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 لاذلا
 رانملا بكرم :عيزوتو رشن

 رئازجلا _ زيمحلا

 2ه/٥2011
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 اذإق ،ابيرقت ةملك 5540 باتكلا اذه 2 تاملكلا ددع

 تنتاق :ةملك 170 ةدحاولا ةقيقدلا 2 كتءارق لدعم ناك

 .باتكلا اذه ةءارق ءاهنإل طقف ةقيقد 32 ىلإ ةجاح

 ..انعفني امب انتاقوأ ءلم ىلع يخا صرحنلف
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 ةيص الا ةسرمدملا تاماهسإ

 ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ

مورك ومح نب دمحا ذاتس ر





 رفغَيَو هت 2 ن ينوُعبتاَق هللا نوبحت متنك نإ لق
 ۔ ٨ و ے ُ ۔ذ .دإ جم , دم

 لوسرلاو هنل هللا أوميِطا لق ًميح > ز روفغ هللاو مكبونذ مكل

 4ةريرفاكلا ر ًال هنلا َنإَق أوآوَت نإق

 [32 .31 :نارمع لآ]

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هغلبي ىتح هظفحف اثيدح انم عمس ا٤رما هللا رضن»

 برو كنم هقفأ وه نم لإ هقف لماح برف هريغ

 .اهيقفب سيل هقف لماح

[2656 :يذمزتلا]





 .م ب ؟ - و

 ٩ ٨ ! ٠ ( ۔ ٥ ٩

 ٥٠

 هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا هلل دمحلا

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع

 ةنامألا ىدأ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انبيبحو انيبنو

 نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو ..اريرقتو العفو الوق ةمألا حصنو

 هيلع هللا اودهاع ام اوقدص ..هدعب نم ةديمحلا ةريسملا اولصاو

 مهتانامأل مه نيذلا ءايفوألا نيعباتلاو ..اليدبت اولدب امو

 .دعبو ..نيدلا موي ىلإ نوعار مهدهعو

 :ماركلا نوثحابلا ةبلطلا ةوخإلا اهيأ

 ميظعلا فرشلا ل .. هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
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 عمجت يتلا ةميركلا ةيملعلا تاحفصلا هذه مكل مدقأ نأ

 ."ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ يف ةيضابإلا ةسردملا تاماهسإ" :عوضوم

 لوانتي اهعوضومو. اييظع فرشلا اذه نوكي ال فيكو

 سرادملا نم ةسردم يف ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلل يناثلا لصألا

 يضابإلا بهذملا ةسردم يهو مالسإللا ين ةقيرعلا

 :ةيلاتلا ةطخلا ترتخا عوضوملا ضرعلو

 اهتيمهأو ةيضابإلا دنع ةنسلا نع :لوألا ثحبملا ه

 تامدخلاو هدنسمو بيبح نب عيبرلا :يناثلا ثحبملا ه

 هيلع ةيلاوتملا

 ةيضابالا دنع ةياورلا بتك : ثلاثلا ثحبملا ه

 اهمولعو ةنسلا يف تاسارد : عبارلا ثحبملا ه

 دنع ةنسلا نع ةيدقن تاسارد :سماخلا ثحبملا ه

 اهحرشو ةيضابإلا

 ةمتاخ ه

  

 



 ىسفن نمف هيف تأطخأ امو ىلاعت هنلا لضفبف هيف تبصأ ايف

 يبسح وهو قيفوتلاو نوعلا دمتسأ هللا نمو .. .ناطيشلا نمو

 .مكيلع مالسلاو . .ليكولا معنو

 مورك دمحأ جاجحلا :ملقب

 رئازجلا = ةيادرغ - فطعلا = ناوريإ راد

 م2011 ربمنبس 3 /ه1432 لاوش 25 :ةعمجلا



 لوألا ثحبلا

ةيضابإلا دنع ةنسلا ىلإ لخدم



 :ىض ابالا بمذالاب ةيرعت ةمدقتم -1

 ينغتست ال ىتلا ةيمالسالا سرادملا نم ةسردم ةيضابإلا

 تادابعلا يف ةيساسأ رداصمك عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نع

 ال يتلا تايعجرملا ربتعت يهف ،ةديقعلاو قالخألاو تالماعملاو

 مامإلا اهسسأ دقو ..ليلد نم اهدنع حص اسح اهنع ديحت

 ةرصبلاب يرجهلا لوآلا نرقلا يف ينايعلا يدزألا ديز نب رباج
 .قارعلا يف

 : ةضابإلا ةديقع ىق ةنسلا -2

  

 اممو ..ديحوتلا ةديقع صوصن يف ظفحت ةديقع ةلدألا هذهو

 :ةديقعلا بحاص لوق كلذ ىلإ ريشي

 :لاق مث ."يأرلاو ةنسلاو ليزنتلا :ةثالث نيدلا لايك"

 ةعبرأ اهنم اوراتخاو ةريثك اهوجو اهنم اوجرخأ ةنسلاو"

--- 
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 "٢! ت ولاو مجرلاو ،ناتتخالاو ءاجنتسالا :هجوأ

 نايث سةالص نيرشعب ىلاعت هلل نيدن" :هلوق درو كلذ دعبو

 .""ةنس رشع اتنثاو ضرف نهنم

 ةعمجلا ةالصو ۔رتولاو :سمخلا تاولصلا :ضرفلاف

 ( .اليبس هيلإ عاطتسا نم جحلاو

 رجفلا ةالص لبق ناتعكرو ،©برغملا دعب ناتعكر :ةنسلاو

 فوسخلا ةالصو ناضمر مايقو تيملا ةالصو ،نيديعلا ةالصو

 ميهاربإ ماقم فلخ ةالصلاو .ةلزلزلا ةالصو ©فوسكلا ةالصو

 ملسو هيلع هنلا ىلص ءيبنلا ىلع ةالصلاو ةدجسلاو مالسلا هيلع

 2 محزتلا يهو

 :نيهجو ىلع ةنسلا" :ةنسلا فرعي كلذ دعب لاقو

 12-١3 ص ةديقعلا :عيمج نبا -

 19-24 ص ةديقعلا :عيمجلا نبا 3

 ر 12 ]



 وهف هب رمأي ملو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلعف ام ه
 .هيلع باقع ال اهكرتو ]ةليضف اهب لمعلاو .ةلفان

 اهكرتو ةضيرف اهب لمعلا ،اهب رمأو اهلعف يتلا ةنسلا ه
 1 ."هيلع بقاعي

 ربخلا وأ ثيدحلا نم ذخؤت يتلا ةيوبنلا ةنسلا نإف هيلعو
 عوطقملاو ،يباحصلل بوسنملا فوقوملا ىتح لب ،رتاوتملاو يداحألا

 دنسلا ف ليدعتلاو حرجلاو دقنلل ضرعتت نأ لب ال اهم ذخأل ا لبقو

 ةيرظن ىلإ ةفاضإ ،نوثدحملا اهعضو يتلا سيياقملا ىلع اداهتعا نتملاو

 مكنإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ىلاعت هللا باتك ىلع ضرعلا

 ايف هللا باتك لع هوضرعاف ينع مكءاج اف !يدعب نم نوفلتختس

 ٢ اينع سيلف هفلاخ امو ،ينعف هقفاو

 739و 738 :مقر عيبرلا .45-46 ص :ةديقعلا :عيمج نيا - ١

 945و 40 مقر عيبرلا - 3

 ۔۔د ۔_ . ۔۔۔سھ۔س۔سح۔)ح۔>حم ۔= ه ه ۔۔۔. ۔ - . ۔ 1 3 . ههح ه ۔ ه ۔ ۔ ۔ . ۔ - - ۔- >= _ ۔۔-۔ ۔.۔م ه ۔۔_ه۔ >۔۔۔ ۔
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 نومرحي مهنأل عوضوملا ثيدحلاب ةيضابإلا ذخأي الو

 بذك نم» :هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا

 دلخت ةريبك بذكلا نأل. "رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع

 يف سيل" :ثدحملا دوواد وبأ مهيف لاق ىتح ..رانلا يف اهبحاص

 2 "جراوخلا نم اثيدح حصأ ءاوهألا باحصأ

 :ةيضابالا دنع ةياورلا طورش - 3

 .ذيملتلا دنع لمحتلا ةيلهأ - 1

 .يوارلا دنع ءادألا ةيلهأ - 2

 .يوارلا دنع طبضلاو ةلادعلا بوجو - 3

 .ةرتاوتملا ةنسلا وأ نآرقلا نم يعطقلا صنلا ةفلاخم مدع - 4

 2134 :مقر ملسم -110 مقر : يراخبلا - 1

 ةيضابإلا (100 /99 ص اهتناكمو ةنسلا : يعابسلا) رظنا ديزمللو 2

 يف اضيأ فصولا اذهب نو دوصقم مهنأ مغر اعبط جراوخ اوسيل
 .كادنآ نيخرؤملا ضعب تاحلطصم

 ۔ ۔ . ۔ ..۔ ۔. ..... 4



 .لزانلا نم ىلوأ يلاعلا دنسلا - 5

 .عوطقملا دنسلا دنع غالبلاب حيرصتلا بوجو - 6
 ىنعملاب ثيدحلا ةياور زاوج - 7

 نآرقلا فلاخي ال ناك اذإ فيعضلا ثيدحلا ةياور زاوج -8

 .ةحيحصلا ةنسلاو

 ! : حضابالا دنع ثيدحلا ةاور -4

 .(ه9 3 ت) ينايعلا يدزألا ديز نب رباج .1

 .(ه145 ت) يميمتلا ةميرك يأ نب ملسم ةديبع وبأ .2

 .(ه100 يف يح) هللا دبع وبأ بئاسلا نب مايض .ة

 يلاوح ت) يديهارفلا ينايعلا يرصبلا بيبح نب عيبرلا .4
 .(_ه 0

 .(ه2 نرقلا رخاوأ ت) .ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ .5

 .(ه٥190 دعب ت) .يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ .6

 قرشملاو برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم ف مهمجارت رظنأ - 1

 .۔ ےسب ۔سہ ۔س . ۔ ۔. ۔ ۔.. . ۔۔ .. ۔ - . ۔۔_ ۔۔۔۔ ۔ ۔ ۔ > ۔ - 1 ( ح ۔.۔۔۔.. - _ ۔ ۔ . . . ۔۔. ۔۔ہ۔ ه۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔ -



 نرقلا لئاوأ يفوت) .ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ .7

 .(_ه3

 يمتسرلا نامحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلفأ .8

 .(240ت)

 .(ه260 ت) ليحرلا نب بوبحم نب دمحم مامإلا .و

 : ةضابالا دنع اهحارشو ةنسلا و ققحم ة

 ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ (0

 (ھ570ت)

 يبرجلا ةتس يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ (1

 (ه1088تا)

 ينيمثلا ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع خيشلا (2
 (ه1223تا)

 (ه1 3 32ت) شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا (3

 (ه13 32ت) يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا (4

 (1981 /1401 ت) ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا (5



 يرهطم ناميلس جاحلا نب دمحم جاحلا خيشلا (6

 )م 1 998 /_ه1418ت)

 (2011 /1432 ت)يرومرملا دمحم نب رصانلا خيشلا (17

 هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا (8

 هللا هظفح يونقلا كوربم نب ديعس خيشلا (9

 هللا هظفح يمرحملا ةفيلخ نب ءايركز (0

 هللا هظفح يعباسلا ناميلس نب رصان (1

 هللا هظفح يديعسوبلا ديعس نب ملاس (2

 هللا هظفح دوادأ رمع نب ميهاربإ خيشلا (3

 هللا هظفح يرذنملا نافلخ خيشلا .د (4

 هللا هظفح يبيهولا كرابم نب دلاخ (5

 هللا هظفح يودعلا دشار نب سيمخ (6

 هللا هظفح يديعسوبلا دمحأ نب حلاص (7

 هللا هظفح شابعك ميهاربإ نب ديعس دمحم خيشلا (8

 هللا هظفح يالط دمحم نب ميهاربإ خيشلا (9

` 
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 هللا هظفح يقدص بويأ نب دمحم خيشلا (0

 هللا هظفح وروروب رمع نب ميهاربإ خيشلا ( ]

 ٠ :ةيضابالا دنع ةنسلا نيودت حير ات-6

 ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا ذنم ةيضابإلا ءايلع رداب دقل
 ينامعلا يدزألا ديز نب رباج مامإلا دي ىلع كلذو ةنسلا نيودت

 ام هيف عمج "رباج ناويد" هيس باتك يف يضابإلا بهذملا مامإ
 خيراتو هقفو ريسفتو ثيدح نم ءالجألا ةباحصلا نع هذخأ

 نأ الإ دوقفم باتكلا اذه نأ مغرو . .بدأو ةغلو رابخأو

 :لثم ىرخأ تافلؤم يف تنود دق هتايورم بلغأ

 بيبح نب عيبرلا دنسم -
 ‘بثيبح نب عيبرلا راثآ باتك -

 يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم باتك -

 ضورعملا ناويدلا باتك -

 . رباج مامإلا لئاسر عومجم -

. . 

! ! 
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 (ه210 ت) قازرلا دبع فنصم -

 (_ه3 1٥ ت) يربطلا مامإلا ريسفت -

 (ه456 ت) مزح نبال ىلحملا =

 ثيدحلاو هقفلا يف ةركبملا تافنصملا نم اهريغو
 نيرخآ ةاور عم لوألا نرقلا دعب ةريسملا لصاوتت مث 5" ريسفتلاو

 .ةمداقلا ثحابملا يف هنيبنس املثم

 نب رباج مامإلا ةعوسوم :ميهاربإ حاورلوب :رظنأ عسوتلا نم ديزمل - "
 ناميع ةنطلس 2006 /1427 } طقسم ةبتكم ،1ط ثةيهقفلا ديز

7 
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 يناتلاتعبما

 هدنسمو بيبح زب عيبرلا

هيلع ةيلاوتملا تامدخلاو



 .عيبرلا ةمحرت - 7

 دلو يرصبلا ينايعلا يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا وه
 قارعلاب ةرصبلا ىلإ لقتنا مث نايع يف ملعلا ملعت ه 75 ةنس نايع يف

 ركذ اذإو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباج دنع ملعتف

 .'"انيقتو انمامإو انهيقف عيبرلا" :لوقي ةديبع يبأ دنع عيبرلا
 دنسملا فلأف ،ةرصبلا يف نيودتلاو ةياورلل سلاجم دقع دقو

 .يرجهلا سداسلا نرقلا يف ينالجراولا بوقعي وبأ هبتر يذلا

 ةفرعمو للعلا" باتك يف لبنح نب دمحأ مامإلا هنع لاق

 مدقي" :لاقف ،يئاطلا رافغلا دبع نب مثيهلا ةمجرت يف ،"لاجرلا

 يئاطلا رافغلا دبع نب مثيهلا :هل لاق ،ةرصبلا نم لجرلا انيلع

 بيبح نب عيبرلا هل لاقي لجر نع هيأر ةداتق نع مامه نع انثدح

 .ث"...ديز نب رباج نع ماض نع

 88 ص 2ج تاقبطلا :ينيجردلا -

 52 ص 2ج لاجرلا ة ةفرعمو للعلا :لبنح نبا -

 - 21 ز ِ َ ` ___ _



 .""اسأب هب ىرأ ام" :لاقف رخآ عضوم يف هركذو -

 . .تاقثلا يف نابح نبا هركذو -

 نع تكسو ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا مامإلا هركذو -

 ...هي ربحت

 .هللا همحر ه 180 ةنس يلاوح نامعب هتافو تناك :هتافو

 ثيذحلاو هقفلا يف ةمهم ءارآو تافلؤم فلخ دقو :هتافلؤم

 :اهنم ركذن

 .ثيدحلا يف دنسم - 1

 تاباوج نم" :ناونعب عبط.مايض نع عيبرلا راثآ باتك - 2

 .يصورخلا فلخ نب ديعس بيترت "ديز نب رباج مامإلا
 .يناسارحلا مناغ يبأ ةنودم يف ءارآو ىواتف - 3

 ٩9 ص 2ج لاجرلا ةفرعمو للعلا :لبنح نبا - !

 299 ص 6ج تاقثلا باتك :نابح نبا ث

 : 3 ص 1ق 2ج ريبكلا خيراتلا :يراخبلا _ 3
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 ضورعملا ناويدلا باتك يف ةيهقف ءارآو ىواتف - 4

 .فلؤملا لوهجم .(طوطخ)

 :هبيترتو عيبرلا دنسم نع فيرعت ةقاطب 2

 :دنسملا -أ

 754 :هيف عمج ثيدحلا ف ادنسم بيبح نب عيبرلا فلأ

 ىلع ابترم ناكو ،ينابيشلا هطبض ايبسح دنسملا لصأ ىمه اثيدح

 دقو ،&(..رمع نبا ةشئاع سابع نبا) ةباحصلا ةاور نم 0

 نورقلا ربع هثيداحأب اودهشتساو ةيضابإلا ءاهقف هيلع دمتعا

 . ابرغو اقرش مهتافلؤم ف ىلوألا ةثالثلا

 :دنسملا بيترت ب

 فسوي بوقعي وبأ خيشلا ماق يرجهلا سداسلا نرقلا ينو

 هلوحو دنسملا اذه بيترتب \(اه570 ت) ينالجراولا مي ميهاربإ نب

 تاياور نم تادايز هيلإ فاضأو ،هقفلا باوبأ ىلع عماج لل

 يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس يأو حلفأ مامإلاو عيبرلا
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 نب رباج مامإلا ليسارمو "يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأو

 عومجم حبصأف ءازجأ ةعبرأ لإ همسقو 6 ارثأ 266 عومجمب ديز

 راثآلا انفذح اذإو "ينابيشلا ءاصحإ بسح 1023 هثيداحأ

 عومجم حبصأ ارثأ 60 :يهو ةعبرألا ءازجألا نيب ةرركملا

 :يهو عاونألا فلتخ نم ارثأ 963 هثيداحأ

 .اثيدح 620 دنسلا يلاعلا لوصوملا - 1

 .اثيدح 213 لسرملا - 2

 .اثيدح 59 ةديبع يبأ عطقنم - 3

 .اثيدح 2 هريغو عيبرلا لضعم - 4

 (عوطقملا - فوقوملا) .ارثأ 89 نيعباتلاو ةباحصلا راثآ - 5

 :بيترتلا ةياورلا قرط -

 : ةياورلا قرط هيف تعونت دقو

 ةيلعف كةيلوق ةنس .جردم خسن غالب عاس ثيدحت

 ..باحص فوقوم 0 يوبن ثيدح ىسدق ثيدح ٬ةيريرقت

١ 
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 رشع ف رهظ دقو . .مويلا لوادتملا وه بيترتلا اذهو

 ،م21و إم20و م9 /ه 15و ه 14 نرقلا لالخ تاعبط

 كرابم نب ناطلس خيشلل ةريخألا ةعبطلا يه ةعبط نسحأو

 نودب "بيترتلا باتك" ناونعب 2003 /14 ماع ينابيشلا

 ب اتكلا ناونع 4

 اذه ىمس يذلا نم :يه اهليجست نكمي يتلا ةظحالملاو

 يذلا نوكي نأ حجرأ انأ !؟"حيحصلا عماجلا" ب "بيترتلا"

 يوتحي باتكلا دجو امل هللا همحر يملاسلا خيشلا وه كلذ راتخا

 "دنسملا" نم ثيدحلا باتك اهيلإ يقتري يتلا ةينايثلا نونفلا ىلع
 - قئاقرلا - ماكحألا - دئاقعلا :يهو "عماج" ىلإ "ننسلا" وأ

 - لئايشلا - (بقانملاو ريسلا) = خيراتلا - ريسفتلا - بادآلا

 لكل جيرخت شماوه تاذ ةعبط نسحأو .ةعاسلا طارشأو نتفلا

 ماع ايروسب قشمد يف سيردإ دمح ذاتسألا جيرخت وه ثيدح

 ساكسك فسوي نب روشاع ذاتسألا هعجارو 1991 /11

` { 95 ٦ 
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 نايع ةماقتسالا ةبتكم رشن ةمكحلا راد نع تردص دقو

 .م 2003 ه14

 :ةياورلا يعيبرلا طورش 5

 عيبرلل حيحصلا عماجلا ثيداحأل ثحابلا عبتت لالخ نم

 ةياور يف بيبح نب عيبرلا طورش نأ صلختسي بيبح نب

 :يف لثمتت فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 .يراخبلا مامإلا لثم ةاورلا نيب ايقللاو ةرصاعملا (1

 .ملسم مامإلا لثم ايقللا ناكمإ عم ةرصاعملا )2

 دنسلا يف عاطقنا دجو اذإ لمحتلا قيرطب حيرصتلا (3

 . "نالن قيرط نم" وأ "لاق انالن نإ"" وأ "ينغلب" :لثم

 هلو ةقث نع ناك اذإ هربغو لسرملا ثيدحلا ةياور زاوج (4

 .تاقثلا نم هريغ نم عباتم وأ دهاش

 قيرط نم اعوفرم ناك اذإ عطقنملا ثيدحلا ةياور زاوج (5

 .نيثدحملا نم هريغ لنع رخآ

 ٢ دع ٦___۔۔۔__۔۔۔۔۔۔۔۔_
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 ه6 نرقلل ةقباسلا نورقلا رع دنسملا داتعا 6

 نورق ةثالث ةدم ةيملعلا ةحاسلا نع "دنسملا" ءافتخا نإ
 يناثلا نرقلا يف فلأ هنوك ةحص يف انونظ سفنلا يف دلوي

 .يرجملا

 "دنسملا" اذه بيصن نم نكي مل ءافتخالا اذه نإ قحلاو

 ةيمالسإلا تافنصملا نم اريثك تباصأ ةرتف وه لب بسحف

 اهيف طشني يتلا كلاملاو لودلا فلتخم يف مئاقلا ماظنلل ةيداعملا

 .ماظعلا ءالؤه

 ةيانعلا نم ريثكب راثآلا كلت نوطيحي عابتألا دجتف

 مصخلا اهيلع علطي وأ عيضت الئل يلخادلا يرسلا لوادتلاو

 لصولا ةقلح لكشت يه املاط اهظفحب موقي نمبو اهب كتفيف
 .عرفلاو لصألا نيب

 يف دنسملا ثيداحأ لايعتسا ثيح نم ةلأسملا تققح يننأ ريغ

 مت يذلا يرجهلا سداسلا نرقلا لبق ةدوجوملا ةيضابإلا تافلؤملا

5 
 | 27 ز



 يف تلمعتسا دق هثيداحأ نم اريثك تدجوف ،دنسملا اذه بيترت هيف

 :اهنم ،دنسلاب ولو هيلإ ةراشإ ىندأ نود بتكلا هذه ضعب

 يمتسرلا باهولا دبع مامإلل ةسوفن لئاسم (1

 .81 ص (ه190ت)

 يراوهلا مكحم نب دوه خيشلل زيزعلا هللا باتك ريسفت (

 360 /2 (894:مقر ثيدحلا) 254/1 (ه250 دعب ت)

 .هريغو (ه9 7 :مقر ثيدح)

 237 ١1/ (ه4٩ ىق يلاوح ت) ينامعلا ةكرب نبا عماج )3

 .هريغو (220 ثيدح) 535 ص (615 - 614 ثيدح)

 (ه4 ق يلاوح ت) ينوانجلا ءايركز يبأل عضولا باتك (4

 .(323 ثيدح) 150 ص

 ت) ىئاطسرفلا دمحأ سابعلا يبال ةلأسم يبأ باتك (5

 نودب ثيدحلا ركذ ةظحالم عم (222 ثيدح) 29 ص (ه4



 ثيداحألا ةياور ي ةيضابإلا ءاهقف نأش وهو دانسإ

 .مهتافنصم نم ريثك يف اهب داهشتسالاو

 يفتخملا دنسملا اذه دوجو ىلع ةلالدلل فاك يدنع اذهف

 بوقعي يبأ مامإلا ةلادع يف كشن انك نإ رهدلا نم انيح

 .هل بترملا ينالجراولا

 ةهجو نم اعورشم لمعلا اذهب همايق نأ كش ال هنآ ايك
 قرطلا نم ربتعت يتلا "ةداجولا" قيرط نع هبتر دقف ،ثيدحلا

 .ثيدحلا لمحت يف اهب فرتعملا

 نب دهف ذاتسألا عمج ةمئاقلا ةيلاكشإلا هذه ىلع ةباجإللو

 مامإلا دنسم ىلع ةيشاح" :ناونعب اباتك يدعسلا لشاه نب يلع

 اهوعضو يتلا ءايلعلا تاقيلعت هيف عمجف ،"بيبح نب عيبرلا
 اهيف دنسملا ناك يتلا ةرتفلا لالخ مهبتك يف دنسملا ثيداحأ ىلع

 ىلإ ه175 نم بوقعي يبأ بيترت لبق فورعم ريغ ايفتخ
ةنس نايع ةنطلس يف ليبنلا لمعلا اذه عبط دقو ٥



 .لافنألا ةبتكم هترشن 2006 /19

 :ةيضابإلا دنع ثيدحلا ىت كيكشتلا -7
٠ 

 دروفسكأب نسناكليو س ،ج نرف ذاتسألا عضو (1

 ةيضابإلا نيب بيرقتلل ةيضابإلا دنع ثيدحلا نع اثحب اكيرمأب
 ةغللاب 1982 ماع هبتك - ةحفص 34 يف - ةنسلا بهاذمو

 ضعبل ةيملع تاباجإ دابيإ ةلواحمب موقي وهو = ةيزيلجنإلا

 نب عيبرلل حيحصلا عماجلا قح يف تحرط يتلا تايلاكشإلا
 .مجهتلاو عذاللا دقنلا بولسأ لمعتسا دقو دنسلا لثم بيبح

 .1987 ةنس نوهباب دالوأ ريكب ذاتسألا ةيبرعلا ىلإ همجرت دقو

 عماجلا دنس ةحص يف تنرتنألا يف داح شاقن حتف (2

 دبع نب هللا دبع نب دعس خيشلا نيب بيبح نب عيبرلل حيحصلا
 1999 ربمتبس رهش يف يديشرلا دايز ذاتسألاو ديمحلا زيزعلا

 .ةحفص 30 عمج دقو ..2000 رياربف ىلإ

 هدنسمو عيبرلا نع ع افد -ح

 ه. هه ۔ ۔ . ث ۔۔۔۔۔ _ ۔ ۔ ۔ ۔.۔ ۔۔ م ہم ۔ ۔ .۔۔ص ۔ ۔ 3 0 ۔ = .. _ . ۔ ۔۔۔ه



 عيبرلا ةناكم نم لينلل ةيداع ريغ تالمح تريثأ دقل
 :ةيلاتلا ثوحبلا ف ءالع ام ىدصتف هدنسمو

 :ةيضابإلا دنع اهتاورو اهتياور ةنسلا (1

 يرئازجلا يبازيملا جاحلب خيشلا هباب نب دمح خيشلا فيلأت
 ركفلا ىلع فرعتلل 16 رمتؤملا يف اهاقلأ ةرضاحم نع ةرابع وهو

 ماع ةيوبنلا ةنسلا نع ناسملت يف دقعنملا يمالسإلا

 .1984 ةنس تعبط دقو ...1402 /12

 هبش" ناونعب فلؤملل در اهعم عبط ةرضاحملا دعبو

 ةلئسألا نم ةعومجمل ةباجإ نع ةرابع وهو "قئاقح اهضحدت
 ثيدحلا ذاتسأ رطاخ الم ميهاربإ ليلخ ذاتسألا اههجو

 يف اهب ككشي ةيضابإلل ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب
 ( .هدنسمو بيبح نب عيبرلا ةقيقح

 :ةهبش درو نايب (2

 ةنطلسل ماع يتفم ينامعلا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا فيلأت

 دب ي.۔.۔۔۔ .. ۔۔ ۔۔١ 31 ا ۔۔ ۔۔۔۔..۔ .۔ ۔۔۔ ۔ . ۔ .۔۔ . ٠ْ
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 ليلخ ذاتسألا ةلئسأل باوج نع ةرابع وهو ...هللا هظفح نامع

 يهو ...ةرونملا ةنيدملا ةعماجب ةقباس سردملا رطاخ الم ميهاربإ

 نم 5 ءزجلا ةياهن يف تعبط دقو الاؤس 14ل ةيفاش ةبوجأ

 1٥ يف عقت يالط ميهاربإ قيقحت ةتس يبأ خيشلل بيترتلا ةيشاح

 1415. /1995 تعبط تاحفص

 :ةيضابإلا دنع ثيدحلا يف باوج (3

 يكيلملا يرهطم ناييلس نب دمحم جاح خيشلا فيلأت

 نع ةرابع وهو ..هللا همحر يرئازجلا يازيملا (1998 /1418ت)

 يف عقي وهو ..رطاخ الم ميهاربإ ليلخ ذاتسألل ةديفم ةبوجأ

 دقو ذاتسألا ةلئسأ عيمج نع نايبلاو ةجحلاب هيف دري ةحفص 5

 وهو بيبح نب عيبرلاو ملسم ةديبع يأ نيثدحملل ةمجرتب هليذ

 1983. /_ه1403 ةنس ذنم انوقرم لازي ام

 :ةيضابإلا دنع اهتناكمو ةنسلا (4

ةمدقم ىلع در وه شوكب يحي جاحلا خيشلا يضاقلا فيلأت .



 يف "هتلدأو يمالسإلا هقفلا" هباتك يف ىليحزلا ةبهو روتكدلا

 .ىلوألا هتعبط

 .عيبرلا دنسم باتكل ع ةيلاوتملا تامدحلا -و

 :يلي ايب هومدخف عيبرلا دنسمب اريثك ءاملعلا متها دقل

 :ءايسألا باتك (4

 نب فسوي بوقعي وبأ خيشلا هيف عمج سارك نع ةرابع وه
 ةباحصلا نم دنسملا لاجر مجارت ينالجراولا ميهاربإ

 ..هقاروأ لماك يف ادوقفم لازي ام فسألا عم هنكلو ..نيعباتلاو

 ةيادبلا ةمورخغ هنم قاروأ ةعومجم ىلع ثارتلا ةيعمج ترثع دقو

 1993 /01 /3 موي ةيادرغ نقزي ينبب ردي لآ ةيتكم ىف

 ماق دقو .07..و /078 ةماعلا ةسرهفلا يف همقر هل تعضوف

 .نيزاب رمع ذاتسألا هنقرب

 :بيترتلا ةيشاح (5

 ةتس يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا فلأ
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 دنسملا بيترت ىلع ةمهم ةيشاح (ه1088ت) ىشكيودسلا

 يف تارم ثالث تعبط دقو . .عيبرلا ثيداحأ عيمج اهيف حرش

 قيقحتب ءازجأ ةسمخ يف اهنم ةريخألاو ..رئازجلاو نايعو رابجنز

 ١99 5. /1415 ماع يالط ميهاربإ خيشلا جارخإو

 :بيترتلا ىشاوح رصتخم (6

 قيرط نع (1223ت) ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلا هعضو

 يتلا ةيشاحلا يف ةرركملا تايلكلا ىلإ ةراشإلل فورحلا لامعتسا
 ةبتكم يف اطوطخم لازي ام بيترتلا ىلع ةتس وبأ خيشلا اهعضو
 .نقزي ينبب ةماقتسالا

 :بيترتلا بيترت (7

 /ه1332ت) شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا هعضو

 زومرب هتارركم راصتخاو دنسملا بيترت ةداعإ لجأ نم ( 4

 دنسملا نم عبارلاو ثلاثلا ءزجلا ثيداحأ عيزوتب كلذو ،ةنيعم

هعبط دقو ،دنسملا لصأ امه نيذللا يناثلاو لوألا ءزجلا ىلع



 .ه1908 /1326 ةنس ةيرجح ةعبط

 :بيبح نب عيبرلا مامإلل حيحصلا عماجلا (

 نيدلارون يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا قيقحتو حيحصت

 وبأ خيشلا هعضو يذلا بيترتلل (م1914 /ه1332ت)

 سداسلا نرقلا يف ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي
 خيشلا هرشنو هعبطو هحيحصت ةداعإ يف مهاس دقو ..يرجملا

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلاو ،يخايشلا ديعس نب مساق
 :حيحصلا عماجلا ىلع ةيشاح ه

 يناثلاو لوألا ءزجلا ىلع ةديقم ةيشاح يملاسلا خيشلا فلأ

 قشمدو نايع يف . .ءازجأ ةثالث يف تعبطو دنسملا بيترت نم

 ماع نامعب يملاسلا ةبتكم رشن نم يه هل ةعبط رخآو ..رابجنزو
 .م. 4 /_ه14

 :ةنسلا باحر يف (0

 يرومرملا رصان خيشلا ةليضفل حيحصلا عماجلل حرش وه
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 ةطرشألا نم هررح دقو ..رئازجلاب ةرارقلا دجسم يف هللا همحر

 ةيبرعلا ةعبطملا نع هنم لوألا ءزجلا ردص دقو ..ةبلطلا نم ةلث

 .م 4 /2003 ثارتلا ةيعمج رشن

 .ةطوغضم صارقأ يف تجدأ دق عيبرلا ثيداحأ حرش ةيقبو

 :حيحصلا عماجلا سراهف )11

 نع نيزاب دمحأ نب رمع ذاتسألا هعضو سرهفلا اذه
 ماع ذنم نوقرم وهو ديناسملاو راثآلاو ثيداحألا

 .م 5 /_ه 115

 :حيحصلا عماجلا ظافلأ سرهف (2

 ةبلطلا نم ةلث عم نوهباب ديعس نب حلاص ذاتسألا هزجنأ
 .زاجنإل او نقرلا روط : لازي ام وهو ةذتاسألاو

 :نآرقلا معاربل حيحصلا عماجلا )13

 نم تاقلح ثالث دوبع دمحما نب ليعايسإ ذاتسألا فلأ
ناميإلاو ملعلا يف نآرقلا معاربل حيحصلا عماجلا ريسيت



 اهيلإ فاضأو ،قالخألا مراكمو مالسإلا ناكرأو نآرقلاو

 تابيتك نع ةرابع يهو .راكذألاو ةيعدألا يف ةعبار ةقلح

 روصلاب جيهب جارخإ يف ..ةينآرقلا سرادملل ةيميلعت
 يف 2005 ةنس ىلإ 2000 ةنس نم اعابت عبط دقو ،ةيحيضوتلا

 .رئازجلاو نايع

 :يديهارفلا بيبح نب عيبرلا هيقفلا مامإلا (4

 نم ةودن يف تيقلأ تارضاحم ةعومجم مضي باتك وه

 ةئيهلا فارشإ تحت 01992 /ه1413 ماع ةسماخلا انمالعأ

 نع نامع ةنطلسب ةيفاقثلاو ةيضايرلا بابشلا ةطشنأل ةماعلا
 . ةيضابال ا دنع ثيدحلاو هدنسمو بيبح نب عيبرلا

 :حيحصلا عماجلا نتم (5

 نم ينالجراولا بوقعي يبأ خيشلل هسفن بيترتلا باتك وه

 ىلوأ ةعبط ةيملعلا بتكلا راد ‘تاريمع ءايركز خيشلا جيرخت

 .توريبب 2001 /1422 ةنس



 زاتميو .طقف بيترتلا نم لوألا ءزجلا لثمي وهو

 .ىرخألا بتكلا يف يتلا ريغ ثيداحألا عيمجل ةمهم تاجيرختب

 :ةيوبنلا ثيداحألا نم بختنملا 6

 هللا دبع نب دمحم نب نايفس ديهشلا ققحملا ةمالعلا اهعمج

 ىلع ،احيحص اثيدح نينايثو ادحاو مضي نسحلا يبأ يدشارلا

 نايفس يحي ذاتسألا هعبط ىلع فرشأ ةيوونلا نيعبرألا رارغ

 ةنطلس ةيمالسإلا تاساردلا ريدم فلؤملا لجن يدشارلا

 .1987 /1408 ماع ةيناث ةعبط ،نايع

 :(3)و (2) فيرشلا ثيدحلا نم سبق (7

 نم ةلث عم يحاورلا ملاس نب دمحم نب ملاس.د هعضو باتك وه

 ايملع اليلحت اهوللح دقو ،(80) اثيدح نينايث هيف اوعمج ،خئاشملا

 ةعبطلا يف ةثلاثلاو ةيناثلا ةقلحلا هنم تيأر ءاعنتمم الهس اديفم

 .نايع ةنطلس .م1996 /ه1417-م14 /ه1414 ىلوألا

 :ةراتخملا سورلا ) 18
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 دمحم نب ميهاربإ خيشلا اهراتخا ثيداحأ ةعومجم ىه

 بالطل ،ةلئسألاو ةغللاو جيرختلا عم اينف اليلحت اهللحو يالط

 اهضعب رصتخا دقو ثةينآرقلا سرادملا يف ةيليمكتلا لحارملا

 يبأ خيشلل بيترتلا ةيشاح نم اهيف عسوتلا ىلإ ئراقلا لاحأو
 (31) نيثالثو ادحاو مضت ىلوألا :نيتقلح يف ردص دقو ةتس

 ةعبطملا نع تردص .اسرد نيرشعو ةعست مضت ةيناثلاو اسرد

 .م2006 رياربف 04 / ه1427 مرحم 03 ةيبرعلا

 :سيمخلا موي ثيدح (9

 اهمدق عيبرلل حيحصلا عماجلا ثيداحأ حرش ف سورد

 فطعلاب قيتعلا دجسملا ربنم ىلع شابعك ديعس دمحم خيشلا

 .ةطوغضم صارقأ يف اتوص ةجمدم يهو رئازجلا ةيادرغ

 :هدنسمو عيبرلا نع تاسارد -

 : "هيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا " باتك )20

 دوعسم نب ورمع خيشلا فيلأت نم ريتسجام ةلاسر يه



 يف ينابيشلا يموتلا ورمع فارشإب ايبيل نم يسوفنلا يوابكلا
 .ه1403 /م1983 ماع ايبيلب حتفلا ةعماج

 اذهب فيرعتلل ناديملل زربي يميداكأ لمع لوأ يهو

 ةنس ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا نع روص دقو ،هدنسمو ثدحملا

 .يناولع دمحم نب ميهاربإ ذاتسألا رشن نم وهو 011 4

 : "دنسمو هتناكم :بيبح نب عيبرلا مامإلا ٠ باتك )21

 هللا هظفح يبونقلا كوربم نب ديعس ثدحملا خيشلا فيلأت

 هبحاص نع ةلاهجلا عفرو دنسملا نع دوذلل ثحب نع ةرابع وهو

 .نايع م 5 /ه1415 يرماضلا ةبتكم رشن ،هيلع ىزتفملا

 :ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور (2

 دمحأ نب حلاص : ذاتسألا زاجنإ نم ريتسجام ةلاسر وه

 يف ،لوبقم دمحم قيدص.د ذاتسألا فارشإب ،يديعسوبلا

 ماع ندرألاب تيبلا لآ ةعماج نم همولعو يوبنلا ثيدحلا

 هجهنمو دنسملا بيترتل ميق ليلحتل ضرعت هيفو .8 /118



 ضرعت امك ،هتنودم يف يناسارخلا مناغ يبأ جهنمو ؛ةياورلا يف

 دقو ،ىرخألا بتكلا يف ةيضابإلا تايورمو ةياورلا طباوضل

 .م. 0 /_ه1420 ةنس عبط

 :ةيضابإلا دنع نوثدحملاو ثيدحلا (3

 جرختلا ةزاجإ لينل مورك ومح دمحأ جاحلا هزجنأ ثحب وه

 ديعس يمع دهعمب ةيمالسإلا تاساردلا يف صصختلا مسق نم

 يرهطم ناميلس جاحلا نب دمحمأ خيشلا فارشإ تحت .ةيادرغ

 .م19 و 2 /_ه12 ماع

 :ثحل . ١ رداصم نم( 24

 نع ةميق فيرعت ةقاطب رصان حلاص دمحم روتكدلا عضو
 ؟ ثحللا رداصم" هباتك ف بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا

 .1998 /119 ماع ةعبارلا ةرملل عبط دقو 4 "ةيمالسإلا مولعلا

 .نايع ةنطلسب

 : يض ابإلا ركفلا ردصم (5



 خيراتلا رداصم لوح يناثلا يملعلا ىقتلملا لايعأ يف

 ةغللا مسق /حلاص وبأ نادمح ناميلس نامأ روتكدلا مدق ينامعلا

 دنسم" :ناونعب ةرضاحم ،ندرالاب تيبلا لآ ةعماج - ةيبرعلا

 ين تعبط دقو ،"يضابإلا ركفلل ردصم بيبح نب عيبرلا مامإلا
 .م2003 /ه1424 ماع ىقتلملا دلجم

 :يدقعلا ركفلا ردصم (6

 اميق الصف دمحم نب ىفطصم وسيردا نبا ذاتسألا عضو

 نرقلا ةياهن ىتح ثيدحلا يف ةيضابإلا رداصملا دقن نع اماهو

 ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا" ناونعب ريتسجام ثحب يف هق

 نع ردص ،عيبرلا دنسمل هيف ضرعت دقو 0 '"_ه3 نرقلا ةياهن ىتح

 2003. /ه1423 ماع ةيارغ ثارتلا ةيعمج رشن ،ةيبرعلا ةعبطملا

 :بيبح نب عيبرلا دنسم ثيدحلا يف ةيضابإلا دمتعم (7

 16 ىقتلملا يف لاجد ريكب نب حلاص ذاتسألا اهمدق ةرضاحم

 ةنسلا عوضوم لوح م1982 /ه1402 ةنس ناسملت يف دقعنملا

 .(ط وطخ ) .رئازجلاب ةينيدلا نوؤشلا ةرازو فارشإ تحت ةيوبنلا

 _ م هد ِ ١
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 تلاتلا تحبلا

ةيضابإلا دنع ةياورلا بتك



 ةفيرشلا ةنسلا ةلدأ عمج يف ابتك ةيضابإلا ءايلع فنص دقل

 :اهنم ركذن كاهرداصم فلتخم نم

 :لسرلا ريخ ثيداحأ يف لمشلا عماج (7

 يف ريغصلا عماجلا باتك شيفطا بطقلا لوح لب فلأ

 عماج ىلإ مجعم نم يطويسلا خيشلل ريذنلا ريشبلا ثيداحأ

 ثيدحلا نم صقن امل ةلمكت هلعجو ءهقفلا باوبأ ضعب لمشي

 دقو ثدنسلملا ف هركذ درو ام ركذي نأ نود دنسملا بيترت ف

 مث رصم ةينورابلا ةعبطملاب 1304 :تاعبط ثالث هنم تردص

 دبع قيقحتب مث .1987 ماع اطع دمحأ رداقلا دبع دمحم قيقحتب

 .1988 /1408 ماع ةريمع نمحرلا

 :ةنامألا ءادأب ةنايضلا ءافو (8

 ىرخأل ١ حاحصلاو عيبرلا دنسم نب شيفطا بطقلا عمج

 ناكف ،اناونع 149 يف هقفلا باوبأ نم باب لك يف اثيدح نيعبرأ
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 دقو ."ةنامألا ءادأب ةنايضلا ءافو" هايس اثيدح 5960 عومجملا

 ان اذهو ..نايعب ءازجأ ةتس يف مث ..ءازجأ ةثالث يف نيترم عبط

 ءايلع دحأ نم كلام مامإلا أطومو ةتسلا حاحصلا ىلع لصح

 ! .م1886 ةنس جحلا ىلإ بهذ امدنع مرحلا

 :ةعستلا بتكلا ين ديز نب رباج مامإلا تايورم (9

 نم درو ام عيمج يمعاباب ىسوم نب دمحم روتكدلا عمج

 ننسو دمحأ دنسمو ةعبرألا ننسلاو نيحيحصلا يف ثيدح

 هللا همحر ديز نب رباج ليلجلا ىعباتلا نع تاياور نم ىمرادلا

 .(1996 - نوقرم) بيتك يف

 بطخ ي ملسو هيلع هتنا ىلص ءىبنلا نع تايورملا (0

 :تابسانملاو نيديعلاو ةعمجلا

 .235 ص ٦11 ج ريسفتلا ريسيت رظنا !
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 ةلاسر يف يبايسلا دومح نب ملاس نب كلاملا دبع ذاتسألا عمج

 ةيئارقتسا ةسارد يف ة لوسرلا بطخ عيمج ريتسجام

 .م2000 ماع ةيندرألا ةعماجلا يف همدقو ،ةيعوضوم

 ةينسلا ثيدحلا رداصم يف ديز نب رباج تايورم ( 1

 :ةيضابإلاو

 ةلاسر يف دمح جاح رمع نب مساق ذاتسألا اهم مدقت ةسارد

 ماع رئازجلا ةعماج ةيمالسإلا مولعلا ةيلكب ريتسجام
 روتكدلا فارشإ تحت جذامن ةسارد اهيف مدقو ...01 /122

 .نايلس رصن
 ةنسو باتكلا يف ةدراولا راكذألا ف راربالا ةفحت )3 2

 :راتخملا ىبنلا

 ةنطلس 4ط ،يبونقلا كوربم نب ديعس خيشلا هفلأ باتك

.م. 8 /ه1428 ناع



 عبارلا تحبلا

 اهمولعو ةنسلايق تاسارد

ةيضابالا دنع



 اوفلأف هحلطصمو ثيدحلا مولعب ةيضابال ١ ءالع متها دقل

 :ةيلاتلا تافنصملا هيف

 :ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتف ( 2

 دهعمب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف صصختلا مسق يف تارضاحم

 دقو (م1991 /م1988)ثيدحلا مولع يف ةيادرغب ديعس يمع

 مورك ومح نب دمحأ :هيذيملت اهيلع قيلعتلاو اهقيقحتب ىنتعا
 :ماع ىلوألا ةعبطلا هنم تردص دقو ،نيزاب دمحأ نب رمعو

 .زاجنإلا قيرط يف يه ةيناثلا ةعبطلاو إم1999 /ه 9

 .هللا هظفح رتع نيدلارون روتكدلا ةعجارمو حيحصتب

 :3 و 2و 1 فيرشلا ثيدحلا (3

 ف تاقلح ثالث هريغو حلصم ينهم دمحأ ذاتسألا عضو

 فصلل ثيدحلا مولع يف سورد اهللختت يليلحتلا ثيدحلا

 ۔۔ ۔.۔ _ ۔ م ۔.۔ ۔۔... .. . ۔ ۔۔ ..... 48 ِ ۔۔ ۔. ۔ ۔ ۔۔ هس ۔ ۔. ۔
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 - م1996 /ه1416 ماع ثلاثلاو يناثلاو لوألا يوناثلا

 .-نامع ةنطلس

 :ثيدحلا مولع )34

 مولع ف اسورد هريغو تاحرف يلع دمحح روتكدلا فلأ

 ماع نايع ةنطلسب ةيعرشلا مولعلا دهعم بالطل ةنسلا

 .م 1 /_ه12

 :ثيدحلا مولع يف ثيدحتلا (5

 يف دئاصق يدنكلا دمحم نب فيس نب هللا دبع خيشلا مظن

 يف ةيضابإلا ةسردملا ثارت جامدإب زاتمت ثيدحلا مولع عيمج

 .ناع ةنطلسب م 1997 / ه 7 ماع تعبط دقو ثيدحلا

 :ثيدحلا للع ين اهرثأو ةاورلا نطاوم (6

 ريتسجام ةلاسر يدنكلا دمحأ نب ىحي نب دمحأ ذاتسألا فلأ

ثيدح للع لالخ نم ةيقيبطت ةيرظن ةساردل ناونعلا اذهب



 تحت ةيندرألا ةعماجلا يف شايع نب ليعايسإو دشار نب رمعم

 .م1998 /ه1419 ماع بحاصلا دبع دمح روتكدلا فارشإ

 :شيفطا بطقلا دنع ثيدحلا حلطصم (7

 ةداهش لينل مساق دمحم جاح بلاطلا همدق ثحب

 1 لمشلا عماج ةمتاخو ةناضلا ءافو ةمدقم هيف عمج سناسيللا

 ةنس ثيدحلا حلطصم يف لسرلا ريخ ثيدح

 رئازجلا = ةنيطنسقب رداقلا دبع ريمألا ةعماج .م1998 /ه 8

 .(نوقرم)

 , :شيفطا خيشلا دنع لسرملا ثيدحلا (

 ةركذم زيزباب حلاص نب دمحم نب ناوضر ذاتسألا فلأ

 = ةايحلا دهعمب ةيمالسإلا مولعلا يف صصختلا مسق ي جرخت

 ةنايضلا ءافو هباتك لالخ نم عوضوملا يف رئازجلا ةرارقلا
 .(نوقرم) .م. 1 /_ه1422 :ةنس .(ةنراقم ةسارد)

 :ديز نب رباج مامإلا ليسارم ) 39

. ۔۔١ 50 ۔.



 ف صصختلا مسق نم ثيدحلا مولع يف جرخت ةداهش لينل

 نب ىسوم خيشلا عضو ديعس يمع دهعمب ةيمالسإلا مولعلا

 .م 1992 ماع عوضروللا ف ةركذم طيرزق ميهاربإ جاحلا

 .(نوقرم)

 :هلكشم وأ ثيدحلا فلتخم (0

 ف صصختلا مسق نم ثيدحلا مولع ف جرخت ةداهش لينل

 نب ريكب ذاتسألا عضو ديعس يمع دهعمب ةيمالسإلا مولعلا
 .(نوقرم) إم1992 ماع عوضوملا يف ةركذم حلاص خيشلا ومح

 :ىضابإلا هقفلا يف هرثأو ثيدحلا فلتخم( 1

 اهزجنأ ةرهاقلا ةعماج نم ةلود هاروتكد ةلاسر وه

 ماع نوقوم يرذنملا نافلخ لمح نب نافلخ روتكدلا بلاطلا

 .عوبطمو م 8 /ه19

 يف داحآلا ثيدحب ذخأ نم ىلع درلا يف داحلا فيسلا (2
 :داقتعالا لئاسم



 هف درو هللا هظفح يبونقلا كوربم نب ديعس خيشلا هفلأ

 دقو ،ةيمالسإلا ةديقعلا يف داحآلا ربخلاب لمعلا زاجأ نم ىلع

 .م1998 /_ه1418 ماع ةثلاثلا ةعبطلا عبط

 :ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع (3

 ةلود هاروتكد يدنكلا دمحأ نب ىحي نب دمحأ ذاتسألا شقان

 روتكدلا فارشإ تحت 2006 /1427 ةنس ةيمالسإلا مولعلا يف

 .(نوقرم) سنوتب ةنوتيزلا ةعماج يف ديشر قداص

 :ناودعلاو ىغبلا بئاتكل فراجلا نافوطلا (44

 فيسلا باتك ىلع ادر يحجارلا لصيف نب زيزعلا دبع فلأ

 ةقدنزلا لهأ وزغل داهجلا بئاتك مودق" ناونعب يونقلل داحلا
 لئاسم يف داحآلا ثيدحب جاجتحالا مدعب نيلئاقلا داحلإلاو

 وه هيف ام مهأو "ميقلا باتكلا اذهب يبونقلا هيلع درف ،"داقتعالا

 يف عبط دقو ثةفيعض اهنأب نيحيحصلا يف اثيدح 250 دقن

 .م2000 /ه1420 ماع نيءزج
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 ءاهقفلا نيب فيعضلا ثيدحلا ةيوقت جهنم )45

 :نيثدحملاو

 دمحم جاحلا رمع نب مساق روتكدلا اهفلأ هاروتكد ةلاسر

 .م2011 /ه1432 ماع ةنيطنسقب رداقلا دبع ريمألا ةعماجب

 :ثيدحلا ملع يف تامدقم (6

 (نوقرم) .ثيدحلا

 :ةيضابإلا ةلماشلا ةبتكملا صرق (7

 ةيعمج رشن ،ىفيرش دمحم نب ىفطصم ذاتسألا رادصإ

 رثكأ عمجت م2010 /ه1431 رئازجلا 5ةيادرغ۔ ةرارقلاب تارثلا

 .ةيضابإلا دنع اهتاورو اهمولعو ةنسلا يف اثحب نيسمخ نم



 سماخلا تحبلا

 ةنسلا زع ةيدقن تاسارد

اهحرتو ةيضابإلا دنع



 ةنسلا نع ةمهم ةيدقن تاسارد ةيضابإلا ءالع فنص دقل

 :اهنم ركذن اهحرشو

 :يويسبلا نسحلا يبأ عماج ثيداحأ (8

 وأ يدزألا يدمحيلا ينايسبلا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ

 روتكدلا ماقف ،هقفلا يف اباتك فلأ ه4ق ءايلع نم يويسبلا
 ين اهتساردو عماجلا ثيداحأ جيرختب يرذنملا دمحم نب نافلخ

 .(ص1271) مخض باتك يف ةرهاقلا ةعماجب ريتسجام ةلاسر

 ` .(م1992 /ه1413 ماع نوقرم)

 :نارمعلا ف ةدراولا ثيداحألا )49

 يف ريتسجام ةلاسر ةباب يداد ومح نب يحتف ذاتسألا مدق

 ةدراولا ثيداحألا" ناونعب ثيدحلا صصخت ىف ةيندرألا ةعماجلا

 ةنس اثيدح 123 :ل ةساردو افينصتو اعمج "نارمعلا يف

14/ 2003.. 

 :ةنسلاو ةعدبلا نيب ةدتعملا (0
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 لامعأ اهيف نيب ةميق ةلاسر يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا فلأ
 ١996 يرماضلا ةبتكم ،ةط .ةنسلا فلاخت يتلا ةدتعملا ةأرملا

 .نايع

 :نوعبرألا ثيداحألا حرش (1

 يل اثيدح نيعبرأ ناعدو نب دمحم رصن وبأ يضاقلا عضو

 يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا اهحرشف ،بيهرتلاو بيغزتلا

 نب زيزعلا دبع خيشلا ءاج مث ،ارصتخم احرش ،(ه576ت)

 عبط دقو حرشلا اذه عسوف ا(ه9 64 يح) يبعصملا ىسوم

 .ه1326 ماع ةيرجح ةعبط

 :ةعاسلا طارشأ ( 2

 همسقف باتكلا اذه يبيهولا كرابم نب دلاخ خيشلا فلأ

 ي ثيدحلا حلطصم لوألا مسقلا يف سردف نيمسق لإ

 صنلا سرد هنم يناثلا مسقلا يو ءاهسياقمو ةيرباجلا ةسردملا

 ردص دقو ءادج ةمهم ةيدقن ةسارد ةعاسلا طارشأ يف خيراتلاو

۔۔ ..۔..۔.۔. ۔.۔۔ے۔ ۔۔۔۔.۔ل 56 :۔۔.۔ ۔.



 .م. 4 /1425 ماع نامعب ءاريبغلا راد نع

 :ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا (3

 يف ريتسجام ةلاسر يعباسلا ناميلسنب رصان خيشلا مدق

 ماع ندرألاب تيبلا لآ ةعماج يف يوبنلا ثيدحلا

 ةدراولا ثيداحألا دقنل اهنم يناثلا بابلاو م1998 /ه 8

 .نايع ةنطلسب م1999 ماع باتكلا عبط دقو ،جراوخلا لوح

 :طسقلا نازيملا (4

 يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع خيشلا هفلأ باتك وه
 هناحبس هللا ةيؤر تاياوز دقن يف قيبطتلاو جهنملا ةساردل

 :نيمسق ىلإ ايسقم باتكلا ءاجف ،ىلاعتو

 عوضوملا يف ةديقعلاو ريسفتلاو ثيدحلا بتك دقنل مسق

 دنع ةيؤرلا تايآل ريسفتلا يف ةدمتعملا تاياورلا دقنل مسقو

 دعب ءاريبغلا راد نع باتكلا ردص دقو ثنيتبثملاو نيفانلا

.نايع ةنطلسب م 3



 :ةالصلا يف مضلاو عفرلا ( ة

 ثيداحأ دقنل يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا اهفلأ ةلاسر

 ةنس ذنم تارم ةدع تعبط دقو ..ةالصلا يف مضلاو عفرلا

 .م19

 .يف مضلاو عفرلا ثيداحأ قيقحت ىلإ هابتنالا تفل (6

 :ةالصلا

 ,يبتعلا هللا دبع نب دمحم رصن وبأ خيشلا اهفلأ ةميق ةلاسر

 مضي وأ عفري مل نم ةالص ضقنب نوتفي نيذلا ةيوشحلا ىلع درلل

 ةنس دعب تارم ةدع تعبط ..تاياورلا دقن عم ةالصلا ين هيدي

 .م 3

 :نيتبطخب ةعمجلا ةالص ىف نينيعلا ةرق (17

 .هللا هظفح يبونقلا كوربم نب ديعس خيشلا اهفلأ ةلاسر

 «ةدحاو ةبطخب ال ةسلج امهنيب نيتبطخب ةعمجلا ةالص تابثإل

 .م1997 /ه1417 ةنس ةلاسرلا تعبط دقو

۔...۔ ۔.۔۔ ۔ .ن 8



 :رفسلا ةالص مكح يف ربتعملا يأرلا (ة 8

 اهيف لقنو يبونقلا كوربم نب ديعس خيشلا اهفلأ ةلاسر

 ماع ةثلاث ةعبط تعبط دقو عوضوملا يف ةدراولا ثيداحألا

 .ه 9

 :ةنحلا فصو ؟ ةنحلا (و

 يف ةيريبعلا ةديصق شيفطا بطقلا هيف حرش باتك وه
 بحاص يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا مظن نم ةنحلا فصو

 .هتاباتك يف ةديرف ةقيرط هيف كلس دقو ،اتيب 83 ىهو عرشلا نايب

 ي همدق داهشتسا لك يف نتملاو دنسلاب ثيدحلا ةياور يهو

 .2ط نايع ةنطلسب يرماضلا ةبتكم نع ردص دقو باتكلا

 .م2005 /ه1425 ماع جيرخت الو قيقحت نودب

 لهأ دنع ةياردلاو ةياورلا ةيلدج يف ةءارق ٥(

 جهانم دقنل يمرحملا ةفيلخ نب ءايركز روتكدلا هفلأ باتك

 ص `
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 ىلع يبلس ريثأت نم اهل ناك امو ،نيثدحملا دنع ثيدحلا ةياور

 ةبتكم نع ،م2004 /ه1425 ماع ردص ..ةيمالسإلا ةديقعلا

 [ .نامعب يرماضلا

 :يرابلا هيزنت يف يناشلا مسلبلا ( 1

 ةيؤر تاياور دقن يف يمرحملا ءايركز روتكدلا هفلأ باتك
 ناعب يرماضلا ةبتكم نع ردص دقو كىلاعت هللا

 .2004 / ه 15

 ةفيلخ نب ءايركز روتكدلا هفلأ باتك :يدبألا عارصلا (2

 نيب يسايسلا عارصلا ةيلدج ف ةصحفقتم ةءارقل يمرحملا

 ةنطلسب ءاريبغلا ةبتكم رشن . .اهلوح فقاوملا ماسقناو ةباحصلا

 .م2006 /ه1427 ماع نايع

 :هر انآو هتايح بوبحم نب دمحم مامإل ا (63

 جرختلل اثحب زيزباب ميهاربإ ناييلس جاحلا ذاتسألا فلأ

ماع نايع ةنطلسب ةيعرشلا مولعلا دهعم يف سناسيل ةركذمك



 .ةنسلا بتك يف ملاعلا اذه تاياور هيف دروأ دقو 1423 ,2

 ."ةنسلا نم ةرصتخم باوبأ" هعم عبط دقو

 :حيحصلا عماجلا حرش يف يملاسلا جهنم (4

 ةيسنوتلا ةعماجلا ين ةقمعملا تاساردلا ةداهش لينل ثحب

 .(نوقرم) .2002 /1423 يفاحجلا دمح نب ديمح ذاتسألا هفلأ

 ثيدحلاو ريسفتلا ملع ف ةيضابإلا ءالع ةمهاسم (5

 :نايبلاو هقفلاو

 ت) فسوي نب دواد نب ناميلس خيشلا هفلأ

 .ةعبطم الو خيرات نود سا ط (12 /ه 2

 :دنسملا بيترت ىلع ةيشاح (6

 دنسم بيترت ىلع ةيشاح يلعل رمع نب حلاص خيشلا فلأ

 .( طوطخم) ثيدحلا يف بيبح نب عيبرلا

 ةمكحلاو ىحولا :ةنسلا (7

{ 6 } 



 دشار نب سيمخ خيشلاو يمرحملا ءايركز روتكدلا هفلأ

 يف ةءارق نع ةرابع وهو يبيهولا دلاخ ذاتسألاو يودعلا

 نيعرج ف ردص دقو .ثيدحلا ف ةيضابإلا ةسردملا صوصن

 .م2009 /ه1430 ةنس نايع ةنطلس ،1ط ،ءاربغلا ةبتكم نع

 :ةيجانلا ةقرفلا ةياور )6 8

 ةياور دقنو هيف للحو يودعلا دشار نب سيمخ خيشلا هفلأ

 نايع ةنطلس ءءاريبغلا ةبتكم ،1ط كةيجانلا ةقرفلا ثيداحأ

 .ه0

 :ديلاقت ال ننس بازيم دئاوع( 9

 لصوي هللا همحر راشق نودع نب جاحلب خيشلا هفلأ باتك
 ينع كبازيم يداو ف ةيمسوملا ديلاقتلاو تاداعلا عيمجل هيف

 ماع مورك ومح نب دمحأ جاحلا هذيملت ةيناث ةعبط يف هجيرختب

 .2007 /ه 8

 :ةالصلا يف ايهضبقو نيديلا عفر يتلأسم يف رظن ةهجو 0٥(

 . -{ 62 ( ٦ مد ٢



 هيف عبتت ،حاورلوب يلع نب ميهاربإ ذاتسألا هفلأ ثحب

 يرماضلا ةبتكم رضن 1 ط .صيحمتلاو دقنلاب بابلا ثيداحأ

 .م 2010 /ه143 ] ماع نايع ةنطلس

 :تاربخلا رطانق باتك (1

 وه (ه750 ت) يلاطيجلا ىسوم نب ليعايسإ خيشلا هفلأ

 بيغرتلا ثيداحأب نوحشم سيفن سفنلا ةيكزت يف باتك

 ..تارم ةدع عبط دقو ..بيهرتلاو

 :ةنسلاو باتكلا يف تدرو ايك ةالصلا ةيفيك (2

 ذاتسألا خيشلا هفلأ ةئشانلل ةالصلا ميلعت يف باتك عورشم

 .(نوقرم) هنلا هظفح يمدقمل دوعسم نب يحي

 ديس نع ةالصلا يف حص ام ىلإ نيبغارلا داشرإ (3

 :نيلسرملا

 ةيادرغ ةنيدمب يداولا دجسمب سيردتلا ةئيه هتزجنأ باتك
 .م. 0 /_ه10 ماع عبط ةئشانلل ةالصلا ميلعتل

. ! 63 ( 7 
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 :ةيعرشلا ماكحألا ىلع هرثأو فوقوملا ثيدحلا (4

 لينل يواللا دبع دمحم نب رباج بلاطلا هزجنأ ثحب

 دهعمب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف صصختلا مسق يف جرختلا ةداهش

 .(نوقرم) .م2002 /ه1423 ماع ةيادرغب ديعس يمع

 :ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتلا يف ةيضابإلا ءاهقف جهنم (

 دمحم جاحلا رمع نب مساق ذاتسألا زوتكدلا هزجنأ ثحب

 .(نوقرم) .ةحفص نيثالث يف 2002 /1422 ةنس

 :ةعمجلا يتبطخ يف ةنسلا يحو (6

 ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةمالعلا اهفلأ ةلاسر

 ةسلجب ةلوصفم نيتبطخب ةعمجلا بوجو اهيف نيب نايع ةنطلس

 ،نايع ةعبطم 01 ط ،1ج تادابعلا يف هيواتف ليذ يف عوبطم اهنيب

 .م. 2 /1423 ةنس

 :ليمجلا بتعلل ليلجلا دقنلا (7



 ت) شيفطأ ميهاربإ قاحنسإ وبأ خيشلا اهفلأ ةلاسر

 لهأ ىلع ليمجلا بتعلا " ةلاسر ىلع ادر (م1965 /_ه1 5

 يعيشلا يولعلا ليقع نب دمحم اهفلأ يتلا "ليدعتلاو حرجلا

 دنم تارم ةدع ناتلاسرلا تعبط دقو (م1930 /ه1350 ت)

 .م 94 /_ه1 344 ةنس

 :عدبلا لهأ نع ةياورلا (

 ةنس دمحم نب ىفطصم وسردأ نبا ذاتسألا هفلأ ثحب

 ليدعتلاو حرجلا لهأ تاضقانت هيف نيب دقو م 18 /_ه18

 (نوقرم)عوضولل ف

 ينرذعيو ،اعابت ردصت تاساردلاو ثوحبلا هذه لازت الو

 تامأو ةنسلا ايحأ نم عيمج نم هللا لبقت ، هثحب ركذأ ل نم

 .نيمآ. اكولس وأ اتهفاشم وأ اتباتك ةعدبلا

 بإ 65 { ۔۔۔سس۔۔۔۔ س ۔۔۔ سس ۔



 ةيضابإلا ةسردملا تاماهسإ نع لصفملا ثيدحلا اذه دعب

 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ صلخن ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ يف

 ثيدحلا نيودت يف ةدئار ةيضابإالا ةسردملا ربتعت -1

 ه 1نرقلا ذنم هحيحصتو

 ال اهنأل ةلصب جراوخلا ىلإ تمت ال ةيضابإلا ةسردملا -2

 قرف ضعب لعفت املثم ميكحتلا دعب ةفيرشلا ةنسلا ركنت

 .جراوخلا

 ةلدألا نم لوقنملاو لوقعملا نيب عمجت ةيضابإلا ةسردملا -3

 .ةيعرشلا

 يف الإ هحلطصمو ثيدحلا مولع يف ةيضابإلا بتكي مل -4

 .ه 15و 14و 13 نرقلا

   



 دنع سيرط نازيم هللا باتك ىلع ضرعلا ةيرظن -5

 .هبيترتو ثيدحلا دقنل ةيضابإلا

 دق ثيدح لك يف لوصوملا دنسلا بايغ ةيلاكشإ -6

 دنس ةلسلس ةيقنتب اهوضوعو يضابإلا بهذملا اهنع ىنغتسا

 يف ةينيدلا مولعلا عيمجل دنس يه يتلا يضابإلا بهذلل
 .بهذملا

 همولعو ثيدحلا يف ارخؤم ةميق تاسارد تزرب دقل -7

 .يضابإلا بهذملا يف ةنسلا مولعل رهاز لبقتسمب نذؤت

 هنأ يف لمأ هلك وهو حابملا مالكلا نع ملقلا فقوتي انه ىلإو

 راثآ نم اهلامو ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةناكم حيضوت ىلإ قفو

 ..ثيدحلا رصعلاب يضابإلا عمتجملا يف ةلاعف

 ضرعلا يف إطخ نم انم ناك امب انذخاوت الو انم لبقت مهللا

 انومتحصن اذإ مكل اركش ..ةرفغملاو ىوقتلا لهأ كنإ ريبعتلاو

 مادام دبعلا نوع يف هللاو ةلاسرلا نومضم عبتت دعب ةبيط ةملكب

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيمآ -هيخأ نوع يف دبعلا

 . 67 آ :



 : عجارم او رد اصلملا

 2٤0ط نيزاب رمع قيقحت ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ورمع - 1

 .ةيادرغ عم2000 /ه1421 ةيبرعلا ةعبطملا

 عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا :يعابسلا ىفطصم .د - 2

 .م2003 /ه1423 توريب ،قارولا راد .ةط .يمالسإلا

 ١0ط ،لاجرلا ةفرعمو للعلا باتك :لبنح نب دمحأ - 3

 .م1988 توريب يمالسإلا بتكملا

 .ه1361] ،دنهلا \١ط ،2ج ريبكلا خيراتلا :يراخبلا - 4

 توريب ،ركفلا راد ،1 ط ،6ج تاقثلا باتك :نابح نبا - 5

 .م 13 /_ه13

 ديز نب رباج مامإلا راثآ ةعوسوم :حاورلوب ميهاربإ - 6
 .نايع ةنطلس م2006 /ه1426 01 ط ‘طقسم ةبتكم ،ةيهقفلا



 ثبرغملاب خئاشملا تاقبط :ينيجردلا ديعس نب دمحأ - 7

 02008 / ه 8 ماع .2ط ،يالط دمحم ميهاربإ خيشلا قيقحت

 .رئازجلا

 يف ةبوتكم يهف عجارملاو رداصملا يقاب امأو :ةظحالم
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 :لوألا ثحبلا

 ..................... ةيضابإلا دنع ةنسلا ل لخدم

 ...... ........... ىضابإلا بهذملاب فيرعتلا 1

 ةيضابإلا ةديقع يف ةنسلا -2
 ................. ةيضابإلا دنع ةياورلا طورش - 3

 ةيضابالا دنع ثيدحلا ةاور 4٩

 .ىناثلا ثحلا

 هبيترتو عيبرلا دنسم نع فيرعت ةقاطب 2

 ...................................... بيترتلا يف ةياورلا قرط - 3

 70 . .. ۔ ...... . ۔۔

 ................ ةيضابإلا دنع اهحارشو ةنسلا وققحم 5

...... ةيضابإلا دنع ةنسلا نيودت خيرات 6



 » ةياورلا ف عيبرلا طورش -5

 ..................................... نورقلا ربع دنسملا دايتعا 6

 ........................... هدنسمو عيبرلا نع تاسارد -10

 "فلالا ثحلا

 .عبارلا ثحبملا

 ..... ةضابإلا دنع اهمولعو ةنسلا يت تاسارد

 .صرسم احلا ثحيلا

اهحرشو ةيض ابلا دنع ةنسلا نع ةيدقن ت اسارد






