
 





الخلا ةتحبلا





  

 ةيضابالا

 ةروص ءىراقلا ىلاو ةلدتعملا ةيمالسالا بهاذملا نم بهذم ةيضابالا

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف ةصخلم هل

 ةيخيرات ةحمل ©

 ،ةرجهلل ٢٢ ةنس دلو ىدزالا ديز نب رباج ءاثعشلا وبا ةيضابالا ماما

 بهاذملا لوا وهف رابتعالا اذه ىلعو .لاوقالا حجرا اهل ٩٦ ةنس ىفوتو

 . اءوشن ةلدتعملا

 مهلاجر دحا ىميمتلا ضابا نب هللا دبع ىلا بهذملا اذه عابتا بسن

 ىف ةيومالا ةلودلا ةالو ضعب كلذب مهايس ،ةيسايق ريغ ةبسن نيروهشملا
 ةليوطلا تاشقانملاو تالسارملا ببسب ،ودبي اميف ناورم نب كلملا دبع دهع

 مكحلا كولس دقن ىف ةطشنلا هنكرحلو ،كلملا دبعو هللا دبع نيب ترج ىتلا
 ةحيرصلا هتوعدو }نيقباسلا نيدشارلا ءافلخلا جهنم نع هداعتباب .ىومالا

 ةيلدجلا هفقاومل مث © نيملسملا روما لازتعا وا لادتعالا ىلا ةلودلا ماكحل

 . ميعزلا رهظمب ةماعلا دنع رهظ ثيحب .جراوخلا دض ةبلصتملا

 اوفرعي ملو ، ةوعدلا لها مهسفنا نومسي اوناك دقف مهسفنا ةيضابالا اما

 كلذ دعب الا ةيمستلا هذهباوفرتعي ملو نامزب رباج توم دعب الا ةيضابالاب

 دنع عقاولا رمالاب اميلست اهولبقتف ،عيمجلا ةنسلا ىلع ترشتنا امدنع

 « . نيرخالا
 ملعلا ذخا .ةميرك ىبا نب ملسم هديبع وبا وه ةيضابالل ىناثلا مامالا

 دالب بلغا ىف ىضابالا بهذملا رشتنا ايهبالط نعو 6هريغورباج نع

-١-



 ةلمحو قرشملا ىلا ملعلا ةلمح بالطلا كئلوا نم رهتشا دقو ، مالسالا

 . برغملا ىلا ملعلا

 ايخض اناويد رباج فلا دقف ،اركبم مهدنع نيودتلاو فيلأتلا أدتبا دقو

 دهعلا ىف عاض هنكلو .خيراتلا بتك لوقت ام ىلع ءءاراو هتياور هيف عمج

 اذه لازي الو ، ىناثلا نرقلا ىف هحيحص بيبح نب عيبرلا فلاو 3 ىسابعلا

 ىحيحص نم ةجرد ىلعا وهو ةنسلا ىف هيضابالا ديمتعم باتكلا
 ارينسفت متسر نب نمحرلا دبع فلاو دنسلا ىثالث هنال ملسمو ىراخبلا

 فلاو .نآرقلل اريسفت اضيا ىراوملا مكحم نب دوه فلاو .نآرقلل

 مناغوبا فلاو .ةعاطتسالا ىف بتك ةدع حلفا نب دمحم ناضقيلا وبا

 لوالا نينرقلا ىناذه لك . راثالاو ثيذحلا ىف هتنودم مناغ نب رشب

 فيلأتلا ىلاوت مث . ةرتفلا كلت ىف ىرخا تافلؤم ةدع كانه لب . ىناثلاو

 . ةيلاتلا روصعلا نمرصع لك ىف ةيمالسالا ةفاقثلا عورف ىف

 ةيضابالا اهفلا ىتلا بتكلا عيمج ءاصحاب ثحاب ماق ول هلعلو

 ةيقب ىف كلذ لثم لعف مث مهددع ىلا ةيوئملا اهتبسن جرختساو

 بسنلا ىلعا نم ةيضابالا ةبسن دجول عيمجلا بسن نيب نراق مث بهاذملا
 مل ىتلا ةيسايسلا ةقحالملل ريثكلا اهنم عاض دقو . اهالعا نكت مل اذا

 روصلاو بيلاسالا ىتشب مهتقياضمو مهتدراطم نع ۔ نامز ىا ىف۔ فقوتت

 عباصا نوكت ةريثك نايحا ىفو . تابتكملاو بتكلا قرح ىلأ انايحا غلبت
 . مهيفلاخمب ىذالا قاحلال اهكرحت ةطلسلا ةزهجا ءارو نيبصعتملا ءاهقفلا

 ةيضابالا دنع ىتح ةلوهجم اهماو ةيضابالا بتك رثكا لازت ال نالا ىلاو
: اهنم بابسا ةدع كلذلو . مهريغ نع الضف مهسفنا



 ترم دقو عايضلا نم افوخ اهب هنضو اهتاطوطخم كلم نم صرح ۔ ١

 . ةميق بتك اهيف تعاض ةريرم براجت
 ريثكلا ىلع ضرفي ىذلاو هيلع نوشيعي اوناك ىذلا قلقلا عضولا - ٢

 حمست ال تالاح ىف سفنلاب ابوره ناكم ىلا ناكم نم لاقتنالا مهنم

 . نزولا ةليقث تناك اذا اييسال ةنيمثلا ءايشالا لكب ظافتحالاب

 نمو مهضعب نم ىا ، نيفرطلا نم ىقالغنالا ىبهذملا بصعتلا ۔ ٢

 . مهيفلاخم ضعب

 ىفاييسال ،ىرخالا بهاذملا بتك نم اهريغل حيتا ام اهل حتي مل - ٤

 اهبتك رشن اهبهاذم فلتخمب ةيمالسالا لودلا تلوت دقف ،ثيدحلا رصعلا

 لك ىلا اهلاصياو اهعيزوت تلوت ةمخض تاسسؤم كلذ لجا نم تنوكو
 هنا ىلا ةفاضالاب .ةيضابالا بتك اما . سانلا نيب ترشتناو ناكم

 ملف كلذلو . ةيدرفلا دوهجلا ىلع اروصقم اهرشن لازي ال اهيلع قيضم
 ىتلا بتكلا تاهما اما . ةريغصلا ةرصتخملا بتكلا ضعب الا اهنم رشني

 ةيدرف تابتكم ىف انوهرم اهنم عضي ملام لازي الف ءازجالا تارشع نم نوكتت
 . بيرق كلذ نا بسحا الو . رابغلا اهنع ضفنت ىتلا لمانالا رظتنت

 مغرو ،ةيبرعلاو ةعيرشلا مولع ىن ةلئاه ةورث مضت ةيضابالا ةبتكملا نا
 هدرت ال ىذلاو ىصقتملا ثحابلا نا الا ،عوبطم ريغ اهمهاو اهرثكا نا

 ىن ةعباق ىه ثيح اهيلا بهذو ىنعت اذا ةمج دئاوف اهنم ديفتسي دق باعصلا

 . اهباحصا نئازخ

 الا اوقبي ملف اهيف اورشتنا ىتلا نادلبلا رثكا نم ةيضابالا رسحنا دقو

 : ىف

م



 ١ - ىضابالا بهذملا ىلع نالا ىلا نايع ناكس بلغاو : نايع ©

 ىتح ىومالا دهعلا ذنم ةفالخلا راد نع ةلقتسم ةلود كانه مهل تنوكت دقو

 انايحاو ، ةيكلملا جهنم ىلع انايحاو {ةمامالا جهنم ىلع انايحا ريست نالا

 ةيكلمو ،ةيماما : نيتلود ىلا مسقنت .

 اهيف تفلاو ، ماظع ةمئا اهيف غبنو ةيملعلا ةكرحلا اهيف ترهدزا دقو

 اهنع ضفنت ىتلا ىديالا رظتنت لازت ال اءزج نيعبس تغلب ةيملع تاعوسوم
 . سانلل اهرشنتو رابغلا

 تناك ةراجتلل ةمخض ليطاسا تنبو ةيداصتقالا ةايحلا اهيف ترهدزاو

 روطتو . ايسآ بونجو ةيقرشلا ايقيرفا لحاوس ىلع ىدنهلا طيحملا بوجت
 تايجهلا دصي نا عاطتسا ميظع ىبرح لوطسا ىلا ىراجتلا اهلوطسا

 لغلغتلا ماما مزحو ةوق ىف فقي ناو قرشلا ةورث لالغتسال ةسرشلا ةيبرغلا
 طوطخ ىف طقس نمرخا ناكو ىزيلجنالا رايعتسالا هجو ىف مث ىلاغتربلا
 يود لزي ملو . ةرواجملا بوعشلا عيمج نم ةمواقملا تفقوت نا دعب عافدلا

 امدنعو . تانيسمخلا ىلا عمسيزيلجنالا ةبراحم ىف ىنايعلا صاصرلا

 تظقيتسا دق ةيبرعلا ةمالا تناك زيلجنالا دض ةينايع ةصاصر رخا تتكس

 نم الحار نيتليقنلا هيمدق رجي العف زيلجنالا أدبو لاضنلل تبهو ديدج نم

 . ملسم دلب لك ىف۔ بيرق ىدم ىف ۔ هتافلخم فلتت نا لمأنو ،قرشلا

 محل تناكو ، ةيضابالا نم رابجنز ناكس بلغا ناك : رابجنز - ٢

 ىلوتو .ةيمالسالا ةفاقثلا رشن ىف ديج طاشن اهل ناك .ةيكلم ةلود كانه

 .. خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا ىف بتكلا ضعب رشن اهنيطالس ضعب

بونجو طسوو قرش ىف مالسالا رشن ىف ةليوط دايا رابجنز لهال ناكو



 كلتب مهلطبرت تناك ىتلا ةبيطلا ةيداصتقالا تاقالعلا ببسب ةيقيرفا

 روغثلا ةيامحل ةعدار ةوق نايع ةلود عم نوكت رابجنز ةنطلس تناكو تاهجلا

 . ىدنهلا طيحملا لحاس ىلع ةعقاولا
 ةلودب حيطت نا تعاطتسا اقيناجنات ىف ةيعويشلا ةروثلا تماق امدنعو

 نوملسملا درشو . اينازنات مسا تحت اقيناجنات ىلا اهمضت ناو رابجنز
 ىلع ىضقو بتكلا تقرحاف ةيمالسالا ةفاقثلا رداصم تفلتاو برعلاو

 . ءاملعلا
 رسحنا مث ىضابالا بهذملا ىلع ايبيل ناكس بلغا ناك : ايبيل - ٣

 نم ىبرغلا حانجلا ىف ةيضابالل تماق . هراوزو ةسوفن لبج ىفالا قبي ملف
 اهالوت (ه )١٣٥_١٥٥ ىتنس نيب ام ةعطقتم ةريصق تارتف ىف لود ايبيل

 ناك ناو لدعلاو ةهازنلاو ةماقتسالا ىف ةديج رابخا مهنع تلقن ةمئا ةثالث

 ناك ال حيحصلا ميوقتلا نود لوحت مكحلا ىف مهنم دحاو لك ةدم رصق

 . مكحلا دما هب لاط ول هب موقي نا نكمي

 نيب ام ةعقاولا ةرتفلا ىف اييسال حضاو ىملع طاشن ايبيل ةيضابال ناك

 اوكرت ةمئالاو ءايلعلا نم ريبك ددع مهل رهتشا دقو . رشاعلاو ثلاثلا نينرقلا
 ةيوبرت ةمظناب ةرماع سرادم مهل ترهتشا ايك { ةميقلا تافلؤملا نم اددع

 نيبرم فارشا تحت ءابرغلا ةبلطلا ةماقال ةيلخاد ماسقاب تدوز .ةعئار

 اهل اورفوو سرادم اهل اوصصخو .ةأرملا ميلعتب اضيا اومتها دقو ،نيزاتم

 نهنم غبنف . تاريدق تايبرم فارشا تحت نهنم تابيرغلل ةيلخاد ةماقا

 ناكو . ةعيرشلا لئاسم ىف لاوقاو ءارا نمف تلجس تاليلج تاللاعت

ازوف مهضعب ىلع نلجسيو ءاملعلا رابك عم تارظانم ىف نكرتشي نهضعب



 ةسايسلا نوئش نمةربطخ اياضق ىف ةمزاح فقاوم نهضعبل ناكو . احضاو

 . عمتجملاو

 نادلبلا ضعب عم ةلدابتم ةراجتو ظوحلم ىداصتقا طاشن مهل ناكو

 ىلا مالسالا لاخدا ىف ابنس ناك امماهريغو نادوسلاو داشت لثم ةيقيرفالا

 . هيلع هيقنتعم تيبثتو ،اهيف هرشن عيسوت وا نادلبلا كلت ضعب

 بهذملا ىلع ىسنوتلا بونجلا ناكس بلغا ناك : سنوت ۔ ٤

 . هبرج ةريزج ىف الا قبي ملف رسحنا مث ىضابالا
 تايعمج تنوكت هيفو رهدزم ىملع طاشن ةقطنملا كلت ىف ةيضابالل ناك

 لئاوا ىف تسسات ءايلع ةعبس نم نوكتت ةيعمج لوا تناكو فيلأتلل ةيملع

 اءزج نيرشعو ةسمخ ىف ةيهقف ةعوسوم فيلأت ىف تكرتشا سماخلا نرقلا
 ىف عجارملا مها نم ناويدلا اذه ربتعيو ،خايشالا ناويد مسا اهيلع قلطا

 هنم تدجو ايبرو ةصاخلا تابتكملا ىف اظوفحم لازي ال وهو } ىضابالا هقفلا

 ىف كرتشا ةبازعلا ناويد فيلأت مت هدعبو . ةيرصملا بتكلا راد ىف ءازجا
 باحصا مامتها ناكو ةريثكف دارفالا تاقلؤم اما . ءايلعلا نم ةرشعهفيلأت
 طاشن اضيا مهل ناكو . مهريغ مامتها نمرثكا ةيضابالا خيراتب ةقطنملا هذه

 رشن ىلع دعاس امم ىلام ىلا اييسالو تاهاجتالا عيمج ىلا دتمي ىراجت

 . هب قطانملا كلت ىلاها فيرعتو مالسالا

 ةبرج لها رطيس ىسنرفلا رايعتسالا دهع ىن اييسالو ريخالا رصعلا ىفو
 داصتقالا ىف ىدوهيلا لغلغتلا نود اعينم ادس اوناكو سنوت ىف ةراجتلا ىلع

 مل كلذ نكلو . نيرمعتسملا نم مهراصناو دوهيلا مهيلع قنحا امم ىسنوتلا

مهتربخ ىف مهل ناك دقلو . دحتو دومص ثعبم لب مه لشف ثعبم نكي



 حاجنلا مهل لفك ام مهتيحضتو مهربصو ةديدج بيلاسال مهراكتباو

 رايعتسالا سوباك حازنا ىتح نييسنوتلا ىدياب ىسنوتلا داصتقالا ىقباو

 رارحالا سنوت ءانبا الا سنوت ىف قبي ملو ةينويهصلا بحس تعشقناو
 . ماركلا

 ٥ ىضابالا بهذملا ىلعرئازجلا ناكس بلغا ناك : رئازجلا ۔ .
 ةتس اهيلع بقاعت .ةرجهلل (٦٩٢۔-٠٦١) نيب اييف ةلود كانه مهل تماقو

 اهذوفن لمش دقو . ةيمتسرلا ةلودىلا مساب ترهتشاو ،نيعباتتم ةمئا

 ايبيل نم ىبرغلا حانجلاو ىسنوتلا بونجلا رئازجلا بلغا ىلا ةفاضالاب . ¡

 ىفزيزعوب ىجي ذاتسالا هلاق ام ىه ةلودلا كلت اهب روصن ةرابع رصخا لعلو

 ص رئازجلا خيرات ىف زجوملا هباتك ٩٢ هذه ىف مكحلا ماظن ناك دقلو) : لاق

 حالصال مهدهج اوعسو 5 ةنسلاو نارقلا ماكحا اهتمئا قبطي ايروش ةرامالا

 لامعالا تجار ايك } ظوحلم.نلكشب-ةيبزعلا ةفاقثلا ترشتناف إ عاضوالا

 اهءانب اوددج ىتلا ترهيت ةنيدم تدغو ةينارمعلاو ةيحالفلاو ةيراجتلا

 ىهتنا . (ملعلا بالط دوفوو . ةيراجتلا لفاوقلا ىقتلم .اهنارمع اوعسوو
 نم اريثك اهيف تمكح ىتلا ةرتفلا ىف ةيمتسرلا ةلودلا تققح دقل

 ميلعتلا تممعو تايرحلا تلفكو لبسلا تنماو لدعلا ترشنف راهدزالا

 اراهدزا ةراجتلا ترهدزاو قاوسالا تعستاو ٦ ملعلا رودو دجاسملا ترمعو

 ءاخرلا رشتناف . بونجلا لود عم ةيسايسو ةيداصتقا تاقافتا تدقعو اريبك

 تفقو اهنكلو . عيمجلا ىلب ةظوحلم ميعنلا ةايح تحبصاو كسانلا نيب

 قالخالا ىف ءىواسم نم ةيهافرلا ةايح هرجت امو ةليذرلا ةبراحمل مزحب

. . كولسلا ىف لالحناو



 , ،ىوقتوعرو عم ملعلا نم رفاو طسقب نوعتمتي اوناك دقف اهتمئا اما
 ةلودلا طوقس دعبو . فيلأتلاب مهضعب لغتشاو سيردتلاب مهرثكا لغتشاو

 ةراضح اهضعب ىف مهل ناكو ١ تاحاولا ىلا ةيضابالا أجتلا ةيمتسرلا

 اهضعبو .رشبلا نم اهضعب ةملؤم ةيساق فورظ مهيلنع تنواعت مث .ةرهدزم

 ىلع اوظفاح ثيح بازيم ىداوو نالجراو ىلا اورسحناف ةعيبطلا نم

 اوظفاح ايك . تاحاولا نم اهليثم ىف اهيبش هل دبت نا لق ىراضح طمن
 نا ىنايثعلا دهعلا ةالو عم اوقفتا دقف . رارمتساب لقتسم هبش عضو ىلع

 مه اولمحي ةددحم ةبيرض مهل اوعفدي نا ىلع مهدالب ىلا اولخدي ال .

 اسنرف تءاج املف . مهيلا ةلودلا ةابج لخدي الو ، ةلودلا ىلا مهسفنا

 عضولا سفن ىلا اهعم اولصي نا اوعاطتسا ىمالسالا برغملا ىلع تبلغتو
 اهيلا اوعفدي نا ىلع اهعم اوقفتاو . لالتحا ال ةيامح دقع ىلع اهعم اوقفتاف

 ىلا مهسفنا مه اهنولمحيو كارتالا ىلا اهنوعفدي اوناك ىتلا ةبيرضلا سفن
 ىف لخدتت ال ناو مهدالب ىلا لخدت ال نا ىلع ،اسنرف مكحل زكرم برقأ

 ةروثلا مايق ىلا ةمئاق مهنيب ةيايحلا ةيقافتا تيقب دقو . مهنوئش نم ءىش

 تدحوت ةروثلا تماق املف . اهدونب ضعبل اسنرف قرخ مغر ةماعلا ةيرئازجلا

 .هلاكشا لكب رايعتسالا ةدراطمل اعيمج تبهو داهجلا ةيار تحت اهلك رئازجلا

 مكح ماظن تحت .دالبلا فارطا عيمج تمظتناو حاجنلاب اهداهج للك دقو

 هب ىنبيل هتائف عيمجب ىرئازحلا بعشلا هراتخا ىذلا ماظنلاوه . دحاو

 . ديجملا هيضام نمةنيتم سسا ىلع قرشملا هلبقتسم

 ةيملع ةكرحب جعت رئازجلا ىف ةيضابالا اهنكسي ىتلا قطانملا تناك دقو

فرع ىذلا ، ىساردلا ىوب رتلا ماظنلا قيسنت مت اهتاحاو ضعب ىفو 5 ةبئاد



 ايرادا ايوبرت اماظن حبصا ىتح دعب ايف روطت ىذلاو .ةبازعلا ماظنب
 بناوجلاب قلعتي ام اما . هدونب ضعبب الومعم لازي الو . الماش ايعايتجا

 دنع ةبازعلا ماظنو . لالقتسالا دعب ةلودلا هتلوت دقف ةيئاضقلاو ةيسايسلا

 ديحوتب متها هنا ىفكيو .اهنامزل ةيوبرت ةقيثو ربتعي سماخلا نرقلا ىف هتأشن
 دادعاو نيقوعملاب ةيانعلاو . بالطلا نيب ةيدرفلا قورفلا ةظحالمو ىزلا

 مايقلاو قيقد ىوبرت فارشا تحت نيب رتغملا ةبلطلل ةيلخادلا ماسقالا

 مهفي ال نا وجراو . ميوقتلاو هيجوتلاو ىلمعلا بيردتلل ةيبالط تالحرب
 ىفكي هنكلو .مويلا ةمظنا هتغلب ام لايكلا نم غلب ماظنلا اذه نا ءىراقلا

 اه عضوو مدقتملا رصعلا كلذ ىف اهلكاشمو ةيب رتلا نوئش نم ريثكل هبنت هنا

 سفنلا ءايلع مويلا اهعضي ىتلا لولحلا نع اريثك فلتخت ال الولح

 . ةيب رتلاو

 دالبلا ضعب ىف ىضابالا بهذملل عابتا دوجو نع عاشي ۔ ٦
 كلذ نم ائيش نكلو . ةيقرشلا ةيبوروالا دالبلا ضعب ىف كلذكو ةيقيرفالا

 . ةيعطق ةفصب دكاتي مل
 جراوخ اوسيل ةيضابالا ©

 مهو ۔ جراوخلا ند مهو ربتعاف دئاقعلا ىف تالاقملا باتك مهملظ دقل

 تاركنملاو عئانشلا نم اددع مهب اوقصلاف جراوخلا نع سانلا دعبا

 اهنم ةقرف لكل اولعج مث قرفلا نم ددع ىلا مهومسقو ؤاهب مهل ةقالع ال
 نم هجارخا ةيفاك لاوقالا نم ةلمج مهنم ماما لك ىلا اوبسن مث اماما

 دنع مهتالاقمل الو . ةمئالا كئلوال الو قرفلا كلتل لصا الو . مالسالا

. كلذب لوقي نمم نوأربي لب ، ةيضابالا



 مث ةيديزيلا ةقرفو ةيثراحلا ةقرفو ةيصفحلا ةقرف قرفلا كلت نمو
 قرفلا هذه ةمئا ةيضابالا ىلا مهنوبسني نيذلا ةمئالا نمو . اهعورف

 . هل ةحص ال كلذ لكو . اهعورفو

 دصق ةيضابالا ىلا اهنوبسني ىتلا ةركنملا تالاقملا ىلع ةلثمالا نمو

 : ىلي ام عينشتلا

 هدحو هتنا فرع نمف ،هدحو هتلا ةفرعم الا ناميالاو كرشلا نيب سيل - ١

 . كرشلا نم ءىرب رفاك وهف ران وا ةنج وا لوسر نم هاوس ايب رفك مث
 ةلمج ءايسلا نم اباتك هيلع لزنيو مجعلا نم الوسر ثعبيس هتلا نا ۔ ٢
 . ةدحاو

 ملو هنيد ى اولخدي مل ناو باتكلا لها نم ةوبنلاب دمحمل دهش نم ۔ ٣

 . نونمؤم كلذب مهف هتعيرشب اولمعي
 . عئانشلا هذه نم اريثك دجي دئاقعلا ىف تالاقملا بتك ىلع علطملاو

 هتلا ىلع در هنال كرشلاب هلاثماو اذهب لوقي نم ىلع نومكحي ةيضابالاو

 . ةرورضلاب نيدلا نم ملع ال بيذكتو

 قحب ۔ جراوخلا ىلا بسني ام عيمج ىلا اورظن تالاقملا باتك نا ودبيو

 نود مهنم مهنا مهمعز ىف مهرابتعاب ةيضابالا ىلا هوبسنف ۔ لطابب وا

 : ىلي ام كلذ ىلع ةلثمالا نمو . صيحمت وا ورت

 . عامجالا نوركني ۔ ١

 . مجرلا نوركني - ٢
. ربقلا باذع نوركني ۔ ٣



 لوصا نم ثلاثلا لصالا هنوري لب عامجالا نوركني ال ةيضابالاو

 . ةيلمعلاو ةيلوقلا ةنسلاب تبث هنا نولوقي امناو ں مجرلا نوركني الو عيرشتلا
 ىلا ادانتسا نيكلملا لاؤسو ربقلا باذع نوتبثيو . خوسنم نآرقب سيلو

 . عوضوملا ىف تتبث ةريثك ثيداحا

 اولواحف برحلا لاجم ىف ىتح ةيضابالا تالاقملا باتك قحال دقو

 : ىلي ام كلذ ىلع ةلثمالا نمو ناكمالا ردقب مهيلع عينشتلا

 نومرحيو ، عاركلاو حالسلا نم نيملسملا لاوما ةمينغ نولحتسي ۔ ١
 . كلذ ادع ام

 . ةينالعلا ىف اهولحتساو رسلا ىف مهيفلاحم ءامد اومرح ۔ ٢

 ءاوس . اولتق الاو اوبات ناف ليوأت وا ليزنت ىف مهيفلاخم ةباتتسا ببحت ۔ ٣

 . هلهج عسي ال ام وا هلهج عسي اييف فالخلا كلذ ناك

 . لتق الاو بات ناف بيتتسا مث دحلا هيلع ميقا قرس وا ىنز نم ۔ ٤
 احالس ال نيملسملا لاوما نم عىش ىا ةمينغ نولحتسي ال ةيضابالاو

 اعدب بكتري هنوري نم نوبيتتسي مهو 3 مالس ىف الو برح ىف ال .هريغ الو
 ناو مهنم ادحاو ناك بات ناف ىصاعملا نم رئابك ىلع مدقي وا نيدلا نم

 الا إادبا هلتق مهدنع زوجي الو ةماعلا ملسملا قوقح هوطعا هفقوم ىلع رصا

 مهو . دترملا ماكحا هيلع قبطنت ذئنيحف ةدرلا ىلا ةعدبلا زواجت اذا

 مهو . ةلدتعملا ةيمالسالا بهاذملا نم مهريغ عم مكحلا اذه ىف نوواستي

 دق نيملسملا عيمج نال ةينالعلا ىف الو رسلا ىن ال مهيفلاخم ءامد نولحتسي ال

 الو ديحوتلا ةملكب مهلافطاو مهءاسن اوناصو مهلاوما اوظفحو مهءامد اونقح

. ديحوتلا نم جورخلاب الا اهنم عىش لحي



 مث عطقلا وهو { ةقرسلا دح هيلع ميقا قرس نم نا نولوقي ةيضابالاو

 انصحم ناك ناف ىنز نمو . كلذ دعب عىش هيلع مهل سيلف هليبس ىلخا

 كلذ ريغ هيلع مهل سيلو هليبس كرت مث دلج نصحم ريغ ناك ناو مجر
 ةددحم ةنيعم مئارجل ادح هللا هلعج لتقلاو . ةداهشلا لوبق ةلأسم الا مهللا

 . اهريغ ىلا لقنت الو ميكحلا عراشلا اهنيب

 نوئطحم هانركذ ام عيمج نم ةيضابالا ىلا هوبسن اييف تالاقملا باتكو

 . ريثك اههابشا نم مهلو

 اضيا نوخر ؤملا مهملظ .دئاقعلا باتك دنع ةيضابالا ملظ اكو

 مالعالا هقصلا ام لك مهب اوقصلا مث جراوخلا نم ةقرف كلذك مهو ربتعاف
 ' . جراوخلاب_ بذكبو قدصبو لطاببو قحب ۔ ىعيشلا مالعالاو ىومالا

 لاےعا نم كئلوا ىلا هنوبسني ام لك ميمعتلا ىلع اذكه مهيلا اوبسنو

 . مهفلا دومجو ؤ ةلماعملا ذوذشو ،ةوادبلا ءافجو . عبطلا ةظالغو فنعلا

 ريغ ىف مهخيرات لاوط فنعلا لايعا نم لمع ىاب اوموقي مل ةيضابالا نا مغر
 مكحلا ةمظنا ضعب او ريغي نا اوعاطتسا امدنع ىتحو . عافدلا تالاح

 اودري نا نود هودارا ام مهل متو { عانقالاو ةوعدلا ىلع مهلمع ماق ايناف

 ىا نود تارم ثالث ايبيل ىف مكحلا ماظن ريغ دقف كاحور اوقهزي وا افيس

 نيب هريخيو قباسلا مكاحلا هيلا وعدي هنوبصني ىذلا مامالا ناك لب ؤفنع

 هلايب اميلس هديري ناكم ىلا جورخلا وا ملسم ىأك هتابجاوو هقوقحب ءاقبلا

 ذنمو . ةيمتسرلا ةلودلل مهنيوكت مت ةقيرطلا سفنبو . هلها نم ءاشي نمو
ذه ١٥٤ ةنس ىلاوح ايبيل ىف ةمئاقلا لودلا نم مهتمئا رخآ ىلع ءاضقلا مت



 نم مكحلا اهيلع تلدابتو اهيف تماق ىتلا لودلا ىلع جورخلا اولواحي مل

 . دعب
 جورخلا اولواحي مل ه ٢٩٦ ةنس رئازجلا ىف ةيمتسرلا ةلودلا تطقس ذنمو

 نم عىش ىاب اهدض اوموقي ملو ؤكلانه تبصتنا ىتلا لودلا ىلع
 لاهعتسا مهيلا نوبسنيو مهنومحري ال نيخر ؤملا ناف كلذ عمو . فنعلا

 مهترابع تالاقملا باتك عم نوددريو لاتقلا ةبحمو بغشلاو فنعلا

 ىأب روجلا ةمئا ةلازا نوري ةيضابالاو) باتك اهنم ولخي داكي ال ىتلا { ةفولأملا

 نيخر ؤملا دحا اهيلا فيضيو . (هريغبوا فيسلاب هيلع اوردق ءعىش

 ةيمالسالا ةمالا ىف لاتقلا فقوتيو فويسلا دمغت نلو) : هلوق نيرصاعملا

 . (راصنأ مهلو دوجو مهل مادام

 مهيلع أرج 6 نتفلا نم مهبورهو ءامدلا ةقارال ةيضابالا ةهارك لعلو

 ملام مهنم اولحتساو رارمتساب مهوقحالو . موجهلا مهيلع اوددشف مهيفلاخم

 ىف مهراصحناو مهددع صقانت ىف اببس كلذ ناكف مهريغ نم مه اولحتسي
 . ةقيض ةدودحم نكاما

 ٠ ةسايسلا ىف مهلوصا نم

 لامعتسا ىلا نوأجلي الو ،عانقالاو ةوعدلا ىلع نودمتعي ةيضابالا .

 لايعا نم لمع ىا ىن اوكرتشي مل كلذلو . عافدلا تالاح ىفالا فنعلا

 تعشالا نباو ريبزلا نباو نوباوتلاو ةعيشلاو جراوخلا اهب ماق ىتلا فنعلا

 ةلودلا ماكح ىلع ديدشلا مهراكنا مغر .ةيومالا ةلودلا دض مهريغو

 ¡ . ةنسلاو باتكلا نع فرحنملا مهكولسل فينعلا مهدقنو ةيومالا

مهعم جورخلل ضابا نب هللا دبع جاردتسا جراوخلا ءايعز لواح دقو



 نآرقلاو { مهعماوص نم ناذالا عفتري موق ىلع جرخي ال هنا مهربخاو عنتماف

 ماق ىتلا كلت ىه ۔ ةيعافد اهبابساو ةيضابالا اهب ماق فنع ةكرح لواو

 ديدحلا ىبا نبا لاق . ىدنكلا هتلا دبع نب ىحي قحلا بلاط نميلا ىف اهم

 : ىلي ام ١٠٦١ ص ه٥ ءزج ةغالبلا جهن حرش ف

 لاقف { ةحيبق سانلا ىف ةريسو اديدش افسعو ارهاظ اروج نميلاب ىأرف )
 ىلا بتكو }هيلع ربصلا الو ،ىرن ام ىلع ماقملا انل لحي ال هنا : هباحصال

 نا هيلا اوبتكف ، جورخلا ىف مهرواشي اهريغو ةرصبلاب ةيضابالا نم ةعامج
 ةكرحلا كلت بابساو . ىهتنا ( لعفاف دحاو اموي ميقت الا تعطتسا

 فنع ةكرح لوأ اهلعلو بدألاو خيراتلا بتك ىف ةلصفم ةفورعم اهجئاتنو

 نع عافدلا ةقطنم اوزواجتف مهيفلاخم دض ةيضابالا اهب ماق اهرخآو
 . سفنلا

 : ةيلاتلا طاقنلا ىف ةسايسلا ىف مفوصا مها صخلن نا انناكما ىف لعلو

 ذخاو لدعلاب مايقلاو ىهنلاو رمالا هتلل ضرفب ةضيرف ةمامالا دقع ۔ ١

 ليلدلاو . ودعلا ةدهاجمو اهعضاوم ىف اهعضوو .اهعضاوم نم قوقحلا

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم اهيلع

 شيرق ىلع ةروصقم تسيل (ةفالخلا) ةيمالسالا ةلودلا ةسائر - ٢

 تناك تاءافكلا تواست ناف ةقلطملا ةءافكلا اهيف ىعاري اناو برعلا وا

 . احجرم ةبورعلا وا ةيشرقلا
 . لداعلا مامالا ىلع جورخلا لحي ال ۔ ٣

سيلو .جراوخلا لوقت ايك ابجاو سيل رئاجلا مامالا ىلع جورخلا - ٤



 ناسحتسا حج تي زئاج وه امناو }اهعم نمو ،ةرعاشالا لوقت ايك اعونمم
 ملاظلا مكحلا تحت ءاقبلا نسحتسيو }هحاجن نظلا ىلع بلغ اذا جورخلا .

 ةرضم ىلا ىدؤي نا فيخ وا جورخلا حاجن مدع نظلا ىلع بلغ اذا
 دالب نم ناكم ىا ىف ءادعالا ىلع مهتوق فعضت وا نيملسملا قحلت

 . مالسالا

 مهيفلاخم نودصقي ال ةروجلا ةمئالا ىلع نوملكتي امدنع ةبيضابالاو

 نودصقي ايناو . تالاقملا باتكو نيخر ؤملا تارابع هب ىحوت ايك ،طقف

 بهذملا عابتا نم اوناك ءاوس هتلا مكح نع اوفرحنا نيذلا روجلا ةمئا

 . بهذم هل سيل روجلاف . هريغ عابتا نم وا ىضابالا

 . دقعلاو لحلا لها ةيبلغا قافتابو ىروشلا قيرط نع راتخي مامالا ۔ ه
 ريشتسي نا هل نسحتسيو .هتالو تافرصت نع لوئسملا وه مامالا ۔ ٦

 . مهنع مهلزعو هيلع لايعلا ةيلوت ىف ةقطنم لك لها نم دقعلاو لحلا لها

 . ناطلس وا ماما نود ةيمالسالا ةمالا ىقبت نا زوج ال ۔ ٧

 روما لازتعاب بلوط بجتسي مل ناف لدعلاب الوا بلاطي رئاجلا مكاحلا - ٨

 هلتق ىلا كلذ ىدا ولو ةوقلاب هلزعو هيلع مايقلا زاج بجتسي مل ناف نيملسملا
 . ربكا ةنتف ىلا ىدؤي ال كلذ ناك اذا

 ىن هناوعاو وه مهريغ نم وا ةيضابالا نم ناك ءاوس رئاجلا ناطلسلا - ٩

 . ىغب ركسعم هركسعمو نيملسملا ةءارب
 ٠ ارئاج مهناطلس ناك ولو مالسا دلب بهذملا ىف مهل نيفلاخملا دلب ۔ .

 ١ ادر الا اهدودح لخاد ةمئاق ةملسم ةلود ىلع ءادتعالا زوب ال ۔

ناودعل .



 اهتعقر تعستا اذا ةملسملا ةمالا ىف تامامالا ددعتت نا زوجي - ٢
 ٠ اهمكح رسعي ثيحب ودع اهءازجا نيب عطق وا اهنم دالبلا فارطا تدعبو

 حلاصم لطعتو اهاوق تتشتو اهرايهنال اببس كلذ نوكي وا كدحاو ماظنب

 . اهيف سانلا

 ٣ ىلي ايك ىه روص عبرا ةيضابالا رظن ىف رادلا مكحل ۔ :

 نوكي امدنع كلذو مالسا ركسعم ناطلسلا ركسعمو ،مالسا راد رادلا ۔ أ

 هللا باتكب لمعت ةملسم ةلودلاو ةملسم ةمالاو يلسم نطولا .
 ركسعم هنا الا مالسا ركسعم ناطلسلا رسكعمو . مالسا رادرادلا ۔ ب

 ةملسم ةلودلاو ةملسم ةمالاو يلسم نطولا نوكي امدنع كلذو ملظو ىغب

 نم وا ةيضابالا نم تناك ءاوس مكحلا ىف ىمالسالا جهنملا مزتلت ال اهنكل

 . مهيفلاخم

 امدنع كلذو كرشو رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو مالسا راد رادلا ۔ج

 ةيباتك ةكرشم ةرمعتسم ةلود مكاخحلاو ةملسم ةمالاو ايلسم نطولا نوكي

 . ةيباتك ريغ وا

 نطولا نوكي امدنع كلذو رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو رفك راد رادلا ۔ د

 . ةكرشم ةلود هيف مكحلا ىلوتتو ةكرشم ةما هنكست نيكرشملل

 ةديقعلا ىف مهلوصا نم ©

 العو لج ءىرابلل قلطملا هيزنتلا وه ةيضابالا ةديقع ىف ماعلا لصالا

ةيوبنلا ثيداحالا وا ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نم هيبشتلا مهوا ام لكو



 رارقالاو داقتعالا ىهو اهنم دبال ناكرا ةئالث نم نوكتي ناميالا - ١

 . لمعلاو

 ةمئاق الو تاذلا ىلع ةدئاز تسيل ةيتاذ العو لج ءىرابلا تافص ۔ ٢

 . اهيف ةلاح الو اهب
 ٣ - هديعوو هدعو ىف قداص ىلاعتو كرابت هتلا .

 ٤ يدبا رانلا وا ةنجلا ىف دولخلا ۔ .

 ۔هل كيرش ال هدحو ى هللا الا هلا ال نا دهشت نا ىه ديحوتلا ةملك ۔ ٥

 اهماسقا نم مسق ىا راكناو . قح هب ءاج ام ناو .هلوسرو هدبع ادمحم ناو

 . كرش ةثالثلا

 ٦ كرش ةرورضلاب نيدلا نم مولعم راكنا ۔ .

 ٧ كرش هنم عىش راكناو رتاوتلاب لقن ىلاعت هللا مالك نآرقلا ۔ .

 ٨ - قلخلا لامعا نيب قحلا لصفلا وهايناو ايسح سيل نازيملا .

 نيدو مالسالا قيرط وه امناو منهج قوف ايسح اقيرط سيل طارصلا ۔ ٩
 ۔ ةرعشلا نم قداو فيسلا نم دحا هناب هفصوو . هدابعل هاضترا ىذلا هتنا

 ميوقلا هجهن ىف ريسلاو مالسالاب كاسمتسالا ةبوعص هب دصقي ۔ حص نا
 يف ةمطالتملا نتفلاو ةحماطلا تاوهشلاو .ةحماجلا تابغرلا جاوما طسو

 . ةايحلا مضخ

 اقلاخ الو هيلع اربجم سيل هلمعل بستكم هرايتخا يفرح ناسنالا ۔ ٠

 . هلعفل

 ١١ هدعب الو هلبق تسيل لعفلا عم ةعاطتسالا ۔ .

اربخ هنم انيأر نم) ناتبجاو ىصاعملا نم ةءاربلاو عيطملا ةيالو ۔ ١٢



 هنع انعمسو ،ارش هنم انيأر نمو ،هانيلوتو اريخ هيف انلق .اربخ هنع انعمسو

 . هنم انأربتو ،ارش هيف انلق ؤارش

 اهناف رئاغصلا اما ةبوت نودب ةريبك رفغت الف ةرفغملا ساسا ةبوتلا - ٣

 . (اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتا) تانسحلا لعفبو .رئابكلا بانتجاب رفغت

 ثلاث مسق كانه سيلو ىقشو ديعس وا رفاكو نمؤم نايسق سانلا - ٤

 . (نيتلزنملا نيب ةلزنم ال)

 نلو ،ادبا دعسي ال ىقش نمو ،ادبا ىقشي ال ةرخالا ىف دعس نم ۔ ٥

 . ادبا دحاو صخشل ةواقشلاو ةداعسلا عمتجت

 ماكحا ىف نيملسملا عم نوقفانملاو ناميالاو كرشلا نيب ةلزنم قافنلا - ٦

 نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيل) ةرخالا ىف نيكرشملا عمو .ايندلا
 (امييحر اروفغ هنلا ناكو تانمؤملاو نينمؤملا ىلع هللا بوتيو ث تاكرشلملاو

 . نيتلزنملا نيب ةلزنملا ىهو

 رفك ال ةمعنلا رفك اهب دوصقملاف دحوملا ىلع رفكلا ةملك تقلطا اذا - ٧

 ارافك ىدعب اوعجرت ال)و (رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابسف) باب نم كرشلا

 . (رفك مكحلا ىن ةوشرلارو (ضعب باقر مكضعب برضي

 ٨ - نابجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا »

 ةعافشلا ،نايسق ىهو .ةتباث ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةعافش - ٩

 ماقملا ىهو .ةنجلا نينمؤملا لوخدلو باسحلا ءدبل ةمايقلا موي ى ربكلا
 ىرغصلا ةعافشلاو ملسو هيلع هللا ىلص دمح انيبن هب صتخي ىذلا دومحملا

. تاجردلا ةدايزب نيفوملا نينمؤملل الإ نوكت الو



 ٠ بتكلاو لسرلاب قلخلا ىلع موقت هللا ةجح ۔ .
 ١ عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا ۔ .

 . عيرشتلا ىف مفوصا نم © '
 سايقلاو عامجالاو ةنسلاو نارقلا : ىه ةيضابالا دنع عيرشتلا رداصم

 ناسحتسالاو باحصتسالا لالدتسالا تحت لخديو : لالدتسالاو

 ةملك لالدتسالاو سايقلاو عامجالا ىلع نوقلطي دقو ،هلسرملا حلاصلملاو

 ةنسلاو باتكلا ىه عيرشتلا رداصم نع نوثدحتي امدنع نولوقيف (ىأرلا)
 . عامجالا نوركني مهنا نظف مهنع بتك نم ضعب أطخا كلذ . ىأرلاو

 : لوصالا لئاسم ضعب ىف ةيضابالا ىأر كيلاو
 ىلاعتو كرابت هللا هصنو خسني ملاذا انل عرش انلبق ناك نم عرش ۔ ١

 . عيرشتلا ةهج ىلع انيلع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر وا

 . ةينظ ةجح ىتوكسلا عامجالاو ةيعطق ةجح ىلوقلا عامجالا ۔ ٢

 ىف هب جتحي الف ملعلا ديفي الو لمعلا ديفي ىداحالا ثيدحلا ۔ ٣

 . دئاقعلا

 .. مهريغ ىلع ةجح سيل مهعامجا وا ةنيدملا لها لمع ۔ ٤
 . هريغ ىلع ةجح سيل ىباحصلا بهذم ۔ ه

 نكمي ملو هلمعو ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا لوق ضراعت اذا ۔ ٦
 لمتحي لمعلاو ءانيلا هجوم اساسا هنال ىوقا لوقلاف امنيب عمجلا

 ِ . ةيصوصخلا
 . بجاو وهف هب الا بجاولا متي الام ۔ ٧

ةيضق اذه ىف لخديو نآرقلا صنب تبث مكح ىف سانلل رايخ ال ۔ ٨



 . ميكحتلا

 : لاوقا ةثالث ةباحصلا ةلادع ىف مهل ۔ ٩
 ةبقع نب ديلولاك نآرقلا هقسف نم الا لودع مهلك ةباحصلا : لوالا لوقلا

 . بطاح نب ةبلعثو

 ىفالا ةلوبقم مهلك مهتياورو لودع مهلك ةباحصلا : ىناثلا لوقلا

 . نتفلا ىف ضاخ نمم نتفلاب ةقلعتملا ثيداحالا
 { كلذكف ةلادعلاب رهتشا نم سانلا نم مهريغك ةباحصلا : ثلاثلا لوقلا

 : سمشلا ةعلط ىف ىماسلا لاق . هنع ثحب هلاح فرعي مل نمو

 لدع ليقف ىباحصلا اما

 لصفلاو هرمغ لشم ليقو
 نتفلا نيح ىلا لدع هناب

 نحتميلف هريغك اهدعبو
 ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر نع تردص ىتلا لايعالا - ٠

 .اهيلع مواد هنا تبثي ملوا .اهيلا دعي ملو اهلعف وا ضراع ببسل تادابعلا

 فورظ ى اهب نايتالا نكمي لاح ةعقاو اهنوري اناو ،ةنس اهنو ربتعي ال

نولوقي ال مهف كلذلو ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلاب ءادتقا } طقف ةهباشم



 ريبكتلا دنع ىديالا عفر }ةالصلا ىف تونقلا : ةيتالا لئاسملا ةينسب

 ى ةحتافلا ةءارق دعب نيما ةملكب رهجلا كدهشتلا دنع ةبابسلا كيرحت
 . رجفلا ناذا ىن (مونلا نم ريخ ةالصلا) ةدايز .ةالصلا

 رخالاو ،©بيصم امهدحاف تايعطقلا ىف نادهتجملا فلتخا اذا ۔ ١

 نباو برغملا ةيضاباف ، عورفلا ىف ىا تاينظلا ىف افلتخا اذاو . مثآ ءعیطخ

 رخالا ناو ،نارجا هل بيصم امهدحا نا نوري قرشملا ةمئا نم ةكرب

 بوقعيوباو قرشملا ةيضابا اما . هداهتجا ءازج دحاورجا هلو ءعىطخم

 ىفو . بيصم نيدهتجملا الك نا نو ريف برفملا ةمئا نم ىنالجراولا

 : لاثما 5ةماعلا دعاوقلا ىعارت ةيهقفلا تاعيرفتلا

 . نذا الب ولو ةالصلا هيف زوجت نذاب هيلا لخد ناكم لك ۔

 . هبصغ اتيب نطوي نا بصاغل حصي ال ۔

 . رفسلا ةين ىلع مادام رصقي رفاسملا

 . اهحالصال نكي مل نا ادمع اهدسفي اوهس ةالصلا ضقني ال لمع لك ۔

 . هتصاخل فرعت مل نا عيمجلل نوكت نا ةربقملا ىف لصالا

 . هيلع ىلصي ال هب ىلصي ال ام لك

 . ايلع ال المع بجوت نيلدعلا ةداهش

 . ىضاملا ىنال لبقتسملا ىف عفني نيميلا ىف ءانثتسالا _

 . لماكلا قادصلاو ةدعلا بجوت ةولخلا _

 . هيوبا نم ملسا نمل عبات دلولا

 . هنمث لكاو هعيب مارح هميرحت ىلع عمجم لك ۔

. اهدصاقمب رومالا _



 . كشلاب لوزي ال نيقيلا
 . ةمذلا ةءارب لصالا ۔

 . ركنا نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا

 . ةرصاق ةجح رارقالاو ةيدعتم ةجح ةنيبلا

 . ناعمتجي ال نايضلاو جارخلاو ،نايضلاب جارخلا ۔

 . لازي ررضلاو رارض الوررض ال ۔

 . ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجاحلاو تاروظحملا حيبت تارورضلا ۔

 . حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد ۔

 . ربسيتلا بلجت ةقشملا ۔
 . نايعلاب تباثلاك ناهربلاب تباثلا

 . برقالل تعجر نيبتت مل ةيصو لكو . نايضلا ىفاني ىعرشلا زاوجلا -
 . هثاريم مارحف منغي لام لكو ،هتمينغ مارحف ثروي لام لك

 . هقفلا بتكو لوصالا بتك ىف ةروكذم ةريثك اهلاثماو

 ةيعايتجالا تاقالعلا ىف مهلوصا نم

 اهعمجت مهريغ نيبو مهنيبو مهسفنا ةيضابالا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا

 سانلا) : هلوق ىهو فوع نب راتخملا ةزمح ىبا ةبطخ ىف تءاج ةعئار ةملك

 اكلم وا باتكلا لها نم ارفاك وا ،نثو دباع اكرشم الا ،مهنم نحنو انم

 . نيترقف ىف راصتخاب كلذ ليصفت نكميو (هروج ىلع اميقم ارابج
 ةلودلاو دارفالا نيب ةقالعلا : ىلوالا ةرقفلا

 نوكي نمل اهتلماعم ناف ىضابالا بهذملاب ةمزتلم ةلودلا تناك اذا ۔ أ

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىرجت اهيفلاح نم اهناطلس تحت

٢٢



 اوباجتسا ناف (اولض هب ام) هيف اوفلاخ ام كرت ىلا ىنسحلاب مهوعدت ن ١

 مكح مهيلع ىرجت نا ىلا مهتعد اوعنتما ناو ٥ مهنم تراصو اهنم اوراص

 اوباجتسا ناف . ماكحالا بجاول عوضخلاو ٦ قوقحلا عفد نم ىلاعت هللا

 ةيقبل بجي ام ماكحالاو قوقحلا نم مهل بجوو هيلع مه ام ىلع اوكرت

 . اهبهذم لها نم نينطاوملا

 ٢ مهريغ عسي اك لدعلا اعيمح مهعسي ۔ .

 ٣ اههوجو ىلع تاقدصلاو مئانغلاو ءىفلا نم مهقوقح مهل ۔ .

 ٤ نيملسملا رئاسل بجي اك مهنع ملظلا عفد ةلودلا ىلع مهل ۔ .

 ٥ لهالاو لاملاو سفنلا ىف ةيايحلا قح اهيلع مهل ۔ .

 ٦ مهريغل يك مهماهس مهلف وزغلا ىف اهعم اوكرتشا اذا ۔ .

 مهتاءافك بسح ةلودلا ف لامعالاو بصانملا عيمج اولوتي نا محل _ ٧

 . مهريغ لثم مهتالهؤمو
 ىلا هدريو هعدري ايب بدا قوقحلا نم هيلع بجو امت مهنم عنتما نم ۔ ٨

 . ليبسلا ءاوس
 لحو هلاتق زاج لمعلا ىلا كلذ زواجتو اهيلا اعدو ةنتفلا رهظا نم - ٩

 . همد كفس

 اهيف اورجاو مهدالبب اودرفنا مث ةلودلا ناطلسب اوفرتعا اذا ۔ ٠

 ملام (مهلك ةاضقلا بولسا ىلع ىرجي مادام) كلذ ىلع اوكرت . مهماكحا

 . ةمئاق ةنس وا ةمكحم ةيآل در نكي

 مهلو مهيلع قوقحلا بجاوب موقيو ،مهنيب ىضقي نم مهنم راتخي ۔ ١
. مهلك ةاضقلا بولسا ىلع ىرجم مادام كلذ ىن هلوق عمسيو



 ةجاحلا ىوذو مهئارقف ىن دريو قوقحلا نم بجي ام لك مهنم ذخؤي ۔ ١٢

 . مهنم
 ١٣ مهيلا ترذعا نايصع ةكرحب ةلودلا مهتمهتا نا ۔ .

 مهدنع اركنم كلذ ناك اذا سانلا نيب اركنم نورهظي مهكرت ال _ ١٤

 . اضيا
 نيذلا ةيضابالا ناف ىضابالا بهذملا ريغب ةمزتلم ةلودلا تناك اذا _ ب

 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهعم مهلماعت ىرجي اهناطلس تحت نونوكي
 اموجه نيكرشملا عيمجل لاتقلاو داهجلاو وزغلا ىف اهعم نوكرتشي ۔ ١
 . اعافدو

 ٢ ةيمالسا الود نومجاهملا ناك ولو نطولا نع عافدلاب اهعم نوموقي ۔ .
 ةلداعلا ةيعرشلا ةمامالا نكت ملام .

 وا قح لاطبا ىلع ةدعاسم اهيف نكت ملام لايعالا عيمج اولوتي نا مل _ ٣

 . ةيصعم راهظا

 ىلوتي نا لغتسي نا ىشخي الو .ةوق هسفن ىف مهنم سنأي نملزوب ۔ ٤
 باكترا ىلا رجني ال نا طرشب رخا لمع ىا وا ةرادالاو ءاضقلا لامعا

 . روظحم

 دجاسملا روماك قوقح اهب قلعتت ال ىتلا لايعالا عيمج اولوتي نا مهل ۔ ٥

 . اههباش امو ةحصلاو سرادملاو

 نا هيلعف ! هللا دودح نم دح ةماقا هيف لمع ىاب مهدحا فلك اذا ۔ ٦

. قح كلذ نا دكأت اذا هب موقي



 ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال هناف ،ةيصعم ىف مكاحلا ةعاط زوحت ال ۔ ٧

 . قلاخلا

 قوقحلا عيمج مهيلعو مهل بترتو ،ماكحالا عيمج مهيلع ىرست ۔ ٨
 ةفلاخم تناكولو ةلودلا بهذم ىف اهب لومعم ةيهقف لاوقا ىضتقمب ةرداصلا

 . مهبهذم

 طقسي ال ةلودلا بهذم قفو تردص ماكحا ىلع قوقح نم بترت ام - ٩

 . ةلودلا تريغت ولو
 مالسالا ماكحا مازتلاو ةلادعلا ىلا ةلودلا عم نواعتلا ىف۔رظنلا - ٠

 . بهذملا ىلا ال

 اما }ةرئاج ةلودلا نوكت امدنع ةدراو ةقباسلا تازارتحالاو طورشلا رثكا

 ىن اهعم اوفلتخا ناو نينطاوملا ىلعف بهذم ىاب ةكسمتم ةلداع تناك اذا

 . زرحت نود قفارملا عيج ىف اهعم اولماعتي نا _ بهذملا
 دارفالا نيب ةقالعلا : ةيناثلا ةرقفلا

 : ىلي اميف دارفالا نيب تاقالعلا صخلن نا عيطتسن

 ءانباو ،نيكاسملاو } ىماتيلاو 0 ىبرقلا ىوذو .نيدلاولا قوقح ۔ ١

 اوناك نيقفاوم .اراجف ما اوناك اراربا ، ةبجاو راجلاو ؤ©بحاصلاو ،ليبسلا
 . نيفلاخم وا

 . نيفلاحم وا اوناك نيقفاوم اهباحصا ىلا اهؤادا بجي ةنامالا ۔ ٢

 . عيمجلل بجاو دهعلاب ءافولا - ٣

 . افلاخم وا اقفاوم هتراجا تبجو مهب راجتسا نم ۔ ٤

ريفوتو نمالا قح مهيلع هل هفيسب لزتعملا لاتقلا نع فاكلا ۔



 . ةيايحلا
 ىلع ةالصلاو ةالصلا ىن ةمامالاو .دجاسملاو \ثاربملاو حاكنلا ۔ ٦

 هذه شرباقملاو حئابذلاو " مهنفدو " مهنيفكتو مهلسغو ،نيملسملا ىتوم

 مهبهاذم ىلا رظن نود ةلبقلا لها عيمج اهيف كرتشي قفارمو قوقح اهلك

 . لوصالا ضعب ىنوا عورفلا ىف تفلتخا ناو
 ىغببوا هقلا دودح نم دحب ناك ءاوس -نيملسملا نم همد لح نم ۔ ٧

 ٠هلام ةمينغ لحي ال ۔ نيملسملا لود نيب ةنتفب وا ةمئاقلا ةلودلا ىلع

 . هنع ثاريملا عطق الو هلافطا لتقو هئاسن ىبس الو

 ٨ موصخلا لايتغا زوجي الو فلاخملاب كتفلا لحي ال ۔ .

 ٩ هتءارب ملعي وهو ةلبقلا لها نم دحا فذق دحال لجي ال ۔ .

 اهقلطي ىتح هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ةجوزتم ةأرما جرف لحي ال - ٠

 . ةافولا ةدع وا قالطلا ةدع دقعب مث اهنع ىفوتي وا اهجوز
 راد ىلا نيفلاخملا راد نم جورخلا زوجي الو حتفلا دعب ةرجه ال - ١

 . ةرجهلا داقتعاب نيقفاوملا

 ٢ - هللا نيدب فوم نمؤم لكل قح ( هللا ىف بحلا ىهو ) ةيالولا .

 ٣ - ودع لك ءازا نمؤم لك ىلع بجاو ( هللا ىف ضغبلا ىهو ) ةءاربلا
 ةيصعملا ىلع رصمو رفاكو كرشم نم هلل .

 نيملسملا ةداهشب تبثت نمزلا ىف انوقبس نيذلا نم اهلهال ةيالولا ۔ ٤
 . ةءاربلا كلذكو لودعلا

 . ةبجاو هيلع صوصنملل ةءاربلاو ةيالولا - ه
امناو نيكرشملا ةلماعم هتلماعم زوجت الف اكرشم سيل ةريبكلا بكترم ۔ ٦



 . بتي ملو ارصم مادام رافغتسالا ادع ام نيملسملا قوقح لك هل ملسم وه

 قوقحلا نم مهل نوملسم مه امناو ارافك اوسيل بهذملا ىف مهوفلاخم - ٧
 دحاو ءعىش ىف الا هسفن بهذملا بحاص ىلع ام لثم تابجاولا نم مهيلعو

 . بهذملا لها نم ىنوملل الا نوكي ال هناف رافغتسالا وهو

 مهنيب ىرجنو ةقفنو ةناضحو قالطو حاكن نم ةيصخشلا لاوحالا ۔ ٨

 ايف فرعلا تايضتقمو ةفورعملا ةيهقفلا لوصالا بسح مهيفلاخم نيبو

 . فرعلا ىلا هيف عجري

 ٩ اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا زوب ال ۔ .

 مكحلا اذه امهيلع تبث دقو مجرلا امهدح نانصحملا ةينازلاو ىنازلا - ٠

 . خوسنم نآرقب سيلو ةنسلاب
 ١ ديبأتلا ىلع هيلع تمرح ةأرماب ىنز نم ۔- .
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 ةيضابالا نع تقشنا قرف ©

 .فالخلا ناك دقف . ةيمالسالا بهاذملا ىف اعدب سيل ىضابالا بهذملا

 دحاو لك رصي دقو . اضعب مهضعب عنقي ىتح نوشقانتيف هئاملع نيب عقي

 ددعت كلذ نع جتنيف هقبس نم ءاملعلا دحا فلاخي دقو هيأر ىلع مهنم

 ىف لوالا فالخلا ثحابلا ددحي نا ريسعلا نمو .'ةدحاولا ةلأسملا ىف لاوقألا

 عيطتسي هنكلو ©بهذم لك ىف كلذ رسعي ايك س ةيضابالا نيب ىلوالا ةلأسملا

 فلوخ دقف 9 ىلوالا هروصع ذنم عقاو بهذملا لخاد فالخلا نا مزجي نا

 كلامو ةفينح وبا فلوخ ايك ،هلوق ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم ىفرباج
 مهاوتف ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم ىف ةمئالا نم مهريغو

 فالخ مها نا تالاقملا ىف مهبتكو خيراتلا ىف ةيضابالا بتك نم جتنتسيو

 ۔ هئالمز نم ةثالث لاق دقف ةديبع ىبا دهع ىف ناك ةيضابالا نيب ىدج

 مهدعباف . مهعانقا نم نكمتي ملو ردقلاب ناليغو ةزمح وباو ةيطع مهو

 قرف۔ىلا اومضناف مهنيب ةلصلا تعطقناو مهنم اوئربو مهنع ةيضابالا

 عابتا نم اوناك صاخشا نع ةرابعوهو ايدرف فالخلا اذه ناكو . ىرخا

 عم مجسني بهذم ىلا مهتيعبتب اولقتناف محل رطخ مث نيعم بهذم

 . مهتادقتعم

 فورعملا وباو ۔حلاص نب لهس : مه هذيمالت نم ةعومجم هفلاخ مث

 دمحم نب رمع جر ؤملاوباوزيزعلا دبع نب هللا دبعو فورعم نب بيعش

ةبوتلاو مهلاوقا نع لودعلاب مهعنقي نا عاطتساف ٬لئاسمأىف ىسودسلا



 لاوقالا كلت صخلمو إاهب اوكسمتو اهيلا اوداع هتافو دعب مهنكلو . اهنع

 : ىه
 ١ زوجت ال روحلا ةمئا ءارو ةعمجلا ةالص ۔ .

 ٢ - نوكرشم هيبشتلا مهوي ايب نولوأتملا ةلبقلا لها .

 ىا) ةرفاك كلذب نوكت ال نيلحملا جراخ اهب ثبعي ىتلا ةأرملا ۔ ٣

 . (ةقساف

 فالخلا اذه كلذكو }ةديبع ىبا دهع ىف عقو ىذلا فالخلا كلذو -

 نع ةقشنم قرفوا ةقرف نوكت هنع جتني مل عيبرلا دهع ىف هدعب عقو ىذلا
 الو . ةيضابالا نم ةقرف اهيف لاقيف ةماعلا لوصالا ىفاهل ةعبات ةيضابالا

 ضعب نا رمالا ىن ام لك امناو . نيملسملا قرف مومع ىف ةلخاد ةلقتسم ةقرف

 ۔ ردقلا وهو ةديقعلا لوصا نم ماه لصا ىن اوفلاخ ةديبع ىبا باحصا

 نم ردقلاب لوقت ىتلا قرفلا ضعبب اوقحتلاو ةيضابالا نع اولصفناف
 صاخشاوا صخش ريغت نع ةرابع ىهو .ةيدرف ةكرحلاف . ةلزتعملا
 مهاصقاف لئاسم ىف ةيضابالا اوفلاخ هذيمالت نم اددع نا مث . مهبهذم

 لها سلاجم نع ةديبع ىبا دعب ةيضابالا ةدمعوهو۔ بيبح نب عيبرلا
 لها قاطن نع اوجرخي مل مهنكلو ،ةوسقلاو ءافجلا نم عونب اولموعو ،ةوعدلا
 - ببسلا نايب ىتأيسو بيعش ادعام ۔اعابتا مهل اوذختي ملو ةوعدلا
 ايك اهادع اميف مهلوقب ذخاو .اهيف اوفلاخ ىتلا لئاسملا مهيلع تبسحو

 ىن ايدرف افالخ اوفلاخ اذهب مهف . راثالاو ثيدحلل مهتياور تدمتعا

 , ىضابالا بهذملا عابتا نم اوقبو مهيلع تدر ةددحم لئاسم

 ملف اعيمج ءالؤه اوزواجت دق ةيضابالا نم تالاقملا باتكو نوخر ؤملاو
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 تحضوا ايك ىدرف فالخ مهفالخ نال ةقشنملا قرفلا ىف مهوركذي
 نع تقشنا قرف تس ءاسا نوركذي ؤ كلذ عم مهنكلو . اقباس
 باتك اهبسني ىتلا قرفلا نم تسيل ىه تسلا قرفلا هذهو .: ةيضابالا
 الباتكلا كفلوا نا ىلع لدي امم . مهيلا ةيضابالا ربغ نم تالاقملا

 ىطعن نا عيطتسن انلعلو . مهقرف نعالو ةيضابالا ةقيقح نع ائيش نوفرعي
 : ىلي اميف زاجماب قرفلا هذه نع ةروص

 :راكلنلا ۔ ١

 لوصالا ىن لاوقالا ضعب اهل تذختا مث ضحم ىسايس ةقرفلا هذه اشنم

 اهطبري الو . ةيمالسالا قرفلا نم اهريغك ةزيمتم ةقرف تحبصاف عورفلاو

 ةقرفلا هذه ميعز .,ىضابالا بهذملا ىلع اوناك اهيسسؤم نوك ةيضابالاب
 ىمتسرلا باهولا دبع ةماما ركنا ؛نيدنف نب ديزي همادقوبا هل لاقي لجر

 ١ : امه نيأدبم ىلع ادنتسم عياب ام دعب

 وه نم ةمالا ىنو لضفالا دوجو عم لوضفملل ةفالخلا زوجت ال ۔ ١

 . باهولا دبع نم لضفا

 ال صاخ ىروش سلجم هل نوكي نا باهولا دبع ىلع طرتشا ۔ ٢
 ءانبو ، طرشلا اذه متي ملو ، هيلا عوجرلا نود رمالا نم ءىش ىف ىضقي
 هانركذ ىذلا فورعملا نب بيعش هيلا مضنا دقو ، ةلطاب هتماماف اذه ىلع

 ىلع ةمصاعلا ىلع اومجهف فنعلا ةلحرم ىلا لوقلا ةلحرم زواجتو اقباس
 لتقو مههوجو ىف تدمص ةمصاعلا نا الا !ابئاغ مامالا ناكو .ةرغ نيح

 ىلا فاضا مث هتوعد ىفرمتسا ثيح ايبيل ىلا بيعش رفو ،هسفن نيدنف نبا

 ابا مهذاتسا هباحصاووه اهيف فلاخ ىتلا لئاسملا كلت نيقباسلا نيأدبم
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 لمحت قرشلا نم ىرخا ةيصخش مهيلع درو ىتح هتكرح تطشنو .ةديبع

 مهيلا اهفاضاف يرازفلا ديزي نب هللا دبعوه ةذاشلا تالاقملا نم ةعومجم

 لعل تالاقملا نم مخض ديصر ىلع دمتعي أدبم باحصا راكنلا حبصاو

 : ىلي ام اهرطخا

 . لاوحالا بسح بلقتت هتوادعو هللا ةيالو نا ۔ ٦ ١

 . مهرساب نوملسملا عمتبي ىتح عسي اييف ةجحلا موقت ال ۔ ٢
 ةقولخم هللا ءاسا - ٣

 . ةلأسم نيرشعو افين مهئدابم تغلب دقو

 : ةينيسحلا ۔ ٢

 ،ثلاثلا نرقلا ىف شاع ىسلبارطالا نيسحلا نب دمحا دايزوبا اهميعز

 نب ىسيع اهميعز ةي ريمعلا ىمست ىرخا ةقرف تالاقم عم هتالاقم جزتمتو
 ىلعامهادحا تبسحف اتقرتفا مث ادحاو ناك اهلصا نا ودبي .ريمع

 جزتما طاشن ةقرفلا هذهل ناك دقو . ةلزتعملا ىلا ةيناثلا تبسنو ةيضابالا

 دقو . ةيضابالا ةبراحم ىف ضعبب اهضعب ديات يبرو ىركفلا راكنلا طاشنب
 : ىلي ام اهرطخا لعل ةلاقم ةرشع عضب ةقرفلا هذه تالاقملا باتك ركذ

 ١ - رانو ةنجو داعمو باتكو ين نم هللا ىوس ام ركنا نم كرشي ال .

 ٢ نوكرشم ةمألا قارفأ نم نوئطخملا نولوأتملا ۔ .

 ٣ - ملسو هيلع هئلا ىلص دمحم لهج عسي .

 ؛!ةيكككسلا ۔ ٣

ىلا هملساف احلاص الجر هوبا ناك ىتاوللا كاكسلا هللا دبع اهميعز



 فرتحاو / انونف هنم لانف ملعلا بلطو ميظعلا نآرقلا ظفحف بدؤم
 نيملسملا فلاخف روهظلا بلط ىلع كلذ هارغاف امج الام عمجف ةغايصلا

 رطخا لعلو . كرشلاب هعابتا ىلعو هيلع اومكحو هرذع اهب اوعطق لئاسم ىف
 : ىلي ام وه هتالاقم

 . سايقلاو عامجالاو ةنسلا ركنا ۔ ١
 . ةعدب ةعمجلا ةالصو ناذالا ۔ ٢

 . نآرقلا نم هريسفت فرع ايب الا ةالصلا زوبحت ال ۔ ٣

 : ةبللافنلا ح ؛

 عالطالا عساو املاع ناك ، ىئثافنلا رصن نب جرفوه ةقرفلا هذه ميعز
 ©ترمهات ىف نييمتسرلا ةمئالا ضعب ىلع سرد ءاكذلا داح ايكذ ناكو

 ۔ ةصرفلا هل تحنس املو .هسوفن لبج ىلع ةيالولاب سفنلا ينمي ناكو
 ءاكذ هنم لقا مه نمم هئالمز دحا ىلا ةيالولا هنع تفرص ۔ هنظ بسح

 هكولس دقتني لعجو حلفا مامالا ىلع طخسف ۔ ىري ايف ةءافكو ايلعو

 هنم ةبوتلاو لوقي ايع فكلاب هرمأي هيلا لسراف .هبضغا ىتح هتيصخشو
 ةلودلا طالب ىلا لصو ىتح فطلتو قرشملا ىلا لحرف باقع هلان الاو

 صخشل هتاداقتنا نع فكو داعف هعماطم نم ائيش ققحي ملو ةيسابعلا

 : ىلي ام لعلف اهما هؤارآ اما هكولسو مامالا

 . بالل خالا نم ثا ريماب قحا قيقشلا خالا نبا نا - ١

 دهش نم ىلعو كلذ لجال هعاب اذا هلام عيب ضمي ال عوجلاب رطضملا ۔ ٢
 ُر هت

٢ ةعدب اهنا لاقو ةعمجلا ى ةبطخلا ركنا . ٠



 :هيثرفلا ۔ ه

 عساو ملاع "حلفا نب بوقعي نب ناييلسوباوه ةقرفلا هذه ميعز
 لاوقاب لئاسم ةدع ىف ىتفا ،ءاملعلاب ةرهدزم ةرتف ىف روهظلا بحي عالطالا

 لعلو هسفن هدلاو هيلع اسقو هرصع ءايلع هافجف ةيضابالا نم دحا اهب لقي مل
 : ىتأي ام وه هلئاسم مها

 ١ ماعط نم هيف خبط امو همحل لوكأملا ناويحلا ثرف ةساجن ۔ .

 ٢ - نينجلا لكا ميرحت .

 ٣ حبذملا لسغ دعب ولو قورعلا مد ميرحت ۔ .

 ٤ ضئاحلاو بنجلا قرع ةساجن ۔ .

 ٨۔ :ةيفلخلا

 ايلاو هدلاو ناكيرفاعملا باطخلا ىبا نبا حمسلا نب فلخ وه اهميعز

 تاعامج عرساف ىفوتف ايبيل نم ىبرغلا حانجلا ىنلع ىمتسرلا باهولا دبعل
 ةلودلا زكرم ىلا عوجرلا نود هيبا ناكم ىلوتي نا هنم اوبلطو هيلا سانلا نم

 لازتعاب هرماو ةيالولا هذه ضفر مامالا ىلا ربخلا غلب الو فرصتي ادبو لبقف
 نلعاو مامالا رمال بجتسي ملو كلذل بضغف . هريغ ايلاو نيعو ةيالولا رما

 سانلا نم ريبك ددع اذه هيأر ىلع هعباتو رئازجلا نع ايبيل لالقتسا

 ىهتناف ةيزكرملا ةلودلا هيلع تبلغت ىتح ةليوط ةرتف هتكرح ترمتساو
 ايبيل لاصفنا زاوجب مهلوق ادع ام أدبم وا ىأر ىا ةقرفلا هذهل سيلو هرما

 . مكحلا ىن رئازجلا نع
 ىف لمأتلابو ملعن اميف ةيضابالا نع تقشنا ىتلا قرفلا لك هذه

: يلي ام انل حضتي ةفلتخملا اهعامضوا



 وهف فورعملا نب بيعش ىقيقحلا اهماما نيملسملا قرف نم ةقرف راكنلا ۔ ١

 ةيضابالا نع تقشنا ناو ىهو اهتاراعشو اهئدابم اهل ةينيد ةقرف اهلعج ىذلا
 نا ىغبني ةلقتسم ةقرف تراص اهنا الا ةضحم ةيسايس ةكرح ىف لعفلاب

 . ةماعلا ةيمالسالا قرفلا نمض بسحت

 عامجالاو ةنسلل امهراكناب مالسالا .نع اتجرخ ةيكاكسلاو ةينيسحلا ۔ ٢

 بوجوو .رانلاو ةنجلاو ةكئالملاو ءايبنالاو لسرلاب ناميالا بوجول امهراكنا وا
 تبن ناو ناتقرفلا ناتاهو . ملسو هيلع هتنا ىلص دمحم انديس ةفرعم

 ىن اطتشاو هنع اجرخ دق ايهنا الا ىضابالا بهذملا ىلع رسا نم امهاييعز

 نعو ايهنع ظحالي نكلو ! ايسايس اببس ايهجورخل ملعن الو . جورخلا
 نيب حجرأتت تيقب ىتلا ةذاشلا تالاقملا ضعب اوقنتعا يهنا اضيا راكنلا

 ةماعزلا بالط ضعب اهضعبب وا اهب لوقي ىتلاو . نيملسملا فئاوط
 نيذلا صاخشالا كتلوا اهيلا بهذي يبر لب كانه وا انه روهظلا بح وا

 ضنفرلل ةليسو هنوذختي ءىيش ىا نع نوثحبي مهتاعمتجم ىف ءاقبلا نوضفري
 مث اهنم ايهل عقو ام كاكسلاو دايز وباو بيعش طقتلا ساسالا اذه ىلعو

 ريغ رثا ىا اهل قبي ملف تفتخا مث عباوزلا روهظ ترهظ ىتلا مهقرف اونوك

 . اهنع اهموصخ هنود ام

 امه امناو نيتيغاب نيتئف الو نيتينيد نيتقرف اتسيل هيثرفلاو هيثافنلا ۔ ٣
 ىف ةيضابالا ءايلع نم نيملاع دحال لاوقاب تذبخا سانلا نم تاعومجم
 لاوقالا كلتب لمعلا نا ىلع بهذم لك ىف ريثك اهلاثماو عورفلا ىف لئاسم
 . طقف بتكلا ىف ةنودم لئاسملا كلت تيقبو اهباحصا تومب ىهتنا دق

ةيغاب ةئف اهنا اهيف لاقي ام ىصقاو 0 ةينيد ةقرف تسيلف ةيفلخلا اما ۔ ٤



 تهتنا دقو .اينيد اماما سيلو ىسايس ميعز اهسأري ةيمتسرلا ةمامالا ىلع

 تهتنا دقل . ثادحالا حرسم ىلع اهتكرح ءاهتناب اضيا ةعومجملا كلت

 لجس امالا اهنم قبي ملو ةيضابالا نع تقشنإ اهنا ليق ىتلا قرفلا كلت لك

 نيب احضاو ازيح ألمت اهئاملعو اهبتكب ةيضابالا تيقبو اهريغ بتك ىف

 . ةلدتعملا ةيمالسالا بهاذملا

 ىف ةيضابالا تالاقم صيخلت ءانثا هنا ميركلا ءىراقلا كردي نا بحاو

 ةبحتانلا ةذاشلا لاوقالا ضعب تلمها دق ااهل تضرع ىتلا بناوجلا عيمج

 هيبان ةملك وا .هيمدق نم دعبا ىري ال دماج هقفتم رظن ىف روصق نع

 لعفنم نم تقلطنا ةضيرع ىوعد وا ،ىدعتلا هبضغا قنحم نع تردص

 { ةيضابالا نم ةذاشلا فقاوملا وا تايلكلا كلت تضفرف . ىدحتلا هراثا

 شاقنلا تالاجموا .خيراتلا ثادحا نم اهعقاوم ىف ركذت تيقب ناو

 نسحا ىلع ىهو .نامزالا نم نمز ىن ةايحلا هب ترج عقاو ىلع دهاوشك

 اوسا ىلعو طقف اهيلئاق رظن ةهجو لثمت ةيدرف ءارا نع ديزت ال ضورفلا
 اهاوط مث اهتاببسم عم تبهذ لعف در وا لاعفنا ةكرح نع ديزت ال ضورفلا

 . ريثك بهذم لك ىن اهلاثماو ىوط اميف خيراتلا

٢٥



 ةيمالسالا بهاذملا نيب ةيضابالا ناكم ©

 بهاذملا نم هريغ ىلا ةبسنلاب ةمدقتم ةرتف ىف ىضابالا بهذملا أشن

 ىهف اهب أشن ىتلا ةقيرطلا اما .خيراتلا ثيح نم اذه ." ةيمالسالا

 بالط نم ددع هيلع عمتجم (نيعباتلا رابك دحا وه ةيضابالا ىلا ةبسنلابو)

 ،دالبلا ىف ليصحتلا دعب نوقرفتي مث هنع نوذخأيو هسلجم نومزتلي { ملعلا

 كولسلا ىف هبولسا سفنل ذختي . مهذاتسا فقوم مهنم نوقوفتملا فقيف

 لايجالا عم ةيلمعلا لقتنت مث . هيأرو هتياور هبالط هنع لقنيو سيردتلاو

 ىضم عم بستكت ءارآو راثآ نم هظفح ام قباسلا ليجلا نع لقني ليج لكو

 .ةروصلا هذه دادزتو انايحا سيدقتلا ةجرد غلبي مارتحالا نم ائيش نمزلا

 : . مايالا عم ربكتو

 ناو بهاذملا عيمج اهنع تأشن ىتلا ةيبيرقتلا ةروصلا ىه ةروصلا هذه

 مهنمو" نيعباتلا نم لوالا ليعرلا نم ناك نم مهنمف ةمئالا ةنمزا تفلتخا

 نم مهنمو .ةثلاثلا ةجردلا ىف ناك نم مهنمو ،نيعباتلا ىعبات نم ناك نم

 . باهولا دبع نب دمحمكو هيميت نباك ريثكب كلذ نم دعبا ناك

 نم ددع ديز نب رباج سلجم رضحي ناك دقف ةيضابالا ىلا ةبسنلابو

 نباو ١ بوياو . هداتقك ،هريغ نعو هنع ذخأي نم مهنم ،ءايكذالا بالطلا

 هنع ذخأي نم مهنمو ،صيوح نب ميمت رذنملا ىباو ،جرعالا نايحو .رانيد
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 6 ملسم.ةديبع ىبأك .هسلجمب صتخي داكي وا هريغ نع ذخأي امم رثكا

 نمو ضآبا نب هللا دبعو \بيبح نب عيبرلاو ،ناهدلا حون ىباو ،مايضو
 نوئشلاب ليصحتلا دعبو ليصحتلا ءانئا لغتشي ناك نم بالطلا ءالوه

 ةلودلا ماكح عم اهتاحراطمو ةيسايسلا لئاسملاب لغتشا نم مهنمو ةماعلا

 مهنمو؛رضابا نبا هللا دبعك فيسلا لامعتسا نود ةملكلا ناديم ىف ةيومالا

 حلاص حون ىباو ةديبع ىبأك ةمامالا ناكم ذخاو سيردتلل سلج نم

 :ااوفنع ىف ةكرحلا هذه تناك امو هيف صصختو رودلا سفنب ماقو ،ناهدلا
 افوخ ءاملعلاو ةمئالا عيمج ىلع ةطلسم اهفويس تناكو ةيومالا ةلودلا ءانب
 ناكو اهنع جورخلا ىلا سانلا اوعدي وا ءاهيلع راكنالاب اورهجي نا مهنم

 ريغ نيعباتلا رابك نم مهريغو ديعسو نسحلا هئالمزك هسلاجم ىفرباج

 اهرودب تاطلسلا تناكف .دقنلاب هنولوانتي ام اريثكو عضولا نع نيضار
 .قانخلا مهيلع قيضتو ،ةدشورذحو ةظقي ىف مهذيمالتو مه مهبقارت
 دقو سانلا ىلا برستي نا مهدقنل حمست ال نا ةليسو لكب لواحتو

 نمض مهتربتعاو فرطتلا ىلا مهتبسنف رمالا ةيادب نم كلذل تطاتحا
 ۔ ةنايخلاب وا ةلامعلاب مويلا ىمسي ام هبشت ةيجراخلا ةمهت تناكو . جراوخلا
 وا هنم صلختلا داري نم لك ىلا ةلوهسب هجوت طباوض اهل سيل ةيلمع
 . موزللا دنع لغتستو هطاشن فاقيا وا هنم ماقتنالا

  

 وهو هلابت ةكرعم ىف لتق هناو دمحم نب ناورم مايا ىف جرخ هقلا دبع نا نوبجي تالاقملا باحصاو نيخرؤملا نم ريلك )١(
 نلا رباج نم زبكا وهو كلملا دبع مايا رخاوا ىف ىنوت ةيضابالا هيلا بست ىذلا ضابأ نب هلل دبع نال ىخيرات اطخ

 ةيمللاو ةيومالا ةلودلا دنع ىسايلا ناديملا ىف اروهظ رثكا ناك هنأل هبلا بهذملا بنو ىأرلاو بهذملا ىف هل عباتو

. اهنم



 ثللام مامالا اهنم ملسي مل ايك ديز نب رباج مامالا اهنم ملسي ملف كلذلو

 تسمحت مهناب مهراعشا وه ةمهتلا هنه ةعاشا نم ضرفلا ناكوه,رسنا نب

 ىف دوجوم وه تاطلسلا نم مهعم ذختي فقوم ىا ري ربت ناو ةبقارملا
 , مكحلا ةزهجا نم ىلمع ديكأت ىلا الا جاتحي الو سانلا ناهذا

 ىركفلا بناجلا ىلا انهبجتاو ثحبلا نع اجراخ بناجلا اذه انكرت اذاف

 أشن ايك أشن ايمالسا ابهذم ىضابالا بهذملا دجن فوس انناف { ىكولسلاو

 ضعب نع اهضعب ذخأي تاقبط هئاملعو هتمئاب ةيمالسالا بهاذملا نم هريغ

 هراتخا ىذلا هاجتالاب ةفاقثلا ةمدخ ىف ةيلمعلا هدوهج أدب دقو 9 مويلا ىلا

 هقفلاو ثيدحلا ىف تافلؤم هل تنودو ىرخالا بهاذملا رثكا أدبت نا لبق
 ىلع ةساردلا ىف احيسف اناكم اه تدجو ىتلا بهاذملا ضعب أدبت نا لبقو

 )١( ةحفص ىناثلا غزجلا دربملا سابعلا ىبال لماكلا ىف ءاج ١٥٩ ىلي ام :

 نب جاجحلا ىلوم ملم ىبا نب ديزي ناكو جراوخلا ىأر ىري ناك دوراجلا نب رذنلا نا ىوري ه
 ءاهقفلا نم ةدع ناكو .هاري قارعلا ناويد بحاص نمحرلا دبع نب حلاص ناكو .هاري فسوي

 ركذي ناك 6 ىنيدملا سنا نب كلام ىن كلذ لاقي ناكو . سابع نبا ىلوم ةمركع مهنم إهيلا نوبلي
 نسحلا ديعس وبا اماف .رفعالا ديرثلا ىلعالا اولتتقا ام هفاو : لوقيف ريبزلاو ةحلطو ايلعو انايثع

 « مهيأر ىري الو ةموكحلا ركني ناك هناف ىرصبلا

 : ىلي ام ٧٦١ ةحفص سماخلا ءزجلا ديدحلا ىبا نبال غالبلا جهن حرش ىف ءاجو

 فطق مهنا : ماللا هيلع نينمؤملا ريمأ لوق قدص مهب مت يذلا جراوخلا ىأرب نيروهشملا نمو ه

 © هيقفلا ىحبصالا سنا نب كلامو . سابع نبا ىلوم ةمركع ؟سانلا تارارقو لاجرلا بالصا ىف
 ىلعالا اولتتقا ام هللاو لوقيف ريبزلاو ةحلطو ناهثعو ماللا هبلع ايلع ركذي ناك هنا هنع ىوري

 نم ىأرلا اذه ىلا بني نممو ه : ىلي امرطسا دعب ردصملا سفن ىف لوقيو « زفعالا ديرشلا
 دبع نبال ديرفلا دقعلا باتك تئش نا عجار . هدهاجمو رانيد نب ورمعو كديز نب رباج فللا

. ;. امهريغو ىناهفصالا جرفلا ىبال ىناغالا باتكو هبر



 نم ةلمج عضا نا عيطتسا ةيتالا طاقنلا ىفو . هيلع تراس ىذلا جهمملا

 اهتسارد دعب ميركلا ءىراقلا ددحي نا نكمي ىتلا ةضيرعلا طوطخلا

 . ةيمالسالا بهاذملا نيب ةيضابالا عضوم اهنم قحتلاو

 هدئاقع ف ىمالسالا نيدلل ىساسالا ردصملا نا ةيضابالا ىري ۔ ١

 : هنم ائيش ركنا نم ناو ميركلا نآرقلا وه اينا هقالخاو هتالماعمو هتادابعو

 . دترم وا كرشم وهف افرح وا ةيآ وا ةروس

 ةحيحصلا ةنسلا وه اينا ىمالسالا نيدلل ىناثلاردصملا نا ىريو - ٢

 لمعلا بجويو ملعلا ديفي ةلالدلا ىعطق اهنم رتاوتملا تاجرد ىلع ىهو
 نم فعضاوه ضيفتسملا وا ةنسلا نم روهنملاو نآرقلل ركنملاك هركنمو
 ما ةيعطق هتجح له اوفلتخاو لمعلا بجوي وهو ىداحالا نم ىوقاو رتاوتملا

 لسرملاو لمعلا بجوي ةلالدلا ىنظ ةنسلا نم ىداحالاو . نيلوق ىلع ةينظ

 ىباحصل ناك اذا لمعلا بجوي هنا الا ىداحالا نم فعضا ناك ناو
 . ىعبات وا

 ةفورعملا طورشلا ىفوتسا اذا عامجالا وه ثلاثلا ردصملا نا نوريو - ٣

 عامجا عقو هنا نوريو ةيعطق هتيجحو قسف هنم جورخلاو نييلوصالا دنع
 ىلا لقنيو رصع لك ىف عقي نا نكمملا نم هناو ىتوكسلاو ىلوقلا هيمسقب

 . ةربتعملا طورشلاب سانلا
` 

 بتك ىن ةفورعملا سسالا ىلع سايقلا وه عبارلا ردصملا نا نوريو ۔ ٤

 . لوصالا

 نومتهيو ةفلتخملا هعاوناب لالدتسالا وه سماخلا ردصملا نا نوريو _ ٥

 رابتعا ىلا ةبسنلاب ةيضابالا نوكي ايبرو اصاخ امايتها ةلسرملا حلاصملاب

 . ةيكلاملا دعب ةيناثلا ةجردلا ىف ۔ ةلسرملا حلاصملا

_-٢٩_



 :دناقعلا

 ثالثلا لمجلاب رقا اذا الا ايلسم نوكي ال ناسنالا نا ةيضابالا ىري

 ناو هلوسرو هدبع دمحم ناو هل كيرش ال هدحو ةلا الا هلا ال نا دهشف
 نم ثالثلا لمجلا هذه هيلع لدت امو هللا دنع نم قح هب ءاج ام

 . تاليصفتلا

 ههبشي الف قلطملا هيزنتلا وه ىلاعتو كرابت قلاخلا ىف مهتديقع ساساو

 ةيوبنلا ةنسلا ىفوا ميركلا نارقلا ىف ءاج امو قلخلا نم ائيش هبشي الو
 هيبشتلا ىلا ىدؤي الو ىنعملا ديفي ايب لو ؤي هناف هيبشتلا مهوي امم ةرهطملا

 ءايسالا هل نوتبثيو هيبشتلا مهوي ايب ىلاعت هفصو نع دعبلا لك نودعتبيو
 . هسفنل اهتبثا ايك ايلعلا تافصلاو ىنسحلا

 :ردقلا

 نم هنا هرشو هريخ ردقلاب ملسملا نمؤي ىتح متي ال ناييالا نا نولوقي

 ناسنالا نم باستكاو هللا نم قلخ ناسنالا لاعفا ناو ىلاعتو كرابت هللا

 ناسنالا نأب لوقي نم ىأر نع نودعتبي ايك هربجملا ىأر نع نودعتبيو
 . هلاعفا قلخي
 : ةريبكلا بكترم

 امهريغو ديز نب رباجو يرصبلا نسحلا ىأر ةريبكلا بكترم ىف نوري
 قفانم وه نولوقي ايناو جراوخلا نع لاقي ايك كرشلاب هيلع نومكحي ال

 ةنجلا لخدي نا اهيلع هرارصاو هتيصعم لاح ىف ةريبكلا بكترمل نكمي الو

 اذه ىف جراوخلاو ةيضابالا نيب تماق امنا تاموصخلا فنعا لعلو بتي مل اذا

. خيراتلا رداصم هلوقت ايبسح قرزالا نب عفان اهراثا ذنم عوضوملا



 : هقفلا

 لها نيب عقت ىتلا ةحيرشلا ىف ناك ايبر بابلا" اذه ىف ةيضابالا ناكم

 بهذملا نا مغرو ىرخا ةهج نم ةيفنحلاو ةهج نم هلبانحلاو رهاظلا
 هغلب ىذلا بهذملا ىلا ىأرلا عم بهذي مل هنا الا قارعلا ىف أشن ىضابالا

 نا ميركلا ءىراقلا فرعي نا ةطقنلا هذه حاضيال ىفكيو ةلزتعملاو ةيفنحلا

 ةنسلا لاجم ىف ميركلا نآرقلا دعب ةلدالا ثيح نم دمتعي ىضابالا هقفلا

 ةباحصلا لسرم ىلعو ىداحالا ىلعو ضيفتسملا وا روهشملاو رتاوتملا ىلع

 ناك ولو ثيدحلا بناج حجر سايقلاو ثيدحلا ضراعت اذاو نيعباتلاو

 ليلد همداص اذا ىداحالا ثيدحلا دري الو ، ةقباسلا ةقبطلل السرم وا ايداحا

 ىلع ةلسرملا ةحلصملاو باحصتسالاو سايقلاب نولوقيو . ىعطق
 . هقفلا لوصا بتك ىف ةفورعملا ةليوطلا تاشقانملاو ليصافتلا

 : كولسلا

 مالسالا اهب رما ىتلا قالخالاو كولسلا عاونا عيمجب ةيضابالا كسمتي
 : كلذ رهاظم نمو

 اهنيب ىتلا دودحلا ىف بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا نا نوري - ١

 . فيرشلا ثيدحلا

 ةاصعلا ضغبو مهتعاط لجا نم هللا ىف نيملسملا ةبحم نا نوري - ٢

 بجي ةبحملا هذه ناو ملسم لك ىلع بجاو مهتيصعم لجا نم نيرفاكلاو

 ناو لامجالا ىلع نكامالاو ةنمزالا عيمج ىف هللا ءايلوا عيمج ىلا هجوتت نا

 لماعتي ناو ىضم نمم ةفصلاب وا مسالاب هلل مهتيالو تتبث نم ىلا دصقي

نم أربي نا بجي يك ساسالا اذه ىلع مهفرعي نمم نيرضاحلا عم



 ناو . لامجالا ىلع اذكه ةنكمالاو ةنمزالا عيمج ىف ةاصعلاو نيرفاكلا

 نمم نيرضاحلا عم لماعتي ناو ةفصلاب وا مسالاب فرع نم هتءاربب دصقي
 نم مهلاوحا فرعي ملو هنامز ىف مهفرع نم اما ساسالا اذه ىلع مهفرعي

 ىتح مهنم أربي الو مهالوتي ال مهيف فقي نا هيلع بجيف ةيصعملاو ةعاطلا

 ةيصخشلا ةفرعملاك نيقيلاب الا مزلت ال ةءاربلاو ةيالولا نال نيقيب مهفرعي

 . نبقيب الا لطبت الو نيلدعلا ةداهش وا

 ائيش ادع ام تابجاولاو قوقحلا ىف نوواستي نيملسملا عيمج نا نوري ۔ ٣
 ىا ىلوتملل صاخ قح هناف هب قلعتي امو ةنجلا ريخب ءاعدلا وهو ادحاو

 ريخب ءاعدلا اما هتعاط ببسب ةيالولا قحتسي ىذلا هنيدب ىفوملا ملسملا

 لوقك ةرخالا ريخ ىلا ايندلا ريخ نم ناسنالا لوحب ايب كلذكو ايندلا

 كاده وا }احوصن ةبوت هتلا كقزر ةماقتسالا نع فرحنم هنا فرعت ناسنالا

 قح هلك اذه ناف ةفيظولا بتارم ىف كاقر وا ةيفاعلاو ةحصلا تقزروا هللا

 . ةاصعو ةاقت نيملسملا نم دحا لكل زئاج

 ةعيرشلا ماكحاب ةكسمتم ريغ ةرئاج ةمكاحلا ةزهجالا نوكت امدنع ۔ ٤

 اهمكح تحت اوقب اذاو اهنع جورخلاو اهمكح تحت ءاقبلا نيملسملل زوجي
 ىلع اهماكحا ذفنت تناك اذاو هللا ةيصعم ريغ ىف ةعاطلا مهيلع بجت هناف

 نم اهيلع بترتي ايب مهيلع ةذفان اهماكحا ناف مهل فلاخم بهذم ىضتقم

 . ىمالسا بهذم ةقباطم ماكحالا كلت تمادأم تابجاوو قوقح

 ىلع ةناضحلا ىف بالا بناج نوبلغي ةيضابالا نا كلذل لاثم برقاو

 رثكاو مالل ةدجلا نم ةناضحلاب ىلوا بالل ةدجلا نا نو ريف مالا بناج
بناج حجري بهذم قفو مكحت تناك ناف سكعلا ىرت ىرخالا بهاذملا



 اوذفني نا ةلودلا كلتل نيعضاخلا ىضابالا بهذملا عابتا ىلع ناف مالا

 دجلا نا ةيضابالا ىري كلذكو مهيلع جرح الو هيلع بترتي ايب مكحلا اذه
 { هعم اومستقي نا ىرت ىرخالا بهاذملا ضعبو ثاريملا نم ةوخالا عنمي

 نا ةيضابالا ىلع ناف ريخالا ىأرلا بهذم ىلع مكحت ةلودلا تناك اذاف

 . مهيلع جرح الو هوذفني ناو مكحلا اذهب اولبقي
 نيب ةيضابالا ناكم ةفرعمل ةيفاك ةضيرعلا طوطخلا هذه نا بسحا

 ةلدالا عوضوم ىف فرظطتي.مل لاح لك ىلعوهف .ةيمالسالا بهاذملا

 رخالا بناجلا ىلا فرطتي ملو ةجح فعض ايهم رثا لك ربتعتيف ةيعرشلا

 . سايقلاب ةنسلا دريف

 دودح ىف قيضلا قافتالا ربتعيف عامجالا عوضوم ىف فرطتي ملوهو

 ملو ةجح ۔ ةنيدملا وا نيمرحلا وا نيعم نطوك ۔ ناكملا دودح وا بهذملا

 وا هتابثا وا ،هناكما وا عامجالا ةيجح ىفنيف ىناثلا بناجلا ىلا فرطتي

 عم ةباحصلا دهع ىف ىتوكسلاو ىلوقلا هيمسق الكب هعوقوب ملسو هعوقو
 ىف دودحملا عامجالا نا ىأرو . ةعاسلا مايق ىلا رصع لك ىف هعوقو لامتحا

 ةوق هل سيلو نيعمجملا ىلع ةينظ ةجحومه دلب و٢نيعم بهذم قاطن
 . عامجالا مسا ال قافتا مسا لهجي نا ىغبنيو عامجالا

 ىفوتسا اذا ايعرش اليلد هرابتعا عنميف سايقلا عوضوم ىف فرطتي مل وهو
 . نصنلا هب دريف رخالا بناجلا ىلا فرطتي ملو هطورش

 عوضوم ىف فرطتي ملو ةلسرملا حلاصملاو باحصتسالاب لالدتسالا لبقو

 ام ىفن ىف عقيف ىناثلا بناجلا ىلا الو هيبشتلا ىف عقيف بناج ىلا ةديقعلا

. ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هل هتبئا وا هسفنل ىلاعتو كرابت هللا تبثا



 نا لوقي ىتح ةيبلسلا بناج ىلا ليميف ردقلا عوضوم ىف فرظطتي ملو
 بناج ىلا ليميوا لساغلا ىدي نيب تيملاك وهو هلايعا ىلع ربجم ناسنالا

 بكترم عوضوم ىف فرطتي ملو هلاعفا قلخي ناسنالا نا معزي ىتح باجيالا

 نيذلا ةئجرملا فقوم فقي ملو كرشلاب هيلع مكحي نم قفاويف ةريبكلا
 أدبم ىلع هحتافم مه نوكلمي قدنف اهناك ةاصعلل ةنجلا باوبا نوحتفي

 . (ةيصعم ناميالا عم رضت ال)

 بهذملا اهيلع ىنب ىتلا سسالا ميركلا ءىراقلا فرع دقو نالاو
 نا عيطتسي هب ريسي ىذلا كولسلاو اههجتي ىتلا تاهاجتالا وا ىضابالا

 هسفن نع دعبي ناو . ةيمالسالا بهاذملا نيب اقيض وا اعساو ازيح هل ررقي .
 نم ةفلتحم فورظ اهعضو ىلع نواعت ىتلا ةعشبلا ةمتاقلا ةروصلا كلت

 . مهفلا ءوسو بصعتلاو ةسايسلا

 رمعم ىحي ىلع
 ١٩٧٩/٨/١٢

٤ا٤-



 ثحبلا عج ارم

 ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا

 خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا

 ةيضايرلا راهزالا
 ىبرعلا حتفلا خيرات

 ىمالسالا نيدلا ىف ريصبتلا

 نايعالا ةفحت

 ةاقتنملا رهاوجل

 لينلا نتم ىلع ىلكاب ىشاوح
 ناهربلاو ليلدلا
 تانايدلا

 تالاؤسلا

 نيئدتبملاو ةماعلا ملس
 بيبح نب عيبرلا حيحص حرش

 ةغالبلا جهن حرش
 خئاشملا تاقبط

 سمشلا ةعلط
 اهحورشو ديحوتلا ةديقع

 ملكتي خيرات نايع
 قرفلا نيب قرفلا

 رمعم ىحي ىلع
 رمعم ىجي ىلع
 ىنورابلا اشاب ناييلس

 ىروازلا دمحا رهاطلا

 ىنييارفسالا رفظملا وبا

 ىلاسلا نيدلا رون
 ىداربلا مساقلا وبا

 رمع نب نمحرلا دبع ىلكاب

 ىنالجراولا بوقعي وبا

 ىطوشلملا نيروغبت

 ةقيلخ نب نايثع ورمع وبا

 ىنورابلا ىحي نب هللا دبع

 ىلاسلا نيدلا رون
 ديدحلا ىبا نبا

 ىغيجردلا سابعلا وبا
 ىماسلا نيدلا رون
 نيفلؤملا نم ددع

 فاسع ىجانو ىماسلا دمحم

ىدادغبلا رداقلا دبع
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