةلعلابهيفحرصامةلعلاسايق

.ةصوصنملاةلعلاىلعهرصقينمل

اجلمزالمفصوركذيلبءةلعلاهيفركذتالاموهةلالدلاسايقو

ةلعامهبجوتهيفرخآمكحدوجولعرفلايفامكحدهتجاتبثينأهلصاحو
.لصألايفةدحاو

:رداصملا

.582-583‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.

.153/2-154‹«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

سيق
دهاشلاىلعبئاغلاسايق

۱(قطنم؛مالكلاملع)
ةلعمهوتلدهاشملاملاعلاصختةيضقببيغلاملاعصختةيضققاحلإوه

.امهنيبريبعتلايفيظفللاقفاوتللوأ«ةكرتشم

:تارابتعاةّدعلىلاعتهللاقحيفسايقلااذهفيظوتةّيضابإلاضفردقو
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يفاهنعدهاشلايفتافصلاىضتقمنيبحضاوفالتخالانأل-1

هللايفاهفالخبتاجيإلااهيفرّوصتيالقولخملادهاشلاييفةردقلانإف«بئاغلا
.تافصلايقابيفلاحلااذكو«قلاخلاىلاعت

زعهلوقهتمداصملىاعتهللاقحيفهلصأنمسايقلااذهنالطبل-2

هتياشممدعبعطاقهن((11:ىروشلاةروس)ءىشهلثمکسيلي:لجو

.!؟دهاشلاىلع

الثمدهاشلادحنانإفةدسافلاتاداقتعالانمريثكىلإىضفيهّنأال3

.القعوالقنهنعىلاعتهللاهيرتتبجياككلذو«ملعتلابملعلالاني

ريسفتضرغلنيملكتملانمريثكهفظويلقعلالالدتسالاقرطنموهو

هررقامكفيعضقيرطوهوءاهكاردإنعمشوقعتزحجعامةّيللالئاسللا
.ءاملعلاضعب

:رداصملا

.ظ]12-و112‹(خم)‹تانايدلانتمىلعشاوح:هللادبعيشكيودسلا.

.176ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.88ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

.58‹كديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشیفطا.

ضيق

ضايقلا

(عويبءهقف)
ةضياقملاعيبهنموءهضواعاذكبهضياق.ضّوعلاوعيبلاةغللايفضايقلا

.ضرعبضرععيبوهو
.«اًضاَيقضرألابضرألاعيبىمسیو»:هلوقةكربنباعماجفِءاج
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‹عويبلارئاسکعیبشیفطابطقلاوبوبحمنبدمحموةكربنبادنعوهو

.راجللعراشلااهتبثأيلاةعفشلابجويو

:رداصملا

.225/1«عماحبا:ةكربنبا.

.377/11‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ليق

ةلاقإلا

(عويب‹هقف)

هفعفراذإهترثعهللالاقأ:مملوقكلذنموءةلازإلاوعفرلا:ةغللايفةلاقإلا

.دقعلاعفرامنأل؛عيبلايفةلاقإلاهنمو.هطوقسنم

رثكأو.ةدايزعموأ«هنمثبهعئابلعيبملاكرتةلاقإلا:ءاهقفلاحالطصايثو

.عيبملاضبقلبقاملامعتسا

ةعلسلابةدايزللياحينأبىادتبادصقُتملنإةدايزلاعمةلاقإلازوحنو
.زَحَتمترخأنإوةلاقإلانيحلّجؤمريغاًدقننوكتنأىلع.ةلاقإلاو

:رداصملا

.85/8-86‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
56/3/3-70‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ليف

(تالماعمقفا
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ةلياقلا

(يبرغمءةيوبرتمظن؛ةراضح)

.ءايلانوكسو«فاقلاحتفب

دعبءةبارعلاةقلحذيمالتمونلةصصخملاةرتفلايهءةبازعلاةقلحماظنيف

.ةرجاحلااضيأىمستو.ةيمازلإيهوءةيحابصلاةرتفلاسوردءاهتنا

:رداصملا

.117ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

ميق

ةجحلامايق
(هقفلالوصأ‹ريسفتمالكلاملع؛ةديقحع)
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(تادابع.هقف)

."ربكأهللا":لاقُينأوهو«ميظعتلا:ةغللايفريبكتلا
ءةالصلاوةماقإلاوءناذألا:اهنم؛ةريثكتادابعيفريبكتلاعرش

ءتوسألارجحلادنعورامجلايمروءحبذلادنعوىاقستسالاو«ةزانجلاو

.قيرشتلامايأو‹نيديعلايفوءةفرعبفوقولاوءةورملاوافصلانيبيعسلاو
مرحيهنألمارحاألاةريبكتتيس.ةالصلايفلوخدلاظفلمارحإلاةريبكتو

نمفةالصلانميهو.ةالصلاحاتفماهنألحاتتفالاةريبكتوءاهلبقلحاماهب
لبقهقهقنإو.اهئانثأيفهلازأولو«تدّسفسحببوثكزوجيالاباهأدتبا

.هؤوضوضقتناو«تضقتنااهمامت
ىلإاهزواجنإوهلةالصالفايسانوأادمعتممارحإلاةريبكتكرتنم

.هتالصتدسفعوکرلاىلإاهزواجنإو.مرحيوعجريهنإفةءارقلا

الامك.مهفتسملاكناكاهبدمنمو"هللا"ةزمهدمعمريبكتلازوجيال
عمج"رابكأ"نألهتالصتلطبادمعتمكلذلعفنمو"ربكأ"ظفلدمزوجي

.ةغللايفلبطلاوهو"ربك"
لحأهللا"وأمظعأهللا":يزجيو.ةنساهنأضعبمعزو«ضرفيهو

:ةكربنبالاقو.ةمظعلاىلعةلالدلايفصنوهاممكلذوحنوء"رعأهللا"وأ
.هدعاوقفيلاطيحلاهحُجروء"ربكأهللا"الإزوجيال

.دسفتملاهريغتعمسأنإوءارهجمارحإللريبكتلااهينذأعمسُتنأةأرمللبدنو
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:رداصملا

.512/1«عماحلا:ةكربنبا.

.270/1‹(يلكب1982.حت)‹مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.192/4؛540‹685‹129-124/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ربك
كرشلارئابك

(مالكلاملع.ةديقع)

:هعاونأنموداقتعالابلأبنذلككرشلارئاہک

.نييبنلاوةكئالملاو‹ىلاعتهللادوجوراكنإك؛هلهجعسيالامراكنإ-

.ريزاخلامحلومدلاوةتيلاكيعطقصنبهللامرحاملالحتسا-

.برشلاولكألاوحاكنلاوعيبلاكيعطقصنبهللالحأامميرحت-

ةالّصلاوءاهتءاربوةلمحلاةيالوكةرورضلابنيدلانممولعمراكنإ-
.موصلاوةاكزلاو

.دلحباومجرلاکيعطقمکحدوحجد
:رداصملا

.110/1«(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.271ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.2/519‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.95كيحوتلاةمدقمحرش:يحخامشلا.

_ریک

قافنلارئابک
(مالكلاملع‹ةديقع)

ةيفرعةقيقحكلذكاهتيمستو.كرشلارئابكريغةريبكلك:قافنلارئابك
.ترهظماتیفخءاوسكرشلاريغةريبكلكيف
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:اهنمضنوجرديو.ةمعنلارفكمسارئابكلاهذهىلعةّيضابإلاقلطيو

رهظامشحاوفلاباكتراوءالعفوأًالوقًاطخلاليوأتبهللاهمرحاملالحتسا

:اهمكحو.لالحتساريغبنطبامواهتم
.ةبوتلابالإاهرفغيالىلاعتهللانأ

.اهبحاصاهنمبتيملنإلامعألاطبحتاهن-

.بتيملنإرانلايفدولخلابهيلعمكحييوءاهبكترمنمأاربتيهنأ-

ةنفادموةحكانمنمنيدحوملاقوقحبنوظفتحيقافنلارئابكلهأنأ-

.ةيالولاوةداهشلاالإ؛ةثراومو
وأءابهذمواداهتجاناكاذإًاطخلاليوأتنيبقيرفتلايغبنيهنأقيقحتلاو

.يناثلانود«هرذعيغبنيلوألافءايهشتوالهجناک

:رداصملا

.110/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

0.271«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.73/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.540ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

ربك

ةريبكلا
(ريسفتمالكلاملعةديقع)

نا:ىلاعتلاقءةفيرشلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلايفةريبكلااطصمدرو

ءالاقو«ق1ماسلاةروس)کتابٌبكنعر
کینعنوهتامرئابکاوبنتجُت

oورگ ِ . ِ so. nوا

*«...روزلاةَداَهَشَونيدلاولقوقغوللابُكاَرشالا:رئابكلا5«

:اهنمةريبكللتافيرعتةّدعثارتلايفدحن
ح2

.توعيىتحدبعلاهيلعماقأبنذلك-1
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.يعطقصنبهتمرحتملُغام-2

ةقباسلاممألانمةّمَأهبتبذُغام3

امصوصخابجرخف.ةنسلاوأباتكلاصنبديعوهصوصخبءاجام4

.ةريبكهنوكيفماعلاصنلايفكيالف‹مومعتحتجردنا

.راّلاىلإهلهأداقام5

هللاوهوىصعينمةمظعىلإارظنةريغصالوقريبكاقلطمبنذلك6
نأىلعنوقَفَمةيضابالاروهمجركلو«؛ضعبلوقوهو«هباقعةدشلاو‹ىلاعت

كعفكهلعنوهامراكاوُبَحَتنا:ىلاعتهلوقلرئابكورئاغصبونذلا

نوُبَحَينيذلال:هلوقلو«رئاغصلايهانهتايسلاو(31:ءاسنلاةروس)کتا

.رئاغصلايهو«(32:محنلاةروس)ممااشحاوفومنالاراك

:ةريبكلانأىلعةّيضابإلاروهمجلاوقأنمعماجفیرعتصالختسانكح

يفحلااهلعافىلعهللابحوأْنأبءاكرتوأالعفءةّيصعملانممظَعام
عرشيملوأنزلاوفذقلاكٌدحهلعرشءاوسةرخآلايفديعولاوأ«ءايندلا

ةءاربوأبضغلاوأطخسلاوأليولاوأنعللابنرقوأمحرلاعطقوابرلاك

صوصتنملاةريبكلابقحليوعامجإوأحيحصٌصنبتبثاكنمهلوسروأهللا

.ملعلالهأهيلععمجأامو؛حبقلاومثإلايفاهلئامياماهيلع

يهةمولعلاف.ةمولعمريغوةمولعمىلإاهتفرعمرابتعابرئابكلامسقتو
.ةمولعملاىلعةسيقملايهةمولعملاريغو.صنلابةصوصخللا

.قافنلارئابكوكرشلارئابكىلإمسقنتاهحبقةجردرابتعابو

رئابكلالكلصوصنلارصحمدعنمةمكحلانأرّمعمىييلعىريو
اذهو«رئابكلامهيانتجابهللاةرفغمىلعمهلاكنالرئاغصلادابعلامحتقيالأيه

.رئابكلايفعوقولاةفاخمبونذلالكبانتجايفنودهتجيمهلعجيءافخإلا
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:رداصملا

.67مالسإلاءدب:مالسنبا.

.178يآةئامسمخريسفت:يراوحلاوبأ.

104٠ءةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع.

.204‹14/2«ربتعما:يمدكلا.

.60‹58/5؛48/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.31‹30/4ىايضلا:يتوعلا.

.197‹مئاعدلا:رضتلانيا.

.110/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.45‹قئاقحلا:يداربلا.

.108«ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.257؛نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييعصللا.

.271‹270«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.97/2‹ناعإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.73‹69/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.375‹374«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.152/1ءرهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.235/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.545‹يراضحلادعبلا:يريبعجلاا.

.280-276«رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.404‹403ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.12‹45قريبكلا:يبيهولا.

يفهتبوقعوهللابكرشأنممثإبابمحلاتقونيدناعملاونيّدترملاةباتتساباتك:يراخبلا*.
.6521مقر2535/6ةَرخآلاوايدا

ربك

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

رفكاًرفاكىّمسيف«قافنلارئابكنمةريبكىتأيذلادّحوملاهبدصقي
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هرارقالاکرشمیًّمسیالوءاقسافوأءالاضوأءايصاعوأةمعنرفكوأقافن

ييالجراولازاجأو.ناعإلاوكرشلايلرتمنيبةلزتميفربتعيو.ديحوتلاب
.دحوملاىعمبنمؤملامساهيلعقلطينأشيفطابطقلاو

ماكحألالكيفنمؤلامكحعمعمتجيهنأايندلايفةريبكلابکترممکحو

.هتداهشلبقتالو«هتلادعلطبتو«بتيملنإهتمًاربتيفءةيالولاءانثتساب

بشيملورصأنإاًدبأاهيفدلخمدلاخراّنلايفهنأدقتعُفةرخآلايفاأو

ةلدألدحأهيفعفشينأالوهقحيفهديعوىلاعتهللافلخينأيفعمطمالو

رانهللهَدوُدًُحدَعَتيوهلوسروهللاصحينمو:ىیلاعتهلوقلثمدولخلا

.14:ءاسنلاةروس)نهُمباَذَعهلوهيفاًدلاَح

:رداصملا

.25/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.445‹18/4ىايضلا:يبوعلا.

.117/2زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.54/2‹تاهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.291-290‹256ءرونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.468‹532-539‹ديحوتلاةديقعحرش.54/13ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.24/1عرفلاولصألالماش.27«صلاخلابهذلا

.379ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.333«شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنانيو٠

بتک

باتكلا

سملع‹ةديفع)

ُهاَقلَباباتةَماَيقلمويهلجرخنول:ىلاعتهلوقييروكذملاباتكلا

وُاريخلکناسنإلالمعيوحيامهبدصقفي‹(13:ءارسإلاةروس)اروشتم
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هبىلاعتهللاربخأاملکبوهبناعإلابجيو.ةمايقلامويهيلعضرعيلارش

نعهلنمؤملامالتساوهريبكوهريغص«ناسنإلالمعلكلهلوشنم«هنع
.هرهظءارونموأهلامشنعرفاكلاونیک

ديفييرابتعاعمىلإلّوؤيثيحبزاحلاىلعلمحيأ:باتكلايففلُتحاو
؟ةقيقحلاىلعوهمأهيوحيالديسحتنودناسنإلاىدلملعلاةرورضلوصح

.تايآلارهاظهيلعصنيامكةقيقحلاهنأبهذملايفحجارلاو
:رداصملا

.92/1«ناعإلادعاوقديهمتىلعةدايز:ناهبنيبُأنبرصان.

.96/1«نامبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.181-180«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

بتک
باتكلا

(يبرغم؛نامُع؛تافنصمءةراضح)
عماحلاباتكوه«قرشلملاةيضابإحالطصايفةيدهعلالأبفّرعملاباتكلا

ةباّرعلاناویداضيأهبدصقيو‹(م10/ه4ق)دمحمنبهللادبعةكربنبال

يبأباتكلاقيفةفاضاإلابناويدلااذهفرعيدقو«برغملاةيضابإدنع

.هيلإبسنفهديبهطخيذلاوههنا‹نارمع

:رداصملا

.193/3-194؛لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.10‹(ةرضاح)قبراغملاهقفيفيقرشملاروضحلا:دّمحميمعاباب.

.923مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

بتک

بئاكللا

(قرءهقف)
هدّيسلمفدياميهسفنرّرحيذِإ؛لاعبهتبقركفييذلاكولمملاوهبئاكللا
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بَنيذَلاول:ىلاعتلاق.طاسقأىلعلامنم تکلاشمباكلنُن
ساخهيفْمُلَعأمُهوَبتاكفكفا 33:رونلاةروس)

هنآو‹نمثلانمائيشلصويملولومويلّوُأنمرحهنأبئاكملامكحو

يأراذهو«هتباتكموحجبدادسلةاكزلاذأهلزوجيو؛ءامرغلارئاسكمراغ

.اقافتاةّيضابإلا

دعاوقنعةجراحخيهورثكأفنيمجنبمجنمضوعبقتعُدقعةبتاكملاو

عيبوهفقيقرودّيسلانيباهنارودلكلمالدبعلانإلاقنمدنعتالماعللا

لابتاكلهرکو.اًدقنوءاًمجنموالجۇمولاحهزئاجيهو..هلاعهلام

.هقحبلجعتينُألجأ

:رداصملا

.257/2«عماحلا:ةكربنبا.

.189ء؛عضولا:ييوانجلا.

.560/12؛233/3‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

بتك

ةموصعملاةبتكم

(يبرغم‹؛تافنصم؛لارمع؛ةراضح)

_.بتک

بتكلافقو

(ةيوبرتوةيلاممظنةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني
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نامتكلا

(ةيعرشةسايسءةراضحءةديقع)

كلاسةامسملاةعبرألااهعاونأدحأوءةعيدقلاةمامإلارهاظمنمرهظموه

.ىرغصلاةمامإلايهوءةّيضابإلادنعنيدلا

ةمامإلايأ-«مامإالباًرسرمألاةمزالم»:هنأبييجردلاوينايسولاهفّرع

؛نالعإنودهيلعةظفاحلاوىافخيفنيدلابكسمتلامتينامتكلايفو-ةماعلا

.هلاوزييكلذببستيالىح

ىلعهتردقمدعوهفعضلاحيفعمتحجلااهشيعيةلحرماذهبنامتكلاو

لاحباملدهشتسيو.ةرئاجةطلسةمواقمىلعهتردقمدعوءةمامإلاةماقإ

لشم«يضابإلابهذملللئاوألانيسّسؤملالاحبوكمیفتهللالوسر

.ملسمةديبعياوديزنبرباج

موقيمامإىّلويوأ؛عمتحجانوؤشربيستةيعامجةطلسىلوتتنامتكلايئو
نامتكلانأل«روهظلانميهيلاماكحألانمهيلعردقياموعمتحمارمأب

.نامتكلانمذخأيالروهظلاوروهظلانمذخأي
:رداصملا

.49‹كيحوتلاةديقع:ينواتجلا.

.22ريسلاباتك:عيبرلاوبأيازما.

.61همارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.290جحجحلاولئالدلا:قاحسإوبأيمرضحلا.

.1/38‹(خم)ريس:ينايسولا.

.(شماه)50‹كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.2/364؛6/1‹خياشملاتاقبط:ييجرالا.

.54‹ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.
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؛13/13‹ليتلاحرش.169/1«بركلافشك.81ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلاشيفطا.

310-4.

.503‹502ئازلايفةّيضابإلا.96؛95/1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

0106تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.283‹282ءةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.23ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.113ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.174‹173هةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.24‹15ءةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

.242/1 ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو .
Daddi Addoun: Les institutions, p20. .

ردك

ةردكلا
(تاراهط.هقفر

اممكحذخأتعدلاعباوتنميهو«مدةبئاشهيلعنيخُتِءامةردكلا

.سافنوأضيحوارهطنماهقبس

نمتربتعاو.مدلانولىلعسيلريغتمءاماهّنأبشيفطابطقلااهفرعو
.ءاهقفلاروهمجلوقوهو.مداهقبسيملولوهمايأيفتناكنإضيحلا

:رداصملا

.66؛عضولا:ينوانجلا.

.220/1ءليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

بذک

بذكلا

(مالكلاملعةديقع)
نعرابخاإلا:هنأةّيضابإلاءاملعححصو؛بذكلاموهفمديدحتيففلتحا
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.هريغبوأناسللابرابخإلانوكيو«كلذبملعلاعمهيلعوهامفالخىلعءيشلا

وأالامهبفلتأنوكينأالإرئاغصلانمضعبلادنعوهو«ةريبكبذكلاو
.نيبلاتاذحالصإضرغلناكاذإاحابمنوكيدقوءاًمدهبَكفَسوأاًسفن

:رداصملا

.430‹429‹420‹30/4ىايضلا:يتوعلا.
.ظو3/23‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.5/112«بيترتلاةيشاح:دّمحمهنسوبأ.

.9/223‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

ينارک

ارك
(نامُعةيرحبةحالمءةراضح)

(...اياصولا«تالماعملا)تابئاَكلاليجستىلوتييذلابكرملابتاك
.ةينامعلاةيرحبلاةحالملايفةنيفسلاىلع

:رداصملا

.620‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

يشرك
يثركلاسلج

(رئازجلا/بازمءةيعامتجاوةيسايسمظن؛ةراضح)

.ةدودمبةروسكمءاثوةنكاسءاروفاكلاضبيثركلا

بازةكيلمةدلبيفيثركلانمحرلادبعابةضورنمذختايذلاسلجنا

.كلذىلإةجاحلاتعداملكمعتليوءهيلإةبسنيمسفلاًرقمرئازجلا
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ءاسؤروبازمىرقيفةبارعلاتائيهيلثمممضي«يليثمتيثركلاسلحمو
يلاةيادرغةنيدمءانثتسابءاضعأةئالثةيرقلكلثعو«نايعألاوتاعامجلا
.صاخشأةتساهلي

تادجتسلملاولزاونلافٌتبلاوميظنتلاونينقتلاضرغلسلحلااذهدقعني

قيعاريو.ةيرئازحاةلودلابنييبازملاةقالعسمتىلاةيسايسلاوةيعامتجالا

.فينحلاعرشلاراطإيفةّمألاةحلصمهتارارق

ةنسىلإدوعتهلةقيثومدقأنأالإ«هسيسأتوهتأشنخيراتىلعفقنملو

يذلاوهف؛مويلاىلإهماهمسرايسلحجلااذهلازيالوم1405/ه7

نأريغةدجتسملاةيسايسلااياضقلايفتبيوتاباختناللةقطنملاحشرمررقي

يمالعإعباطتاذيهامردقبءايمازلإاعباطاًمودلمحتالةيسايسلاهتارارق

.يبازملاماعلايأرلليهيجوتو

:رداصملا

.284‹ةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.141‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 73 - 90, 91..
Merghoub Belhadj: Développement politique, 154. .

ررک

2
ايبیل/ةسوفن؛ليياكمءةراضح)

.ءارلاديدشتوفاكلامضب

لهللايکموهوءرامحراقوأةتسيأكوكميئاموفلأبردقيلايكم
.َرُكلا8يبلامنومسيةسوفنةيضابإنأالإ«قارعلا

:رداصملا

.288/8-289‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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.(خم)«دوقنلاوسيياقملاوليياكملانايب:لوهجب.

.187طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

سرک

يسركلا
(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

؛ثيداحأةدعيوةدحاوةيآيفىلاعتهللاىلإافاضميسركلاركذدرو

؟لوۇيمأةقيقحلاىلعذحخؤيأهانعميففلتخاو
‹يميسجتلاوًيقيقحلاعملاداعبتساوهةّيضابإلاءاملعهبلاقيذلاو

؛كللملاوءةردقلا:كلذنمو‹ىلاعتهللاهيزتتبقيليامتاليوأتلانماومّدقو

.یلاعتهللاقحيفناعماهذهلمتحييسركلانإ:اولاقفةمظعلاو

لاقوامسحيسركلاركذتيلاثيداحألاىلإشيفطابطقلاراشأو
.«داحآثیداحأاهوكلاليلديفكتالاهّنإ»:اهنع

.هتقيقحكردتملولوهبقّلصي«ىلاعتهللابيغنميسركلارمأىقيياذهعمو
:رداصملا

.و82‹ط81/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.و31‹(خم)؛مئاحلاءافش:يداربلا.

.143-142/2ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.141-142ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

مرک
ةماركلا

(مالكلاملعءةديقع)
ىلعردقيالوءةداعللةقراخرهاوظوثداوحنمناسنإلللصحياميه

ةنرتقمنوكتالنكلو«هاوقتومّركملاحالصبةداعنرتقتوءاهريسفتواهليلعت
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ىلعحلاصلاريغلثداوحلاوقراوخلاهذهرهظتدقوءةلاسرلاوةوبنلاءاعاب

.همباشاموأرحسلاليبقنموأءلالذإلاوأجاردتسالاليبس

نوكتدقوءاهنعجرختالوةّيغلاننسلافلاختالةماركلانأقيقحتلاو
.اهرصعييفةموهفملاريغةّيعيبطلارهاوظلانم

نوكتالةماركلانأىلعمهنمنورصاعملاةصاخبءةّيضابألاءاملعدكؤيو

.هلالضوأمَركملاحالصىلعاليلدةرورضلاب

:رداصملا

.(ققحلاةمدقم)5؛عضولا:ينيوانحلا.

.196/17«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.114/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.25/2‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

مرک

تمارکل

(رئازجا/بازم؛تاداع؛ةراضح)

ةبهولا/بهو:رظني

هرک

هاركالا

(هقفلالوصأ)

.هیفريخولهترشابمراتخيالوهاضريالاملعفىلعريغلالمحهاركإلا

يضقتوءاهنعففختوأءةيلوؤسملايفنتىلاةّيلهألاضراوعنموهو

.اهضعبفيفختوفيلاكتلاضعبطوقسب
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هنموةدارإلابوشيامهنمف«ضعبنمًدشأهضعب؛تاجردىلعهاركإلا

.ةلماكاهيغليام

ذإ.لتقلابدّدُهولعفلاىلعهركأنمراذعإيفءاهقفلاتاريدقتفلتختو
هيفحصياماهنمو«هلعفبصيخرتلاحصيالاماهنمتامّرحلالعفنإ

.صيخرتلا

اموأهتموضعفالتإوأقحريغبسفنلتقىلعٌءاركإلالوألانمف
نومأملاهركأولوىّتحبصتالاذهلثميفةيقتلانإفءانزلالثم«كلذهباش

.هريغسفننمىلوألابتسيلهسفنةمالسنأل
نانئمطالاطرشبرفكلاةملكلوقكوهفهبةّيقتلاحصتيذلامرحلااّمأو

.ةرورضللحيبأامعيمجوريزتخلامحلومدلاوءةتيلالكأو‹نامإلاب

مرکاذإروبجمللحصيكلذنأىلإىلاسلابهذىيغلالامفالتإيو
.هبحاصلهنامضطرشب

انيقيلتقلاىلإايضفمولاحهارکالانوكينأتامرحلاهذهةحابإطئارشف

.ايوقانظوأ

مارحانزوُييربلتقكهببسبدحلاوأصاصقلاهبهمزليامبكترانإ

هيلعذُفني:ضعبلاقفدحلاوصاصقلايفاوفلتخاو«مثإلاعفريالهاركإلانإف

.ةهبشلاعضوملكلذهنعًاردي:مهضعبلاقو.هلرذعالو

اذكوءاهركمابفلحنملءاهيفثنحالةربابحلاناميأنإاضيأاولاقو

.ئيمثلاهلقنامكةّيضابإلادنعراتخملاوهو.رهقعمقالط

.زوجيالامواهنمزوجيام«ءاركإللةديدعاروصهعماجيفرفعجنبادروأو
.ةصخرلابذخألانمىلوأهاركإلايفةعيزعلابذحخألاو
:رداصملا

.502/3-137/1503-138‹مماحلا:رفعجنبا.
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.54/2-55«فاصناإلاولدعلا:نالجراولا.

.48/1‹حاضيإلاىلعةيشاح:يشكيودسلا.

.509/7‹ليثلاحرش:بطقلاشيفطا.

.271/2-273«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.755-759هةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

هرک

هوركملا

(هقفلالوصأ)
.نيفلكملالاعفأبةقلعتملاةيعرشلاماكحألانمهوركللا

باوثهکرتيفاموأمزاجريغابلطهکرتعراشلابلطامهوركملاێعمو

.باقعهلعفيثسيلو
:ناعونيلاسلادنعهوركلملاو

.مزاجريغابلطهکرتعراشلابلطاميهوهيزنتةهاركةوركم-
تبثوءامزاجابلطهکرتعراشلابلطاميهو«ميرحتةهاركهوركمو-

.یظلیلدب

ىدلدوومقيقحتلادنعوهلبءةيفنحلادنعابهيبشميسقتلااذهو

.مهريغنودةيفنحلاهبرهتشانإو‹؛بهاذملامظعم

:ىلإمسقنتاهرودبهيزتتلاةهاركنأىلإىلاسلاوبطقلابهذو

.صاخليلدهنعيهنلايفدرواميهوةديدش

هورکمهنأیرخأةّلدأنمملغنكلهنعيهنلايفصندريملاميفةفيفخو

.عرشلايث
:رداصملا

30/1«فاصتإلاولدعلا:ينالجراولا.
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.ظ181/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.95كيحوتلاةمدقمحرش:دوادينالتلا.

.276/4؛110/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.48-49«لوقعلاراونأقراشم.224‹223/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

يرک
ءاركلا

(تالماعم.هقف)

.ضوعبءيشةعفنمكيلمتىلعةضواعمدقعءاركلا

لمعنمةلصاحلاعفانملااًىايشألاعفانعبصتخيءاركلانأةّيضابإلاىري
باب"بمهبتكيفالنوبوبيكلذلو«ءةراجإلامسااهيلعنوقلطيفناسنإلا

."ةيركألاوتاراجإلا

:رداصملا

.394/2معماحلا:ةكربنبا.

.57‹10‹8/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

بسک

بسكلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
دبعلافرصبقع«لعفللالحمهرابتعابناسنالانملعفلاهللاقلوه

الولعفلاقلخيالناسنإلاف.كرتلاىلعهحيجرتولعفلاىلإهتردقوهتدارإ
.افاصُتأهبفصّنينكلو«هدجوي

نيترثؤمنيتردقتابثإلاكشإنمجورخللةلواحمةّيضابالادنعبسكلاف
قلوأربحلابلوقلالاكشإو«(دبعلاةردقوىلاعتهللاةردق)دحاولعفيي
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هنالعجتنكل:لعفلايفنيترئؤمريغةدارإوةردقدبعللاوتيثأف؛هلعفناسنإل
.هرايتخالباقعلاوباوثللالّمحتمو؛قلخنودلعفلابافصم

يالو رثأىمسيف»:يشكيودسلالاقامكضومغنمبسكلايفامىفخ

مهرثأتهبلوقلاىلإمهأحلاامّإو.«هتقيقحمعنملنإوءاًبسكةثداحلاةردقلا
لصفيفنيتردقلاعامتجالاّلَقعاًريسفتمّدَقينألواحيذلاًيرعشألاب
يلزألاملعلاتابثإبرايتخالاوربحانوفنيلئاوألاةّيضابألاناكامنيبدحاو
هيلإاعدوشّيفطابطقلاهيلإراشأاموهوكلذييميلستلاويحلالالدعلاو
23:ءايبألاةروس)لعقمَعلسيلیلاعتهلوقنعهمالکضرعميف

‹؛نيربججريغاأدقتعناًنأكلذورمألاملسنوةيآلاهذهىلإيهتنن»:لاقف

لأسيالهللانأملسننأالإيقبامف...انكورتوانلاعفأىلعنيعوبطمالو

.«كردنملولو‹لعفيامع

:رداصملا

.52«نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزحوبأ.

.116/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.165/2؛14/3؛159/2ىايضلا:يبوعلا.

.285‹284‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يقوسلا.

.9‹8‹(يجصللاةمتتب)تانايدلانتمىلعةيشاح:هللادبعيشكيودسلا.

.96-97‹؛تاموظنملاعرلاللا:ورمعيتالتلا.

.180‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

.204‹(ةمدقملا)جءروتلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.20/1«بركلافشك:بطقلاشيفطا.

.315«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.101/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.39/1«یواتف:ميهاربإضويب.

.461463‹458‹449‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.
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.371-381«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.250ءةيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

رسک

ةرسكلا

(نامُعةيلاممظن‹؛ةراضح)

لامتحانمافوحمهيلعضرفي«مهتیعرلاومأنمماكحللردَقْلامرغملا

.ركسلاوُرمتلانماسادامضيو.مهملظ

:رداصملا

.131/3‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

رک

رفكلاناكرأ

(مالكلاملع‹ةديقع)

رفكلاناكرأ/نكر:رظني

رّطک

(ةيعرشةسايس‹مالكلاملعءةديقع)
رادلامکح/رود:رظني

رک

رفكلادعاوق

(مالكلاملع‹ةديقع)

رفكلادعاوق/دعق:رظني
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ةرافكلا

(ماكحأ؛تادابعهقف)

.مثالاباهذإورتسلايفةغلابملايهةغلةرافكلا

ريرحتهيلعبجوألمعباكتراببسبًَفلكملامزلياميهاحالطصاو
:ناعونيهو.هبنذلارتسوهلارجز؛لاملانمءزجباقدصتوأءامايصوأءةبقر

.ةظلغموةلسرم

.عامحابناضمرةمرحكاهتناو«راهظلاوءلتقلاييةظلغملابحت

امأو.ميركلانآرقلايفاتدرودقفراهظلاةرافكوإطخلالتقلاةرافكامأ

عقاويذلايبارعألاثيدحبةنسلايفتتبثفءطولابناضمركهتنمةرافك

.*ناضمررامنيفهلهأ

ادمعناضمرلكأكرئابكلانماددعروصلاهذهىلعةّيضابإلاساقو

..رمخبرشوىزنمشحاوفلاباكتراوءةالصلاكرتوهيفءانمتسالاو
.ةظلغمةرافكبكلذنعرفكينأاهنمبئاتلااومزلأف

ابموقيفءةغلابريغولوةبقرلايزحتو«نامبإلاطرشبدبعوأةمأةبقرلاو
.ةيبصلاوٌيبصلاقتعيزجيالليقو«غلبتىّتحهنماهلدبال

اهدجووأءامضوعبالوةبهالوثرإالوءارشبةنمؤمةبقردجيملنمف

ةحئاوحرئاسو‹«هلايعةقفنوءهتقفننعالضافهباهيرتشيامدجيملو

.نيعباتتمنيرهشمايصف«هوحنونكسملانمءةيرورضلا

فوخكيرورضرمأبولولتخانإف«بحاونيرهشلامايصيفعباتتلاو

الفسافنوأضيحبترطفأنإالإ«فنأتسارحخآموصةّينبوأ؛عوحجلابتولا

لتقوعوجبتومفوخكهنعزّرحتلانكيالاملكيفليقو.فناتست
.عباتتلابليالهنا؛ضرمورابج
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فاكلافرح

.ةيآلارهاظلءانيكسمنيتسماعطإماعطإلايفبحاولاو
دسدارملانألماعطلاجارخإرذعتنإتارافكلايفةميقلاءاطعإنمعنامال

.نيکاسماوناکنإمهٹرومةرافكنمةثرولاىطعينأعنامالو.نيكسلملاةجاح

قحيهو«نيعباتتمنيرهشمايصوأةنمؤمةبقرريرحتًاطخلالتقلاةرافك
الفموصلاعطتسيملنإو.دابعللقحيهيلاةيدلااهيلإفاضت.ىلاعتهل

.هيلعماعطإ

تدرونوءاشيولوأابوجودمعلالتقيفةرافكلابوجوةّيضابإلاىريو

افوقوإطخلالتقيفاهورصحفةيعفاشلافلاخوءإطخلالتقيفاهركذبتايآلا
.صنلادرومدنع

وأهةبقردجيملنإف؛سامتلالبقةنمؤمةبقرريرحتبراهظلاةرافكىذدؤتو

عطتسيملنإف«سامتلالبقنيعباتتمنيرهشمايصفءاهنُثدجيملواهدجو
قلطمللالمح-ماعطإلاركذيملولو-اسامتينألبقاًنيكسمنيتسماعطإف
.ديقملاىلع

ملنإو-راهظلاةرافكيفةرّرحهلاةبقرلاناعإطارتشاةيضابألادنعرهاظلاو

.طوحألابابنموهوءدّيقلاىلعقلطمللالمح-ركذت
ةرشعماعطإاهيفبجيو.نيميلايفثنحلاببجتفةلسرملاةرافكلاامأ

.«ةّيضابإلاشعمربتعماندنعددعلاو»:يلاسلالاق.نيكاسم
نإو.نيكسملكلءاشعوءادغناتعبشمناتمودأمناتبجوماعطإلاٌدحو

ماعطلانمنادمزيجأوهنودنمةثالثوأديباماعطلانمنادمفليكلاب
.ةتسلابوبحلانمهنأبهذملارهاظوماعطلامومعةيآلارهاظو.اقلطم
موقُيةلاحلاهذهيفو.دوقنلاىلإراصيفرذعتنإالإماعطلاجارخإلصألاو

نألءةميقلاجارخإزاوجمدعّيلاسلاىريو.هتميقجرختوضورفملاماعطلا
.اهيلعصوصتنملاةثالثلانمتسيلةميقلا
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فكلاالإاهرتسياموهوءةالصلايفىثنألايفكيامفةوسكلاًدحاأ

الامردق«هیتبکرلفسأىلإهفتکنموهواهيفركذلايفكيامو«هجولاو
.عکراذهيتبکرنطابفشکني

.هنيدبفومعئاطلالإفّرصتالف‹ىلاعتهللٌقحةرافكلاو
.ةظلغملاىلعاًّسايقاعباتتمنوكيةلسرملاةرافكلايفمايصلاو

نإنيكاسملالاومألالكآنوكياهبصويملواهطعيملوةرافكهتمزلنم
.تاعابتلانايسنيففالخلاىلعفيسننِٳوكمعت

:رداصملا

.186‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

؛300/3-303‹ريسفتلاريسيت.818/12؛309/3؛لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
.381/14-390؛124-4

.247/2‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

.23للاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.65/4-66‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.84‹قوسلاداصتقاورامثتسالا:دمحمجاحلابخيشلا.

.34ءاهماكحأوةيصولا:دمحأهكبوأ.

‹225/4؛مئاصوهوناضمررافيفهلهأىتأنمةَّرافكباب«ىربكلاننسلا:يقهيبلا*.

.6944مقر208/2كتسملا:لبنحنبدمحأ.7840مقر

رک

رفكلا

(مالكلاملع.ةديقع)

امدبعلاكرتبةمعنلارتس:اضيأوهو«باقعلابهيلعهللادعوأاموه

مسقنيكلذلو؛رئابكلارئاسباكترابمأكرشلابءاوسللاركشنمهمزل

وهو‹(قافنوأقوسف)ةمعنرفكو‹(ةاواسموأدوحج)كرشرفك:ىلإ

.نامبإلاٌدض

- 918 -
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:رداصملا

59/2‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.شماه27‹25؛عضولا:ييوانجلا.

.و7(خم)ريس:يتوعلا.

.470-471‹324‹(خم)‹تالاۇسلا:يقوسلا.

.74‹تالاهحلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.101/2-102«فاصنإلاولدعلا.31/3«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.197مئاعدلا:رضنلانيا.

.45‹قئاقحلا:يداربلا.

.94‹ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.167ةمغلافشك:يوكزإلا.

0.254«روتلا:زيزعلادبعيملا.

.161/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

24/1.٠؛عرفلاولصألالماش.121/16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.122/1رهوجلاراثن:ملسموبايحاورلا.

.192/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشييداشرإلا:فيسيصورخلا.

.134-135تاراةياغحرش.227/2ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.508‹يراضحلادعبلا:يريبعجلاا.

.166ءةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.234‹رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.80-82‹يبعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

رک
دوحجلارفک

(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)

لوقنم«ةرورضلابنيدلانممولعمراكنإوهو؛كرشلايمسقنممسق
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هبحاصو«(47:توبيكتعلاةروس)نوُرفاُكْلاالإانيابُدَحْحَيامو:لاعت
.نيكرشملاماكحأهيلعيرحتهللانعجراخ

:رداصملا

.94/2‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.68/1-69«ربتعملا:يمدكلا.

.58/280عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.85/3ىايضلا:يبوعلا.

.31‹29/3«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و30/2‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.167ةّمغلافشك:يوكزإلا.

.242/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.132/5قةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.226/2229‹ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.177ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.73«تارملاةياغحرش:ديعسييبوْنقلا.

رک

ةاواسملارفك
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

؛تافصلاوأتاذلايفهقلخبىلاعتهللاةاواسموهو«كرشلارفكيمسقدحأ

اًهيفْمُمَووقل:نيكرشماناسلىلعلاعتلاق.ةدابعلايفهللاريغكارشإو

ةروس)يملابرْبمُكيوَسُنذانيملاليفلانكنإهللاثنوُمصَتحَي
نيكرشماماكحأهيلعيرجحكرشمهبحاصو«)96-97:ءارعشلا

:رداصملا

.244«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.
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.265/10-266‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.90ةۇلۇللاحرش :يعامشلامساق.

.7َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.214ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

رك

ةمعنلارفك

(ثيدحريسفت؛مالكلاملعةديقع)

رفكوسفكنودارفكىّمسيورئابكلالعفو«نايصعلاو«؛قسفلاوه

.قفانموقسافهبحاصو.لاعفأرفكو«قسفرفكو«قافن
رفكلامساقحتساهنكلورارقإلاباهلخديلاةللانمهبحاصجرخيالو

-هلاهرخسىلا-هللامعنةلباقموةريبكلاهنايتإبناعيإلاىضتقمهتفلاخم

.ةيصعملاهذهب

:ةريبكلابكترمىلعةيمستلاهذهقالطإيفةدمتعللاةلدألانمو

يرلصفنماذه::يلاناميلسانديسناسلىلعلاعتهلوق-

ءةمعنلاقبءافولاوهركشلاف«(40:لستلةروس)رفاأركشاءيولل
.ةمعنلاقحيفريصقتلاوهنذإرفكلاو

ممكعوأفهللالزنأاَبمكحيملنمو:ىلاعتهلوقو-
.(44:ةدئاماةروس)»نورفاكلا

.*«ةالُصللهكرلإرْفُكْلاَودْبَعْلانيبسيل»:ظلاقو-
هضرعوهلاموهمدمرحيٹيح؛نيدُحولاماكحأةمعنرفكرفاكللو

...نيملسملارباقميفنفديوهيلعىلصيو«ثراويو«جوازيو«هفلخىلصيو
.ارصمتامنإرانلايفدولخلاهريصمنأدقتعيو«یلوتیالهنل
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:رداصملا

.56/1‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.21/35980؛58/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.85‹8/3‹ءايضلا:يبوعلا.

.43‹40‹37/2‹تاهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و30/2‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.112‹71-72قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.168معلافشك:يوكزإلا.

.193ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.242/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.130/10؛451/9‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.82/2‹ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

فشك.45-4/46ريسفتلاريسيت.24/1ء؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.111:ةيفاشلاةلاسرلا.181«بركلا

ءنايعألاةفحت.401‹400‹298ء297ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.شماه284‹10/1115

.139/1تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشراألا:فيسيصورخلا.

.91/1‹خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.134‹31-32كتارملاةياغحرش.0‹229/2ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.177َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.115/1باجمامإلاهقف:ىييشوك.

.13ء‹لاوقألاجئاتن:ينراحلا.

.38ةوعدلالهأةكرح:ريكبتشوعأ.

.512/2ءَةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
.317«؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنانيو٠
133-0134«ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.244-241‹رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.
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.414‹413ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.1]8؛يبصملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

0.60«ةريبكلا:يييهولا.

ةالّصلاعماَج[48]بابءاَهبوُجْوَوةالّصلاباك«حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*.

كرتىلعرفكلامساقالطإنايبباب«ناعيإلاباتك:ملسم.303مقر79-01

.82مقر‹88/1ءةالصلا

نک

نفكلافقو
(ةيلاممظن‹ةراضح؛هقف)

فقولا/فقو:رظني

فلک

فيلكتلا

(هقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)

ءامهيلعبقاعيوباثيناذللايهنلاورمألاوهدبعللىلاعتهللافيلكت

.«اداقتعاوالعفهيلعاموهلامدبعلامازلإ»:هنأبيلاسلاهفرعو

رمألاقلطممعيمأ«سفنلاىلعةقشمهيفاعبفيلكتلاصتخيأ:فلتخاو

.مومعلاىلإةيضابإلاروهمجبهذ؟يهنلاو

.يلقعفیلکتويلقنفيلكتىلإهردصمرابتعابفيلكتلامسقنيو

ناكمإةرعاشألازاجأونيملسملاروهمجدنعقاطيالابفيلكتلاعقيالو

.هعوقووهناكمإاوعنمفةلرتعملاوةّيضابإلااًمُأالعفعقيملنإوالقعهبفيلكتلا

اذإف؛نايتإلاناكمإوءةَمحلامايقوغولبلاو«لقعلا:يهفيلكتلاناكرأو
رفاكلااًمُأ.نيناحجلاوىمّرلاوةزجعلالاحوهامك«فيلكتلاطقساهادحإتفتنا

.يصاعملاورفكلاكرتبوءةعيرشلاعورفرئاسوناميإلابفلکموبطاخموهف
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:رداصملا

.40/2-41‹تاباوحباوريسلا:نامعءاملع.

.31؛عضولا:نيوانجلا.

.35‹قئاقحلا:يداربلا.

.17فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.55«ديحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

.385‹16/384؛105/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ةعلطحرش.259‹136ء53ء30ء29ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.246‹245/2‹سمشلا

.3مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخلا.

.6‹لاوقألاجئاتن:يثراحلا.

.13فارماةياغحرش:دمحأيليلخلا.

للك

ةلالكلا

(ثیراوم.هقف)۱
لعجو.ةبصعلامدعلفعض:یعم.لکیلکنموهوىایعالایعع.ةلالكلا

.نبالاوبألابسننعطحناورُصقوهّبسنلكنماذوخأممسالاةكربنبا
تيللاةلالكلاديزنبرباجلاقو.ةثرولانمدلولاودلاولاادعامةلالكلاو

.دلاوالوهلدلواليذلاهسفن

.ةفصلاهذهباناكاذإثوروملاوثراولاىلععقيمساةلالكلاف

:رداصملا

.570/2مماحلا:ةكربنبا٠
.16/2«فاصتإلاولدعلا:نالجراولا.
392/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.109/1«رباحجمامإلاهقف:یحشوکب.
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فاكلافرح

هللامالك

(ريسفت؛مالكلاملع.ةديقع)

رشناکامو:مرکلاهباتکيفربخأامكملكتموهف«یلاعتهللةفصوه

امهنذاييحويفالوُسَرلسواباجحِءآرونمواايولإهللاملكينا
.(51:ىروشلاةروس)اشي

:نيمسقهللامالكميسقتىلإنآرقلاقلخةلأسميففالتخالاىّدأدقو

ضعبلاهاّمسدقو؛ميدقلايلزألاهللامالكوهف«تاذةفصهنوكرابتعاب-]

.يسفنلاوأقاذلامالكلا

اليذلاءةيئاجحلافورحلانممظتنملامالكلاوهفمللالعفهنوكرابتعاب-2
مثتوجولاىلإمدعلانمهتردقبهجرخأيذلاوهىلاعتهللانأل؛دابعلاىلإفاضي
ىلإهبىحولملامالكلااذهفكهلوسرىلإهاحوأوظوفحلاحوللاىلإهملعبهلزنأ

.(قولخمنآرقلاموقعماذهو)ثداحوقولخمدابعلا
ىلع«قولخمنآرقلانأحلطصينمنيبيظلفالتخالانافمثنمو

هنأنوفتكينيذلانيبو‹لعفهنأىعمىلعللاىلإفاضيمالكلانأساسأ

.یلاعتهللاهيزنتيفدهتجملكلاو«هيحووهللامالك
:رداصملا

.208/2ىايضلا:يوعلا.

.84-58/183‹ناهربلاوليلدلا.34/1«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.ظ121-و118«(خم)«؛تانايدلانتمىلعشاوح:هللادبعيشكيودسلا.

.302‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييعصللا.

.100‹(خم)‹نيجوملامظاعت:زيزعلادبعْييمثلا.

.4/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.243/1مئاعدلاحرش.173/5ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.
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فاكلافرح

.23/6‹تاباوج.245‹175‹8ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.500ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.100‹غمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

.391‹234/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.123‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.313‹310ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.222-227‹ملاعملاهباتكوييمثلا:رمعميكحلآ.

ةجيلك

ةجيلكلا
(يبرغم؛لییاکمءةراضح)

ءةيقوأةرشعاتنالطرلاو«نالطرٌنْلاونمنامنأةعبسورمردقيلايكم
لاقثملاوءلاقثمفصنوليقاثمةعبرأراتسألاوءراتسأاثلثوراتسأةيقوألاو

طاريقلاو؛طاريققنادلاو«قناودةتسمهردلاوعابسأةنالثومهرد

ةئامناتنمءزجوهو«مهردلانمسدسةبحلاو«ناتبحجوسطلاو«؛ناجوسط

.مهردنمنيعبرأو

:رداصملا

.67/3؛لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.و249‹(خم)‹توقنلاوسيياقملاوليياكملانايب:لوهجب.

لممک

ةّمكلا

(نامُغ؛تاداعةراضح)

.ميملاديدشتوفاكلامضب

- 926 -



فاكلافرح

ايقيرفأيقرشساسألااهردصموسرىلعيامغلااهعضيىلاةيقاطلا

سبلتوةفلتخماناولأواشوقنلمحتوءاقباسرابحنزيفةّيضابإلاةلودلاثيح

.لاكشأةدعىلعاضيأ

اهبفرعي‹يامعلانطاوملاازتعييلاةيبعشلازومرلانممويلاربتعتو

.هبفرع

.ايقيرفإىلإتلقتنامثنامَعاهنطومنوكيدقو
:رداصملا

.219«توّئامُعونامُع:مركلادبعغاّبصلا.

زنك

زتكلا

(تادابعءهقف)

عضوموىاعويفزرحأاذإلامللمساوهوزنكردصمزنكلا
.ءاعولاكنفدلا

.ازنكهيفسفانتُيعومحبريثكلكبرعلايّمستو
َبَحْذلانورنکيَنيذلاوإ»:ىلاعتهلوقهنمو«نوزحللالالاىلعزتكلاقلطيو

.34:ةبوتلاةروس)ميلاِباَذَعبممرضهللاليسيفاَهوقفييالوةّضفلاو

ءةطقللامكحهمكحف«هبحاصملعبالنوفدملامنملزميفدجُواملك

.ةفصوأءاكووأءاعونمةحضاوةمالعباوتأنإالإ؛لزملالهألسيلو

ةمالعهيلعابوتكمدجلاملکوهوةيلهاحلازونكنمناكامامأو

هيلعرثعنملوهفءلهأءامسأوأكرشلاتامالعنمهوحنوبيلصكرفكلا

.زاكرلاوهو«هنمسمخلاجارخإبجيو
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فاكلافرح

:رداصملا

.77/1ىايضلا:ىتوعلا.

182/12«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ستٽک

قرطلاسنكفقو
(ةيلاممظن؛ةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

ربوک

ربوكلا
(اينازتت/رابحنزنامتاکوکسم‹؛ةراضح)

يديعسوبلاناطلسنبديعسناطلسلادهعيفتكصةيساحنةلمع

ماظنلالاونمىلعاهثدحتساهنأودبيو‹(م1856-1802/ه1218-1273)

.يدنهلايدقنلا

:رداصملا

.60‹1856-1832«رابحنزيفةّيرامعملاةكرحلا:هّللادبعدمحمنسح.

ٹوک

ثوكلا

(نامُع؛نارمعةراضح)

اهانبيلاةعلقلاىلعقلطتنامُعلهأدنعيه«ناثيكىلععّمجي

امهانبنيَعللايناريلاولالا:علقىلعهنوقلطيامرثكأو«بناجألا
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فاكلافرح

.يبرغلاثوكلاويقرشلاثوكلا:امنومسيفءةنهابنلادهعيفنويلاغتربلا

:رداصملا

10/2٠«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

سوک

نسوُكلا
(نامُغيرحبةحالم‹؛ةراضح)

.ةينامعلاةيرحبلاةحالملايفةفورعملاةيبرغلاةيبونحلاةيمسوملاحايرلايه

:رداصملا

.09«نامُعةيرحبخيراتنم:نسحباهش.

بکوک

ياطلسلايردلابكوكلاماسو

(اينارزتت/رابجحنز؛تایمست؛ةيسايسمظنةراضح)

ِناطلسلايردلابكوكلاماسو/مسو:رظني

تا
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ةيرال

(نامُغ؛تاکوکسمءةراضح)

.ناريإب"رال"ةريزجىلإةبسنيسرافاهلصأ
11نينرقلايفةبراعيلادهعذنماهنولوادتينوينامعلاناكةعيدقةيضفةلمع
.م18و17/ه12و

ةيرالريغىوزنةيرال:لاقيفءاقلطمةلمعلايهنيينامعلادنعةيراللاو

.الثمالم

:رداصملا

.133‹لئاسولاومزاوللايفلئالدلا:شيورديقورحلا.

.41«نتايعألاةضُم:دّمحمريشبوبأيلاسلا.

.302/3-303«نايعألافاحتإ:فيسيشاطبلا.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

انموال

اتموال

(رئازجلا/بازمءةيعامتجامظنويرمظن؛ةراضح)
- ۷y - ۰ ۰ . 2ِ . س ۳ ۰

ةملككك.هحوتممںون7ميلانوكسوءواولاحتفوءاهدموماللاحمب

.ءانمألانميبرعاهلصأةيبازمةيغيزامأ
ةايحلايحانمودودسلاوهايملاةبقارمنولوتيةمكحلاوةربخلايوذنمدارفأ

:كانهفمهيلإةلكوملاماهلافالتخابنوفلتخي«بازعبةينارمعلاوةيعامتجأالا
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ماللافرح

هلنمملكلاوء؛موحللانيمأوءليسلاءانمأو«قوسلانيمأوىانبلافرعاًنيمأ

:نالاليصفتلابسحبهصاصتخالاحبيفةعساوةيارد

ءةدلبلايفءانبلابةقلعتملاتاياكشلاامهيلإعفرت:ءانبلافرعانيمأ-

؛ةرتسلاوراجاٌقحوميرحلاةمرحةاعارموةبقارمةيلوؤسمعقتامهيلعو
.اهفارعأوةدلبلايفاهبلومعلملاءانبلانيناوقو«يمومعلاعراشلاٌقحو

ةراضحلاييفبستحلاةفيظوهلوقوسلاةبقارمهتمهم:قوسلانيمأ-

لياكملاوةيداصتقالاتالماعلملابةقلعتلاتاياكشلاعفرتهيلإءةيمالسإلا

تصلقتهماهمنأالإءاهقلغيوقوسلالامعأةيادبحتفييذلاوهوءاهريغو

.نجزييبةدلبيفالإةدوجومدعتملفمويلا
ذفقانمودودسلاو«ليسلاهايمميسقتماظنةبقارممهتمهم:ليسلاءانمأ-

ةدافتسالاضرغبء؛ليخنلاددعوهناتسبةحاسمبسحلكنيتاسبلاىلإهايملا

.ليسلاهايمنمةينالقعلا
.يعرشلاحبذلاىلعصرحيومحللاقاوسأورزاحجلابقاري:موحْللانيمأ-

سلحبةراشتساب«بازميداوىرقنايعأسلاحبلبقنمءانمألانييعتمني

امكيتركلانمحرلادبعابسلجملبقنمءانبلايييمأنييعتمتيدقوهةبازعلا
قافتالديدحجتالصأوهيذلام1743/ه1156ماعقافنايفكلذدرو
.هتيرارمتساوماظنلااذهةيمدقأىلعلدياممهنعقباس

يحاتمفلتخمةيتاذلاةباقرلابعمتجالفكتىلعةلالدبازمياَممَوألو
بازميفانموالريظنو.هنمأوهتحصوناسنإلاةحارنامضلجأنمةايحلا

.نامعبجالفألاِءالكومه
:رداصملا

.48‹(خم)‹ةسوفنلهُأةريس:نيرقميروطفبلا.

.67‹لينلاباتكهبلخأالليمكتلا:زيزعلادبعييمثلا.
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ماللافرح

.90«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.271طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.335‹334ءةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.(ةرضاح)ايماميساقت:دّمحمنسانمإ.

تعامجل

(رئازجلا/بازمةيعامتجاوةيداصتقامظنةراضح)
ةعامحجلا/عمج:رظني

دحل

ةَدحْللا

(يبرغم؛قرف؛ةراضح)
متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلاةمامإاوركنأنيذلاراكللا

يفنوُدحلِيَنيذلااوُرذَو»:ىلاعتهلوقلهللاءامسأيفاودحلأنيحكلذباومّس
.(180:فارعألاةروس)هنولَمْعَياوناكامنورجيسهئآَمسُأ

:رداصملا

.95مئلرابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.295ءقرفلاييةلاسر:يفوسلا.

.4ةراوزلهألباوج:بطقلاشّيفطا.

.278-279ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا

تيامحل

تبا۰0ر

(رئازجلا/بازمتاداع‹ةراضح)

.ةحوتفمءايوةدودممةحوتفمءافوةنكاسءاحوةحوتفممالب
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ةباّرعلاهيدتريةصاخةقيرطبسأرلالوحفلي«قيقرنوللاضيبأشامق
اسابلمويلاحبصأهنأالإةماعلاتابسانملاريغيف"يلوُحأ"لدب"ناوريإ"وأ

.اهريغنودةباّرعلاقلحضعبهذختتايسر

:رداصملا

.مجعللاةن.

قحل

دلولاقاحلتسا

هبسنباهيفعطقيالتالاحيي‹هيبألدلولابسنتابثإوه:قاحلتسالا

وأءاهئطوبرقأاذإءاهتطويذلااهديسلهبسنفةمألادلولثمءةّينيقيةروصب

.هنماهدلوهزق

ةيكلاملالامعتساوهامكقاحلتسالاظفلبريبعتلاةّيضابإلالمعتسادقو

رارقإبقحليالةّمألانمبسنلانأىلإةّيضابإلاريغنمريثكبهذو
.هنماهدلوهنأبهرارقإبتبثيامنإوءاهئطوباهديس

الونوتجلاقيدصتربتعيالوءاعامجإهقّدصنإبأبدلولارارقإزاجو
هوباهقدصنإزوجو.هتدالوىلعدهشينعمتأنإةأرملاقادصتو.هرارفإ

.االهلقاحلتسالاكامالهلشارفلانأل
:رداصملا

.382/2مماحلا:ةكربنبا.

.240-229/14‹ىايضلا:يوعلا.

.1‹(خم)ریس:ينايسولا.

256/15-257«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ةمحالتملا

. تنعمأوةعضابلاتزواجاميهو..محللاقنوكتو؛حورحجلاعاونأنم

اهھیفبجو.(مظعلاومحللانيبهرشقيهو)قاحمسلاغلبتملومحللايي

.شرألاىلاهنعلدغالإوهطورشترفوتنإيادادمعلالاحقصاصقلا

.هجولايفتناكاذإةرعبأةتسوهو؛إطخلالاحييفاقلطمشرألااهيفبجيو

.هنملقأاهيفبجاولاف«هجولاريغيفتناكنإو
:رداصملا

.216/41فصلا:دمحأيدنكلا.

.10/15‹لينلاحرش:شيفطابطقلا.
نحل

(هقفلالوصأ)

مزل

مزاللا
(هقفلالوصأ)

ءامسأضرفلاوبجاولاومزاللاو.امزاجابلطهلعفعراشلابلطاممزاللا

ديعسوييمثلاوبوبحمنباوةكربنبانأالإ.ةيعفاشلاوةّيضابإلادنعةفدارتم
مهدنعوهفيعطقليلدبتبثامف«بحاولاوضرفلانيبزييمتلانورييليلخلا

.بجاووهفٰيظليلدببحجوامو؛ضرف

:رداصملا

.252-251/2ىايضلا:يوعلا.

.ظ181/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.
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.38/1-48«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.588ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

يلعل

يلغل

(رئازحجلا/بازم؛نارمع؛ةراضح)

.يبازميغيزامأظفل«فيفحخدعةروسكممالوةنكاسنيعوةحوتفممالب

نمامهدحأ؛نالخدمهليبازملاتيبلانملّوألاقباطلايفيرامعمءاضف

وأ«تيبللسيئرلالحخدملابناجبهجراخنمامإنوكيرخآلاو«تيبلالحخاد

.عراشلاىلعلطتةذفانهبو؛ةرشابمسيئرلالخدملادعبةفيقسلانم

؛لاجرلانمهفويضهيفلبقتسيثيحءتيبلابربصاخلاحموهو

مايقللاضيأهلغتسيامك.تيبلالهأنعاديعبةحاريفمهتماقإلاليهست

.ةصاخلاهلامعأضعبب

:رداصملا

.189بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

نعل

ناعللا

(تايانج.هقف)
.رخآناسنإلکنعلةغلناعللا

نيعبيوءهنماهدلوبسنيفنوأ‹نزلابهتجوزىلعجوزلانيب:اعرشو
.دلولايفنوأنزلانمهباهامراميفهبيذكتباهجوزىلعةجوزلا

ءةسماخلاييفبضغلاونعللابةنورقم«ناميألابةدكؤمةعبرأتاداهشبىدۇيو
.هنأرماٌقحيفمجرلاٌدحماقمولجرلاقحيففذقلاًدحماقمةمئاق
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نيبقّرفمكاحلاوأيضاقلايدينيبمقواذإناعللانأةّيضابإلاىريو

.ديؤمميرحتاأحيحصلاو«ضعبدنعةنئابةقيلطتب«نيجوزلا

هبسنتيثيفناعللامامتلبقلكننإالإ«نعالملانعدلولاناعللابيفتنيو

.بسنلاتوبثروهمحلابهذمفناعللادعبعجرنإو«هنم

هيلعفاهفذقامدعبجوزلالكننإو«ناعلالفانعالتينألبقهسفنبذكنإو

.حيحصلاىلعنزلاًدحاهيلعفجوزلااهنعالامدعبيهتلكننإوحلا

هنعنعاليالوةرحتناكولوهتجوزنعاليالهنإفدبعلناعلالو

ناعللاتابثإبلوقلاىلإشيفطابطقلابهذو.نونحبالولفطلالو؛هديس
نوبطاخمممنأقحلاذإملسملامكاحلاىلإامكاحتاذإةكرشملاوكرشملانيب

.ناعللامکحاهنموءةعيرشلاعورفب

نمةالصرثإريثمادنععماحلادجسملايفةنعالملامتتنأاونسحتساو

بدو.اظيلغتسانلانمعمجمب«هوحنومامإلاةرضحب«ىلوأرصعلاو«سمخلا
.امبباذعلالوزنلحمامنَألةسماخلادنعامهفيوخت

نملنأوهالإهلإاليذلاللابدهشأ":جوزلالوقينأاهتفيصيفدروو

مث؛تارمعبرأ"انزلانمنالفتنبةنالفيجوزهبتفذقاميفنيقداصلا

:لوقتوكلذكةأرملاموقتو."نيبذاكلانمتنكنإيلعهللاةنعل':لوقي

يلعنيبذاكلانليجوزنأوةينازبتسلنأوهالإهلإاليذلاهللابدهشأ"
."نيقداصلانمناكنإيلعهللابضغ":لوقتمث«تارمعبرأ"هلوقيث

ىلعسيلجوزلابةيآلايفءدبلانأل«ناعللابةأرملاءدبضعبزاجأو

.بوحجولا
:رداصملا

.17/10-75ريسفتلاريسيت.361ء360‹358‹356/7ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

364/2-365‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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ةطقللا
(تالماعم.هقف)

یرلاملاباهصيصختولامريغوأالامطوقلملاءيشلايهةغلةطقللا

.اهطقتليواهيلإليمياهارينملكنأل«بلاغلاىلع

.عايضللضّرعتموصعملاميهاَعرشو
.ةلاضىمستناويحلاةطقلو.ةطقلىمسيالهبحاصهذجاوفرعام

.لفطلالاميفيلولاكهظفحهالوعرشلاوءهطقتلااميفنيمأطقتلملا

:ليقوءاباستحااميرىلعاهظفحواهعضومنماهذخأهمزلةطقلبرمنم

اهرّيغيالواهمتكيالواهيلعدهشيلفاهدجونمو.اهظفحواهذحأهمزليال

نظيامردقوأةنساهفّرعالإوهلاهعفداهبحاصفرعنإفءاهعّيضيالو
وهفاريقفناكنموء؛نيكاسملاوءارقفلااهلآمفءاهبحاصرهظيملنإف.هدوجو

.ابیوا

ريخاهقفنأامدعباهبحاصءاجناو«فرعنِارلهلاميفابيصويو

رّبصقيملوابفّرعنمنأىلإضعبلابهذو.اهبقّدصتلارجأواهتميقنيب

دحأةمذلغشتالذإءامنامضهيلعسيلوهتمذتئربدقفءارقفلاىلإاهعفدمث

هبرهيلإعجريالثيحبةلقلانمناكامذخأيفسأبالو.نيترمدحاورمأب
.هسفنهبجرحتتالو

فالحداسففوخاهقافنإوةطقللاعيبيفو.دجسملايفةطقللادشتال

.ةطقللالامعيبيهنأبرابخإلاعئابلامزليالو
:رداصملا

.217/1-219مماجلا:ةكربنبا.

.148/12؛597/8559‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
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(نامُعتاکوکسم‹ةراضح)

.ةيدنهةملك.ماللاحتفب

نبناطلسمامإلادهعيفةلوادتمتناكةضفلاوأبهذلانمةينامعةلمع

.(م1679-1649/ه1090-1059:مكح)يبرعيلافيس

ةدامنيغاوصلادنعوهوءدوقنلانمفلاةئامىلعاضيأظفللاقلطيو

."رَماَدلا"ىمستوءاسنلاغوصتاغارفهبیشحتءادوس

:رداصملا

.(شماه)7‹؛عئاشلاعاعشلا:قیزرنبا.

.137‹لامكلاجرادم:نيدلارونيلاسلا.

.38محلاثمأومهمكحنوينامعلا:راكاياج.

دمللا

(نامُعيرمظن‹؛ةراضح)

ةعومحبهلظيفعضويرتم2.5هعافترا«يبشخدومعنملکشتتةعاس
يهو؛نيعميمزتقوىلعرجحلكلديثيحبمكحموقيقدماظنبراجحأ
.قراوفعم«نيينامعلادنعةيسمشلاةعاسلا

.قاتسرلابدمللادجسميفانمويىلإاهنمجذامندجوت

:رداصملا

.(ةلباقم):لالهنبملاسيصورخلا.

.(ةلباقم):ناميلسييهولا.
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ةسمالملاعيب

(عويب؛هقف)
عئابلاهللاقءاوسءرظنوعرذورشنالبةسمالعببوثءارشةسمالملاعيب

يديبانأهتسسماذإيرتشملالاقوأعيبلابجوكديبتنأهتسسماذإ

.رظنوعرذورشنالبهاعیابتنكلوكلذالوقيملوأ«بحو
.لطابلابسانلالاومألالکأوءاًررغهيفنألةمرحلاةيلهاجلاعويبلانموهو

لبقافصوواضرعوالوطيرتشملاهملعولفلهجاىلعكلذرادمو
هلماذههلليقفرخآابوثملعوأهقدصفهريغوأعئابلاهبهربخأوأكلذ

.سك.الظفلبعيبلازاج

نعارجزعيبملابملعلاعمولوهنعيهنمةسمالملاعيبنُأناويدلارهاظو

.بيبحنبعيبرلالوقوهو«سمللادرجع.عيبلادقع
:رداصملا

.2‹عماحلا:ةكربنبا.

.55/3حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.96/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

مٹ

ممللا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
:ىلاعتلوقينمةبوتلابةنوتيدلاعم«بونذلانمرئابکلانوداموه

عساوكبَرنإ¦مْلاشحاوفاومالائاكنوُبنَحينيذلاط
:عدمحتلرومرفتم

ةيصعملاركذنم«هبماقو‹بلقلابملامهنأباضيأضعبلاهفّرعو
.اهفارتقانودءاهيلعمزعلاو
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:رداصملا

.558‹؛عرشلانايب:دمحميدنكلا.

17/4.٠ىايضلا:يبوعلا.

.285«روتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.132‹130/10ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.19ةريبكلا:يييهولا.

مهل

مالالا

(هقفلالوصأالکلملعءةديقع)

هنيبقرفلاو؛هنمةحباعمريغنمهبلقيفناسنإلاىلعدريرطاخماحلإلا

.ناطيشلانمةسوسولاوءريخلاىلإالإوعديالهنأةسوسولانيبو
سانتتسالانمجرحالو؛حيحصلاىلععيرشتللاردصمسيلماهلإلانألإ

.ةيعرشلاماكحألاقفاونإهب

راثآسرفتببسيةيبيغلارومأللفشكاهُنأءةسارفلاومالانيبقرفلاو

.ةطساوالبفشكماملإلاوروصلا

:هلوقبيلاسلاهانعاموهو

جلتخيهبلقيفيذلابلقٌجلئنيهبٌمافِإهنمو
ةيفوصلابهذملفلامةمصعلامدعلةجحسيلو

ناکنو؛يحولانمعونهنأل.اقافتاةجحوهفايبنمّهلملكلذناكنإف

.ةمصعلامدعلةجحبسيلهنأحيحصلاف.ينريغ

وهو«هريغنودمّهلملاىلعةرصاقةجحهنأىلإةيفوصلاضعببهذو

.لهاحلالهجاهبقيضيةجحهلعجهنإف‹يمدكلامامإلابهذمىضتقم

.عضاوملاضعبياهبلمعلااهبحاصمزلأو
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ةلدألاوصنلاةهجاوميفةيعرشةجحماحلإلااوربتعيملةّيضابإلانأقحلاو

.ةصاختالاحيفصنلابايغدنعهيلإنودمعيامنإو«ىرخألا

صنيمدكلاديعسوبأفءةكربنباويمدكلامامإلااهنيتالاحلاهذهو

رذعتوهيلعةتقؤمةضيرفبوجوبناسنإلاىلعةجحلاموقتامدنعهنأىلع

اهيدۇؤيهنإف-رْبعملابهيمسييذلاوهو-.اهئادأةيفيكهملعينمىلإلصينأ

ةيفيكبةيعرشلاةجحلاهيلعتماقاذإفءاهتيدأتملأوأهلقعيفنُسحامك

.يعرشلاليلدلاىضتقع.كسمتلاوهلقعيفنّسحامكرتهيلعبجواهئادأ

ماکحأبهربخينمدجيالءةيئانةريزجيثعطقنملانعركذفةكربنباامأ
ءيعرشلاربعملادجينأىلإ«هلوانتهلقعيفحبقامكرتيهنإف.مارحلاولالحلا

.لوقعلايفحيبقهماليإوهحبذنألءحابملاناويحلالكأكرتيدقف

ءةفرعمللاردصمهدامتعاىدمولقعلاةيجحيفجردنتروصلاهذهو

.لوسرلاربخويعمسلاليلدلابايغدنعةصاخبو«هبلالدتسالالابو

ىلفلسلانأاًنييمعرشلادورودنعمالاةيجحمدعةكربنيادكأو

اليفتسللانأو‹سايقلانودمتعياوناکلب«؛نیمهلممهتاداهتجايفاونوکی

يفنووتسيهيعديالنموماحلإلايعدمنأو.مهلملاريغنممهلملاملعي
.هتمحلااماذه:هلوقبهيأرةحصىلعدحاولكيعديذإءةجحلا

يفوقافآلايفاَنتاَيآْمهيِرُنس):ىلاعتلاقذإكلذريغباندبعتنآرقلاو

.ىد:تلصف)(يَحْلاهلأمهلَّيَيىحمهس
جاتحاالو«رابتعالاورظنلاذئدنععفترالامالإملعلانوكينأزاجولف

.سايقلاىلإسانلا
دسدقيحولابابوءلقنمالانألمالالايعدينأدحألزوجيالو

دعاوقىلإرظُبهاعدانمف.لقعلابتبثياللقنلاقيرطو.قََكلوسرلاةافوب
.كلذيفةجحلاوهعرشلانألمانددراهفلاخنإولبقاهقفاونإ؛عرشلا
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امىلع‹؛ناسحتسالانعمداهتجالالهُصضعبدنعماغالابدصقيدقو

هترابعهنعرصقتدهتحجلانهذيفحدقنيعمهنأبناسحتسالاريسفتيفدرو

ةقباطملايهوربتعملاناسحتسالاطباوضىلعءانبتجحذئدنعنوکیف

.ةيعرشلادعاوقلل

بايغدتعةصاختالاحيفالإءاليلدمالالانوربتعيالةّيضابالاف

:رداصملا

.420-418/2‹(تاباوحاوريسلا:باتكنمض)ةنزاوملا:ةكربنبا.

.ظ1/151(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.10/265ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.518-519ءديحوتلاةديقعحرش.16/42ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

جراعم.188/2«سمشلاةعلط.130‹129ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.146-145/1‹لامآلا

.326/1«رهوحلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.744-741ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

حول

حاولألاباحصأ

(يبرغم؛ةيوبرتمظن‹ةراضح)

ءنآرسقلاذيمالتمهوقبلاةقلحيفنيرومأللنملوألاةعومجلا
ةيبشخلاحاولألامهمادختسالكلذباومسو؛صاخيزبمهریغنعنوزيمتي

.نآرقلاظفحيي

:رداصملا

.172؛خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.177قباّرعلاماظن:يريبعجلا.
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.65‹ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.41قبارعلاةقلح:دّمحمرصان.

.84‹73ةبازعلاماظن:حلاصيوامسا.

.138‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

اويل
اويللا

(اینازات/رابجنز«نامُع«نونفةراضح)
ةيبرعظافلأهيفطلتختجيزاهأوديشانأهبحاصينوينامعلاهسراينف

.هيبنىلعةالصلاوىلاعتهللاركذاهعوضومءةيليحاوسو

.نامُعىلإلقتناهنموايقيرفإليقرشلالحاسلانمنفلااذهلصأو
:رداصملا

.81یاکرب:نورخآودايزيلوعملا.

كاكشكط
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ميلافرح
ک

ک Ê .1 6b

N


ةوشاملاةّرج

(نامُع؛نونف؛ةراضح)

نمصاخشألالقنييذلابراقلافيذاجمعاقيإىلعىّدؤيٍنوصنف
نمعونلااذهيفرثكي.ةينامعلاةيرحبلايفءعئطاشلانعاًديعبةيسارلاةنيفسلا
.ةدوعلاةمالسىلعاًركشواًدمحهللاركذنفلا

:رداصملا

.128ةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

.(ةلباقم):لالهنبملاسيصورخلا.

ةخيشةمام

ةخيشةّمام

(رئازجلا/بازم‹ةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

يغيزامأظفل.اهديدشتوةيناثلاميماحتفوةفيفخلاةدودمملاميماحتفب

.ةخيشلا۹1:يوغللاامهانعمنيتملكنمبکرميازم

نوؤشلابمتهييذلاتالاسفلاوأنيدرسميتسلجمةسيئريههةريبكلاةلاعلا
عرولابةخيشةّمامفصُتو.ةبازعلاسلبدعاسملاوةيعامتجالاوةينيدلاةيوسنلا

ةئراوتلافارعألاوديلاقتلاوتاداعلابماتلامازتلالاوةيصخشلاةوقوةبيلاوىوقتلاو

اظافحرثكألانوكتنأبحجيفةودقاهرابتعابتالماعملاوسيلملاولكأملايف

بيترتلاىلعأاهتناكم.نيدرسمتةئيهيفاهانيرقنمةنازروالقعرفوألاوءاهيلع
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ةبازعلاةقلحخيشيلاجرلاعمتحلايفاهلباقيويبازملايوسنلاعمتجلايفيعامتحالا

:رداصملا

.281ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.145‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Goichon: La vie féminine, T1 .
Merghoub Belhadj: Développement politique, 32. .

وئام

ونامةكرعم

(يبرغم‹؛كراعمةراضح)

نيبةكرعمتعقوهيفو«سباقوسلبارطنيبملقرصقىلإبسنتةكرعم
سابعلايبأديىلعةّيضابإلامزاو(م896/ه283ةنس)ةّيضابإلاوةبلاغألا
ناكف«ملاعةئامعبرأمهنيبنمءافلأرشعانامهنمدهشتساو؛يِلغألاميهاربا

.(م908/ه296ةنس)كلذدعبةيمتسرلاةمامإلارايمنالارشابماببسثدحلا

.ايواسأمواًنيزحنعميضابإلاخيراتلايئحلطصملالمحيو

:رداصملا

.150-157هَةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزويأ.

.1/11مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا.

.96ءيعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

عتم

ةعتملاحاکن

(ةيصخشنلاوحأقف

درجيهتمدوصقلملانألكلذبيمسو.لجأىلإتقۇمحاكنةعتملاحاكن

.ةدمىلإعّتمتلا
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كلذىلعتلددقو؛خوسنمهنألهزاوجمدعبهذملايفحجارلاو

بلاطيبانبيلعثيدحاهنمءةدعتاياورنمتءاجةحيحصثيداحأ

.*ربيخمويءاسنلاةعتمنعىنككهللالوسرنأهو

ببسبثرإلاتبثالذإ«ثاريملاةيآبخستهنأشيفطابطقلاىريو

.هيفثرإالهنألخوسنمةعتملاحاكننأملعحاكللا

رغنينصحم:هلوقبجاوزلاةيعورشمنمةياغلانيبميركلانآرقلاو
ءطقفءاملاحفسالناصحإلاوهبولطملانإفء(24:ءاسنلاةروس)نيحفاسُم

.توقوملاحاكنلابلصحيالكلذو

:رداصملا

.123‹120/1ءعماحلا:ةكربنبا.

.180/3‹ريسفتلاريسيت.5/16؛318‹5/647‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.189/2-191«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

باتك:هجامنبا.3979مقر‹1544/4ربيخةوزغباب‹يزاغملاباتك:يراخبلا*.

.1961مقر‹630/1ءةعتملاحاكننعيهنلاباب؛حاكللا

يشحم

يشخلا

(يبرغم؛تايمست؛ةراضح)
يبانبمساقلايبأنبدمانبدمحمنبرمعنبدمحمهللادبعيبألبقل

ءاملعرهشأنموهو‹(م1677/ه1088:ت)يشكيودسلايبصقلاةّس

خوسرىلعدهشتةزرابةيملعاًرانآكرت.سنوتنمةبرجةريزجبةيضابلا

غلبةّيضابإلابتكلاتاهمىلعةديدعشاوحهل.مولعلافلتخميئهمدق

ةيشاح:هيشاوحرهشألعلو«يّشحلابرهتشاكلذلوءةيشاحنيرشعاهددع
.بيبحنبعيبرلادنسملحيحصلاعماحلاىلعبيترتلا
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:رداصملا

.80«ةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

.5‹ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.841مقرةمجرت‹(جمدمصرق)‹؛برغملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

یدمحم
GO 1

يدمحم

(نامُغتاکوکسم‹ةراضح)

.يدمحم/دمح:رظني

ِدلم

دملا

(لییاکم؛ةراضح)
‹قارعلالهأدنعنالطرونزاجحلالهأدنعثلثولطربردقيمسقلايكم

.«انباحصأبهذيهيلإو»:ةكربنبلوقيزاجحلالهأدمةّيضابإلاراتخاو
.عاصلاعبر:يواسيدملاو

وهونجسيدلبدمىلإاساسألاحيو"ريع":دملاىمسيبازميداوييو
هبلاكُتامابلاغو«بلصلابشخلانمعونصمدملاوزاجحلادمهسفن
يفبازحبةيلحلاليباكملالامعتسايسنرفلاماعلايلاولاعنمدقو«بوبحلا
.م1904/ه1322ناوج

.اًحمقغ500وءاقيقدغ600بدلايلاحةرارقلاةبازعرقي
:رداصملا

.302/1عماحلا:ةكربنبا.

.7/408ج.3/1921ج.1/186جءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.150بازمبخیرات:فسويديعسجاحلا.
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ندم

ةنيدملاةعامج

(رئازجلا‹ةيداصتقاوةيعامتجامظنةراضح)

."تعْنّصلا"ندملاضعبيفىمستوةيبازملاب"تَعاَمْجْل"وأةنيدملاةعامج

يرئازحلالامشلابامةنيدميفتاراجتلابابرأونايعألانمةعامجيه

.ةعامحلاسيئربفرعيسيئر

نيبو‹مهيمدختسمولامعلانيبتاعارتلاضفىلعةعامحلاهذهلمعت

.ةيعانصلاوةيراجتلاتاكرحلاباحصأوءاكرشلا

اوغلبنيذلانيلطاعلللمعلاصرفنعثحبلاو«روجألاريدقتاهماهمنمو
:ةيلاحلااهماهمنمنأامك«لمعلانس

.شرعلارادرييستوءانب-

.ىتومللنفدلاميسارمءارجإورباقملاوتايلصملاكفاقوألاىلعفارشإلا-

.ييآرقلاميلعتلاىلعفارشإلا-

.بازمندمجراخةماقإلاةمئادتالئاعلانوؤشبلفكتلا-

.ةماعلاعيراشملاولاصمللةمدختاعربتلاعمجىلعفارشإلا-

:رداصملا

.524/2-525‹«رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.يعمسطيرش:يحيجاحلانوجلأ.

ندم
ةنيدملاجرح

(نارمع؛ةراضح)
ةنيدملاميرح/مرح:رظني
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يدامتملا

(مالكلاملع‹ةديقع)

هلىجرُتاذهفءامتقويفةبوتلايونيوهو«بنذلاىلعدبعلاةماقإ

۔ةريبكبتأيغام«لوقنراتلانمةاجنلا

.حوصنلاولإردابيايمو؛بویصعلفاغلکوه:ليقو

نمطرشيدامتلاف.امتقويفهبنذنمةبوتلايونيفيدامتملاامأ«بنذلا

.ارارصإدامتلكسيلو«رارصإلالوصحطورش
يفناقفتيًرصملاويدامتملانأنوريرارصإلاموهفمنماوقْيضنيذلانكل

.ريغصلابنذلانمءةيروفلاةبوتلاريخأتوهو«نعملا
:رداصملا

.7ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.52/10«ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.15/16-16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.575‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.122-123ةعافشلا:يصارحلا.
.17ةريبكلا:يييهولا.

يدم

يملا

(ايبیل/ةسوفن‹ليياكم؛ةراضح)
اکوکم15بماشلالهادنعردقيريبكلايكم«یادمأىلععمجي

؛قسولايثلثوحنانتزوحبيدملاو»:يخامشلالاق«فصنوعاصكوكللاو
.«ةبيوةرشعاتنثانرفيبفرعييّدلاو
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:رداصملا

.ظ140‹(خم)ةلأسميأباتك:دمحأسابعلاوبأ.

.545/2‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.2/330؛1/313«ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.ظ251‹(خم)‹توقنلاوسيياقملاوليياكملانايب:لوهجب.

ةميدم

ةمعدملا

(اینازنت/رابجنز؛نامُع؛نونفةراضح)
هسيفو«؛نيينامعلاراجتلادنعسفنلانعحيورتلاوةيلستلانونفنم

.دیشانأبةنورقمتاكرحءادأبمهتاراهمنوضرعتسي

نأىلعلديامم«ديشانألاكلتيفةيليحاوسلاةغللابةيبرعلاةغللاجزتمتو

.ةيقيرفإيقرشنمنفلااذهلصأ
:رداصملا

.599‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومح.

ورم

ةورملا

(نامُع:لییاکم؛ةراضح)

:رداصملا

.364ةمْغلافشك:يوكزإلا.

_بازم

بازميداوخيش
(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

بازميداوخيش/خيش:رظني
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بازم

بازم

(رئازجلا/بازم؛نطاوم؛ةراضح)
ىلعءةمصاعلارئازحبابونجملك600دعبىلععقتىلاةكبشلادالب

م300عافتراىلعاقرش02-30لوطيطخوالاش*20-32ضرعيترئاد

اهتمتيقب‹ةديدعاندمنويبازملاديش.رحبلاحطسىوتسمقوفم800لإ

:اهسيسأتخيراتبسحبيهعبس
.م1012/ه403يلاوح(تْنيُجاَرفطعلا-]

.م1046/ه438يلاوح(رونپُتآ)ةرونب-2

م1053/ه445يلاوح(تيادّرَعَ)ةيادرغ3
.م1124/ه518يلاوح(ْتّشيلُمتآ)ةكيلم-4

.م1347/ه748يلاوح(نَجَزاآرنجسييب5

.م1630/ه1040يلاوحةَرارَقَل)ةرارقلا6
.م1679/ه1090يلاوح(نایرب)نايرب-7

بازم"ةملكقطنيفةيناسللافارعألاوةيخيراتلارداصملافلتختو

نودلخنبابسححجرألاوبار«بُعصُمبازم«بازم:اولاقف
؛نيساويبنمْباَصُميبلةبسنْباَصُمةيمستلالصأنأ)م1406/808(
ةيربربلاةتانزلئابقنممهلصأوءاهوطتحخانأدعبةقطنملااونكسنيذلامهو

:ةعبرألاهدالوأنماعرفتاودادزاو«ددعلاةريثكنيدابيببوعشنم

مهبازميبنفةتنمو«لادرزونب؛نيجوتونب«داولادبعونب«باصموتب
اذھواناجنبنيدُانبنيساونب(قيهز)كيخرزنبدمحمنبنيدابءانيُأ
.ةيربربلاةنانزةليبقلىلعألادلاوهريخألا
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ةيراروقلاوةيواشلاةغللاكةيربربلاتاغللانمريثكنمةبيرقةيبازملاةغللاو

نآرقلاةغللو.ةيفرصوةيوحنوةيناسلصئاصخةدعالوءةيسوفنلاوةيحلشلاو
بهذللاىلعءةرملوأمالسإلامهقانتعاذنممهريباعتيفحضاولااهرثأ

.م11/ه5نرقلايفيضابإلابهذملاىلعمث«يلزتعملايلصاولا
تحزن(م909/-ه296)نييديبعلاديىلعةيمتسرلاةلودلاراينادعبو

دنعتنطوتساو«رئازحايقرشبونجوحنةيضابإتالئاعولئابقضعب
هذهبارخبو.ةتاردسوفوسأيداووغيرأيداوببهذملايفمناوحإ
ىلإةّيضابإلاهجوتم1229/626ةنسمثم1075/ه467ةنسةريخألا
ترهيتوةبرجوةسوفنةيضابإنمعومجةقطنملاىلعتدفاوتمثةكبشلادالب
ةيادبكلذناكفمهريغوةساملجسوتلاليفاتونالجراووساروألاةطاملو

.بازمدالببيضابإلادوجوللديدجدهع

لازتالةينمأوةيئاضقوةينارمعوةيداصتقاوةيعامتجاامظننويبازملاماقأ

لودلانعىرخأةراتنيلقتسمهبشوةراتنيلقتسماولظوءمويلاىلإةلوادتم

ماعيسنرفلارامعتسالامهمضنأىلإرئازحلايفتماقيلاتانايكلاو

ةرصاعملارئازجللدحوملانايكلانمضاوحبصأذئيحو‹م1882/ه0

.ريرحتلابرحوةينطولاةكرحلايفلاعفلامهماهسإب

ةيبرتلايفمظننمهوعدبأابةيمالسإلاةراضحلايفنويبازملامهسأ

.نونفلائشيففيئاصتنمهوفلأاموعامتحالاوةرامعلاو
لالخيمالسإلابرغملادالبىلإةيبرعلاميلسيبولالهيبلئابقدفاوتعمو

.شياعتلاولعافتلانمبقحبقاعتةيادببازمةقطنمتدهشم11/هك5نرقلا

هميظنتبايجذومنأاعمتجبةديدحلاتايدحتلامغربازمونبىقبيو

.رخآلاىلعهحاتفناوءةيداصتقالاهتوقو‹ييدلاهکسامتو‹يعامتجالا
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:رداصملا

.127/7-129‹ربعلا:نودلخنيا.

.اهدعبامف19ءةيفاشلاةلاسرلا.136/1«بركلافشك:بطقلاشيفطا.

.16-3؛حافکدلببازم:ميهاربإيألط.

.69‹40‹38‹23/1سبكلابرغملاخیرات:زوبد.

.448/2‹(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.8-11‹(خم)«بازمخیرات:ميهاربإزايتم.

.363/2«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.27/1«نيبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.11-27«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

100٠-107«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.124-133‹(لاقم)ةلزتعملانويبازيملا:ميهاريإزاب.

Gouvion: Monographie du M’zab, 174. .
Marcel : Civilisation Urbaine au M’zab, 125. .

هواتسم

ةواتسم

(سنوت/ةبرجقرفءةراضح)

.ميملارسكب

اونطوتسانيذلاو«يرصبلايرازفلاديزينبهللادبععابتأراكتلاةقرف

نبوبحوياملاولقعمبمضتوبرجهریزجنميقرشلايلبقلارطشلا

.ةفارتوةلفرتونوديمو

:رداصملا

.281282ريسلا:دمحأيخامشلا.

.51ء43-42ک5ءةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

.67؛ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.
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سأرلاحسم

(تاراهط.هقف)
3 ~o oor

اوُخسُماَو»ءوضولاةيآيفهبرمألادروىوضولاضئارفنمسأرلاحسم

(6:ةدئاملاةروس)مکسوعرب

ةيآلايفءابلانأل«يزجييسأرلامدقمحسمنأةّيضابإلاروهمجىري

حسللائزجيالو.*هتيصانضعبحسمهنأكيهنعتبثالو‹ضيعبتلل

.ةمامعلاىلع

.باحصألاضعبىلإهازعو«سأرلاعيمجحسمبوجوةكربنباىريو

:رداصملا

.245/1-246«عماحلا:ةكربنبا.

.308/1-310ءلامآلاجراعم.236/1-238‹«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.33/1ءىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ءوضولابادآيف[15]بابءةراهطلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.
مقر‹72/1ءاهسأرةأرلاحسمبابقةراهطلاباتك:يئاسنلا.9631/1ءهضرفو

.147مقر‹36/1ءةمامعلاىلعحسملابابءةراهطلاباتك:دوادوبأ.0

_حسم

نيفخلاىلعحبسا
(تاراهط.هقف)

نيفخلاىلعهيديبحسبنأوهوءءوضولاصخرنمنيفخلاىلعحسللا

.نيلجرلالسغنعالدب
.*ةنسلايفنيفخلاىلعحسملادرودقو
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ةروسيفءوضولاةيآلوزندعبخوستمحسملامكحنأةيضابإلیریو

هکهوُجواولسعفالص4مم|اذاوُنماعَنيذلااهييب:ةدئاملا

ةروس)4نيَټَكْلىلإُمُكَلُجْرَأومكسورباوُحَسْساَوقفاَرَمْلاىلإمكي
ساجاکیللارسرات

.سأرلاحسمونيديلاوهجولا
نبعيبرلالاق؛حسلملايفةدراولاثيداحألافيعضتىلإضعبلابهذو

نمنورثكألاصنو.«مهثيداحأيفانوفلاخمهيورياهبملعأهللاو»:بيبح

وحننعةروكذملاتاياورلانأو«تخسناهنكلوةحيحصامنأىلعةّيضابإلا
امدعبامبكسمتلللاحجبالفةدئاملاةيآلوزنىلعقباسايباحصنيات

.نيمدقلالسغىلعةدئاملةيآتصن

تاياورلانمنوكتنأزواجتتالفةدئاملالوزندعبتركذيذلاتاياورلاامأ

عهللالوسرباحصأرقتسادقلو«نآرقلاةضراعمىلعىوقتالىلاةيداحألا

يلاثيداحألابةضّراعماُكَأامك.نآرقلارهاوظفلاختيلاتاياورلانمزرحتلاىلع

.مادقألانوطبوباقعألاكنيلجرلالسغنمءيشهتافنلديدشديعواهيف

بوحوىلعاوصنكلذلءةرورضللامهيلعحسلملازاوجىلإضعبلابهذو
.ةرورضلالاوزدعبحسملازوجيالفءانامزواعضوماهبديقتلا

وهو؛لضفأوىلوأنيلجرلالسغنأنيفخلاىلعحسلملابنولئاقلاقفتانإو
.ةلالدواتوبثةلدألانمقثوألاوحصألابذحخألاىلعءانبةّيضابإلاهدمتعايذلا

ءامهبلمعلازاوجوثيداحألاهذهبدادتعالاىلإيلكبنمحرلادبعبهذو

عيرشتلاحوروىشمتيحسملابلوقلانأىلع»:دعاوقلاباتكشماهيفلاق
.«ريسيتلاىلعْيبملايمالسإلا

:رداصملا

.180/1‹(يلكب.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.
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.109‹«صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.302/1ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.86/1«یواتف:ميهاربإضويب.

.27/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

باتك:ملسم.200مقر84/1«نيفخلاىلعحسملابابىوضولاباتك:يراخيلا*.
.272مقر227/1‹نيفخلاىلعحسملاباب«ةراهطلا

سسم

سلما

(حاكن؛تاراهطءهقفر
.ءطولاهانعمناكءاسنلاىلإفيضأاذإةسمالملاوسيسملاوسلا

ولوءحاكنلايفةدعلاموزلو«لاستغالابوجو:اهنمماكحأهبقلعتتو
توبثو.ةغلابلاريغىلعةدعىريالنملافالخءةعباسلانودةلفطقحيي

.مارحءطويفناكنإدبؤملاميرحتلا

.هقفلابتكيفةطوسبملاءطولاماكحأرئاسو

الفعطولاريغوهو«يوغللاهانعميفلئاحالبمراحلاتاوذوةجوزلاسمامأ
.حجارلاىلعهضقنيفةيبنجألاسمامأءةّيضابإلادنعءوضولاضقني

اظيلغت«حجارلاىلعاهمرحياهحاكنحصينممةيبنجأةأرماجرفسمو

.جورفلارمأل

:رداصملا

.343/1عماحلا:ةكربنبا.

.123/1(خم)ریس:ينيايسولا.

.148/1-149:حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.435/6؛367/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ةيركبلاةيروسملا

(يبرغمءةيوبرتمظنةراضح)

(م1018/ه409)ماعةينملادجسميفتسسأتيلاملعلاةقلح

رکبنبدمحمهللادبعيبآهذيملتوروسمنبليصفءايركزيبأىلإةبوسنملاو
؛هروهظةيادبيفةباّرعلاماظنهذخأيذلالوألالكشلادعتو‹«يئاطسرفلا

/ه804ةنسيلاوحييجردلادهعيفةلوادتمتناكةيمستلاهذهنأودبيو

.ةبازعلاماظنوأةقلحةيمستاهلحمذخأتنألبقم1

نمنيثحابعمحجتةقلغممايأىلعبازميفةيمستلاهذهقلطتامك

ءيعامخلالمعللاديسحتهمهفوميركلانآرقلاةسرادملةفلتخمتاصصخت

.م1995/ه1416ةنساةرودلوأتناكو

:رداصملا

.1/132؛خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.4ةباَرعلاماظن:يريبعجلاا.

.91ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.123«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.
.803‹734مقرةمجرت(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

.

۰4دا

(تاراهطءهقف)
.مفلانطابلاريهطتهجوهتضخضحخومفلابءاملاذأةضمضللا

حصيملادمعتمهكرتنمفةدكؤمةنسةنونسملاءوضولالاعفأنموهو
النمدنعهبقعوُءوضولاماملبقامهکاردتسازوججو.هتالصالوهؤوضو

.بيترتلاطرتشي
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الفادماعناكنإفىلصيحقاشنتسالاوأةضمضلملاكرتنميفاوفلتخاو

يورو.فالحهيففايسانناكنإامأو.ةالصلاوءوضولاهتداعإيففالح

امأوهيلعةداعإالفءوضولايفايسانامهكرتنملاقهنأهَسابعنبانع

.هداعالاهيلعفةبانحلاي

نأاضرفامُنوكهجوو«لاستغالايفناتبجاوقاشنتسالاوةضمضللاو

؛فنألاومفلاهمومعانملعفىاضعأللركذالبنآرقلايفهبرومأملاستغالا

یقششْنَتساوضمضم7:ةنوميمثيدحلوءةقشمالبءاملاامهلصيهنأل

ةضمضلاىلعتصنف‹*«...هدّسَحىلعضاَأمثهيدَيوهجولسغو
.هفالخىلعليلدلالدامالإبوحجولالصألاو‹قاشنتسالاو

هتثلتناكنمالإعبصألابنانسألاومفلانطابكلدبةضمضلملانوكت

.ءالابضخلاهيزجيفىمدت

:رداصملا

.172/1-173(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.160/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.59/1‹حاضيإلاىلعةيشاح:يشكيودسلا.

.199/1-200‹عرفلاولصألالماش.179‹113/1ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.29/3‹لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.15‹13/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
.254مقر‹102/1قدحاوةرملسغلابابىوضولاباتك:يراخبلا*

رطم

رطم
(سنوت/ةبرج‹ليياكمءةراضح)

.ةبرجلهأهلمعتسادقو‹(61])الطرنيتسودحاوبرديلایکم
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:رداصملا

.58«ةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

سادمقم

سادمغمةكرعم

(يبرغم؛كراعم؛ةراضح)

مزمناديدشلاتقاهيفناكو«سلبارطيقرشسادمغميفتعقويلاةكرعللا

عمدهشتساثيحم772/ه155ةنسيزوزلملامتاحيأةدايقبةّيضابإلااهيف
برهذإةيضابإللاراصتناةعقاولاهذهتناكدقفكلذمغر«هباحصأنمريثك

.ةيمتسرلاةلودلاةاوناولكشثيحطسوألابرغملاوحنمهنمريثكلا

:رداصملا

.82ءَةمْئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.39-1/38؛خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.1035مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

رکم

هللاكم

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
احبلويىلاعتهللايحيفهنأالإءةعيدخلاولايتحالاوهةغللايفركلل

ةصمعنلابدبعلاجاردتساييعيفءهنمملظلاةلاحتساو«يحلإلالدعلابقيلي

ناقحلينيذللاءازحلاوةبوقعلايعيو.ةتغبهذحأيفركشيالفءةَّحصلاو
ُهللاَوهلاکونوُرُكْمَيَولظ:ىلاعتلوقيامك«بستحيالثيحنميصاعلا

لإهللاَرُكَمُنَماَيالقل:لجوزعلوقي«00:لاغألاةروس)نيِركاَملاريح
.(99:فارعألاةروس)«نوُرساَحْلاوَلا
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:رداصملا

.06‹(خم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.215ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.34ءتارملاةياغحرش:ديعسيبوّنقلا.

گكکكم

ةكمرويطفقو
(ةيلاممظن‹ةراضحقفار

فقولا/فقو:رظني

کالم

ةيركفلاةيكلملاقح

(تالماعمءهقف)

ةيركفلاةيكلملاقح/ققح:رظني

كلم

كلماقالطلا

(ةيصخشلاوحأءهقف)

كلمالوىادفالباهرمأةأرملاهبكلمتيذلاقالطلاوهكلمملاقالطلا

نمةنسلاوباتكلايفءاجالفلاخموهو.ديدجحاكنبالإاهتعجارمجوزلا
ءلاجرللقالطلا»:تاباوحجلايفيملاسلالاق.لجرلاديبقالطلارمألعج

نمةفورعملاةدعاقللفلاخمءاسنللهلُعَجفةمألاعامجإوةنسلاوباتكلاصنب
.«ةمألاعامجإوةنسلاوباتكلا
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يذلاسلحلاتاذيفاهسفنتقلطنإةأرملانأىلإةّيضابإلارثكأبهذي

الفقيلطتللالهأتسيلانَأل؛الفالإو«قالطلاعقواهقالطرمأهيفتكلم

.سلحججاسفنيفقالطلاىلعهلمبجوفءامئادهبفصتت

:رداصملا

.451/7«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.200‹158/3‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

يكلللاجلفلا

(نامُغ؛يرمظنةراضح)

يكلملاجلفلا/جلف:رظني

للم

تسلاللملا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

َنيباَصلاَواوُداَهَنيذلاَواوُيماءيذلانط:ىلاعتهلوقيفةروكذملاللملايه

ةروس)هكَةَماَيَملاويمهيبلصفيهللانإاوكرشأنيذلاوَسوُحَملاوىَراَصْنلاو

:مهف‹(7:جلا

.تاثيسللحرتحبملسموفومملسم:ىلإنيمسقنلامالسإلاةلملها-]

.دوهيلا-2
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.ىراصتنلا3

.نوئباصلا4

.سوحجا5

.ةدحالملامهيفلخديو«ناثوألاةدبعيأ«نوكرشملا6

يفاهلهأوء؛لالضييوةلطاباهلكمالسإلاةلمادعللملاهذهمكحف

.ةلملكبسحمهماكحأفلتختفءايندلايفاأوىايقشألانمةرخآلا

اُمأ؛ةرحخأآلايفاهمكحوءاهتفصبومومعلايفللملاهذهدوجوبةفرعملابجيو

.اهنمةلملهأعملماعتلابيلتبانمىلعالإبحتالفةيهقفلاةيليصفتلاماكحألا

لوقوعسيالاموهلهجعسياملئاسمنيللملاةفرعمجاردإيففلتحاو

شيفطاقاحسإوبأويالجراولاىأرامني«هلهجعسيالامماهّإةّيضابإلاروهج

.داقتعالالئاسمنمضجردتالوهابًمتهُينأنمدعبأاهنأ

عسيالاممتسيلاهنأىريفءاطسوافقومشيفطابطقلافقودقو

اودصتيل؛اهلهأراكفأو«للملاهذهاوفرعينأنيملسملاىلعيغبنينكلو«هلهج

.مهتاياعدو؛مهراكفأو«مهوزغةهجاوم
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:رداصملا

.25/2«ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.78-85كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.257/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.129/2«نيدلاملاعم:زيزعلادبعٰييمثلا.

.395-434‹كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.150«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

خيشلادنعاهمكحوللملاةفرعمةيمهأ.340«شيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.2000ةنس2ددعرايعملاةلجبيفلاقم؛شيفطا

.262-260‹رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

انم

ةينلادجسم
(سنوت/ةبرج؛نارمع؛ةراضح)

.ةحوتفمءايونونلانوكسوميمامضب

هنألةباّرعلاةقلحخيراتبطبتريرئازحلاغيرأب"تيدابعقيدجسم

؛ماظنلااذهسسأعضوركبنبدمحمهللادبعوبأهيفررقيذلاعضولل
ةرورضبهللادبعيبأىلعنوُحلياوناكنيحةبلطلانأريسلابتكيورتو
رخأللدحاولالوقي"ةينملا"دجسمنمناجرخينيلجربذإةقلحللدوعقلا

لإهللادبعوبادحجملولافاهوذختاف؛لاعتوصب«عيضتنلفلاهلعجا»

.م1018/ه409ةنسكلذولوبقلا

:رداصملا

.254ءَةمْئَألارابخأوةريسلا:ييالجراولاءايركزويأ.

.122«‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.803مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابألامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.
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ê
نمللا

(مالكلاملعةديقع)

.ضوعريغنمءاطعلاوماعنإلاوداجيإلابىلاعتهللانملُضفتلاوه

ىلاعتهللانأملعينأكلذغولبلالّوُأعمنماةفرعمدبعلاىلعبجيو

اراهظإو-اضرفوابوجوال-الضفوهنماّنم«قازرألاقزرو‹قلخلاقلح

الهتاملكنملزألايفقحاملوCتدارإنمقبسLUاقيقحتوCتردقل

رمل:ةّيضابإلاتافّصميف"لئالدلا"بهركذدنعنورقمنملاحلطصمو

.اظفلالعمءكبعلاىلعةضورفملاتابجاولانمامهبناعإلاو.لئالدلاو

:رداصملا

.5؛عضولا:ينوانجلا.

.118/1(ىسومجاحلا.حت)؛مالساإلادعاوق:يلاطيجلا.

.194/1‹تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

C
e

سمه

نرملا

(يبرغم؛نامُغ؛ليیاکمءةراضح)

دمفرعيالةيمستوهوءطسوألابرغملاونامُغةيضابإهلمعتسالايكم

.$8يبل

نمو«تامارغوليكةعبرأهلاقثمنامُحلاٌنملابفرعيونامُعنمطقسمنمف

.مارغةئامنامثهلاقثمىوزت
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مهرديئامنزومهردلانازوأبلالاقثمنأشيفطابطقلاىريو

.امهردنوتسوناتئامةضفلانمنملاوءامهردنيسمخوةعبسو

.غلكةعبرأطقسمنممويلاروهشملاو

:رداصملا

.و16‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

.79/3«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.10/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.8ءطسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.(ةلباقم):دمحأنبىييدنكلا.

ينم
ينملا

(تاراهط.هقفر
.عّلطلاةحئارهلضيبأظيلغءاميلا
وهفالإوةيحلاةفطنلاوهفةذلوبارطضاوراشتنانعيملاجرخنإ

اوفلتخاو«فالخالبةراهطلاضقنيولسغلابحجويلوألاو.ةتيلاةفطنلا

هيلعبجيهنأىلإىلعوبأبهذف؛بارطضاالوةذلالبلزنأنميف

بنجلامسالهفالتحالاببسو.بجماليراوحاويالاقو‹لاستعالا

؟المأةداتعملاةفصلاريغىلعمأنمىلعققحتي

.دیعیالليقوةالصلانودلاستغالا

ىرحبنمهجورخاسجنتموهبلغألادنعو.ضعبلادنعنيعلاسحبييملاو
ثالثلانوكلةرهاطةعبارلاتناكتارمعبرأىمأنمفهيلعوءةساجنلا

.ىرجمللالسغ
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حصيالموصلانأل«لاستغالاىلإةعراسملاهيلعفمئاصوهوبنجأنمو

.ةيضابإلادنعةبانجللاعم

:رداصملا

.323/1«عماحبا:ةكربنبا.

.50موصلاباتك:ييوانجلا.

.446/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.308/2-310‹لامآلاجراعم.104/]ءتاباوج:نيدلارونيلاسلا.

يدها

رظتنملايدهللا
(مالكلاملعءةديقع)

نإ:هلوقبنالجراولادرفنيداكيو«رظتنلايدهملانعايشةّيضابإلاركذيم
امدعبءالدعواطسقضرألاًالعوقايسهاوةيرورضنوكتداكتهنعرابخألا

.هتافلۇمنمدحاوعضوميفاذهركذف«بطقلاهعباتوءاروجتشم

رفوتمدعل‹نالطبلاةرهاظرظتنملايدهملاةركفنإفرمأنمنكيامهمو
.اهأشبحيحصلاليلدلا

:رداصملا

.34‹27/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.2/521ءرضنلانباةيمالحرش:بطقلاشْيفطا.

.52/1‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.167-166؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو٠

4

توم

تاوملاءايحإ

تاوملاءايحإ/يبيح:رظني
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توم

تاومألا

(زئانجءهقف)

تاومألانتس/ننس:رظني

توم

ةتيملا

(تاراهط.هقفر
.ةيعرشةيكذتريغبهحورتلازةلئاسسفنيذيربناويحلكيهةتيللا

امأ.سحبهنيعلمارحلكنألءاهنيعةمرحلنيعلاةسحبنفيرعتلااذهبةتيملا

وأءاملاىلعاتيمدجووأدايطصابتامءاوسءةرهاطفيرحبلاناويحلاةتيم

وه»:ثیدحقالطإهيلعلديامكبلايفرحبلافرطيفوأىاملالفسأ

نعهيلعقفنتلاثيدحلاهيلعلديامكوء*«ّتيملحْلاَوكؤاَمُروُهطل

رحبلالحاسيفاتوحاودجواملميوةباحصلاضعبنأ:هللادبعنبرباج

لالحهنأىلعلدف.**زكأفهنمهيلإاولسرأوككلوسرلامهرقأهنماولكأو

هنملكأكهنأل؛هيلإمهرارطضانودبمحللحهنأىلعوءاتيمدجوولو

.ةرورضالب

.بكانعلاوتارشحاکهيفمدالاملكةتيمكلذكو

اهدلجواهفوصواهربوواهرعشعيبزوجيو.اهنهرالوةتيملاعيبزوجيال
ربولاعطقاذإنكل.ةتيلانماهنأبيرتشمللعئابلامالعإطرش«غبذاذإ
كلذنأبرابخإهمزليملةتيملاةبوطرنهلصتالثيحنمرعشلاوفوصلاو
لبقيسجنتمهنألءةميقهبلصتياموةتيملادلحلتلعجامنإو.ةتيمنم

.اهسفنةتيلاكهتاذبسحبالريهطتلا
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هللادبعنبرباجثيدحلهريغلالوحابصتساللةتيملانهدبعافتنالازوجيالو

2ُهلوُسَروهللانإ»:ةكمبوهوحتفلاماعلوقيكهلالوسرتعمس:لاق

لالوُسَراليقفماصألاوريلملارَ افهيموشتهلا هُن
TOEسہومس

اء8هللوسرلا ههمحاكللحَوَعهلن5ِلكلذدع

***هكولكافُهوُعاَبمكهومااهَموحَش

لنکلرطضمللةتيلانملكألازوجي ءهيلإرارطضالالبقةتيلانمدوزتيال

.ةيجنتلادعبو‹هدعبالو

ءاملعنعنوفلخنبفسويركذف؛هريغلالاموةتيمدجوفعوحابرطضانمامُأ

وجنيامردقريغلالامنملكأيهنأنوريفنامعلهأامأءةتيلانملكأيهنأبرغلل

.هنمضيوريغلالامع.هسفنذميهنأشيفطابطقلاحجرو.هيلعنامضالوهب

:رداصملا

.322‹321/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

278/1020/11؛32‹18/8-418/1.4427/419‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
72134/14247/16.

املاماكْحأيف[24]بابءةراهطلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*
رحبلاءاميفءاجامبابللالوسرنعةراهطلاباتك:يذمرتلا.161مقر4/1

.69مقر‹101/1«‹روهطهنأ
ء؛رحبلاتاتيمةحابإباب«ناويحلانملكۇياموحئابذلاوديصلاباتك:ملسم.

.1935مقر3
.1581مقر‹1207/3مانصألاوريزتخلاوةتيلاورمخلاعيبميرحتبابقاقاسملاباتك:ملسم***

ةتيملاةفطنلا

(تاراهط.هقفر

يملا/ييم:رظني
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ىتوملالساغمفقو
(ةيلاممظنءةراضحءهقفر

فقولا/فقو:رظني

يدوم

يدوما
(ایبیل/ةسوفن؛ليیاکم؛ةراضح)

لفهأنأريسلابتكيفدرودقوءايبيلبةسوفنةقطنميفمدختسيلايكم
.هرادقماوددحيملمُهأالإهنولمعتسياوناكتولال

:رداصملا

.133‹9‹(خم)ءةسوفنلهأةريس:نيرقميروطفبلا.

لوم

لاومألاقيرط
(نامُعةعارز؛نارمعءةراضح)

لاومألاقيرط/قرط:رظني

لوم

لاملا

(نامُعةعارز؛ةراضح)

لهأدنعحلطصلملااذهلامعتسارثكيوءارجشوأالخنتسرغضرأ

ىلعقلطأاماريثكوءةينامُعلاقئاثولاوءاضقلادوقعيفةرثكبدريو؛لخادلا
.مويلايحينامعلافرعلايفليختنلا
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:رداصملا

.125-1/123ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

قلطلملاءا

(تاراهط.هقف)

قلطملاءاملا/قلط:رظني

E
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1 d4“ d 4
*Aتمة | 1ےےگ
L2UNE EN WW
EF 4

ةكئالملاوءايبنألانيبليضفتلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

.ةكئالملاوءايبنألانيبليضفتلا/لضف:رظني

ابث

يبلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.نامبإلاناكرأنمنكرلسرلاوءايبنألابناعإلا

.ردقلاعيفريبلاف.عفترااذإةووبنيابننمقتشم(زمهالب)ينلاو
رخيأهللانمابنوهف«رابخإلاوهوىابنإلانم(ةزمحلاب)ءيلاو

.ربخميأهنعئبنمو

‹غيلبتلابهرمأيملوعرشبهيلإىلاعتهللاىحوأرشبوهحالطصالايئو
.لاوقألانمراتخملاىلعغيلبتلابرمنملوسرلاامنيب

هيلإًيحوأءاعبطرفتمنمميلسوٌرحوركذناسنإهنأ:يلاسلاراتخاو

.هغيلبتبرمۇيمنإو«ەبلمعيعرشب
؛لسرلاوءايبنألايفىلاعتهللالبقنمناتلاحناتيرارطضاةلاسرلاوةوبنلاو

ةكئالَمْلانميفطْصَيللا:هلوقلةمعنوىلاعتهللانمةبهوءافطصاامهف

اشْينَم'ىلَعميهللايكول:هلوقو«15عفةروس)سالانموالس
.رايتخااهيفدابعللالوءاباستكااتسيلو«(11:ميهاريإةروس)داع¦نم
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ء؛غيلبتلليبلالمحتنعم.«اباستکاةوبنلاينأبطقلاويلاسلاىريو

.امهسفنبیذُموكلذيهداهتجاو

لبءةوبنلاتاذيفسيلليضفتلانإف«رخآليننمتوافتتالةوبنلاو

.ىلاعتهللااهملعيةمكحل

:رداصملا

.و34/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.15-16‹(خم)‹نيجوملامظاعت:زيزعلادبعْييمثلا.

.317/6‹ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

بهذلا.ظ89(خم)حيدللاةينونحرش.61/16ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.ظ6(خم)عّسولملامئاعدلاحرش.20‹صلاخلا

.10/1-11«سمشلاةعلط.20321ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.221224‹220‹«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.194‹رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.163-168ءةيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

.1687مقر‹66/4؛لجرثيدح«؛نيندملادنسملوا:دمحأ*.

ةذبانملا

(عويب؛هقف)
.نيتعلسللةميقنييعتالبرخآللهتعلسنيعيابتلانملكهيفحرطيعيبةذبانمل

«نالطبلاوةمرحلاهمكحفء*ييلاهنعىنةيلهاحلاعويبنمعيبوهو

.لطابلابسانلالاومأللكأوررغهيفواضرريغىلعماقعيبهنأل
ولو.ةذبانمعيبوهفلقيملوأكلذبنأويلذبناامهنملكلاقءاوسو

اطرشرظنلامدعسيلو.يهنلاعميفالخدرخآلاذبنوةميقلاامهدحأنيع

.ةذبانملاةيمستي
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فيرعتلاصحامنإو«نينمتنيبنوكتامكءنتوةعلسنيبةذبانلانوكتو

.اهيفكلذعوقوبلاغلانألركذلابةعلسلا

:رداصملا

.325/2‹مماحلا:ةكربنبا.

.99/8«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

لجلخرطيهوهةَدباتمْلانعىهتكهللالوُسَرنأ»هلطديعسيبأسنأثيدحل

.2037مقر‹754/2ءةسماللاعيبباب:يراخبلا.«هيإرظْنَيالبول

ذوبنملا

(ةيصخشلاوحأءهقف)

.حورطملاوه:ةغل

.اطيقلنوكيدقوهبسنفرعيالواكورتمدجوييذلايبصلاوه:احالطصا

هذخأنيملسملاىلعناكو«هتيرحوهمالسإبمكحمالسإلاراديفدجونإ
قافنإلاهدجونمعطتسيملنإف.ةيافكلاىلعمهمزليضرفوهو«هبمايقلاو
.لاملاتيبنممامإلاهيلعقفنأهيلع

هنريمأ«لاملاتيبىلإعجريلههيفاوفلتخافاثراوكرتيملنإهثاريمامأ
.هيلعقفنأيذلا

.قفنأاملثعبغلباذإهابرنمهيلععجرينأزاوجيفاوفلتخاامك

‹هسفنىلعاقحذوبنمللرقأهنألهاوعديفقّدُصهابأهنألجرىعدانإو

.ةنيرقبهبذكنيبتنإالإ

نأةطوحرصملاكلذنمهجاوزمدعنسحُتسارصَُميفذوبنمدجاذإ
۱.هيلعمرحينم.عقي
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:رداصملا

.446/2447‹عماحلا:ةكربنيا.

.50/6«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

۰

كب
كيبثلا

(ةبرشأءهقف)
.ءاملايفذبنيلسعلاوأبيبزلاوأرمتلاوهذيبنلا

.مرحواركسمراصىلغوذيبنلادشااذإ

ذيبنلابرشزاوجنيينامعلانعةصاخبوءةّيضابإلانعةكربنبالقن
يفةذحختلملاةذبنألارئاسميرحتىلعمهقافتاودتشيملاممدألايفذختلملا

نمدروال«ىرحلااذهىرجاموعرقلاريقنولخنلاريقنورارحجلانميناوألا
امومعذيبنلانعيهنلابلوقلاةكربنباحجرو.*ةّنسلايفاهنعيهنلا

.هعيبةمرحىلإبهذوءاطايتحاواهيزتت
نعيورموهو«هريغدجويملنإذيبنلابلاستغالاوءوضولاضعبلازاجأ

‹(6:ةدئاللاةروس)ءماودحجُتملف:یلاعتهلوقبةکربنباهدرو«سابعنبا

.«حيحصلاوهو»:شيفطابطقلالاقو

:رداصملا

.345ةنودملا:يياسارخلامئاغوبأ.

.543/2-546‹مماحا:ةكربنبا.

.170قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.490/1.564/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
يف[40]بابهذيلاْسَحلاسةبرْشَألاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

يلاةذبنألافصوركذباب:نابحنيا.631مقر167/2هيلوِرمَحْلانمةيرشألا
.204/12ءاهدارأنلاهارشلحي
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جلفلاعبنمميرح
(نامُغيرمظن‹ةراضح)

جلفلاعبنممرح/مرح:رظني

ناهبن

ةنهابنلا

(نامُغةمكاحرسأةراضح)

هللادبعوبأناهبنيبةلودكولملوأو«نامُعيفةمكاحةيضابإةرسأ

اهخيراتركذنعنوينامعلانوخرؤملافكنتسادقو«ناهبننبرمعنبدمحم
ةنهابنلاىلإةنتهابنلامكحيلاسلامسقيو«رئاحلايدادبتسالااهعباطلارظن

.نيرخأتملاةنهابنلاولئاوألا

-549)ابيرقتنورقةسمرمتساناهبنيبمكحنأىلعنوخرؤملاقفتي

ةنهابنلاةرتفبىلوألاةعبرألانورقلاتفرع‹(م1624-1154/ه4

تفرُغو«ٍناهبنلارفظمنبناميلسنبناميلسمكحبتهتنادقو«لئاوألا
/ه1034-906)ماعنمتدتمايلا«نيرخأتملاةنهابنلاةرتفبةيناثلاةرتفلا
نبرصانمامإلاروهظوةيراعيلاةلودمايقممتهتناثيح«(م0-1624

.م1624/ه1034ةنسدشرم

ةلقببسبءاضومغينامُعلاخيراتلاتارتفرثكأنمةنهابنلارصعدعي
يطعيتامولعمنمانيلإلصوامنكلءةرتفلاهذهتلوانتيلارداصللا
.ةيلخادتاعارصوسفانترصعناكمهرصعنأباعابطنا

:رداصملا

.401-354388-1/352«‹نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.
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.141‹107‹103-3/93‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.183«نوُيئامُعونامُع:ميركلادبعغاّبصلا.

.135-136‹حمالم:ناميلسيصورخلا.

.(لاقم)«؛تامعيفةنهابنلامكحلوحةلئسأ:دّمحمماجحوبرصان.

ةاجانملاةفرغ

(نامُع؛نارمعةراضح)

؛سانلاةماعهلخديالمكاحلابصاخةينامعلانوصحلالخادحانج

:رداصملا

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 20. .

اجن

ةيوجنلا

(يبرغمقرفةراضح)

دقو.نيدنفنبديزيعابتأمهوءةيبهولاةّيضابإلانعةقشنملاراكنلاةقرف

دنعمهنعتفرعىلاةيرسلاةرماؤملايأىوحجبةملكنماقاقتشاةيوحناومس

.متسرنبنمحرلادبعمامإلاةافودعبةمامإلاةلأسمةشقانم

:رداصملا

.95هَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.14/274‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.02ةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.
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لا

تابق
الهناكمإعمرايتخالاةلاحيفقالطإلاىلعاوانتمرحنيعلكسحنلا

.لقعوأندبباهررضوأاهارذقتساوأاهتمرُحخل

تاساجنلارمأنإ»:يلاسلامامإلالاقئعملالوقعمريغءيشةساجنلاو
ءيشةساجنبمكحننأانلحصيملاذلف؛عراشلاالإهيلععلطياليفحمكح

.«ڭكلذلنايبهيفعراشلالبقنمءاجامالإهتراهطبالو

ةرذعلاومدلاكةيقابهنيعتمادامهتساحبلوزتالهنيعلاسحبناكام

هبراصاملاوزفهيفةساحبلولحباسحبناكامامأكلذوحنولوبلاو

.هنعسجتنتلامساعفرياسجنتم

.اهعيمجةيربلاتاناويحلالاوبأويذولاويذملاويملاةساحنةّيضابالاىري

كمعريغوأدمعنعناكءاوسبطرلاسجنلاةسمالع.ءوضولاضقتني

.*ءوضولاةداعإبفاعروأءيقهباصأنمقفيبلارمأل
:رداصملا

.409/1؛عماحلا:ةكربنبا.

.417/1447ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.324‹312/3؛125/2‹لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

يوضولاهنمبجيام[17]بابةراهطلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.
ءوضولايفءاجامبابفلالوسرنعةراهطلاباتك:يذمرتلا.113مقر4/1
.87مقر‹142/1«فاعرلاوءيقلانم

شجنلا

(عويب؛هقف)
اهءارشديريالوهوعيبلادنعهريغةعلسيفناسنإلاديزينأشجنلا
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.نمثلايفديزيفيرتشملاهاريلنكلو

نوديرتشملاعدخيوعيبملايفةبغرلاريثييذلاوهعيبلايفشحجانلاو

ْيبيللقأوأاهلثموأعيبملاةميقنمرثكأىطعأءاوسىارشلادصقينأ

.هریغهيلع

.زئاجفهريغهبزجعياننىطعأفءارشلادارأاذإامأو

وهناهتمیقىلإيهتنتلاهيفدازفاهتميقنودبعابتةعلسلجرىأرولو

عاقيإوءارشلاةدارإماهيإةحيصنلانمسيلهنأل؛ةحيصنلادارأولوشجان
.ررضلايفيرتشملا

اذكو«نايصعلايفاكرتشاكلذىلعهريغعمةعلسلابحاصًاطاوتنإو

.ةأطاومالبولويضروكلذباهبحاصملعنإ
.اهارتشااممرثكأبهتعلسىرتشاهنأبربخينأكشجنلابمئابلاصتخيدقو

يرتشمللنوكينأشيفطابطقلاويخامشلاوةكربنبانسحتساو
شحجاتلانيبةأطاومنعلعفلاناكوىارشلادنعكلذبملعيملاذِإرايخلا
.ةعلسلابحاصو

ملعءاوسييمثلاهحجراموهوءاقلطمعيبلاموزلةّيضابإلادنعراتخملاو

دربةعابتلانملصتتلاامهيلعو«نامتآيضارلاوشجانلاو«ملعيملمأيرتشللا

‹ةدايزلادرمدعبصيخرتلاناويدلايفءاجو.شجتنلاببسبنمثلايفدازام

.ىلاعتهللاىلإبوتينأشحجانلايفكيو

:رداصملا

.325/2مماحلا:ةكربنبا٠

.98/3‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.183/8‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ءاحتتساللا

(تاراهط.هقفر

.نيليبسلاةراهطبلطوهءاجنتسالا

.كلذنمعنامنكيمامةالصلاهيلعتضرفنمىلعمزالضرفءاجنتسالا

اذإالإةّيضابإلاةبراغمدنعاهمماشاموأةراجحنودبءاملائزجيال

ريثكوةّيضابإلاريغهزاجأو.ةقراشملانميليلخلادمحأرايتخاوهو«تمدع

بودتملببحتسمامهنيبعمحجلا»:يلاسلالاقو.قرشملاةيضابإنم

‹؛ضرخغللايدؤمناكراجحألانودءاملابءاجنتسالاىلعرصتقانمو...هيلإ

.«لضفللاكراتو

ءاقناللءاملابعبتُتمثعضوملانعةساجنلانيعفيفختلراجحألالمعتستو

.رثأيأةلازإوماتلا

.ةحئاروأنولنمرثأاهىقبياليحةساجنلانيعلاوزمكحلاطانمو
.ةساجنلالكلاوزببلقلانانئمطاءاجنتسالادحو

ةراجحلايفكتالوةساجنلالاوزةلعلانألفاضلملاءاملابءاجنتسالازوجي

.ءاملابءاجنتسالانماهعمدياللبىاملادجاولاهدحو

:رداصملا

.290/1291‹مماحلا:ةكربنبا.

.35لأسميبُأباتك:دمحأسابعلاوبأ.

.29/1-33‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.103‹102؛صلاخلابهذلا.95/1؛85/1؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.75/2-86‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.10/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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ةيجانلاةقرفلا

(ثيدحمالكلاملعءةديقع)

.ةيجانلاةقرفلا/قرف:رظني

لحن

ةلحنلالهأ

(يبرغم؛قرفءةراضح)

مامإلاةمامإدعباهيلعاورمتساوءةيضابإلائدابماومزتلانيذلا
فانصألمشيةّيضابإلاظفلنألمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

ريغجرخةيبهولاةّيضابإلا:ليقاذإثيحبءةيبهولاريغوةيبهولاةّيضابإلا
.راكنلاجرخةلحنلالهأوةوعدلالهأ:ليقاذإو.ةيبهولا

.ةيبهولاةّيضابإلامهةلحتلالهأاف

:رداصملا

.745/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.609مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج

لخن

ةليَخْنلالهأ

(قرف؛ةراضح)

ناورهنلالهُايابلزناهيفو‹ماشلاقيرطىلعةفوكلابرقةيدابةليخنلا

نبعادوو‹يعجشألالفوننبةورفةليَخْلالهأادئاقناكوءاهيلإاوبسنف
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نونلافرح

امياولتاقنأدعبةليخنلابامهعمنموادهشتسانيذللا«؛يدسألاةرثوح

.يلعنبنسحلاباحصأو‹ةيواعمباحصأ

:رداصملا

.2/314‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.146فاقتنملارهاوجا:يداربلا.

.59-4َةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

لخن

ةيضوحلاةلخللا

(نامُغءةعارزءةراضح)
ةلاجإاهسيليلاةيدضاعلاةلخنلالباقتيهفاذهبو«ىقسماهليلاةلختلا

.یقسمي

:رداصملا

.120‹107/17ء؛فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

لخن

ةيدضاعلاةلخللا

(نامعءةعارز؛ةراضح)

ةيدضاعلا/دضع:رظني

بدن

بودنلملا
(هقفلالوصأ)

.مزاجريغابلطهلعفبلطاموهبودنللا
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نونلافرح

هلباقيو«باقعهکرتيفسیلوباوهلعفيفناكامبودنملادحو

.هيزنتةهاركهوركلملا

امأويلوسرلاهيلعبظاوامفةنسلاامأفلفنوةنسىلإبودنملامسقنيو

.ابحتسمواعوطتاضيأىمسياموهو«تاعاطلانمهيلعبظاويملامفلفنلا

.نيدلابانواهتهکرتناکاذإبودنملاكراتبقاعيدقو

رومأمهنأىلإمهروهمجبهذفهبارومأمبودنملانوكيفةّيضابإلافلتحخاو

فالخلاودعيالو.هبرومأمريغهنأىلإنالجراولاوحتفنبسورمعبهذوهب

؛بابحتسارمأوباجيإرمأ:نامسقرمألانأنورينولوألاف؛ايظفلنوكينأ

«بوحوللوهرمألكنأنورخآلاىريو.رماوألالعفةعاطلاوءةعاطبودنلاو

.رمأهيفلاقيالفكرتلاىلعباقعلاهيفطقسأامبدنلانأو

بدتلاكابجاوراصبجاولابسبتلااذإبودنملانأىلإةّيضابإلابهذو

الهكراتنألبجاوبسيلهنأنالجراولاحجروةالصلايفةءارقلاةلاطإىلإ

.باقعلاالومثإلاهقحلي

ةيضابإلاىريذإأدبنعوطتلاموزلكابجاوبودنملابلقنيدقو
.ضراعلهضقنمثةلفانجحبمرحأوأمايصبعوطتنمىلعلدبلابوحجو

.ةنيرقهتفرصاذإابودنمبجاولاريصيو
:رداصملا

.30/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ181ق/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يدارلا.

.92‹ديحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

.467«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.104/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.49«لوقعلاراونأقراشم.218/2-219«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.602-605ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
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نونلافرح

رذن

رذن

(روذنءهقف)

.اعرشهيلعةبجاوريغةبرقفلكملامزتلينأوهرذنلا

ةرافكلابوحجويياوفلتخاوءةبوتلاهيلعوءاهلعفهلزوجيالفةيصعملعفب

.اهوجومدعةكربنباحجرو«هيلع
اهلثمماعطإوأمايةرشعمايصيهلهاهيففلتخادقفرذنلاةرافكاّمأ

.ةظلغملاةرافكلاكوأنيميلاةرافككيهوأمايأةثالثموصوأ
:رداصملا

.108‹102/2‹عماحلا:ةكرينبا.

.409/4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.40‹ءاهماكحأوةيصولا:دمحأهكبوأ.

عزن

عزل
(تالماعم.هقف)

.ةجاحلادنعهدالوأنمدلاولاهذخأييذلالالاوهعزللا

ريغمأاجاتحمبألاناكءاوساقلطممهضعبهزاجأفعزتلايفاوفلتخا
.*«كيبَألَكْلاَمَوتئأ»:8كهلوقل؛جانحم

اولاقفءةرورضلاوةجاحلابزاوحجلا«شیفطابطقلامهنم«مهضعبديقو

ةقفنلجاتحانإىثنأمأناكاركذغلابلاهدلولامنمعزللادلاوللزوجي
البمهنيذلاهلافطأوأهئاسنةقفنوأءاهنعٰيغتسيالةجاحلكلوأهسفن
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نونلافرح

عزتلاةحصلاوركذو.قولخملوأىلاعتهللهيلعبحاوٌقحءاضقلوأ«لام

:اهنماطورش
ركذلانمعزتينأب؛هنممهثرِإردقىلعةلادعبالإعزتلانوكيالنأ

.هنمعزتيامفصنىثنألانمو«رخآلانمعزتياملثم

هجايتحابامهرابخإونيتنيمأونيموُنينيمأداهشإنمعزتلادنعدبالو

تعزندقِنأويدلولامىلإجاتحميأدهشأ":لوقينأبدلولاملإ

.هیفهفرصتلبقيملوهيفلماعيملوهلدهشيملبيرنإو."اذكهنم

لبقهدقعىلعمدقيالفءةرورضللةصخرلاكوهفيوقريغعزتلاو

.ثراولاوأدلولاكلملالالخديىحعزتلاحصيالامك.العف

نمسئينإالإلجؤموألاحنيدهلناكنإعزنبألزوجيالو

واامدعمتاموأ«نايبالوهدحجوأهنیدمسلفانأکنيدنمهلاملیصحت

.هيلإلصويالوباغ

ىلعدلاولاقحميظعنايبلامنإوءلالاكيلمتبحجويال«كيبألَكلاَمَوتنآ»
لامناكولو«نبالااهيأكلامالوتنأنكتملكوبأنكيملوليأكلولا

ناكنإةقفنلاهدلوىلعبأأللضرفينأمكاحللنكيملهيبألاكلمنيالا

.هكلميلاميفةقفنلادحألضرفيالمكاحلانألءاريقف
:رداصملا

.385/2466‹؛عماحلا:ةكربنبا.

.148‹134‹116/14-118‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

قسحباب:نابحنبا.2291مقر‹768/2دلولامنملجرللامباب:هجامنبا*.

.410مقر‹142/2نيدلاولا
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لوقلاعرت
(هقف؛هقفلالوصأ‹؛ثیدحمالكلاملع:ةديقع)

ملعلانععوجرلا/ملع:رظني

عزت

نطولاعزن
(ةالصقفا

‹ماصمتلاهيفيلصيناكنطونعلودعلالجرلايونينأوهنطولاعزن

نوكيوريغىلإنطولاكلذنملاقتنالادارأنلنطولاعرنزوجي

.هریغنطولبق

ةيننأل؛لايمألانمجرخينأىلإمامتلايلصيهنإفهنطولجرلاعزناذإ

.نيخسرفلاةزواحباهعمنوكييحرصقلابجوتالعزا
ةرورضلاتنيعتاذإالإهعزنونطولاذاختاعنمىلإرمعميحييلعبهذيو

الإهبفأالو«ناطوألاددعتزاوجىلإليمأال»:لوقيوهفكلذلءةحلللا
.«ادلقموُارطضم

:رداصملا

.635/1-636‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.60مالسإلايفرفسلاماكحأ:ىيييلعرمعم.

.165/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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لزن

ليزتتلا
(اياصوءهقف)

ةلزنم«قوتملاهنباناكمهديفحلزنينأبلجرلايصوينأليزتتلا

يفهيبأظحلثمةكرتلانمذخأيف.ثاريملايفهمامعأمهنيذلاهبلصءانبأ
.بيصنلالث.ةّيصولاىمسيو.مهنيبمسقةوحخإاوناكنإو.ثاريللا

اذإحصتوتبنت؛اياصولارئاسمكحاهمكح؛ةيصوليزنتلاربتعيو

؛ااريمربتعتنأاقلطمزوجيالو.ثلثلااهعسيملنإصصاحتوءثلثلااهعسو

يهامنو؛بلصلانبادوجوممنبالانبالهللاباتكيفثاريملايفّقحالف

.قوتملابألابيصنلثع.ةّيصو
:رداصملا

.386/15‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.5/2؛یواتف:ميهاربإصويب.

لزن

لزانلاوىرقلاميرح
(نارمع؛ةراضح)

لزانملاوىرقلامرح/مرح:رظني

_ لرش

لزانملاقيرط
(نامُعءكارمعةراضح)

لزانملاقيرط/قرط:رظني
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نونلافرح

نيتلزتملانيبةلزنمال

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

نمف.رفكلاوناعإلانيبةلزتمال:اهبداري«نيتلزنملانيبةلزنمال
يٿلخدرفكلانمجرخنموةلاحمالرفكلايفلخدناعيإلانمجرخ

نموممكنموٌررفاكْمكنمفمُكَقَلَخيذلاوه:ىلاعتلاقءةلاحمالنامبإلا
.(2:نباغتلاةروس)

ملنإرانلايفهبحاصدلخيكرشوقافن:هيعونبرفكلانأةّيضابالادقتعيو

رانلاىلإيقشامإوءاَدبأةنحلاىلإديعسامإ:ناقيرفةرخآلايفسانلاف«بتي

دعسَويقَشمُهْنمفط:ىلاعتهلوقل«فئمويةثلاثةلزنمدجوتالوءادبأ

.(105.دوههروس)

يورخألالآملارابتعابرفكلاوناميإلانيبةلزنمدوجوةيضابإلاىفندقف
اولاقفيويندلالماعتلارابتعاباهوزاجأو«(رانلاوأةنحلا)ناسنإلاريصمو
.كرشلاونامبإلانيبقافنلاةلزنع

:رداصملا

.384‹(قحلملا)نيدلالوصأ:نيروغبت.

.40‹(يشكيودسلاةيشاحمامتإ)؛تانايدلانتمىلعةيشاح:فسوييبصلل.

.395-397«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.365-370ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.198ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.63-64ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.164ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.80-83‹يبعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيياهيشلا.
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نيتلزملانيبةلزللا
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

بكترملاملسملابصتختو.كرشلاوناعيإلايلزتمنيبقافنلاةلزنميه

ادُحوملبءاکرشمالوايفومانمۇمنوكيالفضئارفللعيضملائابكلل
.لمعقافناقفانماضيأىمسيو«نيدّحوملاماكحأهيلعقبطنت

ةيآلالولدمىلإنيتلزنملانيبةلزنملاحلطصعذحخألايفةّيضابالادنتسا

هللابذلا:ىلاعتهلوقيف«لزانمثالثىلإسانلاتفّنصىلاةعركلا
نينموُمْلاىلعهللابووتاکرشمونيکرملِتاَقفاَُمْلاونقف

.3:بازحألاةروس)اميرروفهللاناكوتاَنوُملاو

مملاومأظفحنمنيدحوملاماكحأايندلايفمحلةلزنملاهذهباحصأف

يهفةيالولاالإةنفادملاوءةثراوملاوةحكانملازاوجومهضارعأومهسفنأو

.يفوملابةصاح

الإنيتلزتملانيبةلزنملاحلطصملامعتسايفةلزتعملاعمةّيضابإلاقفتيو

نيب«قسفلايهءةلزنمدوجوهبنونعيةلزتعملاف؛هلولدميفاوفلتخامهنأ
نودصقيفةّيضابإلااًمأو.كرشلاىلعهنورصقييذلارفكلاو«ناعبإلايلزم

.كرشلاوناعإلايلزتمنيب«قافنلاةلزنمدوجوهب

ةيمستنممهفقومزييمتلحلطصملااذهاومدختساةّيضابإلانأظحاليو

بهاذملانعو.كرشلابمهيلعاومكحنيذلاجراوخلانع«ةريبكلابكترم
.انمؤمهربتعتيلاىرخألا

:رداصملا
.60/2-61‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.381‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.
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نونلافرح

.167ةمغلافشك:يوكزإلا.

.8‹(يشكيودسلاةيشاحمامتِإ)«تانايدلانةمىلعةيشاح:فسويىعصللا.

.333«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.89-90ةۇلۇللاحرش:يحخامشلامساق.

.361ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.178ءةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.314‹«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.164َةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.306«سورمعخيشلا:انهميدعسلا.

.75-80‹يجصللاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحناهيشلا.

لزن

لوزللا
(ثيدح؛مالكلاملعءةديقع)

لزشي»5هلوقلثم‹ةيثيدحلاصوصنلاضعبيفدراولایلاعتهللالوزن
م نيحآلالللثلثىقَنيحايلاءاَمّسلاىلإهيَلكىلعكرابر

هتکئالمضبلوزنىلعلمحُي۳«...بيحسينويْنَملوق
برىلاعتةكرحلاولاقتنالاعملالو‹باذعلاوأةمحرلابنييرقملا

.صقنلكنعواهنعنيلاعلا
:رداصملا

.ظ64/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.74«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.170/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.
تاواَمُسلاروُهللا:هلوقيف[26]باب‹حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*

نمةالصلايفءاعدلابابءةعمجلابانك:يراخبلا.868مقر4«ڳٍضْرألاو
.1094مقر‹384/1‹ليللارخآ
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لوزللا
(تاراهطءهقفر

اهتقونعةأرلاضيحمايأددعناصقنوهبرغملاةيضابإدنعلوزللا

.ضيحلافتاقوألاتوبثبمشوقىلعءانبءتاتعملا

هيفنوكييذلاعولطلافالحىلعنيترع.لوزتلايفلاقتنالانوكيو

.تارمٹالثب

؛سماخلامويلايفرهطلاتأرمثمايةّنسضيحلايفةأرماتقوناكاذإف

اهّنإف«سماخلامويلايفىلوألاةّرلالثمكرهطلاروهظرركتةيناثلاةّرملايفو

.ةّيسلاكرتتوءاهضيحلاتقوةسمخلاذحأت

ةدايزعولطلانأل؛لوزنلاوعولطلانيبتقرفامنإو»:يخامشلالاق

كلذلوءلوزنلايفةنقيتمةدابعكرتتالاُهألهفالخبلوزنلاو...ضيحلا

.«مهضعبدنععمحلالقأوهو«نيترع.لزتتاإانلق

:رداصملا

.233/1236‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

237/1‹عرفلاولصألالماش.315/1ءليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.دعبامف50/4‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.357/1‹يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

 لرن

مالسلاهيلعیسیعلوزن

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

تامالعىدحإالياسیعلوزننأىلعلدتةريثكثیداحأتدرو

دُثعةاينارأ»:لاق8هللالوسرنعقطرمعنباثيدحاهنمءةعاسلا
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امنسْحأكةّملهلالمَانمىرامنسْحأكمَآالحرترفبنك

فوطهَْيَلُحَرققاوعىلعاكتماَرَيهواَهَحَردَيملاسىر
نكلو«*ْمالسلااَمِهيلَعمَيرَمنبحسم:يلليقف؟اذَهنمتاسفهةَعكلا

:نأيامبسحءهيفنوهتابثإنيبةّيضابإلافلتخاكلذعم

هلوزنتابثإلإشيفطابطقلاوعيمجنبورمعومكحمنبدوهبهذي-]

ةروس)ةعمعهاوو:لاعتهلوقلیلدبةعاسلاتامالعنمةمالعك

یسیعلوزنباولاَقفءاةمالعيأ(ةعاسللملَعلهنإو):ةءارقىلع‹(61:فرخزلا

.اروجتعلمنأدعبالدعضرألاالعو‹لاّجدلالتقيل«نامزلارخآلكا

دعبيالمالسلاهيلعانيبننأملعا»:جراعملايفلوقيوهنودريالولَاىسيع

.«ىلاعتهللامهمحرانباحصأدنعحصيمللَاىسيعلوزننمانموقهاورامف

.اهلهجعسييلاتاينظلانمةلأسملاو

:رداصملا

.114/13ريسيت.ظ118ظ17‹(خم)تالاؤسلاةيشاح:بطقلاشيفطا.

.1/92:حيحصلاعماحلاحرش.1/52ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.
.68ء1/67‹یواتف:میهاربإضويب.

.165-166‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.
.329‹328ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

:يراخبلا.54مقر20/1ءايوَرلايف[8]باب«حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيرلا*
.5562مقر2211/5كعحلاباب«سابللاباتك

لرش

لزاونلا

(هَقف‹ةراضح)

.لزاونىلععمحبوةلزانلا
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يفالوباتكلايفنكيملاممتاثدحتسملانمسانلاىلعًارطام:يه

مكحلاداجيإوداهتجالاىلإءاملعلاٌرطضيف؛نيملسلملاراثآيفالوةّنسلا
.ةيلكلااهفادهأوةماعلاةعيرشلادصاقلبسانللاىيعرشلا

لزاون»:لثم«لزاونلايفةّلقتسمبتكلركبملاروهظلابةّيضابإلاريعدقلو
ءاطوطخملازياليذلا‹«مارحلاولالحلايفمهلئاسمومهماكحأيفةسوفن

ياشلانرقلايفةسوفنلهأاهلسرأةلئسأىلعةبوجأنُمضتيباتكوهو

دبعنبباهولادبعنييمتسرلانیمامالاك؛خیاشمدعىلإننيبرجحلاثلاثلاو

امحلنيذللاو‹(م871-793/ه258-177امكح)حلفأهنباو«نمحرلا

.ءازجأةعبسيفعقت«مهرصعلزاونيفةلقتسمةبوحأاًضيأ
:رداصملا

هلك(خم)حلفأوباّهولادبعنيمامإلاتاباوج:حلفأوباّهولادبع.

هلك‹(يالط.حت)ةسوفنلئاسم:حلفأوباهولادبع.

هلک(خم)مارحلاولالحلايفمهلئاسمومهماكحأيفةسوفنلزاون:خياشللا.

.39«نيبمتسرلاةّمئألارابخأ:ريغصلانبا.

هلک‹(خم)ةسوفنلزاونبيترت:بطقلاشيفطا.

.179-181هةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

یوزن

ةيناوزللا
(نامُع؛قرفةراضح)

ىرتوءةيعرشلاةسايسلايفةيركفةسردميهو.ىوزنةنيدمىلإةبسن

نييناوزتنلانمضعبلانكلوءاطحختلصلامامإلالزعنُةيقاتسرلالثم

نُلإءةيعرشرظنةهجوالىسومنبىسوماھادبأىلاتارربملانأنوري

ةصاخبو«نيملسللاةرواشممدعوهو«لزعلايفىسومهعبتايذلابولسألا
دادبتسالانماغونقلخ«يكزإءاملعىلعهراصتقاو«مهريغوىوزنءاملع
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نمنومطخيال(ةيناوزلا)مهنكل.(ايرازن)البقاًرايحناربععاو«يأرلاب
يفاميقتسمناكنإالوصخشلانوربتعيو«ىسومنبىسوميأرحّحصي

نًماربتينممنوأربتيتقولاسفنيفاضيأنكلو«مهتيالولهأنمومهرظن
.كلامنبتلصلا

وأكلامنبتلصلاىلوتينممهنيبنوكينأنوعناميالنويناوزنلاو

.یسومنبیسومنماربتيالوأ«فقي

ماعيصورخلاكلامنبتلصلامامإلالزعدعبةرشابمركفلااذهاشن

؛يدنكلابرعنبحورنبدمحم:لئاوألااهداورنموم886/ه3
دئار(م10/ه4ق)يمدكلاديعسيِبُأةمالعلااخيشامهو«دشارنبىقشمرو

هذهيفاصيصخهفلأيذلاةماقتسالاباتكبحاصوهوةيناوزنلاةسردلل

.ةيقاتسرلاةسردملايفةكربنباريظنوهوءةيفالخلاةلأسلملا

(م1114/ه508:ت)يدنكلاميهاربإنبدمحم:ةيناوزنلاءاملعنمو

ةلودمايقىلإءامتناواحلطصمةيناوزنلاترمتساو؛عرشلانايببحاص

يصقشلاديعسنبسيمعمجامدنعم1624/ه1034ماع«ةبراعيلا
.يبرعيلادشرمنبرصانمامإلاةمامإىلعنيينامعلا

ال«ىسومنبىسوموكلامنبتلصلامامإلاىلعمكحلايففالخلاو
هيلعةيدقعلاماكحألاقيبطتو.ةمامإلاومكحلايفيأرةلأسمنوكينأودعي

.لمتحتالامعئاقوللليمحتو«صوصتنلايفديدسريغداهتجا
‹ياوزنوهنمقاتسرلالهأنمكانهفءايفارغجءامتناتسيلةيناوزنلاو

.يقاتسروهنمیوزنلهانمكانهو
:رداصملا

.221/3-222عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.50ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.287-283ةمغلافشك:يوكزإلا.
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.349‹340‹338‹213‹212‹145/1‹نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا

.159/2‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا

.65؛نامُع:دّمحميرجحللا0

.(ةرضاحم)«يصقشلاديعسنبسيه:رصانيعباسلا

Wilkinson, The Imamate Tradition of Oman ®

باستنالا

(تاراهط.هقف)
وأمدلااهبرمتسييلاةأرمللنوكيةالصلاتاقوأورهطلايفباستنالا

ماتناكةئدتبماهضيحتقونماهرهطتقوفرعتاليحاهدواعي

.تاملسملاىدحإىلإفالإوءاهيلإةبارقءاسنلاًدشأىلإبستنتفةداتعم

رهطلاتأرفءةتسوأمايأةسمخمدلااهبمادفاهضيحلوأةأرلاتأراذإف

ةرشعمتتێحيلصتولستغتامفإفمدلابتفدرمثءالثممايأةعبسهبتلصف
ءةالصلايفاهتقونعاهتبيرقلأستنأكلذعموءاهتبيرقىلإبستنتمثمايأ

يلصتولستغتاهنإفرثكأتلاقنإو«ضيحللىطعُتاهنإفمايأةرشعتلاقاف
بستنتكلذكو.اهتقوبهيبشاهتبيرقتقونألل.اهتبيرقالتلاقاممتتىح
.اموينيتسرهطلااهبماداذإ

.ةالتبماهدعبنوكتمثةنساهتييرقىلإتبستناراظتنالادعبمدلااهبىدامتاذإ

لبرهطلارثكألادحلعجيالنملوقىلعرهطلايفباستنالاىتأتيال
.ضيحماياةرشعرهطدعبدجُومدلك

.قرشملاةيضابإهيلعو«بيبحنبعيبرلالوقوهو

:رداصملا

.225/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا®

.305/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا®
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.88/4-89‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.357/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

بيوغلابسانملا

(هقفلالوصأ)

بيرغلابسانملا/برغ:رظني

لسرملابسانلا
(هقفلالوصأ)

مهنعهبتعفدناوءتابعلاةحلصمهيلعتبّنرتفصووهلسرملابسانلل
ءيشيفهسنجبالوهنيعبفصولاكلذرابتعاعراشلانمملعيملنكلو.ةدسفم

.حالصتسالابوءةلسرملالاصملابهنعربعيو.السرمناكف؛هؤاغلإالوماكحألانم

لسرملابسانملابدصقف‹روهشملافالخىلعيخامشلاردبلادرفناو

‹مكحلابيترتبالوصنلابالهرابتعاتبثيملامهنأبهفّرعو‹ىغلملابسانلملا
بسانموهف؛عامحلابناضمرةمرحكهتنلنيرهشمايصىوتفبهللثمو
مدععراشلانمملغنكلوءةبقرقتعمهرجزيالنيذلانيفرتلارجزدصقل
.ءاغلالاىعمرابتعالامدعبدصقيوهف«هرابتعا

مهرداصميفدحجالو«لسرملابسانمابليلعتلازاوجنوريةيضاباإلاروهمجو
.مهئاهقفتاداهتجايفهلاديسحجتدحجامنإو؛لصألااذهايفاواليصفت

مقدحجو-هللامهمحر-باحصألابهذمتلمأتاذإو»:يملاسلالاق

لديملنإويأالمحبهيلعلدالهبنوللعيوبسانملانمعونلااذهنولبقي
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حلاصملارابتعاىلعةلادةيعرشلاةلدألانإف«هسنجوأهنيعبهرابتعاىلع

.لسرملاسايقلاالإ

:رداصملا

.75/2-76«فاصناإلاولدعلا؛نالجراولا

.577(جاويتلا.حت)فاصناإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا

.185‹142/2-145«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا

.314-316‹لوصألالوصف:نافلخيبايسلا®

.716-717ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

(ةلاقم)29-40ىاملعلاوةمئألانيبةقالعلا:نمحرلادبعيلاسلا

(يبرغم‹تايمست‹ةراضح)

هذيملتىلإخيشنمورخآىلإملاعنميضابإلابهذملايفملعلاةياور

.نيدلابسنبتفرعةلصتمةلسلسءاملعلاكثئلوأعومحبنمتلكشتثيحب

دیزنبرباجنعةعيركيبأنبملسمةديبعوبأ:نيدلابسنةلسلسةياههو

.ههللالوسرنعمهيلعهللاناوضرةباحصلانع

.بهذملاهنعىورييذلادهتجلاملاعلاىلعرصعلكيءاملعلاقفتيو

:رداصملا

.تاباوخباوريسلا:نامعءاملع.

.35/1ربتعملا:يمدكلا®
.578-584‹(نيملسملانيدةبسن:ييورابلا1920دمحم)‹ريسلا:دىجأيحخاّمشلا®

.×[۷ءةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا®

.200/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا®
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خسنلا

(هقفلالوصأ)

.اتباٹناکلهالول؛هنعرخأتمعرشبقباسمكحةلازإ

‹يلقعلامكحلاعفرف؛عرشلابتبثمكحىلععقينأخسنلايفطرتشيو

.اخسنةيلهاجلاتاداعتلطبأىلاماكحألاضعبىمسيذلا

عفرينأو؛خوسنملانعارخأتموالصفنمنوكينأخسانلايفطرتشيو

.اخسنربتعتالصيصختلاوةياغلاوءانثتسالاف؛ةيلكقباسلامكحلا

.اقافتاةوالتلانودمكحلاخسنةّيضابإلازاجأ

؛مكحلانودةوالتلاخسنوءاعممكحلاوةوالتلاخسنمهروهمجزاجأامك

.ناثلااوعنمولوألايفاوفقوتنيذلانامعةمئأضعبلافالخ

؟هللابكرشأدقفكلذمعزنمو؛رابخألايفخسانتلامهدنعزوجيالامك

ولو.نوکیاللوقيمثنوکیهناءيشنعىلاعتهللالوقينأحصيالذإ
.ىلاعتهللاىلإبذكلاةبسنمزللكلذانزجأ

؛ةيلقمعلارومألاييخسنلازاوجمدعيخامشلاردبلاويالجراولافاضأو

.اهفالخبنأالعرشلانأل

خسنو«نآرقلابةنسلاخسنوءةنسلابةنسلاو«نآرقلابنآرقلاخسنزوجي

.رتاوتملابداحأآلارابخأوتاحألارابخأبداحآلارابخأو‹ةنسلابنآرقلا

امك.ةكربنبالافالخءداحآلاربخبةرتاوتملاةنسلاونآرقلاخسنزوجيالو

.يياثلاةينظوءلوألاةيعطقلسايقلابصنلاخسنزوجيال

.سكعلازوجيامك«قوطنملاهلصأءاقبممةقفاوملاموهفمخسنزوجيو
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خسنزوجالو‹؛كنودبوءقوطنملاهلصاعمةفلاحخملاموهفمخسنزوجيو

موهف۱نودلصألا

:رداصملا

.596/2؛48‹46‹44‹42‹29/1‹عماحلا:ةكربنبا.

.209/2ىايضلا:يبوعلا.

.107‹(خم)‹تالاۇسلا:يقوسلا.

.161/1-167«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.15‹قئاقحلا:يداربلا.

.471-485‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.38/1‹عرفلاولصألالماش.533534‹367/14‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

راونأقراشم.289-281293-277283-278؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.232‹231ء«لوقعلا

.219-227ءلوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.14؛ٹیغملاحتف:دمحيرهطم.

.دعبامف9ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:یفطصموجاي.

يسن

نايسنلا

(هقفلالوصأريسفتمالكلاملعءةديقع)

:نيعونىلإمسقنياحالطصاو.ظفحلاوركذلاٌدض:ةغلنايسنلا

ءاقافتاهيفروذعموهوہبنمندأبهبحاصهلهبتنیاموه:لوهذنايسن=
اقلعتموأ؛مایصوأةالصنايسنكىلاعتهللاقوقحدحأباقلعتمناكولو

نعزواج1ن«::لوسرلالوقلءةعيدووأنيدنایسنکفتابعلانوح

.*هلعاوههرکتسااَمَوناَيسَنلاَوًاطَحلايأ
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ضارعالابنوکیيوبثولوهبحاصهلهبتنيالاموهو:لهجنایسن-

هنعجتنييذلايرورضلاملعلانمهّضرعمَفلكملامزلياًمعلامهإلاونواهتلاو
ةفرعملهج:داقتعالاةلثمأنمف؛لمعلاوداقتعالايفهلابو«بحاولمععييضت

مايقدعبملعلانعحارهنأل؛اقافتاكلاههبحاصفءَهلوسرةفرعموىلاعتهللا

هتعيرشبلمعلابهللالإبّرقتلاكرت:لمعلانعضارعإلاةلثمأنمو.هيلعةّجحلا

َنيذلاإل:ىلاعتهللالوقيفنصلااذهيفو.بتيملامكلاههبحاصو؛ايفوارمأ
مهمْويءاقلاوستامكْمُهاَسنَتٍمويلافايندلاةايحلامهنرغوابعلواوهلمهيداوذحنا

.(51:فارعألاةروس)نوُدَحُْحَياتاياوناکامواذه

.قلخابةمحررذعلاهبعفرنإولاومألاهبلحتالهنأنايسنلامكحو
:رداصملا

.135/1مماحلا:رفعجنبا.

.346-345/1‹عماحلا:ةكربنبا.

.85/5‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.ظ8/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.
.349/16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.458-459«‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.134-137ءةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

.619-617ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.2043مقر‹659/1ەركملاويسانلاقالطباب‹قالطلاباك:هجامنبا*.

بصخن

باصللا

(ةاكزءهقف)

باصن:عاونأىلعوهونملقأيفةاكزلابحتاليذلالاملارادقم
:كرتشملالالاباصنو؛ثرحلاةاكزباصنوماعنألا
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يفنيبموهامك«نوعبرأمتغلافو«سمخرقبلاولبإلايفباصنلا-

لامامكحيفيهفلحفلاوبلحملاوىعرملايفةكرتشمماعنألاتناكاذإ

نإفكلذل.ةطلخلاببسباهكالمددعتنإودحاوكلامهكلتعبيذلا

.اهعومجمعببسحمياهيفباصتنلا

تغلباذإليقو.امناهمأنعتنغتسااذإ«يشاوملاراغصيفةاكزلابج

.نيرهشليقوءارهش
لیصاحملانمرخدیوتاتقياملكيفةاكزلابحب:ثرحلاةاكزباصن-

لاطرأةسخعاصلاوعاصةئامنالثيهو؛قسوأةسمامياصنوءةيعارزلا

.ىوزننانمأنمنمفصنوهيدادغبلالطرلاو.ةيدادغبلالاطرألابثلثو

كلذبوءامارغنيسمخونيمارغوليكبزرألانمعاصلايليلخلادمحأددحو

.امارغوليكرشعةسمخوريطانقةتسزرألانمقسولايواسي
مويُهَقَحاوئاءوإط:ىلاعتهلوقلفافحلادعبرامثلايفباصنلاربتعيو

.سابيلادعبنوكيامنإداصحلاو«(144:ماعنألاةروس)هداصح
ريغيقوارانيدنورشعككسلملايفبهذلاباصن:نيدقنلاباصن-

.مهرداتئامةضفلاباصنوءالاقثمنورشعككسللا

امارغنيناتوةسمخيواسياهبةيدقنلاقاروألاباصنىليلخلادمحأردقي
.ةضفلانمامارغنيعستوةسمخوةئامعستوأبهذلانم

نوعستوثالثككسلمابهذلاباصننأىلإضويبميهاربإبهذيو

ةتسوةئامتسةضفلاباصنومارغةئامككسلملاريغباصنو«ثلثوامارغ

؛طسوريعشةبحنيعستنزووهلاقثملانأىلعءانب؛نيثلثوامارغنوتسو
رانيدلانألكلذكةبحنيناثوعبرأنزورانيدلانأو«نيفرطلاةعوطقم

.يلكبكلذيفهعباتو.كيكستلابهنزوصقنلاقثم
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نازيم.ريعشلانمةتوافتمعاونأنزوبةجيتنلاهذهليصحتيفدهتجادقو

.صاصتخالالهابانيعتسم«صيرت

.هنعامثالكزجعاذإباصتنلالامکتسالرخألاىلعةضفلاوبهذلانملكلمحي

؛بهذلاهيلعلمحيالصأةضفلارابتعانمنومدقتملاهررقامىلعءانب

.ةيدقنلاقاروألاموقتيفاهرابتعاىلإضويبميهاريإبهذ
وههنألحيحصلاوهو«بهذلاوهربتعملانأىلإيليلخلادمحأبهذامنيب

.مويلادقنلالباقمييربتعملاديصرلا

ءاهريغوأةراحتييفطلتخملالاملاوكرتشملالاملا:كرتشملالالاباصن

يفهبلومعملاو«بحاولاردقلاوباصنلايفدحاولجرلامةلماعملماعي

:رداصملا

.620/1؛عماجلا:ةكربنبا۰

.اهدعبامف176؛عضولا:ييوانجلا.

.31/2(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.51‹47/2حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.232‹228-225‹صلاخلابهذلا:بطقلاشیفطا.

.219/1-220«ىواتف:ميهاربإضويب.

.239/1286-243‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.158/1‹يركبلایواتف:نمحرلادبعيلكب.

.ةظحالم:ميهاربإيالط.

.1386مقر527/2‹منغلاةاكزبابقةاكزلاباتك:يراخبلا*

.

راصتنالا

امديدستنمعنتمايذلا‹نيدملالامنمنئادلاذحخأينأوهراصتنالا
.هملعريغنمةيفخ«هنيدردقءاملظوةلطاممهيلع

- 1001 -



نونلافرح

ةلأسع.ءاهقفلادنعةروهشمةلأسملاهذه»:يلكبلاقرفظلاباضيأىمسيو

هذحأاملثمهنمذحخأتنأكلفلاعبرفظتفاقحملاظكبلسينأكلذورفظلا

.«روجأمتنأوتفلحكفلحتسانإو«تركنأكبلاطنإفملاظلاكنم

:رداصملا

.522/2‹(شماه.يلكبقيلعت)«لينلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.43/9؛37‹11/3-12‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.231/14-234«لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

282/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

صصن

صنلا
(هقفلالوصأ‹مالكلاملع)

اميأ«هروهظلهانعمريغلمتحيالامىلعةلالدللصنلاحلطصملمعتسا

.مکحملانممسقوهو؛هَّنطابهّرهاظو«هليزتتهلیوأتناک

ىصقأىلإنايبلايفعفرام»:هنأةّيضابإلارداصملايفهفيراعتتءاجو

.«الصألامتحاهيلإقرطتيالف«هتياغ

‹عطقىلعناعماةدافإبلالقتسالاصنلانمدوصقملا»نأيداّربلاحضوأو
.«تالامتحالاكلاسمعاطقناوتاليوأتلاتاهجماسحناعم

هنألهفلاخنمقيسفتو«داقتعابوجوو«هلولدعبٌعطقلاصنلامكحو

رخآعم.ثبشتالوسايقهعمحصيالفنتاهتجاللعطاقولامتحاللعفار
.ادحاوعمالإلمتحيالذإ

:رداصملا

.107(خم)ءةلكألا:ىسومنيداحن.

.3/19ءايضلا:يبوعلا.
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.1:40«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.8124(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.ظ6‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.و1/147(خم)‹قداصلاثحبلا:يداّرلا.

.251ءلوقعلاراونأقراشم.1/169«سمشلاةعلط:يلاسلا.

.419-422ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

لصن

لاصتنالا

(تالماعم.هقف)
2££

.ةقدصلااللاصتنالاةينىلعءارقفللتيطعأ

؛يصوللالتاقلوملسملاريغلحصتو‹ةزئاجثراولللاصتنالابةيصولاو

.نيدلاةلزتع.امالءةيصولابمهصخاذإێغللو

يخغلللحتالف‹صيصختنودسانلالاومألاصتنالِءيشبىصوأنإام

:رداصملا

.511‹476/4-481‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.150‹(خم)تئارفلابیترت:ومحیسومواباب.

.42ةّيصولاليلد:يلماكلا.

قطن

قوطنللا
(هقفلالوصأ)

‹؛روكذمللامكحنوكييأءقطنلالعيفظفللاهيلعلدامقوطنللا

.هلاوحأنمالاحو
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ريغىلإو«نيمضتلاوةقباطملاكظفللاهلعضواموهو«حيرصىلإمسقنيو

وأقدصلافقوتدوصقموهوءاضتقا:ىلإمسقنيومازتلالاوهوحيرصلا

ناكليلعتللنكيملولمكحبنرتقمدوصقموهوءاعإىلإوهيلعةّحصلا
.هنمدوصقع.سيلاموهوةراشإىلإوءاديعب

هنعربعيذلايلاسللافالحخ‹نيملكتللاروهمجهيلعراسيذلاميسقتلاوهاذهو

.فانحألاميسقتنيعوهوهئاضتقابلادلاوهتراشإبلادلاوهترابعبلادلاب

:رداصملا

‹(يجاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.36«لدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.419-38

.ظ68-و68للاحتف:شيفطا.

.255/1-258«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.57-58«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.451-453ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

رظن

رظتنملايدهم
(مالكلاملعءةديقع)

رظتنملايدهملا/يدهملا:رظني

رظن

رظنلا

(ةفسلف؛هقفلالوصأمالكلاملع)

قيرطلاوهوءليلدلاهنملدييذلاهجولانمةلاللاوققركفلاوه

.حيحصلاملعلاىلإيدؤملارمثلا
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:يهرظانلاطورشو

.ازيممالقاعنوكينأ-1

تصعمجأاموءةعيرشلالهأهيلععضاوتاموىاملعلاقيرطفرعينأ2

.ةّمألاهيلع

.ادلقمنوكيالنأ3

اظناكالإوءاملعهّرظنناكطورشلاهذههلتماقتسااذإف

:اهنم«تارابتعاقفو«ةديدعماسقأىلإرظنلامّسقدقو

اللّوألاف:ةعيرشلاعورفيفرظنلاوءةعيرشلالوصأيفرظنلا-1

‹مئاغهيفبيصلافيناثلااأ.نيدلانعجورخلاىلإوأقلاىلإالإيدؤي
.لاسئطخللاو

الفيناثلااأوءةّجحوربتعمفلوألااأ:ةماعلارظنوءاملعلارظن2

.هلرابتعا

ناكنموءالقعهبجوأنملافالخعرشلاةهجنمرظنلاةّيضابإلابحوأو

.لاؤسلاهمزلارجاعناكنمو«؛ثحبينأهيلعبجورظنللالهأ

:رداصملا

.27/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.و12‹(خم)ءةنوزخملافحتلا:عيبرلاويأيتازللا.

.ظ21/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.26100‹(خم)؛تالاؤسلا:يفوسلا.

.21‹قئاقحلا:يداربلا.

.62‹(خم)‹نيجوملامظاعت:زيزعلادبعييمللا.

.126-121ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
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ىلاعتهللاىلإرظنلا
(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

اهنمةريثكناعملمحوةيؤرلانممعبرعلامالكيفرظنلا :

اإلاقفموُحْلايففَةَرظََرظَفلط:ىلاعتهلوقكةيؤرلاوهو:نيعلارظن-1

لوقک«ققحتتلنإوةيؤرلاةلواحمعموأ.(8889:تافاصلاةروس)ميقس
.هرأملفاذكىلإترظن:لئاق

.رمألايفترظن:كلوقك«ركفوةربعولمأترظنوهو:بلقلارظن2

.انمحرايأءانيلإرظنامهللا:كلوقك:ةمحرلارظن3

.اهلباقتيأ«نالفرادرظنتنالفراد:ملوقوحنةلباقملائعم4

ةروس)مكرونمسبقاًنوُرظنا:ىلاعتهلوقكراظتنالاعع5

.(13:ديدحلا

قايسلابسحهتافصبقئاللاىعملاىلعلمحف‹ىلاعتهللاىلإرظنلااًمأو

اهر'ىَلاةرضاذويهوجو:ىلاعتهلوقريسفتلثمهيفدراولا
لوخدوهتمروهباوثرظتنتيأ«راظتنالاب(2223:ةمايقلاةروس)ةرظا
اهضعبطابتراوءنآرقلايآيفدوهعلملاماجسنالا»:يليلخلادمجلوقيفتن

سانلاتمسقتايآلاناف.راظتنالابرظنلاريسفتبلإنوکیال«ضعبعم

...ةقرشموةجهتبميأ؛ةرضاناههوجوامهادحإ:نيتفئاطىلإذئموي

...ةرهفكمةحلاكيأةرساباههوجوفءااوحأيفاملةنيابمىرخألاو

هتئجلوحخدوهللاةمحرلهذهراظتناوكلتروسلباقمهوجولاهذهةراضنف

نيبلصولااذهعطقتلةيؤرلابانهرظنلارّسفولو.باذعللكلتعقوتبلباقم
.«اهماجسنابهذوءاهطابرككفتو‹تاياآلا
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:رداصملا

.226/3-231‹حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا.

.444/4‹ريسفت:مکحنبدوه.

.122‹116-117‹111/2يايضلا:ىتوعلا.

.378/1-379«زجوملا:يناكلادبعرامعوب.

.76/1«تاهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و48/3.ظ30‹و7/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.26/5-40«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.(رابحنز.ط)486/14ءدازلانايمه.427/15-428ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.197-190ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.424348غمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

.146-147‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.302ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.155-156‹147‹64ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

هدابعىلإهللارظن

(مالكلاملع‹ةديقع)

:نيينعع.دريوهفظنااهبىلاعتهللافصّنييلاتافصلانم
عملاىلعالءهنعنوبيغيالوهيلعنْوُفْحَيالمهأوهقلخلهللاةدهاشم-

.مهسفنأنمهنوفلأييذلا

.هدابعلهللانمةلصلاوةمحرلاوةفأرلا-
اعهقلخبىلاعتهللاهيبشتلةمهوملاتافصلالکةّيضابإلالوؤياذهلثعو

.هدابعهللااببطاخيلاةيبرعلاةغللاهزيحتامو«يحلإلالامكلاقفاوي
ال:هانعم«77:نارمعلآةروس)هَةَمايَْامويمهبلُرظنَبالو:ىلاعتهلوقف

.هتمحربمهيلإرظني
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:رداصملا

.294/1ريسفت:مکحمنبدوه.

111/2٠ءءايضلا:يبوعلا.

.368/2‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

مظن

ةبارعلاماظن

(يبرغمةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنةراضح)
ةبازعلاماظن/بزع:رظني

معن

ةمعنلارفك

(ثیدح؛ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

معن

ةمعنلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

.ةمعتنهتاذيفهنإف«تبقاعدمحتمولو«لالحوهاتهبعفتنياميه

نأامعاز‹dتبقاعدمحتمئالمرمأاهنأبةمعنلافّرعينلفلاخمريسفتلاهو

سيلوماقتناوءازجنعضوعهنألءةمعتىميالرفاكلليطعأا

:رداصملا

.138/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.536/11-537«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب٠
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ةيثافنلا

(يبرغم؛قرف؛ةراضح)

مامإلانعقشنايذلاثافنبفورعملايسوفنلارصننبجرفىلإبسنتةعامج
ةعومحجبيفهدقتناو(م871-823/ه258-208مكح)باهولادبعنبحلفأ
.اليوطةقرفلاهذهرمتستملو«ٹيراوملاوتادابعلابةقلعتملالئاسملانم

درجبثافنلاءارآنأرمعمىييلعمهنمنيرخأتملانيثحابلاضعبىري
.اهتاذبةمئاقةقرفلكشتليقترتالملاعلةيدرفتاداهتجا

:رداصملا

.38110مالسإلاءدب:مالسنبا.

.142-136ءَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.20‹19‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

.82-1/77خياشملاتاقبط:ٰييجردلا.

.282‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.275-2/256ةيضايرلاراهزألا:ينيورابلا.

.80هقزکرمةساردةّيضابإلا.304-311ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.20َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.115‹114ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
.253305‹121ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.
.244-248ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.
.98-97/1‹مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا.

.6731مقرةمجرت‹(جمدمصرق)برغلمسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

ذفانلاقيرطلا

(نامُع؛نارمعةراضح)

ذفانلاقيرطلا/قرط:رظني
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ةذفانلا

.صاصقاهيفبجيالو.اضيأهجولايفنوكتامنأيدنكلاَركذو.ذفنملارُحص
ةيدلاثلثاهيفبجاولاشرألاو

:رداصملا

.217-216/41ءفّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.15/15‹لينلاحرش:شيفطابطقلا.

سن

سافنلا

(تاراهط.هقف)

«همايأتدازضيح»هنأبييمثلاهفرعو.ةدالولابقعجرخيمدسافنلا
اهمزليملةرشعلامتتملنإف؛حيحصلاىلعمايأةرشعسافنلالقأو

راظتناو.اموينوعبرأرثكألادنعهاصقأو.ةدحاوةعفدهلقأ:ليقو.لسفلا

.ةليلومويهعباوتوماياةئالثهمد

مويلوأيفولورهطلاتأرنمف«سافنلالقألاًحيليلخلادمحأیریال

ملولويلصتةرشابماهدعبو«نوعبرأهدنعوهفهرثكأامأ.تلصوترهطت
.رهطلارت

.فالخالبيلصتامإفكلذلبقرهطلاتأرنإامأ

نملقأةدممدلااهبمادف«سافنلايفتقواملنكيملوةأرلاتسفناذإو
هبلغتشتالفمدبتفدرمث«تلصفتلستغافارهطتأرمث«سافنلاىصقأ
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متتىحيلصت:ليقو.رهطللتقواشناکنإيلصتتناكاميلصتيح

ةسمخوأةرشعلصتلفتقوالنكيملنإو.رشعةسم:ليقو‹مايأةرشع
.سافنللاتقوالوأتأرامنوكيف«ضيحلليطعتمثرشع

ةضاحتساوهفهلبقمدنمةأرملاهارتامو«عضولادعبالإنوكيالسافنلاو

.دلولاضعبجورخبالإةالصلاوموصلاكرتتالو.سافنال

.سافنلليطعتامِإفاهنطبيفرخآيقبوادلوةأرملاتعضواذإو

ةعضبتطقسأاذإفةعضبةعضبطقستناكفاهنطبيفدلولاتاميلاامأو

ءاققوهلفنأتستالفلوألااهسافنتقويفتطقسأاملكفءاهسافنيفتذحأ

.رخآاتقوهلتفنأتسالوألاتقوجرخامدعبتطقسأاملكو

نأشكلذيفمُمأشءطقسلاسافنلوحاريثكةّيضابإلاءارآتنيابتدقو

طقسلانوكنمتبثتلالوحصوصخلابفالخلارادمنمكيو«بهاذملاةيقب

لماش"يفاليصفتشيفطابطقلادروأو.هباشاموأدماجمددرحمالادلو

ةعستةقلعلايفومايأةعبرأةفطنلايفسافنلانأهيفركذ"عرفلاولصألا

ماتيفو«نورشعودحاوامحلوسكملاريغمظعلايفورشعةعبرأةغضملايفو
ءيشيأىلعيردأتسلو»:هلوقبيليلخلادمحأهيلعقلعو.نوعبرأةقلخلا

.«ليصفتلااذهێب

محرلايفعممجتييذلامدلانأل؛طقسلابتبثيسافنلانأقحلاو

تدادزالمحلالصحاذإفلمحلالصحيملاذإاضيحجرخيدلولاناضتحال

سافتةدمف.مدلاكلذجرخطقسنإومحرلايفنينجلااقبلاعبتهتيمك

.ضيحلاةدملقألاىلعيواستنذإطقسلا
:رداصملا
.216/2233؛عماحلا:ةكربنبا.
.70؛عضولا:ينوانجلا.
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عرفلاولصألالماش2‹338‹207/1-208ء‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

247-5/1.

.23/1-24«ىواتفلا:دمحأىليلخلا.

 

® o

سصن

سفنلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
امرسفتوقللبوسنملاىعملاديفتالوفئاذىلاعتهللايحيفسفنلا

ًالَويسفنيفاممعَ:ىلاعتهلوقريسفتلثم«لامكلاتاغصوهماقعقل
ملعلايعمةلكاشملاليبسىلعء6:ةدئاللةروس)كىسيفام

.كبيغيفاموأ؛كملعيفامملعأال:بيغلاو

:رداصملا

.77/5«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.04-195وستلسي;:بطقلاشيفطا.

.277/2-278‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

عضن

عفانملاةكرش

(تالماعم.هقف)

نودىاوسلاىلعمهضعبوأمهلكسانللءيشلابعافتنالاقحتبثينأ

نوُملسلا»8لوسرلاثيدحيفهركذدرواميفعقتو.هنيعوكلمنأ
.*«راَلاَوءاَمْلاَوالکليفٹالُبيفءاکرش

ضبقيامائیشضبقنمف.هریغوقیرطونسمنمكلذوحنيفعقتامك
.هکلمدقْفهنم
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الثمرادةعفنميفءاكرشلاف؛ةعفنملالاوزدعبنيعلايفكارتشالاحصيو

.هريغوأمادهناباهتعفنملاوزدعبءاهيلعةينبميهيلاضرألاةيكلميفنوكرتشي

؛هيلإاوقباستيملوأءاعمهوتأنإف«هريغنمهبىلوأءيشلاىلإقباسلاو
نإوهبمهقبسينمىلعاوقفتاالإو«مهنكمأنإعنامتالباعيمجهباوعفتنا

.مهرخآىلإاذکهوهیلینمىلعمث«هيلعاوعرتقااوححاشت
:رداصملا

.73-74«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.7«ليثلاباتكهبلحخأالليمكتلا:زيزعلادبعيملا.

باتك:هجامنبا.3477مقر‹278/3ىاملاعنميفبابء؛عويبلاباتك:دوادوبأ*.

.2472مقر‹826/2‹ٹثالثيفءاكرشنوملسملاباب؛ماكحألا

قافنلارئابك
(مالكلاملعءةديقع)

قافنلارئابك/ريك:رظني

قن

قافللا

(مالكلاملعءةديقع)

؛نطبيامفالخناسنإلاراهظإو«نلعلاوٌرسلانيبةفلاخملاقافنلالصأ

:ناعونوهو

لاعفألعفيو‹مالسإلابرهاظتييذلاكرشملانمنوكيو:كرشلاقافن-]

.ميركلانآرقلانمةريثكتايآيفدوصقملاوهو؛هکرشرمضيو‹نيملسلملا
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ىلعرمألاوهامك«للاعتهللانميحوبلإهبحاصةفرعمليحتسييذلاوهو

'.ه8هلالوسردهع

ءاهدقتعيوةداهشلاةملكبقيذلادّحوملانمنوكيو:لمعلاقافن-2

.نطبيامفالخبلمعياذهبوهف«يصاعملابكترينكلو

لوألانودياشلاىعملاىلعقافنلاقالطإةّيضابإلارداصملايفبلاغلاو

قافنلابهتيمستوسيذلاو.لالضلاو«قسفلاوءةمعنلارفكلفدارموهو

تئاکْنَمَوءانصلاخعاقامناکهيفنكنمعبرأ»:اهنمةّنسلانمةريثكةلدأ

ناخنموااذإ:اَهَعَدَيىحقافلانمةّلصَخهيفتناكنهمةللصتهف
4

يبنبالوقو.*حفمصاخذودغدهاعاذَِوبذکتلحاذ

قافلاُفاَحَيمهلك$ىلاباَحْصأنمنالتكرذأ»دلکلم

۱**«هسفنىلع

يفكرشملامكحهمكحءكرشلاقافنلّوألاف:هعونبسحقافنلامكحو

مكحهمكحفيناثلام.يعمسليلدبالإهبحاصفرعيالنكلوءريصللا

.اًرصمتامنإهؤاقشدقتعيوءهنماربيهنأالإءايندلاماكحأيفدحوم

مالسإلااهيفنكمتيةئيبيفالإنوكياللوألاىعملابقافنلانأظحاليو
ء؛ِياشلااشمأ؛ةمأللةيحصةرهاظيهف«هكرشراهظإنعكرشملازجعيو

هيفرشتنتف؛عمتجبالاحفعضينحيضرمةرهاظىلعلدي‹سكعلابف

.يلمعلاقافنلاتافص

:رداصملا

.ظ36‹(خم)ۍاثعشلايبأتاباوج:ديزنبرباج.

.34/1ربتعملا:يمدكلا.

.93/3ىايضلا:يبوعلا.

.325‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا”.
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.34ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

102/2-104«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.256/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.60‹قئاقحلا:يداربلا.

.95‹48«ديحوتلاةمدقمحرش:دوادينالتلا.

.197‹192«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبصلا.

.195/1«‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.110294/7364/10£‹90‹276/688ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

ءديحوتلاةديقعحرش.27ء«صلاخلابهذلا.93/6ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

18467.

.191‹139/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

111-113تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.159-161‹143‹قافنلاةرهاظ:ورمعيمانلا.

.324-332‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.425-416ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.78-80‹يعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.53‹ةريبكلا:يبيهولا.

ء؛ناحإلاباتك:ملسم.34مقر21/1«قفانملاةمالعباب«ناميإلابانك:يراخبلا*.

ِ.58مقر‹78/1‹قفانملالاصخنايبباب

الووُهلَمَعطبخينانمنممفوبابباب‹ناعإلاباك:يراخبلا**.

26/1Oشب

eo

ةقفنلا

(تالماعم.هقف)

.لاحلاداتعمماوقهبامءاطعإةقفنلا
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.كلملاوءةيجوزلاوءةبارقلا:ثالثبابسأبناسنإلاىلعبحت

حتفب)هقتعمىلعو«هثرينمىلعءرمللبحتامنأشيفطابطقلاركذو

.جوزلاىلعو«هكلامو«(ءاتلا
بوجودارطامدعيضابإلاهقفلايفةقفنلاماكحأيفظّحالملانأريغ

لوصألاةقفنيفانايحأفلختيدقلبءاثراوقفنملانوكببسبةقفنلا

لوصأهلنمف؛هيلعبرقلاطرشمدقيدقو«هنودببّجوتدقف؛عورفلاو
ىلعهتقفنتبجو؛ءةفلتخممهتجردونيثراوريغنورخآلاونوتراومهضعب

.ثراوريغوأناكاثراوبرقألا

نإهعورفتاجوزوءاولزننإوهعورفللجرلاىلعةقفنلابحبو

.هثرينملکوءهلوصأتاجوزوءاولعنإوهيبأةهجنمهلوصأوءاورقتفا

؛لجرلايفرمامكءاطوصألةأرملاىلعبحتو.هثراولثوروملاىلعبحتالو
نيروكذللاريغلبحتالو.مألاهتخأو«نيوبألاو«نيقيقشلااهتخأواهيخأو
.دلولاكبراقألانم

.طورشبديقمقبساميفةقفنلابوجوو
نيبوهنيبةبارقلانوكتنأطرشبءارسومناكاذإمحرلايذىلعبحتو

ىلعرداقعرفالولصأهلدجويالو«حاكنلاةمرحلةبجومهيلعقفنلل
.ثراوريغوأاڻراونوکينأنيبقرفالو.قافنإلا

نإف«(هعورفوهلوصأريغ)هيشاوحنمالإبراقأريقفللدجويملنإو

الهتومدعبهنريالنمو«ثرإلايفمهئابصنأردقىلعمهيلعبحبهتقفن
.هتایحيفهتقفنهيلعبحب

قيضيالو«فورعملابجوزلاىلعاهانكسوامتوسكوةجوزلاةقفنبحتو

ءايعجراقالطاهقلطنإو.كلذهنمبلطتوأاهبلجيملامكلذيثهيلع
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نمءيشهيلعبجيالوءةدعلاءانْثأاهانكسوامتوسكواهتقفنهيلعبجو
هذهييفاملسيلوءنئابوأثالثقالطنمةدعلاءانُثأالوءاهدعبكلذ

.قالطلاةعتمالإلاوحألا

نوداهقالطةعتمواهتقفنهيلعف«لماحيهوانئابوأاالتاهقلطنإو

.هتتروىلعبحبملكلذلبقتامنإوءاهلمحعضتىحاهانکسواقوسک

ءاوسكلذهنمتبلطنإهدلولاهعاضرإةرجأهتقلطمجوزلايطعيو

.نيتملماهنمتناب

:رداصملا

.296‹293-292‹162‹حاكنلا:نوانجلا.

.(ققحلاشماه)854/3-856«لينلا:زيزعلادبعييمثلا.

.16-18‹5/1411‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

لفن

لفنلا

(ةالصءهقف)

.بجاولاىلعةدايزلاوعوطتلاوهلفنلا

.ةبجاوبتسيلواهيلإبودنمكبيهللةعاطلفاونلاو

ىلعاضيأحتفنبسورمعلوقوهوءاهبرومأمريغ:ينالجراولالوقيثو
.اهبرومأميهلوقييذلافلخينبناميلسعيبرلايبُأفالخ

ءوضولاىرينملافالخ«حجارلاىلعءوضوبالإحصيالةالصلالفن

.حابمللاحابمو«بودنمللابودنمءةنسللانونسم«ضرفللاضرف

ءلفنتلافلخةنسلاوأضرفلاةالصحصتالو.ةعامجلفنلاةالصحصت

.ضرتفملافلخةنسلاوةلفانلاحصتو
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.برغملاةالصوبورغلانيبورجفلاعولطدعبلفنال

‹ناويدلاباحصأوليعامإوبأهزاجأفرتولادعبلفنتلازاوجيفاوفلتحا

.هعنمىلعرثكلاو

:رداصملا

.54/155«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.523‹276‹23/2؛176‹103/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.49«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

ةسوقن
ةسوفنلبجخيش

(ايبیل/ةسوفنلبجءةيعامتجامظنءةراضح)

ةسوفنلبجخيش/خيش:رظني

هسومن
و

وُ
(ايبيل؛نطاومةراضح)

.نيسلاونوكسلاومضلامثحتفلاب

ةسوفنلبج"لاقيفءامبفورعملالبحلايفاهروذجبةبراضلاةيربربلاةليبقلايه

.ةغاوزوةتانزكةسوفنريغىرخألئابقمضيومويلاىلإةيضابإمهبلغأو

؛لحلاىرقمأربتعتيلاسورشةنيدم:ةسوفنلبحىرقوندممهأنم
؛وداجلٹمةديدعیرندمو.قيرعخیراتىلعلدتةيقابلازتالاملالطأ

.تولانوىاطسرفو‹لكرديإو
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ةرفوبهارقاوفصوامكءةلاسبلابةسوفنلبجلهأنويفارغحلافصو

نمارقضعبدعوءاهئاوهةبيطوءاههكاوفوامنوتيزواهموركواههايم
يهو«نرفيةقطنميف"ءاضيبلا"ىمستيلاةنيدملاك«لبحلايفقطانلابصحأ

بلغأ؛برغلاىلإلبحلازكرمنعةديعبلاةرواجتملاىرقلانمةعومجب

.ةتانزنماهاکس

يفءةيعاوطبرغملللئاوألانيحتافلاعئالطعممالسإلانويسوفنلاقنتعا

.م645/ه23ماعصاعلانبورمعةلمح

هلهألوخدناكو«يمالسإلاحتفلانمةيادبةزرابانادحألبحلادهش

يضابإلابهذملااوقنتعا؛هيفةفاقثلاوملعلاراشتناوهئاخريفاببسمالسإلا

يبأةمامإ:اهزربأنمةيضابإتامامإاوماقأوم8/ه2نرقلالئاوأذنم

/ه144-140ةرتفلايفمكح)يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطلا
ماعةيمتسرلاةمامإلاتماقةسوفنفاتكأىلعو‹(م7-761

:متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلالاقمهيفو‹م777/ه0
.«ةسوفنفويسوةتازملاومأب(ةيضابإلا)نيدلااذهماقانإ»

سوطامنبناميلس:نييرجحلاثلاثلاويناثلانينرقلايفةسوفنءاملعنم

ليلخوبأوميسونبنابأٌرذوبأو«يوغيولايسوفنلايدهمو«؛يسورشلا
يفةيفاصلاةنونيدلاباتكبحاصيسوفنلاحتفنبسورمعو«يلكردلالاص
اهنعركذييلاةبارحلاةنيدمنموهوداوجنبنرْديوفورعموبأو«ةديقعلا
.لئاسمنممهيلعلكشأاميفمهريغلإاهلهأجاتحيالملعةنيدمتناكاه

ركبنبدمحمهللادبعوب:يرجمحلاثلاثلانرقلادعباهئاملعزربأنمو

ماظنبمويلافورعملاةقلحلاماظنعضاو‹(م1048/ه440:ت)يئاطسرفلا
لوصأباتكبحاص«(م1111/ه504:ت)دمحأسابعلاوبأهنباو«ةبازعلا
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يباتكفلؤم«(م1349/ه750:ت)يلاطيحلاليعامسإرهاطوبأو.نيضرألا

رماعنكاسوبأو.بادآلاوقالخألايفتاريخلارطانقوءهقفلايفمالسإلادعاوق

يخامشلاو.هقفلايفحاضيإلاباتكبحاص‹(م1389/ه792:ت)يحخامشلا

اهريغوخيراتلايفريسلاباتكبحاص«(م1521/ه928:ت)دمحأسابعلاوبأ

ةيضابإلاةلسلسبحاص«(م1980/ه1400:ت)رّمعمىجييلعو.بتكلانم

...ةيمالسالاقرغفلانبةّيضابالاباتکو‹خيراتلابکومي

ايقيرفإبرغيفةراجتلاومالسإلارشنيفيدايررودةسوفنلبحلو

يفةسايكوقذحنمنييسوفنللاملتكمداتيفةصاخبوءارحصلابونج

ةمواقميفزّيمتمرودمحلناكثيدحلارصعلاييو.ةيراجتلاتالماعللا

اشابينورابلاناميلس:لسابلاميعزلامهنموءيلاطيإلارامعتسالا

.(م1940/ه1359:ت)
:رداصملا

.مالساإلاءدب:مالسنبا.

.72-76‹63‹49‹39‹38‹نييمتسرلاةّمئألارابخأ:ريغصلانبا.

.99«نادلبلا:دمحأيبوقعيلا.

.90ءايقيرفإفصو:يسيردإلا.

.84‹67‹خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.297-5/296نادلبلامجعم:يومحلا.

.260-2189268«ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.ةيضايرلاراهزألا:ينورابلا.

.(ايبيليفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرّمعم.

.دیرحابةّيضابإلا:حلاصةيحاب.

.147‹105‹103‹98ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاريإزاحب.

.هلکءةسوفنلبج:يدوهزم.

.(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.
Despois J.: Le Djebel Nefoussa, 288. .
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يضئ

يفنلا

رئازجلا/بازم«فارعأةيعامتجاوةيوبرتمظنةراضحدودحءهقفر

.ةبارحلادحةبوقعوهيفنلا

.الامذخأيملولتقيملوسانلافاحخأنمليفنلانوكي

بلطينأنورخآلاقو«؛نجسلاوهضعبلالاقف؛يفنلادحيفاوفلتحا

.نيملسملانادلبنمءيشيفهسفنىلعنمأياليحبراحملا
نمجرخيالنكلءكلبىلإدلبنملقنينأوهيفنلانإءاثعشلاوبألاقو

.مالسإلاراد

تائيحلاىدحإهردصتمکحوهيفنلابازميداوفارعأيقو

نمحرلادبعسلجبوديعسيمعسلحجبوةبازعلاوةريشعلاكبازعبةيعامتجالا

لتلاوحنبازمنماهتارارقىدحإفلاختةعامجوأدرفدرطبيضقي«يثركلا
نععفادينملكهسفنمكحللضرعتيوءةفلاخملاةيعونبسحةددحمةدمل
يدعتلاوهايلايراحبرييغتوةقرسلامكحلااذهتابجومنمناكوءدرفلااذه
.بازملةماعلاسلاحجلاتايقافتافدروامك...ةريشعلاةفلاخموريغلاىلع

.ةيعسرلامكاحملامايقلمويلابازعبلوعفملاةرئاسةبوقعلاهذهدعتملو
.درطلاوريجهتلاونايفنلاكىرخأتايمستحلطصملاذخأيو

رداصملا

.616/14‹ليثلاحرش:بطقلاشيفطا.

.20-22‹بازيمةماعلاسلاجلاتاقا.

.11/1رياحمامإلاهقف:ییبشوك
.52؛حافکدلببازم:میهاربإيالط.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 52- 53..

Merghoub Belhadj: Développement politique, 27. .
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بيقللا

(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)

فيرعلاهراتخي.ةباّرعلاةقلحماظنيفنآرقلاةبلطنمقوفتملاذيملتلا

فيرعلايعدتسينُألبق‹سيردتلامعصومفذيمالتلاهئالمزعمجفهتدعاسمل

.هسردةيادبل

:رداصملا

.172‹1/47‹خياشملاتاقبط:ييجرالا.

.319‹177‹134ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.115‹65ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.41ةبارعلاةقلح:دّمحمرصان.

.84‹73ةبارعلاماظن:حلاصيوامسا.

.138‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.

صقن

هناصقنوناميإلاةدايز

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

هناصقنوناعبإلاةدايز/نمأ:رظني

مه$

صمد

ةصاقنلا

(يبرغم؛لییاکمءةراضح)
نمسلاليكللمعتست‹نيضبقع.وأضبقعبنوكتدقةسوفنوبازع.ليك
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هعضتاطباضامتخوأةمالعاهنملكلمحتوءةصاقنلاعبروأةصاقنلافصن

.ةدلبلكيفةباّرعلاةقلح

ةيفرعلالياكملالامعتساةيسنرفلاةيرامعتسالاةراداللماعلايلاولاعنمدقو

.م1904(وينوي)ناوج/ه1322يناثلاعيبريفةيرصعلاليياكملااهبلدبتساو
:رداصملا

.14/186‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.3«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

ضقن

ضقللا

ِ(هقفلالوصأ)
.اهيفةلعلادوجوعمروصلاضعبنممكحلافلختوهضقنلا
.اهرابتعايفنويلوصألافلتخايلاةلعلاحداوقنموهو

ناكاذإضقتنتالةطبنتسمةلعلاتناكنإراتخملاو»:يخامشلاردبلالاق

اصوصتنمناكنإو...يضتقملامدعلتضقتناالإوطرشمدعوأعنالفلختلا

فلختلاناكماعليلدبناكنإف«ضراعتالفعطاقليلدبناكنإفءاهيلع

.«ضقتنتالفاصيصخت

:رداصملا

.546-548‹(يجاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأإيخامشلا.

.164/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.325-326ء؛لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

ضقن
ضقللا

(تاراهط‹هقف)ِ
.هلوصأىلإءاملالاصيإلرعشلارئافضلحوهضقنلا
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زمغتنأاملزوجيوةبانحلانملسغلادنعاهرعشلحةأرملللضفألا

اذِإ«ندبلارئاسلسغدعبمّميتلاازوجيو.هضقنبرّرضلاتفاحخنإاهرئافض

.سأرلاةدلجىلإءاملالاصيإوضقنلانمدبالفسافنلاوضيحلالسغيفاّمأ

يفكيفمايأةعبرأزواجتياليذلاريصقلاضيحلاضويبميهاربإىثتساو
.رئافضلازمغعمءاملابصهيف

:رداصملا

.184/1ءليئلاحرش:بطقلاشيفطا.

.83/1؛یواتف:ميهاربإضويب.

yyلمن

ةلقلملا

نمهتلقنومظعلاترسکاميهو.مظعلافنوكتو؛حورحلاعاونانم

هحجولافتناكاذإاهيفبجاولاشرألاو.صاصقاهيفبجيالو.هناكم

؛كلذيففالخلاشيفطابطقلادروأو«يدنكلاهركذامىلعاريعبنوئالث

.هنملقااهيفبحاولاف«هجولاريغيفتناكنإو
:رداصملا

.216/41؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.13/15‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ٹکن

ةغكانلا

(يبرغمقرف؛ةراضح)
يلاةقرفلاهبتفرعنيدنفنبديزيو«يرازفلاديزينبهللادبعباحصأ

ياشلانرقلايفيمتسرلانمحرلادبعنبباهولادبعمامإلانعتقشنا
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محللاقيو.مهقانعأيفتراصنأدعبهتعيبمهنكنلكلذكاوسو.ةرجهلل

...راكُلاو‹؛ثاكنلاوةئاكنلااًضيأ

:رداصملا

ر

.هلك‹(خم)ةثكانلاىلعذرلا:حتفنبسورمع.

.(شماھ)8؛عضولا:نوانجلا.

.95ءَةمْئَألارابخأوةريسلا:نيالجراولاءايركزوبأ.

.606مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

حکن

حاكللا

.ءطولاودقعلانيبكرتشمظفلحاكتنلا

نآرقلايفدريملوهف.ءطولايفزاحبدقعلايفةقيقحهنأةّيضابإلاىري

ببسلايّمسفحاكتلاحيبيهّنألاحاكندقعلايّمستبرعلاوءكقعللالإ
.بّبسملامساب

.*ةمّرحلاةحكنألانمامهالكوءةعتملاحاكنوءةينزملاحاكنةحكنألانمو

وأةنيبلابهانزبرخآلاملعوامهدحأنزاذإامهضعبىلعناجوزلامرحيو

ىلعامهدحأمرحيالفءامهنمييازلارتتسانأب؛ملعيملاذإنكل.رارقإلا
.عطاقليلدبالإلطبيالفءامهحاكنةحصىلعاذحأ؛رخألا

:رداصملا

.11123؛عماجلا:ةكربنبا٠

0180/3‹ريسفتلاريسيت.5/16؛5/647318لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

باك:هجامنبا.3979مقر1544/4رييخةوزغباب؛يزاغملاباتك:يراخبلا*.
.1961مقر‹630/1ءةعتملاحاكننعيهنلابابحاكنلا
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ليلحتلاحاکن

ليلحتلاحاكن/للح:رظني

کن

ةعتملاحاکن

(ةيصخشلاوحأءهقفر

رکن

ركنملا

(ةيعرشةسايسمالكلاملعءةديقع)

؛اركنمركنملايمسو.ديتعاامفلاخوفرغوأ؛لهُجام:ةغلركنللا
.لوقعلاهركنتوهلعافىلعركنيهنأل

هللاةيصعموهوءهيلعدعوأوُ؛فينحللاعرشلاهَمذام:احالطصاركنملاو

.ةريبكوأتناكةريغص«ىلاعت

:رداصملا

.182/1-183؛مماحلا:ةكربنبا.

.470‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.392‹(قحللا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت٠

.96‹(نيروغبتلوصأعمققحم)‹تانايدلانتم:رماعيخامشلا.

.37/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
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.242‹158-159كيحوتلاةديقعحرش.367/16؛7/13؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.4-3‹(جاهنملاةلحجب)«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا:قاحسإوبأشيفطا.

.177«يمالسإلاهداهجيفشیفطاميهاربإخيشلا:دمحمرصان.

رکن
راكللا

(يبرغمقرف؛ةراضح)ر

.اضيأةيراكنلاىمستو.نونلامضب

ءةيمتسرلاةمامإلانمزيمالسإلابرغملايفةّيضابإلانعتقشناةعامج

ةنسمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعةمامإاهراكنإلكلذكتيّمسو

نيدنفنبديزيةمادقيأاهميعزىلإةبسنةيديزيلابتفرعو.م787/ه1
.ةئكانلاوةيوجّلاوةيبغشلاكلذكاهيلعقلطأامك.ييرفيلا

نماشحلوةّيضابإلانعتقشناةقرفراكنلانأنيققحلاضعبىريو
اجلنإذإ؛ةّضابإلانعامامتةلقتسمةقرفاهلعجيامتازيمملاوصئاصخلا

مامإلاةفلاخميفلثمتتالةيسايسلاةروصلاف؛ةّصاخلاامناداهتجاواهدئاقع

لقتسلملاشيحلايفيركسعلااهرهظمىلجتيو«هدعبءاجنموباهولادبع
براحويقرفيلاداديكنبدلخمديزيوبأهروطمثنيدنفنبديزيهسسأيذلا
نببيعشءارآيفرهظيفيهقفلابناحلاامأ«برغملايفنييمطافلاةلودهب
ضريلنيذلازيزعلادبعنبهللادبعويسودسلاجرؤملايأهيبحاصوفّرعلا
رولبتيو«هلبقنمملسمةديبعوبأمامإلاهخيشوبيبحنبعيبرلامامإلامهنع
يرازفلاديزينبهللادبعبتكيفدروابمازتلالايفافيدقعلاركفلا
لوقليثيدحلابناحلايهفةقرفلاهذهنعةبئاغلاةروصلاامأءاهحورشو
.«راثآلابعيبرلاباحصأانبلغامّنإ»:يرازفلاديزينبهللادبع

.ةلقمهنكلوسنوتبةبرجةريزجيفنآلاىلإاهعابتأضعبلازيالو
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:رداصملا

.3744‹33‹20‹17‹نييمتسرلاةّمئَألارابخأ:ريغصلانبا.

.(شماه)226‹184‹95-103ءةمئَألارابخأوةريسلا:نيالجراولاءايركزوبأ.

.163‹95‹27‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

.47/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.503‹278‹274‹14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.298-303ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.201ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.658ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.116ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.

.235-242َةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.168‹97ء96مهرودوةبارعلا:حلاصيوامسا.

.رکن
ةيراكللا

(يبرغم؛قرفءةراضح)
راكنلا/ركن:رظني

رکن

ركنملانعيهنلا
(ةيعرشةسايسريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ركنملانعيهنلاوفورعللابرمألا/رمأ:رظني

سکن

سيكنتلا
(تادابعقفا

.عورشللاهبيترتسكعىلعلمعلابنايتإلاوهليقو«بيترتلاكرتسيكنتلا
.ااعفأيفبيترتلامدعوه؛مميتلاوةبانحلالسغوءوضولايفسيكنتلاو
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نونلافرح

هيلعفةنسللةفلاخماًذدصاقهدمعتنمو.هوركملسغلاوءوضولايفسيكدتلا

مدعبلوقلاىلعءانباذهو«مأزحجأالهاجوأاًيسانبيترتلاكرتنمو«ةداعإلا

.ةيضابإلارثكأوملسمةديبعوبأمامإلاهيلإبهذاموهو«بيترتلابوجو
.هيلعسأبالفمميتلايفهكرتنمو

مثىلوألاةعكرلايفةروسبيلصلملاارقيامدنعءةالصلايفسيكنتلانوكيو

.ييآرقلابيترتلايفاهقوفةروسةيناثلاةعكرلايفارقي

دمحأبهذوءةالصلايفسيكنتلاةهاركىلإشيفطابطقلاوييمثلابهذ

.هزاوجىلإيليلخلا
ىطسولانموأةريخألانمادبينأوهّجحلايفتارمحجلايمريفسيكنتلاو

هلعافىلعبجوأهعنمنمف؛فالخهمكحيفو.بيترتلايعاريالوأ

سكننملةداعإلابدنههركنمو.اهتقوهتافاذإمدلاو«تقولايفةداعإلا

.يمرلايئ
:رداصملا

.42‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.233-232/4؛654‹149/2؛182‹91/192‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.54‹32/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

رهن

ناورهنلالهأ

i (قرفءةراضح)0
نيبةعقاولاناورهنلاةروكىلإةبسنكلذكاومسلوألاةيضابإلافالس

رثإىارورحوةفوكلانممهجورخدعبةمكحملااهدصقطساوودادغب

مرکبلاطيأنبيلعمامإلادهعيفنيمكحلاميكحتمهضفرومهتضراعم
.ههجوهللا
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نونلافرح

ةنسةمكحماويلعمامإلاشيجنيبةمساحلاةكرعملاتعقوناورهنلايو

.نييناورهنلاوأ«ناورهنلالهأبمهتيمستتءاجفم658/ه8
:رداصملا

.3/56«بهذلاجورم:يدوعسللا.

.202219‹2/201‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.129‹118قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.نايبلاوفشكلا:يياهلقلا.

.51ءريسلا:دمحأيخامشلا.

.47تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.59ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.72ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.602مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

کهن

كاهتنالا

(مالكلاملع‹؛ةديقع)

وهوقرسينأكءالالحتسابداقتعاريغىلعرئابكللدّحوملاباکتراوه

عيمجهلنآهمكحو.مارحانزلانُانيديوهونريوُمارحةقرسلانأنيدي

يفكهتتنماف؛يفوملايقتللالإنوكتالاهنألءةيالولاالإنيملسملاقوقح

.ملاظملاعجريو«بوتيىحةءاربلا
:رداصملا

.36یۍادتهالاباتك:دمجحأيدنكلا.

.450-443«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.152‹135تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.20/2‹نيدلالوصأيفزيجولا:دمحأهكبوأ.
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نونلافرح

مهانلا

(نامُع؛ةراجتةراضح)

يعيو«ةينامعلاقطانملاضعبقاوسأيفيرتشملاوعئابلانيبطيسولالالدلا

؛بلطلاوضرعلاوقوسلاعاضوأبسحءاهعيبدارملاةعلسلاىلعيدانللا

.اهعيبليرتشملانمراعسألالضفأميلقتو

:رداصملا

.215هَةيامُعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

مهن
ماهللا

(نامُع؛نونفةراضح)

ىلعةراحبلالاجرلانمةعومجبدوقييذلاسيئرلادشنملاوأتوصملاوه

اهلثمبهلبقنمماهنلادريف"يلماييلماي"لثمنمجيزاهأنوقلطيةنيفسلارهظ
سوفنلايفلمأللاثعبوةيلستلاولمعلانيباماعمجوسفنلانعاحيورتاذكهو

:رداصملا

.125ءةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

يمن

يهنلا

(هقفلالوصأ)
.عنملاوهةغليهنلا

.اًمزاجابلطءالعتسالاةهجىلعلعفلاكرتبلطوهاحالطصاو

.ءالعتسالاهيفطرتشيمليلاسلانأالإ
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نونلافرح

.امهريغوبيدأتلاوةهاركلاديفيفازاحمبمزاحجلاريغليهنلادريدقو

نمربتعياهاوسامولعفتل:رمألالوقينُأيهةيقيمحلايهنلاةغيصو

.لعفلابةبوقعلاقاحلإوأ؛لعافلاوألعفلامذوأعرحتلاظفلك؛زاحلاباب

لامميرحتلاىلعلدييهنلاقلطمنأيفروهمحلاعمةّيضابإلاقفتي

.راركتلاوروفلاهمكحنأو«بدألاوأةهاركلاىلإةنيرقهفرصت

افالخهنعيهنملاداسفىلعلدييهنلانأىلإةّيضابإلاروهمجبهذ

يفهاضتقانإوءاقلطمداسفلايضتقيالامهدنعيهنلاف‹يبايسلاويلاسلل

.اعمنيلوقلاغوسدقفييالجراولاامأ«يهنلانعجراخليلدلفعضاوملاضعب

:رداصملا

.92-89/1«عماحلا:ةكربنبا.

.409/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.221‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يفوسلا.

.89-90؛فاصنإلاولدعلا:ينيالجراولا.

.243/2‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.25«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.331-332‹(ێجاويتلا

.403/1؛ليتلاحرش.118/1«بركلافشك.52/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.338-339‹155«لوقعلاراونأقراشم.72-75‹67/1-66«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.138-142«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.

.438‹433-434‹430-431ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

يهن

ركنملانعيهللا

(ةيعرشةسايسريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا/رمأ:رظني
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نونلافرح

بون

بئاونلافقو
(ةيلاممظنةراضحقف

فقولا/فقو:رظني

روث

رانلاوةنجلاقلخ
(ريسفتمالكلاملع‹ةديفع)

رانلاوةنحلاقلخ/قلحخ:رظني

رون

رونا
(ءايزفريسفتمالكلاملعءةديقع)

.یلاعتهللاتافصنمرولا

تاواَمسلاروُهللالط:لجوزعهلوقف؛ةقيقحلابالزاجلاباريسفترست
محلنيبلا«ضرألاوتاوامسلالهأليداجلايعي«(35:رونلاةروس)ضْرالاو
روتنمو‹؛موجنلاورمقلاوسمشلابءامسلارونم:لیقو.نيدامحلارئاسکال

.ضرألاوتاوامسلافلدَع:ليقو.نينمؤملاوءاملعلاوءايبنألابضرألا
.امھرونقلاخ:لیقو

:رداصملا

.9/2ىايضلا:يتوعلا.

.و112‹ظ65/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.4/43قةعيرشلاسوماق:ليمحيدعسلا.

.5«نێسحلاهللاءامسأحرشيفىسألارخذلا.21/1«بركلافشك:بطقلاشيفطا.
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روث

رانلاىلعدورولا

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

رانلاىلعدورولا/درو:رظني

نيدلارون

نيدلارون
(نامُع‹؛تايمست‹ةراضح)

يورت‹(م1914/-ه1332:ت)ينامعلايلاسلاديمحنبهللادبعبقل

اذههيلعقلطأيذلاوهشيفطافسوينبدّمحماخيشلانأرداصملاضعب

.شيفطاخيشلاىلعبطقلابقلقلطأيذلاوهيملاسلانأامكءبقللا

:رداصملا

.1ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.2/153‹(خم)‹ريسلاقحلم:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.6/2‹ةثيدحلارئازحلاةضُن:زوبد.

.4؛شّیفطاخيشلاِءارآ:ىفطصمنتنيو.

.59-60راتاوهتايحيلاسلا:یفطصميفيرش.

مقرةمجرت«‹(جمدمصرق)ءقرشملامسقءةّيضابألامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

79864.

مون
مونلاتاقوأوتامتخلافيرع

(يبرغمةيوبرتمظن‹ةراضح)
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نونلافرح

ویود

ةيلنلا

(هقف«ثيدح«ريسفتمالكلاملعءةديقع)
.لابقتسالاوألاحلايفبلقلامزعوأدصقلايهةغللايف

:يه«فيراعتةَدعتدروفحالطصالايفامأ

.لعفلابنرتقملادصقلا-1

.ىلاعتهللاهجوءاغتبا؛لعفلاوحنبلقلاجوت-2

ابلطوهلةعاطهضرفءادأب؛هرمألاثتماورمآلاةاضرميّرحت-3

.هدنعةلزنملل

.ءايرريغنم«ىلاعتهلللمعلاصالخإ4

.ىلاعتهللاةعاطداقتعا-5

لإاوُرمأامو:ىلاعتلاقةداعلانعةدابعلازيمتلةينلاتعرشدقلو
.5:ةنّيبلاةروس)هءآفتحنيدلاُهل]َنيِصلْخُمهلااودع

:ةينلاصئاصخنمو

الإلامعألالوبقككلوسرلاىفنكلذلوبابلولعفلاحورامنأ-1
."«یونامئرمالکلوتالابلاَمْعألا»:لاقفاهب

لوقيءاهيفرٹۇتالفيصاعملاماو:تاحابلاوتاعاطلايروتاأ-2

هدصقلب«ةيصعمواملظهنوكنعلعفلاجارحخإيفرۇتالةينلاف»:يلاطيحلا
دناعموهفهفّرعنإف«رخآرشعرشلاىضتقمفالخىلعنشلابريخلا
.«لعفلاباكتراولهجلابايصاعناكهلهجنإوعرشلل

؛عيمُجنبورمعفينصتيفعبرألامالسإلادعاوقنمةدعاقاهنأ-3

.عرولاوءةينلاو؛لمعلاو‹ملعلا:يهو
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نونلافرح

:رداصملا

.5/7عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.34«كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.321-318/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.34«كديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.3/1-5«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.146-147كيحوتلاةديقعحرش.222/17؛11/2«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.136/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشراإلا:فيسيصورخلا.

بانك:يراخبلا.]مقر6/1هيلايف[1]باب؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا“.

.1مقر‹3/1«يحولاءدبباب«يحولاءدب
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ةينوراشا
(نامع؛قرفءةراضح)

ليَحَرلانببوبحمعمعقاولافالتخالايف«ناميلانبنوراهىلإةبسن

ةالصزيوحجتمدعوءةلبقلالهأكيرشتو«نزهبشبتتأيلاةأرملاريفكتلوح
.ةيضابإلاريغعمةعمجلا

يمامإنعنيقشنملاذيمالتلاءارآلةقفاومناميلانبنوراهءارآيتأتو

نببیعش:مهو«بيبحنبعيبرلاوةعيركيبأنبملسمةديبعبأةيضابإلا
.يسودسلاجرؤلملاوبأو«زيزعلادبعنبهللادبعو«فرعلا

بونذلانمرئاغصدوجويفبوبحمعماضيأناميلانبنوراهفلتخاو

ةلاسرنوراو.اهياصأنمعفقوفمولعممكحاهيفتأيملرئابكلابةهّبشم

.ليحرلانببوبحمىلعدرلايفرفيجنبانهممامإلاىلإ

قرشلملاةيضابإةدناسمل«ناميلانبنوراعابتأدوجوخيراتلادهشيملو

لمشيباتکىلعةيبوبحلاةيمستنوقلطياوراصيحليحرلانببوبحءارآ
.اطوطخملازياليذلاوةّيضابإلاءاملعلريسةدع

:رداصملا

.اهلكءةّمحلاةلاسرلا:بيبحنبعيبرلا.

.هدعبامو1/276‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.208/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.105ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.216217239445446ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

- 1037 -



ءاشلاأفرح

ةطشحلا

(نامُغ؛تاداعةراجتةراضحر

وأديعلاةطبهلاقيفءديعلاىلإفاضيدقو«تاطبهىلععمجيدرفم

.ديعلاتاطبه

دايعألاتابسانمنملئالقمايألبقثدحتيلاةحوتفملاةماعلاقاوسألا

‹يحاضأللتاناويحلا:لثمةفلتخملامهتاعاضبنوينامعلاضرعيثيحءةينيدلا

:رداصملا

.215ء10‹ةّنامعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

رجه

نارجهلا
(يبرغم.ةيعامتجاوةيوبرتمظن‹ةراضح)

؛هلكشتتايادبيفةبازعلاةقلحماظنيفسوردلاةقلحنمذيملتلادرط

.ةطخلاوةءاربلاىحلطصملافدارمناياماًريثكو

:رداصملا

.05/1‹؛خياشلملاتاقبط:يجردلا.

.365/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.143‹26139‹(خم)ءنابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.186كيرحجلابةّيضابإلا:حلاصةيجاب.

.317/2-323‹(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح‹خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.764ةبارعلاماظن:حلاصيوامسا.
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ءاملافرح

ةرجحلا

(يبرغمةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

نوديريو«ةبازعلاةقلحماظنتاحلطصميفةرجحلاظفلةّيضابإلافظوي

تاحجردددحتوماهملامستهيلعو‹ةبازعلاةقلحىلإمامضنالاةيقبسأهب

.رجاهملا:بقلهيلعقلطيالو.ءاضعألا

:رداصملا

.81ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.117ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.764‹2263763«ةبارعلاماظن:لاصيوامسا.

يده

ةيادحلا

(ريسفت‹؛ةديقع)

حالصلانمهلتقلخامىلإهتاقولخمىلاعتهللاهیجوت:ىًدحلاوةيادحلا

:عاونأيهو«ريخلاوباوصلاو

َردَقيذلاولهتمحروهللاةمعنب:اعيمجتاقولخملاةياده-

.(3:ىلعألاةروس)4یَدَهف

.ةنطفلاولقعلاب:سانلاةياده-

ىلإوهبىلاعتهللارمأامىلإلسرلاوءايبنألاةوعديهو:نايبلاةياده-
.ليصوتةيادهو؛حاضيإةيادهوءةُماعةياده:اضيأىمستو«هنايب

ةيادهاضيأىّمستو«هدحونمؤمللنوكت:قيفوتلاوةمصعلاةياده-
.لالضلاورفكلانمةمصعلاوءداشرلاقيرطىلإقيفوتلابكلذو«لاصيإ
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الافرح

.ةرخألايفاضرلاوةنحباوةداعسلاىلإنيفوللاةيادهيهو:ةداعسلاةياده-

.ةداعسلاةيادلافدارمةمصعلاةيادهضعبلالعجو

:رداصملا

90/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

19/2ىايضلا:يبوعلا.

.ظ36/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.6-7قاقتنملارهاوجا:يداربلا.

200-0201«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.193/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.49/16ءليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.62ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.187-188:ءارسإلاةروسريسفت«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.264/1-267«‹ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

مشه

ةمشامحلا

(تايانج‹هقفر

.لصفالبمظعلاتمشهاميهو.مظعلايفنوكتو«حورحلاعاونأنم

.صاصقاهيفبجيالو.هرّسكتملولو«هفشكبمظعلايفترثأاذإ:ليقو
هركذامىلعاريعبنورشعهجولايفتناكاذإاهيفبحاولاشرألاو
ءهجولاريغيفتناكنإو؛كلذيففالخلاشيفطابطقلادروأو؛يدنكلا
.هنملقااهيفبجاولاف

:رداصملا

216/41فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.13/15«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ءاملافرح

كاللا

(هقف.ةديقع)

نايبودابعلالاعفأىلعمكحلايفءهقفلاوةديقعلايفدريحلطصمكالملا

:هبدصقيو.ايندلارومأيكالحلايعيالو؛مهریصم

.ةعامحاةالصسانلاكرتكءميظعلامثالايفعوقولا-]

.ناتهبلاوفذقلاكءهنمصالخلارسعيامفارتقا2

.ةيداقتعالاماثآالايفعوقولا3

.راتلافدولخلا-4

:رداصملا

.شماه110؛عضولا:ينوانجلا.

.8/3ءايضلا:يتوعلا.

.241‹120‹60/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.126/1«نامبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.121/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.37ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

لله

ةلولهتلا

(نامُعغ؛تاداع؛نونف؛ةراضح)

ىلوألا)مايأةعستبىحضألاديعلبقماقُييديديلقتنفوءةليصأةينامُعةداع

.جحلاوىحضألاديعلولحبرقباًريشبتنامُغيف«(ةًجحلايذرهشنم
نمةديصقتايبألاعتوصبارقيوهوعوطلملاريسينأاهتايلاعفنمو

ءاهقنورواهربعواهازغمتايبألاىلعيفضيليمجنحلبيمالسإلارعشلا
.ديعلامدقع.اجاهتباوليلكنايبصلاهعبتارو
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ءاملافرح

:رداصملا

.496‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

ممه

قلَعَأ)ةبارعلاماهمقيلعت
(يبرغمءةينيدمظنءةراضح)

(ٌقلَعأ)ةباّرعلاماهمقيلعت/قلع:رظني

ممه

محلا

(ثيدح؛مالكلاملع.ةديقع
مزعلاو«هنايتإلبقءيشلعفىلعبلقلادعوهوءةينلاناعمنمملا

.ارشوأاريخءلعفلاىلعيوقلا

هلعفيملوٌرشلابمهنمو«رجأهلفهلعفيملوريخلابمهنمنأهُمكحو

.هيلعرزوالفٌيعرشدصقمهلنكيماذإوءرحأهلفعرشلاةقفاومادص

ةسَحُهَدْنعهلهلهللاهيكاهمملفةَسَحبمهنم..»:هيلوسرلالوقي
ةئاممبَسىلإتاسَحرْشَعدنع٤هللاهتكاَهلمَعفاهبمهوُهنفةلماك

PPA
م$ص یمص

0.ةدحاوةيسهلهللاهكاَهلمَعفاهبمهومنف«ةلماكةّسَح

وهفباوصلاوقلاةقفاومىلإهدصقوبلقل١هوتعميملاناكاذإو

.٠«هلمعنمريخننمّؤملاةين»:ٌقويهلوقلرجأهيلعوةمه

11:رداصملا

.99-9817ريفاريسي;:بطقلا|شيفا

م
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ءافرح

.6126مقر2380/5ءةعّيسبوأةنسحبمهنمباب«قاقرلابانك:يراخبلا*.

مجعملا:يياربطلا.]مقر6/1لايف]1[باب‹؛حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا**.

.5942مقر‹185/6‹ريبكلا

ةيورانه

ةيوانحلا

(نامُغقرفقةراضح)

.ةددشلملاءايلاحتفوواولارسكوةدودمملانونلاحتفواهحتفوأءاملارسكب

/ه1157-1034)ةبراعيلاةلودتايرخأيفقشنا«لئابقلانملتكت

يهو«مهفنبكلامنبةءانهدالوأنييناطحقلانموهو(م4-1744

نمعرفمهو.(ريغصتلل)رَيصَقلاببقلملايوانملاكرابمنبفلخىلإةبسن

ةيبرعيلاةلودللاًمامإيبرعيلاناطلسنبفيسءيبصلانييعتاوضفردزألاعورف
نيضفارءاملعونييعتلااذهلةديؤمةّماعىلإينامعلاعمتجلاماسقنايفببساهم

‹لئابقلاوةبراعيلافقومةيرفاغلاتمعزتوىاملعلافقومةيوانملاتفقو.هل

كلتترمتسامثءاهطوقسنيحىلإاهنعاقاقشناوأةيراعيللاًدييأتاتسفانتف
ةديدش(م1744/ه1157ماعتماق)نييديعسوبلاةلوددهعىلعةسفانلل
نرقلافصتنميف‹نامعبةيسايسلاعاضوألاىلعنيتلاحلااتلكيفترثأ

.م58/ه2

هذهدضاهحلاصمتقفتاةيناندعوةيناطحقةفلتخملالئابقللعمحتةيوانحلاو

.كلتوأةلودلا

فينصتلاىلإنافاضي«برعللناديدجنافينصتةيرفاغلاوةيوانحلاو
معوءةيسايسةأشننامعقًاشنئيسيقو«يناندعِناطحق:يديلقتلا

الوادتمحلطصلملالازيالوةيضابإتسيلاهنأمغرةيبرعلاةريزحلاقطانمضعب
.مويلايح
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ءاملافرح

:رداصملا

.382ءةمغلافشك:يوكزإلا.

.10-5«نيبملاحتفلا:قيزرنبا.

.125‹115/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.46ءاريصمواريسم1856ذنمنامع:تربورندنال.

.45/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.119‹لالقتسالاولالتحالانيبنامَع:دلاخيمسولا.

اتتا
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نالْجَّراو
(رئازجلا/نالجراو«نطاومءةراضح)

.نونلاوميحلانوكسواهقيقرتوءارلاحتفب

نمةبراقتمتايمستهيلعتقلطأوةهوجفمساباعيدقدلبلااذهفرع
نيالانأالإ؛نالحجراَوَوالقراوالكراونالكراو:لثمقطنلاثيح

.ةلفرَوَو«نالْجَراَو:امهنآلاهبرهتشانيذللا

ةمصاعلانعابيرقتملك800دعبىلعرئازجلليقرشلابونحجلايفعقت
ملك160بترقتةنيدملامشلانماهدحتةيوارحصةنيدميهو«رئازجلا

ةنيدميبوتحلابرغلانموملك190ببازمدالبيبرغلالامشلانمو

.اهيليامودوعسميساحبونحلانموملك350بةعينمل

هيليامونييمتسرلادهعىلعيرئازحلابونجلابةّيضابإلانطاومنمنطوم
طالحخأاهيفنآلانكسي.ةريثكىرقلةمصاعنالْجَّراوتناكدقومويلاىلإ

.رئازحلاتاهجفلتخمنممهريغوناشحلاوبرعلاوةيكلاملاوةّيضابإلانم

.ةيضابإمهوةوارغموةناجمونرفييبوةتازموةتانزلئابقنويلصألاامناكسو

برهاهيلإو‹نيتاسبوهكاوفوةدتنثورحوةعستمضرأنالجراوو

نملاوشيفنييمطافلاةيعاديعيشلاهللادبعيبُأحباذمنماحننممةّيضابإلا
نبحلفأنببوقعيمهنموءةيمتسرلاةمامإلاطوقسدنعم909/ه296ماع

مهلبقتساوءَةيضابألانمهقفارنموهترسأونييمتسرلاةيألادحأباهولادبع

نالجراو
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واولافرح

هيلعتضرعوءلابقتسانسحأنايرعنبنونجاهخيشمهسأریلعواهلهأ

.«منغلابلمحارتتسيال»:ةروهشملاهتملكلاقفكانهةمامإلا

ركذيحءةلئاطاخابرأنيينالجراولاىلع ةعارزلانعالضف

.ریسایماوناکمآمهنعنويفارغجلا
:رداصملا

.224راصبتسالا:لوهجب.

.9ءايقيرفإفصو:يسيردإلا.

.178-179هَةمْئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.1/105‹؛خياشلملاتاقبط:ێيجردلا.

.7/107علا:نودلخنبا.

.365-296‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.هلک«(خم)«؛نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

رتو
رتاوتملا

(ثيدحءهقفلالوصأ)

‹مهلثمةعامجنعءةداعبذكلاىلعمهلثمؤطاوتنكمبالةعامجهاورام
.لوسرلاىلإكلذكلقنلاهبيهتنيىح

:ةئالثرومأهلوصحلطرتشيف
ردبلانأالإءاعطقرتاوتمبسيلةعبرألاهلقنامف.ةريثكةفربخلالقنينأ

.اددحماددعطرتشيمليخامشلا

لجأل؛بذكلاىلعمهلثمؤطاوتةداعلافنكميالنيلقانلاددعنوكينأ

.مقرثکدّرحبالءاهريغوةرثكنمماوحأ
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واولافرح

ربخلانوكيالسوسحلاريغف؛ةدهاشملاىلإنيدنتسممهربخيفاونوكينأ

.ایرتاوتهب

.ابقويالنايبصلاونيناحلارابخأنألىالقعاونوكينأ

.ايونعمارتاوتيمسطقفعملالقننإو.ايظفلارتاوتيمسهنيعبظفللالقتنإف

.هقدصبعطقيويرورضلاملعلاديفيطورشلاهذلمكتسللارتاوتملاربخلاو

:اهنمةريثكلئاسمكلذنععرفتيو
.ةيداقتعالالئاسملانمناكنإهداقتعابوجو

.ةيملعلالئاسملانمناكنإهلولدمبذخألاوهعابتابوجو

.الوأتمناکنوهفلاخنمقيسفت

.يرظنوهلبايرورضسيلرتاوتملاربخلالولدعملعلانأهريغونيسحلاوبأىريو
:رداصملا

.246‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.139/1فاصنإلاولدعلا:ينالجراولا.

‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.38«لدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.
437-4.

.319/3-320‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.8/2-11«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.267/1-269‹لومأملاةياغ:يشاطبلا.

.210-204ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

هه

یٹو

ةقثلاةدايز

ةقثلاةدايز/داز:رظني
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واولافرح

تابجاولالوأ

(مالكلاملعءةديقع)

لونُةّيضابإلاراتخاو«ناسنإلاىلعبجياملّوأيفنوملكتلافلا

.رظنلاالوءكشلاالوركفتلاال؛هدیحوتوىلاعتهللاةفرعمتابجاولا

اًعناصهلنأملعينأفلكملاىلعبجياملوأهنأملعا»:يلاسلالوقيو

.«ءىشهلثمكسيلهنأوهللاوههنأوهعنص

|:رداصملا

111-0112ءديحوتلاةديقعحرش.3/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.132ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.يقارملاةصالخ:حلاصيلعل.

بجو

بجاولاملعلا

(ةفسلفمالكلاملع‹ةديقع)

بجاولاملعلا/ملع:رظني

بجو

بجاولا

(هقفلالوصأ؛قطنممالكلاملعءةديقع)

.يلقنبحاوويلقعبجاو:ىلإهردصمرابتعاببحاولامّسقي
ليحتسيو«هدوجوبعطقيومدعلقعلاروصتيالام:يلقعلابخاولا1

لقاعلكةرطفيفنأل؛لاعتهللادوجوالقعتابجاولاُبحوأو.هؤافتنا
دجوملانمدبالهنأوهعناصدوجوتبثءيشدوجوهدنعتبثاذإهنأ

.لسلستللاعطقلوألا
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واولافرح

لقعلانإ:ةّيضابإلاروهمجلوقو.لقنلاليلدبتبثام:يلقنلابحاولا-
ييالجراولاىريامنيب.داقتعالايفيلقنلابوجولانمءيشيفهللاحمال
ليلدمدعدنع‹یلاعتهللادوجوةفرعمييمكلقعلانُبطقلاويمدكلاو

:رداصملا

.5/3‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.35ء34(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.ظ107/1(خم)‹قداصلاثحبلا:يدارلا.

لماش.(نامع.ط)1/490تازلانايمه.ظ241لمعلايعاد:بطقلاشيفطا.

.49/1‹لصألا

.93‹46‹42«‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.44ةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

.88-90‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.550-545ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

بجو

بجاولا

(هقفلالوصأ)
.امزاجابلطهلعفعراشلابلطاموه

يقو«باوثهلعفيفناكام»هنأب:نالجراولاهفرعو

ت

.«باقعهکر
.دحاوعملنامسايأ:نافدارتمبجاولاوضرفلاو

نبدیعسوبوبحمنباودايزنباوةكربنبامهنمءاملعلاضعببهذو
ليلدبتيثاممهدنعضرفلافبحاولاريغضرفلانأىليليلخلانافلح
نمرُسياماوأَرقافل:ىلاعتهلوقلةتباثلاةالصلايفنآرقلاةعارقكيعطق
وهو«دحاولاربخكيّنظليلدبتبثامبجاولاو‹(20:لمّزملاةروس)نارا
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واولافرح

ال«:نيحيحصلاثيدحبةتباثلاةالصلاييةحتافلاةءارق:هلاثم.ةيفنحلابهذم

فالخبةالصلاهبدسفتالواهكرتبمثأيف»باتكلاةحتافبارقيملنملةالص
.ةءارقلاكرت

وهفنآرقلاکيعطقليلدبتبثنإءامزاجابلطبولطملا»:ێيمثلالاق

وهفداحآلاربخكيظليلدبوأ..ةتباثلاةالصلايفنآرقلاةءارقك«ضرفلا

.«لوأللافالحكسنلاهبلطبيالويياثلاكرتبمئأيف«بحاولا

.بوتكلملاومتحلاومزاللاباضيأبجاولانعربعيو
:رداصملا

.580/1«عماحلا:ةكربنبا.

.29/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.17‹لدعلارصتخم:دمجحأيخاّمشلا.

.ظ181/2‹(خم)‹؛قداصلاثحبلا:يداربلا.

.92‹كيحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

0.222‹175‹167ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.86/2؛87/1ليلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.48‹لوقعلاراونأقراشم.218/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

بجو

(مالكلاملع‹ةديقع)

هللاةمكحركلءاقالطإهتاذلىلاعتهلاىلعِءيشبوجوةيضابإلایریال

فلختمدعوءعيطُمللباوثلالوصحايضتقاناذللاامههرابخإقدصوىلاعت

.ماكحألارئاساذكو«؛يصاعلانعباقعلا
:رداصملا

.415/1«ریسفت:مکحمنبدوه.
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.64/1«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.562-563‹يراضحلادعبلا:يريبعجلاا.

.286ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

كجو

دوجوملا

(قطنممالكلاملع)

للابصانفصوةقيقحدوجوملاوالصاحلعفلابناکاموهدوجوملا

ىيشلانمصخأدوجوملاو.هريغبلصاحوهامهاوسىلعقلطيو«ىلاعت
2

.سکعالوءيشدوجوملكف
:رداصملا

.و421/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

051ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.27رهوجلباراثن:ملسموبأيحاورلا.

.204/1‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

كجو

دوجولا

(قطنم؛مالكلاملع)
میلاعتهللاقحيٿءاوسء؛تاذلاودوجولانيبقرفالوهتاذنيعءيشلادوجو

.ريغلابقلعتمونكهريغدوجووفتاذببجاویلاعتهدوجونُلا؛هریغ

:رداصملا

.93/2‹ناهربلاوليلدلا:ييالجراولا.

.80ء78‹(خم)«؛نيجوملامظاعت.52«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.3ملاعملاهباتکويمثل:رمعمیکحلآ.
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هچو

هجولاةكرش
(تالماعمءهقف)

هجولاةكرش/كرش:رظني

هجو

هجولا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
اًمموهوءةمظعلاوأ«سفنلاوأ؛تاذلاعمييتأيىلاعتهللاقحيفهجولا

بسح؛تاذلاعمىلإهجولاليوأتبوحجوةّيضابإلاىريوهبناعإلابجي

هجو'ىقليوإط:ىلاعتهلوقلثميي؛مركلانآرقلايفدرومک.قايسلا

.(27:نمرلاةروس)مارکالاولالَحْلاوذكبَر
:رداصملا

.98‹2/97ىايضلا:يتوعلا.

.ظو63/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.5/72«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.64«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.0263/5267ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.21‹20/1«بركلافشك:بطقلاشيفطا.

.211ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

هجو

هجولا

(تاراهطهقف)
.نقذلاىلإةهبحجلانمةدتمملاةدلحجلاوهليقو.ناسنإلاهبهجاوامهجولا
.ءوضولايفةيحللاليلختةلأسمفيرعتلاففالتخالاىلعبّترتو
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بوومدعىلإةكربنباوديعسوبأبهذ؛لوألافيرعتلاىلعءانبف
هللارمأيذلاهجولانأ:هباولدتساامموءةيحللارعشتحتامىلإءاملالاصيإ

الو:اولاق.مميتلايفهحسعهللارمأيذلاهجولاوهىوضولايفهلسفب
.ءوضولاكلذكفةيحللاليلختهيفطرتشيالمميتلانأفالح

ىلإلبقأاملسغبوجوبةّيضابإلارثكألاق؛يناثلافيرعتلاىلعءانبو
.هيفتبنتنألبقهجولانمهتوبثلةيحللانمهجولا

تلخنإامأ.لضفأللاكرتليلختلامدعربتعاواهليلتيلاسلانسحتساو
.قافتاباهلسغبجيفرعشلانماهعضاوم

:رداصملا

.272‹262/1-263ءعماجلا:ةكربنيا.

.65/1-69‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.63-60/2‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

نیجو

نيجولا
(نامُعيرمظنةراضح)

.اهتفاحوةيقاسلالودجيعيونامُعيفجالفألابيقسلاماظن
:رداصملا

.41/17فّنصملا:دمحأيدنكلا.

دحو

ديحوتلا
(مالكلاملعءةديقع)

هابشألايفنوهللاةفرعميفصّخلتتيهوءديحوتلافيراعتتدلعت

يفدحاوهّنأوقلطملالامكلابىلاعتهللادرفتداقتعاعميهنعلاثمألاو
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ةياهمالىلاهتالامکرئاسوتدابعوهماكحأوهلاوقأوهلاعفأوهتافصوهتاذ

ههبشأولدٍإ؛ناعملالکبوتاهجلاعيمجنمهقلخبیاعتههيبشتيفنوا

.لاحموهوءةهجلاكلتنمزجعلاهيلعلخدلليلقلالقأيفولوءيش

:ماسقأةعبرأىلإديحوتلابطقلامّسقيعملااذهىلعءانبو

.تافصلاديحوت-2

.لاعفألاديحوت-3

.ةدابعلاديحوت-4

نعدحاولايغيالو«ناسللابرارقإلاويِلقلاقيدصتلابديحوتلامتيو

:هلوقبحلفأمامإلادرفناو.اعامجإقيدصتلاهيفكيقطنلانعَرَجَعنمو.رخآلا

.«يزجيبلقلابقيدصتلانإ

.غولبلادنعفلكملاىلعتابجاولالّوأوهديحوتلاو
ىيعطقلاتوبثلايعطقلاليلدلابالإتبثتالاهلكةبجاولاديحوتلالئاسمو

.رذعلاهيفعطقياليذلايظلاليبقنميهفةعّرفتملالئاسملانمهاوساموءةلالدلا

:رداصملا

.و6‹(خم)؛تاطقتلملئاسم«نایفسوب.

.380/1‹ءايضلا:يبوعلا.

.8‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.121/2زجوملا.2169«تالاهجلاحرش:يقاكلادبعرامعويا.

دعاوق.و1/2؛ظ50و49؛ظ6/1‹(خم)«ةينونلاحرش.99/10:يلاطيجلا.

.99/1-100(ىسومجاحلا.حت)مالسإلا
.ظ36«(خم)مئاحلاءافش:يداربلا.

.123‹60‹59‹38‹37«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.53/4ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
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‹(خم)«رطانقلاةيشاح.22‹«صلاخلابهذلا.13/16«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.51«ةيشاحلاوعضولامماج.و.2

.159‹158‹150«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.60‹59/1«‹رهوخحلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.185ءةفصاقلانيهاربلا:لاصيلعل.

.20للاتافص:دمحأيليلخلا.

.253/1‹«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

101.٠«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

.269-266ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانيا.

.62-64‹؛يعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.212-213«‹ملاعملاهباتكوٰييمثلا:رمعميكحلآ.

دحو

ديحوتلاةلمج

(مالكلاملع‹ةديقع)

ديحوتلاةلمج/لمج:رظني

دحو

دحاولاربخ

(ثيدحءهقفلالوصأ)

دحاولاربخ/ربخ:رظني

دحو

ديحوتلاراد

(ةيعرشةسايس؛مالكلاملعءةديقع)
رادلامکح/رود:رظني
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دّحوملا

(مالكلاملعءةديقع)

نمديحوتلاةلمجبرقنمىلعقلطيمسا«نودحوملاهعمجدخولا

هيلعمكحيالو.اهقحبالإهبرارضإلكوهمدوهلاممرحياهيو‹نيملسللا

.كرشلالهأماكحأب

رارضإلازيجيوأكرشرفكنيدحوملارفكينملكنعةّيضابإلاريعدقو
.هضرعوهلامودّحوملامدةمرحباولاقفمهب

.ةلمحلالهأوأديحوتلالهأوأةلبقلالهأمسانيدّحوملاىلعنوقلطيامك

نمةّيضابإلاريغهبداريوةعيدقلارداصملايفنيدّحوملاظفلدريدقو

.قايسلابسح؛نيملسللا

:رداصملا

.294/1-324‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.شماه191معضولا:ييوانجلا.

.و7‹(خم)ريس:يتوعلا.

.16خم‹(خم)ريس:ينايسولا.

.و51/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.247«رونلا:زيزعلادبعيييمشلا.

۰65/1؛عرفلاولصألالماش.385/16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

يحو

يحولا
(نآرقلامولعمالكلاملع‹ةديقع)

كلمالاسرإنمءطئاسولاىدحإبهّيينبلقيفىلاعتهللاهيقلياميحولا

.ماالابوُمانملاقوأءهيلإ
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يذلاردصملاهرابتعاب«لسرلاوءايبنألاملعبانايحأيحولايلاطيحلاىّمسو

.هلعفياموسانللهلوقياميبلاهنمملعتي

ٍِ.
امريغيفيبلادهتجيلهو؟هللانميحويبلاهلعفياملكلهاوفلتحخاو

یو.اطخللاىلعهرقيالیلاعتهلانكل«هداهتحجااوزاجأف؟هيلإحويم

.نطابلايحولابداهتجالااذهىلاسلا

:رداصملا

.و41/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.10/1-12«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.96«كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.3/24«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

غيرأيداوعامتجا

(يبرغم؛مظنةراضح)

غيرأيداوعامتجا/غيرأ:رظني

يدو

يداولامرح
(يرمظن؛نارمعءةراضح)

يداولاميرح/مرح:رظني

يدو

ةيدلا

.اهيناجىلعهيلعیجباهنوداموسفنيفةيانجببجيردقملامةيدلا
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ءايلوأبلطو«صاصقلارذعتاذإةموصعمسفنلتقنعالدبةيدلانوكت

.لدبلامدلا

فلأوءرقبلالهأىلعةرقباتئاموءريعبلالهأىلعريعبةئامةلماكلاةيدلا

مهردفلأرشعانئاو«بهذلالهأىلعرانيدفلأوءةاشلالهأىلعةاش

.ةضفلالهأىلع

.لحجرلاةيدفصنوةأرملاةيدفصنىثنخللو؛لجرلاةيدفصنةأرملل

ةملحالإلجرلادنعوضعلاكلذةيدفصنهتيدفوضعنمةأرملايفاملكو
.لجرلايدةملحفعضاهتيدفيدثلا

ناناهيفناكاموءةلماكةيدهيففناثهلسيلدحاوناسنإلايفاملك

لكيقو.ةلماكةيدامهيلكيوةيدلافصنامهدحأيفف«نيديلاونينيعلاك

ليلانمسمحنسلكيقو.ةيدلارشُعنيلجرلاوأنيديلاعباصأنمعبصأ
.ةلماكةيداهعيمجيو

دمعلالتقيفةظلغملاولطخلالتقيفةففحخملافءةظلغموةففخمةيدلانوكتو

.دمعلاهبشو

نىعمو؛عيبرتلاىلعةظلغملاو«سيمختلاىلعوأءةسمخمةففخملاةيدلاو

نيرشعو«نوبلتنبنيرشعو«ضاخمتنبنيرشعيطعينأةيدلاسيمخت

ةسمخيطعينأاهعيبرتىعمو.ةعذجنيرشعوءةقحنيرشعو«نوبلنبا
؛ةقحنيرشعوةسمخو«نوبلتنبنيرشعوةسمخو«ضاخمتنبنيرشعو
.ةعذجنيرشعوةسمخو

:انالنأتذحأةظلغمةيدتناكاذإ»:لاقفرحخآاميسقتةكربنباركذو

ةعبرأةففخملاوءاهدالوأاهوطبيفةفلخنوعبرألاوةعذجنوئالثوءةقحنوال

سمو«نوبلتابنورشعوسمو«ضاخمتنبنورشعوسه:ءازحأ

.«ءازجأةسمخىلعإطخلاةيدو.ةعذجنورشعوسموءةقحنورشعو
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نيتنسيفتسيدأةيدلااثلثبجواذإو‹نينسثالثيفىدؤتةيدلاو

.هماعيفىدؤيثلثلاو

.هلامنميياحلااهيدؤيفلقوأةيدرشعتناكنإالإةلقاعلاىلعإطخلاةيد

.قوفامفةيدلاثلثهشرأناكامالإلمحتتالانأشيفطابطقلاحجرو

.هتكرتثرينملكاهنريهتكرتكلوتقمللاكلملوتقملاةيدنوكتو

.ةيصولاوةنرولاىلعةيدلايفءامرغلامدقيو

ةكربنباحجروءةيدلالوتقملالهألناكتاممثادمعالجرلجرلتقاذإ

.صاصقلانيبواهنيبرايتخالانملوتقللاءايلوأنكمتمدعلاهوجومدع

:رداصملا

180‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.129‹120‹115‹25‹6‹5/15؛210/3‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.426/3‹حيحصلاعماحجلاحرش:نيدلارونيلاسلا.
.202/9؛36/4«بهذلالسالس:يشاطبلا.

78ءةريبكلا:يبيهولا.

ثاريمل
(ةالصءهقف)

ةبارقل«هتومدعبصخشةكرتيفهقحتسملتبثيقزجتلللباققحثاريللا

.ءالووأحاكنوأامهنيب

بألةوحخالاوىاقشألاةوخاإلاهبنوبجحيفءابأحلاةّيضابإلاربتعي
.ذحلاعمةوحخاألاثّروتبهاذملاةّيقبو«فانحألابهذموهو.ٌمألةوخإلاو
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رصقو؛حجارلاىلعبألادوجوعمبألاةهجنمةدحلاثرتامك

ةَدحلابجحيبألانأبهاذملاضعبىرتو«نامعلهأىلعلوقلايمرضحلا
.ثاريملانم

:رداصملا

.207‹206‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.(هلك)مأوتلاوةفحتلا.331/15367427441«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

درو

عرشلادورو

(هقفلالوصأ)

عرشلادورو/عرش:رظني

درو

رانلاىلعدورولا
(ريسفت‹ةديقع)

مكنمنوط:ىلاعتهلوقيفرانلاىلعدورولاعميففلا ناكاًهُدراَوالإُمُكَم

؟رانلاييلوخدلاىلعلدتله«(71:میرمةروس)يضفمحرىلع

ءاهلعنادعيمجلَنأو«لوخدلاىلعلدتاهنأءاملعلاضعبنعيور

ُمهَدروأفةَمايمويهموقمقي:ىلاعتهلوقىلإكلذبلاقنمدنتسادقو

.(98:دوههروس)رال

فوقولاوعالطالاوفارشإلابرانلادورونورّسفيةّيضابإلارثكأٌنكلو
ءاوالو:ىلاعتهلوقبنيلدتسمءاهيفلوخدلانودرانلاىلع

ىسحْلاممهلتَقَبسنيذلانإ:ىلاعتهلوقو«23:صصقلاةروس)ني
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go O م

.(01102:ءايبنألاةروس).اهَسيسَحنوُعَمْسَيالنوُدَعْماهنَعكو

ةاجنلانأبوريطلاولبإلادورولثمفيوغللالامعتسالابكلذكاولدتساو

.عوقولالبقنوكت
يفيهفءيظفللاكرتشملانمنوكتدقةملكلانأبفالخلايلاسلاهوو

نموهوأ«ناتقيقحاهلف؛نمؤملاٌقحيففارشإلاوءرفاكلانأشيفلوخدلا
َالامعتس .امهدحأيفةقيقحتناكاذإءامهنيشاوززاحاوةقيقحل

امالسوادربنرانلانإ:نولوقينيقيرفلالوخدبناقل7ةصاخب

:رداصملا

.و13(خم)ريس:يبوعلا.

.و3/56(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.ظي1‹(خم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.451‹450‹448«رونلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.5/429ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.240/1‹«(ىربكلاةنودملا)ةنودملابيترت.108ءةّبلافصويفةا:بطقلاشيفطا.

.310‹307ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.1/171ءتاقتعالاتاًمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.161/3-163«نتآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.غمادلاقحلا:دمحأيليلخلا.

.4-708‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.447-448‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.353‹352ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.181ةريبكلا:يبيهولا.
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عرولا
(قالخأهقف‹ةديقع)

.سأبهيفامیفعوقولاةفاخمهبسأبالامبحتوه
‹نيدلاتاهوركمنمهکرتنکیامكرتوةيهللامراحمكرتكلذعيو

لكيفسفنلاةبساحمو«تامرحلايفعوقولانمافوختاهبشلابانتجايأ

روصتيهبانتجاو«اريبكوأاريغصاعرشحبقتسملكبانتجالمشيو.ةظحل

.هيلإلصويامكرتبروصتيو«هتاذبهکرتب

فكعماهنمبرقلابالعروتلامدعناظمنعداعتبالابلصحيعرولاو

فكفلكتيويصاعملاناظمنمبرقينلعرولالصحياليأءاهنعسفنلا

.اهنمبرقلاعماهنعفكلاهيلعرسعيذِإاهنعسفنلا
.مالسإلادعاوقنمةيساسأةدعاقعرولاةّيضابإلالعجدقو

:ماسقأةعبرأىلإمسقنيعرولاو

.هيلعصوصنملامارحلابانتجاوهو:لودعلاعرو-

.تاهبشلادنعفوقولاوهو:نيحلاصلاعرو-

امىلإهيدؤينأةفاخمهبسأبالاملحجرلاكرتينأوهو:نيقّنلاعرو-

.سُابهيف

ەيدؤينأفاخيالوهبسأبالاملجرلاكرتينأوهو:نيقيدصلاعرو-

.سأابهيفامىلإ

يلاطوحألابذحخألاةدعاقنيدلاماكحأعملماعتلايفعرولاجئاتننم

ءامدلاوجورفلارمأيفةصاخبوماكحألانمريثكيفاهيلإةّيضابإلاحنجي

افالخريسعرمأمهقوقحنعدابعلاوفعو«تابعلاقوقحبقلعتتامنألءلاومألاو
.ميحرلاروفغلاهللاوفعل
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طوحألابذحخألاوعرولانأالإ‹ماكحألاىلعهؤانبنيدلايفلصألاو

.هيلعساوسولاوكشلالوخدفلكملاشخيملام«ىلوأ

ضقانتةلأسمكعرولاىلعاهونبةريثكلئاسمهقفلاباوبأيفةيضابإللو

.اهريغوضئاجحلاءطونمريفكتلاوقبانجللاعمموصلا

:رداصملا

.324/1(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.34ءكيحوتلاةمدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.720/17؛11/2‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.137/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.769-772ةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.18«ةديفملالئاسملا:يلوعللا.

نزو

نازيم

(مالكلاملعءةديقع)
ىلإهتقيقحيفو«هريسفتيففلتخاو؛معركلانآرقلايفنازيملاركذدرو

.زاحلاىلعوهوأءةقيقحلاىلعهنأ:نييأر
وهامّإوءهتقيقحىلعسيلروكذملانازينأىلإةّيضابإلاروهمجبهذو

لدعلابمكحلاوءاهليصفتولامعألازييتولمعلاىلعةازاجملانعريبعت
.ايسحانازيمسیلو«قحلاو

‹«هقلخلمعرادقمملعيلةلآىلإجاتحيالىلاعتهللانأكلذيفمهليلدو
.نزوتفاماسجأبلقنتالضارعألامعألانأو

اهيفعطقُالو«فالتخالااهيفزوجيءاملعلاضعبحجرامكةلأسللاو
.فلاخملارذع
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فئاحصلاىلإجاتحيالامك«ىلاعتهللاهيلإجاتحيالنازيملانأقحلاو
هملظيملهنأملعيللمعامهدبعيريهلدعوهتمکحبنکلوء؛طارصلاو

.امهدحألإهلقبيملوأ«عئيسوأنسحلمعهلناکاءاوس«ائيش
يفعطقلاحيتيالامةداهشلاوبيغلايملاعفالتحااذهىلإفاضي

.نآرقلايفدروام.ملسينكلو«نازيملاةقيقح
:رداصملا

0.13/4ىايضلا:يبوعلا.

.420‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.421ءروتلا.191/2ءنيدلاملاعم:زيزعلادبعييمثلا.

.292/7؛489/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

نايمه.583(خم)‹نيروغبتلوصأحرش.12/5ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.4«ضارتعالاةلازإ.(رابجنز.ط)401/10406تازلا

.285-283«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.6مالسإلاناكرأعماج.171تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.52-53«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.176-179‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.119‹؛يبعصللاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

طسو

ىطسرولاةالصلا

(ةالصءهقف)

ىطسولاةالصلا/ولص:رظني

_سۋ

عسيالام

(مالكلاملع,ةديقع)
و2

.لمجيالولحيال:هانعمعسيال
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عسيالاموءهلهجعسيالام:ةئالثيهواكرتوأالعفءةفصوأانامزقيضي

.نيدلادحيفعيمجنبااهعمجو؛ضئارفلاثلاثلاو

:رداصملا

.29-30؛مضولا:ينواَنحلا.

.410‹(خم)‹؛تالاۇسلا:يفوسلا.

.49ءديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.33/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحجلا.

.193-194‹كيحوتلاةديقعحرش.67/17؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.130-92«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.262271-268‹ملاعملاهباتكويييمثلا:رمعميكحلآ.

وعسو

هلهجعسيالام
(مالكلاملعءةديقع)

هلهجعسيالام/لهج:رظني

-سو

هلهجعسيام
(مالكلاملع‹ةديقع)

هلهجعسيام/لهج:رظني

لسو

ةليسولا
ِ(فوصتريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

بلطيهو.هلكرمألاكالماهنأل؛ىوقتلايهىلاعتهللاىلإةليسولا

ةطساوالوملاصلاهلمعلإهّبرىلإدبعللةليسوالوءيلإبّرقتلاوهللااضر
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اهيآيل:ىلاعتهلوقرّسفاذهبو؛هقلخنمناكيأنمهبرودبعلانيب
.35:ةدئالاةروس)هكةليسّولاهياوُعَياَوهللاوقنااويماءَنيذلا

:رداصملا

.204/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.24/4-26‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

انف:ميهاربضويب. .53/154‹ۍواتف

مسو

حيرلاسأرمسوم
(نامُعةيرحبةحالمةراضح)

رهشلايفنوكيوءدنحلاىلإينامعلايراجتلالوطسألاجورخيمسومدحأ

هذهنوكتنيح«ويامرهشيفيأءةيبرغلاةيبونحلاحايرلامسومنملوألا
.ةديدشريغاهتيادبيفحايرلا

.قلَعلا:ىَمسيفيناثلامسوملااّمأ
:رداصملا

.11«نامُعةّيرحبخيراتنم:نسحباهش.

مسو

ياطلسلايردلابكوكلاماسو

(اینازتت/رابجنز؛نامع؛تایمستءةيسايسمظنةراضح)

.ةنطلسلالاجرونايعألاوفارشألاهبدْلَقُيرابحنزونامعةنطلسييماسو

م1900/ه1318ةنسرابحبزناطلسدومحنبيلعناطلسلادلقدقفكلذلاثمو
.ىلوألاةجردلانميناطلسلايردلابكوكلاماسوبراحنبةفيلخدّيسلااييرق

.اشابٍنورابلاناميلسلماسولااذهروميتناطلسلادلقو
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:رداصملا

.469‹425‹رابخألاةنيهج:ديعسيريغملا.

.ييورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ.

حسو

حيشوتل
(ةالص.هقف)

ىلإطبإلانميلصينأدارأاذإهبوثفرطبلجرلافعلينأ:حيشوتلا

.ةالصلاءانثأهتروعىلعهاديعقتاللنيتبكرلاىلإةّرسلانموأنيتبكرلا
.ةأرمللولجرللبودنموهو

ةرسنمهتروعسمليالثيحب«لاورسوصيمقوةبجحيشوتلانعيفكي
هذخفسمنأوأهديباهسعينأنكمألكلذنمءيشبحشويملولفءةبكرل

.ةالصلاوءوضولاضقنيفنالوقهديريغبهتروعناسنإلاسميثو.هنطبب

ةالصلانأحجارلانكلهتالصدسفتنأحشويملنميفمهضعبددشو

.ةروعلاسمبنحبوهمكحلاطانمذإ«هنودبحصت

:رداصملا

.422/1؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.48/2-49‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

مشو

مشولا
(ةنيز‹هقف)

لحكلاكنولمهيلعرذيمثمدلاجرخييحةربإلابدلحلازرغوهمشولا
.امهريغوةلينلاو
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AAYةصماّنلاهللاعل:هيلعقفتملاثيدحللاقلطممارحمشولاو

هنألو*«نْنسُحللتاّحلفّملاَوةمشوتسملاوةمشاولاوةلصْوَسُملاَوةلصاولاو
مدلادمجاذإفمدلابنوللاسجنتنولملابيشحمثةربإبمشولالحمزرغاذإ

.هللاقلخلارييغتهيفنأامك.اسحبهلحميقبحرحلامأتلاو

ةلازإنمدبالو.ةالصلاهبحصتالو.جوزللولوهبنيزتلامرحكلذل

اذهو؛ةبوتلايفكتفوضعتوفوأفلتفيخنإالإءةحارحلابولومشولا

.رهطاالتلسغاذإلوقينملافالح
:رداصملا

.106/16؛178‹177/14؛478/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.ءاسنلااهلعفتلاوحأميرحتيفءاجام3جءحيحصلاعماحلاحرش:نيدلارونيلاسلا.

يف]41[بابءذيِنلاَورملنمةبرشألاباتک‹حيحصلاعماجلا:بیبحنبعيبرلا*

رعشلايفلصولاباب«سابللاباتك:يراخبلا.637مقر168/2ءتامرَحُمْل
.5593مقر5

فصو

تافصلاماسقأ

|(مالكلاملعةديقع)
:اهمهأتارابتعاقفوءةيحلإلاتافصلاتاميسقتتدعت

.ةيلعفتافصوءةيتاذتافص:لّوألاميسقتلا-

‹رابتعابةيتاذتافصو«ةيلعفتافصوةيتاذتافص:يناثلاميسقتلا-

.رابتعابةيلعفو

.ةزئاجوءةليحتسموءةبجاوتافص:ثلاثلاميسقتلا-

نأبطقلىريوءةيضابإلادنعالوادتوةرهشرثكألاوهلوألاميسقتلاو

امنوربتعينكلوتافصلانومّسَقيالمهنةبراغملاىلإبسنيويقرشمهلصأ

- 1068 -

 



واولافرح

اضيأوهوءةفصهرابتعانودءطقفلعفهلکوهفلاعفألاىلعلدامو«ةيتاذ

ناكميسقتلانأودبيو.ىلوألاةئالثلانورقلايفلئاوألاةّيضابإلاهيلعناكام

.برغملاوقرشملايفةرتفلاهذهدعب

نمضتافصلافينصتيففالتخاانايحأجتنيتاميسقتلاددعتلاعبتو

.ماسقألاهذه

ةرعاشألابرْثأتلااهيفودبيىرخأتاميسقترداصملاضعبيفدرودقو
.ةيونعملاوءةيسفنلاوءةيربخلاتافصلا:لثم

:رداصملا

.108/1‹عماحلا:رفعجنيا.

.48‹قرفلايفةلاسر:يفوسلا.

0.116ء115«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.29‹«صلاخلابهذلا.2321ءةّجحلانايبيفةّجحلا:بطقلاشيفطا.

.174‹173‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.53ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.248/1249«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.120‹119؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.286-284ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.85-87‹يعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

فصو

تافصلا

(قطنممالكلاملع‹ةديقع)

هتاذيفهبوهامىلعهريغنمءيشلاهبنابام:يه«مسالالثمةفصلا

.هوفصيملوأنوفصاولاهفصوءاوس«هسفنو
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ىلعلدامةفصلانأوه-يلاسلاهبامك-مسالاوةفصلانيبقرفلاو
ريغنمتاذلاىلعلداموهفمسالااًّمأو«هبفصوتنعمرابتعاعمتاّذلا
ةفصلاومسالاعمتجينأنكميف‹نينيابتماسيلو؛تاذلاهبفصوتنعمرابتعا

.دحاولاظفللايف

قتشارداصميهوتاذللةنيابملاريغناعمايهىلاعتهللاٌقحيفتافصلا

ملعلانمملاعلالثمءةهبشملاةفصلاوأ؛لعافلامساةغيصىلعءامسألااهنم

.ةدارإلانمديرملاو

تافصو.ةقولخمةّندحمفاهظافلأاًمأو«َناذمسقيلزأتافصلالولدمو
يهلبءالةرياغمهتاذبةمئاقناعمتسيلوءهريغالهتاذنيعيهىلاعتهللا

ىلعلدتاهُنأیوسءانیابمتاذلاىلعدئازدوجواسیل«ةّيرابتعاناعم

صنلااهبدروةفصلاليطعتسيلوىامدقلادّدعتلبلساذهوءاهدادضأيفت

.هلكلذتابثإوهسفنهبفصواملكبىلاعتهفصوبجيلب
تسيلوهتاذنيعيهىلاعتهللاةفصنأريغةفصوىلاعتهللاةفصنيبقرفلاو

.هيلعدئاز«فوصوللابمئاقعمهتفصفهريغاًمَأ«تاذلاىلعادئازعم

فصويلاهتافصبهلالجلجهللافصتنأيضتقيتافصلابنامبإلاو

هنعيفننو؛عراشلانمفيقوتبالإىلاعتهللةفصالوامساتبثنالف؛اهبهسفن

لاميفضوخلانعداعتبالاوءامايدؤعمامتهالايضتقيو؛نينَدحلاتافصلك
مدعو«قيليالابیلاعتهللاتاذلضّرعتنمكلذيفام؛يعطقصنهيفدري

هذهنعٍيغيامعرشلايفذإ؛نيدلارسينعداعتبالاو؛كولسلايفىودجلا

قولخلملازجعىلإةفاضإ.ينالجراولاهيلإهبنامك‹تامازلإلاوتاليصفتلا

.هلالجوىلاعتهللاةمظعنعريبعتلانعةغللاروصقو«قلاخلاهنككاردإنع

:رداصملا

.و324‹(خم)‹ێسحلاهللاءامسأريسفتيفباب:دمحأيخامشلا.
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.2/180187؛429/1-431«زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.56‹52‹40‹1/35«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و126‹و1/91‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.36‹34‹قئاقحلا:يداربلا.

211.٠«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

0107‹105«روتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.154‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.199-200ء196/1ءناعيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.33-20/12146«بركلافشك.21-23ءةّجحلانايبيفةّجحلا:بطقلاشيفطا.

.179‹171-172‹164ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.4للاتافص:دمحأيليلخلا.

.299‹227/1-228‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.126‹119‹؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

فصو

ةيتاذلاتافصلا

(مالكلاملع.ةديقع)

فصوييلاةيرابتعالاناعملااهبداريو«تافصلاماسقأنممسقةيتاذلاتافصلا

الورسالواشلواالاهمتالولدميفةّبدبأةاةعيدقتافصيهو«ىللاعتهللااه

ءاذكملَع:لاقيالفءاهقلعتلعفلتخاولوءاهّدضبىلاعتهللافصّيالوتلج
۱.اهداضیام.یلاعتهللافصوبلساهبداریو.اذكلهجو

ةيفاكتاذلانأرابتعابءةيتاذاهّنأبتفصووتاذلاىلإتافصلاتبسنو

ءامبةمئاقالوتاذلاىلعادئازايشتسيلو«تافصلاهذهياعملوصحيف

اذل؛ىلاعتهللاوهدحاوءيشلبتاذوةفصرّوصتيالفءالةفاضمالو
ريغيهووهيه:لثمتارابعضعبلاْمَنَمناو؛تاذلانيعيه:لاقي

.ةينادحولامدعوةيئانثلانمتارابعلاهذههبرعشلامءاهريغوهو
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:رداصملا

.56‹53/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.369‹363/1ءءايضلا:يتوعلا.

.ظ92/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.146-147«نيروغبتلوصأنمنيتملاةبخغ.88«تاموظنملائلآللا:ورمعقالتا.

0113ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.198‹197/1‹ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

مئاعدلاحرش.29؛صلاخلابهذلا.21ءةّجحلانايبيفةّجحلا:بطقلاشيفطا.

252-51/1.

.185‹173‹172ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.75/176تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشراألا:فيسيصورخلا.

.29«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.229/1244«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.9‹لاوقألاجئاتن:يثراحلا.

.121‹120ءشّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.285ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

فصو

ةيلعفلاوةيتاذلاتافصلا

(مالكلاملعةديقع)
ننعملمتحتةفصلکيه«رابتعابةيلعفلاورابتعابةيتاذلاتافصلا

ةفصلثم؛لعفىلعلديثداحيناثلاودلضىفنيلزالوألا‹نیریاغتم

ةفصيهولزألاذنمىلاعتهنعثبعلايفنععتاذةفصاهنإفميكحلا

رابتعانيبعمجتاذهبيهفءاهبةقئاللااهعضاوميفءايشألاعضويعميلعف
.لعفلارابتعاوتاذلا
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:رداصملا

0115ءرونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.174‹173«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.249‹248/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.120«؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

فصو

ةيلعفلاتافصلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

يلاةيردصملايناعملايه«لاعفألاتافصو«لعفلاتافصوءةيلعفلاتافصلا

‹قولخملابموقت«قلخلانمَقلَخو؛قلاخلا:لثم؛ىلاعتهللةفصلاولعفلااهنمتشي
.یاعتهللانملعفثودحهببسناکاملیقو«لاعتهللااکفصويو

ةرخأتمةئداحوءةيتاذلاتافصللافالخهلالجلجهللاريغتافصلاهذه

لزألايياحبفصولاةبراغملازاجأو.الاعفأاهرابتعابةّلَزَأريغءدوجولايف

.ءامدقلادعتهماهيإلاذهةقراشللا
۶ :لاقيفلحلافالتخادنعاهدادضأبواهبىلاعتهللافصتيتافصلاهذهو

.رخآقزریملوءانالفقزر
:رداصملا

.53/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.369‹363/1ىايضلا:يتوعلا.

.147«نيروغبتلوصأنمنيتملاةبخت.90-91‹؛تاموظنملائلآللا:ورمعينالتلا.

.113-115«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.215/1«ناعإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.151/1-152مئاعدلاحرش.29؛صلاخلابهذلا:بطقلاشيفطا.
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.174-173‹172‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.76‹75/1تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا.4مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخلا.

.30«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.1/245‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.9‹لاوقألاجئاتن:يثراحلا.

.124‹119؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

فصو

ةزئاجلاوةليحتسملاوةبجاولاتافصلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

:ثالثىلإىلاعتهللافحيفبجيامرابتعابتافصلامسقت
لزألايفاقلطمىلاعتهللانعاهيفنروصتياليلايهو:ةبجاوتافص-]

ملعلالثملحفلتخاولوءاهدضعماهعامتجاالوبألاوأرضاحلاوأ

.ةيتاذلاتافصلايهو«ةردقلاو

نودلزألايفىلاعتهللانعاهيفننكييلايه:ةزئاجتافص-2

الوءاهلعفنإىلاعتهللاامفصويوللافلتخااذإوأ«‹لبقتسملاورضاحلا

.ةيلعفلاتافصلايهوءقزّرلاوقلخلاكءاهلعفيملنإابفصوي

صقننمهديفتالءةبجاولاٌداضتيلاتافصلايه:ةليحتسمتافص-3

.لامكلايفنو

:رداصملا

.353«نيدلاملاعم:زيزعلادبعييمثلا.

.21ءةَمحلانايبيفةّجحلا:بطقلاشيفطا.

.29‹«صلاخلابهذلا:بطقلاشيفطا.

.149ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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.53246ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.120‹119«شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

لصو

نالصولا

(ةالصءهقف)

ةالصلاكاردتسا/كرد:رظني

يصو

ةيصولا
(ثيراومءهقف)

قوقحلاوتاعربتلالمشي.توملادعباليصوملاهقلعيصاخدهعةيصولا

.قولخملاوأقلاخللقحوأنيدبرارقإك«يصولملاةمذبةتباثلا

.تايهنملانعرجزلاوتارومأملاىلعثحلاىلعةيصولاقلطتامك

وأ؛هتایحيهئادُأنمنكمتيملقحهيلعناكنمىلعةيصولابحتو
.هئادألبقتوملاهمرتخينأىشخي

الامكرتنممزلتو«برقأللةيصولايهةّيضابإلادنعةبجاولاةيصولاو

هلوقلرفكوأبححنمثرالانمعامبسبنوئريالنيذنييرقأللفّرصتو
نيدلاوللةهةيصولااريحكرتنإتملامكدَحَارضَحاذ!ُمُكَلَعبك:ىلاعت
ثرينلىصويالو.0:ةرقباةروس)هيماىلعاقدفورماَنيَرقالاو
.نيكرشملانيدلاوللاهوزاجأاذلو.*«ٹراولةّيصَوال»ثيدح

ملوةثرولاهزاجأاذإالإثلثلاىلإدردازامو؛ثلثلادودحيفنوكتو
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.هتومدعببرقألانميرديالذإءةايحلايفاهذافنإيزجيالو

ىصوأاممثلثلانوطعُينييرقألانأبلوقلاديزنبرباجمامإلانعيورو
.مهريغلثلثلاىقبيو«نيثلثلانوطعيلبرثكألالاقو‹تيللاهب

ظحلشمركذلل؛لاملاثرإكةبراغملادنعبرقألابيصنمسقيو

هيفو؛المأهعضوهبرظتنيناكنإهيفاوفلتخافلمحلايفالإ«نييثنألا

.بصاعدجويملنإالإمحرلاوذذحأيالوةبصعللالإىطعيالو.نالوق

بألابهبسانينمهنولينيذلانيببرقألاةيصومسقتفةقراشملادنعامأ

ووذوةبصعلااهثريورثكأىلإليقوءهبلصتتتاجردعبرأىلإمألاو
.ةجردلايفايوتسااذإءاوسىثنألاوركذلا؛سوؤرلاىلعيهو.ماحرألا

لصأنمجرختفسانلاقوقحامأو«ثلثلانماهنأةيصولايفلصألا

نمالإجرختالامنأىلإنورثكألابهذفللاقوقحيفاوفلتخاو.لامل
بهذوءةثرولااهبملعولوتيماابىصوأنإالإذفنتالوءثلثلا

دمحألوقلااذهحجروءلالالصأنمجرختامنأىلإنامثعنبناميلس

:ۇهلوقبلدتساو؛هبصويملولوهجارخإبوجوبلاقو«يليلخلا
.**«یضقُينأقحاهللايدق...»

:ضعبلالاقو«اهتياتكنيحةثرولاقفاواذإثلثلانمرثكأبةيصولازوحتو
نكلء«تولابمزلتانإةيصولانألةقفاوملاهذهنععوحجرلايفقحلاةثرولل

دعبمهيلعاتباثنوكيةيصولادنعهوتبثأامنأىلإءاملعلانمةفئاطبهذ

.يليلخلادمحألامهيلإو«؛يصوملاتوم

.مهريغدهشيفمهدجيملنإالإ؛لودعلادوهشلاوةباتكلابةيصولاقيئوتبجيو

مثلصأبىصوأنموءايحماداماهريغيوأهتيصويفعجرينأيصوملل
.ةيصولانعاعوجرهفرصتربثعاءاهريغوأةبهوأميببهتايحيفهيففرصت
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نألهلثراوالنلثلثلانمرثكأبءاصيإلازاوجيليلخلادمحأحجر

.لامللظفاحوهانءاثراوسيلهيلإلوؤيسيذلالاملاتيب
يثيدحنعةبايننادلاولاابيصوييلاةيصولايهف:نيدلاولاةيصوامأ

.اهوددجيفلاممللصحينيحىلإمهدالوأنمغولبلابدهعلا

.مهداشرإوءانبألاميلعتابدصقيومحلةمزلمريغةيصويهو

امولوقيامريغصلاملعُينأذبحيواهتوبثمدعشيفطابطقلاحجريو

اودهشادوهشلللوقيوةباتكلاببتاكلاهسفنوهرمأيفةيصولايفهيلعمزلي
.اذكواذكب

الوهدمعتنسحيالوكلذنمءيشتبثيالو»:لينلاحرشيفلاق

.«تبثهزاجأفهليکحواهيلعئرقوأهأرقمثعقونإنكلوزوجي

:رداصملا

.574/2596؛153-150/1‹عماحلا:ةكربنبا.
.44/1(خم)ريس:ينايسولا.

‹351‹345‹331342‹276‹263/12273؛152/6ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.351/12407؛32690

.14ء10ةّيصولاليلد:يلماكلا.

.10صفلاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.126‹223545484973-9/4171923-11ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.19‹13ءاهماكحأوةيصولا:دمحأهكبوأ.

؛ثيراوملايف[46]بابروُذُنلاوناَمْرَالاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنيعيبرلا*

ةيصوالءاجامبابهللالوسرنعاياصولاباتك:يذمرتلا.667مقر16/1

.2120مقر‹433/4«ثراول

:ملسم.1852مقر‹690/2؛موصهيلعوتامنمباب؛موصلاباتك‹؛يراخبلا**.
.1148مقر‹804/2«تيملاىلعمايصلاءاضقبابمايصلاباتك
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ِحضو
ةحضوللا

مظعلاترهظأاميهو.مظعلايفنوكتوءحورحلاعاونأنمةحّضوللا

نإعادتبادمعلالاحيفصاصقلااهيفبجيو.هرسكتملوقافسلاةلازإب

لاحيفاقلطمشرألااهيفبجيو.شرألاىلإهنعلدغالإو«هطورشترفوت

بجحاولافءهجولاريغيفتناكنإو.ةرعبأةرشعيأ؛ةيدلارّشعوهو؛إطخلا

:رداصملا

.216/41فصلا:دمحأيدنكلا.

.10/15-11‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

عضو
يعضولامكحلا

(هقفلالوصأ)
يعضولامكحلا/مكح:رظني

يصو

ءوضولايفبيترتلا
(تاراهط.هقف)

ءوضولايفبيترتلا/بتر:رظني

_نطو

نيطوتلا
(ةالصقف

هتماقإعضومامنأيونيفادلبفلكملادصقينأوهنطولاذاختاوأنيطوتلا

.مامتلاابيلصيو
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ذختادقوالإةالصلاتقوهيلعرعينأدحألزوجيالومزالضرفنطولاذاغتاو

تاوذءاسنلاوديبعلاكيناعملاهذهنمهجارخإىلعليلدلاماقنمالإ.انطوهسفنل

نمنطومهنطوءالؤهنافنهئابآتحتنكاذِإءاسنلانمجوزتتملنمو«لوعبلا

یقبتلیقو«؛نطوتملوهناطوأىلعتیقباهجوزتامنإةأرلاو.هديبمهرمأعجر
.نيطوتلالسرينأهيلعلبةمولعمةدملنيطوتلازوجيالو.دحاوىلع

ءةعبرأناطوأنمهذختينألجرللزوجيامىصقأنأةّيضابإلاروهمجىري
كلتفةأرماةدلبلكنمجوزتينأهلنألىاسنعبرأبجوزتلاىلعاسايق

.ناطوأةعبرأ

رصح»:لامآلاجراعميفلاقءةعبرأبديدحتلامدعىلإيلاسلابهذيو

.«هيلإليبسالتاجوزلاددعىلعناطوألا

ذاختازوجيفنطوتسملاةينبسحءندمةدعلمشتةزوحنيطوتزوجي
يفدحاولكناكنأبءةبراقتمناطوألاتناكاذإامأ.انطوهلمكأبرطق

.دحاولانطولامكحاهمكحناك«رخآلالايمأ
ةدلبنطوينأهليغبنيهنإفانطوهسفنلذختينأدارأنمنأضعبلاىري

.رارضألاهوجونمهجووأودعلاوأطحقلاوعوحلاالإاهنمهجرخيال
.كلذطارتشامدعشيفطابطقلاحجرو

تناكنإامأ؛دودحمريغلجأىلإهبةماقإلايونينأنطولاذاختالدبالو

كلذوحنوأةراجتلاوأملعتللةمولعمةدمهبميقينأكمولعمتقوىلإهتماقإ
.انطوهذختيالف

ديريالهيلإانئمطمناكودلبيفلمعيناكنمنأيليلخلادمحأىري

ماغمتإهيلع؛اليلقالإهسأرطقسمىلإبهذيالوءةجاحلالإهنعلاقتنالا
ءلوألاهنطوىلعايقبممادامهسأرطقسميفمامتإلاعمدلبلاكلذيفةالصلا

.«مامتإلاهيلعفنعمطملارقتسملائكسنكسنإ»:ةالصلاىواتفيفلاق
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نإالإ.ادحاواجوزالإجوزتتنأانسيلامكادحاوانطوةأرلانطوتو

.اعبتامناطوأهناطوأفناطوأهدعاهدیسوأاهجوزوُاهيبألناک

ةيننأل؛لايمألانمجرخينأىلإمامتلايلصيهنإفهنطولحجرلاعزتاذإ

.نيخسرفلاةزواحباهعمنوكيىحرصقلابحجوتالعزللا
درحباليلعفلارارقتسالاهطانمنطولاذاختانأىلإرمعميحييلعبهذيو

:رداصملا

.636‹625/1ءحاضيإلا:رماعيخامشلا.

.380‹370/2-375«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.470/1‹تاباوج.226/10-229«لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.107‹95/197‹یواتف:ميهاربإضويب.

.60‹مالسإلايفرفسلاماكحأ:ىيييلعرمعم.

.164‹151‹150/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

صفظو

فيطظو
(رئازجلا/بازمءةيعامتجامظنءةراضح)

نقزييبدجسميففدجسملاندلنمفاقوألااهيفقفنيلاعضاولملا
فيظووءفيمالتلافيظووءةباّرعلافيظواهنمءافيظونوعبرأوةسمخالثم

.ةرايزلافيظووءدجسملارثب
يبةخيشمةيلوتدنع(1928/ه1347:ت)حلاصيلعلثدحتسادقو
نمضجردنيالصصخديدحلافيظولا"بيمسءاديدجافيظونجسي

.فورظلاريغتلكلذوةقباسلافئاظولا

:رداصملا

.5بازمیبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.506مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغملامسقَةَيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

.ةظحالم:ميهاريإيالط.
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دعو

دعولافلخ

(ثيدح؛مالكلاملعةديقع)
دعولافلخ/فلخ:رظني

دعو

ديعولاودعولا

(مالكلاملع‹ةديقع)
ءايندلايفةبوثملانسحبنيفوملانيلماعلاهدابعىلاعتهللاريشبتوهدعولا

.ةرخألايفباوثلابو
ايندلايفةبوقعلاءوسبنيفوملاريغنيصاعلاهدابعىلاعتهللاراذنإديعولاو

.اهئاقشوةرخآلاباذعبوأءةرخآلايفباذعلاو

يوتسياللداعهُنأل؛امهفلخيالفهديعووهدعويفقداصىلاعتهللاو
تافصرئاسوءادبلاوزجعلاةبسننمفلخلايفاملوىيسملاونسحلاهدنع
.اهنعهللاىلاعت؛صقنلا

لوصأنمالصأةلأسملاهذههحارشنمهعبتنمونيروغبتربتعادقو

.ةعستلانيدلا
:رداصملا

.455/4ىايضلا:يبوعلا.

.378‹(قحللا)؛نيدلالوصأ:نيروغبت.

.45/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.5/1ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.260«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.192ةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.
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.164/1«ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.61-62ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.385-393‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.287‹رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.335‹؛يبعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحناهيشلا.

.105قةريبكلا:يبيهولا.

یفو

تايڻافتا

(رئازجلا/بازمءةيسايسوةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

هقفلايفداهتجالاىلإةدنتسملاةيعامحلاتاعيرشتلاوتارارقلانمةعومحجب

ةبوحصماهميظنتويبازملاعمتجلاحالصإلةلسرملاحلاصملاةاعارمو«يعرشلا

.ةيعدرةيئازجةيزيزعتتاءارجاإب

ءاوسيعيرشتلاسلجلانعرداصماعمسق:نامسقتايقافتالاهذهو

يدهميبأخيشلاسلجموأيئركلانمحرلادبعابسلجموأديعسيمعسلجم

سلبنعرداصصاخمسقو.بازمدالباهاضتقع.ریستلیعامإنبیسيع
.عبسلابازمندمنمةنيدملکةبازع

يلاوحىلإيداولاتايقافتاعومحبشيفطابطقلاىصحأدقلو

قافتامدقأناظقيلاوبأعجرأو.اقافتا1872هددعابم1904/ه24
.م1404/ه807ةنسىلإهدهاش

هذهتحبصأم1882/ه1200ةنسبازلةيسنرفلاةرادإلالالتحادنعو
ٍيلاو«يسنرفلايركسعلامكحللةعضاخلاةيلهألاةيدلبلاةقداصمعضختتايقافتالا

اذديدحتواًديبقتكلذتناكفءةيسنرفلاةسايسللةفلاخملاتارارقلاعنمىلإیعست
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رادصإىوسكلمتدعتيلاءةيفرعلاتائیملاتاطلسنمءازجألةرداصمو

.مازلإلاعباطاهنوكينأنوديسايسلابناحلانعةديعبلاةينيدلاىواتفلا

اميمىستتتايقافتالاهذهتحبصأم1962/ه1382ةنسرئازحلالالقتسادعبو

ةماعلاةايحلاةرادإيفاهريْتأتعجارتثيحءةلودلانيناوققفوديدحلاعضولاعممالتي

.ةثيدحلاةينوناقلاتاسسۇللااهردصتيلاةيعضولاتاعيرشتلاحاصلبازميي

:رداصملا

.187/1«نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا.

.47ةّيديلقتلامظنلاهللادبعحوت.

.17‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوحخ.

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 3. .
Fêöldessy: Entraide et solidarité, 86. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 57. .

قفو

قيفوتلا
(مالكلاملع.ةديقع)

نكمتيل؛هبنمؤملاهدبعىلعىلاعتهللانمةمعنوهو«نوعلاوهقيفوتلا
قيفوتلانوكيو؛هاضرةقفاوموهبرلةعاطلالعفولمعيفحلاةباصإنم

وأءةعاطلاةردققل:هنأبفرعاذل«هئاهتناىلإُمتسيولعفلاةيادبدنع
.ةعاطلاةيادبىلعةردقلا

.العفسيلوكرتوهيذلا‹نالذخلاقيفوتلالباقیو

:رداصملا

.20/2ءايضلا:يتوعلا.

.21ء؛ديحوتلاةمدقمحرش:دوادينالتلا.

.206210-207ء«رونلا:زيزعلادبعييمللا.

.180/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
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س

ىقفو
ةقفاوملاموهفم

(هقفلالوصأ)

قفو

قفاوملا
(مالكلاملع‹ةديقع)

قسفاوهنأل؛ٌيضابإلانعريبعتللةّيضابإلابتكيفدريحلطصمقفاوللا
نُهريغلباقميف«بهذملاغابتأاهبنيدييلا«نيدلارومأيثةّيضابإلايقاب
.فلاخملاىمسيو«بهذملاءارآفلاح

:رداصملا

.134/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.445‹390/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ٍيضو
يفوملاملسلملا

(مالكلاملع.ةديقع)

يتوملا/يتو:رظني

___يفو

ءافولاعيب

(عويب؛هقف)
دنعوأ«نمزلانمةدمدعبهعابالعئابلاعاجرتسابطورشمعيبءافولاعيب

.ءامسأهدعهلولاحرسیت
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:رداصملا

.299/1-301‹ماظنلارهوج:نيدلارونيلاسلا.

.407/3-430«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

يفو
4

يفولملا
(مالكلاملع.ةديقع)

دقولماعلاٌّرقلاقّدصملاوهفءةعيرشلاتابجاونمهيلعاميّدْؤملاوه

ايصاعمأ«ىضاملايفاعيطمناكأءاوس؛اقلطمةعاطلاىلعتامنمهبداري

:رداصملا

.87؛تالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعوب.

.63‹كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.282ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.152«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

تقو

ةساردلاتاقوأفيرع

(يبرغم؛ةيوبرتمظن‹ةراضح)
ةساردلاتاقوأفيرع/فرع:رظني

تفو

مونلاتاقوأوتامتخلافيرع

(يبرغمءةيوبرتمظنةراضح)
مونلاتاقوأوتامتخلافيرع/فرع:رظني
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ںی

سعفو
ةعيقولاةلخللا

(نامُع‹تايمست؛فاقوأ‹؛ةراضحقفا

.اهيفةعورزملاضرألانوداهنيعباهبحاصاهفقويلاةلخنلايهةعيقولاةلخنلا

محلاومأمل؛نيرخآموقضرأطسويثعقتيلاةدرفنملاةلخنلايهليقو

.اہةطيحم

تربتعاالإوسيبحتلادنعكلذركذينأةعيقوةلخنسبحييذلليغبني
.ةعيقوريغنوكتنأةلخنلايفلصألانألءاهّضرأويهةفوقوميأةليصأ

.اهكومبيهتنيفقولانإفةعيقولاةلخنلاتتاماذإو

.هنذإبالإايشضرألاباحصأاهيلعثدحيالنأ:اهنمماكحأةعيقوللو

نمناكامو«؛ضرألابحاصلوهفضرألاقوفاهيفتابننمناكامو

اذإوأليسفاهيفتبناذإو.ةعيقولاةلخنلابحاصلوهفاهعذجيفتابن

اهيقسبلطوأ«(افضوحلعج)اهليجأتاهبحاصبلطوأطقستلتلام
.هقفلايفةفلتخمماكحأاهلفتالاحلانمكلذريغو

:رداصملا

128‹126/17فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.211/4‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

و4

صمقو

فوقوملا

(ثیدح.هقف)

ىلإلصيملهيلعافوقومريرقتوألعفوألوقنميباحصلانعيورام
.يعباتلانعيورام:يرشبلاوةكربنبادازوهىهللالوسر
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:رداصملا

۰.17/1مماحلا:ةكربنبا.

.48/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.56/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.245‹ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

فقو

فقولا

(ةيلاممظنةراضحءاياصوءهقف)

فقاولافرصتعطقبهنيعءاقبعمهبعافتنالانكيلامسبحوهفقولا

.ةيراجةقدصوهو.ىلاعتهللاىلإابرقتريخةهجيفهعفانمفرصلءهتبقريفهريغو
بلاهوجويفهبعفتنيثيحبءةعفنمهيفكّلمتملاملكفقوزوجي

الوعابتالءاهبحاصكلمنمتحرخنأدعبدحألةكلمتمريغهنيعىقبتو

.فرصتياباهيففرصتيالو«نهرتالوبهوتالوىرتشت

هتيفقوفاهيلعنآرقلاةءارقوأروبقلاىلعءانبلاكةعدبوأمارحفقوامامأ

.نيملسلملاءارقفلوهفالإومهيلإدرهتثرووأفقاولافرعنإف«ةلطاب

دباللبقطنريغنمةينلاهيفيزحتالكلذلءدوقعلانمدقعفقولاو
هذهوأضرألاهذهتلبسوأتسبحوأتفقو:لاقينأب؛هيفظفلتلانم

حصتو.ةحيرصظافلأهذهو؛ةهجىلعوأنالفىلعرادلاهذهوأةرجشلا
هبتقدصت:لاقولو.اهتدبأونيكاسمللةعقبلاهذهتمرح:هلوقكةيانكلاب

.فقوهنأحيحصلاففقولاىونونيكاسملاىلع

؛ةيصولامكحذحخأيكلذبوهوءهبحاصتوههقيلعتفقولايفبلاغلاو

؛تاعربتلانمهبىصوأاميفعجرينأفقاوللزوجيو.ثراولللحيالف
.زجنمريغفقولامادام«هليدبتیریاملیدبتو
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الحمتيرتشااذإلوقينأك«توملاريغبهقلعينأزجنملاريغفقولانمو

.الٹمهفصنسبحأسف

.كلملانمهجورخلهيفعوجرلاحصيالفةايحلايفزجنملافقولاامأ
ىلعءامبقدصتينأهلامك؛عاشميفهتصحفقينأناسنإللحصيو

يفيعاريوءانيعتمفوقوملانوكينأهيفطرتشيالفقولانأل.عيبلافالح
.ءاكرشلابرارضإلامدعكلذ

زوجيتالقتنملانأحجارلاو.هريغيفاوفلتخاوءاقافتالصألافقوزوجي

فلتامديدجتلفقولاماهعمناكاذإالإءاهئاهتنابفقولايهتنيوءاهفقو
كلذدعبمثنيجاتحمللضرقُينألجأنمدوقنلافیقوتنکامك.اهنم

.اهيلإاجاتحمناكنملكاهبعفتنيلفوقوملامكحيفىقبتو«ضرتقملااهدري

نأهلو.سيبحتلادنعهسفنبكلذطرتشانإفوقوملابعفتنينأفقاوللو

.هتومدعبهتنرودحألوأهسفنلهيلعفارشالاطرتشي

يذلالامانمهيلعقفنيهنإفةقفنوأحالصإىلإفقولاجاتحااذإو

يففرصيلضافلاوهتلغنمحلصُيهنإفنكيملنإف«هحالصإلصّصخ
.ةفوقوملاةهجلا

فقولاذافنإرسعتنإو.هلتفقوامريغلةفوقوملالاومألاليوحتزوجيالو

وأ.هيلإاهبشبرقأيهيلاربلاباوبأنمبابيفذفنيهنإفهلفقواميف
برقأوهاميفهلخدقفنيللخدلاتاذلوصألانملصأهنمثبىرتشيوعامي

.فقاولاضرغلإاهبش
دوعيهنإثيحبءاعوطقمافقونوكينأامإف؛نينيعمموقىلعفقولاناكاذإو

الإهتمنوكلعيالةلاحلاهذهقوءاهيلعفوقوملاةقبطلاتومدعبةثرولاىلإ

ملنإالإهوعييينأمحلغوسيالفمهباقعأيفارمتسمافقونوكينأامإو.ةعفنملا
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نألفقولاةحلصمةاعارممهيلعو«هعيبملزوجياهنيحو«هئاقببعافتنالامهنكب

.(220:ةرقبلاةروس)ريخهَلحالالقط:ىلاعتلاقدقوميتيلامكحهمكح

اذإفقوللىقبتضرألانإفءاهّضرأويهيأةليصأالخنسبحنمو

زوجالوءاهعضوميفىرخأةلخنسرغتنأبجيو«تطقسوأةلخنلاتتام

نإو.ةنّعتمكلذيفةحلصملاتناكاذإالإناكملاكلذنعفقولاليوحت

يفلصألاو.اهتوع.يهتنيفقولانإفضرألانودبةفوقوميأةعيقوتناك
.ليلدلابٍنأينأسكعلاىعدانمىلعوءةعيقوريغنوكتنأةلختلا

ةفأر؛ةفلتخملاربلاتاهجلاهوصصخءةّيضابإلادنععاونأسوبحللو

.دجاسملاةرامعو«ملعلابلطوةدابعلاىلعةدعاسمو«سانلاب

تحتفاقوألاعضوىلعبازيميداوببرغملاةيضابإفراعتدقو

.افيرصتواحالصإوءارييستوافارشإدجسملاليكواهالوتيل«ةبازعلافرصت

:اهنمءاهيلعاوفراعتفقولانمةفلتخمعاونأنامعيفامكبرغملايئو
فقواهنم؛تازيهجتنمدجاسملاهجاتحتاملمشت:دجاسملافاقوأ-1

.دجسلملاميمرتفقووءاحلابحودجاسملاولدفقووءةرانإلاجارستيز

‹؛نيملعملاةناعإوءةينآرقلاسرادملاةنايصلصصخي؛ميلعتلافاقوأ-2
.يعرشلاملعلابالطو؛معركلانآرقلايملعتمو

بتكلاوفحاصملاةنايصو«بتكلاءارشلصصخت:بتكلافاقوأ-3

.اهديلحتوةينيدلا

يف؛ناضمريفنيمئاصلاراطفإلصصخي:مئاصلاةرطففقو4
.ةيرقلادجاسم

مويعزويماعطهتلغنمیرتشیفقونامعيٿوهو:ةفرعفقو5

ءارقفللءادغةبجوهبلمعيوأ.سانلانمةنيعمةئفىلعةجحلايذنمعساتلا

.ريقفويغنمةيرقلالهأاهرضحيةماعةميلووأ
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مهدعبنممهئانبأوروكذلاءانبأللهبىصويفقووهو:يرذلافقولا6

."وُديشْرمَأ":ىمسيبازميفو«يلهألافقولااضيأىمسيو.اولسانتام
دنعمهتدناسمونيررضتلاضيوعتللعجي:ثداوحلاوبئاونلافاقوأ-7

تايدلاعفدلوأ.عيمحلانواعتبلطتتواهلماكبةيرقلابيصتيلاثداوحلا

.اهدحولةلئاعلااهلمحتتيلا

عفنلابمهيلعدوعيانضرملابنيباصملاىلعفرصيناك:ميذاحلافقو8

لمعلاوةيعامتجالانوؤشلاةرازولنآلاعضخيوهو«هوحنوجالعلاوةياعرلاو
.نامعةنطلسيفئهلابيردتلاو

وأءارشلصصخيوءروعألانابقفقواضيأىمسي:عيشاقملافقو9

.اهوجاتحيتالآنمكلذىلإامونايمعلايصعةعانص

بماتيأوأءاهريغنودةنيعمةيرقماتيألفقاولاهددحي:ماتيألافقو-0
.الثمنالف

.ليبسلانباونيكاسملاوءارقفلانمنيجاتحمللماع:لئاسلافقو-1

نامضلهتاونقوجلفلانيعةنايصلهعيردوعي:جالفألافاقوأ-2

.يعارزلاويلزتملالامعتساللءاملاقفدترارمتسا

بناجباهيلعدامتعالامتيو«رابآلايهنايوطلا:نايوطلافقو-3

عيردوعيوءامهريغويعارزلاويلزنملالامعتساللءاملاىلعلوصحللجالفألا

.يئاملااهدرومءاقبنامضواهحالصاإلفقولااذه

يلازئاحلاريمعتوميمرتلاهعيرصصخي:تازاحاوأزئاحجلافقو-4

.مامحتساللجالفألايقاوسىلعةداعنوكت

ريبكلايجلاوأةدلبلايفماعلاسلجلاةنايصلصصخي:ةلبسلافقو-5

‹يزاعتلاوتاعامتجالاوسارعألاحارفأكةماعلاتابسانملاهيفماقتيذلا
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اهبةصاخلاتامزلتسملاءارشواهفيلاكتعفدواهتنايصلفقولااذهلعجيو

.تاشورفملاويناوألاك

‹؛قاوسألاوعالقلاوندملاراوسأةنايصلصصخم:ةلحمراوسأفقو-6

.نامُعيفمويلااهيلعتايدلبلافرشتو
هبتفلكتدقوةماعلاقرطلاحالصالصصخي:قرطلافاقوأ-7

.نامعةنطلسيفتالصاوملاةرازوقيرطنعةموكحلا

وأةدلبلالهألةماعلاقاوسألاحالصاإلصصخي:قاوسألافقو-8

.ةدحاولاةيرقلا

صصخم«يمايرلاخيشلادهعيفادوجومناك:قرطلاسنكفقو-9

.مهتناعإوقرطلاسنكبنيلغتشملازيفحتوسناكملاءارشل

يفيهطللسالااهلمعتسيىلاةريبكلارودقلا:لجارلافقو-0

.اهيلعظافحلاواهئارشلفقولااذههجويوقماعلاتابسانملا

ىلعدفييذلافيضلاماركاإلفقولااذهعيرلعجي:ةفايضلافقو-21
.خيشلاكةليبقلاوأةيرقلالئينمديبفقولااذهنوكيامةداعوءةيرقلا

ءاهتنايصوةيرجحلاةنحطملاءارشلهعيرصصخي:باضملافقو-2

فقو:اضيأىمسيوءاهيلعنيلماعللكلذكفرصيوءاناكمعضوو

.نواملافقووأعقاوملافقووأ«ىحرلا

امةداعو‹لخلااذهعنصىلإجاتحتيلالزانمللفرصي:لخلافقو3

يذرهشنمعساتلايففقولااذهفرصيو«نيجاتحلاوءارقفلانمنونوكي
.ةنسلكنمةجحلا

لساغمةنايصو«رباقملاراوسأةماقإوروبقلازيهجتل:رباقملافاقوأ-4
."ابونت":ببازيميففرعيامرباقلافاقوأنمو.ىتوللا
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س

:ىامتجالاةايحلاروطتببسبمويلارثدنادقفاقوألاهذهنمديدعلانإ
فورظبسانيامياهنمضعبلاروطتدقوءاهفئاظوبةيندملاةرادإلالفكتو

.ةديدحاةايحلا

:رداصملا

.31/14؛453/12؛491/10؛17/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.538/3‹تاباوج:نيدلارونيماسلا.

149‹(خم)«كئارفلابيترت:ومحىسومواباب.

17ةّيصولاليلد:يلماكلا.

12فلاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاريإناظقيلاوبأ.

.574/2-580‹ۍواتف:ميهاربإضويب.

.174184211215‹162‹161‹148‹146‹133/4-138‹ىواتفلا:دمحأيليلخملا.

.51‹43ءاهماكحأوةيصولا:دمحأهكبوأ.

.43-23‹13‹«فقوللةّيرابتعالاةيصخشلا:ىسوميديعسوبلا.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

251ةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

.(ةلباقم):كرابميدشارلا.

.(ةلباقم):فلخينايرشلا.

.(ةلباقم):دمحأنبیحیيدنكلاِ

.(ةلباقم):ينهمدمحأحلصم.

.(ةلباقم):رهازنبدومححيئانحلا.

م4

|

يرذلافقولا
(ةيلاممظنءةراضحءاياصوءهقف)

هلعجيفهنمءزجبوأهكالمأنمكلعبدحأيصوينأوهو:يرذلافقولا
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؛لطابفالثمهروكذىلعناسنإلاهسبحيامامأو»:شيفطابطقلاهيفلاق

حصيذئيحفهفصنلباقيامثانإلاىطعانِالإيئرهظيامىلعحصيال

ذإةجوزلايحمهلكةثرولااهتزاجأنإالإزبملةيصوناكنإوءهيفبحتو
.«ةيصوهللاباتكمهسهيلععقواميفسيلو.*«ثراولةّيصَوال»

يذلکلىلاعتوكرابتهللاىطعأدقو«ثراوىلعسبحال»:ضويبميهاريإلاقو

.هللادودحلدعتهنإفامءيشبةئرولادحألصيصختلكوءهقحقح

عاونأنماعونالإةيرذلاىلعفقولاسيلو»:يليلخلادمحأخيشلالاقو

باتكياقحثراولکلنافهرمأنعجورخلاوللامکحنعضارعإلا

نمثانالاةنرونامرحكلذفانتةيفقولاوتروىلعهتومدعبدوعيللا

.«مهتيرذوناركذلاىلإاهقحفرصو‹مهنرومتومدعبفوقوللا

هللامكيصويإل#:ىلاعتلوقي؛تانبلاونينبلالمشيدالوألاموهفمنإلاقو

روكذلاصيصختو.(11:ءاسنلاةروس)نييشنالاظَحلثمركذللمکدالوأيف

ميظعدعتفقولابثانإلانود

فقاولاةثروىلعمسقيفثاريملاىلإهدربجيفقولااذهنأءالؤهىريو
.مهتبصنأتسح

:رداصملا

.4453/1231/14؛491/10؛17/3ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.538/3‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

149‹(خم)‹كئارفلابيترت:ومحىسومواباب.

12للاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاريإناظقيلاويأ.

.574/2-580‹ىواتف:میهاربإضويب.

.211215‹184‹174‹162‹148161‹133/4146-138‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.351ءاهماكحأوةيصولا:دمجحأهکبوأ.

.13«فقوللةيرابتعالاةيصخشلا:ىسوميديعسوبلا.
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.ہنتهر۔ےسہرہو.
يم

eطس
؛ثسپراولاي[46]بابروداونانيالباك.ديحصمح:بيحنبت "

mer
. داں 23 4

فوقول
(مالكلاملع.ةديعع)

4
ةءاربلاوأصخشةيالونعكاسمإللاوهةءاربلاوةيالولاماكحأيففوقولا

.ةمالسلافوقوو‹نيدلافوقوكلذكىّمسيوهرمأنيبتيىحهتم

رعثحبلاوء؛تابعلالاوحأىلعسسحتلانع-عدلافکفوقولاةرمغو

مكحلارادصإلبقسانلااهدنعفقيةلحرمفوقولانأل؛ملعُتلىلامهيونذ

.ةءاربلاوأةيالولاي

ےبكلسيلامفقمَةتالو:یلاعتهلوقبالالدتسامزالضرفوهو

ےہربيغتکيلبفوقولایریالنمةقراشملاننمو«36:ءارسإلاةروس)هّملع

4ةطيرشلاةيالووأةطيرشلا

:یھعاونأدعفوقولاو

.نيدلافوقو-]1

.نلاۇسلافوقوولاكشاإلافوقو:ناعونوهوءيأرلافوقو-2

.كشلافوقو-3

2دِِ

رولعاماهيففلتخماهلكتافوقوملاهذهف»:يملاسلااهنعلوقيو

.«لهجاىلإملعلانموكشلاىلإنيقيلانععوجرلانماهيف
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واولافرح

:رداصملا

.167ء78‹19077/2£‹189/1‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.155/1ءربتعملا.73ةماقتسالا:يمدكلا.

.27‹نيفلاخملاعيمجىلعدرلا:رزخوي.

.431‹385‹81-94‹11/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.71/3ءايضلا:يتوعلا.

.222/2ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.231-1/234(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.170ءةمغلافشك:يوكزإلا.

.247/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.21/10؛48‹47‹43/946؛314‹42/8؛118/7ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.372‹371‹370‹367ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.94ةولؤللاحرش:يخامشلامساق.

.249/1ءتاقتعالاتاًمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.258ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.102ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.186َةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

فقو

لاكشإلافوقو
(مالكلاملعءةديقع)

اذإنييلونعكاسمإلاوهءةءاربلاوةيالولاماكحأيفلاكشإلافوقو
امهنعفققوتُفءامهرمألكشأورحخآلانمامهنملكريتوأانعالتوأالتاقت
نحلاونتفلاتاقوأهلامعتسابلغيو.هنمًارببفلطبملاو«یلوتیفقحاملعيىٌح
نأهيلعبجي«؛لاكشإلالاحنمفقاولاجرخیلوءاهيفكوكشلملااياضقلاو

.رمألاةقيقحنيبتللاؤسلافوقودقتعي
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ةقراشملادرفنادقو.يأرلافوقوروصنمةروصلاكشالافوقوو

.حلطصلملااذهب

:رداصملا

.74/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.97/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.247‹244/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.46‹44/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.371ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.258ءةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

فقو

يأرلافوقو
(ةديفع)

نّيعمصخشةيالونعفقوتلاوهةءاربلاوةيالولاماكحأيفيأرلافوقو
اذإهثدحأاممكحبلهجللوأيحىلعهنأبملعلامدعلءاثدحثدحأ

مررغيلاصعشلاتوكعبوهمکحلهجوهلهجعسياممناک

هلعفباوصىلعلدتسينأهنكميملاعلانال«فيعضلب
اّنحمناکنإهبحاصةيالوبنيديو‹لاۇسلابيأرلابفقوتلملانيديالو

.هلوعديالوالطبمناكنإةطيرشلاةءاربباحطصاعم

لاحبلقتنيمث«لبقنمةيالولاىلعناكنميفالإيأرلافوقونوكيالو

.يأرلابفوقولاىلإهذهٌكشلا
.هبةقراشملادرفناحلطصموهو

:رداصملا

.73/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.97‹96‹83/387؛عرشلانايب:دمحميدنكلا.
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.41-42يادتهالاباتك:دمجأيدنكلا.

.247‹244/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

46‹43/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.368370‹366ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.208/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورنلا.

فقو
لاؤسلافوقو

(مالكلاملع‹ةديقع)

نعملعلالهألاؤسداقتعاوهةءاربلاوةيالولاماكحأيفلاؤسلافوقو

نتفلاتاقوأيفهلامعتسابلغيو«لاكشإلافوقودعب«هرمأيفخلومکح

فوقوروصنمةروصوهو.يأرلافالتحااهيفزوجييلالئاسملاونحلاو
.حلطصلملااذهبةقراشملادرفنادقو.لاؤسلاعميأرلا

:رداصملا

.111‹106ء77/2«تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.98‹81/39597؛38/1معماحلا:يراوحلاوبأ.

.73/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.247‹244/1راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

46‹43/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.371ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.228/1‹تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورملا.

.258ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

فقو
كشلافوقو

(مالكلاملع‹ةديقع)

قحتسينمةيالونعفوقولاوهةءاربلاوةيالولاماكحأيفكشلافوقو

.ةجحلامايقدعبةريحلاوكشلاببسب«ةءاربلاٌقحتسينمةءاربنعوءةيالولا
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دعبيصاعلاةءاربو‹عيطملاةيالوكرتنمهيفامل‹مرحتلاهمكحو

.لالضلافوقو:اضيأىمسیوءامجوجو

:رداصملا

.162/1-163‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.36977/2£/1‹تاباوحجلاوريسلا:نامعءاملع.

.73/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.77/4؛9497‹84/387‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.499‹496«روتنلا:زيزعلادبعييمثلا.

.247/1ء‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.46‹44/9؛‹118/7‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.371ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.258ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

٨

فقو
فاقوألاليكو

(يبرغمءةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

فاقوألاليكو/لكو:رظني

يفو

ةيقوأ

(يبرغم؛لییاکم«ةراضح)
دقو.ةيلغبنورشعوةيربكنورشعاهنمءامهردنيعبرأبرّدقيلايكم

اطاريقنينامشبكلذكترّدقو«قئاودةعبرأومهاردرشعبضعبلااهردق

.ليقاثمةعبسو
:رداصملا

.134‹(خم)ةسوفنلهأةريس:نيرقميروطفبلا.

.(خم)«دوقنلاوسيياقملاوليياكملانايب:لوهجب.
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يفو
ةيقتلا

(هقف؛ةيعرشةسايسريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

قوحلةفاخم؛لوقوألعفنمدقتعيامفالخصخشلارهظينأةّقتلا

«؛ضرورعلاوألاماوأسفنلايفربتعمررضاهيفةبوقعبدهيرداقنم«هبررض

دذهلملانأَنظلاىلعبلغينأةطيرش«كلذكةربتعمةعفنمعطقبدلهيوأ

.هبدعوتامزجني

بلقلاةنينأمطو«هاركإلاطرش«ناسللابلوقلا»:اهُنأبنيالجراولااهفّرعو
.«ناعاإلاب

.مامإلاويراشلاىلعاهزاوجيففلتخاوءرطضملكلةيقتلازوحتو

ازاوجهبىلالعفلاو«هّركملاوهركملالاحبسحاهماكحأفلتختو

.ةمرحوةحابإوابوجوو

ل:ىلاعتهلوقلهماكحأاهماكحأو«هاركاللةفدارمةّيضابإلادنعةيقتلاف

هلولدعهولمعتساو‹(106:لحتلاةروس)«ناالابنمُمهبلقَورکانم

.8:نارمعلآةروس)ةاَقُتمهنماماوفنُا:ىلاعتهلوقيفينآرقلا

.ىدۇماوێعملايفنوفلتخيوهةيقتلاظفليفةعيشلاعمةيضابإلاقفتيو

:رداصملا

.190‹189/1‹عماحجلا:ةكربنبا.

.18/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.ظ5«(خم)ريس:يتوعلا.

.54/255فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.21/10؛105‹162/2104/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

29/1.٠‹عرفلاولصألالماش.63/16؛353/14504«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.451-455«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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.293‹1988ءهقفلاةودنةرضاحم:ىييشوكب.

.244‹193-194ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.509/2؛90/1ءَةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.97ةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.26ةّيسايسلافورظلا:مساقجاحلابخيشلا.

لکو
ف

لكوتلا

ريغنمسأيلاوللادنعابهقوثوو«هتنينأمطوبلقلانوكسلكوتلا

يفنيقيلاو«لجوزعهللابملعلاىلعبيو؛ىلاعتهيلإةجاحلاوزجعلاراهظإو

.هردقوهئاضفق

.عيمجنيورمعاهفنصامكةعبرألانيدلاناكرأدحأو«ضرفوبحاووهو
:رداصملا

.6؛ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.333/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.36‹كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

149-0150ءكيحوتلاةديقعحرش.183-184‹170/17ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.154ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

_لکو

فاقوألاليكو

(يبرغمءةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

ةينازيمرييستىلعفارشالاةّمهمهيلإدنستةبارعلاةقلحنموضع

.ةيفرعلاوةيعرشلااهعضاوميفءةفلتخمفيراصموتابهوفاقوأنمدجسللا
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ةهارتلابفصتينأوءةجاحاذالورثكدالوأولاماذنوكيالأهيفطرتشيو

.دجسملاليكومساهيلعقلطيدقوءةنامألاو

نكلةدحاولاةدلبلايفناليكواهيلعفرشينأةمهملاهذهيفلصألاو

.ةحجاحللاعبتءالكولادلعيدق

:رداصملا

.100‹ريسلاباتك:عيبرلاوبأيتازللا.

.5-6«‹(خم)ريس:يفاكلادبعرامعوبأ.

.238/1‹«(رئازحلاييةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.86‹85هةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.192/2‹يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلکب.

.37‹36ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.88«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.227ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.155ءيعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.71 ›70 مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا .
Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 20. .

لکو

جلفلاليكو
(نامُعءيرمظنةراضح)

جلفلاليكو/جلف:رظني

لکو

(يبرغم‹ةيعامتجاوةينيدمظنةراضح)

فاقوألاليكو/لكو:رظني
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دلو
دلولاقاحلتسا

(تالماعم.هقف)

دلولاقاحلتسا/قح:رظني

دلو
مامإلادالوأ

(نامُغ؛تایمستءةيعرشةسايسةراضح)
مامإلادالوأ/مم:رظني

دلو
E

كلوتلا
(ةفسلفمالكلاملع)۱

الةروريصلهكرتمثهلعفيفلعافلاقالطنادعبلعفنعجتنامدلوتلا

.ةدارإالودصقاهيفهلسيلوءاهيفمكحتي
لوؤسموهف«ناسنإلالعفنموهأ:اهنعدلوتاممكحيفلتادقو

نيروغبتورزخوبأراتخاو؟هتيلوؤسملّمحتيالف«هلعفنعٌجراخوهمأ؟هنع
.ناثلايأرلا

:رداصملا

.86«نيفلاخملاعيمجىلعدرا:رزخوبا.

.422‹(نوقرم)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.8/16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

دلو

(اياصوقفا

ةيصولا/يصو:رظني
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ِيلو
ةيألولا

(مالكلاملع.ةديقع)

هgلاصمعمامتهالاوءهترصنوءهرمأبريغللمايقلاوبرقلا:ةغلةيالولا

.هبايغيفهظفحوءهعملصاوتلاو

عم‹بلقلابىلاعتهلايةاعت‹ةيضابإلادنعنيدلالوصأنميهو

ىلعةشقفاولاساسأىلعةينبماهلكنوكتنأىلعءةيوغللايناعملالَ

‹تامازتلالاورعاشملاهذهةعيرشلايفهقفاوينملکلملسملالذبيفءةعيرشلا

.ةرخأآلاوايندلاريخبهلءاعدلاىلإةفاضإ

ةيالولاملع:يملاسلاهامنوح«اغلابامامتهالصألااذهبةّيضابإلاتهادقو

.اهيفلوقلااولصفوءاماسقأهلاوعضوفءةءاربلاو

نيبةوخألاباجيإنمءةّنسلاونآرقلايفاملقيقحتاهلصأيفةيالولاو

لمشتءعاونأىلإاهفينصتاولواحكلذل؛مهنيبرصانتلاوحصانتلاو‹نيملسللا

؛مهرومأةالوومهتّيعرومهتماعومهتصاخو‹تاعامجوادارفأنيملسلملا

:ميسقتلااذهيفرهظت

.هدابعوهللانيبةيالولا1

.ةلمحلاةيالو-2

.صاخشألاةيالو-3

.سفنلاةيالو4

.ةضيبلاةيالو5

لاوحأبسحءىرخأتاعيرفتماسقألاهذهضعبنمضلخديو

.مكافصونيلوتلا
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:رداصملا

.33‹32؛مضولا:ينوانجلا.

.62‹17/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.57/3ىايضلا:يوعلا.

.69‹ديحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.194مئاعدلا:رضنلانبا.

‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ9ي8و1/2(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.
129/1130›217218.

.227ماسلادرولا.124ءرونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.1/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.332-333ءكيحوتلاةديقعحرش.15/16«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.339‹338‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.128‹127/1‹رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.119تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.98«ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.90-92‹يبعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

يلو

ةءاربلاوةيالولاملع

(مالكلاملعءةديقع)
ةءاربلاوةيالولاملع/ملع:رظني

_يلو

ةالاوملا

(تاراهط.هقفر
نيبلصفيالثيحلاحعرسأيفاهعباتتءوضولايفءاضعألاةالاوم

.ةلهم.نيوضعلا
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بوجوبلوقلابوبحمنبدمحموةكربنبامهنمءاملعلارثکأراتحا

هلبقيذلاوضعلاءامفحىحءاضعألانموضعلسغرخأتاذإف.ةالاوملا

.ديدجنمءوضولافنأتسينأهيلعنإف

.اهوجومدعىلإديعسوبأبهذو

؛يخامشلالامهيلإوءةردقلاوركذلاعماهوجوباولاقفنورخآلصفو
هئوضومامتلبقهؤامذفننمكءهنعوفعمهنأروذعملاويسانلايفلصألانأل

.هؤاضعأتفشنولوفقوثيحهءوضوعباتهدجونإفىاملابلطيهنإف

:رداصملا

.87/1-88‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.122/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.64/2-65‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.32/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

يلو

يلاولا

(ةراضحءةيعرشةسايس‹ةديفع)

:يضابإلاثارتلايفناينعمهليلاولاحلطصم

ءيلاولاماكحأيفلوقلا»لاحلاهذهييومامإللفدارموه:لّوألا

ةعطاقميفناطلسلاوأمامإلانعابئاننوكيدقوء«مامإلاماكحأيفلوقلاك

.ةلماكلاةيلوؤسملااهيفهيلإلوؤت

.ةليبقلاخيشهيلإدوعييذلاعجرملاوهو«نامعلهأبصاح:ّياثلا
:رداصملا
.49/1‹(خم)ريس:ينايسولا.
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.223ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

يلو

صاخشألاةيالو
(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

مراخملاهبانتجاو‹نيدلابهئافووهتعاطببسبهنيعبصخشبحيه

ءاشلاوةقداصلاةَوحألابهراعشإو“لةالاوملاراهظإكهقوقحنمنكميف

.ةمحرلابهلءاعدلاورافغتسالاو‹ناسللاب

نأوءالمعوالوقنيملسملاقفاوينأةيالولابحاصيفةّيضابإلاطرتشيو

.ةمالاونيدللءافولابمزتلي

:ةيلاتلاةئالثلاقرطلادحأبتتبثاذإاهمكحريخأتزوجيالةبجاونمؤملاةيالوو

.ةربخلاوأةنياعملاوأةدهاشملايهو«ىلوتملاكولسةماقتسابةيصخشلاةفرعملا-]

ةامسلملايهو«ةءاربلاوةيالولاماكحأبملاعدحاولدعةداهش-2

.لدعلادحاولاربخلاوأ«ةعيفرلاب

.هللانيدلءافولابةرهشلا3

:صاخشألاةيالوةيعورشمىلعلديامو
:ىلاعتهلوقباتكلانم

٠(71:ةبوتلاةروس)ضعءالمُهضعَبُتاَنموُمْلاوَنوُنموُمْلاَوَ

ارفعتساوهللالإهلالنامعاف- َنينموُمْللَوكبنذلا

رافغتسالابرمألانرَقف»:يلاسلالاق»ودمحمةروس)تاموُملاَو

.«ةيالولاةرمثرافغتسالاوءةينادحولاةفرعمبرمألابتانمؤملاونينمؤملل
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ةّلعللاهيلععمحجلاةلمحجلاةيالوبصاخشألاةيالوقاحلإسايقلانمو
.نيدلابءافولايهوءامهنيبةعماجلا

يافولاراهظإلرهاظلاةيالوحلطصمصاخشألاةيالوىلعةقراشملاقلطيو
.ةّنلبالهأنمهنأمزحباو«ىلاعتهللادنعنمؤملاةقيقحنعانملعروصقلو

:رداصملا

.154‹137/1‹ربتعملا.25/2؛4/172679قماقتسالا:يمدكلا.

.89/4-138‹82‹77‹73‹63‹12/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.19‹15‹14(خم)؛صيصختلا:يدنكلا.

.14/4ىايضلا:يتوعلا.

.448‹(خم)‹«تالاؤسلا:يقوسلا.

.251/2‹(خم)ريس:ينايسولا.

.221/2ءزجوملا:يناكلادبعرامعوبأ.

؛(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ6-و4/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.
142/1150153›159›168›169.198/1217›218.

.50‹قئاقحلا:يداربلا.

.69«ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.232‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبعصللا.

0.125‹123«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.304‹303/1«راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.126‹13721/993‹67/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.313779ء30‹28‹14‹12/2ء‹نتاعإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

0.67/1‹عرفلاولصألالماش.364/14«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.226‹220‹218‹217‹200/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.410ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.119-120«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.251‹250ءةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.
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يلو

ةضيبلاةيالو
(ةيعرشةسايس‹مالكلاملعءةديقع)

؛مكحلايفهيدعاسمومامإلايلوتو«يِلقلابحلابوجوييعتةضيبلاةيالو
هماكحأذيفنتىلعصرحلاو‹ىلاعتهللانيدبءافولاولدعلاباورهتشااذإ
.هتیعروهصخشفهمراحمازتلاو«هدودحدنعفوقولاو

.صاخشألاةيالوعورفنمةضيبلاةيالوٌدعتو
:رداصملا

.155/2‹ربتعملا:يمدكلا.

.116؛تالاهحلاحرش:يفاكلادبعرامعوي.

‹138/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.و318‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.
171-9.

.373كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.126-127«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.249ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

_يلو

ةلمجلاةيالو

(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

نيلّوألانمىلاعتهللاءايلوأعيمحلمُحرتلاوءاعدلاورافغتسالاوةّبحلايه

ريغنمءاليصفتالةلمجةكئاللاوناوسنالانم«نيدلامويىلإنيرخآلاو
ذنم‹ءارمتسموایروفابوجواهداقتعافلكملاىلعبجيو.هصخشبدحأدصق
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لأيهىلاةيالولاهذهىلعةلمحلاظفلقالطإبةّيضابإلاصتخاو

َنوُموُمْلاوْط:ىلاصعتهلوقلءاهوجوىلعةيمالسإلاةّمَألاتعجأويدقع
٠.(71:ةبوتلاةروس)ضعءالمهضعبتاموُملاَو

:رداصملا

.173/2‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.66«ةماقتسالا:يمدكلا.

.263ءَةمُئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.73‹64/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.و7‹(خم)ريس:يتوعلا.

.153‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.6/3-7نصا:دمحأيدنكلا.

.18-17/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

0133/1«(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ1/28«(خم)هةينونلاحرش:يلاطيحلا.

ماغمتإ)‹«تانايدلانةمىلعةيشاح.232‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسويىجصللا.

.26‹(يشكيودسلاةيشاح

0124‹123رولا:زيزعلادبعييمثلا.

.265/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.130/7؛28/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.79/2ءنامبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.343«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.202/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.108‹ء83/1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.119ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.240َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.103«ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.184ءَةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.306‹رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.92ةريبكلا:يبيهولا.
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يلو

ةقيقحلاةيالو

(مالكلاملع‹ةديقع)

ةيوبنلاةتسلايفوأعيركلانآرقلايفمهتيالوىلعصوصتنملاىلعقبطتت

.ةبجاومهتبحمومهتيالوو.نياصلاوةكئالملاولسرلاوءايبنألانمةحيحصلا

.ىعطقلاصنلاباهتوبثلةقيقحلاةيالوبتيّمس

تامیسقتانأامک‹ةبراغملادنعصاخشألاةيالوتاعیرفتنمربتعتو

تسممهدیدعتاعیرفتو :اهنمءةتباثلاةيعرشلاصوصنلانمةصلختسم

ةيالوبىیمستو؛فهكلاباحصألثمةلمجمهيلعصوصنلملاةيالو-1

.ةلمحابةقيقحلا

:نيمسقىلعيهواًدارفأمهيلعصوصنلملاةيالو-2

نيروكذملانيحلاّصلاوءايبنألا:لثم«ةينيعلاةيدرفلاةقيقحلاةيالو-أ

.نارمعةنبارموللامدآكهتينكوأهمسابرکذنميهو«مهئامسأب

لثشممسيملوهفصورکذنميهو:ةيفصولاةيدرفلاةقيقحلاةيالو۔ب

.نوعرفلآنمؤم
:رداصملا

.7/1ةماقتسالا.153/1ىربتعملا:يمدكلا.

.75‹65ءكيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.
.134/1-136«(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ1/2(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.260/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.16/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.126ء51/279«‹ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.381‹261ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

0.342‹341«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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.202/1208210212204206‹تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

120.٠ءدارملاةياغحرش:دمحأليلخلا.

يلو

ةقيقحلاةءاربوءةقيقحلاةيالو

(مالكلاملعءةديقع)

اذكهةّيضابإلادنعةءاربلاوةيالولاماسقأنمةقيقحلاةءاربوةقيقحلاةيالو

ةءاربو«ريخلابمهيلعصوصتنملاةيالواهومسدقفةبراغملااًمأوءةقراشملااهامس

رلابةراشبهقحيفلزننمةيالواهبدصقيو.رشلابمهيلعصوصتنللا

‹ىلاعتهللانمءاقشلابديعوهقحيفلزننمةءاربلاوءهنعىلاعتهللااضرو

يفحالصلاوريخلابنيفوصوملاةيالووةداعسيفكشلازوجيالف؛هفصوب

رشلابنيفوصوملاةءاربوةواقشيفكشلازوجيالوءةيعطقلاةنسلاوباتكلا

.مهئامسابحرصيمناوءامهيفحالطلاو

:رداصملا

.62/7.42/1ءةماقتسالا:يمدكلا.

.75‹65«ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.381‹261ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.120«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

ةيمكحلاةيالولا
(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)

.هدابعلهللاةيالو/لو:رظني

- 1111 -



واولافرح

يلو

نيدلاةيالو

(مالكلاملعءةديقع)

‹لاعتهللانيدبهژافووهتدابعتّحصنملک4بحيهنيدلاةيالو

لباقمييةيالولاهذهقحتسينعمهدكأتدنعحلطصملااذهةقراشملاقلطيو

.يأرلاةيالو

.صاخشألاةيالوحلطصمنعةفاضإيأهيفسيلنيدلاةيالوحلطصمو
:رداصملا

.391عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.41-42ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

يلو

يأرلاةيالو
(مالكلاملع‹ةديقع)

داقتعاعم«ىلوتُيفهثدحٌمكحلكشأىلوتعبةّصاخةيالويأرلاةيالو

.ةءاربلاىلإةيالولانمهحجرخيهثدحناكنإةلمحلابهتءارب

تأيملهنيعبهمكحنألإعجاريأرلابثدحلامكحيفلاكشاإلاببسو

قرطبهتءاربحصتوُ؛عامجإلاوءةّنسلاوباک:ةئالثلالوصألانم

.ةعبرأالاتابئإلا

يفنوفقوتيمهنإفةبراغملااأوءةقراشللاحالطصانميأرلاةيالوو

.افوقواذهنوُمسيو«هلاحىلعصخشلانوقبيو؛لعفلا
:رداصملا

.146/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.41-42ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.
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.244/1251ء‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.192ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.176‹175/6‹تاباوج.367‹366ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.221‹220/1تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

يلو

ةينابرلاةيالولا
(ريسفت‹؛مالكلاملعةديقع)

.هدابعلهللاةيالو/يلو:رظني

يلو

ةطيرشلاةيالو

اًهوقحتسيةفصبةلمحلايفىلاعتهللاءايلوأعيمجبحيهةطيرشلاةيالو

اذهبيهو«كلذهباشاموىوقتلاو«ربلاو؛حالصإلاو«ناعإلاوةعاطلاك

ءةيالولااهعمتبثتيلاةفصلاطرشداقتعاعمةلمحلاةيالولولدملةفدارم

.ةقراشملاهبتحخاحلطصموهو

ةيالويفريصقتنمنوكيدقاًمعفلكملاةّمذئربتاهنأاهكرو

دحأيفةيالولامهلمشتملنمف«يأرلاوأةقيقحلاوأرهاظلاوأصاخشألا
.ةطيرشلاةيالومهتلش؛فانصألاهذه

:رداصملا

.1/153:ربتعملا.29-1/31ةماقتسالا:يمدكلا.

.3/90عرشلانايب:دمحميدنكلا.

1/251‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.8/75ءةعيرشلاسوماق:ليمحيدعسلا.
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يلو

رهاظلاةيالو
(ریسفتمالكلاملع‹؛ةديقع)

.صاخشألاةيالو/يلو:رظني

يلو
هللدابعلاةيالو

(مالكلاملع.ةديقع)

فارتعالاوء؛لامكلاتافصبهفصوو‹؛هدیحوتو‹یلاعتهللدابعلابحیھ

.هیهاونبانتجاو«هرماوألاثتماو‹هئايلوأهرصنو‹«همعتب

دهتجااملكو؛ةدابعلايأءةيهولألاديحوتىلعةيالولاهذهموهفمقبطنيو

:رداصملا

.37015‹عرشلانايب:دمححيدنكلا.

.71؛ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

1/10‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.8/169ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.350‹16/349‹لينلاحرش.1/57؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.1/201ءتاقتعإلاتاًّمهمحرشيفداشراإلا:فيسيصورخلا.

.3ةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

\0يلو

هدابعلهللاةيالو

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
ماوخبهملعل‹مهتيادهو؛مقرصنومهنعهاضرو«هدابعلهللاةبعيه

ءلزألايفهءايلوأيلاويىلاعتهللاف؛ميعنلاىلإةرخآلايفمحلآمومشامعأ

.يورخألامهريصعو‹مهتبوتبهملعلرهاظلايفنيقسافاوناكولومهقفويف
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ىمهللانبكلذ:ىلاعتهلوقلةيالولاهذهىدؤميفنوملسملاقفتاو

.01دمحمةروس)كَلىّلوَمالنيرفاكلاأواويذلا
ةيالولاوأ؛ةرصنلاةيالوبةيالولاهذهيمسينمةّيضابإلاءاملعنمو

.ةينابرلاةيالولاوأةيمكحلا
:رداصملا

.3/70عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.2/221‹(خم)ريس:ينايسولا.

.98‹71‹كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

جاحجحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ2/11ظ1/111(خم)هةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.220‹1/219(یسوم

.26‹(يشكيودسلاةيشاحمامتإ)‹تانايدلانتمىلعةيشاح:فسوييصل.

.1/311‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.1699/12‹8/139ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.1/76ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.1/57عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.337«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.201ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.1/31«یواتف:ميهاربإضويب.

.302ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.130«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.244ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

كيلو

مهيلعصوصنملاةيالو
(ريسفت‹مالكلاملعءةديقع)

ةقيقحلاةيالو/يلو:رظني
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يلو

.هدابعلهللاةيالو/يلو:رظني

يلو

سفنلاةيالو
(مالكلاملعءةديقع)

قيفوتلابلطو«بنذلانععالقإلاوءةماقتسالاىلعهسفندبعلالمحيه

.ىلاعتهللانم

؛ايصاعناكمأ.ىلاعتهللاةمعنركشو؛حلاصلالمعلاواضرلابهسفنلهيلوت

ىلإنوكرلامدعو؛محلاصلالمعلاوءةبوتلاىلإةعراسملاومدنلابهيلوتنوكيف
.طونقلاوسأيلا

:رداصملا

.104‹103‹1/9899ةماقتسالا:يمدكلا.

.1/311‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.1/265‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.8/169ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.2/129ءنامعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

1/۰66؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.611‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

.1/201تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرالا:فيسيصورخلا.
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ةبهولا
(رئازجلا/بازم؛نامع؛تاداعءةراضح)

تايآلاضعبهيفىلتتميركلانآرقللهراهظتساةبسانع.ذيملتللماقيلافتحا
.ةساردلايفهؤاقفروذيملتلاملعمهيفكراشيوءةينيدلاحئادملاوةراتخملاةيعدألاو

ةيالواهبصتختوهملعملذيملتلالهأهبهيامىلإةراشإةبهولاىمستو
"تاّيرق"ةيالويففرعتوءةمتخلاباًضيأىّمستامكءنامُعِب"ةَعْنصُمل"

"ةينيميتلا"وةنيمأتلاكقطانملافالتخابىرخأتايمستذخأتو"متخلاب

اريثكفلتختالو"تّماركل"ببازميففرعتو."نيمألا"و"ةينيوتلا"و

.ةينامعلاةبهولانع

:رداصملا

.87ءةّيئامْعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

هيبهو

(يبرغمقرفءةراضح)

جراوخلالباقميف«هقرشمويمالسإلابرغملاييةّيضابإلالصأمه
.خيراتلاربعبهذملاطختفلاخيلاتاكرحلاعيمجوراكنلاو

نبباهولادبعمامإلاىلإيهاةيمستلالصأيفافالتحاةمثنألإ

مامإلاىلإمأ(م823-793/ه208-177مكح)يمتسرلانمحرلادبع
.(م658-657/_ه38-37)يبسارلابهونبهللادبع

لامعتسالااذهىلعو«راكنلاةنتفيفناكحلطصملاةأشننأقيقحتلاو

.تذحخأموهفملااذهمبوةيبرغملارداصملاتجرد

ةيبهولا
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:رداصملا

.37«؛نّيمتسرلاةّمئأألارابخأ:ريغصلانبا.

.184ءَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.27(خم)ريس:ينايسولا.

.135147‹125‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.174قاقتنملارهاوحجلا:يداربلا.

.745/14‹لينلاحرش.51ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلاشيفطا.

.41(خم)‹نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.299ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.196‹195ءةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.22ءةيضابإلاةكرحلاةأشن.118ءةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.59‹لالقتسالاولالتحالانيبنامُع:دلاخيمسولا.

.148‹147‹86/1مهرودوةباّرعلا:لاصيوامسا.

.609‹602مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغمامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

مهو

مهولادوجس
(ةالصء.هقف)

نمميلستلادعبيهاسلاامهدجسيناتدجسءوهسلاوُمهولادوجس

.هوهسبهعيضاملاربجهلبقوأةالصلا

ريغيفريبكتلاكرتكاهننسنمءيشكرتبةالصلايفوهسلادوجسبجي
رسأاذِإامكءبرومأملااهعضوليدبتبوأديمحتوأحيبستكرتوأمارحإلا

ملسوأدوعقلاعضوميفماقوأءرسلاعضوميفرهجوأ«رهحلاعضوميف
.ميلستلالحمريغيئ

بالماعكروأةرممأنيترمدجسوأرثکأمأةعكرىلصأكشنمو
.وهسللدجسونيقيلاىلع
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.دوجسلابجويالةالصلالامعأنمءيشنعوهسريغنمةءارقلاييًاطخلا
دمعتنإو؛دجساوهسةءارقلايففقولامرحيثيحفقونمو

.هتالصتدسف

دعبالإ.وهسريغلولوناطيشللاماغرإوةلفاندوجسلامهضعبزاجأ
.امهدعبلفنتلازاوجمدعلوهسللالإدوجسلازوجيالهنإفرجفلاورصعلا

دوجسلاكرتىلإنيرخأتملاانئاملعضعببهذو»:ىليلخلادمحألاقو

.«اندنعلمعلارقتسااذهىلعوةالصلاسفننمماوعلاهدقتعينأةفانخ

نإهكرتبةالصلادسفتلبءةالصلايفضرفلاكرتوهسلاذوجسربجيال
.كرتامىلإعوجرلاهتوفيثيح؛يلاتلالمعلايفعرشىحيلصملاهركذيم

اربجامُهوكىلعفالخلاىلعءانبوهسلاقدجسيفلاقياميفاوفلتخاو

:امهيفلوقيلاقربجللامهنألاقنمفوهسلانمارافغتساوأةالصلل

امرركيوةالصلانمملسيامكامهنمملسيوءانالث«ىلعألايبرناحبس»

مهللاكرفغتسأ»:لوقيلاقرافغتساامهنِإلاقنمو.ةالصلايفوهسلاراركتب

‹«ملسوهلآودمحمانيبنىلعهللایلص»:لاقعفراذإفءانالت«ٰیمناکامم

.وهسلارركتبامهرركيالو

بهذوءاقلطمميلستلادعبنوكيوهسلادوجسنأبهذملايفراتخملاو

ةدايزلناكنإومالسلالبقفصقنلناكنإاولاقفليصفتلاىلإضعبلا

.يليلخلادمحأهارياموهو.هدعبف

امومأممأامامإناكءاوساهسنمىلعدوجسلانأىلإةّيضابإلاروهمجبهذ

«هوهسلدجسينأهيلعفمومأملااهسنإف؛دحأوهسلدجسينأدحأىلعسيلو
.هريغنوددوجسلاهيلعفمامإلااهسنإو.مامإلاهنعكلذعفريالو

.ةماتمههالصوءيشنيمومأملاىلعسيلفهوهسلمامإلادجسيملاذإو
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وهسللدجساذإمامإلانأ«يليلخلادمحأهراتخااموهوديعسوبأحجرو

.مهتعباتمبوحجوو«هتالصبمهكالصطابترالهعمنومومأملادجسميلستلالبق

.اودارأنإمزوجيو؛دوجسمهيلعنكيملةالصلادعبدجسنإول

نأحجارلاوءامهنمىلوألايفاهسونيتالصنيبعمجنميففلتحخاو
.ىلوألانمميلستلادعبدجسي

الصميفلازيالوهوةالصلانمميلستلادعبدجسينأيسننم

نمجورخلادعبامهركذاذإامأ.امهلبقملكتولوءامهركذينيحامهدجسيلف
مهنمضعبلاراتخاو.الفنتناكولوىرخأةالصدعبامهدجسيلفهالصم

.امهدجسيمثنيتعكرعكرينأشيفطابطقلاويحخامشلا

:رداصملا

.141مضولا:ييوانجلا.

.647/1-652‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.402/2-411‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.290/8-297‹لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.116/1-118‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

بيو

ةبيولا

(يبرغم«لییاکمءةراضحر

ةبرجيفوهف«ىرخأىلإةقطنمنمةّيضابإلادنعهرادقمفلتخيلايكم
كَمسامخأةئالثودادمأةعستبردينفقوچيبلاعاصبعاوصأةتس

تادمأةيناث"نيانبا"ةبيووفيبلادعبادمرشعانثايلاوح"نيسمأ"ةييوو

.اذمتورشعوةعبرأبطقلادنعو
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واولافرح

:رداصملا

.141(خم)ةلأسمٍبأباتك:دمحأسابعلاوبأ.

.83‹(خم)ءةسوفنلهأةريس:نيرقميروطفبلا.

.186/14؛396‹307/7‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.و-ظ249‹(خم)توقنلاوسيياقملاوليياكملانايب:لوهجب.

6
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ءايلافرح

موهای
(نامُعءةيرحبةحالمةراضح)

يناجنميقأتو«بكرملاريسلةمئالللاحايرلايهموهاجوأموهای

يلاةيرحبلاةراجتلايفءاهتهجويفيضملاىلعاهدعاستبكرملاةرخؤم
.نامعاهترهتشا

:رداصملا

.24«نامُعةّيرحبخيراتنم:نسحباهش.

متي

ماتيألافقو

(ةيلاممظن؛ةراضحهقْف)

فقولا/فقو:رظني

متي

تلا

(ةاكزءهقفر

.غلبييحهوبأهنعىقوتملاريغصلاوهميتيلا
يفنمياوفلتخاف.غلبيملنملکوهلاميفةاكزلابحتهنأهماكحأنمو

ميتيلاغلبييحاهرخؤيوأاهجرخيلهةاكزلاهيفتبجوميتيللامهدي

.؟هسفنباهيدؤيف
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ءايلافرح

مكارتتاهكرتيالوميتيلالامنمةاكزلايصولاجرخينأيلاسلاراتخاو

.اهجارخإقشيف

دعبلوخدلانوكينأىلوألافثدحولو«غولبلالبقةميتيلاجيوزتهركي

اجلمزليوء؛لوحخدلادعبولوتغلباذإدقعلاخسفيققحلاالو‹غولبلا

.لوخدلامتنإقادصلا

.غولبلالبقاهجيوزتزاوجمدعديزنبرباجمامإلاىري
:رداصملا

.380/6؛8/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.441/3؛23‹12/2‹«تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

كمحد

دمحيلاةلود

(نامُغةمكاحرسأةراضح)

ةلالس‹؛نييصورخلانمديدحتلابو«نييدزألادمحيلاةليبقنمةمبأ

.دمحیلانبيراشنبصورخ
‹(م1791-م1060)ھ968ماعىح177ماعنمنامعاومکح

.يرادإلاميظنتلانسحوحالصلاوملعلاولدعلابمهمكحيفاورهتشاو
«(م793-م791/ھ179-177مكح)نافعيبانبدمحم:مهتمأرهشأنم

مكح)كلامنبتلصلاو‹«(ےه192-9مکح)يصورخلابعكنبثراولاو

...يصورخلاباطخلانبرمعو(ه7-272

وهاهتألوأنأىرييلاسلانكل«نافعيبُأنبدمحموهاهمامإلوأف

نبتلصلامامإلالزعىلإنييدمحيلامكحرمتساو«؛يصورخلابعكنبثراولا
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ءايلافرح

ةلودمايقىلإدتمامثم885/ه272ةنسنامعيفةنتفلاةيادبويصورخلاكلام

.ء64/ه1034ةنسيبرعيلادشرمنبرصانمامالاديىلعةبراعيلا

:رداصملا

.177ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.1/93«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.113‹69‹10‹2/8‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.131‹105‹حمالم:ناميلسيصورخلا.

.1123مقرةمجرت«(جمدمصرق)«قرشلامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

ديلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةيتثتلاودارفإلابمركلانآرقلايفىلاعتهللاىلإةبوسنمديلاركذدرو

:ێعمبىلاعتهللاىلإديلاةبسنييةدراولاصوصنلانولوَوُيةّيضابإلاومعمحلاو

ء؛كلملاومكحلاو«رمألاوعنصلاوةردقلاوءةّوَقلاوةبلغلاوةّنلاوءةمعنلا

ضقانتللايدافتوءهقلخبههيبشتلايفنوىلاعتهنعةحراجللايفنءانثلاوىازحجلاو

.(11:ىروشلاةروس)ءىشهلثمکسيل:ىلاعتهلوقعمةصاخو‹تايالانيب

:رداصملا

.100/2-101‹ءايضلا:يتوعلا.

.372(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.389‹387‹386/1زجوملا:يياكلادبعرامعوبأ.

.و62/1(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.و5ظ4‹(خم)مئاحلاءافش:يداربلا.

.78-79‹47/5-49«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.162«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبصلا.
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ءايلافرح

0.73ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.24محلانايبيفةّجمحلا.8/]‹مئاعدلاحرش:بطقلاشيفطا.

.213«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.131-132«شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

نمی

نيقيلا
(مالكلاملعءةديقع)

وهو«مزاجداقتعاوبلقلابقيدصتوكشهبوشيالخسارملعنيقيلا

ةتباثلاتارامألاوةلدألاىلعبي؛ناسنإلكبلطموءتابعلالامعألضفأ

.كشلاّلضوهو

لصحاموءةلالدلاةيعطقعمرتاوتلابيحولانملزناميفنيقيلاتبثيو
.ةديقعراصليبسلااذهنم

:رداصملا

.357/1عماحجلا:ةكرينيا.

.31/2-32ىايضلا:يتوعلا.

.166/6‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.23/1-24‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.207‹205/2‹ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

ممي

مميتلا
(تاراهط.هقفر

ردقيملنوىاملادجيملنملةصخرىلاعتهللااهعرشةيبارتةراهطمميتلا
.هلامعتساىلع
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ءايلافرح

هيلإءالالوصوعنياماهوحنوأةريبجءوضولاءاضعأدحأيفناكاذإ

مهتم؛ضعبفلاخو.ةريبحجلاىلعحسملابيفتكيهنإفهلاوزبررضلاىشخيو

.وضعلاكلذلمميتيوىرخألاءاضعألارئاسلسغياولاقو«يراوحلاوبأ

لاحيفالإدحاومميتبنيتضيرفةالصزاوجمدعةّيضابإلارثكأىري
ديعسوبأمهنم«ضعبلابهذيو.ةدحاوةالصكمكحلايفامُنإفامهعمج

.ءوضولانعلدبهنأل؛دحاومميتبتاولصلاددعتزاوجىلإ‹يمدكلا

مميتلالهو‹مميتلاةحصلهمدعوأتقولالوخدطارتشاىلعٰيبمفالخاو

؟ةعيزعمأةصخر

ةكيزعهلعحوءاهتقولوخدلبقولوةضيرفللزوجيمميتلانإلاقنمفِ
ملهنأامك«رثكأوأمويةالصولوثدحيمامهبيلصينأمميتمللزاجأ

.قورسموأبوصغع.مميتوأءةيصعمرفسيفمميتنمىلعءاضقلابجوي

سكعبىضقةصخرهلعجوءاهتقولوحددعبالإةضيرفللهزيمنمو
.ةكزعالةصخرمميتلانأىلعنورثكأألاو.كلذ

.نيديللةبرضوهجوللةبرض«رساينبرامعثيدحناتبرضمميتلاو

عقيبرعلادنعديلامسانأل؛نيغسرلاىلإنيديلاحسممميتلايفبحاولا

حسم*هةطرامعلمميتلانيبا8يلوسرلانألو؛رهظألايففكلاىلع
.قراسلاديعطقىلعاسايقو«نيغسرلاىلإهيديوههجو

.حجرألاىلعهيلعسُأبالفامهكرتنموةنسمميتلايفبيترتلاوةيمستلاو

.هاوسامنودتبنملايقنلابارتلاوهديعصلانأبهذملايفحجارلاو

اممميتلامهدنعزوجيهنأالإ.بارتلابمميتلاوهىلوألانأةّيضابإلاىريكلذلو

.نيطو؛جلثو«نداعمو«راخفوصحورجحنمضرألانمدعص

مامألابهذف«لاستغاللمميتلاهنعيزجيلهءوضوللمميتلايفاوفلتخاو
.لاستغالاوءوضوللهيونيدحاومميتبءافتكالازاوجىلإملسمةديبعوبا
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دبالهنأشيفطابطقلاىريو.ءاجنتساللمميتلابوجويفاوفلتخاامك

ءوضوللمميتمثءالسغاشدجيالىلاتاساجتنلارئاسوءاجنتساللمميتنم

.لاستغاللمميتمث

:رداصملا
.336-337‹334‹313/1عماجلا:ةكربنبا.
.288-271/1.290-272‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.
لماش.398‹273378-367/1371274-368‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.123«صلاخلابهذلا.227/1‹عرفلاولصألا

.240277-238242‹235‹226‹181/3‹لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.
يذلارذُشْلاَومميضف[25]باب‹ةراهطلاباک‹حيحصلاعماجلا:بیبحنبعيبرلا*

.340مقر‹133/1ءةبرضمميتلابابمميتلاباتك:يراخبلا.170مقر46/1ّبجوي

۰

ںی

نيميلاباحصأماقم

(فوصتريسفت‹؛ةديقع)

۰

ںمی

نيميلا
(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

نيميلاةفصلوؤتناعماهذمب.هكلموءهشطبو«هتردقوفتوقهللانيك
لکو«(67:رمزلاةروس)ەنيمێبتايوطَمتاوامّسلاو:ىلاعتهلوقيفةدراولا
يلاةغللاهزيحجتاعويلالامكلاقفاويام.؛هقلخبهللاهيبشتلةمهوملاتافصلا
.هدابعابیلاعتهللابطاخ
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:رداصملا

.102/2ىايضلا:يبوعلا.

.ظ62/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.و6‹(خم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.74«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.299/12‹ريسفتلاريسيت.21/1«بركلافشك:بطقلاشيفطا.

۰ نمي
نيميلا

(ماكحأقفا

.هللةفصوأمساركذبءيشلاديكوتاعرشنيميلا

دحأقحاهبقلعتنإالإحصألاىلعةداعلاودصقملانيميلايفربتعملاو

.ظفللاىلإرظنلاف

ال:وحنءةيندقعودمعبالمالكلاةعرسبناسللاهيلإقبساميهوغللانيميلاو

اهطوقسلنيميلاهذهلثميفةرافكالومئالو.ادصقالالسرملاوىلبلاو
ْمكِناَمْيَأيفٍعللامكذحاوياإ:لاعتهلوقحيرصبوهوءاهبدادتعالامدعو

و®

.راتخملاوهو‹(89:ةدئاماةروس)ناميمُددَقَعمبمکحاويكو

فلحامفالخنيتيمث«فلاحلانلظيفيعطقىلعنيميلايهليقو

نبعيبرلاىلإبوسنملوقلاوهيلعةذخاؤمالوةرافكلااهبحاصمزلتو«هيلع

.شيفطابطقلاويمرضحلاهلقنوبيبح

.ءيشيفدهاشلاعمنيميلابةّيضابألادنعىضقيالو

مدعةكربنباحجرو«ثنحلالبقنيميلاةرافكميدقتزاوجيفاوفلتخاو
الف«ٹنحلااهببسوهلوصحدعببنذلارتسلتعرشةرافكلانألكلذزاوج

.دعباهببسمقيملثيحبحت
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ُماَعطِإهترافكف:ىلاعتهلوقلىاشعوءادغنيكسملكلناتلكأةرافكلاو

فصننألو‹(89:ةدئالاةروس)همكيلْهأنوُمعطُتامطّسوانمنيكاَسَمةرَشَع

.دحاوصخشلنيتلكألدعياربعاصلا

:رداصملا

.98-99‹96‹90/2‹عماحلا:ةكربنبا.

.235‹234مضولا:نوانجلا.

.18-7‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبايمرضحلا.

.220‹273304.119/13-271/4ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

موي

ةموايملا

(تالماعمء.هقف)

.هراجالادیدحتفمايألاومويلابسحنامزلابديلا

لمعلاةياغوةرهاشملاوأةموايملابدييقتلازوجيالهنأشيفطابطقلاركذ
نمزلا:امهدحأبديدحتلانوكيلبءالثمرهشيفالماكبوثلاةطايخكءاعم
.هدعبمتيدقو«لجألاةياُهلبقلمعلامتيدقهنأللمعلاماتوُ

:رداصملا

.74/10«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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عوضصوملا

داصلافرح

داضلافرح

ءاطلافرح

ءاظلافرح

نيعلافرح

نيغلافرح

ءافلافرح

فاقلافرح

فاكلافرح

ماللافرح

ميلافرح

نونلافرح
ءاہلافرح
واولافرح

ءايلافرح

586

621

632

657

664

759

784

822

897

930

944

971

1037

1045
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37مرغ

38نالغأ

775...ءامغإلا

Reنييابتملاقارتفا

791.دارفإلا

895ةلاقإلا

883ةماقإلا

 845رارقإلا

تاحلطصلماسرهف

843برقألا

1O68تافصلاماسقأ

910هارکالا

38تربل

39تُّْحْلأ

778تباع

940مالا

58نيدلامامإ

58فيعضلامامإلا

65Bروهظلامامإ

56مامإلا

نعافدلاةمامإ

659روهظلاةمامإ

59ةمامإلا

63ةَّمْألا

46ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا

44.رمألا

43نورمآلا

.Slنيريسمإ

52نادروُصَما

54..ساركمإ

T5مَ

48.نينمؤملاريمأ

66نييبازملانيمأ

994باستنالا

 

 

 

 



سراهفلا

4ناذألا

441دبعلاةدارإ

4ADىلاعتهللاةدارإ

26ششرألا

43مالسإلاناكرأ

43رفكلاناكرأ

27لارا

29لزألا

Oنيملسملاىراسأ

462لابسإلا

43رامتسالا

76سانئتسالا

465راتسأ

98محرلاءاربتسا

97ءاربتسالا

6Tناعيإلايفءانثتسالا

193رامجتسالا

3ةضاحتسالا

297ةلاحتسالا

268ناسحتسالا

,B0ةالصلايففالختسالا

350فالختسالا

نةالصلاكاردتسا

 379لالدتسالا

490.مالستسالا
SBCباحصتسالا

606حالصتسالا

655..ةباطتسالا

65..ةعاطتسالا

683ضارعتسالا

771رافغتسالا

TBحاتفتسالا
826ةلبقلالابقتسا

لاءارقتسالا

866..داعقتسالا

933دلولاقاحلتسا

97ءاجنتسالا

517......تاميسلاوتانسحلاءاوتسا

SISشرعلاىلعءاوتسالا

aاداعنباةرسأ

TDيصاعملاطاقسإ

49مالسالا

49Bمظعألاهللامسا
498نىسحلاهللاءامسأ

S04ماكحألاوءامسألا
S6ءامصلالامتشا

563...داهشإ

590ثیدححصأ

684..........................فارعألاباحصأ

942حاولألاباحصأ
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587انباحصأ

592رارصاإلا

32سايقلالصأ

606حالصإلا

32هقفلالوصأ

625.لالضاإلا

627رامضإلا

TS.ةداعإلا

458لاۇسلاداقتعا

717داقتعالا

722فاكتعالا

678بارعألا

34ساسَعأ

TOشاشعألا

35ئالَوُدَأراَمعأ
36...نَراَمَعِإ

37فاع

37.مرغ

38نالغأ

775...ءامغإلا

TIBAنيعيابتملاقارتفا

791دارفإلا

895..ةلاقإلا

883ةماقإلا

 845...رارقإلا

843برقألا

TOGBaeraتافصلاماسقأ

910هارکالا

38ترب
39ُتَرْحُحلَأ

778تباع

940مامإلا

58نيدلامامإ

58فيعضلاماماإلا

658روهظلامامإ

56مامإلا

3عافدلاةمامإ

6590روهظلاةمامإ

5ةمامإلا

6ةّمألا

46ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألا

44رمألا

43نورمآلا

51نايريسمإ

52ناَدْروُصَمإ

54ُسارُكَمِإ
75مَ

48.نينمؤملاريمأ

66نييبازملانيمأ

994.باستنالا

 



لبجلالهأ

aةماقتسالاوقحلالهأ

ادقعلاولحلالهأ

ةماقتسالاوةوعدلالهأ

اىروشلالهأ

قيرطلالهأ

الدعلالهأ

راغلالهأ

ةرتفلالهأ
اةلحنلالهأ

ةليَخْنلالهأ

اناورهنلالهأ

ةيقوا

اتابجاولالوأ

لوألا

مامإلادالوأ

رمألاولوأ

a سايإلا

E ةلايإلا

اءاربتسالامايا

1001

1003

1030

75

77

174

79

00,

8O.

STL

633

67e.

777

784

980...

980

1029...

1098.

1048...

83

64

49

87

88.

9 

86ناَوُريِإ

89ءاليإلا

TOادلقملاناعإ

67نامبإلا

ءايلافرح

91.لااباب

93ةدابلا

Ba..ةعضابلا

9لطابلا

2O0نطابلا

132عابلا

23يغابلا

25aيقابلا

26تکكابلا

93ءادبلا

94.ردبلا
95ةعدبلا

96لدبلا

97ندَبلا

OO......ةءاربلا

TOeصاخشألاةءارب

104ةلمحاةءارب

IO5..ةقيقحلاةءارب

107نيدلاةءارب

LOBيأرلاةءارب

 

 

 

 

 



08ةريرسلاةءارب

IO9,aةطيرشلاةءارب

O9هدابعنمهللاةءارب
aةزربلا

114...خزرلا

TE.....ةلمسبلا

VEE.....يراشب

117.118ريصبلا

۳اثعبلا

123..ةلُعَبلا

525ةكبشلادالب

IDيرجتبلا

130راهب

CEةريدحجوب

133موبلا

4نايبلا

34راديبلا
35ةيشغْربلاةسيبلا

3مالسإلاةضيب

3Tعيب

138ةلاقإلاعيب

139ةءاربلاعيب

695.ايارعلاعيب

679نوبرعلاعيب

ررغلاعيب

ةبيغلاعيب

ةاطاعملاعيب

ءافولامين
ةعيبلا

ءاتنلافرح

 

aةسمالملاعيب

761

143

716

939......

1084

144

 



سراهفلا

اءوضولايفبيترتلا

ريزعتلا
.(قلَعأ)ةبارعلاماهمقيلعت
aىلاعتهللالاعفأليلعت
رحلاميلعتلا

EEE
دورغتلا

ةلمحاريسفت

412.........

413

151

447

476

152

493

515

526.

564

591

652

704

723...

724..........

726

6L...... .

764

153

785

ر ی
ی
)5

202

804.ةكئالملاوءايبنألانيبليضفتلا

 ......815.سيلفتلا
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819ضيوفتلا

874.......ديلقتلا

1099.ةيقتلا

887.....دييقتلا

S88قلطملادييقت

897...ريبكتلا

923...فيلكتلا

154...ذيملتلا

156...نيدیرسُمت

157تراک

B6ليزتتلا

ODEسيكتنتلا

158بونت

1041.ةلولهتلا

161.ارئاوت

162ةبوتلا

1053ديحوتلا

1067حیشوتلا

1078......نيطوتلا

IO8قيفوتلا

1100لكوتلا
1102لوتلا

1125يتلا

71..ةنيميتلا

 



 

انيملسلملاةعامج

تالاهجلاا

لهجا
ةيّلاعماوج

رهوجبا

ءاحلافرح

لئاجلا
4

.مكاحلا
اىلاعتهللدابعلابح

aهدابعلىاعتهللابح
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192

198

199

948

200......

200

202

203

206

209

211

212

217

218

217

314

287

225...

226

231......

232

232

233

 

 



مارحا
0لوهجلامارحلا

زرحلا

نيدلازرح

نويرورحلا

هکرجا

EREراجشألامرح

ارئملامرح

RRRرحبلامسرح

EETطئاحلامرح

253.

246

247

265

254.

255,

256

256.

25. 

قيرطلاميرح
نويعلامرح

الزانملاوىرقلارح

رصقلامرح

WSةنيدملامرح

ادجسلملامسرح

اةربقملامرح

ايداولامرح

اجلفلاعبنممسرح

اباسجلا

259

259

260

261

261

262

263

263

264

267

27l.

 



306...ءارمحلا

I07ملعلاةَلَمَح
311محلا

...31l2ثنحلا

312ةزولا

3......لوحلا
3ةايحلا

3ةزايحلا

IBضيحلا

ءاحلافرح

335صاخملا
343....رطاخلا

32.ربا

322دحاولاربخ

323ةربخلا

326ناتخلا

نةمتخلا

3Tشدخلا

328..نالذخلا

334صْرخلا

329.جورخلا

334سورخلا

338.ًاطخلا

343.....ةطخلا
 339...ةئيطخلا

ةبالخلا

ةطلخلا

علخلا

دعولافلحخ

ةفلخلا

ا.دابعلالاعفأقلحخ

ارانلاوةنحلاقلحخ

نآرقلاقلحخ

ةولخلا

دولخلا

ارانلاوةادولح

ةفيلخلا

جراوخلا
فوخلا

رايخلا

لادلافرح

لدعلاراد

شرعلاراد

.ياسراد

ينامادلا

...ةيمادلا

تاريربدلا

.لاجدلا

..مهرد

ءاعدلا
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344

348

349

352

352

356......

358...

358

362

345

346...

354

331

363

366

672

681

368

385

386

369.

369

374

376



سراهفلا

IBEةلالدلا BBO

BSIءاضتقالاةلالد

382ليلدلا

384ةِلاَعلاليلد
692قرعلامد

386ءامدلا

385ةسامد

392نارودلا

123دمحيلاةلود

396ةنايدلا

1057ةيدلا

396نيدلا

398نيلا
387رانيدلا

TOEشارفلارانيد

393ناويدلا

393خايشألاناويد

لاذلافرح

400تاذلا

401حبذلا

402يرّمعلاعارذلا

404بنذلا

 190لالحللاوذ
ةحرلا

..ةفزَرلا

قزّرلا
ةيقاتسرلا

نويمتسرلا

لوسرلا

ةوشرلا

ديشرلا

اضْرلا
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اهناصقنونامإلاهدایز

ةقثلاةدايز

450

454

450

452

455

72...

456 
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45ةفاضملاةدايزلا

453.......ةرايزلا

453دحجاسلملاةرايز

نيسلافرح
520ةبئاسلا

51...ةمئاسلا

471لحاسلا

475.دعاسلا

516قاسلا

479ةيقاسلا

458...ةءاربلاوةيالولايفلاؤسلا

460ةبابسلا

461ربسلا

464ةلبسلا

465ةرتسلا

466مامإلاةرتس

470نجسلا

470.ةنسنجس

746ةوالتلادوس

۱.مهولادوجس

471طحخسلا

472.لدسلا

 



473بوثلالدس

474قرسلا

476جتفسلا

476رفسلا

620ةينيصلانفسلا

478..هيفسلا

482ةيكاكسلا

481ركسسلا

495........مالسلا

484سلسلا

487فلسلا

502..قاحمسلا

501نويحمسلا

505نوينمومسلا

502عيمسلا

507ةنسلا

506راجنسلا

O9تاومألاننس

510...مهسلا

462قباوسلا

513يناوسلا

5ءادوسلا

 5Oةئيسلا

512...ىلاعتهللادنعنمةيسلا

514دّيسلا

5I0ريسلا

52Dةقلحلاريس

نيشلافرح
573ءاضعألاةاش

524فوحاشلا

524ةحخاشلا

533ذاشلا

550يراشلا

524.ةيشاشلا

528S27هبشلا

0529...ةهبشلا

533بحشلا

533..ةاذشلا

55ءارشلا

535....يوارلاطئارش

536...ةطارشلا

536طرشلا

SBانلبقنمعرش

539...ةعرشلا

4Dكرشلا

544ةكرشلا

 



545نادبألاةكرش

aربحاةكرش

TSTنانعلاةكرش

820.ةضوافملاةكرش

IOعفانملاةكرش

S47هجولاةكرش

554.ةّييَعشلا

553ةريعشلا

554.راغشلا

403ةمذلالغش

555ةعافشلا

55قفشلا

559كشلا

560كاكُشلا

558.....ركُشلا
يقنشلا

S65ةداهشلا

569..ةرهشلا

5ةوهشلا

نءيشلا

BABتاعرقلاهايش

TTخيشلا

 291مكحلاخيش

577ةقلحلاخيش

578ةليبقلاخيش

5Tنيملسملاخيش

579ةسوفنلبجخيش

S80بازميداوخيش

582صيشلا

داصلافرح

589يباحصلا

591ةفحصلا

590حيحصلا

595طارصلا

599SIRفرصلا

599ديعصلا

600ةريغصلا

603فصلا

1069تافصلا

,IOTeeةيتاذلاتافصلا

1072............ةيلعفلاوةيتاذلاتافصلا

1073ةيلعفلاتافصلا

ةزئاحباوةليحتسملاوةبجاولاتافصلا

OT4

602.ءارفصلا

603...ةرفصلا
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سراهفلا

هالصلا

افوخلاةالص

اىطسولاةالصلا

aيىلاىلعةالصلا

.يقاوصلا

aيرحبلاتوصلا

609

364...

609...

612.....

605

607

613.

604

92.......

614

618

619

628

621

623

634

653ةعاطلا

64قحلابلاط

632تاقبطلا

632درطلا

634لاومألاقي

635عباتلاقيرطلا

635زئاحباقيرطلا

636ةصاخلاقيرطلا

636يقاسلاقيرط

637ينياطلسلاقيرطلا

63ةماعلاقي

638ةبوبرملاقيرطلا

639عوطقملاقيرطلا

639لزانملاقي

6397ذفانلاقيرطلا

640دئاققیرط

643فقالطلا

60كلماقالطلا

641...ةبلطلا

42عولطلا

ABينطلا

64Bةراهطلا

6A4رهطلا  
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650روهطلا

654نافوطلا

654...یوط

656سالا

ءاظلافرح

66رهاظلا

657بولقمفرظ

657رظلا

662راهظلا

نيعلافرح
696يزاعلا

TTةيدضاعلا

7ةلقاعلا
TIEملاعلا

CCماعلا

112يجربلاماع

454ةرايزلاماع

461ةحخبسلاماع

,TAOةقدصلاىلعلماعلا

Aةدابعلا

666يسابع

 666قتعلا

667بّنذلابجع

668ةزجعلا

672673ةلادعلا

670ةّدعلا

675لدعلا

676يحلإلالدعلا

676,تاحجوزلانيبلدعلا

677مدعلا

678دعا

823ربقلاباذع

693برغملاقارع

680يعامحلاسرعلا

682..شرعلا

685فرعلا

686.فيرعلا

686.ةساردلاتاقوأفيرع

68جالفألافيرع

688.موتلاتاقوأوتامتخلافيرع

689ماعطلافيرع

689ةريشعلافيرع

690........ميركلانآرقلاميلعتفيرع

TOOةبارعلا

64سمامإلالزع
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زيزعلا

ةكيزعلا

سلحفلابسع

ركسعلا

ةمصعلا

لضعلا

ا.باقعلا

ةبحصلادقع

را
درمل
ةديقعلا

aغولبلاتامالع

ةلعلا

معلا
8
اىلاعتهللاملع

ابحاولاملعلا

aةءاربلاوةيالولاملع

A
نامَع

.لمعلا

ایولبلامومع

127a,

725

729

732

733

4.

5

736

746

741

44 
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753ةنعنعلا

664يباوعلا

TADلماوعلا

756نوعلا

755ةسيوعلا

TSTیلاعتهللانيَع

نيغلافرح
TTDبئاغلا

4جامجبأراغ

T5يلسنیتراغ

765مراغلا

T66يزاغ

772..ةيرفاغلا

759برَعلا

762.ةرغلا

764ةفرَعلا

976ةاجانملاةفرغ

767...لسُفلا

769بصقغلا

770بضفغلا

TTیلاعتهللابضغ

774قلغلا

 

 



774
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اةروسلاةءارق

سةذاشلاةءارقلا

نارقلا

ةيشرقلا
اعافدلاضرق

نرَقلا

هوشقنرق

Nessa

841

5

534

849

847

847,

850

850

851

844

851

852

852

854 

857صاصقلا

BSBءاضيبلاةّصقلا

855مهلا

BICةالصلارصق

859860ءاضقلا

B34ردقلاوءاضقلا

863ُبِطَقلا

865عطقلا

866867دعقلا

867.َةَدَعَقلا

869دوعقلا

8Tمامإلاافق

رفافقلا

180ةبرجزيفق

873تابالقلا

875ةلَقلا

878رطانقلا

876...تونقلا

878راّهقلا

869مالسالادعاوق

870نيدلادعاوق

Eرفكلادعاوق

881...لوقلا

 

 

 



BBDهللالوق

885انموق

BIOسايقلا

891...يفخلاسايقلاويلحلاسايقلا

892هَّبُشلاسايق

892سكعلاسايق

893.........ةلالدلاسايقوةلعلاسايق

893.........دهاشلاىلعبئاغلاسايق

894..ضايقلا

235ةجحلامايق

889ضرألاديق

فاكلافرح

898كرشلارئابك

BIBقافنلارئابك

BIDةريبكلا

902903باتكلا

905..نامتكلا

906ةردكلا

906بذكلا

590Bل
913ءاركلا

 909ةماركلا
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907

909

913

 

 

 

 



سراهفلا

932تافحل

34باطخللانحل

935ناعللا

935يلع

937طلا

938ل

938دمللا

854ٌمساَقَمَل

939مَمللا

943اويللا

ميلافرح
49نورومأملا

66ةمومأملا

50هللاالإهلإالرمتؤم
40مدبولقةفلؤملا
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737ةرقلعميذلاك؛وا

137¢هللالحاو

لجأىلانيبمُنياذِإاوُنماعنيذلااهيا

-وكافىس
الوأاًفيعَضوأاًهيفَسَُحْلاهْيلَعيذلاناكنإفإل

478لعابهلولمََوُهلمُينأعيطَعس

448........«ءادَهَشلاننوَضْررنمم

807...مكبقُققوُسفهَولفنإو
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286:ةرقبلا

:نارمعلآ

:نارمعلآ

:نارمعلآ

:نارمعلآ

:نارمعلآ

:نارمعلآ

:نارمعلآ

7
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28

28

31

38
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85

104

110
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امنموايذلادويلاضع

ةينآرقلاتايآلاسرهف

aوقسمهانوُنموُمْل

Bae

39هتد 4

4145هساسفتهللاا0

:يذلاوُهط 6€فيكاحلايفمكر

تاباءهمَباَتكْلاَكْنلَعلونايذلاو

B4«تاَهباَسَاباّتكْلاأنهت

397ملالدهللادنعَنيدلانإ

نودنمنمءوَنيرفاكلانُومذي۷

يفهللاسسيلفكلذلعبنموو
105

1099اقمنموقن1ُ

للامكبحينوُمافهللانوبحُتمسكنالق

226 225

4503FFمسكن

1007َةَمايَْلامويمهيظنل2

39هنليفمد

نوُرُمايوراىلإنوُعْدَيةَّمأمكسنكتو

مهكووكَمْنعنوهْنيوفوُرَُمْلاب

47«نوُخفُمْا

نوُرُماَسانللتجرخأمريختنكل

ولوهاببنوُنموُثورُكُملانعنوهتفوُرعَمْلاب

هتمُهَلاريحناكباكالهُنما

47



سراهفلا

ىoغس 358نِقَتمللتعال133:نارمعلآ

ٌمُهَسفنَأاوُملَظ5ةّشحاَفولعاذِإنيذلاو»135:نارمعلآ

159:نارمعلآ

175:نارمعلآ

1:ءاسنلا

11:ءاسنلا

14:ءاسنلا

17-18:ءاسنلا

24:ءاسنلا

31؛ءاسنلا

48:ءاسنلا

58:ءاسنلا

2 obo ~~ o

بولواوُرْعساَفهللااورکذ

713‹594601‹2294نوُملْعَيْمُهَواولَعَفامىلَعاوُرصُيملوللا0آ

571|4رُمألايفيفْمُهَرواَش9

363هينموُممنكنإنواحممول

لعناكهللان BBGانیقرمكیلَع

ظَحلثمركذللمكدالوأيفهللاْمكيصوُي»
1093...|نينا

Jo 0o0 0 r۾ووہورےس

هلْهدودحدعتيوُهلوُسَروهللاصعينمو

713902.ٌنباَذَعُهَلَواًهيفاًدلاَحارا

ءوسلانولَمعَينيلهللاىلعهبلامَ

هللابوتكوفبيرقنمنوويمَةَلاَهَحب
ةوتّسْيلَواًمیکَحاميلَعهللاناکولَ

4

ٍ

آ اذِإو-تاسلاولمنيل َدَحَأرضاذ مدح

4162515راكمهو

946نحْفاَسُمريغنينصْحُم

ُہكنَعرفهكهلعنوهامرئاَبكاوُبَحَتناف

900»899»601»511600مکتایس

نوُدامريوهبكرينأرفالهللانا

773.اشينملكلذ

4Aاهلا"ىلإتائاملااوُذَوُتنأمكرمهللانط
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:ءاسنلا

؛ءاسنلا

:ءاسنلا

:ءاسنلا

:ءاسنلا

:ةدئاملا

؛ةدئاملا

:ةدئاملا

:ةدئاملا

؛ةدئاملا

ةدئاملا

59

78

88

112 :

130

155

19

29

33

35:

ةينآرقلاتايآلاسرهف

اوُعيطُأَوهللااوُعيطأاوماَنيذلااي

کنمرسالايلوأولوسا

ًدسَحمهبصتناو نوهللادنعنمهذهاولوَقَيةَسَح
ر7

oو4ک٥ه

دُكلعنمهذهاووفهيسنص
نوُهَقفَينوُداکيالموقِءالؤَهلامهللادنع

ايدَح

aهللالّضانساوُدُهَتنُأَنوُديرثأ

دَايرهبمعكااوأةعيطخخبسكبنم
انیامواناََهبلمَ

هتعَسنمالكهللانياقّرفتيناول

«ىرفكياَهيلَعهلابطلن
اَاودملط
ةالُصلاىلإسَاذاومانيذلااهييث
EAمكدمُكَعوُحواوُلسْعاَ

49

512 272

625

807 339

799

175

974 888

955»888954...نيتكىلإاجراومکسوعرباوُحسُماَو

للارفىلع
نمنوُکَفكمنويمياوبنُيرياف

لَاورجكلاذَوراناباَحْصا
ُهلوُسَرَوهللانورانيذلاااَرَحمط

وأاوُبلصُيوأاوفينااداسِضْرَألايفوسو
نماوفيوآفال¦نممهلجراوميدطق

يفمهولايفيزحخمهلكلذضْرالا

طعئراع ةرحخألا
a

سةليسولاهياوماهلاوَوماءيذلااهيأايل
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سراهفلا

44:ةدئاملا

45:ةدئاملا

47:ةدئاملا

:ةدئاملا

:ةدئاملا

:هدئاملا

:ةدئاملا

:ةدئاملا

؛ةدئاملا

؛ةدئاملا

:ةدئاملا

:ماعنألا

:ماعنألا

:ماعنألا

48

48

60

77

89

89

97

116

18

103

121

4نوُرفاُكلامكتوهللالونمبمُکحَلنمو

630921
"هنوُملاطلامُهكوفهللالَنَاامبمُكحَيملمول

مهكلوهلالأاميمُكحَيملسوط
630«نوقسافلا

ياملاَقَدَصُمَقَحْلابباَتكْلاكَلالزول

538...عامهمِباتكْانمهد

539€اَْسَوعرشمُکاَعَحلُكلإ»

ERRرالاوةَدَرقلامهملَعَح<

ريغکنید.يفاوثالباتكلالأايلإ

لبقنماولَضدقموقءآوهُاوُعَتالوحلا

774ليساونسنعوضواركأوَضأو

نكلَومكَناَمَْأيفوتللابللامکداو<

1ناَمَْلُايتدَقَعامببمکذاو

مطسنمنيكاَسُمةرشعمَعرانك

12اکیلانوُمِعطُت

يفاموتاّواَمّسلايفاملهللانُاوُملعَل»

733€ٌملَعءْيَشلكيهللاأوضل

OTDكفكيفاممَعَالويسفكيفاممعَ

59737820ەدابعَقوفُرهاقلاوهو

وُهَوراَصْبألاُكرْدُيوُمَوُراَصْبَألاةكرذ9ُ

371407رحلفيلا

331نوکرشُمَمُكمهوُمُتعَطاو
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144:ماعنألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

:فارعألا

2:لافنألا

38

46

51

54

99

127

143

143

156

180

180

25:لافنألا

30:لافنألا

ةينارقلاتايآلاسرهف

ەداَصحمويُهَقَحاوئاءوط

4.ايفاوکراذااذإ'ىَّحل

لاَحِرفاَرْعَلاىلَعَو
ةاَيحلامُهترَعَوبعلواهلمهيداوذَحْنايذلا
اذَهمهمواقلاوستاًمُكْمُماَسنمولاايا

1000

371

684 58

وووگنوُدَحْحَياًتاياباوناكامو

َضْرلاَوتاّواَمّسلاقلعيذلاهللاُمُكَبَرنإإط

شرعاىلع'ىوقماممايهسيف
959F63هنوُرساَحْلاموالإهللاَرْكَمُنَماَيالقط

737«نورهاقْمُهَقوفاًنإو

يناَرتنلف
éك0َو0

اکدهلَعَجلَبحللهيرىلَجتاملفت

519 «166

407

۱ى-

یسومرخو

192

َنيذَللهكءْيَشلُكتَعسَويتمْحَرَوط
۶2eoےسو2

416

َنيذلااوُرَدَواهبُهوُعْاَف'ىَتُحْلاُءاَْسَألاهلل

ئاميفَدوُدح
اَنْوَْحُيسهئامسأيفَنوُدحليَنيذلااُردو

4نومعياوباک

TDاناملمُهْنَداَرئايامِهيلَعتلتاإل

717‰باقعلاُديدَشهللانأاوُمَلَاَو
4959نيركاَملاريخُهللاَوهللاونورس

499

932...
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سراهفلا

38:لافنألا

5:ةبوتلا

34:ةبوتلا

46:ةبوتلا

71:ةبوتلا

97:ةبوتلا

105:ةبوتلا

111:ةبوتلا

118:ةبوتلا

دقاممُهَلرعياوُهَعَينإاوُرفكنيِذلَللفل

نيكرشماوقافْمُرُحْلارشاحسناادر

اوُدُعَفاوْمُهوُرُصُحاَوٌمُهوُذُحَومُوُمُدَحَودثیح
4...دصرملکمه

رخالاميلالَوهللابنوُموُليذلااولتاقإ

نوُئيدَيلَوُهلوُسَرَوهللا(مرحامنوُمرحيالو

اوطْعُي'ىَّحَباَتكْلااوُتوُأَنيذلانمقَحْلانيد
نوُرغاَصْمُهَودينعةيزجْلا

اهَنوقفنيًالوةضفْلاَوَبَحَذلانوُرنُكَينيذلاَوف
:ېیبادبمُرهلاليسيف

4اعاMFرکنکلو

aضناواموضعتامَاوُموُملاَو

افواًرفكدشاباَرعالال

هلوُسَرَوْمُكَلَمَعللاىفاوماٍلقو»
ةداَهَشلاوبقلملاَعىلإنودرتسوَنوُنموُملاَو

دوشمكاممك
مُهْلاَوُمَأوبهَسنينموُمْلانم'ىرشاهللانا

لاليسيندولةمَ

ُتقاضاذیبحاوفلخنيذلاةاىلغو..ی

ُمهْيلَعتقاضوتبحَراًمبضالمِهيلَع
م

هُتهيَلِإالإهللانمايلَمالنأاوُنَظَوْمُهُسَفنأ
aحلاباواوُههللانإاوُبوُتيلْمهْيلَعبات
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6:دوه

7:دوه

44:دوه

57:دوه

105:دوه

114:دوه

21:فسوي

87:فسوي

8:دعرلا

35:دعرلا

11:ميهاربإ

22:ميهاربإ

اِمُراوماَنيذلاامف

يحزفورنينموُمْلاب

ةَزوىلااوُنسَحَأنيذللإل

«لالّضلالإقحادعبادام

ْنُدْلنمتصفمثئايا۔تّمکْحاباكراۋ

ريخميکح
هللاىلعلضْرالايفةبآَدنماو

«اَهقزر

4املاىلعُهُشْرَعناکول

«يِدوُحلاىلَعتوقساو

ِءيشلکىلعيبناب طیفءيت
رامُرةَماَيَقْلامويُهَمْوَقمدعي

سريتشمهن
اتاغاوتاّسَحْلالانال

نوُرفاكْلامقاالإا

امارالضيعت7و

aالطومئااهلكال

aداعنمءُنمىلعنمهلانكلول

هكدعوهللانِالايضقاًمَلناَطْيَشلالاقةو

يليلناکامومكامكَدقَحلادعو

يلْمَُجَسافمُكتوَعَدنالا١ناطْلُسنم
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737
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سراهفلا

87:رجحللا

1:لحتلا

40:لحتنلا

43:لحنلا

50:لحتلا

90:لحتلا

106:لحتلا

13:ِءارسإلا

15:ءارسإلا

15:ءارسإلا

36:ءارسإلا

74:ءارسإلا

85:ءارسإلا

29:فهكلا

79:فهكلا

29:مرم

مُكحرْصُمِبانآاممكسوموينوُمولالف

نوُمْككرشااميترفكيّلإيخرصُمبمُشَأامو
لبقنم

4عَلا7یئاط

نکهللوقناهاتردا!ءْيَشلاٿلوقام

وک

مهقوفنمنممهرنوفاخيل

.گناَسُحخالاَولْدَعْلابرميهللان

ناالابنممهيلوةركانمالإ

ااروشنماقلبباعكهماوَهلجرئ

ىرررزوةرزاورزالو

هالوُسَرثبتىحَنْذَعماكاول

لعهبكلسيلامفقالوإل

مهلرکتدكلكََّبُننأاللول

«اليلقاش

سانمخورالقحولانعكولو

ير
هرفُكَيفءاشنمونموُيَلفِءاشنمفط

يفْنوُلَمَْيَنيكاَسَملتئاَكَفةّيفَسلااما

ن
اتراشافإط
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71:رم

85-86:مرم

5:هط

39:هط

55:هط

82:هط

124:هط

2:ءايبنألا

22:ءايبنألا

23:ءايبنألا

28:ءايبنألا

47:ءايبنألا

101-102:ءايبنألا

104:ءايبنألا

6:جحلا

7:جحلا

17:جحلا

ةينآرقلاتايآلاسرهف

اًمْثَحكبَر'ىلعناكاَمُدراَوالإمكسنوط

قوُسنَواًدفَونَمْحَرلاىلإنقلارشحت3
aاًدرومنهَحىلإنيمجملا

یواشرعاىلعُنَمْحَرلا

كدتاهيومكافحاهن
مثااخلاصلمَعَوناوبانملْراَفَفَليئو
4یدنها

aپاکتضةّشيعَمهلنِإَفيركذنعضرعنمو
woo ہو

اتدممهبنمركذنممهياامل

اًدَسفَللااةهلاءمهيناکول

€مَعلسيل
4یّضَترانمللِنوُعَفْشَيالو

ۍفکواهبايالرنسةبحلاَناکنوط
8ںیساَحانب

اَهْنَعكلواسخااممَتفسيذل7

9.اهسيسحنوُعَمْسِيالنوُدَعُ

aديقلخلوااناذبامك

aقحاروههللانببكلذ

هللانول روبليفنمتعهل

َنياَصلا9ودامنيذلاواونانيذلانط

1نِاوكشَأنيذلاوَسوُجَملاَوَراَصَلاَو
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737
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268
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سراهفلا

65:جحلا

75:جحلا

100:نونمۇملا

33:رونلا

35:رونلا

52:رونلا

61:روتلا

48:ناقرفلا

68:ناقرفلا

74:ناقرفلا

-06عارعشلا

184:ءارعشلا

193-194:ءارعشلا

€مىيحّرفوعَرَلسانلابهللانإ
نموالسرةكِئَالَمْلانميفطْصيللا

نونممويىاحزبمهئارونمو

ْهُكْئاَمْياتكلماًممَباَتكْلانوُعَيَينيذْلاوِل

ضْرألاَوتاَواَمّسلاُروُهللا

هقيوهللاشْخَيَوهلوُسَرَوهللاعطبنمو
«نوُرئاَفْلامهكعك

نأْمُكِْىلعالو..حرَحشكلاىلعس
توبومکئاتوبومکيامولك
اُمکتاوَححأتوبومکناوتوبو|مكه

مُلاتوبُومُكَتاَمَعتوبٍومُكِماَمْعَأتوي

«نمكقيدّصوهتافمکلمامُومُكَالاحتويو

اروُهَطءمءاَمّسلاسمماملأ

امانلبكلذعفنمو...

اًماَمِنقماملجاو

يفلاکنِهَللاَتنوُمِصَتَحياهيفمهواولاقإل

امَابرمكينيشلال

لواةلِبحْلاوْمُكَقَلَخيذلاوقال

7نوکَكِبلق'ىلَعنيالاورلاهبهبلرل
4نيرْذْملا
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526

971 424........

114

271

381

650.
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ةينارقلاتايالاسرهف

أركشاءينوبيبرزلضفنماذهل40:لمنلا

921رفکا

737ضْرالايفًالَعنْوَعْرفنإإ»4:صصقلا

OEنيمءمَدَرَوملو23:صصقلا

358575هجوٌاكلاَعيشلك88:صصقلا

انماءاولومَينأاوكرينأسالاَبسَحَأملأ1-3:توبكنعلا

َنملعيلفهلقنميذلاانفدَقَلونوفيالْمُمَو
592786ييذاكلامَعَاوقَدَصَنيذلاهللا

542920نوُرفاَكْلالِاًتايابُدَحَْيامو47:توبكنعلا

175اَهْيلَعسالارطفيتلاهلاةرطفإل30:مورلا

نيکرْشُمْلاوتاقفاَُمْلاوَنقفاَنمْلاهللابذل73:بازحألا

نينموُملاىلعهللابوتوتاكرْشُمْلاَو
ص

988هاًميحَراروفغهللاناكوتاَنموُمْلاو

175اركالبحْمُكنملّضاَدَقَلول62:سي

َرِصلااويا66:سي 7596..طارّصل۱

نکهللوقنااشدارااذهرمم82:سي

BOTگوي

23:تافاصلا

ل

596.هڳٍميحَحْلاطاَرصىلإشوُدْافْ

فَةَرظََرظَفط88-89:تافاصلا 1006ميقسيلافمحلايفم

اهبلعَحمثةدحاوسفننمُكَفَعِووكرمز
1166ےهاهَحوَز

347نيدلاهلاًصلْخُمهللادُعانأر"الفط11:رمزل



سراهفلا

38:رمزلا

53:رمزلا

56:رمزلا

65:رمزلا

67:رمزلا

67:رمزلا

75:رمزلا

15:رفاغ

18:رفاغ

46:رفاغ

11:تلصف

20:تلصف

37:تلصف

38:تلصف

4...رضبهللاياراناف

ىلعاوفريذلايداّبعايل

اًغيمََجبوُندلارفهللانإهللاةمْحَرنماوف
4

يسنا
م

اوفاوُههلا

يفتطرفام'ىلَع'ىئرْلسَحاَيسفنلوقتنأ
هللابنج

نمشوكوكَمَعنطيلتكرشانسلط
4نيرِساَْلا

اةماعلاو7اًعيمَجضرالاول
ەنيميبتایوطَمتاوامسلاو

4شلٴوَحنمَنيفاَحْط

نمِءاَشُينم'ىلَعهرثأنمحوُرلايقيل
ا

سغاو3َ

تنبوواكاتيوَمشان

هاي1نِإًرْهَقلَخحيذلاهللاوُدُحْساَوْط
۲ٍو

هلنوُحُبسِيكبردنعَنيذْافاوُربکَتسانف

نوميالْمُهَورراَهَنلاَوللاب
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442

416..........

209

228

825

440

556

823

45

274

467.
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:ىروشلا

:ىروشلا

:ىروشلا

:ىروشلا

:فرخزلا

:فرخزلا

:فرخزلا

11

25

38

51

3

61

84

42:ناحخدلا

ةيناحللا

17:دمحم

19:دمحت

30:دمحح

14:حتفلا

ةينارقلاتايآلاسرهف

1124‹532575826‹844ريصْبلاعيمَسلاوهويشهلثمکر
4تا1نعو7ُ

37oolهدو

نیروش7

سهةلِإضْرألايقوهلءسيفيذلاوُم3
مOس

مهالوايشیلوُمنعىلوَمينسيالمو
aميحرلازيزعلاوههلهللامحَرنمالإنوُرصني

ضْرَألايناموتاوامُسلايفاممكرسو

نماغيمج

نيرفاكلاناواونانيذلاىوهللادأبكلذ

مهلىلوَمال
ىدمُهَداَراوداَنيذلاوإل

لاالإهبالبألاقل
aتاموُمْلاَونينموُمْلو

0وقفخليفررتول

هللاناکوءانمُبْذَعُبَوءاينمل2ري

اميحراًروُفُع
a
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571

925
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991

3a

56,

541
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343
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سراهفلا

اولونكلواونموتمللقاًماعبارلاتلاق14:تارجحلا

491سَ

هستهبسوُسوُتامملْعَوناسنالااًقَلَخدقو16:ق

8.844ديرولالْبَحنمهلبرأنحن

اندوامفنينموُمْلانماهيفناکنمانجراف35-36:تايراذلا

449ملنمتيبريع»

4665724نودعيلإسنالاونحلقلعامو6:تايراذلا

243ىزارزوةرزاور38۵:مجنلا

َہَمْللالإشحاوفاومئالارئابكننوبتينيذلاۋ»32:مجنلا

939»900»600..4َفْعَمْلامعساوكبَرنإ

0757انبيرل14:رمقلا

901052ماركالاوللحلوذكبَرُهْحَو'ىقيَو27:نمحرلا

4886نوُبَرَقَملاكلونوباسلنوقباًسلاوإل10-11:ةعقاولا

886نرخالانسمليلقَوَنيلَوالانسةئ13-14:ةعقاولا

ردسيفنيمُباَحْصُأاممنماُباَحُْصأولم27-28:ةعقاولا

886هدوُضخم

312.معلاثنحلاىلعنورصياوئاكول46:ةعقاولا

َكْلْمَالَسفنيمباَحْصامناکنِماو90-91:ةعقاولا

886نيميباَحْصانم

661»121»223083طابورهاظلاورخاللولاوهف3:ديدحلا

1006.كروتنمسنورنا13:دیدحلا

يفالوضْرألايفةَّيصُمنمًباَصَأاط
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1:ةلداحملا

6:ةلداحجلا

2:رشحللا

6:رشحلا

23-24:رشحلا

1:ةنحتمملا

4:ةنحتمللا

10:ةنحتمملا

14:فصلا

10:ةعمجلا

ةينارقلاتايآلاسرهف

هَهّللاىلع

رصيمسهللانإ
ارلمَعانيمهيقاًيمَحهللامكعبموي

aهديهشءِاءيشلك'ىلَعُهللاَوُةوُسكَوهللاُهاَصْحَأ

اوُبسََحَيْمَلثْيَحنمهللاْمُمانأفل

باكرالوٍلبَحنمهيلعمْفَحَوَامف

ُسوُدقْلاُكلَمْلاوهلإلإاليذلاهللاوه
ولسرو2وهوو

ُرْبكَتَمْلاراَبحْلاريعلاَنمْيهُمْلا(موُمْلاُمالَسلا

ئاللاحهلاوهتوكاكَعهلانح
4

4

لو¥2ہمو

يفامهلحبسيسَحْلاءامْسلالروصمللا

اميكَحْلايَاوهوضْرالاوتاّواَمُسلا

يعاودعكاوبيذلاهيأ
4...ءايلوأمكودَعَو

َنيذلاَوميهاَريِإيفةنسَحةوُسِGEتئاک3

4..مكنمءپاإمهمواولاذه
م4

الفتانموُمنُهوُمُملَعنفنهناَمِلبمل11

4aرافكلاىلإنهوعجرت

اوحّبصأفمهودَع'ىلعاوُنماءيذلااندي

aنيرهاظ

a€ةالُّصلاتّيضفاد
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733

117
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15

605
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105 «102

102

121

659

372.

 



سراهفلا

10:نوقفانملا

9:نوقفانملا

2:نباغتلا

2:قالطلا

42:ملقلا

17:ةقاحلا

3:نجلا

23:نجلا

20:لمّرملا

48:رثدملا

18-19:ةمايقلا

22-23:ةمايقلا

3:ناسنإلا

8-9:ناسنإلا

30:ناسنإلا

15:نيففطملا

3:ىلعألا

22:رجفلا

22:رجفلا

16:دلبلا

0مكانقَزَرامنماوقفنأوإل

س€نوُرساَحْلاُمُهكلوكلذلَعفَيمول
یۇسلوسCoا,و

a«نموممكنموٌرفاكمكنمفْمكَقلَحيذلاوُهط
سمكسلعيوداودهشأوط
قاسنعفكي

ا.هَةَياَمُذموٌمهَقوفكبَرشرعلمحو

اهاتبرددَ'ىلاعَتهنو
0G oس2وكوکِو

منهجراتهلنافُهلوُسَرَوهللاصْعينمو
€هيفنيدلاَح

3لانممرسيامااورقاق

نيفاشلاعافٌمهعفنامف

ههنااَيلَعن4ِهناءْرقعافاناراإل

ةَرظاتاهر'ىلاةرضانذموُهوُج
وفكاواركاشاط
اًميتيَواًنيكْسمهب'ىلععطلوُو

مكنميرثلهللاهولكمتامااًريسأو

روکشالوِءآَرَج

هللاءاَشُينألنوءاشَتامو

aنوُبوُحُحمْلذمومهرنعالكل

ىدردةيذلاوإل

فصاقصُفللَملاَوكبرءاجوط

€ءار
ةبَرْماذاًنیکُْسمموا
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178
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1049

556

146

1006

558

248

576...

232

1039
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15
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ةينارقلاتايآلاسرهف

J وهوووم a Ê

ءافَنح

نيكرْشُمْلاَوباّتكلالهانماوُرفكنيذلانإ
E ً 9۶ oer َ َ 2وم۰

رشمهكعئلوااهيفنيدلاخمنهجرايف a
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سراهفلا

فلألافرح

بَلنإكهلللوُسَرعمهداهلطبدقهاادبريفلبأ»ه

228بتي

241«راَهّلابهيحَسُماَوليلايفهيلَعُجا»ه

مهلك8يلاباَحْصأنمنالنتكرذأ»ء
1014(ةكّيلُميبآنبالوق)«هسقنىلعقافلافاي

١

4”م

Oاَنذَأفامتجرخامااذإ»0

25ها
ًم0.

eم 344ةبالحاللَقَفتعيباذاذِإ٥

338أهلقاطامثدهَجافمُكَحذو

876»ابلمحيملانقرِقءاَمْلاناکاذإ»۰

امناكمآًالُحَرتيأرفهةّبكْلادنعلاينارأ»ه
مَمْللانمىرامنَسْحأكةملهَللاحملنم2

نحرقتاوعىلعانکميامرقت۾يهواَهَلَجَرق
نبحسم:يلليقفده:ُتلسفهةيعكلابفوط

ِرَوُعَأططقدمجلَواأاذِإن;مالَسلاامهلَعمَ

:ليقف؟اذَهْنَم:ُتلسَفيفاطبعاهنأكىّسِلانع
990-30991«لاحَلاسما
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راثآلاوثيداحألاسرهف

0 rd 1

تئاکموهاًصلاَخاقفاتُمناکهيفنكنمٌحبَرَأ»*

وس
0

ىحقافلانمةلصحخهيفتناكنْهنمةلصَ-هيف

اذِإوبذکتّدَحاذناخنمااذِإ:اهعدي

1014رفمصاخذوندعَدَهاَع

76«؟لخُذاُہُكَيَلَعالسلالقعحرا»*

ُهءاَحْفولوُسَرلمعسا»ه

رمتلکا8هللوُسَرهَللاَقَف«بيتجمَ
نمعاصدُاهَل:لاقف؟«اذكَحربريخ

هلالوُسَرلافهالعاًصلاو؛نيعاصباذه

مهاردلابمعتباومهاَرَدلابَعُمَحْلاعبلعفُل«

411«اٌبينَج

هلالوسرثيدحيفروكذملامظعألاهللامسا»

498«مارکإلاولالحلاوذ:بيبحنبعيبرلادنعوه

8هللالوسرثيدحيفروكذملامظعألاهللامساه

498يزنبرباجمامإلادنع"هلل"ةلالحلاظفلوه

17قرعفجنُلقهرجاريجألااوطعأ»۰

1035-«یوتامئالکوتالابلاَمْعَلا»ه

876-«تونقلوط:َلصلالَضفأ»0

779«نيعبسلاءانبأێيمألقأ*

«ِنْيدلاَولاقوقُعَوللاب8::رئابكْلا<0

Eاا...رولاةَداَهَشَو

615nanهباناکاًمالإ»

HEةيدلااُمةلقاعلاEيلامزلأه
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سراهفلا

العاليربجهربخأاملةالصلايفهلعنهكيبلاىقلأ٠

528اهتساجنب

ةداعإبفاعروأءيقهباصأنم8ىلارمأه

لاكن1oغ°2

لإهلإالنااودهشيىحسالالتاقناترمأ»0

gy 8 َةالّصلااومهللالوُسَاًدمَحُمناوهللا

مُمءاَمديمماومصَعكلذاولَعَفاإاكراونۇيو

J3 0

68هللعمهياسحوېالسإلاقحبلا!ْمُهلاَومَو

375«لاَجلاةاراذمِبالسلاهلعلربربجيبيبحينأه

حاكذِيالفَنطاَوَمهَيفاً...«٥

يرهظنسبعضواِطاَرَصلاو

596«منهَج

782(ةشئاعنع)«ضيحَتلىلبحلان«0

862ةبترمقدنخلامويتئاوفلاىضقككلوسرلانأه

نمِءاَيخأىلَعوُعڏَيارهشتق%8يبلانأ»٠

877هکرمثبرعءاي

ييمالتحاٍربَعنماننحصيناك8يلانأ

207ُموُصَيمنناضمر

دبعْمُكيَلَعانإ۰ فئألاعوذُحَميشدلع

329«هللباتکرقاماوغيطأواوُعَمْساَ

لحاسيفاتوحاودجوالنةباحصلاضعبنأ٠

هيلِإاولسرأوطيلوسرلامهرقأهنماولكأورحبلا
967لکأفهنم
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هَُهاَرَتنكتملنافارتكنكهللادعتنأ»٠
۱«...كاري

«َكيبَألَكْلاَمَوَتْلأ»ه

:اوُلاَققنصلكرلمُكيَلَعُفاَحَأامفونإ۰

«اّيّرلالاقهللالوُسَرايرَعصألاُكرّشلاامو

رمأتسُتركبلانإوهاهونماهسفنبَقحأبيثلانإ»ه

2«اممنامصاهذِإوءاهسفن:

اوُهَرُكُمسااَمَوناَيسلاَوًاطَخلايأنعزواجهللاننإ«ه

«

n

ريزنحخْلاوةََمْلاومَاترحُهَلوُسَرَوهللانإ»*

ةَيَمْلاموُحُشتير:هللالوُسَراليقفماتتصألا

نصُتدولحلااهبنيَونفسااهبىلهاف

هللالوُسَرلاقًمُتمارحوهال:َلاَقَسالااهب

لَوعهللاةرهلال:َكلَذدنع8

اولُكافهوغابمن4ُهولَم0اهَموحُش/عAئل

«ُهَمُث

رصقلاىلصايزاغوأاجاحجرحاذإعييبلانأه

ناخسرفةبيطنيبواهنيبوةفيلحلايذب

١
9

رحهسوُحَمنمةيزحلادَعَايبانأ*

oضخغبتوهللايفبحتنانالایرعطسنإ«

0«هللاي

oe Be

هلللَحُمْلاَولحماضلهلالوُسَن۰ِ

فاشاهلكفرحابسىلعلونراذهنإ«٥

- 1199 -

راثآلاوثيداحألاسرهف

665

983

543

43

968

792

183

102

303

 

 



سراهفلا

نمرسياماوُأَرَفاَففاك

«ةئيسَلايفلااَم»

وأْمُكَيَلَعَنيفاَوطلانمنميهمن|سحبتسلاَهَنإ»۰

«تافاطلا

«ذاَعُمنبدعستوملارتها»0

دعواذِإَوبدكتّدَحدِٹالقفاة0َ

«َناَعنمنؤااذولأ

ةعوسوبزل

ىَذَألاةطاَمِإاًهادَأَوللاال

Sor ~ woن

وعبسووناَعلا»0

هَلاللوقاَهَلَضفف

«ناَملانمةّبعشِءاَيَحْلاَوقيرطلانع

س

ک

ی

.

م

يا:لجرلا٤لاقف؟ةلَصلاتقونعلئاَسلايأ0

هېراميَمُكِاَصتف:لاقللالوُسَر

«ةَلَِمْلانماه9۱لاسإوكايإ»

ءابلافرح

«اقرَتف0َمرايخلابناَعيبلا»0

و

ءانلافرح

ريقنورارحلانميناوألايفةذختللاةذبنألارحت*

عرقلاريقنولخنلا
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190
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352

11

68

146

463

361

367
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«ُميلَسَتلااهليلحتونبكَنلاةالّصلاميرحت»)0

۶Jى9وص.Mەو

«...الرغةارعةافحنورشحت»ه

ءاثلافرح
oو00٥َو.و7س

لبسملاو...:ةمايقلامويمهيلِإهللارظْنَيالةنالث»ه
4

2ووو
«...ءاليخهرجييذلاهراَزإ

7۶۶ Boo oo e on 020 2e Ss

هیدیوههجولسغوقشنتساوضمضممن...»ه

«...هدَّسَجىلعضافأ

ميجلافرح
«اروُهْطاَهْباَرُثَواًدجُسَمُضْرَألاىلتلعُج»ه

ءاحلافرح

ناضمررانييهلهأعقاويذلايبارعألاثيدح *
4 $ e ۶$ مووس$وريسد2

fro i ك۶ًی Joاربتساتاهبشملاىقنأنمفسانلانمريثكاهملعي

«...هضرعوهنيدل

س«ناَمّضلابُجاَرْلا»

يدبناکيحةكموحنةنيدملانم8ييبلاجرخ٥

نيتعكرىلص«ناخسرفةنيدملانيبوهنيبوءةفيلحلا

نيتعكر
ماس

ً2ِ
anan«...هتروُصىلعمدآهللاقلخ»®
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سراهفلا

لادلافرح

ُضَققرعمَهالسجَلةّضاَحْسالامَد»ه

693«ءوُضْولا

ءارلافرح
اٍقسْوأةَسْمَحيفاياَرَعلايبيفاقيبلاصحر

696سوةّسمَحخنوُد

حنومانَعو...:ثالنعهَلعفر»٥

213«قيفيوألقْعَ

َضَْرَانمو:ىیلاعتهلوقنأهولوسرلانعيور*
ةروس)هاكنَضةشيعَملناقيرکذنع

يفلزن.ةفرعمريغةيعجرملاةراشالا!أطخ(14:هط
824ربقلايفرفاكلاباذع

نيسلافرح
ىلإمهلكقرفَنيعبسَوثالثىلعيأقررتفَتس»٭

كلتيعديهلکوهيجانةدحاوالعامرانا
799«ةَدحاَوا

داصلافرح

364عاقرلاتاذمويفوخلاةالصعييبلاةالص٠
827اعوطتنيتعكرةبعكلايفايبلاىلص٥

داصلافرح

اًميقَُماطاَرصالتمهللابرض»0 , يبنىلعَواًميقَسَم
روء2 ةحبفمباوبأاًمهيِفناَّروُسطارصلا باَوبألالوحك



هووووو

596...ةاخرمروُكس

ءاعلافرح

نمحرلاهللامسینهالواتايآعبسباتكلاةحتافه

116(ةريرهيبأنع)0

1076«ىَضقُينأقحاهللانيف...)
هدنع

ااهكقلبملفهسممن

بششفیئتاعرَعدنع

اههلموةكيسبمموقةریثکفاض

لمَاهمحوهنفةلماكهحنعهللا

1042»...ةدحاوةيسهلأهللااهب

517«نوبلةنبانيعبرألكيفةمئاسلبإلكيف»

671«تئشْنَميحکلافتلحذق»ه

468دجسف8كةدحسةيآ8يينلاأرقه

هللامسلًدعفباتكلاةحتافكهللالوسرارق*

116ةيآ«ميحَرلانَمْحَرلا

721قاغاىلعةيدلاب8هلالوُسَریّضق»٥

. ° ل o

يفمهيديانوفريدعبنمنوتاموقيئاک»0

4T«سُمشلحُباَنْذُماكةالّصلا aan,

ريخألايهللالوسرضرمققطركبوباناکه
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سراهفلا

503نيلصلملارئاسهعمسيلهتوصعفريمامإلافلخ

oOo

نيميْنَعملي#8يباناك٠ السلاراسيْنَعَوهنيمي

<Fهللاةَمِحَرَوُہَكَلَعلُمالَسلاهللاةَمْحَرو

مهدضااتهامنمهدضاىبىح

493اًنهاه

414موصيمثناضمر

دَهْمُُسْلعEيلاناک»ه هُمُامكِءاَعدلااذه

باذَعنمكبذويامهلا:نآرقلانمةَروُسلا

824«...ربقلا

842رصعلاورهظلايفةروسلاارقيكييلاناك٠

877رجفلاوبرغملايفتنقي8ييلاناك٠

مالسلاوءانيعمكيلعمالسلا:لوقي8يلاناك٠

دوعسمنباورامعلعفياذكوالاخمکيلع

493نامثعنعةياوروهومامضو

تيلاللايفعلي8رأللروكو
493نَميألافشلاىلإليمُيههوءاقلتةذحاو

همبلابْحَعالإبارلاکابمَآنبال۰
9668بكرهيقوقلُح

ماللافرح

yJ» ةالَصيفالإتاّولصلانمنمِءيشيفربوت0

169«ْجَفلا

741«ينعلَهَدَصْلالحُتال«0
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لحلاىلَعنيرهاظيمانمةفئاطلارال»٥

مشوهللارناينبىحمهنممه
«كلذك

«...متعْلاَولبإلااوُرَصُتال»*

«باتكْلاةَحتافبارقيلنملةالَصال»٥
4 4 4

J»ثراولصو»

eلحبنارخألامولاهللابنۇةرلحالا

عبرجوزىلعلإلالثالثَقٴوفتیمىلع

«رشَعَوهش

«...نمؤَموهوينزينيحينازلاينبرال(

ةلصوسمْلاوةلصاولاوةصمتملاوةصمانلاهللانعل»*

«ننسحْللتاّحلفتُمْلاَوةمشوسمْلاوةمشاولاو

ضريفلحجرنمنمواهدبعةبوتبرفدشاهلل»ه

هماعطاًهيلعهلحارٌهَعَمقكلُهَمةيّود
و۶4

oو

«...هبارشو

لقاي8هللالوسردهعيفقراسديعطقتمل٥
نُوذامهالکوسرتواةفححجنجلانمٹنم

مهيلإرظنيملوهباوثوهتمحرنعمهبجحيلزيمل»©

(سابعنباوبلاطيبانبيلعنع)«هتمرب

نبدْعَسنماًحدَحَأقلاباذَعنماجتول»٠

هيفتفلتخاةطَْضفلاهطَعَضمَناعم

ُعَالْضَأ

امصيرتنازيمبهؤاجرونمؤملافوخنزّوول»*
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راثآلاوثيداحألاسرهف
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240

72

1068

790
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232
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سراهفلا

363(فّرطمنع)«ةرعشطيخامهنيبناك

921«ةلّصللهكرالإرفكْلاودبايبسّيل»*

الَوحلايفالوةَعْسكْلايفالوةَراَحلايفَسْيل»۾
742«ةقدَصةَهْبحْلايف

556«يتَمُأنمرئاَبْكْلالمَةَعاَفَعلاو۰

ميلافرح
كلذىلَعتاممهللاأالإلاإال:لاقدْبَعنمام»ہ
7وو2

..؟قرسنویزنِإَوتلقةنجلالحخدالا

يبآفنامغرىلعقرسناوىزناو:لاق
Jy

882«...رد

هلعاهبهللارفكالإململبصةّيصُمنمام»*

S11«اًهكاَشُيةكوشلاىح

954هتيصانضعب8هللالوُسَرحسم٠

A4يفثالثيفءاکرشَنوُملْسلا»0

1012س2اَلا

وأالالَحمَرَحاطّرَشالإ!مهطورشىلَعَنوُمِلْسمْلا»۰
537«اماَرَححا

هۋانتوهرکذعفتراشرعاىلعیوَتسافێعم»*
519(ساٌّبعنبالةياور)«ىاعتهتمظعوهدحبو

251.«ريبكتلاةالصلاحاتفم»٥

اهالص‹نايسنوأمونلاهتقوجراخةالصىدانم*

لعفل...اهُثقوكلذف«هركذتوأههابتنانيحةماقإب

884نۇيبلا
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موُلعَمنزوومولعَمليكيففسقفلسنم

«موُلعَملجأىلإ

هَلَدَدُحباتنإَفلمعطبخأةعاسكرْشَأنَم»ه
۱.«لَمَعْلا

«اَرطفُمحّبصأاًححبصأنم»ه

نموضعهنموونضعلكبهللاقعةَملْسُمةبكرقحانم»
۱«رالا

ةاهيلعهللامحهنيملمقَحعطفانَم»٠

۱نالالَبَحْوأو
صت

rم

الإمئااهترمشفتربدقالْعابنم»
عاملااَهطرَتْشي

منهراتيفوهفسقتلتقفلبنمىّدَرَتنَم»

۳

سختنموادباهيفدلمادلاَهيفیدرتی

راتيفهاَسَحببهدييف۳غتعس

سفتلفنموهدبهيفادماًدلاَحمُنهَح
رايفهيَيفاهجَهدييفُهكديدَحَكََديدحب وترجيج

اال

4م

0
»اًدبَأاهيفاَدْلَعواًدلاَح
e

«مُذُاتالامذرشايككارامّنت»٠

اَدْسَعءاققمانموءاَضَقهيلعسفءْيَفْلاهَعَرَذنَم»*

an«ضْقي

اقيرَطهلهلهلالّهَساًمْلعهيفبطاًقيرطَكَلَسْنَ»*

00«ةّنحْلاىلإ

0 e

نموهاريخهيفانواريحهيفاناريخهيفاملَعْنم»*
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487

861

618 ›414 7

ب ¬ اڼد

284

346

728

618

633



سراهفلا

رمعلوق)«ارشهيفاّمَظَوارشهيفانفارشهيفاًملَع

)

»لماَيِصالفحفلالبقمايصلاعميملمه

دَردَهَلوُسَرَوهلامطبنم...

نوتلافرح

نوعبرأمنغلافوسمكرقبلاولبإلاباصن٥
لحفلابسعنعذخؤيامعةييبلاىفه

غبداذإاهدلجبالإةتيلابعفنتسينأنع8ييلاىف
299

ريوصتلانعقييبلاىف٥

قاوسألاةباقرىلوتوشغلانعقفيبلاىف٥

اهكاردإلبقةرمثلاعيبنعهيينلاىن*

مولعمبحبهعرزلبنسلحرلاعيبنعقفينلاىن٠
لجأىلإهلیک

نينسلاعيبنعكَيبلاىف٠

ةيغابلاتقلاعمبرحلارسألتقنعافيبلاىفء
قاقرتساوأ
الااظرر

للاخرطيهوهةَدبَملانع8هلالوُسَرىف
هيلرَوأهبَعُبنألبقٍلحَرلاىلإميابهتوث

البوثلاسلةَسَملُمْلاوَِسَمَالُمْلانَعیھٹو
لإرَ

ريخمويءاسنلاةعتمنعافهلالوسرىف*
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6

653

1000

707

616

768

867

286

829

972

946

 

 

 



o

«هلَمَعنمريحنممةي

ءاهلافرح

د0وواووسو
«هنتيملحلاوهؤامروهطلاوه»

اولافرح

«...اهُحُمَتةَسَحلاةيسلاعبو...»

ةَرمعلاوَجَحْلاوَُجَحْلابولعنيذلااماو»٥

«ادحاوافاَوَطاوُفاطامف

...ءيٿَكَقْوفسفرهاظلاتنو...»0

«ىّتمیمةَماَقلاویمیمناذَألاو...»0

«ميلْسَتلاهليلو...»۰

ةنسلايفنيفخلاىلعحسملادرو

هبْشلاوكڭنآلابةالصلانعةنسلايفيهنلادرو

6يبلاتبيطاأاهنعهللايضرةشئاعنعدرو*

لستغامٹ‹عادولاةجحبةفيلحلايذبهتيبمةليل

«رَحَحْلارهاَعْللَوشارفللٌدلَولا»®

-«اومتأفمكافامو»°

«اوُضَقافُمكَئافامو»٥

فسويِءاعدنم)«ريسكمظعلكرباجايو»

س20

ءايلافرح

oالا١لهالحخديوةنحلاةَحلالأهلالحد

AYالةّنَحلالهاابلوت
و

4

ا

م

وهاميفدلالکتومالرالالهاايوتوم
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سراهفلا

347هيف

اًثّدلاءاَمسلالإةيلکىلعكراتابرلرني»0
0 9 O07 م

ينوبنملوقتريالايللاتلىقي
15989..هلبيحس

4
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لوقحلاسرهف

CCT ةبرشأ

‹130131‹119‹09395‹88‹84‹70‹44‹32‹23..هقفلالوصأ

ےھف
YUN
7
س
4

4“+0

فت
o

فلألافرح

.28100110122...عامتجا

.1128‹447480607860916...2Lماكحأ

.973‹960‹945‹795‹676‹662‹643ةيصخشلاوحأ

.34749077078010621100.قالحأ

.661‹612‹498‹495.............راكذأ

.1123‹975‹679‹505‹423‹192‹191‹11...ةمكاحرسأ

197 194 182 151

268

39

57

589

672

760

89

271 20

382 30

›529 7

606 ›590

706 685

796 787

›874 859

283

2

51

623

725

800

887

›235 233 231 214 24

287

403

58

627

727

801

888

289

404

59

630

728

804

890

291

406

540

632

729

810

891

322

413

58

646

74

16

892

5

418

559

653

743

817

893

146 15

›253 2

341 0

491 1

›586 59

«665 661

754 4

822 8

›912 0

1023‹1004ء1003ء1002‹998‹997‹995‹940981‹93934

.1049 ›1048 1046 1031

Cy يحاضأ

.360.Taةمعطأ

‹848‹453454778‹158170334‹148‹217577131...فارعأ
.21

- 1211 -

 



سراهفلا

a نازوا

a فاقوأ

2ویب

a ةراحت

تايمست

.387 374...

.1086......

ءايلافرح

716 ¿679 487 411 ›344 281 143 141 139 137 99 96...

.1084 ›977 6972 ›939 ›895 ›894 ›873 798 761

ءانلافرح

.1038 1031 ›506 115...

176 174 ›135 ›134 ›117 112 ›94 92 91 75 64 48 12...

7409437›461486541571577579587629›

1034‹8890946996ء8638722885‹759‹678693ء6641

1061086.

.437‹176‹134ةينامعتايمست

a ریسفت

.1065 886 ¿729 440 ›277......

84 ›83 72 667 59 56 49 46 44 22 16 14 9e...

174 172 «166 162 121 120 117 114 110 105 10401

228 ›226 225 223 211 209 202 ›192 190 184 8

319 312 283 280 273 272 271 267 248 237 25

407 ›396 ›384 ›371 365 363 358 347 2346 343 9

›502 ›498 491 ›471 ›458 ›455 ›442 ›440 ›424 420 6

558 ›555 ›549 ›531 526 ›518 517 ›516 ›515 ›512 50

«661 ›653 ›629 ›626 ›625 616. 613 ›600 ›595 ›592 ›591 6

736 724 716 713 711 ›685 ›684 683 682 ›675 664

825 ›823 ›822 820 ›807 ›806 802 2786 784 774 73

›920 ›919 ›913 ›909 2902 ›901 2899 2886 ›882 ›878 44
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لوقحلاسرهف

921925›939›959›961›971›987¿988¿990¿998›1006

1210331035›1039›1052›10601065›1099›1106

.11241127ء181114

.1066‹950‹928943‹131135440450486599............اينازتت

‹461‹453‹41112164178180192291385417...dLسنوت

505777›822›854¿953¿958›963.

ميجلافرح
.579‹174....ةسوفنلبج

453461‹385417‹41112164178180192291.daةبرج

505777854¿953958›963.

‹66‹54‹65152‹3212327343536373853950.رئازحبا

57786110131148150152153156157158«

165176200210232233237280›287›290295›

39324433453465476524›525›580›603›606«

628629680681708709726745750757778

789822836837848850851›854›863880907›

»1082ء1080‹1045ء1021‹951‹930932935944948

.17

oزئانج

‹246306327339386‹26661181804242244...تایانج

4481502514›602605704720721738739

1040ء10101024‹935‹865934‹857‹830852‹762783

.1078ء17

776 S4. داهج
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363 352 346 322 271 238 228 67 46 d4... ٹیدح

ءاحلافرح

.851‹849¿153234249275619791جح

444456›498506507›529›533›535542›

57588589590›595›600›616›624653

667682›685715727753790799823

.1086‹1046ء1042‹1035‹921989

›425 9

›555 9

664 661

881 863

36 35 34 30 29 28 27 23 21 15 14 13 12 d1 a... هراضح

›59 ›58 56 ›55 ›54 ›52 ›51 ›50 49 ›48 ›43 ›41 ›39 38 7

«112 ›97 94 ›93 692 91 86 ›80 ¿79 ¿77 76 «75 71 «66 64

›130 ›129 16

153 ›152 50

113

133

157

188

232

262

295

343

404

433

464

501

56

58

621

639

117 15

›135 4

161 158

›192 1

›237 233

›264 23

305 300

›354 32

410 49

›443 0

›470 465

506 505

›550 501

118

4

164

198

254

265

7

362

417

(447

471

50

551

›123 12

149 8

170 15

200 9

256 255

278 22

315 9

›369 8

›419 38

›453 0

476 45

514 53

554 53
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174

202

257

280

16

37

420

44

49

520

176

210

28
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202712722732802283289302›311315›328›
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قئانولاقحلم

(ةيملعلامايألا)جامجمأراغمايأسرهف

نوثحابلااهيفعمتجي؛رهشفصنىلإمايأةثالثنمحوارتتةقلغمتاروديه-

.رئازحباندموبازميداوروصقفلتخمنيبنولقتنيفءمجعملادادعإل

.نامعةنطلسيفتارود09ورئازحلايفةرود37ةزجنملاتارودلاددع-

.تاعاس10يمويلايعاسلامجحلالدعم-

ةعاس890مايأةنالثتاذةروديفنيثحابلاروضحليعاسلامجحلالدعم-

.(الثم14ةرودلا)

قاحسإيبأةيعمجةبتكم:ركذنماظتنابعورشملاترزآيلاتابتكملانم-

نقزيببيركزوأميهاربإةبتكموءةيادرغبثارتلاةمدخلشيفطاميهاربإ

.رئازحابةيملعلاتاساردلابتكموءةيادرغ

يفنيثحابلاقيرفتلبقتسايلاتابتكملاوتاسسؤملاوتائيحلاءامسأنايب-

:ةقلغملاتارودلا

-8يمويءةمصاعلارئازحلازيمحلا‹(اقالمأىلصم)ملسمةديبعيبأةبتكم-1

.م2001توأ29-27/ه1422ةيناثلاىدامج0

24-22/ه1422لاوش09-07مايأءةيادرغةرارقلاةايحلادهعمةبتكم-2

.م2001ريمسید

17-11مايأةمصاعلارئازحلا‹(اقالمأیلصم)ملسمةديبعيبأةبتكم-3

.م2002يفناج30-24/ه1422,ةدعقلاوذ

-يرفيف28/ه1422ةجحلاوذ23-16مايأ«ةنتاب‹ناقرفلاىلصمةبتكم-4

.م2002سرام6
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سراهفلا

.م2002سرام27-24مايأ«ةيادرغءايلعلاةكيلمرصنلاةسردمةبتكم5

.م2002ليرفأ25-19مايأءةنيطنسق«بورخلاىلصمةبتكم-6

ةيناثلاىدامج07-05مايأءةيادرغءحالصإلاةيعمجلملعلارادةبتكم-7

.م2002توأ15-13/ه3

/ه1423بحجر26-24مايأءةيادرغ«نقزييب«يركزوأميهاربإةبتكم-8

.م2002ربوتكأ1-03

28/ه1423لاوش26-24مايأ«ةيادرغةرونبراشقجاحلابخيشلاةبتكم9

.م02ربمسيد30=

29و28؛يموي‹؛نالجراو«رويب؛بوقعيبأخيشلادجسمةبتكم-0

.م2003يفناج31و30/ه1423ةدعقلاوذ

.م2003سرام26-24/ه1424مرحم23-21مايأ«ةيادرغ«نارفغلادجسمةبتكم-1

لوألادميبر07-05مايأةمصاعلائازلانيمحلارانلابكةبتكم2 والاعيبرمرررم

.م2003يام09-07/ه4

تمادمجعملادفولةلحريفءةذتاسألاوخياشملاعمتالباقم؛نامعةنطلس-3

.م2003ناوج15ىلإيام24/ه1423يناثلاعيير5-لوألاعيير13نم

ةيناثلاىدامج215مايءةيادرغ‹نقزييب‹يلعلاصخيشلاةبتكم-4

.م2003توأ13-10/ه4

-28/ه1425رفص08-06مايأءةيادرغ«نايرب«فاعرَصىلصمةبتكم-5

07يمويءةمصاعلارئازبازيمحجلا‹(افالمأیلصم)ملسمةديبعبأةبتكم-6

.م2004ليرفأ27-26/ه1425لوألاعيبر08و

ىلوألاىدامج07-5مايةمصاعلارئازحازيمحلاFPةسسؤم-7
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قئانولاقحلم

.م2004ناوج24-22/ه5

ىلوألاىدامج14-12مايأةمصاعلارئازحلازيمحلاFPةسسؤم8

.م2004ةيليوج01-ناوج29/ه5

01/1425ةيناثلاىدامج16-14مايأةيادرغفايزنبقراطةسسؤم-9

.م2004توأ03-

بحر09-06مايأءةيادرغ«فطعلاةديدجلاملاسيبأةسردمةبتكم-0

.م2004توأ24-توأ21/ه5

03لقفاوملا/ه1425لاوش21ةمصاعلارئازحلاةيلاعلابكرمةبتكم-1

.م2004ربمسید

ةدعقلاوذ13-11مايأءةيادرغديعسيمعخيشلاةسسؤمةبتكم-2

.م2004ربمسيد25-23/ه5

ةدعقلاوذ26و25يمويءةمصاعلارئازحلاديدحجلادئارلاةسسؤم-3

.م2005يفناج09و08/ه5

وذ24و23يمويءةمصاعلارئازحلاءةعيدقلاةبقلا؛ناقرفلابكرمةبتكم-4

.م2005يرفيف04و03/ه1425ةجحلا

.م2005يرفيف25و24/ه1425مرح16و5يمويءةنتاب؛ناقرفلاىلصمةبتكم-5

-27/ه1426رفص19-17مايأةيادرغفوادأةرطنقدجسمةبتكم-6

.م2005سرام9

/ه1426يناثلاعيبر11و10يمويءةمصاعلارئازحلاةجنطدجسمةبتكم-7

.م2005يام20و9

-22/ه1426ىلوألاىدامج517مايأ«؛نارهو«بردلاىلصمةبتكم-8

.م2005ناوج4
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27-25/ه1426ةيناثلاىدامج20-18مايأءةيادرغ‹ناميإلامعاربميم-9
.م2005ةيليوج

بحجر12-01مايأءةيادرغءةرارقلا؛يملعلاثحبللمامإلازكرم-0

.م2005توأ18-06/ه6

-27/ھ1426نابعش22-20مايأ‹ةنيطنسق«بورخلاCAD«ةسسؤم-31

.2005ربمتېس9

لاوش27-26يمويءةمصاعلارئازحلازيمحلاديدجلادئارلاةسسؤم-2

.م2005ريمفون29-28/ه6

ةدعقلاوذ03و2يموي‹ةنيطنسق؛«بورخلادايزنبقراطةسسؤۇم-3

.م2005ريمسيد02و01/ه6

/ه1426ةدعقلاوذ17-15مايأرئازحلازيمحلا‹(Coلنeramةسسؤم-4

.م005ريمسید4-16

ةدعقلاوذ29-27مايأءةيادرغءكيعسيمعخيشلاةسسؤمةبتكم-5

.م2005ربمسيد30-28/ه6

ةجححلاوذ19-5مايأةيادرغ«نقزييب:يركزوأميهاربإةبتكم-6

.م2006يفناج18-04/ه6

رفص4=مرحي25مايأةمصاعلارئازحلازيمحلاېركلانآرقلاراد-7

.2006سرام04=يرفيف23/ه7

:نامعةنطلسبُهدقعنملاةيملعلامايألانايب

.م2004ربوتكأ15و14/ه1425نابعش30و29يموي؛قاتسرلا-1

.م2004ريوتكأ28/ه1425ناضمر13مويطقسم؛تارماعلا2
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قئانولاقحلم

.م2004ربمسيد17و16/ه1425ةدعقلاوذ04و03يمويطقسم‹تارماعلا3

.م2004ريمسيد24و23/ه1425ةدعقلاوذ11و10يموي«قاتسرلا4

.م2005يرفيف25/ه1426مرحم16مويءقاتسرلا5

.م2005سرام12و11/شه1426رفص01ومرحم30يمويطقسم؛تارماعلا6

16لقفاوملا/ه1426يناثلاعيبر08و07يمويءطقسم‹تارماعلا-7

.م2005يام17و

.م2005يام20/ه1426يناثلاعيبر11مويطقسم؛تارماعلا-8

.م2005ناوج10-08/ه1426ىلوألاىدامج03-01مايأ«قاتسرلا9
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سراهفلا

تاطوطخملا] 

:(ه4نرقلا)هللادبعوبأ«يولهبلاةكربنبدمحمةكربنبا

ةبتكم)ھ963ءدایزنبرمعنبهللادبع:انءأادتبلاباتك1

.(نامعةنطلسءةيدب‹يلاسلا

:(ه504:ت):يسوفنلايئاطسرفلاركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ

:ان‹و122ىلإو100نمعومحبنمض:حاولألاباتک-2

خيشلاةبتكم)«ےه1079ءايركزنبدمحمنببويأنبمساقلاويا

‹؛ةيادرعغ؛نفزيېبء؛يلعلڂحلاصخيشلاةبتكملةعباتلا«ونابب

.(201ب:مقر

:(ه1393:ت)ىسيعنبميهاربإناظقيلاوب

ةينيدلاةهجولانمبازيميداووةيضابإلانعتانايب3
توأ/ه1370لاوش‹ق144‹يداعساركءةيسايسلاوةيعامتجالاو

(ةيادرغ«فطعلا؛ناورإةبتكم«روصم)م51

ناظقيلاوبأ:انص600«سيرارك3‹(يخامشلاريس)ريسلاقحلم4

.(روصم)‹ميهاربإ

:(ه145:ت)ةكيركيبانبملسمهدیبعوبا

ءيلعلحڂلاصخيشلاةبتكم)عومحبنمص؛ملسمةديبعبُلئاسم5

.(82م:مقر«ةيادرغ‹نفزييب

:(ےه570:لبقت)ينالجراولايفاكلادبعرامعوبأ
لمحديعسجاجاةبتكم)؛تداند7‹؛ثیراوملاراصتخا-6

.(12-3:مقررئازحلاءةيادرغ
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عجارملاورداصملاةمئاق

دمحمدعسجاحلاةبتكم)«تدءاند«ص6«رامعيبآريس-7

.(72:مقر«رئازحلا«ةيادرغ
خيشلاةبتكملةعباتلا«وناببخيشلاةبتكم)105ىلإ102ءةقلحلاريس8

.(76ب:مقرءةيادرغ‹؛نقزييب‹يلعللاص

؛روصم)ےه1326رفص12ءاندص252؛تالاهجلاحرشو
ةيادرغ«؛ثارتلاةمدخلشيفطاميهاربإقاحسإيبُأخيشلاةبتكم
.(رئازحا

:(ه971:ت)ليعامسإنبىسيعيدهموبُأ
ميهاربإقاحسإيبأخيشلاةبتكمروصم)ءنآرقلاقلخيفةلاسر0
.(رئازحلاءةيادرغ«ثارتلاةمدخلشيفطا

:(ه1332:ت)فسوينبدمحمابطقلاشيفطا

‹نقزييب«يلعلحاصخيشلاةبتكم)ءةسوفنلزاونبيترت1
.(ةيادرغ

کكمححدیعسجاحلاةبتكم)‹يليلخلاهللادبعنبدمحمىلإباوج-2

.(41:مقرةيادرغ

.(6و-أ:مقرءةيادرغ‹نقزييببطقلاةبتكم)ءرطانقلاةيشاح3

-أ:مقر«ةيادرغ«نقزييببطقلاةبتكم)«نيروغبتلوصأحرش-4
.(4ه

و-أ:مقر«ةيادرغ‹نقزييببطقلاةبتكم):عسوملامئاعدلاحرش5

2.

ءةيادرغ‹نقزييببطقلاةبتكم)رضنلانباةيمالحرش-6

.(1ٿثأ:مقر

بطقلاةبتكم)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرشحرشفلاحتف-7

.(1.ه-أ:مقر«ةيادرغ«نقزييب
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سراهفلا

.(6ز-أ:مقر‹ةيادرغ‹نقزييببطقلاةبنكم)؛بطقلالئاسرعومج8

:(م1965/ه1384:ت)ومابابلاصنبميهاربإمازعأ

؛يركزوأميهاربإةبتكمروصم)‹نالجراوخيراتيفنابلانصغ9

.(ةيادرغ«نقزييب

:(ه258:ت)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأ

خيشلاةبتكم)«قا:[نآرقلاقلخلوح]حلفأمامإلاةلاسر0
:مقر‹ةيادرغ‹نقزييبءيلعللاصخيشلاةبتكملةعباتلا«ونابي

.(285ب

:(ه1376:ت)حلاصنبدمحابنبومیسومواباب

ءوناببخيشلاةبتكم)‹كدئاوفلاودئاوعلاعمدئارفلابيترتةلاسر-1

.(77ب:مقر‹ةيادرغ‹نقزييب‹يلعللاصخيشلاةبتكمةعباتلا

:(ه810:ت)لضفلاوبأ‹ميهاربإنبمساقلاوبأيداربلا
لدعلاباتكياعمقئاقحنعفاشكتسالاوقداصلاثحبلا2

:ان‹و211ىلإو57نمعومجحبنمضءق1154جءكاصنإلاو

ےھ1319رف«يخامشلاناميلسنباصنبدمحأنبنامیلس

.(ةيادرغ‹نقزييب«يلعللاصخيشلاةبتكم)

ةعباتلا«وناببخيشلاةبتكم)‹مئاعدلاضعبحرشيفمئاحلاءافش-3

.(108مب:مقرةيادرغ‹؛نقزييب‹يلعللاصخيشلاةبتكمل

:(ه599:يفيح)يسوفنلادمحمنبنيرقميروطغبلا

؛ِناولعدوعسمنبدمحمنبميهاربإ:انةسوفنلهأةريس-4

ةنابصعوبناميلسةبتكمءروصم)ه1401بجر15ءةرارقلا
.(نامقل
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:(ه6ق)يطوشلملاىسيعنبنيروُغُبت
يموقلاثارتلاةرازوةبتكم)؛تدءاند‹ق14؛تالاهجلا-۱5

.(نامعةنطلسءةفاقثلاو

:(ه1223:ت)ميهاربإنبزيزعلادبعييمثلا

ءتد«ْييمثلاخيشلا:ان‹نيرحبلاجرمحرشيفنيجوملامظاعت-6

.(ةيادرغ«نقزييب«ءةماقتسالاةبتكم)

:(ه93:ت)ءاثعشلاوبأيدزألاديزنبرباج

نم«‹(ديزنبرباجمامإلالئاسربفورعملا)ءاثعشلايبأتاباوج-7
ةبتكم)«ناميلسنبدمحمنبناميلسوسيردانبا:انو49ىلإظ2

.(082م:مقر«ةيادرغ«نقزييب‹يلعللاصخيشلا

:(ه750:ت)رهاطوبا«یسومنبلیعامإيلاطيحلا

يببلطقلاةبتكمنم«روصم)؛ج3‹(لماك)ءةينونلاحرش-8

.(ةيادرغ«نقزي

.تدءاند«ق1113ج9

.ه1089ةيناثلاىدامج06«يجزيلامامإلاديعسنبىسيع:انق287ج-0

.ه1092ةدعقلاوذ17مامإلاميهاربإنبديعسنبىسيع:ان«ق3104ج1

:(م1954/-ه1373:ت)يرارقلاهبابنبركبيبانبميهاربإرافح

ةبتكمءروصم)؛صك1ءةيشيفطلالئامشلابةّيبهذلالسالسلا-2

.(ةيادرغ«فطعلادمحأجاحلامورك

:(ه1313:ت)يوكزإلاهللادبعنبدمحأيشيقرلا

‹مالسإلامئاعدحرشباتكنمةسماخلاةعطقلامالظلاحابصم-3

‹نقزييب«يلعللاصحيشلاةبتكم)ه1247لوألاىدامجيفخسن

.(154ممقر
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:(ه1332:ت)دمحموبأ«ديمحنبهللادبعنيدلارونيلاسلا

مدقىسعدانسمىلعدرلايفنانلاضيفىلعنايبلاضور4
,ةيادرغ«شيفطاميهاريإقاحسإيبُأةيعمجةبتكمءروصم)«نآرقلا
.(رئازجا

:(ه1068:ت)دمحموبأديعسنبهللادبعيشكيودسلا

:ان‹ص48؛نيساركيف؛يعصملاويشكيودسلاةيشاح6

خيشلاةبتكم)ےه1314بحجر«؛يرهطلملادوادنبركبيبانبناميلس
يشكيودسلاةيشاح:ةظحالم.(رئازحلاءةيدارغءايلعلاةكيلم«يرهطم

.يعصلملاةيشاحاهدعبو‹26صىلإةيادبلانم

:ان‹ظ121ىلإظ109نمعومحبنمض‹تانايدلاىلعشاوح-7

‹ةيادرغ‹نقزيىب‹يلعللاصخيشلاةبتكم)‹؛يلعوبلامساقنبدیعس

.(94:مقر

:(ه927:ت)(ديعسيمع)يبرحلايلعنبديعس
حلاصخيشلاةبتكم)ءةقرو15؛عومحبنمضءةلئسأنعباوج-8
.(ةيادرغ«نقزييب‹يلعل

:(ه6ق)ةفيلخنبنامثعورمعوبأيغرملايقوسلا
«ِوربلایسیعنبدیعسنبدایعنبدمحأ:انص519‹؛تالاؤسلا9

.ه1273بحجر05ةعمحجلا«رصم‹«سوماحاةلاكو

:(ه928:ت)سابعلاوبأدحاولادبعديعسنبدمحأيخامشلا

لإو322نسمعومحجبنمضىنسحلاهللاءامسأريسفتيفباب40
.81م:مقر‹نقزييب‹يلعلاصجاحلاةبتكمظ4

:(ه1265:ت)ناميلسنبمساقيخامشلا

لآةريشعةبتكم‹ق2338+1ج.ن.ت.د.ان.دقۇلۇؤللاحرش-9
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.17ع/17مقر‹نقزييبردي

:(ه3ق)يرازفلاديزينبهللادبع
‹؛عومحبنمضه1190يناثلاعيبرءاند‹ريمعنباىلعدرلا-1

.(3ف:مقرءةيادرغ‹نقزييبءةماقتسالاةبتكم)

عومحبنمض«ه1190لوألاعيبر23ءاندردقلاباتك2

.(3ف:مقر«ةيادرغ‹نقزييب«ةماقتسالاةبتكم)

:(ه258:تر)حلفهنباو«(ه208:ت)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع
رخآلاعير13ءاندءحلفأوباهولادبعنيمامإلاتاباوج3

‹ةيادرغ‹نقزييب‹يلعللاصخيشلاةبتكم)؛عومحبنمضه8

.(131:مقر

:(ه3ق)ةيضاباإلاءاملع

ةمدخلشيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاةبتكمروصم)ءريسلا4

.(رئازحبا«ةيادرغ«ثارتلا

:(ه283:ت)يسوفنلاحتفنبسورمع
نمعومحبنمضقحاهيفاوفلاخاميفةدحلملاةغكانلاىلعدرلا5

ء؛يلعللاصخيشلاةبتكملةعباتلاوناببخيشلاةبتكم)‹؛ظو92ىلإو0

.(192ب:مقرءةيادرغ«نقزييب

:(ه4نرقلا)رذنملاوبأيراحصلاديعسنبةملسيوعلا

يرصمعلاديعسنبدمحأ:ان؛عومحبنمض‹ق27؛يراحصلاةريس6

:مقررئازحلاءةيادرغ«نقزييبءكلاخلآةبتكم)ےه1272«نامعلا

.(110م

:(ه557:ت)ركبوبأيوزنلاىسومنبهللادبعنبدمحأيدنكلا

ریفخلايبأنبدشارنبرماعنبنامیلس:ان‹ص152‹صيصختلا7
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ثارتلاةرازوةبتكمنمءروصم)ته1120بحجر29«يوزللا
.(نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

:(ه1347:ت)رمعنبحلاصيلعل

حرشعمعومحبنمض‹ص16؛تالاهجلاحرشىلعةيشاح8
ميهاربإقاحسإيبأةيعمج«روصم)‹17صىلإ02صنمءةيشاحلا

.(ةيادرغ«ثارتلاةمدخلشيفطا

:(ه1401:ت)حونبنبميهاربإزايتم
يبأخيشلاةبتكم«روصم)‹ميهاربإزايتم:ان«بازمخيرات49
.(رئازحلاةيادرغ«ثارتلاةمدخلشيفطاميهاربإقاحسإ

ةبتكمنمروصم)«ساركلامجح‹ميهاربإزايتمةبازعلاماظن0

.(ةيادرغ«؛نقزييب؛زايتمميهاربإخيشلا
:خياشملانمةعومحب

حلاصخيشلاةبتكم)‹؛عومحجبنمض«ضورعملاناويدلاعومجم51
.(47ج:مقر‹يلعل

:لوهجب

ىلإو247نمعومحبنمضدوقنلاوسيياقملاوليياكملانايب2
.(082م:مقر‹ةيادرغ‹نقزييب‹يلعللاصخيشلاةبتكم)ظ1

:لوهجب

ېبةرايزلامويركذيامضعبلةركذتوأةلضافعاقبركذ3

نمضتاطوطخمةَدع«نايربءةرارقلا«فطعلاءةكيلمءةيادرغ«نجزي
.(58ب.أ:مقر«ةيادرغ‹نقزييب‹يلعلحلاصخيشلاةبتكم)‹؛عومحب

:لوهجب

ةبتكم)‹189ىلإ188نمعومحجبنمضءةسوفنلبجدهاشم4

.(36م:مقرةيادرغ«نقزييب«يلعلاصخيشلا
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:(ه2ق)نايفسوبا؛ليحرلانببوبحم
؛عومحبنمضءنايفسيبألبوسنمءزجنمتاطقتلملئاسم5
.(82م:مقر‹يلعللاصخيشلاةبتكم)

:(ه471:ت)عيبرلاوبأ«فلخينبناميلسيتازلل
اند‹ق55ةيعرشلالوصألاعامجإيفةنوزخملافحتلا6

.(سنوت«ةبرج«ةينورابلاةبتكملا)ھ69

:خياشلا

مهماكحأيفةسوفنلزاون»:ىمسملاو؛خياشملاتاباوج7

‹«اهيفدئاوزوءةعومجبتاطقتلمو«مارحلاولالحلايفمهلئاسمو

.(131:مقر‹يلعللاصخيشلاةبتكم)

:(ه1188ت)بوقعيوبأدمحمنبفسوييبصلا
اصنببوقعيفسوييبأخيشللباوجىلعحرش8

اصخيشلاةبتكم)و313ىلإظ302نمعومحبنمضء؛يسوفنلا

.(081م:مقر«ةيادرغ‹نقزييب‹يلعل
نبناميلس:ان‹«ص48ءناسارك:يعصلملاويشكيودسلاةيشاح9

‹؛يرهطمخيشلاةبتكم)ےه1314بحجر«يرهطملادوادنبركبيأ

ءةياهنلاىلإ25صنميعصلملاةيشاح:ةظحالم.(ةيدارغءايلعلاةكيلم

.يشكيودسلاةيشاحاهلبقو

:(ه1286:ت)دمحمنبيلعنبدمحميرذنللا

اهنمءزجخيراتءاند؛ق49:ةغئازلادئاقعلايفةحداقلانيهاربلا0

حلاصخيشلاةبتكملةعباتلاوناببخيشلاةبتكم)ےھه9لاوش29يف

.(449ب:مقر«ةيادرغ«نقزييب‹يلعل

:(ه513:ت)يحنللاداحبنبیسومنبداحب
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سراهفلا

دمانبفیسنبميهاربإ:ان]جةلدألاقئاقحوةلكألاباتک-1

«بريضللا«يثراحلادمحنبملاسخيشلاةبتكم)ے4‹يدنكلا

.(نامعةنطلس

:(ه557يح)عيبرلاوبأ«؛مالسلادبعنبناميلسينايسولا

يبعصلملاناميلسنبدمحمنبديعسنبدمحم:ان‹ق195نريسلا2

.ه956نابعش3‹يضابإلا

جالانبنودعنبفسوينبديعسجاحلانبىي:ان2ن3

ةبتكم)ه1320ءيعصملايجسيلافسويجاحلانبميهاربإنبدمحم
.(ةيادرغء؛نقزييبيلعلاصخيشلا

ةييرعلاةغللابتاللا2

:(رصاعم)دمحمنبیفطصموسیردانبا
:؛يرججلاثلاثلانرقلاةيافىتح:ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا4

.م203

:(ه3ق):ريغصلانبا

لاحميهاربإ.دورصاندمحم.دقيقحت‹نييمتسرلاةمبألارابخأ-65

.م1986«‹رئازحلا‹ةليمحلاتاعوبطملاء1ط

:(ه690:ت)ركبوب‹ٍنامعلاهللادبعنبناميلسنبدمحأرضنلانبا

ء؛نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو2ط:مئاعدلا-6

.م1988/ه9

ةرازورشن«برصعلالجسعباطم53:انثارتةلسلس؛فراعتلا7
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ثارتلاةرازو«يورابلاىييىسيع:هيلعقلعوهققح‹عماجلا8

:(ه3ق)رباجوب«يوكزإلادمحمرفعجنبا

ءيموقلاثارتلاةرازو«رماعمعنملادبع:قيقحت‹رفعجنباعماج-9

.نامعةنطلس

:(ه354)متاحوبأ«؛يسبلايميمتلادمحأنبنابحنبدمحمنابحنبا

ءطوؤنرألابيعش:قيقحت«نابلبنبابيترتب؛تابحنباحيحص-0

.م1993/ه1414«توريب‹ةلاسرلاةسسؤمج218ط

:(ه852)لضفلاوبأ«يلعنبدمحأنالقسعلارجحنبا

.ركفلاةبخنحرشبرظنلاةهزن1

:(ه808:ت)نمحرلادبعنودلخنبا

ربربلاومجعلاوبرعلامايأيفربخلاوادتبملاناويدوربعلاباتك-2

«توریب‹ينانبللاباتكلارادربكألاناطلسلايوذنممهرصاعنمو

.م3

رادء؛يمانلاةفيلحخورمع.د:قيلعتوقيقحت:نوفلخنباةبوجأ-3

.تد«توريب‹رشنلاوةعابطللحتفلا

:(ه1275:ت)تیخبنبدمحمنبدیمقیزرنبا

معنملادبع:قيقححلامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا4

.م1984/-ه1405«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«رماع

معنملادبع:قيقحت‹نييديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبلاحتفلا5
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سراهفلا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوكطفلادبعيسرمدمحم.دو«رماع

.م2001/-ه1422‹نامعةنطلس

:(--ه3:ت)يتاوللاورمعنبمالسنبباولمالسنبا

‹سترافشرنريف:قيقحت‹نيدلاعئارشومالسإلاءدبهيفباتک6

رادعباطم33:مقر‹ءةيمالسإلاتارشنلاةلسلس«بوقعينبملاسو

.م1986/ه1406«ندابسیقبزیاتشزنارفرشن.توریب«رداص

:(ه276:ت)هللادبعوباملسمنبهللادبعةبيتقنبا

.1969‹رصم؛فراعملاراد2طةشاكعةورت:قيقحت:فكراعملا77

:(ه275:تر)هللادبعوبأ؛ييوزقلاديزينبدمحمهجامنبا

.توريب«ركفلاراد«يقابلادبعداؤفدمحم:قيقحنجامنباننس8

:(ه711)يرصلملايقيرفألامركمنبدمحمروظنمنبا

.توریب«رداصرادج15ط؛برعلاناسل-9

:(ه6ق)ييامعلافاصونبدمحمفاصونبا

ةعبطمكح«رماعمعنملادبع:قيقحترظنلانبالمئاعدلاحرش80

‹نامعةنطلسءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو«رصم«يبلحلايبابلاىسيع

.م2

ةينقتةعبطمةيضابإلاروظنمنممالسإلايفةيسايسلاومكحلا1
.تدئازا‹ناولألا

:(ےه3ق)يراوحلانبدمحميراوحلاوب
‹نامعةنطلسءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو؛يراوحلايبأعماج2
.م1985/ه5
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ريسفتيفةيافكلاغولبوةياغلاىهتنميفةيانعلازنكوةياردلا3

ء؛ناجدوعديلو:قيقحت؛ېركلانآرقلاريسفتنمةيآةئامسمخ

.1994ةنۇؤمةعماجتاروشنم

:(ه504:ت)يسوفنلايئاطسرفلاركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ

ةيمالساإلاةرامعلاهقففباتک‹؛نيضرألالوصأوةمسقلا-4

؛رصانحلاصدمحم.دو«؛جاحلابخيشلادمحمنبریکب:قيلعتوقيقحت

.م1997/-ه1418«ةيادرغةرارقلا«ثارتلاةيعمج2ط

راد‹]ط‹عبسلاميهاربإو‹يقدصدمحم:قيقحتةلأسميأباتک-85

.م1984/ه1404«ةنيطنسق«؛ثعبلا

ء[ةيمالسإلاقالخألاملعيفباتك]فابعلالاعفأنييبت6

دمانبيلع:قيقحت:2ج.حباريوافلحخدمحمنبدمحاب:قیقحت1ج

يفيرش:فارشإ«ةايحلادهعم‹جرختلاةركذم‹شانرحخدمحأياب

.(ففصم)‹م2002/ه1423‹ىفطصم

:(ه1393:ت)ىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأ

رئازخاءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا2ط:هللاىلإريصبلانمؤملاليبس7

.م1983‹ربمتبس

ء؛يمانلاةفيلحخورمع.د:قيمحم‹نفلاخملاعيىلعدرلا-88

:(ه474:ت)رکبأنبىجنالجراولاِءايرکزوبُ

رادلا؛بويأنمحرلادبع:قيقحتةمئألارابخأوةريسلاباتک-89

.م1985/-ه1405‹«سنوت‹رشنللةيسنوتلا

:(ه1088:ت)هللادبعوبأ«يشكيودسلاةتسيبأنبرمعنبدمحمةتسوبأ
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سراهفلا

:قسيقحت«بيبحنبعيبرللحيحصلاعماجىلعبيترتلاةيشاح-0
.تد«رئازحبا«ثعبلارادةعابطج5؛يالطدمحمميهاربإخيشلا

ةعبطم‹1جء1طء؛حاضيإلاشماهىلع)؛حاضيإلاىلعةيشاح-1
.(م1970/ه1390«نانبل«توريب«؛نطولا

نبريشبىسومجاحلا:قيقحتوقيلعت:مالسإلادعاوقىلعةيشاح2
.م1998/ه1418ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا1جء1ط«ىسوم

.ه1305‹رصمءةينورابلاةعبطملاعضولاةيشاح3

:(ه6ق)ينالجراولاميهاربإنبىيلهسوبأ
.(ففصم)؛ضئارفلاوديحوتلاةفرعميفةديقع4

:(ه570لبق:ت)نالجراولايفاكلادبعرامعوبأ

رشنللةينطولاةكرشلاج2‹(ةيمالكلاجراوخلاءارآ)زجوملا5

.م1987«رئازحا‹عيزوتلاو

:(ےھ3ق)ناسارخلامئاغنبرشبمئاغوبا

.م2006/ه1427«نامُعةنطلسطقسمءكعاولاليجلاةبتكمركاسعل

ء؛نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوىرغصلاةنودملا-7

.م14

ءكيمحلادبعنيدلايبحمدمحم:قيقحت«ركفلاراد«دواديباننس-8

.تدج4

:(رصاعم)ىفطصمنريبتإ
ءةعيرشلاةيلكريتسيجامةلاسرءةّيضابإلادنعةلسرملاةحلصملا9
.م2005‹ةنيطنسقءةيمالسإلامولعللرداقلادبعريمألاةعماج
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عجارملاورداصملاةمئاق

:(ه241:ت)هللادبعوبينابيشلالبنحنبدمحأ

.تدرصم؛ةبطرقةسسؤمج6؛لبنحنبدمحأمامإلادنسم-0

:(ه548:ت)فيرشيسيردإلا

قاتشملاةهزنباتكنمةيوارحصلاوةيلامشلاايقيرفإفصو-1

.م1957رئازحبا«سيريبيرنه:قيقحت‹قافآلاقارتخايف

:(ه1417:ت)دمحمنبريكبموشرأ

ءناولألاةينقتةعبطم1ط:سافنلاوضيحلاماكحأيفساربنلا-2

.م1988/-ه1408«رئازحلا
.تدرئازحبا«ناولألاةينقتةعبطم‹جالعلاوةياقولا-3

:(رصاعم)ىفطصمموشرأ
.اداسفوةّحصحاكنلا-4

:(رصاعم)دمحمنبدمحابسیفرا

ةعيرشلانيب؛نينجلايفةيبطلاتافرصتلاولمحلالحارم5
.م2005‹رئازجلا‹نيازيدافلأ2طرصاعملابطلاوةيمالسإلا

:(رصاعم)رمعنبحلاصيواما
‹ريتسجامةلاسر«بازيمبيضابإلاعمتجلايفمهرودوةَبارعلا-6

.(ففصم)‹م2003«رئازحاةعماج

‹م1986‹رئازحلاةعماجءةقمعمتاساردمولبدهقَباَرَعْلاماظن-7

.(ففصم)

:(ه631:ت)هللادبعيبأنبنامثعمصألا

‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«يبحلايبابلاىسيعةعبطمرونلا-8

.م1984/ه1404‹نامعةنطلس
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سراهفلا

:(ه1385:ت)ميهاربإقاحسإوبأشيفطا

.رشنلاتانايبنودءجراوخلاوةيضابإلانيبقرفلا-9

:(ه1332:تا)فسوينبدمحمابطقلاشيفطا

ثارتلاةرازوءاهتبتكموةيقرشملاةعبطملا2ط«ضارتعالاةلازإ-0
.م1982‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

.ه1304ةيرجحةعبطناكوأنوكينأزوجياميفناكمألا1

.ه1321«سنوت‹ةيريدملاةعبطملاءةيضابإلافرعتلنإ-2

.ه1344‹«سنوت«برعلاةعبطممأوتلاوةفحتلا-3

فسوينبدمحم:بيترت‹(ىركلاةنودملا)ةنودملابيترت4
.م1974/-ه1394«نانبل«توريبءةيبرعلاةظقيلاراد«ج2«شيفطا

ةدعاسمب«يالطدمحمنبميهاربإخيشلا:قيقحتريسفتلاريسيت-5

لوألاءزخلارادصإ)ءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا«ج17ةذتاسألانمةنحب

1996).

رداقلادبعدمحم:قيقحت؛لسرلامتاخثيداحأيفلمشلاعماج6

.م1987/ه1407«توريبءةيملعلابتكلارادءاطع

.تدېدةيرجحةعبط‹ديلقتالبديحوتلايفةجحلانايبيفةجحلا-7

.ه1326مد‹ىنسحلاهللاءامسأحرشيفىنسألارخذلا-8

ميهاربإقاحسإوبأ:قيلعت؛صلاقلاملعلابهونلاصلاخلابهذلا59

.م1980/ه1400‹رئازحلا‹ةنيطنسق«ثعبلاةعبطم2ط«شيفطا

:يفتخسن)ءةيرجحةعبط‹خيراوتلاضعبيفةيفاشلاةلاسرلا-0

نبمساقجاحلانبریکبجاحلاديىلعتعبطےه]1299مرح8

.(رئازحلا«يرارقلاجاحلابخيشلا

ميهاريإقاحسإوبأ:حيحصتوقيقحت؛عرفلاولصألالماش1
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عجارملاورداصملاةمئاق

.تد«ةرهاقلاءةيفلسلاةعبطملاةعبطنعروصمج2؛شیفطا

ةامسملانامعلارضنلانباتاموظنمضعبحرش)‹مئاعدلاحرش-2

.ه1325‹ةيرجحةعبط‹(مئاعدلا

ةدجءتاشرإلاةبتكم‹ج217طءليلعلاءافشولينلاحرش-3

.م1972/ه1392‹«توريب‹حتفلاراد

ةيعمج‹رصانلانبىفطصمنتنيو:قيقحتءكديحوتلاةديقعحرش-4
.م2001/ه1422«ةيادرغءةرارقلا«ثارتلا

يموقلاثارتلاةرازو«برعلالجسعباطمءلاعفألاةيمالحرش-5

.م1986/ه1407«نامعةنطلسءةفاقثلاو

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛ج2:بركلافشك-6

.تد؛نامع

ءرابحبزءةيناطلسلاةعبطملاء1طءداعيملارادىلإدازلانايم-7

ةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو«برعلالجسعباطمتط.ه5

.(ع1980لوألاءزحلارادصإ)«؛نامع

يموقلاثارتلاةرازو«برعلالجسعباطمءةنامضلاءافو-8

.م1982‹نامعةنطلسءةفاقثلاو

:(رصاعم)دیعسنبریکبتشوعأ

ةعبطلاءةنيدملاوةكميفةماقتسالاوةوعدلالهأةكرح9

.م1992«رئازحاءةيادرغءةيبرعلا

ءاعامتجاءاخيراتءانيدةيمالسأإلاةراضحلالظيفبازيميداو-0

.م1991ءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا

:(رصاعم)لیعامسإرمعميكحلآ
لوصأوةفسلفلايفملاعملاهباتكوينيمثلازيزعلادبعمامالا-1
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سراهفلا

ءةبورخلا«نيدلالوصأليلاعلايطولادهعملاريتسجامةلاسر‹نيدلا

.1998«رئازحاةعماج

:(رصاعم)رمعنبدمجهكبوأ
ةّيَرَعلاةعبطلا«حالصإلادهعم«نيدلالوصأيفزيجولا132
۱.م1998/ه9

.تد«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملاءاهماكحأوةّيصولا-3

:(رصاعم)یسومنبدمحميمعاباب
‹يبرغلاركفلابةنراقميمالسإلاركفلايفةينمزلاةجمربلالوصأ-4

.م2004/ه1425‹ةيادرغءةرارقلا«؛ثارتلاةيعمج

؛توريب«؛برضغلارادء1طيركلانآرقلايفنمزلاموهفم-5

.م2000/ه1421«نانبل

:(رصاعم)ریکبنبریضحخرمعاواباب
ءةيمالسالامولعلاةيلكريتسجامةلاسرءةيمالكلاهؤارآويلاطيجلا-6

.(ففصم)م2003«لديجرامع.د:فارشإ«رئازحلاةعماج«ةبورخلا

:(رصاعم)دلاخرکباپ
:فارشإريتسحجامةلاسر؛تافرصتلاودوقعلايفهرثأوثعابلا-7

‹ةنيطنسقءةيمالسألامولعللرداقلادبعريمألاةعماج‹يسيوسلادمحم.د

.(ففصم)رئازحلا

:(رصاعم)اصنبیفطصموجاب
ثارتلاةرازو1ط؛يلوصألاهركفويالجراولابوقعيوبأ-8
.م1995/ه1415‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

ءطقسمكعاولاليحلاةبتكمءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم-9

.م2006/ه1427«نامَعةنطلس
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:(رصاعم)اصةيجاب
رادء1طءىلوألاةيمالسإلاروصعلايفديرجلابةيضابإلا-0
.م1976/-ه1396‹سنوت‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللةمالسوب

:(ه1359:تر)اشابهللادبعنبناميلسنورابلا

دمحأ:ةسرهفوقيقحتةيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألا-1

ثعبلاراد2ج3ط؛یفطصموسیردانباو«نيزابرمعومورک

.م2002/ه1423‹ةنيطنسقءرشنلاوةعابطلل

:(ه14ق)عيبرلاوبأ«؛ناميلسينورابلا
؛سنوتةماقتسالاةبتكمءةيضابإلاخيراترصتخم-2

.م1938/ه7

:(رصاعم)یسیعهرامعاب

نمةسلس‹1405-81928بازيمةماعلاسلاجلاتايقافتا-3

.م1990‹رئازحلا‹ةنتاب«باهشلاراد«بازيمفيشرأ

:(رصاعم)ریکبنبمیهاربإزاحب

ةايحلاوةيداصتقالاعاضوألايفةسارد:ةيمتسرلاةلودلا-4

.م1993«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا2طةيركفلا

ةفالخلامايقىتححتفلاماتنمءيبرعلابرغملايفءاضقلا5

؛يزوفرمعقوراف.د:ملقت:(م909-715/ه296—96)ةيمطافلا

.م2001«ندرألا«نامعرشنلاوةعابطللتوقايلارادلط

ءرثئازحبا«باتكللةينطولاةسسؤملا؛متسرنبنمهحرلادبع-6

.ع90

:(ه256:ت)هللادبعوبأ«يفعجلاليعامسإنبدمحميراخبلا

نباراد3طءاغبلابیدیفطصم.د:قيقحت‹؛حيحصلاعماجلا—7
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.م1987/ه1407«توريب‹ةماميلاريثك

:(ه810:ت)لضفلاوبأ«ميهاربإنبمساقلاوبأيداربلا

فسويدمحمةعبطم:تاقبطلاباتكهبلخأامبةاقتنملارهاوجلا-8

.ه1302«ةرهاقلا«ْنيورابلا

ةينوتيزلاةيلكلا‹يلادعلاملاس.د:مدقتوقيقحت:قئاقحلاةلاسر-9

.نيدلالوصأوةعيرشلل

:(ناترصاعم)فسويتنبیلیلةدومحو«رمعتنبةفافضاوخسب
مدقمثحبءاجذومننقزيينبءافقوواماظن"ابونت"لوحةسارد-0
‹نقزييب«تانبيرباحلادهعملاءةيجهنللاةءافكلاتابثإةداهشلينل

.م2004/ه1425‹ىفطصموسيردانبا:فارشإ«ةيادرغ

:(ه4ق)نسحلاوبأدمحمنبيلعيويسبلا
ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامعةديرجرادج4ءعماجلا1

.م1984/ه1404‹نامعةنطلس

:یسیعنبیسوميرشبلا
.نداعملانويعونئازخلانونكم-2

:(ےه14ق)دومحنبفيسيشاطبلا

ءطقسمج3‹؛نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ-3

.م1994‹نامعةنطلس

ء1طديعسنبدمحأمامإلاخيراتنمةذبنديعسلاعلاطلا-4

.م1997/ه1419‹نامعةنطلس«نامعةعبطم

:(ےھ1415:ت)سماشنبدمحميشاطبلا

يموقلاثارتلاةرازو؛لوصألاوعورفلاملعيفلومأملاةياغ-5
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.م1984/-ه1404‹نامُعةنطلسءةثيدحلاناولألاةعبطمءةفاقثلاو

:()-ه429:ت)روصنموبأرهاقلادبعيدادغبلا

ثارتلاءايحإةنحب:قيقحتءةيجانلاةقرفلانايبوقرفلانيبقرفلا6
.م1982/ه1402«نانبل«توريب‹ةديدحلاقافآلارادكط«يبرعلا

:(ةرصاعم)ةفيطلياكبلا

.م2002«؛توريبءةعابطلاراد:ضابإنباةلاسريفةءارق-7

:(ه1406:ت)رمعنبنمحرلادبعيلكب

.م1983/-ه1403«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا:يركبلايواتف-8

:(رصاعم)دمحمنبییشوکب

ةليمجلاتاعوبطماسلدنألابيضابإلادجاوتلا9

.م1984«رئازحلا

ءرئازحلاءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا2ط:ديزنبرباجمامإلاهقف-0

.م1988/ه8

:(رصاعم)حلاصيديعسوبلا
.نامعةنطلسءةيضابإلادنعثيدحلاةياور-1

:(ه1250:ت)دمحمنبنافلخنبانهميديعسوبلا

:قيقحت:رايخألانيرخأتملاونيلوألاىلعةدراولاراثآلابابل2

‹نامعةنطلسءيفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«يلشظيفحلادبع

.م1984/ه4

:(رصاعم)دمحمسيمنبیسوميديعسوبلا

نوؤشلاوفاقوألاةرازوء1طء«فقوللةيرابتعالاةيصخشلا-3

.م2002/ه1422«نامعةنطلسطقسمءةينيدلا

:(رصاعم)يلعنبميهاربإحاورلوب
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.(ففصم)ءكيزنبرباجماماراثآةعوسوم-4
:(ه458:ت)ركبوبأ«يلعنبنيسحلانبدمحأيقهيبلا

رادةبتكمءاطعرداقلادبعدمحم:قيقحت؛ىربكلايقهيبلاننس-5

.م1994/ه1414ءةمركملاةكم«زابلا

1ط‹يمظعألانمحرلاءايضدمحم.د:قيقحت؛ىرغصلاننسلا6

.م1989/ه1410«ةرونملاةنيدملا«رادلاةبتكم

رادء1ط؛لولغزينويسبديعسلادمحم:قيقحت‹ناميإلابعش-7
.ه1410«توريب‹ةيملعلابتكلا

:(ه1401:ت)رمعنبمیهاربإضويب

.م1990«ةيادرغءةرارقلا«ثارتلاةيعمجءةروثلايفيلامعأ8

يلعنبميهاربإ:قيقحتءاهطورشءاهعاونأ‹ءاهموهفم:ةعدبلا9
ةيادرغءةرارشقلاءةايحلادهعم؛جرحختلاةركذم«حاورلوب
.(ففصم)‹م1996/ه7

دمحمريكب:جيرختوميدقتوبيترت«ضويبخيشلامامإلاىواتف-0
.م1988«ةيبرعلاةعبطملا«ج2«جاحلابخيشلا

ديمحفسوينبنوب:ريرحت؛مهنعاضرلاوةباحصلالضف-1
:فارشإ‹ةيادرغءةرارقلاةايحلادهعم‹جرختلاةركذمةناجوأ

.(ففصم)‹م1996/ه1417دمحميمعاباب

ج14‹جاحلابخيشلادمحمنبىسيع:ريرحت‹نارقلاباحريف-2

.م2005-1992/-ه1426-1413ءةيادرغءةرارقلا«؛ثارتلاةيعمج

:(ه279:ت)ىسيعوبأ«يملسلاىسيعنبدمحميذمرتلا

ركاشدمحمدمحأ:قيقحت‹يذمرتلاننسحيحصلاعماجلا-3

.تد«توريب«يبرعلاثارتلاءايحإراد«نورخآو

:(ه1355:ت)يبرحلايلعنبديعسييراعتلا
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01.

:(ه967:ت)ناميلسوبآ«ميهاربإنبدواديتالتلا

نبورمعلديحوتلاةمدقمشماهىلع)ديحوتلاةمدقمحرش-5

.تد«شیفطامیهاربإقاحسإوبأ:اهيلعقلعواهححص«(عيمج

:(ه1187:ت)يبرحلاناضمرنبورمعيتالتلا

صمةينورابلاةعبطملا؛تانايدلادوقعيفتاموظنملائلآللا-6

.ه4

قحلاةّمئأانتَمئأهيلعتقفُنااميفنيروغبتلوصأنمنيتملاةبخن-7

بيترتوعمج‹(اهحرشوةكرابملاةديقعلايفعومحبنمض)ءلوصألايف
.ت.درصمةديدحلاةلاجفلاةعبطم‹يدامةفيلخدمعدّيسلا

:(ه1223:ت)ميهاربإنبزيزعلادبعييمثلا

:همدقوهححص؛لينلاباتكهبلخأامضعبلليمكتلا-8

.م1944‹سنوت«برعلاةعبطم‹ْێيمنلااصنبدمحم

.ه1306‹رصم«ةينورابلا

‹يييمثلالاصنبدمحم:قيقحتماكحألاضايريفماسبلادرولا-0

.م1985/ه1405«نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

:(ه93:ت)ءاثعشلاوبأديزنبرباج

فلخنبديعسخيشلا:بيترت:ديزنبرباجمامالاتاباوجنم-1

.م1984/ه1404‹نامعةنطلس
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فلادبعنيمأدمحم:ةمجرتةيبعشلامحلاثمأومهمکحنوينامعلا-2

.1980ءنامعةنطلس‹«برعلالجسعباطم‹11:ددعلا2ط

ىلعألادهعملا؛يضابإلاهقفلايفهرثأونييلوصألادنعفرعلا-3

.(ففصم)‹م2001ءةنوتيزلاةعماج‹نيدلالوصأل

:(ه816:ت)ييسحلافيرشلادمحمنبيلعيناجرجلا

راد1ط؛يلشعرمنمحرلادبعدمحم:قيقحت‹تافيرعتلاباتك-4

.م2003/ه1424‹سئافنلا

ءةليضفلاراد«يواشنملاقيدصدمحم:قيقحت؛تافيرعتلاباتک-5

.م2004‹رصم

:(رصاعم)يلعنبتاحرفيريبعجلا

ءةرارقلا«ثارتلاةيعمجةيضابإلادنعةديقعلليراضحلادعبلا-6

.م1987«ةيادرغ

.م1991‹نامعةنطلس«يورءةيلاعلاةعبطللءايقيرفإلامشبنامعةقالع-7

ءةيرصصعلاةعبطلاةبرجيفةبيهولاةيضابإلادنعةبازعلاماظن-8

.م1975«سنوت

:ثارتلاةّيعمج

.(ففصم)؛ج8بازميداوتاطوطخملیلد-9

:(ه3ق)فلخنبراهقلادبعوىفنبوانج
ءثعبلاراد«يمانلاةفيلخورمع.د:قيقحت‹نازفءاملعةبوجأ-0

.تدةنيطنسق

:(ےهھ5ق)ءايركزوباريخلايبأنبىيينوانجلا
ملاسيلعوءينوانحلاىسومناميلس:رشنللهدعأ2ط:موصلا-1
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.ه1393«رشنلاوةعابطللحتفلاراد«شولع

ءةيرجحةعبط‹1جء(ةسوفنةديقعةامسملا)ديحوتلاةديقع-2

.رشنلاتانايبنود

ءةرهاقلاةضهنلاةعبطمرّمعمىييلعقيلعتومسقتحاكنلا-3

.م1976/1396‹رصم

«شيفطاميهاريإقاحسإوبأهيلعقلعءقفلاولوصألايفرصتخمعضولا94
.تدرصمةديدحلاةلاجفلاةعبطم«شيفطاميهاريإقاحسإوبأرشنءلط

:(ه1409:ت)رصانلانبنودعنالهج

نبدمحمخيشلاءارآلالخنمءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا-5

ء«ثارتلاةيعمج‹(م1914-1818/ه1332-1236)شيفطافسوي

.تد«ةيادرغ«ةرارقلا

:(ه394:ت)دامنبلیعامسإيرهوجلا

روفغلادبع:قيقحتءةيبرعلاحاحصوةغللاجات؛حاحصلا6

.م1984/ه1404‹نانبل«توريب‹نييالمللملعلاراد3طراطع

:(ه750:تً)رهاطوبا«یسومنبليعامإيلاطيجلا

يوتحيلوألامسقلا«يمانلاةفيلخورمع:قيقحت«؛تاريخلارطانق-7

ةبتكم«ىربكلالالقتسالاةعبطم1طءناميإلاوملعلاٍقرطنقىلَع

.م1965/ه1385ةرهاقلاةبهو

‹ج2ء1ط؛نمحرلادبعيلكبقيلعتوحيحصتيالسالادعاوق8

0.1976‹رئازحلاةيادرغءةيبرعلاةعبطملا

؛یسومنبريشبیسومجاحلا:قيلعتوقيقحتمالسالادعاوق9

.1998/ه1418«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا1ج
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ةعبطملاةيسايسوةيداصتقاوةيعامتجاةساردبازمينبخيرات-0

.م1992‹ةيادرغ«ةيبرعلا

تابثإةداهشلينلثحب‹نيرشعلانرقلالالخنقزيينبسرادم-1

:فارشإ؛ةيادرغ‹نقزييب«تانبيرباحلادهعملاةيجهنملاةءافكلا

.(ففصم)م5‹یفطصموسیردانبا

:(رصاعم)نامیلسنبدمنبدیعسينراحلا

.تد؛طقسم«يرماضلاةبتكم:لامآلاجراعمنملاوقألاجئاتن-2

:(رصاعم)رماعنبدمحمنبرصانيرجحلا
‹نيدلالوصألىلعألادهعملاريتسحجامةلاسرةصخرلاوةميزعلا-3

.(ففصم)‹م2001/ه1422«ةنوتيزلاةعماج

:(رصاعم)نارهزنبدمحمنبناطلسيصارحلا
ةنطلسةضهنلاعباطم1طءةيدئاقعةساردءةيورخألاةعافشلا-4

.م2002‹نامع

:(رصاعم)یسیعدمحميريرحلا

ةيخراتلااهتقالعواًهراضحيمالسإلابرغمابةيمتسرلاةلودلا-5

؛تيوكلا؛ملقلاراد3ط‹(ےه160-296)سلدنألاوبرغملاب

.م1987/ه8

:(رصاعم)هللادبعدمحمنسح

‹؛يياقثلاعمحجلام1888-م2رابجنزيفةيرامعملاةكرحلا-6

.م2001/ه1422ءةدحتلاةيبرعلاتارامإلا«يبظوبأ

:(ه5ق)قاحسإوبأ«سيقنبميهاربإيمرضحلا
.(فعفصم)مورکومنبدمج:قيقحت:ججحلاولئالدلا—-7
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.ه1310«ةينورابلاةعبطملاءلاصخلارصتخم-8

:(ه1099:ت)يبرحلادمحأنبناميلسيتاليحلا

ٍِتاليحلادمحأنبناميلسخيشلالئاسرىَّمسملاةبرجءاملع-9

تعقويلاثداوحلاومهتحرضأنكامأوةبرجءاملعركذيف«يبرجلا

ءلطةحجوقدمحم:قيقحت‹ىلاعتهللامهمحرةّيملعلامهسلاحبومهمايف

.م1998«توريب‹يمالسالابرغلاراد

:(رصاعم)دمحمنبفلخنبنامیلسيصورخلا
ءطقسم؛يرماضلاةبتكم3طيامعلاخيراتلانمحمالم-60

.م2002/ه1422‹نامعةنطلس

:(ه1341:ت)يلعنبناميلسنبرصاننبفيسيصورخلا

راشتسمةبتكم2ج1طفاقتعالاتامهمحرشيفداشرإلا-1

.م1999/ه1420‹نامعةنطلسءةيخيراتلاوةينيدلانوؤشللناطلسلا

ةعبطملا2ط«شيفطاقاحسإوبأهححصمالسإلاناكرأعماج-2

.ه1346‹رصم؛ةيبرعلا

:(رصاعم)دمحمضوعتافيلخ
ء؛نامعءةيندرألاةعماحلا:ةيضابإلاةقرفللةينخيراتلالوصألا-3

.تد«ندرألا

ةرظننامتكلاةلحرميفةيضابإلادنعةيرادالاوةيسايسلاتاميظتلا-4

.تد«نامعةنطلس«يور«ةيلاعلاعباطملا«ءيبرعلابوغماىلإةّصاخ

.م1978«ندرألا«ناًمع«بعشلارادعباطمءةيضابإلاةكرحلاةأشن-5

ةلحرميفايفيرفإيفةيضابإلادنعةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلا-6

.تدندرألا«؛نامعميزوتلاورشنلليوالدحبراد‹نامتكلا

:(رصاعم)دمنبدمحأيليلخلا

- 1257 -



سراهفلا

.م1993/ه1414ةماقتسالاةبتكمةعابطءامناريسفتوةلمجلا-7

ءةماقتسالاةبتكمء1طءليزتتلانايبنمراونأريسفتلارهاوج-68
.م1984/ه1404‹نامعةنطلس

ء؛نامعةنطلسءطقسمءةضهنلاعباطمءغمادلاقلا-9

.م1989/ه9

.م2003/ه1424‹نامعةنطلس؛طقسمماعنألاةاكز-0

ءكعاولاليحلاةبتكمءداقتعالامظنيفدارملاةياغةموظنمحرش-1

.م2003/ه1421‹نامعةنطلس؛طقسمةضهنلاعباطععبط

ء؛نامعةنطلسةماقتسالاةبتكم‹ىلاعتوهناحبسهللاتافص-2
.م1999/ه20

مسق:هعجار؛جحلا-ةاكزلا-موصلا-ةالصلا‹ىواتفلا-3

‹2طةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازوىاتفإلابتكعةيملعلاثوحبلا

.م2002/ه1421«نامعةنطلسءنامعةعبطمةكرشءلايجألا1ج

.ةمعطألاىواتف-4

ىاققإلابتكعبةيملعلاثوحبلامسق:هعجارحاكنلاىواتف-5
ةعبطمةكرشءلايجألا2ج2طةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو

.م2003/ه1423«نامعةنطلس«نامع

ياتفإلابتكعبيملعلاثوحبلامسق:هعجار‹تالماعملاىواتف-6

ةعبطمةكرشءلايجألا3جلطةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو
.م2003/ه1423‹نامعةنطلس«نامع

سرادم-دجاسملا-لالاتيب-فقولا-ةيصولا؛ىواتفلا-7

ياتفإلابتكعةيملعلاثوحبلامسق:هعجارجالفألا-نآرقلاميلعت

ةعبطمةكرشءلايجألا4جءاطءةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو

.م2004/ه1424‹نامعةنطلس«نامع

:(رصاعم)دمنبدمحأنبحلفأيليلخلا
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ةضهنلاعباطمءاهماكحأواهطورشواهتيعورشمءةاقاسملا-8
.تد«؛نامعةنطلس«طقسم

:(ه1287:ت)دمحموبأنافلخنبديعسيليلخلا

؛نايدألاوماكحألالئاسمدراوشدييقتوناميإلادعاوقديهت-9

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«برعلالجسعباطمج2

.م1986/ه1407‹نامع

:(رصاعم)دمحمنبزيزعلادبعةجاوحخ
ةساردبازميداويفهتاقوعمويعامتجالاطبضلا-0

ء؛بابشلافقاوملالخنمءةبازعلاماظنلةيجولوبورتنأويسوس

ملعمسقءريتسجامةلاسرءةيادرغ«نقزييبةيرقةلاح
ىفطصم:فارشإرثئازحلاةعماجءةعيرزوبعرفء؛عامتجالا

.(ففصم)‹م2000/1999«تشونفتوب

ويسوسةسارد«تابثلاورييغتلاوضفرلانيبةبازعلاماظن-1

نقزييبةيرقبابشلاةيؤرلالخنمةبازعلاماظنلةيجولوبورتنأ
:فارشإ«رئازحلاةعماج؛عامتجالاملعدهعم«سناسيلةركذمءاجذوم

.(ففصم)‹1994‹زيزعلادبعلاملاسأر

:(ه1402)يلعنبدمحمزوبد

ىلإم1921/ه1340:ماعنمرئازجلايفحالصإلامالعأ-2

ءرئازحلاءةنيطنسق«ثصعبلاةعبطمج5ءلط‹1975/ه5

.م1974/ه4

اکرشويبلحلايبابلاىسيعةعبطم‹ج3ءريبكلابرغلخيرات-3

.م1964/ه1384‹رصم

‹ةيبرعلاةعبطملاء1!جلطءةكرابملااهروثوةثيدحلارئازجلاةضفن-4
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.م1969/ه3:1389ج.م1971/ه2:1391جرئازحلا

:(ه670:ت)سابعلاوبأ«ديعسنبدمحأييجردلا

ءثعبلاةعبطمءيالطميهاربإ:قيقحت؛برغلملابخياشلملاتاقبط-5

.م1974‹رئازحا‹ةنيطنسق

:(ه606:ت)نيدلارخف«رمعنبدمحميزارلا

.تد«نانبل«توريب«ثارتلاءايحإراد3طريبكلاريسفتلا-6

:(ےهھ721:تر)رداقلادبعنبركبيبُأنبدمحميزارلا

؛نورشاننانبلةبتكم«رطاخدومحم:قيقحت؛حاحصلارات-7

.م1995/ه1415«توريب

:(ه3ق)بويأنبلئاوودرمعلانبدلخوبيبحنبعيبرلا

لوحبرغماوقرشملابتناكيلاةقرفلارمأيفءةجحلاةلاسرلا-9

هيبشتللنيلوأتلافلوقلاو«نزهبشبتتأةأرماوةعمحجلاةالصمكح

صصختلامسق«جرختلاةركذم«زيزبابميهاربإنبناميلس:قيقحت

م1996؛دمحميمعاباب:فارشإ«رئازحلاءةرارقلاءةايحلادهعمءةعيرش

.(ففصم)

:(ه170:ت)يرصبلايدزألاورمعنببيبحنبعيبرلا
خيشلابيترت؛بيبحنبعيبرلامامإلادنسم؛حيحصلاعماجلا-8

‹ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا«نالجراولاميهاربإنبفسويبوقعييأ
.م1985«رئازحا

:(رصاعم)ميلحلادبعدمحمبجر

ةرصبلاونامعةيضابإبمهتقالعوبرغملاورصميفةيضابإلا-0
.م1990/-ه1410«نامعةنطلسطقسممولعلاةبتكم
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:(ه1339:ت)ملسموبأمدعنبملاسنبرصانيحاورلا

ةنطلاسطقسمةبتكم‹رهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثن-41
.م2001/ه1421‹نامع

:(رصاعم)ديعسنبفلخنبناسحيمايرلا

ةيلكءريتسجامةلاسر‹يمالسإلاهقفلايفهماكحأومرحلا-2

.م1999‹تيبلالآةعماج«ةينوناقلاوةيهقفلاتاساردلا

:(رصاعم)هللادبعنبناميلسنبهللادبعيمايرلا

ةبتكمةزوحبءةئشانللةمزلم)ءةيمالسإلاةديقعلايفسورد-3

.(رئازحاءةيملعلاتاساردلابتكم

:(ه538:ت)مساقلاوبأ؛دومحميرشخزلا

هوجويفليواقألانويعوليزاتلاضماوغنعفاشكلا4
رصمةماقتسالاةعبطم2طدمحأنيسحىفطصمقيقحت‹ليوأتلا

.م1953/ه3

:(رصاعم)ديعسنبناميلسنبرصانيعباسلا
ء؛نامعةنطلسءةضهنلاعباطمء1طءةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا-5

.م1999/ه0

.(ففصم)ءةالصلايفٌيضلاوعفرلا-6

:(ه1412:ت)بوقعينبملاس
‹؛سنوت؛رشلللييوجلاراد:ةبرجةريزجخيرات-7

.م1986/ه16

:(ه14ق)ديمنبهللادبعنيدلاروننبةبيشدمحمريشبوبأيملاسلا

؛ثارتلابتكنمةلسلسء1جءثامعةيرحبنايعألاةضُه-8

.تدرصمةرهاقلا«؛ييرعلاباتكلارادعباطم
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:(ه1332:ت)دمحموبآء؛ديمحنبهللادبعنيدلارونيلاسلا

رونمامإلاةبتكمء1طفكوهيلاوىراصتنلاةفلاخميفدوهجملالذب-9

؛نامعةنطلسءاهتبتكموةنطابلاعباطمءيلاسلانيدلا

.م1995/ه5

:قيلعتوحيحصتوعبط؛نامعلهأةريسبنايعألاةفحت-0

.ه1350«ةرهاقلا«بابشلاةعبطم2ط«شيفطاميهاربإقاحسإوبأ

راتسلادبع.د:ةعجارموقيسنت‹يملاسلامامإلاتاباوج-1

ةنطلسةضهنلاعباطمج17طءيلاسلاهللادبع:فارشإةدغوبأ

.م1996/ه1417‹نامع

قاحسإيبأ:قيلعتماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج-2

.ه1346«ةرهاقلاةّيفلسلاةبتكملا«شْيفطاميهاربإ

:2-1جءبيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاحرش-3

هيلعقلعوهححص3ج.ه1326ةرهاقلاءةيضايرلاراهزألاةعبطم

.م1963/ه1383‹قشمدءةيمومعلاةعبطملا«يخونتلانيدلازع

؛لوصألاسمشبةاّمسملاةيفلألاىَلَعسمشلاةعلطحرش-4

.تد؛رصم«تاعوسوملاةعبطمج2«(ناباتكهشماهبو)

هقيقحتوهميمصتبماق‹؛نيدلارونىوتفنمجذامننيمثلادقعلا-5
هللادبعنبديمنبناميلسنبدمنبملاس:هبيترتوهيلعقيلعتلاو

رادج3‹تاهدلادمحمدمحمهحيحصتوهرادصإىلعفرشأ«يثراحلا

.تد«رصمقةرهاقلا«بعشلا

.رشنلاتانايبنودءةقيرطلالهجنملةقيقحلافشك-6

.(بتكةتسعومحبنمض)ءةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا-7
.رشنلاتانایبنود
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باتكلارادعباطمءلاصخلارصتخممظن‹لامكلاجرادم-8

.تد‹رصم‹يبرعلا

دمحنبدأ:هححصوهيلعقلع؛لوقعلاراونأقراشم-9

.م1978/ه1398‹نامعةنطلس«ةديقعلاعباطم2طءيليلخلا

دومحمدمحم:قيقحتج18؛لامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم-0

‹؛نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«ليعامسإ

.م1983/ه3

:(رصاعم)دوادوب؛ديعرقصيماس
ةايحلايفهرثأو(ه93:تر)يدزألاديزنبرباجمامإلا-1

‹يمالسإلاخيراتلاريتسجامةلاسرءةيخيراتةساردءةيسايسلاوةيركفلا

قوراف.د:فارشإ«ندرألاتيبلالآةعماج«مولعلاوبادآلاةيلك

.(ففصم)؛يزوفرمع

:(ه13:ق)سيخنبليجيدعسلا

يموقلاثارتلاةرازو«ةعيسولااهقرطيواحلاةعيرشلاسوماق2
.م1983/ه1403‹نامعةنطلسءةفاقثلاو

:(رصاعم)دمحنبدشارنبانهميدعسلا

باتكلالخنميدقعلاويهقفلاهجهنموسورمعخيشلا-3
.م2004/-ه1424ءكدعاولاليحجلاةبتكمء1طقيفاصلاةنونيدلالوصأ

:(رصاعم)ومنامقلنبرمعةنابصعوبناميلس
لوألاءزجلاقيقحتويايسولاةعومجمةسارد«ٍيايسولاريس-4

ةيلك«خيراتلاوةراضحلامسق«يمالسإلاخيراتلايفةلودهاروتكدءاهنم
ءةيمالساإلامولعللرداقلادبعريمألاةعماج‹نيدلالوصأوةعيرشلا

.(ففصم)«ةنيطنسق
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:(ه6ق)ورمعوبأ«يغرملاةفيلخنبنامثعيفوسلا
ءرماعسینو.د:قیلعتوقيقحتوةسارد:ةقرفلكنايبيفةلاسر65
.ةنوتيزلاةلحجبالاقم

:(رصاعم)دوعسنبدمحأيبايسلا

ةلوددهعنامعيفلاملاتيبلوصأليراضحلارثألا6

ةعماج‹؛نيدلالوصألىلعألادهعملاريتسيجامةلاسرءكيعسوبلا

.م2002/-ه1423«رفينلاةديمح.د:فارشإ«سنوت«ةنوتيزلا

:(ه1392:ت)ليمجنبنافلخيبايسلا

يموقلاثارتلاةرازو2طءرثألاررغيواحلارردلاكلس-7
.م1988/ه1409‹نامعةنطلسءةفاقثلاو

ء؛نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«لوصألالوصف-8

.م1982/ه2

:(هھ1414:ت)سماشنبدومنبملاسيبايسلا

ىانعشلايبأعابتأنعءاثعولاةلازإ-9

ثارتلاةرازوزاجحلاونميلابةيضابإلاخيراتيفزاجناوةقيقحلا-0

.م1980/-ه1400‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

ةرازو؛يضابإلابهذملاتاقلحيئيضايرلادهعملاتاقلط-1

.م1980‹نامعةنطلس«برعلالجسعباطم‹يقاقثلاويموقلاثارتلا
ةفاقثلاوثارتلاةرازوتاروشنمىازجأ4‹خيراتلاربعنامع-2

.م2001/ه1421‹نامعةنطلس«طقسم

:(رصاعم)دمحمیفطصميفيرش
ةيحالصالاهفقاوموهراثآوهتايح.؛يملاسلانيدلارونخيشلا-3

ةعماجءةبورخلاةيمالسإلامولعلاةيلكريتسجامةلاسرءةيسايسلاو

.(ففصم)م2002‹لديجرامع:فارشإرئازجلا
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دهعمءةعيرشلامسقبالطررقم‹نيدلالوصأفتارضاح-4

.(ففصم)‹م1999«ةيادرغءةرارقلاءةايحلا

:(ه11ق)يلعنبديعسنبسيميصقشلا

يخامشلا

يخامشلا

ناميلسنبدمنبملاس:قيلعت‹نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم-5
.م1993/ه21413ط«ينراحلا

.ةيرجحةعبط‹ريسلا-6

ةحورطأ«يحاويتلايهم:قيقحتفاصنإلاولدعلارصتخمحرش-7

.(ففصم)‹«سنوت«ةنوتيزلاةعماجءةثلاثةجردهاروتكد

نبورمعلديحوتلاةمدقمشماهىلع)ءديحوتلاةمدقمحرش-8

.تد«شیفطامیهاربإقاحسإوبأ:اهيلعقلعواهححص«(عيمج

.تد«؛نامعةنطلس‹«يرماضلا؛نيتلالوقلا-9

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«فاصنالاولدعلارصتخم-0

.م1984/ه1405‹نامع

:(ه792:ت)نکاسوبايلعنبرماع

يلع:مهنعءايبيلبابشنمةنح:حيحصتوةعجارم؛حاضيإلا—-1

ء؛نانبل؛توريب«نطولاةعبطم؛ج24ط«شواشلالاص

رمعنبدمحمةتسيبأةيشاح:هشماهىلع)‹م1970/ه0

.(1جيفحاضيإلاىلعيشكيودسلا

.م2004/ه1425‹طقسمةبتكم5ط:حاضيإلا-2

بيترتءاهحرشوةكرابملاةديقعلاعومحبنمض)‹تانايدلانتم-3

.(تد‹رصمةديدحباةلاجفلاةعبطم‹؛يدامةفيلخدمحمديلا

.(ففصم)‹(نيروغبتلوصأعمققحم)‹تانايدلانتم-4

:(رصاعم)اصنسحباهش

- 1265 -



سراهفلا

ثارتلاوةفاقثلاةرازو‹1طءةيديلقتلانامعةيرحبخيراتنم-5

.م2001/ه1422‹نامعةنطلس«يموقلا

:(ه548ت)ميركلادبعنبدمحميناتسرهشلا
؛توريبءةفرعملاراد«يناليكديسدمحم:قيقحت‹لحنلاوللملا-6

.م1982/ه2

:(رصاعم)دمحأنبمساقجاحلابخيشلا

ةلسلسهركفوهتيصخشىلعءاوضأرمعمىييلعخيشلا-7

ةيادرغةرارقلا«ثارتلاةيعمج2:مقرءةراتخمةيجهنمثوحب

.م2002/ه13

مخيةيفاقثلاةيعمحلاءةيضابإلاةقرفلاةأشدلةيسايسلافورظلا-8

.م1998/-ه1418«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملارئازحلا«يمالسإلابدألا

؛نييبتلاتاروشتمرابجنزةرسيزجقامعأنمتاركذم-9
.م2001/ه1422ئازلاةيظحاحجلا

:(رصاعم)ابابنبدمحمجاحلابخيشلا

.رشنلاتانايبنود‹؛يضابإلابهذملايفداهتجالا-0

ءثعبلارادءةنرصعلاوةلاصألانيبقوسلاداصتقاورامثتسالا-1

.م1996/ه1416«ةنيطنسق

.تد«ةيادرغءةيبرعلاةعبطملاهعطقوهديدحتولسنلاميظنت-2

نوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوء1ط‹قئاقحاهضحدتهبش-3

.م1990/ه1410‹نامعةنطلسءةيمالسإلا

.م1986ءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا؛مالسإلاءوضيفنيمأتلادقع-4

.رشنلاتانايبنود‹ةدحاوٍةّمُأمكتمأهذهنأو-5

:(رصاعم)مركلادبعغابصلا

- 1266 -
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.ع13

:(رصاعم)دمحأنبملاصيفاوصلا

ثارتلاةرازو‹2طءةوعدلايفهراثآوديزنبرباجمامإلا-7

.م1989/ه1409‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

:(ه360:ت)مساقلاوبأ«بويأنبدمحأنبناميلسيناربطلا

ةبتكم2طءيفلسلاديجلادبعنبيدمح:قيقحتريبكلامجعملا-8

.م1983/ه1404‹لصوملامكحلاومولعلا

:(ه310:ت)رفعجوبأ«ريرجنبدمحميربطلا

‹؛توريبءةيملعلابتكلارادج5ءلطءكولملاوممألاخيرات-9

.ه7

:(رصاعم)دمحمنبمیهاربإيالط
ةيفلألاىركذلاةبسانعبةرضاحم؛جراوخلانماوسيلةيضابإلا-0

ةاذاحممبةيبّرعلابعبط«(م28-1996/12/31)فطعلاةنيدمسيسأتل

.ميهاربإنونفمحون.رت«يسنرفلاًصنلا
ءةيادرغ‹نقزييب«ثارتلاةيعمج«بازيميداويئعبسلاندملا-1

.تد

ةأشنىلعءاوضأيقلتةيعامتجاةيخيراتةسارد؛حافکدلببازم-2

ء«ثصبلارادرئازحلاخيراتنمةلسلس«هينكاسةايحودلبلااذه

.م1970‹رئازحلاةنيطنسق

:يبوهرملايلعنبرماع
ثارتلاةرازوء12:ددع«انئارتةلسلس؛مالسإلادعبولبقنامع-83

.م1980‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا
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سراهفلا

:(رصاعم)ميركلادبعنبنمحرلادبعيناعلا

ةمكحلارادءلطءىلوألاةيمالسإلاروصعلايفنامعخيرات-4

.م1999‹ندنل

.26ددعءانثارتةلسلسءةراجتلاوةحالملايفنيينامغلارود-5

:(ه258:ت)حلفأهنباو(ه208:ت)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

ءةيبرعلاةعبطملا«يالطميهاربإ:بيترتوقيقحتءةسوفنلئاسم-6

.م1991«ةيادرغ

:(رصاعم)دمحمنبلالهنبدمحميربعلا
ةنطلسءةيعرشلامولعلادهعم«جرختلاثحبةاغبلاماكحأ-7

.م2002/ه1423‹نامع

:(رصاعم)رصنويأدمحمنبهللادبعنبدمحميټعلا
ةبتكمءةالصلايفمضلاوعفرلاثيداحأقيقحتىلإهابتنالاتفل-8

.تد«نامعةنطلس؛يورءةماقتسالا

:(رصاعم)سيميودعلا
.م2003/ه1423«نامعةنطلسءلايجألاء1طءةيخيراتةيؤر-9

:ةيادرغةبازع

.يوامسحلاصلةبارعلاماظنةلاسرب(06)مقرقحلمءةيادرغلهاريس-0
ماظنةلاسرب(05)مقرقحلمةباّزعلاةقلليساسألانوناقلا1
.يوامسحلاصلةبارعلا

:(ه3ق)نامعءاملع

ةرازوج2«فشاكليعامسإةديس:قيقحت‹تاباوجاوريسلا-2

.م1986‹نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلا

:(ه283:ت)يسوفنلاحتفنبسورمع
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ء؛نامعةنطلسءطقسمءاهتبتكمونامعةعبطمءةفاقثلاوثارتلاةرازو

.م1999/ه1420‹ىلوألاةعبطلا

ةديرجرادءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوءةينامعلاتاداعلا-4

.م1991/ه1412‹نامعةنطلس«رشنلاوةفاحصللنامع

:(رصاعم)يلعنببلاغيجاوع

.م1997/ه1418‹ناتسکاب

:(ه6ق)يراحصلاملسمنبةملسيبوعلا

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوج24ء1طىايضلا6

.م1991/ه1411«نامع

:(رصاعم)مئاغدیبعنیسحشابغ
خيراتلاوةمامالاديلاقتةيمالسالاةيطارقعدلا؛نامغ-7

ناوطنأ.دةّيبّرعلاىلإصنلالقن‹(م1500-1970)ثيدحلايسايسلا

.م7؛نانبل«توریبديدللاراد1ط‹یصمح

:(ه505:ت)دمحمنبدمحمدماحوبأيلازغلا

.م2000؛توریب«رداصراد‹نيدلامولعءايحإا-8

:(ه770.ت)يلعنبدمحمنبدمحأيمويفلا

.تد«ةيملعلاةبتكملاريبكلاحرشلابيرغيفرينملاحابصملا9

:(ه1409:ت)ميهاربإبويأجاحلايدارقلا

.تد«رئازحبا‹رصاندمحم.د:ريدصت‹يدارقلاتالاقم-0

:(ه671:ترهللادبعوبأركبيبأنبدمحأنبدمحميطرقلا
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‹2ط‹ينيودربلاميلعلادبعدمحأ:قيقحتءنآرقلاماكحألعماجلا1

.ه1372ةرهاقلا«بعشلاراد

:(رصاعم)دمحمشقرف

ةبتكمءنامجع«نآرقلامولعةسسؤمةيضابإلاةكرحلاونامع-2

.م1990/-ه1410«يور؛طقسم

:(ه1417:ت)نودعنبجاحلابراشق

نودموركدمحأجاحلا:مدقتكيلاقتالننسبازيمدئاوع-3

.رشنلاتانايب

:(رصاعم)جاجابنبرمعرشق

ةيعمج(ْنوُنُبتانٌترايزأ)ةرونبرصقيفتارازملاوةرايزلا4
ءلوألارادصاإلاءةيادرغ«ةرونبراشقجاحلابخيشلاةبتكمرييست

.م2002/ه3

:(ه6ق)هللادبعوبأ«يدزألاديعسدمحمٍِتاهلقلا

ثارتلاةرازو«فشاكليعامإةديس:قيقحتنايبلاوفشكلا5

.م1980/ه1400‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

:(رصاعم)كوربمنبديعسيبونقلا

ةدنسموهتناكم‹(ےه180:ت)بيبحنبعيبرلامامإلا-6

.تد‹نامعةنطلس؛يرماضلاةبتكم

لئاسميفداحآلاثيدحبذخأنمىلعدرلايفدالافيسلا-7

.ه1418«مد3طفداقتعالا

:(رصاعم)ديعسنبهللادبعيبونقلا
.(ففصم)ه1420ءداقتعالايفدارملاةياغةموظنمحرش-8
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:(ه1404:ت)دمحمنبهللادبعساروبأيلماكلا

.ةنيطنسقءةيرئازحاةعبطملاةيصولاليلد-9

:(ه1419:ت)مساقلاوبأ«دوعسمنبرمعيوابكلا

.م1994‹ةيادرغءةيبرعلاةعبطملاءاهيقفواثدحمبيبحنبعيبرلا-0

:(ه4ق)لیعسوب؛لیعسنبدمحميمدكلا

يموقلاثارتلاةرازو«ج3«نسحلاوبأدمحم:قيقحتةماقتسالا-1

ء؛نامعةنطلسءرشنلاوةفاحصللنامعةديرجرادعباطمءةفاقثلاو

.تد

‹؛نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوج4‹ربتعلا-2

.م4

:(ه557:ت)ركبوبا«یسومنبهللادبعنبدمحأيدنكلا

.نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورصتقملارهوجلا-3

ثارتلاةرازو«يئراحلاناميلسنبدمحنبملاس:قيقحت«فّنصملا4

.م1984-1983‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلا

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاريسنمبختنملاوءادتهالا-5

ةرازو«فشاكليعامسإةديس.د:حرشوقيقحت‹نامعءاملعوةمئأو

.م1985‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلا

:(ه508:ت)ميهاربإنبدمحميدنكلا

نامیلسنبدمحنبملاس:عبطللهدعأوهعجار‹عرشلانايب-6

.م1984/ه4

:(ه1407:ت)دمحمنبهللادبعيلباطنک
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‹؛ثارتلاةيعمج«نتنيورصانلانبیفطصمو‹يمعابابیسومنبدمحم

.م01‹ةيادرغءةرارقلا

:(ه1347:ت)رمعنباصيلع

ةضهنلاةعبطمةفسالفلايعبتمتاهيومتلةفصاقلانيهاربلا-8

.ه1342«سنوت

.يقارملاةصالخ-9

:بازميداولىلعألاسلجا

ةدعقلايذييخرۇمبازميداولىلعألاسلجاقافتا-0

.م1832/ه7

:[(ھ10ق)يوكزإلا]لوهجب
يلدیبعدمج:قيلعتوةساردوقیقحتةمألارابخألعماجلاةمغلافشك-81

.م1985/-ه1405«صربقءايسوقين«رشنللنولدءةييرعلاةريزحلاةلسلس

:لوهجب

.م1986/ه1406‹نامعةنطلس«يموقلاثارتلاوةفاقثلاةرازو2ط

:(رصاعم)ةفيلخنبايركزيمرحنا
ةبتكم:ثيدحلالهادنعةياردلاوةياورلاةيلدحجفةءارق-3

.م2004/ه1425«ىلوألاةعبطلا؛نامعةنطلس«بيسلا«يرماضلا

:(هھ1086:ت)ةعمجنبشيورديقورحلا

.ه1320رصم«ةيبدألاةعبطملا.لئاسولاومزاوللايفلئالدلا-4

:(ه14ق)قيفوتدمحأينيدملا

.م1984ئازلا«؛باتكللةينطولاةسسؤملا2طيئازجلاباتك-5
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:(رصاعم)ضايرطبارملا

.ةبرجةريزجدجاسموعماوج-6

:(رصاعم)رمعنبریشبيرومرم

ةلسلس‹ريغتلاوتباثلانيباهميلعتواهتئشنت؛بازيميفةاتفلا-7

.م2005«ةيادرغءةرارقلا«ثارتلاةيعمج8:مفر‹ةراتخمةيجهنمثوحب

:(ه471:ت)عيبرلاوبُا‹فلخينبناميلسيتازملا

1ط؛دوعسمدیعسجاجحلا:قيلعتوقيقحت‹ريسلا-8

.م1991/ه1

:(رصاعم)دوعسميدوهزم

ىلإةيمتسرلاةلودلاطوقسنمءطسوألابرغملايفةيضابإلا-9

‹ةيادرغةرارقلا«ثارتلاةيعمج«برغملادالبىلإلالهينبةرجه

.م1996/ه7

:(ه346:ت)نسحلاوبأ«يلعنبنسحلانبىلعيدوعسللا

دبعنيدلايحدمحم:قيقحترهوجلانداعموبهذلاجرورم-0

.م1964/ه1384‹رصمةداعسلاةعبطم4طكيمحلا

:(ه261:ت)نيسحلاوبأ«يروباسينلايريشقلاجاجحلانبملسم

ثارتلاءايحإرادءيقابلادبعداؤفدمحم:قيقحت؛ملسمحيحص-1

.تد«توريب«يبرعلا

:(ه1188:تالبوقعيوبءكمحمفسويىعصللا

:قيقحتوةساردءنيروغبتلنيدلالوصأةلاسرىلعةيشاح-2

مولعلاوبادالاةيلك‹ريتسحجامةلاسر‹يياهيشلایسیعنبومح

نيمألادمحم:فارشإ؛طابرلاسماخلادمحمةعماجءةيناسنالا
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نيروفغبتلنيدلالوصأباتكهيفقحلععبتمء1995«يليعامسإلا
.(ففصم)«يمانلاةفيلخورمع:قيقحن‹((ه6ق)ىسيعنبيطوشلللا

:(ےهھ1419:ت)ریکبنبنامیلسنبدمحميرهطم

ءلطموركومحنبدمحأ:قيقحت«ثيدحلامولعيفثيغملاحتف-3
.م1999/ه9

:(رصاعم)حونابنبجاحلابفورعم
هاروتكدةحورطأ؛بازيميداوةقطنمبةيضابإلاةينيدلاةرامعلا-4

‹؛ةيعامتجالاوةيناسنإلامولعلاوبادآلاةيلكراثآلاملعمسقةلود

.(ففصم)م2003‹ناسملتةعماج

:(ه1401)ىميلعرمعم

ميدقلايفتالاقملاباتكدنعءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا-5

.م1987رئازحلاةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملاثيدحلاو
ءةيبرعلاةعبطملا:مهخيراتومفوصأيفةزكرمةساردةّيضابإلا6
.م1985«ةيادرغ

بهذللاةأشن:ىلوألاةقلحلا‹خيراتلابكوميفةيضابأإلا-7

.م1964/ه1384‹رصمةرهاقلاءةبهوةبتكم1ط؛يضابإلا

لوألامسقلاءايبيليفةيضابإلا:ةيناثلاةقلحلا:خيراتلابكوميفةيضابإلا-8
.1964.رصمةرهاقلاةبهوةبتكمْياثلاو

‹سنوتيفةيضابإلا:ةئلاثلاةقلحلا.خيراتلابكوميفةيضابإلا-9
ريمتيس/ه1385ىلوألاىدامج«نانبل«توريبءةفاقثلاراد1ط
.ع166

يفةيضابإلا:ةعبارلاةقلحلاخيراتلابکكوميفةيضابإلا-0
:1جءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا2جقكبوأرمعدمحأ:هححص«رئازجلا

.م2:1986ج.5
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.مالساإلايفرفسلاماكحأ-1

قيقحتسسيمبولسأبةيمالسإلاةديقعلاةملسمةرسأرم-2
ءةرارقلا«ثارتلاةيعمجورشنللسلطأ؛یسومنبدمحميمعاباب:مدقتو

.م1992؛ةيادرغ

:(رصاعم)ناميلسنبدميلوعللا
.(ففصم)ه1420ءةديقعلاتاعوضوميفةديفملالئاسملا-3

:(رصاعم)نورخآوبلاطنبدايزيلوعملا
عباطم:ه1422ددجتيديعيفرضاحلاويضاملاةلالطإءاكرب-4

.م2002/ه1422‹نامعةنطلس؛طقسمةضهنلا

:(ه13ق)يلعنبديعسيريغملا

‹2ط‹ييلصلايلعدمحم:قيقحترابجنزخيراتيئرابخألاةنيهج-5

.م1986/ه1406‹نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

:(رصاعم)مشاهبلاطيدهم

ءرصم«يبرعلاداحنالاراد:يبرعلاقرشملايفةيضابإلاةكرحلا6

.ع81

:(رصاعم)حلاصنبدمحمرصان

ء؛ثارتلاةيعمج‹يمالسإلاهداهجيفشيفطاميهاربإخيشلا-7

.م1991؛ةيادرغءةرارقلا

؛ثارتلاةيعمج:يدجسلملاعمتجماءانبفاهرودوةبازعلاةقلح-8

.م1989/-ه1410«ةيادرغءةرارقلا

؛ثارتلاةيعمجةحقنموهديزم2ط‹ةيضابالادنعةوعدلاجهنم-9

.م1999/-ه1419ةيادرغءةرارقلا

:(رصاعم)جاحلابيرصان
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ةلاسر‹1912-1916يرابجإلادينجتلانمنييرئازجلافقاوم-0

بدأللةذتاسأللايلعلاةسردملا«يسابحشواش.د:فارشإ«ريتسجام

ِ.(ففصم)ع6‹رئازحلباةعماج«ةيناسنإلامولعلاو

ةركذم1912-1925يرابجإلادينجتلانمنيالافقوم-1

م2002‹رئازحلاةعماج«يشابحشواش.د:فارشإ«سناسيل

:(ه14ق)ةفيلحخورمعيمانلا

رهام.دو«يروخلیئاخیم:ةمجرتةيضابإلانعتاسارد-2

یفطصم.دو‹رصاندمحم.د:هيلعقلعوهلوصأعجاروقفد«رارج

.م01؛توریبء‹يمالسإلابرغلارادكطوجاباص

ءةيفلسلارادلاةيمالساإلانيزاوملاراطإيفقافنلاةرهاظ-3

.تد؛تیوکكلا

:(رصاعم)هللادبعحون

ةعماج«قوقحلادهعم‹؛سناسيللاةركذمةيضابأللادنعىروشلا-4

.(ففصم)‹1995«رئازحلا

دهعمريتسجامةلاسر؛بازيميداوبةيفرعلاةيديلقتلامظنلا-5

.(ففصم)رئازاةعماجءةيرادإلاوةينوناقلامولعلا

:(ه1411:ت)ىسيعدمحمومحيروتلا

ةنسنمةيملعلاوةيسايسلاوةينيدلانييبازيملاةايحنمةذبن-6

.م1984‹سيراب‹ناوركلارادم1965ىلإم5

؛ناوركلارادءاثيدحواميدقرئازجلاخيراتيفنييبازيلارود-7

.م3:1985ج‹م2:1984ج‹«سيراب

:(ه3ق)يراوحامکحمنبدوه

ديعسنبجاخلاب:قيلعتوقيقحت«زيزعلاهللاباتکريسفت-8
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.م1990‹نانبل«توريب‹يمالسالابرغلاراد«يفيرش

:(ه807:ت)ركبيبانبيلعيمثيملا
باتكلاراد«ثارتللنايرلارادكئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم-9

.ه1407«توريب‹ةرهاقلا«يبرعلا

:(ه570)بوقعيوبأ«ميهاربإنبفسويينيالجراولا

ءرصمنولاصبةنئاكلاءةينورابلاةعبطملاج3‹ناهربلاوليلدلا-0

.هه6

‹ج3؛ينراحلادمحنبملاسخيشلا:قيقحت‹ناهربلاوليلدلا-1

.م1983/ه1403‹نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ةرازو«كالتخالاوهقفلالوصأةفرعميففاصنالاولدعلا2

.م1984/ه1404«نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلا

:قيقحت«كالتخالاوهقفلالوصأةفرعميففاصنالاولدعلا3

.(نوقرم)‹يمانلاةفيلخورمع

:(ه1417:ت)جاحلابنبریکبيلعاو

ةنسلاعمةنراقمءقيبطتلاوةيرظنلانيبةيضابإلادنعةمامإلا-4

.م2001/ه1421ةيادرغءةرارقلا؛ثارتلاةيعمجج2قعامجلاو

:(رصاعم)فسويجهاولا
.يبازيملاعمتجملايفةأرلا-5

:مالعإلاةرازو

ةنطلسءةثيدحلاناولألاةعبطمءةيبعشلانامعنونفنم-6
.م1990‹نامع
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فرصتبدومحمدماحنيدلارعدادعإ:ةراضحلارجفيفنامع-7

معنملادبع:هعبطىلعفرشأوهعجار«ةينامعلاتاساردلاةلَحَمنم

ء؛نامُعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءانئارتةلسلس«رماع

.ع0

نوتفلاةلسلسءةينامعلاةيبعشلانونفللةثوروملاجذامنلانم8

؛نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء1طءةينامعلاةيبعشلا

.ع991

:(رصاعم)رصاننبدلاحخيمسولا

ياصمعلاخيراتلايفةسارد‹لالتحالاولالقتسالانيبنامُع-9

‹م1789-1904نيبامةرتفلايفةيلودلاوةيميلقإلاهتاقالعوثيدحلا

.م1993«تيوكلا«يبرعلاعارشلاةسسؤمءلط

:(رصاعم)يلعنبملاسنبملسميبيهولا
:ةيمالسالاقرفلايفةنراقمةسارداهتبوقعواهموهفمءةريبكلا-0

«تسيبلالآةعماج«ةينوناقلاوةيهقفلاتاساردلاةيلك«ريتسجامةلاسر

.(ففصم).1997«ندرألا

:(رصاعم)رصانلانبىفطصمنتنيو
-1238)ةيدقعلاشيفطافسوينبدمحلاخيشلاءارآ-1

ةيادرغةرارقلا«ثارتلاةيعمجءلط‹(م1914-1821/ه32

.م1996/ه7

:(رصاعم)دومنبلالهنبدميدمحيلا
ةصعبطم«يليلخلادمحنبدمحأ:حيحصتوةعجارم‹؛يلحلاةاكز-2

.م1988‹نامعةنطلسءةضهنلا

:(ےه284:ت)حضاونبدمحأيبوقعيل
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.م1957/ه1377«فجنلاةعبط3ط‹نادلبلا-3

.م1960/ه1379‹«توريب‹رداصراد‹يبوقعيلاخيرات-4

تارضاحملاوتالاعا3

:(ه1393:ت)ىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأ

.اددع110‹م1928-1926:بازيميداوةديرج-5

.دحاوددع‹1930:بازيمهدیرج-6

.اددع38‹م1931-1930:برغملاةديرج-7

.اددع77‹م1933-1931:رونلاةديرج-8

.اددع170م1938-1933:ةمألاةديرج-9

.دادعأ7م1938:ناقرفلاةديرج-0

:(ه1385:ت)ميهاربإقاحسإوبأشيفطا

ةنسلاكو1جقدلحجلا(جاهنملاةعومجبنمض):جاهنملاةلجم-1

.ه1346رفصومرح‹ةنلاغلا

:(رصاعم)دمحمنسانمإ

ءةيادرغء؛نارفغلادجسميفاهاقلأةرضاحممايلميساقت-2

.(يعمسطيرش)

.D(:ي.لوسنإ D. Insoll)

‹ةينامعلاتاساردلاةودنداصحءةينامعلاتاغللازومرلةسارد-3

.1980ربمفون«نامع‹يياقثلاويموقلاثارتلاةرازو7ج

:(رصاعم)یسومنبدمحميمعاباب

يلودلاىقتلملاجهنملايفةءارقءةبراغملاهقفيفيقرشملاروضحلا4
فاقوألاةرازو«نييرجحلاسداسلاوسماخلانينرقلايفهقفلاروطتلوح
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.م2005/ه1425‹نامعةنطلسءةينيدلانوؤشلاو

خيراتلارداصملوحيناثلايملعلاىقتلملالامعأءةيبرغملاريسلا5

ءندرألاتسيبلالآةعماجةينامعلاتاساردلاةدحو‹ينامعلا

.2003/ه4

:(رصاعم)ریکبنبمیهاربإزاخب
تاساردلاةي‹؛تالحرلاباحصأونينفارغجلادنعةيضابإلا-6

.م2003‹20ددعةنيطنسقةعماجءةيناسنإلا

‹«؛تسيبلالآةعماجةرانللاةلحجبةيعامتجالاةايحلاوعمتجا-7

.ع3

ىقتلملالامعأ؛جراخاولخادلانمةرظنءةّيضابإلاتاهّوشم-8
ءةينامعلاتاساردلاةدحو«نامعةنطلسثارتلوحلوألايملعلا

.م2002/-ھ1423‹ندرألا«تيبلالآةعماج

:طقسمةيدلب

لودلحجلاتددعطقسمةلحب؛نامعينوصحلاوعالقلا¬9

.ع004

:(رصاعم)ناميلسةقيرموب
ةلحب.بازيميداوبلويسلاهايمميساقتنعباوجلاليصفت-0

.م2؛سدنحا

:نايلعيدولاجلا

يناثلايملعلاىقتلملالامعأ؛نامُغخيراتلاًردصمةينامغلاريسلا1

ةماجء؛ةينامعلاتاساردلاةدحو‹ينيامعلاخيراتلارداصملوح

.2003/ه1424‹ندرألا«تيبلالآ

:دمحأدیسدمحمدمحأدومح
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.(ةنوقرم)نامفةراضحلارهاظممهأوةيسايسلاةايحلا¬2

:(رصاعم)يلعنبتاحرفيريبعجلا

ىقتلملالامعأءاهقيقحتلاًديهتديزنبرباجمامإلالئاسرليلحت-3
ءةينامعلاتاساردلاةدحو«نامعةنطلسثارتلوحلوألايملعلا

.م2002/ه1423«ندرألا«تيبلالآةعماج

:(رصاعم)دمحنبدمحأيليلخلا

ىشقتلم؛ناوكذنبملاسةريسلالخنمةيمالسإلاةدحولا-4

.2003«رئازحلاءةيمالسالابهاذملانيبمهافتلا

هتايح(ه1079وأ1070ت)يصقشلاديعسنبسيخةمالعلا65

رشن؛يصقشلاركفيفتاءارقلوحيبدألاىدتنملاءةيركفلاهتسردمو

‹لطنامعةنطلسءطقسمءةفاقثلاوثارتلاةرازو«يبدألاىدتنملا

.م2003/ه4

ىقتللالامعأءنامُعغيفايفارغويبلاسيماوقةباتكلةسارد6

ءةينامعلاتاساردلاةدحو«ينامعلاخيراتلارداصملوحيناثلايملعلا

.2003/ه1424«ندرألا«تيبلالآةعماج

:(رصاعم)ملاسنبردبيربعلا

ءةينامعلاتاساردلاةودنداصحءاهماظنوةينامعلاجالفألا-7

.م1‹2ط؛نامع‹«برعلا

:(رصاعم)ىسوملابقل
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لهترهاتبةموصعملاةبتكم‹:يمتسرلاخيراتلااياضقفنم-8

.م1977‹41عءةلاصألاةلجبفتاردسىلإافويعتلقنوأتقرحأ

:(رصاعم)يلعيتاوللا

لامعأ؛خيراتلاوهقفلانيبةّينامعلاريسلاوباسنألابتك9

تاساردلاةدحو«ينامعلاخيراتلارداصملوحيناثلايملعلاىقتلملا

.2003/-ه1424‹ندرألا«تيبلالآةعماجءةينامعلا

:(نورصاعم)نيرضاحملانمةعومحب
نوؤشلاوفاقوألاولدصعلاةرازوءيمالسإلاهقفلاةودن-0

.م1990/ه1410‹1ط‹سوباقناطلسلاعماجءةيمالسإلا

:(رصاعم)ملاسيرورسللا

29‹3198ددعءةبيبشلاةديرجزيكديلقتوديرفثرإةلبسلا-1

.م2003يام

:(رصاعم)كلملادبعيئانحلا

دبعىلإضابإنبهللادبعةلاسرليسايسلاداصتقالايفةءارق-2
‹نامعةنطلسثارتلوحلوألايملعلاىقتلملالامعأ؛ناورمنبكلا
.م2002/ھ1423«ندرألا«تيبلالآةعماجةينامعلاتاساردلاةدحو

.:(رصاعم)ملسمييهولا

ىقتلملالامعأءةّينامُعلامولعلليلَوُأردصمكةينامعلاريسلا-3

.2003/ه1424‹ندرألا«؛تيبلالآةعماج

‹8جءةينامعلاتاساردلاةودنداصحءنامعيفجالفألاةأشن-4
.1980‹نامع‹يقاقثلاويموقلاثارتلاةرازو
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:(رصاعم)رصانلانبىفطصمنتنيو
ءرايعملاةلحب؛شیفطاخيشلادنعاهمكحوللملاةفرعمةيما5

.م2000ةنس(2ددع

ةيمقرلاعجارملا4

:تامولعملاةينقتلفرح[ةّسسَؤم]

ربوتكألوألارادصإلاصمءةرهاقلا؛يمالسإلاهقفلاعماج-6

.م58

:ىلآلابساحلاثاحبألثارتلازكرم

‹1.5:رادصالا«ندرألاءنامَعةّيوبَلاةنسللةيفلألاةبتكملا-7

.م1999/ه9

:ةيلودلاةيمالسالاجماربلاةكرش

:رادصاإلاءاهحرشوةعستلابتكلا:فيرشلاثيدحلاجمانرب-8

.م22000

:ثارتلاةيعمج

‹يضابأإلاركفلاوخيراتلالإلخدم‹ةيضابإلامالعأمجعم-9

.م2005«ةيادرغءةرارقلا

:نامععقوم

WWwWw.omanet.com.—430
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تالباقملا5

نامعةنطلسب

ةبتكم‹02/2003/06و01:(راشتسم)دمنبدمحمديسلايديعسوبلا-5

.بيسلا‹؛يديعسوبلاديسلا

.طقسم«سوباقناطلسلاعماجء2005:(خيشلا)تاحرفيريبعحلا-6

.بريضملا2003/05:(خيشلا)هللادبعنبملاسيئراجلا07

«؛سوباقناطلسلاةعماجةبتكم2003/06/01:(روتكد)نافلخيجحلا-8

.طقسم

.لئامس‹2005/06/16:(يضاق)رصاننبديعسيديدحلا9

نوؤشلاوفاقوألاةرازو‹2003/05/27:(ذاتسأ)لالهنبملاسيصورخلا-0

.طقسمءةينيدلا

ناطلسلاعماج‹2003/06/15و09و06:(خيشلا)دمحنبدمحأيليلخلا-1

.طقسم؛يور«سوباق

ةيلك‹2005/06/18و‹2003/06/14و08:(روتكد)كرابميدشارلا-2

.طقسم«‹نوناقلاوةعيرشلا

.يكزإ‹2005/06/17و‹2003/05/25:(خيشلا)رصاندمحميمايرلا-3

ءةيعرشلامولعلادهعم‹2003/05/27:(روتكد)ميحرلادبعدمحمييزلا-4

.طقسم

طقسمءةيعرشلامولعلادهعم2003/05/26:(ذاتسأ)رصانيعباسلا¬5

فاقوألاةرازو‹2003/06/04:(روتكد)ناميلسنبنمحرلادبعيلاسلا-6
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.طقسم«نوناقلاوةعيرشلاةيلك‹2003/06/08:(روتكد)رباجيدعسلا-7

.طقسم‹2003/05/26:(ثحاب)دشارنبانهميدعسلا-8

.ىوزن‹ميلعتلاوةيبرتلاةيلكء2003/05/28:(روتكد)دومحميميلسلا-9

ةرازو‹2003/05/312005/06/14:(خيشلا)دوعسنبدمحأيبايسلا-0

.طقسمءةينيدلانوؤشلاوفاقوألا

.لئامس‹2005/06/16:(يضاق)ديعسنبناميلسيبايسلا21

.هلزتم‹2003/06/13:(خيشلا)رهازنبفلخينايرشلا-2

‹2003/06/02و05/27:(ثسحاب)كرابمنبناطلسينابيشلا3

.طقسم2005/06/13و

ةيلك‹2005/06/19و‹2003/06/04‹(روتكد)دمحأنبلاصيقاوصلا-4

.طقسم‹نوناقلاوةعيرشلا

نوؤشلاوفاقوألاةرازو2003/06/02:(ذاتسأ)دشارنبسيميودعلا-5

.طقسم«ةينيدلا

ةعماج‹2005/06/16و‹2003/06/12:(روتكد)ىينبميهاربإيدنكلا-6

.سوباقناطلسلا

.طقسم«يلاعلاميلعتلاةرازو‹2005/06/17و16:باطخيدنكلا-7

.ىوزن‹2003/05/26:(خيشلا)ناميلسنبدوعسيدنكلا-8

.ىوزن‹2003/05/30:(خيشلا)دمحأنبىييدنكلا9

.طقسمءةيعرشلامولعلادهعم‹2003/05/26:(ذاتسأ)يّنهمدمحأحلصم0

.طقسمءةيعرشلامولعلادهعم‹2003/05/26:(ذاتسأ)بلاطدايزيلوعملا1
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.الهب‹2003/06/13:(خيشلا)فيسرصانيلعيجرفملا-2

يموقلاثارتلاةرازو2003/06/03:(ذاتسأ)رهازنبدومحمىئانلا-3

.ةفاقثلاو

.قاتسرلا‹2005/06/17و08:(يضاق)ناميلسيهيولا-4

ةيبنجألاةغللابعجارم6
Amat, Carles:

432- Le M'Zab et les M'Zabites, Paris, Challamel, 1888.

Ben youcef Brahim:
433- M'zab.

Benkari Naima:

434- L’influence de I'Ibadisme.

Bousquet G. H. :
435- Recueils de déliberations de la mosquée de Beni-
Isguen, Annales de l'institut d'études orientales, Vol. 9 (1951).

Claud Bavard :
436- Lumiêre du M’ZAB.

Cuperly P. :
437- Introduction a l'étude de PIbadism et de sa théologie,
O.P.U, Alger, 1984.

Dengel, Gérard:
438- L'imamat Ibadite de Tahert ( 761-909 ), Thèse de
Doctorat 3èm Cycle Strasbourg, Université des sciences humames,
1977.

Donnadieu:
439- Habiter le désert.

Fekkhar Brahim Ben Moussa:
440- Les Communautés Ibdites en Afrique du Nord
depuis les Fatimides, Thèse de doctorat d'état, rap. M.P.
Chen, Université de paris, Faculté des lettres et des sciences
humaines.
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FÖldessy:
441- Entraide et solidarité.

Gautier, E, F:

442- Le kharidjisme...les royaumes Kharijites, le royaume
de Tiaret, Paris, Payot, 1927.

Gers, José:

443- Au M’zab, Désert dans le désert, Bruge, Librairie de
l'oeuvre Saint - Charles, 1936.

Goichon A.M:
444- La vie féminine au M'Zab, Etude de sociologie
Musulmane, pref. de William Marcais, Paris, Librairie P.
Geuthner, 1927.

Gougea Moncef:
445- Les Communautés Ibadites au Magreb, Reflexion sur
leurs rapports au pouvoir, A la sexualité et û la mort,
Peuples mediterraniens, N° 34. (Jan-Mars 1986).

Gouvion :
446- Le Kharidjisme monographie du M’zab, 1926,
Casablanca.

Lewicki Tadeusz:
447- Khawaridj, Halka, Ibadites, Encyclopédie de 1 Islam,
2°M ed.
448- Etudes Ibadites Nord Africaine, Partie 1, Tasmia
Chuyuck Djabal Nafussa Wa Qurahum, contenu dans “ Syar
El Machaick ”, VI°, XII°, 5, 1955, Warszawa.

Martin :
449- Les tolbas du M'zab.

Mercier Marcel:
450- La civilisation urbaine au M'zab, Ghardaia la
mystérieuse, Alger, Ed, P&G, Soubrion, 1932.

Milliot Louis:
451- Recueil de délibérations des djemaa du M' Zab, avec
la collaboration de A. Giacobetti, revue des études islamiques
, Vol. 4, 1930.

Pavard Claude:
452- Lumieres du M'zab, Ed, Delroise, Boulogne-
Biıllancourt.
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J:
453- Sur la diffusion des formes d'architecture religieuse
musulmane aA travers le sahara, travaux de l'institut de
recherches sahariennes (T.I.R.S.), tome XI, 1“ semestre,
Alger, 1954.

Schacht.

Weber A. :

454- Histoire d'une tebria.

Willkinson J. C. :

455- Aflag of Oman.
456- Biyasir and Biyadir in Oman.
457- Julandian in Oman.
458- The Imamat, The Ibãdî Imamate, in bulletin of school

of Oriental and African Studies, University of London, vol.

XXXIX, part 3, 1976, 535-531.

Zeys, E.:
459- Législation Mozabite, son origine ses sources, son
présent, son avenir, Alger A. Jourdan ( 1886 ), Extrait de la
revue Algérienne et Tunisienne de la législation et de
Jurisprudence.

- 1288 -



- 1289 -

تايوتحلا

148

166

172

225

321

368

400
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447
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۰و۱ نانب
586داصلافرح

621داضلافرح

632ءاطلافرح

657ءاظلافرح

664نبعلافرح

759نيغلافرح

784ءاقلافرح

822فاقلافرح

897فاكلافرح

930ماللافرح

944ميملافرح

971[نونلافرح

1037ءاہلافرح

1045واولافرح

1122ءايلافرح
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131تاحلطصملاسرهف

1157رودذجلاسرهف

1177...ةينآرقلاتايآلاسرهف

1196راثآلاوثيداحألاسرهف

1211.لوقحلاسرهف

1227(ةيملعلامايألا)جامجمأراغمايأسرهف

1232عجارملاورداصملاةمئاف

12322تاطوطخملا-1

1240ةييرعلاةغللابتافلؤملا-2

1279e,Eتارضاحملاوتالاقلا3

1283ةيمقرلاعجارملا4

1284تالباقلا-5

1286ةيبنجألاةغللابعجارم6

1289....تايوتحملا
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