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جه_قرارب

ميدقت

تأشنيلاةقرفلاكلت؛ةّيضابإلاتاساردلابىنعتةلسلسيفلّوألاباتكلاوهاذه

ترشتناّمث؛نامُعىلإتدتماويرجهلالّزألانرقلانميناثلافصنلايفةرصبلايف

نماهريغوةتاولوةراّوهوةسوفنلئابقنيبايقيرفالامشيفيناثلانرقلاةبتعىلع
لازامو؛ةّيضابإتامامإاوسّسؤينأكانهاهعابتأعاطتساو؛ةّيربربلالئابقلا

يفةبرجةريزجنورشازجلاوايبيليفورابيحنزونامُعيفًايلاحنورشتنينويضابإلا

.سنوت

ةقرفلالهأىلعًاروصقمةقرفلاتاّيبدأبويضابإلاخيراتلابمامتهالايقبدقو

ءانتعانماهعمقفارتاموةقطنملاىلعةّيرامعتسالاةمجهلاتناكنأىلإءاهسفن

اهتاداعواهتانايدواهتّيفارغجوةرّمعتسملادالبلاخيراتبنّيبرغلاءاربخلاونيسرادلا

رشنىلإيضاملانرقللريخألاعبرلاذنمنوقرشتسملاءالؤهدمعفءاهديلاقتوةّيبعشلا

لامشلةبسنلابنيلاطيإلاونييسنرفلانيثحابلالبقنم؛ةّيضابإلاةقرفلابتكضعب

مامتهاأدبنرقلاعلطميفو."نامغعلةبسنلابزيلكنإلانيثحابلالبقنمو«ةّصاخايقيرفا
ناكو؛ةّيضابإلاةّيجيراتلابتكلاتاهّمأرشنبومهبهذم.فيرعتلابنييضابإلاءاملعلا

يلعوزوبددمحمويركبخيشلاهالتمث«لاجملااذهيفمهمرود'ينورابلاناميلسل

.73/1مالعأ,يلكرزلا؛1818-1786'

قحلم)ةمّدقملارخآييةّيضايإلاةقرفلاراشتنالنارغملاميسقتلابسحبأبرمتاساردلاهذهمهبًاقحلمرظنا#
.باتكلارخآفعجارملاررداصملاتبثكلذكرظنار؛(2مقر
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باتكّلعلو.يضايإلاهقفلابةّصاخّمتهادقف؛ةشّيفْطُأميهاربإخيشلااّمأ.رّمعم

هاروتكدةلاسركًالصأهبتكيذلا؛ايبيلنميضابإرهو«يمانلاةفيلخورمع

ةنسايبيليفيزاغنبةعماجنعردصو1971ةنسجدربمكةعماجيفةّيزيلكنالاب

ةقرفلاخيراتبقلعتياميفةّيقوثوموةّيدجاهرثكأوتاساردلامهأنموه.2
قحلأدقو«نييضابالاهقفلاومالكلاملعبويقيرفالالامشلايفاهراشتناوةّيضابإلا

يفترهظّمث.ةطوطخملاةّيضايإلاريسلاولئاسرلانمًاددعهتلاسرلصأبيمانلا

ناعطاقتتاتناكنإوامهو؛تافيلخضوعيندرألاثحابلااتساردتاّينيعبسلارخاوأ

.ةناصّرلاوثحبلايفةقّدلابنازّيمتتوةديدجةّدامنامّدقتامهنأالإ«يمانلاةساردعم

ةّيضابإلارداصملاىلعدمتعتةزاتممةّيدجتاساردنيريخألانيدقعلافترهظدقو

يفةفاقثلاويموقلاثازتلاةرازوتوتامك«برعونوّيبرغءاملعاهزجنأةركبملا

ارخؤمسّسأدقو.ةّيهقفلاوةّيميراتلارداصملاتاهّمأنمددعرشنةداعإوقيقحتنامُع

رهوهئايحإويضابإلاثازتلاعمجىلعلمعيةّيضايإلاثاحبأللزكرمرئازجلايف
برغلارادعمونامُعيفةفاقثلاويموقلاثازتلاةرازوعملاجملااذهيفنواعتي

.توريبيفيمالسإلا

مهتمهاوفرصنيذلانيئحابلاّمهأنميكستيفيلسويداتيدنلوبلاقرشتسملاربتعي

متهافءايقيرفالامشيفةّيضايإلاةساردلنرقفصنىلعديزياميفيملعلامهدهجو
نمةعومجبنقتيوهو؛اهديلاقتوةّيربربلالئابقلاتاداعبوءاهتايبدأبوةقرفلاخيراتب
ةّيناملألاوةّيسنرفلاوةّيسورلاوةّينيتاللاوةّيبرعلاو(ةّيفيزامألا)ةّيربربلا-تاغللا

قيثوتلاب؛(يجولوليفلا)يوغللاصّصختلابناجىلإ؛هتاساردزّيمتتو-ةيزيلكنالاو

.129/3مالعأ؛يلكرزلا1965-8
يروحذاتسألاىهنأدقو«راّبحرهامفارشإب؛يروخليئاخيمذاتسأللهتمجرتبيمالسإلابرغلارادتدهع

.ةلسلسلاهذهنمناءزجكباتكلاردصيفوسر؛هتمحرعساوبهللاهدّمغت؛هتافرنمرهشألبقهتمجرت
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يفوايقيرفالامشفتاطوطخملانمريبكددعىلععالّطالاهلحيتأامك«ةطاحإلاو

ةمجرتبةلسلسلاهذهحتتفننأانتخادقو.دوقفملادادعفاهضعبادغةدنلوبتابتكم

هبمسنتامل1961ماعيفتردص.ايقيرفالامشيفنيّتضابإلانيخّرؤملانعهلٍةسارد

نإوثحبلايفلومشوءاهناكسديلاقتواهتّيفارغجبوةقطنملاخيراتبةقيثوةفرعمنم

حمطيعورشميفىلوألايهةمجّرتلاهذهنوكتنأنيلمآ.اًيريرقتاًيفصوانايحأءاج

تافاضإمّدقيذلا«يغلااهثارتءايحإوةّيضابإلاةقرفللرابتعالاةداعإيفةمهاسملل

انقحلأو.براشلملاودفاورلاةعّونتملاةّمالسالاةراضحلليركفلاخيراتللةزّيمتموةذف

يكستيفيلسويداتبفّرعترانكسويراميسنرفلاقرشتسمللةلاقميكستيفيلةلاقمب

.*هلامعأمهأبو

ةبتعىلعترشنتاعبطىلعوةطوطخمرداصمىلعهتاسارديفيكستيفيلدمتعا

ىلعًاّيملعاقيقحتًاقّمحملوصألاهذهنمٌددعنيريخألانيدقعلايفردصو؛نرقلااذه

شماوهلايفكلذانركذوتاعبطلاهذهىلعصوصنلاانعجارف«برعةذتاسأدي

تاقيلعتوأةثيدحتاعبطلتاراشإنميشاوحلايفهانفضأاملكعضوىلإاندمعو

يسنرفلالصألاتاحفصماقرأانعضوامك؛[]نيعّبرمنيضّرعُمنيبتاقيقحتو

وأةيسنرفلاتاملكلاضعبانكرتو.كلذك[]نيعّرمنيضّرتعُمنيبهنعمجرتنيذلا

لئاوألانوقرشتسملافّرحذإ«نيلالهنيب؛ةّصاخةنكمألاءامسأ؛صنلايفةّينينإللا

ال/.22220516,/0:160170/16ه1969:111:5ماعىَّتحيكستيفيلتالاقعمتبثرظنا*

لرانتتيلاهتالاقمّمهأميدقتلارخآ1مقرقحلملالانيصحأدقو؛(1969),ح7-7.0
ذاتسأللةّيرخفهاروتكداينولربل(13/700137)ةعماجتحنمدقو11976ماعىتحةّيضابإلا

./00116م2310016/16(1985/86),م74.0-373:رظنا1986ليزفأ23نيكستيفيل
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نعملايف(*)ةمجنانفضأو.دعباميفةدمتعمتاءارقاهضعبادغوتاملكلاهذهقطن

.انبةصاخلاتاقيلعتلاىلإةراشالل

رارَجرهامروتكدلااهيلعفرشُييلا«ةلسلسلاهذهرادصإِلضفلادوعيو

هملعلجفرصييذلايمالسإلابرغلارادبحاصيسمللابيبحلاجاحلاذاتسألل

تاعيبطٍِقةّفّقحماهرشنفويمالسالاركفلارداصمعمجيفنرقعبرذنمهتمهو

قرشمنيبةيفاقثروسجّدميفقاشمنمهمّشجتياملكلالخًادهجلأيال؛ةّيملع

.برعلانيثحابلاوءاملعلانيبلصولاةقلحماكحإو؛هبرغمويبرعلاْاعلا

اهضرعينأيسمللابيبحلاجاحلاذاتسألاىأترامثروهشذنمةمجّتلاانزجنأدقانك

؛نيزّيمتملانيضابإلاءاملعلادحأ«يريبعجلايلعنبتاحرفروتكدلاذاتسألاىلع

يفهنمهاندفتساامانركذو؛ةمّيقلاهتاظحالمضعبنماندفتساواروكشماهأرقف

نيسرادللةدئافاهمّدقنىلاةمجرتلاهذهيفنوكينأنيلمآ.هلهانبسنويشاوحلا

؛قيفوتلاّلوهللاو؛ةّصاخةّيضابإلاةقرفلابوةّماعايقيرفالامشخيراتبنيّمتهملابرعلا

رارجرهام

1999رياني؛توريب
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0+»10714/750ىمرب11(1936),146-72.00.

:,ندعطتممنتواسنسع15و1ةيكرصمبمط5+1

آر”نهعبودعاماسيدى15107119065قطنعت1936,1, )ططنمأ0تدق-52صص5
ط59.0-٠.|ّ

,اه10023711000ع6ونمانوسسعلعيىع0م105011660285لقص
1مطوسولسبب110:0جننمرنممعو"2012-01:05740/دتموب1

.301-43.00,(1946)

,"900610065(01060116165اس06:08:6ممعمقملالتمع
طت0110ا06ةقفصتناعر"'اه/مبعهدد1934,151071906511265,ةطنعت111,

ط275-96.00,19530.

5طوى07021165-007.تاع74:761ربا

09174:771/4/56000/1-2000770611516.10ليةةبلرك255م/1165ها5
مهما(كن005هاااهزاقد01016106ه١:0"كمها-

(1١سدرزاأللعونغماو).116ةتدطع027176,102000000022766نك

.522522773,12064

,امك410و(د7001516هن110رنع#3و1018602062060186
50167276ده11611626ةي0120ام060016006.6دنع1م6(315110و626

1معو201013156016016ل6716195817162026.

هبدهيبد1766:/97 ,“آ1عوو؟ناتلتراىامدي106[ةواترج
.71-2.00,(1958)
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م“اع01080102655ل56[1اقصلقصك1يتطاقطءاطغتعولنطق

10011052:000106018لنيمبعهكاءاتددرناطلاقنطجلءاندططةط,”نم

.00.203-14,(1970)3215/07116610:06

,اندمرلدتنسصع14و16معنفممتنل112144لعق8ةمقدق
(516.)”,07110020111+:161ه/2-50)ن31/2(1968),7-14.00.

1.11

,ال2516158011659065072006606-00:20ةل50.1850705لدن
1:00006ممدرلعةدسونقم"ند07وطىو

©"617001501115!415121150115.عاتق[19707],317-27.00.

,انهافأ10601673500020215]1:10600عمرقستمعلع00
501-25.00,(1971)7106611//+271611

_ر_رر١1010801168116تفلةم1طقنعقب"اهلواصملها4
77ئ(مب13(1971),51-130.00

,030352010105002دععطكمعص860002لعقةتفطلكعطعم

10126602720817ةل-آةوااطب"1306014/1861270/16(1971),161-70.0.

,00001060160050018681دعا1ناقطودعةلدصالت

لم523-33,1971,71601060061020100611601011612. ل2ر»/و

,1618036527206500101065ممانت!'طنق(هذتعلع151006ةان0
لن5ةطقتةب”10و005م6مميماااكد|0011657506

016567165جدت23-0.00,1971,117606.3.

,"ان101768انكانت1156612لعقنطالك5620ول11100متر"

هم6770/16:/1301600146(1971),171-00.00

,'06:06:2611000616انمتاعمصدتمقةتفطعو”12دام/

(01ع.اا.ننأا.11601167.ال:زأ.56:5-17650.,31-42.00,1973.

,او00105توصفطهتاطغتموةصمامرت0516506265

17©10601ةان(111/١تأ16:0/1ماع).0656072100لصةتدطاقمصأب"1م2

14016016726(73-1972),م15:5-35.0(1974),7.00-7٠

ااا0601926616و530301065لعد002018161201006أ
داتملعذه1مانصنغتعلعقعومكلع01565010003165,”0/60712
]م51امنهاىكم10100هل219.0,1974,14/65.3-

:33
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,1016الدصعملعع51ةضيعطعما/ةاع١0لدواعد

510001(16181161110160ةقطاكعطعمةكعقكاعلاكلت000077/76١12

اريلدى1ر110:01وزل.39-5.00,1974,06111015.

,507005678005006100659]0:000000012م0601و06ع5
1016017830061265ةانم'10مط/عمرب]1974,0+117116600,

.317-25

71166ِع/:76511165©!300070101565,1976,72150116١
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2مقرقحلم
ةّيضابإلالوحةثيدحلاتاساردلانمتاراتخم

؛ةّيضابإلالوصألايفةّيمالسإتاسارد:ديعسنبريكب؛تشوعأ-

.1982ةنيطنسق«ثعبلاةعبطم

سنوت«رشنلاوةعابطللةمالسوبراد«ديرجلابةيضابإلا:حلاص؛ةيجاب-

6.

دهعملا؛ةبرجيفةيبهولاةّيضابإلادنعةبازعلاماظن:تاحرف«يريبعجلا-
.1975سنوت«نونفلاوراثآلليموقلا

.1978نامع؛ةيضابإلاةكرحلاةأشن,ضوع«تافيلخ-

لامسيفةيضابإلادنعةيوبزتلاوةيعامتجالامظنلا
.1982ناّمع«نامتكلاةلحرميفةيقيرفا

ٍِقةيضايبألاخيراترداصمىلعشماه”:لولغزدعس«ديمحلادبع-

.53-91يقرّيّسلاباتكلةسارد.برغملا
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رادلا؛ةفاقثلاراد؛برغملادالبيفجراونخلا:ليعامسإدومحم«قازرلادبع-

.ءاضيبلا

خيراتلايفةسارد.ةيمالسالاروصعلايفيبرعلاجيلخلا:قوراف«رمع-
ةدحتلملاةيبرعلاتارامالا«ملقلاراد؛622/6561258-1يسايسلا
ل.3

دادغب«بادألاةيلك؛«ينامعلاخيراتلاةسارديفةمدقم

.9

راّدلا؛ةّيجراوخرداصملالخنمىربكلاةنتفلا:فصنملا«ةجوق-

.1994سنوتءرشنللةّيسنوتلا

يناثلانرقلانملوهججفنصمل؛ةّمئألارابخألعماجلاةّمغلافشك-

ايسوقين«رشنللنوملد؛يلديبعدمحأةساردوقيقحت«رشعنمثلا/رشع
5..

يفتالاقملاباتكدنعةيمالسالاقرفلانيبةيضابإلا:ىبحييلع«رّمعم-

.1976ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم«ثيدحلاوميدقلا

ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم(1-4؛خيراتلابكوميفةيضابإلا______--

1979-4

ةرهاقلا؛,فراعملاراد؛جراوخلاباهتلصىدموةّيضابإلا,رماع«راجنلا-

3.

ةرهاقلا؛يبرعلاقرشملايفةيضابإلاةكرحلا:بلاطيدهم«مشاه-

81].
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5111657/1006ه7.7154517٠

ا

-11,00016...2ه+ءار120801605317.ه001020614-21001105450066ع6
.1981

-1,2557221..,2000/0876ااا15:6::00ملا074.3004.27

17:05230+.4606500016111:16:اعقل77760711201115م
36110,2.701هعلوسالواو719-23,656-59,186-233.00,1992.
-11.1,10000102001قلتم؟متو0تةل-1دلتلا٠.[دصنقمنهعانت1080م"10و7

06ا]'1(1يام51116(م+5:1400/6:0+7116110(1953),٠106-2.00
-787600612عانعتتما.١1فمدطتلمفلت-ذان'ةرارد<12؟ىيملمدع8
11يدصنمملمةللمقنعللمدعطقوئاع"'10و40معملاءلا'0

11141106751161106+0:ل:1/40هوا:4(1952),م1-14.0

,اع126006لها[130عا1250وفهدةطاقنللع"
46ع/:نه:24070114716(1949),31-44.00.

-ا7)اتتدقمتبل..."2106دةتار10676فوطصعمأهاطع105و2107607ءهأم
ظف5فا8م"١١ايفوهي0عطااااهز50215107116د:ءاوم,هل.6.11.2.

لانر0217600010316,1001هع1982,501777270571116,مط.125-44.

,1053و1801(.طت12552هد12110112ةامطم'70612
.231-59,(1985)62

ل.1

-5.23380865.طلائاوصهز004:710107516يونهل00140طر5؟هاآاآ7

1856.4.1307021/1-661,ادمها

-31655220لك,1,"عنفةصم16013765.50076011168110ها1080تقصص
1122620007180,يندد68715/071766(1988),مص.107-27.
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-ُا-1/12هشنتمرمطعما11.,001»750907574004,طءاطنب980

-١766012١/ةقاعتما."ا0قسصسمنامطقونافلال"؛0ئقص,7/0م/77

]6010112167511071051111410+0ه1:كن1/همدان3(1949),مو.245-82.

.1969,010:0.0185,00161715211160161765.1.0,177111015017-

,”010110-810جة0انثعدا3دعااعضانملمطعضفنك200

طع110872610501ام0قتاب"'1760107/18افادت5078305ملع

ايا0,1976100000,3.701,310/611.

و02100110,00181107001/011710710161716ع1987,6

__و1182090000080116©016001008ها10503,”»د

/56:8.21.3.605,311/0165:1705161ع6ةصأعآس76”3:0ال,دا.4,[مدامم
.0,1978

ن87/1/0717

-8ءامن,.."اماطضراوموطفلمادا4امينا5
.55-108.00,19581/260+101:16/65

-13155202,-5عنم0عتع00.5د

-نابط.,//1470هد110»ذ!'نع#4|155/1712نا#54«600/0576لع
٠[1991]

,اند103916101060501665100.اممرماقبمتمملع01061

ل2420/161100,181ن2/وو016016/ى32-33(1980- 2.2ةت1إل5'ةل-0ة11ة

:.21-5,(81
80000,(909-/76)71506645041162007617.©,1030861-

|'6>:4/1906١967:510هنوأةنما761امر10155,486.

:.7,5)1250010:8
-الزةقاذصمل.ا'0>وهمنندلاملادن122050كواك1500711ف1,767064انقلكر

.175

-عممقصت,ملااخ"ذ0650001100هالوس1503وةادصدمعمصماكطفمص0م

طقمتعقبم"10لك155(1970),مل.63-7.

,لاندمطا(ن1-1ط4م7هدا),360عد2,ا

-5557802,آ.,"ا016:502100ع260ان01ع6م103و1ن56ط6عم11ةدفمعطتلاعمم”

025-36.00,(1976)1262101/0
-0105951201,نه.موونم٠51076ءاعنتنصعكا15ده06

0110106651741ط0طا4/137هاادرالتأهاك0746510016/-
0ظ0+7040),8,0205
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-اومن..,755101076»امون6060650/700170:6

]2عطبج14:1ع61001101201دق1983,362110,75/0111.
-1,12100102021..."اناقمدا-0ةسقطنتلتةل-3وص3ل0ا,'477010ه0/7الأ60

لوزبورعئ1وزو0+71114/:4:1/40014(1952),104.00-
-5.5271886...طدطارب6-0164:0ا!/ورد710005105:7611هل506ر6,

.990,1000017,5085,.10155

-50111772712,م7.,461/2126116+/ط1/107714012ه]911716502060,71/6.

-0[2,6انلئئ,3.,1مكرامهاا]120715716مالكأ66010/0717710710146

.975,221015,00116116
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نويبهولانوّيضايإلاةاورلاورّيّسلاباَتُكونوخّرؤملا
يداليملارشعسداسلانرقلاىتحونماثلانرقلانمةيلامشلاايقيرفأيف

يكستيفيلسوبداتل

ةمدقم

رئازجلاوسنوتو(1:00ا18ن0ع)برغلاسلبارطخيراتبمتهملاثحابلافرعي

ىدلًاصوصخ)برغملايضاميفةّيضابإلاةقرفلاورصانمهبعليذلارودلاةّيمهأ

تاحفصكلانه؛(برعلاهاجتاهتيلالقتساىلعةظفاحملاتدارأىلا«ةيربربلالئابقلا

يفثحبتيلاةيلامجالالامعألانمٍددعيفايقيرفألاشييضابإنعتبتكةريثك
مهتاليلاتاساردلاوتالاقملاىوساذه؛ةلماشةروصبةيلامشلاايقيرفأخيرات

خيراتّنِإف.لامعألاهذهنممغرلابو؛نكلو.عوضوملااذهيفنيصتخملاىوس

؛كانهنويضابإلااهسسأيلاةيربربلالودلاخيراتو«برغملايفةيضابإلاتاكرحلا

ام؛لودلاهذهطوقسدعبتدمصيلاةيربربلاةيضايإلاتاعومجملاخيراتكلذكو

ةروكذملالامعألابةقيمعةفرعمةساردلاهذهبلطتتو.ةساردلاىلإةجاحبلاز

عرفلاىلإنومتتينيفلؤملَرَيَسلاوخيراتلابتكىلعًاصوصخزكترتنأبجيو
ملءراكتلاءانتساب«ىرخألاةّيضايإلاعورفلانإذإ؛ةّيضابإلاةقرفلانميبهولا
رثأيأكرتتملوامك؛ةيلامشلاايقيرفأخيراتيفًادجفيعضرودىوسبعلت
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يفنيخرؤملاونيسرادلالبقنمايبيرقتةفورعمريغرداصملاهذهنأريغ.بوتكم

ملو؛رداصملاهذهضعبلتامجرتوأةليلقتاعبطىوسكلمنالو.ايقيرفألامش
يفةظوفحمتاطوطخمكالإمهرداصمفرعنالف«دعبكلذىوسءيشرشنُي

.!ةبوروأيفوأةسوفنلبجوةبرجةريزجفوبازملايفةّيضابإلاتاعومجملاضعب
انتدوزيلا[2]ةّصاخلاتاساردلاضعبلًاعوضومتاطوطخملاهذهتناكدقو

تاساردلاهذهلضفبانعطتسادقو.اهيفلؤمواهنومضملوحتاحاضيإلانمددعب

(ماادموناتدنا)يكسنيليتومو(0/2506:ه))هيركساملامعألضفباصوصخو

(.تخاشفيزوجو؛((5»50:080:20ان)يكسفزروغوم#و88808هيسابو

؛ةلاقملاهذهبتاكلضفبكلذكو(6.هما1مةم92)ازوراليبرركو5ءطفع0)

يوذ؛نييضابإلاةاورلاوريسسلاباتكونيخرؤملاضعبنعةنّيعمةفرعمنيوكتنم

عيمجنعلصفملودجوأٌلماشُفصوامئادانصقنيناكهنأريغ.يبرغملالصألا

لامشيفنييضابإلاةاورلانعًاصوصخوءايلوألاريس/ريسسلاباتكونيحخروملا
ريسلا-ةيمهألايليئضوأنيمهماوناكأءاوس-انلاوظفحنيذلامهو«ايقيرفا

بناجب؛نايعدوهشنعةلوقنملاثادحاللمهتاياورتلكشو؛ةيبرغملاةّيضابإلا

سيئرلاّردصملا؛ةدوقفملاةّيضابإلاتاقبطو«ريسسلاوةيخيراتلارابخألاتاعومجب

انماّيأىلإةدوجومتلازامىلابرغملايفةّيضابإلامجارتلابتكوةيخيراتلالامعألل

لودجلااذهو.ةّلامشلاايقيرفأيفةّيضابإلانعانتاساردساسألكشتلاوهذه

.انههضرعنساموهلصفلملا

نيخرؤملاعيمجنعةيفارغويلبيبوةّصاختامولعمىلعلودجلااذهيوتحي

ىلإةدئاعلاةيبرغملاةّيضابإلاعجارملايفنيروكذملانييضابإلاةاورلاورّيَسلاباتكو

22



ةيخيراتلارابخألاتاعومجممءادتباءرشعسداسلاورشاعلانينرقلانيبةّدتمملاةزتفلا

نيدةبسنباتكبءاهتناو«ينالجراولاركبيبأنبىبحيءايركزيبأوريغصلانبال
مدقأةبقحىلإعجارملاهذهيفنيروكذملامالعألاضعبيمتنيو.ينورابللةنيملسملا
ىلإىتحاهضعبدوعيو«ريغصلانبالةيخيراتلارابخألاةعومجملةدئاعلاكلتنمريثكب

نيخرؤملاةيبلغأنإفىرخأةهجنم.يبرعلابرغملايفةّيضابإلاةأشنةلحرم

ةتفلاىلإدوعتانلودجيفمهيلاراشملاوانعجارميفنيروكذلملاةاورلاوريسلاباتكو

ىوسءامتنإديدحتلوعديامكانهسيلوءرشعثلاثلانرقلاورشاعلانرقلانيبام

.ةيلاتلانورقللمالعألاءالؤهنممسق

وهءاذهيلودجيفاهتايطعمتلمعتسايلاةميدقلاةّيضايإلارداصملاددعّنإ

رداصملاهذهتاطوطخمدوعتو.ًالامجاًادجةردانرداصميهو؛ًاردصمرشعّدحأ

يكسفزررغرمساهعمجيلاةميدقلاةّيضابإلاةعومجملاىلإاهتلمعتسايلااهتاعبطو

هذهتناكو.1927ةنسلبق«تايمالسإللينولوبسرادوهو؛«(5©50:0802ان)

برحلا[3]لالختفلتأوأترثعبتاهنأريغلسو»يقةدوجومةمهملاةعومجملا

؛ييوطم»ايفركاركةعماجيفًايلاحعدوماهنمريغصمسقذاقنامتدقوةريخألا

ثحابوهو10/330م»ةءانز)يكستيفيلنايرامموحرملادوهجلضفبكلذو

اياقبىلإلمعلااذهيفةلمعتسملاعجارملادوعتو؛ةيلوغنملاوةّيكرتلاتاغللايفينولوب

:اهبةمئاقيليامفوةعومجملاكلت

.106-105صيليامرظنا2
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.ريغصلانبال«ترهاتفنييمتسألاةمئألانعةيخيراتلارابخألاةعومجم-1

.رشاعلانرقلانمىلوألاتاونسلايفةفلؤملاةيخيراتلاةيرابخالاةعومجملاهذهترشن

.؟ةيسنرفةمجرتبةقفرم1908ةنسيف(140.8اران0:لن)يكسنيليتوملبقنم

ماعلادعبةبوتكملاينالجراولاركبيبأنبىبحيءايركزيبأل«رابخألاةعومجم2

(ع.اندّوزدقو.ةمئألارابخأوةريسللاباتكاهسفنيهر«ليلقب11-4

رشنو؛ةعومجملاهذهلاقلطمةماتريغوةيئدرةيسنرفةمرتب1878ةنسل11850:)

.4ةلماكةطوطخمنع1885ةنسيفاهتايوتحمتةحئال(ه..10)ا10ا))يكسنيليتيوم

مسقلايفاهفيلأتمثنيفورعمنييضايإمالعألمجارتةعومجبوهو«خياشملاريس3
ةطوطخملايفلمعلااذهنمةخسندجوي.رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلا

ص)ةمبدقلاةّيضابإلا(51.2©50802)يكسفزروغرمسةعومجملةعباتلا7مقر

.؟.(0:2:0)ايفوكاركيفًايلاحةدوجوملاو(0-344

نمةخسندجوت«ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلايبأل«ريسلاباتك-4

ف؛رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلامسقلايفةفلؤملاةيريسلاةعومجملاهذه

قيقحتبر1406/1986ترريب«يمالسالابرغلارادنعزاحبميهاريإررصانلادمحمقيقحتبتردصر]-3

.[1991ةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملا,يالطميهاربإ

ةريسلاباتكردصر]93197صر7-6ص«يليامرظنا«ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجملوح4

؛2ط؛1399/1979ةيرئازجلاةينطرلاةبتكملانعيبرعلاليعامسإقيقحتبطقفلرألاهئزحينةّمئألارابخأو

سنوتءرشنللةّيسنوتلاراّذلا«بويآنمحرلادبعهيتزجمهقفحر!1402/1982ترربب«يمالسالابرغلاراد

45

.131-130صر8ص«يلياملمعلااذهلوحرظنا3

24



ص)ةميدقلا(501080:251.2)يكسفزروغومسةعومجملةعباتلا277مقرةطوطخملا

1-6)189.

نيروهشلاةّيضابإلامالعأءامسأبةمئاقيهو؛ةيبهولاخويشضعبءامسأركذ5

ةقيرطب)ةقيثولاهذهتخسندقو.لئابقلابسحبةفنصميربربلصأنم
ىلعرشعكثلاثلا/عباسلانرقلاةيادبيفحجرألاىلعاهتباتكتمتو(ةيرجحلاعبطلا

[4].598(7-588ص)يخاّمشللريسلاباتكةعبطلقحلمك«ريدقتدعبأ

ةعومجبوهو.ييجردلاديعسنبدمحأسابعلايبأل؛خياشملاتاقبطباتك6

ةبترمةعومجملاهذهو.ةبراغمونييقرشم«نيمهملاةّيضايإلامالعأضعبلمجارت

تلازاموليلقب1252/650-53ةنسدعبتفلأدقوينرقلافصنميسقتلابسحب

ةعومجمبةصاخلافلؤملااذهةطوطخمانلمعتسادقلو.ةةروشنمريغ

(140/اندمات)يكسنيليتومرشنو.(ةعومجملاهذهيف275مقر)ةعردقلا(50080:«»داعن)

.91885ةنسيفاهتايوتحمبةحئال

يبألضفلايبأل[انباحصأبتكدييقتيفةلاسر]«ةّيضابإلاتافلؤملابنايب7

اذهطلةيسنرفةمجرت1885ةنسيفهاادوا6)يكسنيليتوممدق.يداربلامساقلا

يسنوتلايقرشلابونجلاىصقأىلإهلصأدوعيفلؤم؛ودبيامك؛هبتكيذلانايبلا

.'"حجرألاىلعرشعسماخلانرقلانمىلوألاتاونسلايف

.6869صر9صيليامرظنا6
.132-131صر7ص؛يليامرظنا7

.[تررببيايبرعلاركفلارادتسفرألابهترّوصر؛1974رئازجلا«يالطميهاربإةبانعبنيئزجْنردص]-؟

.27-23صر7صيليامرظنا-9

.43-41صر؛(بازملاايفارغويلبيب)8ص«يليامرطنا
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تقحلأدقو.ةسوفنلبجيفةرّقوملانكامألابةمئاقيهو؛لبجلادهاشمةيمست8

باتكبءاارشعسماخلا/عساتلانرقلايفحجرألاىلعاهفيلأتمتيلاةقيثولاهذه

ةمجرتعماهلةديدجةعبط2١(885580182رشنو.(600-598صةرهاقلاةعبط)ريسلا

.تاقيلعتوةيسنرف

ةقينولاهذهترشن1510ةنسٍِقةبرجةريزجدضنييحيسملاةلّمَحنعةقيثو-9

.131908ةنسيف(ه.140011050)يكسنيليتوملبقنمةيسنرفلااهتمجرتعم

تاونسلايففلؤملااذهةباتكتمت.يخاّمشلادمحأسابعلايبألءرّيَسلاباتك-0

رابخأةعومجبهسفنتقولايفوهو«حجرألاىلعرشعسداسلانرقلانمىلوألا
مأاوناكنييقرش«نيروهشملانييبهولانييضابإلاخويشللمجارتةعومجموةيخيرات

فلؤملااذهنعةخوسنمةعبطتردصدقو.929/1522ةنسفلؤملايفوتو؛نييبرغ

تايوتحملاةحئالب!+يكسنيليتوماندوزامك.1883/1301-84ةنسيفةرهاقلايف

.[5].!فلوملااذهيفةدوجوللاةيقيرفالامشلالئابقلاونكامألاءامسأبسرهفبو

ٍِقةقيثولاهذهينورابلاىسومنبءايركزنبدمحمبصك«نيملسملانيدةبسن-1

رّيسباتكلةيرهاقلاةعبطلابتقحلأوةطوطخملانعتخسندقو«63/1562ةنس

.6١(6.منا80518ه)ازرراليبرركلبقنماهليلحتمتو(583-578ص)يخامشلا

.رشعسداسلانرقلاندنتسملااذهفيلأتمتدقف426ص؛دهاشم«هيساببحب|

.133صر7ص«ةقيثولاهذهلةبسنلابرظنا(1899«ةسوفنلبجدهاشم2
.134-133صيلبامرظنا3

.21-16صر8صيليامرظنا4

ترشنوبرغملابقلعتملامسقلانسحدمحمقحونيأزحنإيبايسلادوعسدمحأقيقحتبنامُعبعبط]-3
.[هنمًامسقةيسنوتلاةعماجلا

.118-117صر7ص«يليامرظنا16
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ةقالعاللاواهركذمتيلارداصملايفةدوجوملاةّيِرّيَسلاتامولعملاّنأمغرو

بجيهنإفءادجةرفاوىطسولانورقلايفةبراغملانييضايإلاريسلاباتكونيخروؤملاب

ةسادقلاعباطامةيروطسأليصافتبةيلميهف؛ةئيدراهتيعوننأبفارتعالا

ماتهبشلكشباهنعباغامنيب؛يوقتىوتحمتاذرداونبو(038108:ةم1و069)

نأانايحأانعسيالو.الثمخيراوتلللسلستمقيقدمزبيترتكةيساسألارومألا

الو؛ةاورلاوأريسلاباتكوأنيخرؤملادحأهلالخشاعيذلايبيرقتلانامزلادّدحن

انلوادجٍِقنيروكدلملامالعألاىلعتارطيلاماعلكشبولو«تاريغتملاعبتتننأ

وأرابخألاتاعومجبٍِقكانهوانهةرثعبملاتامولعملاةطساوبوريبكدهجيالإ

.ىضماميفاهانركذيلاىرخألارداصملاضعبوأتاقبطلابتكيفوأمجاّرتلا

لامعالاعيمجنداصملاكلتىلإةفاضالاب؛ةساردلاهذِهٍقتلمعتسادقو

ةّيضابإلاخيراتقوةّيضابإلاةّيرّيسلاوةيخيراتلاتافلؤملايفثحبتيلاةثيدحلا

تاظحالملاضعببتنعتساامك.دعباميفاهبةلماكةحئالركذأفوسوةيبرغملا

تايصخشل(50©50080:2)يكسفزروغوم”“موحرملااهصّصخيلاوةروشنملاريغ

.!”اذهانلودجيفدرتةفلتخم

ةروشنمهلةلاقملهركذاماذهر؛ةّيبهولاةّيضابإلانعايفارغريلبيبايريسانجببتكدقيكنزررغرمسناك17

ٍِفنكمتر.(45-57ص1927«5ءزج)605/753/022802211+0»)لنهسفنمسالاتحت

نيفلؤملانعةرفاوداومعيمجتنم؛بارلملاتابتكمناثحبلاوةساردللةصصخملاهتالحررئاىلعو7

ًاصوصخ"م.خلإةفصالفواريسباتكرانيخروؤمواءاهمنرامالكءاملعاوناكءارسنيفلتخملانيضابإلا

ناكر.(ةيلامشلاايقيرفاىلانومتنملا)ًاضيأةبراغملاو(نامعراةرصبلاىلالصالابنومتنملا)مهنمنييقرشملا

مثةليوطةرْفهُبٍايذلاضرملانكلر.هتباتكىلعمزعيذلاثحبلالاهرشنوداوملاهذهمامثإيرني

هذهريصمناكر.ثحبلااذهذيفنتةلاحتساىلاايدآأ1931ةنسفملاعلااذهبلحيذلائجافملاترملا

ملو«1,19077ةعرمجبنمةيضابإلابتكلاوتاطرطخملاريصملًاهباشم ةيناثلاةّيملاعلابرحلالالعدارملا

دقر.1.161131187انذاتسألاموحرملادوهحلضفبتاظحالملاهذهنممسقىوسذاقنامتي

.انعوضومباهنمقلعتيامةّصاخ«تاظحالملاكلتنميقبيذلاليلقلانملردجلااذهنباندفتسا
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؛ةلماكةداملادافنتساّيعّدينأنكميالثحبلااذهّنأنمةنّيبىلعينارأو[6]

ىلإدئاعكلذوءاهتيمهأميخضتكلذعمنكمياليلاتارغثلاضعبهيفدرتامك
فلخينبناميلسعيبرلايبألرّيسلاباتكةطوطخمىلعلوصحلانمكمتمدع

يبألةاقتنملارهاوجلاباتكلةردانلاةيرجحلاةعبطلاىلعالو(رشاعلانرقلا)يتازملا

نحنو.رشعسماخلانرقلايفبتكيخيراتٌفْلوُموهويداّربلامساقلالضفلا
ضعبةطساوباهلقنمتعيبرلايبألبقنمةعومجملاةيريسلاوةيخيراتلاداوملانأفرعن

ةمئالارابخأوةريسلاباتكيقمهتافلؤمتظفُحنيذلا«ًالثم«نيقحاللانيفلؤملا

عيبرلايبألرفصألاليمزلاناكيذلاينالجراولاركبيبأنبىبحيءايركزيبأل

امك.يخاّمشلادمحأساّبعلايبألِرّيْسلاباتكيفوأ«هسفنتقولايفهذيملتو

ادهعمدقأيهوانتلصويلارداصملاضعبتاطوطخمنملودجللااذهيفتدفتسا

هذهلعيمجتنماذههفلؤمنوكتييذلايداربلامساقلايبألضفلايبأفلؤمنم

:ةميدقلارداصملا
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شماوهايفراصتخابةروكذملاتافلؤملا

:ينالجراولاركبيبأنبىيحيءابركزيبأل«ةمئالارابخأوةريسلاباتك

.يلسلستمقرنود(5.2©50:080:2هانن)يكسفزروغومسموحرملاةعومجميفةطوطخم

ةقرو114ىلعيوتحتو؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجملةلماكلاةطوطخملايهو

ربمتبس/لوليأ)1345ةنسنمرفصرهشيفتبتكواماعونءورقميخسنطخب

ةبغردنعًالوزنكلذو؛ةسوفنلبجنمهلصأ؛لوهجبخسانلبقنم(6
نمةححصم)ةخسنيهوكانههتماقإءانثأ(50080:20:5.2ا0ن)يكسفزروغومس

يخاّمشلاناميلسنبميهاربإاهبتكًادهعمدقأةطوطخمنع(50080:20:همنلبق

ليرفأ-سرام/ناسين-راذا)1302ةنسنمىلوالاىدامج[7]رهشيفيسوفنلا
رهظلفسأيفةدوجومهديطخبملاعلااذهاهبتكةظحالمنمنيبتنامك(5

ةعماجيفةّيضايإلاةعومجملايفًايلاحةطوطخملاهذهدجوتو؛114مقرةقرولا

.1618ولطوايفوكارك

6.14.هعةعبط)يركبلاةديبعيبأل«(ةّيلامشلاةيقيرفأفصو)كلاسملاباتك

.!1913(9رئازجلا؛هسفنققحمللةيسنرفةمجرت؛(1911رئازجلا؛ةديدجةعبط؛6

.[ىضماميف4مقرشمالارطنا]أ8
.[1857ةنسرئازجلافىلرألاةعبطلاتردص9
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نبدمحمةّيضابإلاةقرفللةينيدلابسنلاةرتحش:ينورابلل؛نيملسملانيدةبسن-

رّيسلاباتكلقحلمكةقيثولاهذهترشنو.يوعلقلاينورابلاىسومنبءايركز

.(583-578ص)1883/1301-84ةّيرجحلاةيرهاقلاهتعبطفيخاّمشلل

(7م:0770//45609:©)ةيويسآلاةلجلايف:(8ةووم0هيسابل؛ةسوفنلبجدهاشم

راب سطسغأ-وينوي/بآ-ناريزحو؛423470ص1899ويلوي-سيام/زومت-

.(120-88ص+9

تايلوحيف“ةّيضابإلاةديقعلاةاور”:(600©:ةوومن8091801)ازوراليبورك-

/456110/1٠4اااائاسناو_الصب(م01601616710يلوبانِِقةيقرشلاتاساردلادهعم

.(139-123ص1954ءامور؛ةديدجةلسلس«8/6م0/)

فلخينبيلعنبناميلسنبديعسنبدمحأسابعلايبأل؛خياشملاتاقبطباتكِ

ةدوجوم؛ةميدقلاةيضايإلا(5»50080:20ان)ةعومجمبنم275مقرةطوطخم:ييجرأدلا

.201:وام»ةعومجبٍِقايلاح

ةرهاقلاةعبط)يخاّمشللِرّيَسلاباتكبةقحلم؛ةيبهولاخويشضعبءامسأركذ

.(597-588ص«184-1883

تالسلسلاوربربلاخيرات:نودلخنبال«الاعدنم#4ع88ممربربلاخيرات

؛(88:08لع5اةقو)نالسيدنورابلاةيبرعلانعهمجرتةيلامشلاايقيرفايفةملسملا

.1956-1925«سيراب؛1-4«080ا©ةعق009)فارشاتحتةروشنملاةديدجلاةعبطلا

نديل«لوالاءزجلا14.6.11:ة0م:5تاروشنم:لقوحنبال«ضرالاةروصباتك

8.

.(مّفتاميف8مقرشمالارظنا]9
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نعيكسنيليتومهمجرت:ترهاتيفنييمتسُرلاةّمئألا-ريغصلانباخيرات-
مسقلا1905رئازجلا«نيقرشتسمللرشععبارلايملاعلارمتؤملاقئاثويفةّيسنرفلا

1908سيراب؛«(ةّيكرت«ةّيسراف«ةّيبرع)ةّيمالسإلاتاغللا:(ةلمكت)ثلاثلا

.3-21132ص

تاسارّدلاةلحب”يف:(؟.1م:10ل0)يكستيفيلل:ةملسملاسنوتيفشبكلاةدابع-

سيرابلوألايرودلاروشنملا1935(6:«8هود/رنو0065/:7:/و:ب)"ةّمالسالا

.169-200ص+6

لبجخويشةيمست«لوالامسقلا:يكستيفيلل؛ةيقيرفالامسةّيضابإتاسارد-

ةسوفنلبجتالحمنعوةيضابإلاخويشلانعةلفغمةمئاق؛مهارقوةسوفن

ةمدقمعميبرعصن.(رشعيناثلا/سداسلانرقلا)خياشملاريسيفةدوجوملا

[8].1955ايفوصراف؛تسرهفروحرشو

يف:اموتيكستيفيللءىطسسولانورقلايفسنئوتيفةّيضايإلا
فةينولوبلاةيميداكالاةبتكمفدوقعملاعامتجالا"رإم«02ءص00160001ها521:26”

.6مقرةمزلملا1958رياربف/طابش17يفامور

ةمزلملا«”كا:15100120415"يف:(1.7ع»ةءان)يكستيفيللءاهقرفوةّيضابإلابعيش

.82-71ص1958سيراب9مقر

ميكستيفيلل؛ينيجرأللةّيضابإلاةينيراتلارابخألاةعومجملوحتاظحالم

-146ص«1936ءرشعيداحلادلجملا“20مم:0.1001ه/دارءتسريفلع»اءانض)

2.

.[مّدقتاميف3مفرشماحلارطنا]21
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ةعومجمىلإةدئاعلاوةميدقلاةيربربلا(ةغللا)بةروشنملاريغصوصنلاضعب

تاساردلاةلحبيف.«(1.7م«:نم))يكستيفيلل؛فلؤملاةلوهجمةّيضابإرابخأ

ءسيراب3مقريرودلاروشنملا(1934"/6نالع15/07616521065465"ةيمالسالا

.296-275ص«+5

؛ىطسولانورقلافةيلامشلاايقيرفايقةيضابإلاتاعمجتلليفارغجلاعيزوتلاِ

نورشعلاويداحلادلجلا"ممم0م01ها:دتمرل"يف:(31مةه)يكستيفيلل

.343-301ص

؛يخاّمشلادمحأسابعلايبألرِّيَسلاباتك»ةّيضابإةينيراترابخأةعومجم

"8مناء00469ةيمالسالاتاساردلاةلحبيل:(1106)يكستيفيلل

.76-59ص3مقريرودلاروشنملا75/60/921936“

(088908.5:ة))ىلوالاةرمللاهرشن:ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم

.221878رئازجلاءاهحرشواهمجرتو
ا:(هل.140ا7اهماع)يكسنيليتومل؛ةّيضابإلاةقرفلابتك.بازملاايفارغويلبيب

.72-15ص1885رئازجلا«ثلاثلادلجلا“ر//ع/)4و2580:102:266»00//160116”

اهبماقةيوحنةساردوتاظحالموةيسنرفةمجرت:(خاسنتسا)ةسوفنلبج

.1898سيراب«(1400ان5ان)يكسنيليتوم

ةغللابةّيلحملاءامسألاةباتك(ةقيرط)تيبنلصصخمرغصممجعم:دلبلالهأءامسأ

رئازجلا«1885راذآ27خيراتبرئازجللماعلامكاحلارارقلعفبتددحامكةيسنرفلا

.[مّدقتاميف4مقرشماهلارطنا]2
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(6-7651410610205/41©05١٠16مانمند/رممومزد1.000151480065465

|'نوجؤ؛ناذغ#4ا.٠عن0هاحأصددان42عممعامله6!4/1866

ةعوبطم:ينامُعلايملاسلاديمٌحنبهللادبعل؛ةّيضايإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا

يلعنبديعسلنيديعلاةبطخباتكبًادبتبتكةتسنمةعومجمنم؛ةيرجح

.161-235ص(«(1326/1908)رئازجلا«يبرجلا

ةخوسنمةعبط:يخاّمشلاديعسنامثعيبأنبدمحأسابعلايبألرّيَسلاباتك

.*1883-1301/84ةرهاقلا«(ةيرجحلاعبطلاةقيرطب)ةطوطخملانع

"مريدةيقيرفالاةرشنلا"يف:تخاشفزوجل؛ةّيضابإتاطرطخموتابتكمِ

.398-375ص«(1956ةنس)449ىلإ446ماقرألا؛©ءزحلاربرت/مو::2”

(267/51[511080)يكسفزروغومسةعومجمنم277مقرةطوطخم:خياشملاريس-

[9].1لطم»ايفوكاركيفايلاح.(344-1909ص)ةميدقلاةيضايإلا

نم277مقرةطوطخم:ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلايبأل«رّيَسلاباتك

يفايلاح.(189-1ص)ةميدقلاةّيضابإلا(500080:2©ءاعن)يكسفزروغوممةعومجب

.12صايفوكارك

يهر؛نيأزحينيبايّسلادوعسدمحأقيقحتبةدحاو:ةينورابلاةيرجحلاةعبطلادعبنيترمريسلاباتكعبط].

عضرورلرألاءزجلاعلطملفلومللةمجرتداريإرةطيسبلاتاقيلعتلاضعبىوسىلرألاةعبطللةداعإدرحي
قلعتملامسقللنيصريملعقيقحتةيناثلاو؛1987/1407نامعةنطلس؛«ةضهنلاعباطمعبط«باتكللسرهف

بادآلاةيلكبخيراتلامسقبتشقونةشلاةلحرمهاروتكدةحررطأوهر«نسحدمحمهبماقبرغملاخئاشمب

روتكدلاتاقيلعتنم؛1995ةيسنوتلاةعماجلاتاروشنمنمضهنممسقرشنو1979ةنسةيسنرتلاةعماجلاب

.[يريبعجلاتاحرف

233©نوبضايإلانوخرؤملا





ِو<"١:
ةاورلاورّيسلاباتكونيخرؤملاءامأبلودج

ةيلامشلاايقيرفايفنيّيبهولانييضابإلا
يداليملارشعسداسلانرقلاىتحونماكلانرقلانم

؛ةّمهملاةيربربلاةتازمةليبقىلإلصألابيمتنييضابإرار:يتازملارانمنبدوبع

ةنيدمقرشبونج«ةيبونجلاسنوتيفةيناربلاقيرزمويلايهو)23قيرَزنكس

مسقلايفودبيامىلعشاع.ةّيضابإلارابخالاتاعومجببسحبكلذو(سباق

يضابإلاخرؤملالاخعقاولايفناكو.رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألا

ناكو؛1078/471-2479ةنسيفىفوتملايتازملافّلخُينبناميلسعيبرلايبأريهشلا

ناريخنبدمحأرفعجيبأوة؟يئامللاجونامنبهللادبعدمحميبأنيخيشللارصاعم

قفاوتملاشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلايفاشاعنيذللا2ينايسولا

«روهشمرخآّيضابإملعورانمنبدوبعنيبقّرفننأبجيو.27ةعساتلاةقبطلاعم

.411ر398صريسلاباتك؛«يحامشلا3

؛[310؛(287-298:88«بويأ.ط](رانمردوبعةيربربلاةغللابهامس)ر89«ةريسلاباتك«ءايركزوبأ24

.411صءريسملاباتك؛يخامشلا؛[372402«يالط.ط]ر120:ق108؛«تاقبط«ييحردلا
.72-75صيليام«يتازملافلخينباناميلسعيبرلايبأنرظناو

ءيالط.ط]وا19«تاقبط؛ييحردلا![امدعبامو283«بروييآ.ط]83ةريسلاباك«ءايركزوبأ25

.397صريسلاباتك«يخامشلا؛[اهدعبامر0

.412صءريسلاباتك«يخامشلا؛[403«يالط.ط]0؛تاقبط؛نيحردلا6

.171ر169صتاظحالم؛يكستيفل(42صءايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم27
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نرقلانملوألامسقلايفشاعوةتازمةليبقىلإكلذكيمتنييذلاييزقلادوبعوه

.2رشاعلا/عبارلا

باهولادبعنبحلفأمامالادهعيفترهاتيفشاع:زؤألانبازيزعلادبع

ناظقيلايبأمامالادهعفو(100-101صيليامرظنا)871/258ةنسيفىفوتملا

ذخأضعبلانأمغرازرابايتفمناك؛(895/281ةنسىفوتملا)حلفأنب[10]دمحم

يفركذتملواركابتفتخايلاة؟ةّيفرشملاهتلحرنّوددقو.يحطسلاهركفهيلع
نميناثلامسقلا)ةيضابإلابتكلانعرفاولايداّرلامساقلايبألضفلايبأنايب

تاعومجبمنميأوأرخآيرّيِسلمعيأٍِالو30(رشععبارلا/نماثلانرقلا

.ةميدقلاةيضابإلاةيخيراتلارابخألا

نكس.ةتازمةليبقىلإيمتنيروهشمملاعوٍرار:روصنميبأنباميحرلادبع

دحأ؛ةَّرطنماهلصأةيقتةيضايإةأرمايهوةَيْرَقَمجوزتو؛غيريداويفتيدْحَت

يراوهلاميهاربإنبىسيعىسوميبألارصاعمناكو.ةوازفنميلقإيفةيلحملاعقاوملا

3!كبنبدمحمهللادبعىبأريهشلايضايبإلاخيشللًارصاعمهتهجنمناكيذلا

حجرألاىلعشاعروصنميبأنباميحرلادبعّنأودبيو.(31-29صيليامرظنا)

ركذىيجردلاناىلإًارظن«ةةرشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلايف

.ة3ةعساتلاةقبطلايفركبنبدمحمهللادبعابأيضابإلاخيشلا

.171ص«تاظحالم.يكستيفيل(591-592صءامسألاركذ1362ص«ريسلاباتك؛يخامشلا28

098ا«يمالسالابرغلاراد.ط]47ر31ص؛(يبرعلاصلنلا»ةينيراترابخأةعومجب«ريفصلانبا-29

.113ر91صةجرتلا0
.41-43صيليامهنعرطنا0

.591-592«ءامسأركذ؛524ر523«521522«ريسلاباتك؛يحامشلا31
.171و169ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛42صءايفارغويلببب؛يكسنيليتوم-2
.باتكلانمةفلتخمنكامأنر490ص«ريسلاباتكينيخامشلاهركذ3
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دمحميبأخيشلاملاعلاىلعنآرقلاوريسلاسرد«يضايٍإرار:يلعنبنمحرلادبع

نرقلاةياهنوحنشاعهنأحّجرملانمو؛ة4يسابعلاىسيعنبىبحينبهللادبع

ةيناثلاةقبطلايفييجرّدلاهركْذذإ«عباسلانرقلانملوألامسقلايفوأسداسلا

نمو.رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلامسقللةقفاوملا«ة؟ةيضابإلانمةرشع

عملقتناهنأأرقنذإ(غيريداو)غيرايفشاع(نمحرلادبع)نوكينالمتحلا
لإغيريداونمةيدؤملاقيرطلاىلع)التىلإناكملاكلذنمةبازعلانمةعومجب

ىيخينبهللادبعدمحميبأخيشلانكسيناكثيح(8وأ1َ1نالجراو

.36يسابعلاىسيعنبا

رارناكو؛«ترهاتيفةيضابإلاةلودلاسسؤم:يسرافلامتْسُرنبنمحرلادبع

خيراتنعاهتامولعمبةقحاللاةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجبهلنيدتًازيمتم

ةمئالارابخأوةريسلاباتكيفعطقمنمنيبتنامك«برغملايفلئاوألانييضايإلا

نممتْسُرنبنمحرلادبعمامالامكح.37ينالخراولاركبيبأنبىبحيءايركزيبأل

ةلصالو«ّيسرافلصأنمناكو.784/168-85ةنسىلإ778/162وأ777/160ةنس

ةلالسىلإهلصأعاجرإلةيضابإلارابخألاتاعومجبيخرؤمةلواحملةقيقحلاب

نيذلاهلهأعمالفطلازاموهوةكمرازوقارعلايفنمحرلادبعدلو.نييناساسلا
ا0ٍِِ:يتِ
لقتنافيبرغمجاحنمهمأتحجوزتجحلاٍِقهدلاويوتنأدعبو.جحلااودصق

يئسيفلقتنامث.هتلوفطىضقثيحناوريقلاىلإاهجوزوهّمأعمنمحرلادبع

.451صءريسلاباتك«يخامشلا([507«يالط.ط]ىف148ةقرر«تاقبط؛نئيحرألا4

.[507؛يالط.ط]148ةقرر«تاقبط؛ييحردلا35

.102ص؛ريسلاباتك«يخامشلا([507«يالط.ط]ىق148ةقرر؛تاقبط«نيحردلا6

؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام42[1«بربآ.ط]ر1ةقرر«ةريسلاباتكءايركزربأ7

ةميركيبأنبملسمةديبعيبأنمةهفاشمرثالالقننمحرلادبعنأ203ص؛خياشملاريسنر3١ص
.يميمتلا
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ةديبعيبأريهشلايضابإلاخيشلاىلعةساردللةرصبلاىلإناوريقلانمهتقهارم

ناكيذلادعسنبةَملّسةحيصتدنعالوزنكلذويميمتلاةعيركيبأنبملسم

ةاعدمهو؛«ةسمخلاملعلاةلمحنمٌدعُيوهو.ايقيرفأيفةّيضايإللاسمحتمايعاد

حفاكو.ةيضايإلاراكفالارشنلبرغللاىلإةديبعيبألبقنمنوثوعبمنويضايإ
نبىلعألادبعباطخلايبأمامالابناجلإةيلامشلاايقيرفأىلإهتدوعدنعحاجنب

يلاوماهممتسُرنبنمحرلادبعماقو.دلبلاكلذيفةيضابإلارشنليرفاعملاحمسلا
8/11ةلسٍِباطخلايبأيديىلعاهحتفدعبتقولاضعبلاهيضاقوناوريقلا

؛ثعضشالانبايسابعلادئاقلاهدرطنأدعبطسوألابرغملاوحنهتلئاععمبرعمث

.ناكملكنماهيلإنييضابإلادوفولضفبةعرسبتمنيلاترهاتةنيدمسّسأو

مكحيناكيذلايزوزلملامتاحيبأمامالاةافودعبًامامإنمحرلادبعبيدونو[12]

نويقرشلانويضابإلاكلذكوايقيرفألامشويضابإهبفرتعادقو«يربربلاقرشلا

يضايإلافلؤملاركذيو.ة#دفوهيلإاوشعبنأبهتمامإبمهميلستاورهظأنيذلا

عبارلا/نماشلانرقلايفاديجفورعملايداّربلامساقلاوبألضفلاوبأيقيرفألامشلا

نمزذنمحرشلااذهىفتخادقو؛نآرقللاحرشفلآنمحرلادبعنأب,ة#رشع

«ريغصلانباّنأريغ.«0ةيضابإلاةيبدالاراثآلاهتركذنآرقللحرشمدقأوهوليوط

213437-3صةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجب«هيركسام:متسرنبنمحرلادبعنعرظنا38

ل40ل39ل38ل33ل32ل30ل12324صيملاباتكييعامنلا(42-94956
راد.ط]63173صر29-31ص؛ةيخيراترابخأةعومجم«ريغصلانبا462+1932211438
139ص«(ةمجّتلا)ر69-67ص«(يبرعلاصتلا)«كلاسملاباتك«يركلا![28-42«يمالسالابرغلا

.243373376-228241-229؛223-1/221«ربربلاخيرات؛نردلخنبا1141-
.43-41ص«يلبامفلوملااذهنعرظنا9
.(50مقر)24-23صءايفارغويلبيب«يكسنيليتوم0
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هلنكيملمتسرنبنمحرلادبعنأركذي«4ترهاتةمئأىدلفورعمخرؤموهو
.42“هفيلأتنمفورعمباتك*

يضابإلامامإلانعربخيفينايسرلالبقنمروكذموار:رمعنبنمحرلادبع

هسفنوههنأيلودييو.هل(رشاعلا/عبارلانرقلانملوألامسقلا)رّرخوبأ

هللادبعيبأعمهلىرحجفيرطربخلردصمكءايركزوبأهركذيذلانمحرلادبع

هسمنوههنأوامك؛44(رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلا)ركبنبدمحم

ةقبطلايفيِيجرلاهذعيذلايضابإلاخيشلارمعنبنمحرلادبعمساقلاوبأ

؛ءاعدالااذهحصاذإو.ه؟(رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلا)ةرشاعلا

.رشعيداحلا/سماخلانرقلاطساوأيفنمحرلادبعطاشننمزديدحتاننكمبهنإف

يبىلإلصألابيمتني«يضابإوار:ينَشُكَيلانارمجعنبمالسلادبع-[1]
صوحخباهتياورتركذيلا؛46هوارغمنماعرفلكشتةيتانزةليبقمهو«نشكي

يبألةمئالارابخأوةريسلاباتكنميناثلامسقلايف«فارغوجيارخلادلبلا

يفءودييامىلعمالسلادبعشاعدقو.*؟ينالجراولاركبيبأنبىبحيءايركز
دمحميبألرصاعملعفلابوهو.رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلا

.106-105ص«يليامفلوملااذهنعرطنا_1
.[5؛يمالسالابرغلاراد.ط]73َر17صةينجراترابخأةعومجبريغصلانبا2

.305ص«خياشملاباتك«ينايسرلا3
29صيليامرظناركبنبدمحمهللادبعيبانع؛[307«بويأ.ط]ر88«ريسلاباتك؛ءايركزوبأ-4

31.
.(443«يالط.ط]قر133«تاقبط؛ييحرذلا5

.593ص(ءامساركذ_6

.[377-81«بويأ.ط]ق112؛ةريسلاباتك؛ءايركزوبأ7
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نيبةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجبهتذعيذلا؛4؟ينايسرلاريخلانبنّسكام

.4(رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلا)ةرشاعلاةقبطلامالعأ

2.7.٠-7ِو

يفنييمتسرلاةلالسليناثلامامإلاوهو:متسرنبنحرلادبعنبباهولادبع

رابخأوةربسلاباتكينعطقمنمنيبتنامكازرابواراضيأناكو«ترهات

1خياشملاريسنمكلذكو؛؟0ينالجراولاركبيبأنبىخيءايركزيبألةمئالا

.ةيضابإلاقرفلاخيراتبةقلعتمتاياور«رداصملاكلتبسحب«هدلاونعىورو

تلصوهمكحتحتو53224-823/208ةنسىلإ784/168-85ةنسنماييرقتمكح

.؟ااهجوأىلإايقيرفأيفنييضابإلاةدايس

هتاولوةراوهلئابقدرمتعمقىلإرطضا.كلذكًارهدزميجراخلاهطاشنناكو

نيتليبقلاتباصادق؟«ةيلزتعملا[14]ةديقعلاىودعتناكو؛«ةيربربلاهتانزو

ةسوفنلبجىلإلقتناذإ؛بلغألاسابعلايبأدضحاجنببراحامك.نيتريخالا

؛تاونسعبسةلمحلاكلتيفىضماوءايصخشداهجلاهيجوتلةيبونجلاسنوتلاو

بحبةكملإمالسلادبّعجح.416ص«ربسلاباتك«يخامشلا؛166ص«ريسلاباك؛ينايسرلاةديب

.نيرخآنييضايإخريشةرشعرنسكامدمحميبأةبحصب«نيفلؤملاءالؤه

.55-54ص؛يلبامرظنا49

.3ص«ءايركزيبأرابخأةعومجم؛«هيركسام([42«بريأ.ط]1؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ0

.3صخياشملاريس3

؛نييمتسألاةمئالاكلمةدملقيقدينيراتنمزبيترتديدحًتالامجابعصلانم429ص؛دهاشم«هيساب2

.224/1ربربلاخيرات«نردلخنباًاضيارظناباهولادبعنع
برغلاراد.ط]73ص«(ةمجّرتلا)؛17ص؛«(يبرعلاصنلا)؛ةييراترابخأةعومجم؛ريغصلانبا3

.[45؛«يمالسالا

«ءايركزوبأ؛78-81ص«(ةمجرتلا)؛23-20ص«(يبرعلاصتلا)؛ةيخيراترابخأةعومجمءريغصلانبا4

؟115-80ص.ةهراتلاءايركزيأرابخأةعومجب«هيركسام!(4«بويأ.ط3ةريسلاباتك

.154-58بسلاباتك؛يخاّشلا
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.؟؟اهسفنةئيدملاادعام؛هترطيستحتالماكسلبارطميلقإىقباناةجيتنلاتناكو

لواهدهعٍِقزربو56٠مامالاةرطيسلاهيتلكبةعضاخكلذكةيبونجلاايقيرفاتناكو

ناكوةيراكتلابقاقشنالااذهفرُعدقو.ايقيرفأيفةّيضابإلاخيراتيفقاقشنا

ءاشنابًابلاطم؛ةيصخشلاهتاحومطبًاعوفدمدرمتنيدنفنباديزيةمادقوبأهدئاق

؛نويقرشلانويضابإلاءاملعلالخدتدقو.مامالاعممكحلايفكراشييداعلحب

دنعهفقويلمهلخدتنأريغاذهنيدنفنبالمعراكتتسال«بيبحنبعيبرلامهيفو

نأنود(ةينضمكراعمدعبةنتفلاهذهلاذحعضينأبامولادبععاطتساو.هذح

يناثلاقاقشنالاعلدناباهولادبعمكحةياهنوحنو.؟هسفنقاقشناللادحعضي

فىرخأتابارطضاثدحأيذلاحمسلانبفلخهببسملةبسنةيْلخلابىمسملا

؛ةيصخشلاحمسلانبفلختاحومطلةجيتنقاقشنالااذهىتأو.يضايإلاماعلا

.سلبارطميلقإيلاوبصنميفهتيمستلوبقمامالاضفرامدنعةناهالابرعشيذلا

يفهتماقالالخو[15].؟؟حلفأةمامإدهعلالخالاقاقشنالااذهلدحعضويمو

؛يمالمسالابرغلاراد.ط]73ص«(ةمجرتلا)117ص«(يبرعلاصنلا)؛ةيخيراترابخأةعومجم؛ريغصلانبا5
يبأرابخأةعومجم؛هيركسام![115؛بويأ.ط]ر29«ق28«ةريسسلاباعتك«ءايركزربأ؛5

ص«ربسلاباتك؛يخامشلا؛(1/243277ربربلاخيرات؛نردلخنبا؛128-121ص«ءايركز

.430صءدهاشم«هيساب61185

ةيفرشلاةيبونجلاسنوتنادوحوملالبجلانر«سباقميلقانانوماقممئتاقباهرادبعماماللناك6
ميلقاوةيليطستميلفاينوةرازفنميلقاوةبرجةريزجناو(72120ا37)ًاسبلاحنيراطتاهتمصاعر)

.14-7ص؛ىطسولانورقلايفسنوتيفنويضابإلا؛يكستيفيل:عوضوملااذهلوحرظنا.هصفف
راد.ط]77-72ص(ةمجرتلا)؛1620ص«(يبرعلاصنلا)؛ةينحيراترابخأةعومجم؛ريغصلانبا7

؛امدعبامر2بوبأ.ط]قل822؛ةريسلاباك«ءايركزوبأ4؛«يمالسالابرغلا

.154-145صءريسلاباتك؛.يخامشلا(7857ص«ءايركزيبأرابخاةعومجم؛هيركسام

ص«ءايركزيبأرابخأةعومجم؛[اهدعبامر119«بريأ.ط]ف39«ق38ةريسلاباتكءايركزربأ8

.(189194صضيارظنا)5-164
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دنعالوزنهنكلو؛جحلاكسانممامتالةكمىلإهجوتلاباهولادبعىونةسوفنلبج

هلثممت.ثعبدابعنباوبيبحنبعيبرلالاثمأنمنيقرشلانييضابإلاخويشلاةحيصن

ىلإباهولادبعمامالاليمىلعةيضابإلاتاياورلاددشتو.؟9هنعاضوع؛ةكمىلإ

ءاملعلابةمئادةلصىلعناكو.هتفرعمةعسعوضوميفًالوطملسرتستو«مولعلا

بتكنماخسنيوحتةمهمةبتكمترهاتيفسسأامكقرشلافنييضابإلا
باهولادبعمامالافلأدقفريغصلانبابسحبو.«نييقرشلانييضايإلانيفلؤملا

لئاسميفنييسوفنلاةلئساىلعدروهولبجلاةسوفنلئاسمناونعبًاباتك

اروهشمباتكلااذهناكو.ةلأسملكنعليصفتلابمهباجأف؛مهيلعتلكشأ

باهولادبعمامالاةلاسرنوكتنألمتحملانمو.6!هسردوريغصلانباهآردقوًادج

نمتسبتقادق؛62(ةمئالالئاسر)ةمئالاتاباوجنممسقيداربلابسحبيهيلا

نييسوففنلاونييضابإللباهولادبعلئاسرّنأودبيو؛لبجلاةسوفنلئاسمباتك

كلتلدوعتيخيراتلاينالجراولاركبيبأنبىبحيءايركزيبأفلؤميفتركذيلا

؛حمسلانبفلخقاقشناب«كلتباهولادبعلئاسرقلعتتو.اهسفنةعومجملا

نيببرحلابو؛ةسوفنلبجيلاوزكرميفينوانجلاديمحلادبعةديبعيبأةيمستبو

ص؛ءايركزيبأرابخأةعومجم«هيركسام؛[5-116؛«بوبأ.ط]قر28؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ9

126-4.

؛80-78ص«ءابركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام١و23-ىف22ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ60

.219ص؛هةسفنردصملا؛هيركسام:رظنا؛ترهاتةلوددرحوةياهنىتحةبتكملاكلتتيقب

برغلاراد.ط]73ص؛(ةمجرتلا)117ص«(يسبرعلاصنلا)؛ةيراترابخأةعومجم؛ريفصلانبا-6

.[45-46«يمالسالا

.46مقر؛23صءاهفارغويلبيب؛يكسنيليتوم2
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دبعناويدنعرداصلادنتسملانأبيلوديوامك.حمسلانبافلخوةديبعيبأ

قيرطنعانيلالمتنايذلاو؛يسوفن1000هعومججاملةعساوكدلمأحنعباهولا

.لبجلاةسوفنلئاسمباتكىلإهلصأدوعي؛4ينايسولل[16]ريسملاباتك

-رشعيداحلانرقلاىتحةدوجومتناكيلاةعومجملاكلتنإف«يفرعمبسحبو

يقالوبازملايفالارثااهلدجنالذإ«؛تفتخادق-كلذكقحالنمزلنكيملنا

.6؟ةسوفنلبج

نيبةرظانملابةقلعتملاهتياورتلقتنا«يضابإ:(يطمللانباوأ)يطْمللاهللادبع

.«ريغصلانباىلإريشبنبدمحأةطساوب«ةلزتعملاونييضابإلا

ريسبتاك:يخامشلادحاولادبعنبديعسنامثعيبأنبدمحأسابعلاوبأِ

نمريثكلاتبجناةلئاعليمتنيوةسوفنلبجىلإهلصأدوعي.زرابهيقفوخرؤمو
يهو6نيمرغَتىلعامكاحفسويبروقعيوبأهدادجأمدقأناك.ءاملعلاوريهاشملا

يبأرابخاةعومجم؛هيركسام([121-126«بويأ.ط]ر32 ق29؛ةريسلاباتك«ءابركزربأ3

180صءربسملاباتك؛يخامشلا؛146148154ل13645-133ص«ةهخيراتلاءايركز

.68ص؛ةيخيراتةيضابإرابخأةعومجم؛يكستيفيل(181-

؛”لبجلانمنييسروفنلاةرجهنعةروشنمريغةقيثو”؛يكستيفيل7576صريسلاباتك«ينايسرلا4

.175-191ص«(1960)2مقرةمزلم«لرالاءزجلا76/145/1070/16+0ل

«يالطدمحمميهاربإهبتررهققح]..1ربربلاخيرات000هليئروًفاضيارظناباهرلادبعنع6

تاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛ىّقحملاةمدقمليصفتلانمديزملرظنار1991ةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملا

٠[يربعجلا

؛يمالسالابرغلاراد.ط](ةمجرتلا)108ر(يبرعلاصنلا)44ص؛ةيميراترابخأةعومجم؛ريغصلانبا6
94-3].

.551صءريسلاباتك«يخامشلابيب
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نرقلايففسويبوقعيوبأشاع.«ةةسوفنلبجيقرشىصقأيفةلح
ريبكماتحابتيظحونيمرغتيفشيعلايفترمتساهتيرذّنأودييو.رشاعلا/عبارلا

يلاوحشاعيذلاىسيعىسرموبأوهوهفالخادحأناك.69ةلحالمهألبقنم

ءايركزوبأامأ.”9مويلاهرثأعاضريسلايففلؤمبحاص1202-599/1203ةنس

وهفءازيمناخاسنناكو-ىسيعىسوميبأيخانباوهو-زعلايبأنبىبحي
.71304/704ةنسيلاوحنيمْرْغَتيفسرديناكمئاعدللحرشٌبحاص

نباوهوبيعشىمسملاعم72يخامشلاةلئاعةلالسنعانتامولعمفقوتتو[17]

بورحلاوتابارطضالالالخانرظننعةلالسلاهذهبيغتو.ءايركزيبأيخأ

نملوألامسقلايفًاددحبيقتلنمث.ناكسلانم”نيمرغتّرلخىلإتّدأيلاةيلهألا

رماعنبيلععمكلذويخامشلاةلئاعنمىرخأةلالسبرشععبارلا/نماثلانرقلا

نيمرغتٍِقرماعنكاسيبأروهشملااعلاهنبأعمنكسيناكيذلاواَفَسيِإنبا

ناكثيح«”4نرفيةعطاقمىلإهنكسملقنبوديامىلعبغريناكهتكلو

مسقلانإةرهاظلااهراثآمويلاودبتر؛رشععساتلا/شعثلاثلانرقلاةيادبوحنناكسلانمةلحملاهذهتلح_68

؛يكسيفيل:1388:00101388670101186:0010مسايفرظنارءناتنزميلقانميقرشلا

.12-111ص«تاسارد

.551ص«ريسلاباتك؛«يخامشلانب

.55صيليامرظناور(551ص؛ريسلاباتك؛يخامشلا70

لصالامتاعدلاباكيداّربللةيضابإلابتكلانايبركذي553ر552ص«ريسلاباتك«يخامشلا71

وبأةحرشيذلالمعلاهسسفنرهنركبنأدباليذلا12مقر19ص؛ايفارغوبلبيب؛يكسنيلبتوم)

.ءايركز

.554صريسلاباتك؛يخامشلا2
.551صءريسلاباتك«يخامشلا3

.561صريسلاباتك«يخامشلارظنا؛اضرأكلميناكثيح4
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ىلإءاعمجهتلئاععمرماعنكاسوبألقتناو.7؟ةيبهولاةيضابإلااوقنتعادقناكسلا

وبأناك.7سرديناكثيحريبكلادجسملابرقرقتساو1355/756ةنسنرفي

فحجرألاىلعنفدو1389/792ةنسوتةينيدراعشأفلؤمواهيقفرماعنكاس

ناكو.77همسالمحيدجسمةمثلازامثيحنرفييفورْسَغتيارصقبرقريسيد

وتعورفلاوهقفلامولعيفازربمناكيذلاىسومنارمجعوبأ:نادلونكاسيبأل
ناكواملاعكلذكناكيذلادحاولادبعو؛78808ةنسوأ1404/807-1405ةنس

:نادلودحاولادبعلناكو.”*ريسيديداويفنئاكٍدجسميفحجرألاىلعسردي
وبأىدأدقو٠ة0ريسلاباتكفلؤمدلاووهو(ديعسنامثعوبأوهللادبعدمحموبأ

هتساردلّصحنادعب1425/829-26ةنسةكميف[18]جحلاةضيرفديعسنامثع

بطلاةدامىلإهليممافورعمناكوسنوتيفهتساردلمكأمث«نرفييفهيخأديىلع

.511460/865ةنسنرفييفتاموةصاخ

ناكيذلاريسلاباتكفلؤم«سابعلايبأهنباةايحنعريثكلافرعنالو

رازةتفلاهذهيفو؛هتذتاساَلَّوَأجوننبحلاصفيفعوبأناكو.8ةنرفينكسي

.331-330ص«عيزوت؛يكشيفيل:رظنانرفبةعطاقملنييبهولانييضابإلانع175

يربربلابىمسمملادجسملاهصسفنرههنأدبالةيبرعلاب"ريبكلادجسللا.595ًُص«ريسللاباك؛يخامشلا-176

ةيلحملاةياررللًاعبترماعخيشلاناكر؛تراحلاتيانمبرقلابةدوحرمةلحميهرنامتيا(ريبك)هرقم
.(77ص؛ةسوفنلبج؛يكسنيليتوم)روقملسردي

.64ص؛ةيخيراتةبضابإرابخاةعومجم؛يكستيفيل!560561(559ص؛ريسلاباتك«يخامشلا7

.45ص«يلياماضبارظناو(562ص«ريسلاباتك؛يخامشلا8

.64ص؛ةمضابإةيحيراترابخاةعومجم,يكستيفيل79

.اهيلبامو569صءريسلاباتك؛يعامشلا_0

.573صريسلاباتك؛يخامشلا81

دحارلادبعنبديعسنامثعيبأنبدمحأ:هفلؤمللماكلامسالا((577ص)ربسلاباتكرخآنارقن2

.ادلبينرفيلاءابسنيخامشلا
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هعلودوعيو.ةةسوفنلبجيفةسدقملانكامالاكاذهخيشةبحصبسابعلاوبأ

.ٌكشنودبةزتفلاكلتىلإ«هفلؤميفًاريثكاهنعبتكييلا«ةسوفنلبجدهاشمب
ىلإهتداقملعلابلطيفةلحرب؛فيفعيبأتومدعبهتساردسابعلاوبألمكأو

ةلالتنو(نيراطتمويلا)نيوُطَبيفةفلاكلتيفهددرتنعأرقنو.سنوتوسلبارط
ةزتف؟هماقأو.سنوتنميقرشلابونجلاىصقأيفرَّمَدلبجتنناتنئاكناتلحمامهو

ايقيرفاناطلسىقتلاهنأأرقنثيح«سنوتفيرحهلاعساتلانرقلاةياهنوحنةليوط
نادبالو.ةّيمالكلالئاسملاضعبيفهعمثحابتو892ةنسسوأ1486/891ةنس

هللادبعنبدمحمجاحلاةدوعدملاىلعةليوطلاهتارفسلالخنمفرعتنوكي

راثآلابةيئزجلاهتفرعممسابعلاوبأهلنيدينامعنميضايإوهو؛«؟يلِئاَمَسلاينامعلا

ةنسلوألاىدامجرهشيفسابعلاوبأيفوتو.ًالاجاقرشلاونامعييضابإبةقلعتمل
يلاةريسلاباتكةخسنةياهنفروكذملاخيراتلاوهو1522ليرفأ-سرام8

ةرهاقلاةعبطساساتلكشلاو«ينورابلاىسومنبءايركزنبدمحماهبتك

.(577ص)يخاّمشلافلؤمطوطخمنعةخوسنملا

.579ص«نيملسملانيدةبسن«ينررابلا؛544ص«ريسلاباتك؛يسامشلا3
هقيرطن1212131نر11418118برمسابعلاوبانوكينالمتحملانمر؛ص«ريسلاباتك«يخامشلا4

نورقلايفسنوتيلنويضابإلا,يكستيفيل:ًاضيارظنا121812(ر111181718نع؛سنرتةنيدمللا

.70ص؛ىطسولا

.545-544صريسلاباتك«يخامشلا3

.565صريسلاباتك«يخامشلا_6
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ىلإ14هرأةفيلخ)يضامنبا[19]ةبصقنمبرقلابنئاكسابعلايبأربقو
هيفميقتتناكيذلاناكملانمبرقلابيأ«نرفييفةراحلاتآنمًاليلققرشلا

.ة؟يرجهلانماثلانرقلاطساوأذنمسابعلايبأةلئاع

يفمخضلمعوهو؛رّيسلاباتكاهرهشأةريثكتافنصمسابعلاوبأكرتدقو

نرقلاةياهنىتحوةقرفلاسيسأتذنمكلذونيزرابلاةيضابإلامالعأريس
ىلإةفاضالابهيفدجنو.لمعلاساسأمجارتلاهذهلكشتو.رشعسماخلا/عساتلا

تاكرحلاوةيضابإلاةقرفلالوصأبقلعتتةليوطةيخيراتتاياور«ةيريسلاتايطعملا

يبأتافنصميفامك-كلذكلمعلااذهيقدجنو.ةيلامشلاايقيرفأيفةيضابإلا

ةيعامتجالاربربلاةايحنعةريثكليصافت-ييجردلاتافنصموينالجراولاءايركز

...حلإمهتاداعو

مسقلاف؛نيسيئرنيمسقىلإ؛هنومضمبسحبءريسلاباتكميسقتنكممو

مثنموهتيادبذنممالسالاخيراتيطغي(ةرهاقلاةعبطنم123ىلإ1ص)لوألا
123ص)يناثلامسقلاانلضرعيامنيب؛ًالاجاقرشلافوقارعلايفةيضابإلاخيرات

فنييضابإلاخياشملاريسمثنموةيلامشلاايقيرفأيفةيضابإلاةقرفلاخيرات(577-

.يقيرفألالامشلا

بجيو.ًادجةميدقلاقئاثولاضعباذههفنصميفريسلاباتكفلؤمانللقنيو

نباتافلؤم؛هفنصمفيلأتيفسابعلاوبأاهلمعتسايلارداصملانيبنم«ركذننأ

خرؤم(1991/1412)بوقعينبملاسخيشلاحجري].66ص؛ةيضايإةيخيراترابخأةعومجم,يكستيفيل7

رصتخمحرشباتك«يجاربتلارمعنبيهمرظنا«نحاريتعماجةنابجفةبرجبنئاكسابعلايبأريقنأةبرح
؛ةينوتيزلاةعماجلابةعيرشلادهعمناةشلاثةلحرمهاروتكدلاةجردلينلمدقثحب؛«يخامشللفاصنالارلدعلا

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم1
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بيبحنبعيبرلاو؛993(383/90ةنسىفوتملا)قيقرلانباو89يدوعسملاو؟ةريغصلا

خرؤموهو«نايفسيبأو؛9ةرصبلانمنماثلا/يناثلانرقلانميضابإفلؤموهو

شاعيضابإخرؤموهررمعنبمالسنباو؛92(نماثلا/يناثلانرقلا)قرشلاييضابإ

؛4يتازملافّلْخُينبناميلسعيبرلايبأو؛93عساتلا/ثلاثلانرقلاطساوأ[20]وحن

نآلاىتحدجويالو.9«يروطغبلادمحمنبنارقمو؛؟؟ينالجراولاءايركزيبأو

اذهنأعم«يلصالالمعلليدقنمييقتساسأىلعةقدبةينبمريسلاباتكنمةعبط

صر)نييمتسُرلاخيراتبىلعتتيلالوصفلاًاصوصخةيميراتلاريغصلانبارابخأةعومجبنميحخامشلالمعتسا88
.106-105صيلبامرظناريغصلانبانع؛(ةرهافلاةعبطل2-321

جورمباتكنميهةروكذملاعطاقملار؛32394059؛1031صءريسلاباتك«يخامشلا9

.يدرعسمللبهذلا

تمتةيلامشلاايقيرفاخيراتنعباتكىلإنيمّرلانبالبقنمةسبتفملاوريسلاباتكنمةلوقنملاعطاقملادوعت0

.377/987ماعلادعبهتباك

.71-60ص«ةيضايإةيمبراترابخأةعومجم؛يكستيفيلأ

.72-71ص«ةيضابإةيخمراترابخأةعومجم«يكستيفبل2

قلعتياميف162260262«141142161«135ء133:صسلانريسلاباتكفروكذموهر_93

امخرزملااذهنعرظنا؛ايقبرفالنييوضابإلاخرمشلاوةيلامشلاايقيرفافلرالانييضابإلاةمئالاخيراتب
.107ر106صيلب

رظنا؛(خلإ176225226ص«هسفنردصملا)عيبرلايبألمعنمةسبتقمعطاقمةدعيحخامشلايطعي-4

.75-72ص«يلبامفلزملااذهنع

اميغسيئّرلايخامشلاردصميه(55ص)يلباميفاهركذتسيلا؛ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم**
ل64لفلل62لك5لذال48ل43ل35ل28ملاٍنرركذلا)نيمتُرلاخيراتبقلعت
31387و221214229262268270272279282287ل92لف8

06

مسسقلاينةيساسالارداصملادحاوهةسوفنخياشمريسباتكىمسملاودمحمنبنيرقمفّلومنأديب6

؛يليامدمحمنبنيرقمنعرطظنا(ةرهاقلاةعبطْن143344ص)يخامشللريسلاباتكنميسيئرلا

.111-113ص
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يفترشنةخوسنمٍةعبطىوسهنمكلمنالو.نرقذنمابوروأففورعمفلوملا

نميضابإبلاطوهو؛97يسوفنلادوعسمنبناميلسجاحلادوهجلضفبةرهاقلا

.ةسوفنلبج

؛ةيضابإلاةديقعلاةصالخىلعلمتشييديميلعتبيتكوهو:ةديقعلاحرش2

اذهلمعتسيو؛ةيبرعلاىلإةيربربلانميسوفنلاعيمجنبرمعصفحوبأهمجرت
ةدعنمحرشلااذهفلأتيو.سنوتورئازجلايفةيضابإلاسرادملايفمويلابّيتكلا

.98بازملاٍِقهنمخسندجوتوديلاطخبسيرارك

يبأل:«تايضايرلاوقطنملاوةفسلفلاٍين)نيرحبلاجرمباتكىلعحرش3

.9ينالجراولافسويبروقعي

ميهاربإنبفسويبوقعييبأللدعلاباتكلرصتخم:لدعلارصتخمباتك4

يففلوملااذهركذيذلا(5©:50080انن)يكسفزروغومسفيضيو.يتاردسلا

نعرصتخملوحيخاّمشللاحرشبازملايفىأرهنأب[21]«ةروشنمريغةنودم

.لدعلاباتك

؛ةيضايإةينيراترابخاةعومجم.يكستيفيل؛90ص؛ةسوفنلبج؛70-47ص.ايفارغويلبيب.يكسليترم7

.67-66ص

صفحيبألةديقعلاباتكنعمققح].يكسفزروغومسلةروشنمريغةظحالمناتامولعملاهذهاندجر8

يتالتلاناميلسيبأحرشعمامهعبطوشيفطاميهاربإقاحساربأ؛حرشلاو(14/8نرقلا)عيمجنبرمع
1973/1392ينابيشلاديعسنبةفيلخجاحلاةقفنىلعنيحرشلاعمنعملاعبطديعار1934/1353١«ةرهاقلاب

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛شيفطاقاحسايبأتاقيقحتنمدرحنادعب

.222ص؛ةعمللا«يملاسلا9
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راروهو:(30-29صيلليامرظنا)يسوفنلاركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ

يفغيرايأ)غيريداويفنكسوةسوفنةليبقنمهلصأ«ةمالعتفمرظانمو

نميناثلامسقلايفشاعو.(ةيقيرفألامشلاةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجب

يقرشبونجيفتسلومتيفهتقهارميسىضق.!"رشعيداحلا/سماخلانرقلا

فلخينبناميلسعيبريبأخيشلاىلع؛حجرألاىلع؛سردثيحسنوت

؛انتيفرازو.1092كانههتافلؤملكبتكو(75-72صيليامرظنا)«10!يتازملا

يلاوحلقتناّمثغيريداوىلإاقحالداعو؛«100(سباغ)سباقةنيدمًاضيأةزفلا

نمبرقلابتقولاضعبةيضمتلنالجراوةحاوفطّرامتىلإ1078-471/79ماعلا

!؟غيريداريفهتايحةياهنوحناددجبهبيقتلنو.!"«فسويموحرملاهيخأةلئاع

دحأشاعو.105ةيبرغلارلذحأاهمساةلحميفنفدو11-1110/504ةنسيفوتثيح

ىلإتروغوتنمةيدؤملاقيرطلاىلعءايلاحهفلروا)ةنالغويف؛قاحسإهئانبأ

ص؛«ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام؛[442«يالط.ط]قر133؛«تاقبط؛ييحرألا0

.171ر169ص«تاظحالمْن؛يكستيفيلةظحالمرظناو0

.582ص؛نيملسملانيدةبسن«ينررابلا؛203ص؛خياشملاريس101

.424ص«ريسلاباك«يخامشلا؛[442يالط.ط1ر4؛تاقبط؛ييحرألا2

.322ص؛خياشملاريص-103

.322صخياشملاريس_4

.5صءيبسلاباك؛يخامشلا5

رلجانأردب(425صءربسسلاباك؛يخامشلا![446«يالط.ط]قر4.تاقبط؛نيحردلا6

بحب)هربقدجريثيحترروغرتنمتازتسوليكةدعدعبىلعةعقارلارماةديلبةدلباهسفنيهةييرغلا

دوجوملاماقملانإ].هلماركاسلالهأاهديشةيوازدحويامك؛(يكسفزروغومسلةررشنمريغةظحالم

نيت)اهرذحهللادبعوبأنفدر؛حئاّسلادمحميديسريقبروهشمرهللادبعيبأهيبأىلإبرستمرمعةديليب

مث«ترفتنمملك20رحننالحرارلإةدبعملاقيرطلانبهانذلاراسيىلعينأتةربرل(يلسي

روتكدلاتاقيلعتنم؛46ص«ةبازعلاماظن؛يريبعجلارظنا؛ملك3رحناراسيقيرطلاىلعفرحني

.[يريبعجلاتاحرف
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ٍِقركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأزينو:هيبأةايحٍِقًاضيأفوتدقو.(ةركشسب

ركذتو)ًاصوصخهقفلابةقلعتملاهلامعأةدوجموةقيمعلاهتفرعمبيضابإلابدألالقح

انيلإلقنو.197المع[22]25وأ20فلأهنأةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجب

امكناكيذلا!؟فلخينبناميلسعيبرلايبأهخيشنعاصوصختاياورةدع

ةزوحبناك-ةيضابإريسٍةعومجمىلعًادامتعاو.ًازراباخرؤموًايوارءاقحالىرنس

دجوتتناك-!09اهنعةطوطخمةخسسنودبيامىلع(8.1/125063))يريكسام

ةعومجميففلخينبناميلسعيبرلايبألريسلاباتكنممسقنعةطوطخم

يكسفزروغومسموحرلملااهعمجيلا707١1ٍِقةيضابإلاتاطوطحملا

ريسللاباتكادعنكينبدمحمنبدمحأسابعلايبألفرعنو075١©5108012(10ا)

باتك:اهنم؛ةيضابإلاةديقعلاوهقفلالقحلاهلكيمتنتىرخأتافنصمينامثءاذه

لاعفأنييبتا!2(ةمسقلاصيخلتوأ)ةمسقلاباتك«١1اءامدلافةريسلا

لئاسم؛4!1ةلأْسَميبأباتك«!؟زئادجلاباتك؛4!1حاولألاباتك(1ةدابعلا

.!!ةنيضّرألالوصأو١!7تاومألا

.424صءريسلاباتك؛يخامشلا444[1«يالط.ط]ىف133«تاقبط«ييحرألا7

.375صيندهاشكروكذم4171439؛404(398صءريسلاباتك«يخامشلاًالثمرظنا8
.140صر170341711ص.ةينخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجب«هيركسام-109

.550ص«(1927)سماخلاءزجلا,يهويضابإيفارغويلبيبيريسثحب؛يكسفزروغرمس-060
26ص«ايفارغويليب«يكسنييتومةظحالمو؛!98ص؛ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم«هيركسام)1

بازملاين(ةروشنمريغداومرظنا)يكسفزررغومسدجور؛423ص«ريسلاباتك«يخامشلا162مقر
.فلؤملااذهنملروالامسقلا

:رظنا؛فنصملااذهنمةطوطخمبازمتابتكم.ىدحانادحوي423صربسلاباتك؛يحامشلا2

.50مقر387ص«تابتكم«تخاش

ص؛تابتكم؛تخاش:فلوملااذهتاطوطخمنعرظنا؛61مقر؛26ص.اهفارغويلبيب؛يكستيليتوم-3
77مقر90
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عاماْا.
ٍتفم:ينيجردلافلخينبيلعنبناميلسنبديعسنبدمحأسابعلاوبأ-[23]

نعيريسريخيراتلمعفلؤم؛«يرحمهلاعباسلانرقلانميضابإخرؤمورعاشو

ةيقتةيضابإةيربربةلئاعىلإيمتنيناك.خياشملاتاقبطباتكبفرعُينييضابإلا

جاحازرابلاهيقفلاهفلسناكو.ةسوفنلبجفةيرقيهوراجيمتنماهلصأ؛ةملاع

.!!9ديرجلادالبيفةطفنةنيدمبرقنكسييراجيمتلايسوفنلافلخينبفّلخُي

يرجمحلاسداسلانرقلانميناشلامسقلايفشاعدقف«فلخينبايقتلايلعامأ

ماعلايفةيراجتلاتارفسسلاكلتىدحإيفهنإلاقيو.نادوسلاعمةراجتلابمتهاو

؛مالسإلاىلإيبرغلانادوسلايفيلامةلودليثولاكلملاىده«0-5

؛26ص.ءايفارغويلبيب.يكسنيليتومةظحالمر198ص؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخاةعومجم؛هبركسام4

.423صريسلاباتك«يخامشلا!ق133«تاقبطنيحرألا؛64مقر

.63مقر(26صاهلارغويلبيب؛يكسنليتوم5

نارابحنزلرشن.423-424رّيَسلاباتك؛يعاّمشلا444[1«يالط.طرر133«تاقبطييحرألا6

ديلاطخبنيريبكنيئزحيفعقتفلوملااذهىلعةلصفمةيشاحشّيفطأدمحمبتكو؛ةيرجه1318ةنس

.قفحمريغبازملتارمعبطدقو.بازملاف(ةروشنمريغداومرظنا)يكسفزروغرمسامهآر
.ققحمريغبازميفتارمعبطدقر.1مقر(387ص؛تابتكم,تعاش717

تعاشانيطعيو(60مقر26ص؛ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم1423ص؛ريسسلاباتك؛يخاّمشلا١#

ىأردقو.بازمنةدوحوملالمعلااذهتاطرطخمبةسئاق(49مقر387ص«تابتكم)

لماكلافلوملاناردير)ىلرالاةينامثلاماسقالاىلعيرتحتةطرطخمةخسنبازمفيكسفزررغرمس
هيركساميطعب.عيقرطختةبرتكمتاقرو203نممخضءزجلكشبةعرمجبمامسق25ىلعيرتحيناك

ضرالالوصأرهعئطاخناونعفلؤوملااذهل(ةظحالم18ص«ةينيرادلاءايركزيأرابخأةعومجم)

رصاندمحمدقيقفحتبباتكلاعبطدقر].ضرالافصريأ16501م/:16:76160600بجرير

روتكدلاتاقيلعتنم؛1992/1414نامعةنطلس«يراضلاةبتكم؛جاحلابخيشلادمحمنبريكبخيشلاو
.[يريبعجلاتاحرف

؛447صءربسلاباتك «يعاّمشلا؛[518؛يالط.ط]ر156«ر155«ر152؛تاقبطءييحرألا9
.148-147ص؛ةيشاح؛تاظحالم؛يكستيفيل0456-1454
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ناميلسهنباناكو.120خياشملاتاقبطباتكفلؤمهلقنيلئاعرثأنعالقنكلذو

ناكو.ديرجلادالبيفةّمونكيفنكسيروهشمتفم«سابعلايبأدجوهيذلا

ىلفسلانيجرذديفرقتسازرابواروهفسابعلايبأدلاو«ديعسامأ.12!اًيلوربتعي

كلتىلإخياشملاتاقبطباتكفلوؤمةبسندوعتو[24].!22ةطفنبرقةديدجلا

لازيامحجرألاىلعناكهنأريغ؛ييجردلاةايحنعريثكلافرعنالو.ةئيدملا

يفنيتتسىضمأثيح«نالجراوىلإ616/1219ةنسلقتناامدنعٌنسلاريغص

ثيحديرجلادالبىلإداعمم.!23ةنيدملاكلتيفنييضابإلاخويشلاديىلعةساردلا

مث.12436-1235/633ةنسيفرزوتيفةيخيراتلاهتافلؤمىلعلمعلالمكيهدجن

“ةباّزعلا”لبقنمديدشماتحابىظحثيحةبرجةريزجٍِقتقولاضعبلنكس

نيببرعلابدألاوةغللابةقيمعلاهتفرعمببسبةريزجلاكلِتٍق(نييضايإلاهقفلاةبلط)

-456صءروبسلاباتك؛يخامشلا؛[517-518يالط.طرر165؛83.تاقبط؛ييحرألا0

«ءارحصلاربعةيمالسالاةينيدلاةسدنهلالاكشاراشتنانع؛149ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛9

0>1الواي»70517004١46ل660060656ةيوارحصلاثاحبألادهعملامعأ:ْن؛تحاش:رظنا

ربعةراحتلاخيراتنع”؛يكستيفيل؛27-11ص؛(1954ءرشعيداحلاءزجلا)50/1/0106“

:ن"رشعيناثلا/نماشثلانرقلالطسرألاويبرغلانادوسلافنويضايإةاعدرادب.ةيرارحصلا
.7-8ص«(37)1611/60268/041961+0ازن77)ل

؛يكستيفيل4581459(436صءويسسلاباتك؛يحاَّمشلا؛ر159-ىف158؛تاقبط؛ييحرألا21

.149ص«تاظحالم

؛3458460صءريسلاباك؛يخامشلا؛؟و156لن149ىف23تاقبط؛ييحرألا2

باتكفلرمةدالوناكمةديدجلاىلفسلانيحردةنيدمنع؛149150ص«تاظحالم؛يكستيفيل
.151-150ص«تاظحالم؛يكستيفمل:رظنا«خياشملاتاقبط

.215-216ص.ةاقتنملارهاوجلا,يداّربلا؛[180-181«يالط.ط]50-51«تاقبط«ييحرألا3

.[(4«يالط.ط]و137«تاقبط«ييحرألا-124
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دنعالوزن!2؟خياشملاتاقبطباتكهفلؤمططخمعضودقو.!2؟هقفلاوخيراتلابو

عساتلانرقلايفهفيلأتمتيذلا؛ةاقتنملارهاوجلاباتكيطعيو.ةباّزعلاءالؤهبلط

يداربلاميهاربإنبمساقلايبألضفلايبألبقنميداليملارشعسماخلا/يرحملا

تاقبطباتكنيركتنعمامتهاللةريثمتامولعم«رّمَدليجنمزيمميضابإوهو
:خياشملا

ان”:سابعلايبأباتكفيلأتاهيفمتىلا«يداّربلالوقي؛فورطظلايههذه

هيلإبغراممناكفءاهريغورفعجنباعماجو,نسحلايبأخيشلاعماجو«فاّضو

لمهأنمانفالسأبقانمو«انلئاوأريسنمضتياباتكانلاوهجوهلاولاقنأهناوخإهيف

تباغر«مهؤابنأانيلعتيمعدقهنإفءاًرجملهىلإانبهذمهيفعقوندلنمبرغملا

ةبازعلانمذشمويةبرحبنمرواشف؛ةقشملامظعو«ةقشلادعُبنممهراثآانع

؛«مهيلإمهناوخإةبلطررقو«ءاهبنلاوقاذحلانمهيلإنانبلابراشينموءاهقفلاو

نبىيحيءايركزيبأخيشلاباتكيفاورظنف«مهيلعطورشملاباتكلاملفصوو

نأعم«ليصحتلادمأنودارصاق؛ليصفتلاضعببالع[25]هودجوفركبيبأ

لخدأةيبرعلانيناوقىلعهظفحتةلقو«فيلكتلادراومهظافلادروأةيربربلاناسل

ةلودلاريسىلعلمتشيباتكفينصتباومتهاف«فسعتلالهاجبهيناعمضعبب

ريغفينصتلااذهلالهأاوريملف«مهيلإكلذبلطامكفالسألابقانمو؛ةيمتسرلا

صايفارغويلبيب؛يكسيلترم1461-460صءريسلاباتك؛يحاّمشلا(110ص«رهاوجلا,يدارلا5
.152-151؛تاظحالم؛يكستيفيل0

:ناودعلااذهلنيرخآنيلامتحايخاّمشلاركذر(ف159ةقرر)ييحرألافلؤمةياهنيلنارنعلااذهرهظي126

خايشألاتاقبطباتكر(164ص؛ريسلاباتك)ةوعدلالهأنمنيحلاصلاوءاملعلاتاقبطباتك

.(178ص«ريسلاباتك)
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تبجويذلالئاسلاوهو«روكذملاجاحلاهبلطاهدنعف؛ييجردلاسابعلايبأ

هفيلأتمتيذلافنصملالمعلاوهو؛خياشملاتاقبطباتكفرعنالو.127هتعاط

اًماعونةردانيهو؛«ةطوطخملاخسنلالالخنمالإ«ليلقب1252-650/53ةنسدعب

نمةريغصلاةعومجملانمضنماينولوبيفةخسنو«128بازملايفخسنلاضعبدجوت)

هنأعمءدعبفلؤملااذهلةعبطيأدجوتالو.19(ايفوكاركيفةيضابإلاتاطوطحملا
نيمسقنملمعلااذهفلأتيو.يضابإلابدألايفةمزتحمةناكمب[26]ىظحي

يبألةمئألارابخأوةريسسلاباتكلقنةداعإدرحبوهلوألامسقلا:نيحضاو

.[11ص«رهاوجلا«يداربلا]39ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم-7
تاقبطباتكنمةديجةخسندحوتتناك«ةروشنملاريغيكسفزررغرمسموحرملاتاظحالمبسحب8

تناكامك41926-1925ةنسلايلاوحدمحأنبحلاصجاحلاةبتكمنبازملايفةرونوبأخياشملا

نبافسويبجاحلاةزومبفسرينبدمحماجاحلاةبتكممنفزينباةنيدمففلؤملااذهنمةخسندجرت

ىلاةطوطخملاهذهدوعتيكسفزررغرمساهعمجيلاتامولعملابسحب.شيفطازيمملايضايإلاملاعلا

ةزوحبييحرألافلؤمنمةديجةخسندجوتتناًكاريخاو.يداليملارشععبارلانرقلانملرالامسقلا

نعليصافتلاضعبًارخؤمتخناشفيزوحذاتسالااناطعاو.بازماةرارقلانمركبنبميهاربإخيشلا
.(142مقر397ص«تابتكم)خياشملاتاقبطباتكنمنيتيفاضانيتطرطخمنيتخسن

ٍل)يضابإلاةيادرغيضاقهرافوبميهاربانبدمحمنمةطرطخملاهذهيكسفزروغرمسموحرملاىزشا29
160ىلعةطوطخملايرتحتو1926ةنس1/18018ىلااهلقنر(نفزينباناايضاقاقحالحبصأوبازم

ًانايحأدجنو؛«ةيبرغمديبةطوطخمةحفصلكنارطس23ةداعدجويرمس17.5*25سايقنمةقرو

هذهر.يكسنزروغوم#وهاهبحاصنافرعتنانكمي؛ةيبورراديبةيشاحلالتاحيحصترتاظحالم

ةنسنابعشرهشيناهزاجنامتادهعمدقاةطوطخمل(خسانلامسالهجن)ةثيدحلاةخسنلايهةطوطخملا

(ةيادرغنم)يرادلادمحمنبحلاصابابنبمساقنبديعسوعدملالبقنم«1826ليرفأ-سرامأ1

1766/1180ةنسرفصرهشنإةبوتكمًادهعمدقاةطوطخمنعةيرجه1241ةنسةطوطخمتخسندقو

ةنسمنمةميدقلاةطوطخملاىلعًادمتعماهددصبنحنيلاةطوطخملاهذهحيحصتبيكسفزروغرمسماقدقو

ذاتسالاموحرملادوهجلضفبةريخالابرحلالالخاهذاقنامتدقرةلماكةخسنلاو.ةيرجه0

انلمعنادوعنر؛يكسفزررغرمساهعمجيلاةيضايإلاةعومجملااياقبعمايفوكاركللااهلقنيذلايكستيفيل
.275ميدقلامقرلالمحتتلازاملاوخياشملاتاقبطباتكنمةحخسنلاهذهىلإاذه
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نملوألامسقلانعلقنةداعإىرحألابوأ«ينالجراولاركبيبأنبىحيءايركز

؛ةيلامشلاايقيرفأىلإةّيضابإلالوخدخيراتىلعيوتحيوةيخيراتلارابخألاةعومجب

نمنييضابإلاءاملعلاضعبريساريخأوتسريبةمئأوةيضابإلاةمامإلاسيسأتو

امأ.139ءايركزوبأهعبتايذلابيتزاقفولوصفلاتمظندقو.يبرغملصأ
هنوكلوألامسقلانمةيمهأرثكاوهفخياشملاتاقبطباتكنميناثلامسقلا

«نيروهشمنييضابإءاملعوءامكحريسةعومجموهو؛ييحردلليلصألالمعلا

اننا(اهددعو)هذهددعو«نيملسملاريسلاباتكةداعبسحتاقبطىلإةمسقم

ليحعمكلذبقفاوتتو؛ةنسنوسمخاهتدمةرتفةقبطلكيطغت؛ةقبطةرشع
نيضابإلاءاملعلامجارت«يجرٍدلالمعيفىلوألاعبرألاتاقبطلامضتو.يناسنإ

يفيرورضلاريغنمهنأفلؤملاربتعاو؛ةرجهلليناثلاولوألانينرقلايفنييقرشملا

هنإذإ؛(متسرنبنمحرلادبعلثم)نيروهشملابرغملامالعأمجارتركذلاجملااذه

مدقدقو.عوضوملااذهيفءايركزوبأهلوقيامهفلؤمنملوألامسقلايفانيلإلقن
ىلعو.انايحأدجةميدقرداصمىلعادامتعاةزتفلاهذهيفنييقرشملامجارتانل

نمنييضايإلاخويشلامجازرتبىنعتةيلاتلاينامثلاتاقبطلاّنإف؛كلذنمسككعلا

الإىنعتالةريخألاعبرألاتاقبطلانإفكلذىلإةفاضالابو.بسحفيبرغملصأ

دقو؛ةبرجةريزجو«ديرجلادالبو؛فوسيداوو«غيريداور«نالحراومالعأب

يمتنتّيلاويرجهلاعبارلانرقلادعبامةزتفنمنيزرابلامالعألانميأركذطقسأ

كلذل...حلإبازلاوةسونلبجلثم«برغملانمىرخأةيضايإراطقأىلإلصألاب
لمعتساو.13اةيلحمةيمهأالإييجرّذلالمعنمةريخألاتاحفصلاكلتلسيل
ءاهنيبنمركذننأبجي؛«ةريثكٌرداصمهلمعنميناثلامسقلافيلأتييجردلا

.158-155ص«تاظحالم؛يكستيفيل_31
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؛(ةرجهلليناثلانرقلا)يدبعلاليحرلانببوبحمل[27]ةّيرّيسلاوةيخيراتلالامعألا

نكمفمتو.132(يرجهلاسداسلانرقلا)ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلايبألو

ةردانلاتادنتسمملاضعبلاخدإنمهذههتعومجبيفخياشملاتاقبطباتكفلؤم

؛ةيضابإلاةقرفلاخيراتلةبسنلابىربكةيمهأتاذيهوانايحأًادجةميدقلاو

يبأفورعملايضابإلاملاعلانعةرداصلاوًالثم"ةقلحلا”نيوكتبةقلعتملانيناوقلاك

اهاقلأيلاةبطخلاوأ؛(يرجمهلاسماخلانرقلا)يسوفنلاركبنبدمحمهللادبع

.133ةييوبنلاةنيدملاف(يرجمهلايناثلانرقلا)يراشلاةزمحوبأريهشلايضايبإلادئاقلا

يذلاديحولاملاعلاهناىلعنيدلايفةبراغملاهناوخإهربتعييذلا؛ييجرّدلانكمتو

يفةنقتملاةغللاقوفتتو.ًادجضرملكشبةمهملاءادإنم؛يملعخيراتةباتكهنكمي

ىلعكلذو«ةيلامشلاايقيرفأىفةيضابإلالامعألالكىلعخياشملاتاقبطباتك

يفةروكذملاةيبرغملارداصملاعيمجبولسأحيقنتبييحرُدلاماقدقل.ةقانألاديعص

هلقنيفلثمتيوهو«هفلؤمنملوألامسقلايفاذههمامتهالايمًالثمدجنوفلؤملا

رعشٌناويد؛كلذبناحىلإ؛ييجرّدللو.ةّيميراتلاءايركزيبأرابخأةعومجمل

ميسقتيفةريثكلئاسملحب؛هيقفهتفصبماقدقو.ةموظنملئاسرةعومجمو

هجوىلعييجردلاةافوخيراتفرعنالو.134هدعبنميلاطيجلااهعمج«تاكرتلا

ةرتفدعب؛يرجمهلاعباسلانرقلانميناثلامسقلايقيقوتهنأحجرألاو«ديدحتلا

.خياشملاتاقبطباتكهئاهنانمةليلق

يبأيضابإلاخيشلانباوهو«راروةمالعرتفم:فسوينبدمحأسابعلاوبأ

نبهللادبعدمحميبأنعيوري.يرّجتتلالاميتنببرقعينبفسويبوقعي

.164-158ص«تاظحالم؛يكستيفيل2
.166-164ص؛تاظحالم؛يكستيفيل3
.39صايفارغويلبيب,يكسنيليتوم1460-461صءريسلاباتك«يخاّمشلا4
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الداكنو.10(135صيليامرظنا)روصنميبأنبميحرلادبعخيشلانع+تنل

هدلاونأريغ.هيفشاعيذلارصعلانعوأ[28]خيشلااذهلصأنعاعيشفرعن

نبسالفّسراوفورعملايضابإلاملاعلاىلعسردلاميتنبفسويبوقعيابأ

كلذو«137رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلايفشاعيذلا!36يدهم

ابألعلف؛ينالجراولايقاكلادبعراّمعوبأاهعضويلاخويشلاةمئاقبسحب

نرقلانملوألامسقلايفىتحوأ؛نرقلاكلذنميناثلامسقلايفشاعسابعلا

بوقعينبفسويبوقعيوبأهسفنوههدلاوَّنالهف.رشعيناثلا/سداسلا

ودبي؟!38ةيربربلاةتازمةليبقىلإلصألابيمتنييذلازرابلايضابإلاملاعلا«يتَرَّْرل
سرديذلايتازملابوقعينبفسوينبفسويبروقعيابأوعدملانأكركلذك
يبأدلاوهسمًناضيأوه؛ةسوفنلبِجٍق139سالْفَسْراوخيشلاىلعاماعرشعتا

.فسوينبدمحأسابعلا

دمحأسابعلايبأريسلابتاكلٌرصاعميضابإرار:يطفنلالولهُبنبهللادبعوبأ

وهو(2723صمّدقتامرظنا)ٍييِجرّذلافّلْخُينبيلعنبناميلسنبديعسنبا

ريشتو.!4يراجيمتلايسوفنلافلخيخيشلاهفلسنعريخألااذهتامولعمردصم

لازيالناك.ةيبونجلاسنوتيفمةطّفنايلاح)ةطفنةنيدمنمهلصانأىلإهتبسن

.522ر490-489ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا5

.489صريسلاباتك؛يخاّمشلا6

.171ص«تاظحالم؛.يكستيفيل7

.592-591صءامسأركذ؛يكسنيليتوم8

.260ص«خياشملاريس9

.454صءريسلاباتك«يخاّمشلا؛[513«يالط.ط]ىف156؛تاقبط؛ييحرذلا0
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طساوأوحنيأ«14!نيجرّدللخياشملاتاقبطباتكفيلأتةزتفيفةايحلاديقىلع

.!هةرشعثلاثلا/عباسلانرقلا

نياسانلادّيسزرابلايضابإلاهيجولاقيقش«وار:روصنملانباهللادبعوبأ

هللادبعيبأروهشملايضايإلاخيشللًارصاعمريخألااذهناكو.!43يرصنلاروصنملا

يداحلا/سماخلانرقلانم[29]لوألامسقلايفشاعيذلا!44ركبنبدمحم

وديو.رصعلاكلذيفًاضيأشاعروصنملانبهللادبعابأّنأودبيكلذل؛!4كرشع

روكذملابيبحيبأنباسانلاديسهسفنوهيرصنلاروصنملانباسانلاديسنأيل

ةنيدميفدلولهف.146ةتاردّسمالعأنمضةيضابإلاةيربربلالئابقلللفغلاةمئاقلايف

نبهللادبعّنأ؛يخامشلاوينايسولاالكركذيو؟نالجراوبرقةترادس

ديسهوخأوروصنملانبهللدبعوبأكشنودبامهو)دوعسمهاخأوروصنملا

كو0 يضابإىلع(1028/419ةنسىفوتملا)نيكلنبدامحموجهرصعيفاشاع(سانلا

:!47ةوارْغمةيدك

يلاةياكحلادوعتهيلإو؛حونيبأعجارمدحأورار:دمحأنبدمحمهللادبعوبأ-

يخامشلاسابعلايبأرينالجراولاركبيبأنبىحبءايركزيبأتافلؤمٍِقاهدجن

.يعاّمشلاوييحرألالبقنمةروكذملاعطاقملاىرتحمنمكلذجتنتسن_41

.25ص«مّدقتامرظنا؛نيحردذللريسلاةعومجبفيلأتخيراتلةبسنلاب2

ءريسملاباتك)ينايسرلابسحبروصنملانبهللادبعناكر؛244ر243؛242؛241ص«خياشملاريس3
.يريصتلاةبسنلمحي80ص

.244ص؛خياشملاريس144

.يلبامرظنا145

.596-595صءاضأركذ_-6

عطاقملابسحب476-7ص«ريسسلاباك«يعامشلا؛80-9صءربسملاباك؛ينايسرلا7

.ةيربربلارامزروونبةليبقىلاهوحخأوروصنملانبهللادبعيمتنيةروكذملا
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ةيبهولا ةيضابإلاةيربربلالئابقلانيب(968-358/69ةنسيق)ياغابةكرعمنع

فرعنالو.!4ةنيدوناو[يبأ]نعرثألااذههللادبعوبأيوريو.يمطافلاشيخجلاو

نرقلانميناثلامسقلايفودييامىلعشاعيذلايوارلااذهنعًائيش
ةحاولاوهو«غيريداويف؛رشعيداحلا/سماخلانرقلاةيادبوحنوأرشاعلا/عبارلا

.هربقاهيفدجويّيلاوحونوبأاهيفلزنيناكيلا

نرقلانمروهشميضابإملاعوحلصم:يسوفنلاركبنبدمحمهللادبعوبأ

نمنييضابإلاخويشلابةقلعتملاتاياورلاضعبلواروهو«رشعيداحلا/سماخلا

حجرألاىلعدلو.خياشملاريسةاّمسملالفغلاةعومجمليفةروكذلملاةيلامشلاايقيرفأ

نرقلاةيادبوحنرقتساو«ديرجلادالبيفرشاعلا/عبارلانرقلانميناثلامسقلايف

[30]ىلعسرد.غيريداويفةيرقيهويلْسيِإنيتيفرشعيداحلا/سماخلا

ىلإلقتنامث؛رّوْسِميبأنبليصفءايركزيبأوليغنزنبديعسحونيبأنيخيشلا
نكيمل.امامإنويضابإلاهربتعاوءازراباملاعناك.ةيبرعلاةغللاةساردلناوريقلا

ناكيذلايضابإلاعمتجملاةايحيفايلمعكلذككراشلب«بسحفةفرعملاعساو

غيريدارلإداعو«بازمونالجراووغيريداويفيسايسلاويحورلاهسيئر
مهأىدحإتناكو.هبةصاخةقلحسسأوناوريقلايفهتساردىهنأامدعب

مامتإوةقلحلاءاضعأللّصفمماظنعضووه«يضابإلاعمتجمللاهمدقيلاتامدخلا

ةبازعلامساتحتاهلخادةصاخةئفءاشنإ؛هسفنتقولايفوةيملعةقيرطباهميظنت

ةتباثةدعاقخيسرتيفكلذبمهاسدقو.(012690«نم0:8©4)ةبلطلاةقبطءاضعأمضت

عمججملاةايحيفًارثؤمًالماعتقولاعمتحبصأيلاةسسؤملاهذهلخادةطلسلل

؛[205ص«(بويأ)؛217ص«(يبرعلا)]299ص؛ةيميراتلاءابركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام8
.528ر351صربسلاباتك«يخاّمشلا

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛31ص«ةبازعلاماظن؛يريبعجلارظناءاطسرفبدلوهناحيحصلار)"
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رشنفاطاشنرثكألارصنعلاهوربتعاوةيعادلاةبهومنوّيضابإلاهيفىريو.يضايإلا

لمِعٍاريبكارودبعلهنأهيلإبسسنيو٠ءارحصلالامٍِاهتعاشإوةيضابإلا

ةليبقءادتهاوهوالأ:ةيقيرفألاةيضابإلارثآملاخيراتيفمهمريثأتتاذهجئاتنتناك

رهاجتتناكيلاويلاحلابازمضرايفةميقمتناكيلاةيربربلابَّعْصُميب

سيسأتفلمعلااذهلضفباماعونمهاسدقو.تقولاكلذىتحةيلزتعملاةديقعلاب

يفهتايحةياهنوحنرقتساو.بازمةماعلاةيمستلابدعباميفتيعسيلاتاحاولا

ناكهللادبعابأنأيخامشلامعزيو.49(149-1048/440ةنسينتوت)نالجراوةحاو

ماظنىوسلامعألاهذهنيبنمفرعنالو150ةدعمولعبةقلعتملامعأفلؤم

ءايركزىحيوباهلقنوهباتكٍِقيتازملافلخينبناميلسعيبرلاوباهظفحتاقلحلل

يدارّبلاوييجرٍّذلالامعأانلتمدقدقو.هللادبعيبأذيملت[31]«ءايركزيبأنب

خياشملاراسٍِقهتياورنمرابخألاصعبتدروو15٠!ةريسىمسملاماظنلااذه

.!52يخامشلاريسيفكلذكو

نمنطبمهوربربلاروُمَزيبنم«زرابيضايإوار:ريخلانبدمحمهللادبعوبأ

دريو.ا؟4ةّيضابإلابتكلايفيرومزلادمحأنبريخلاهدلاومسادريو.153ةنانز

311صر«شماه131ص«ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم«هيركسام:هللادبعيبأةايحنعرطنا9

ق115-ر0047(110-نىق5تاقبط؛ييحرألا؛![اهدعبامر320؛2-268؛«بويأ.م3

؛يكستيفيل؛ىرخأةفلتمنكاماو392-384ص«ريسلاباتك؛يخامشلا؛[167-188«يالط.ط)
.165ص«تاظحالم

.384صءريسلاباتك؛يخامشلا0

يكستيفيل؛46صءايفارغويلبب؛«يكسنيليتوم؛307-218ص«ةاقتنملارهاوجلاباتك«يداربلا51

.165ص«تاظحالم

.ىرخأةفلتخمنكامار212صءريسلاباتك.يخاّمشلا(256316؛224ص«خياشملاريس2

ءريسسلاباتك)يخامشلابسحبر؛595-592ص؛ءامسأركذ79ص«ريسسلاباتك«ينايسرولا3
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دبعرامعوبأركذيو.اد؟هدجمسابسحدمحأنبدمحمهللادبعوبأ:انايحأهعسأ

دبعوبأديكأتلابوهو«ريخلادبعنبهللادبعّنأنييضابإلاخويشلاةمئاقينناكلا

ناكو.!؟ةرشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلايفشاع«ريخلانبدمحمهللا

هعملزنيناكوِ_-حجرألاىلعهوخأوهو-ريخلانبسكامدمحميبألارصاعم

مسقلايفشاعنسكامدمحمابأّنأمزجننأعيطتسنالهنأريغ.1؟؟ىسيعالتيف

نمفرعنو.(55-54ص«يليامرظنا)رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلا
وو١

نيكلبنباداممجاهامدنعاريغصناكركبنبادمحمهللادبعابأنأىرخأةهج

ريخلانبدمحمهللادبعوبأرازو.!؟8ةوارغمةيدكيبضابإ(1028/419ةنسىفوتملا)

نبدمحمهللادبعيبأريهشلاخيشلاةبحصباضيأرازر(؟غيريداويف)!؟9لاونيت

ةيليطسقميلقإيفةرارطنقوأرانطنق[32]ةنيدم(1048/440-49ةنسىفوتملا)ركب

.60١(هيلاطصق)

دمعهللًدبعيبأجاحلانباعيبرلايبأدلاوار:ديعسنإدمحمهللادبعوبأ-

فشاعيذلا!«ةئيجرذلافلس؛يسوفنلافلخُينبفّلخُيذيملتو«!4!ديعسنبا

.595-592صءامسأركذ(79ص«ريسلاباتك؛ينايسرلا4

ص؛ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجب«هيركسام05؛«بويأ.ط]ر60«ةريسلاباتك«ءايركزربأ5

299.

يبأنبهَلادبع:ًأطخمسمالااذهبتكثيح)171صتاظحالم؛,يكستفيل؛3ق3«تاقبط؛ييحردلاأ56

.(ريخل
.430ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا7

.80-79صءربسلاباتكينايسرلا:ًاضيارظناو1476ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا8
.476صريسلاباتك«يخاّمشلا9
باتك؛يخامشلا؛[497«يالط]ر112«تاقبطييحرألا(ر92ةريسلاباتك«ءايركزربأ_-0

.476ص«ريسلا

.ق156-ر151ص«تاقبطييجرألا1
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رحنهجاتنإوهطاشنجوأفناكهللادبعابأّنأودبيكلذل.16سداسلانرقلا

ةكمىلإجحلاممهنأىوس«هتايحنعءيشيألهجنداكنو.نرقلاكلذطساوأ

.!64حجرألاىلع؛ديرجلادالبيفنكسيناكو

حجرألاىلعدلو:ينورابلاىيحييبأنبميهاربإنبخيشلانبدمحمهللادبعوبأ

رشاعلادقعلافنرفيميلقإيفيتوتويرجهلانماثلانرقلانمىلوألاتاونسلايق

جوزتهنأىوسهتايحنعائيشفرعنالداكنو.1396(165-1388)نرقلااذهنم

نبزيزعوبأهمعوههخيشٌنأو167نرفييقرشعقيميلقإوهو١«هالككيف

ءايضايإايتفموايوارناك.(41-40ص«يليامرظنا)!68ىيحييبأنبميهاربإ

قطانملاوةسوفنلبج2نييضابإلاخويشلاريسلوحةريثكتامولعمبهلنيدنو

هل.69١شععبارلاورشعثلاثلا/نماشلاوعباسلانينرقلاٍِقاصوصخهبةطيحملا

.!7ىبحييبأنبميهاربإنبزيزعيبألطقللاباتكلقيسنتوهيهقف[33]فلؤم

.102ص«ربسلاباتك؛يخاّمشلا2

.يلبمرظنا63

.ر152«تاقبط«ييحردلانأشلااذهينرظنا4

84ص«تابتكمتغعاش5صءايفارغويلبيب؛«يكسنيليتوم68ص«وبسلاباك؛يعاّمشلا5

؛555صبسلاباتك؛يخامشلارظنا)722/1322ةنسينهللادبعيبأدلارنوتر؛33مقر

68

.330و324325ص؛عيزوت؛يكستيفيل:الككميلقانعرظنا؛102صءريسلاباتك؛يخامشلا-6

.331-330ص«عيزوت.يكستيفيل:رظناميلقالاكلذييضايإونرفينع7

.8صءريسلاباك؛يخامشلا8

.550551552554صريسلاباتك«يحاّمشلا9

3مقر؛(384ص«تابتكم«تعحاش(568ص«ريسلاباتك؛يخامشلا70
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ةسيئرلارداصملاىدحإهتاياورربتعت؛يضابإخرؤمووار:حلفأنبدبعمحلفأوبأ

ناكيذلاتقولاييينوتهنأىوسهنعائيشفرعنال.17!ينايسوللريسلاباتكل

ىلعوهو-نايبعيفدولوملاحلفأنبدبعمناك.172هلمعهيففلؤيينايسولا
ةليبقلمطوصأدوعتنيذلاةيضايإلامالعأٍِقعَ_-حلفأنبدبعمحلفأوبأحجرألا

.!7ةيبهولاخويشضعبركذبسحبكلذو؛ةيربربلاةتانز

جاجحنمةعومجبةبحصب)جحلاىلإهتلحرربخركذيضابإرار:يلعوبأ-

امامتلوهجبيوارلااذهو.!74خياشملاريسباتكيفسناينبدمحمخيشلا(ةسوفن

ثلافلانرقلايفشاعيذلا)يضابإلاخيشلا«يوابكلايلعوبأوهله.يلةبسنلاب

."؟(؟ةسوفنلبجيفوابكىلإهلصأدوعييذلاو

خرؤمومالكلاملعيفباتكفلؤم:ينالخراولايتوانتلايفاكلادبعراّمعوبأ
.176*؛يتوادنتلابوقعييبأنباوه”:هدلاومساةيضايإلاريسلاركذتو.هيقفو

مسقنكسيناكيلا؛ةيربربلاتّرانتةليبقىلإدوعيهلصانأهتبسننمجتنتسنو
ةيناثلاةقبطلايف[34]ييجرٍّذلاهركذ.0:8عاف177مالغروا)نالحراوةحاريفاهنم

حلفأنبدبعمحلفأيبأنعًةفرطينايسرلالقنثيح61ًصاضيارظنا41صءربسلاباتك«ينايسرلا7
.ةرازفنميلقإيضايإبقلعت
.61صريسلاباتك؛ينايسرلا
.595-592صءاضأركذ3

.342ص«خياشملاريس4

مقر«63ص«تاسارد؛يكستيفيل؛591-590ص«ءامسأركذ؛308ص«ريسلاباتك؛يحاّمشلا5
46.

.441صءربسلاباتك؛يخاّمشلا؛[485؛يالط]ر147؛تاقبطءيبحرذلا6
نمىرحخالاماسقالاضعب39ر337ص؛عيزوت؛يكستيفيل:ةيربربلاترانتةليثصرصخبرظنا-77"1

رظنا(سمادغقرش)جدردلاةحارنرسمادغنر(ةيبرنجلاسنوت)ةرازفنيفةميقمتناكةليبقلاهذه
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هتينكانهنمو)نالجراوةحاوديلاومنمناكو.550١-600(78)ةرشع

سنوتىلإلقتنا1809«ةحاولاكلتيفةيلوألاهتساردىهنأنأدعبو؛179(ينالجراولا

رقتساو.18ةكمىلإجحمث«18!ىرخأعيضاومىلإةفاضإةيبرعلاةغللاسردثيح
ثيحنالجراويفيفوتو!83برغملاىلإهتدوعدعبهسأرطقسميهيلاهتحاويف

-1925ةنسيلاوح)500080:2©انموحرملاينولوبلابرعتسملاىأردقو.نفد

؛ةيلاحلانالجراويبرغلاشىلإتارتموليكةسمنيلاوحنئاكلاهربق126

صروصخبلاعلااذهاهبتكيلاةريصقلاةركذملابسحبو.ءارحصلابلِقٍق

ىلعدوجومراّمعيبأربقنإف؛هقاروأنميقبامنيباهتدجويلاوناكملاكلذ

ةيانعبنوصمورجحلابهبناوجةفوصرميلمريطورخملكشىلعوهوةلتةمق
اذهماقمدجويربقلانمراتمأةرشعيلاوحدعبىلعو؛«بارحمالوةفرخزنود

ةمثسيلو«لبخلاحفسدنععفتراتمأةدعاهرطقغلبيةراغمنعةرابعوهوخيشلا

جراوخلاءارآ:ناكلاراّمعيبألزجوملاباتكىلعيلاطلاراّمعةمّدقمر]1596ص«ءامسأركذ:ًاضبا

.[215/1ةّيمالكلا

؛43صايفارغويلبب؛يكسنيليترم؛![485-91؛يالط]ر149-ر147ةقرر«تاقبط«ييحرألا8

.172ص«تاظحالم.يكستيفيل

ص؛ءامسأركذ:نأشلااذهينرظتا؛نالحراوةحارناةلحميهرالغياتةيرقلنكسيناكهناردي79

96.

ينالحراولاركبيبأنبىيحيءايركزابأمهملايضابإلاخروملااهيفطلاخيلاةزتفلايههذهنادبال0

ملاعلااذهدنعميقاسلجبناكراشهناهسفنبانربخيوهر«هالحراراًاميقمناكيذلا(90-70:ص)

يلاسرردلاعباترامعابألعل([489«يالط]ى148ةقرر؛تاقبط«نيحرّدلا)انخيشبهيمسييذلا

.سنوتىلاهرفسلبقءايركزربأاهيلميناك
.442صربسلاباتكيخاّمشلا([468«يالط]ر147ةقرر؛«تاقبط؛ييحرألا81

.442صريسلاباتك؛يعخاّمشلا2

.ييحرّأدلااهلقنيلاراثالابسحب3

.[219/1ةّيمالكلاجراوخلاءارآ:ناكلاراّمعيبألزجوملاباتكىلعيبلاطلاراّمعةمّدقم:رظنا]*
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رثألابسحبهيفيضقيرامعوبأناكيذلاناكملاوهكلذ.اهزّيمبدهاش

نالجراوريضابإموقيو.نآرقلاةوالتوةالصلايفةليوطًاتاقوأ«يلحملايضايإلا

يفةنسلايفٌةرمرامعيبأربقىلإو[35]ةراغملاكلتىلإةرايزلابىمسيامب
دقو؛هرصعيفًاقوفترثكألاءاملعلادحأرامعوبأربتعيو.مهرئاعشةيدأتلعيبرلا

يملعليئانثتسالاهلياصوصخوملعلاتالاحبفلتخميفةعساولاهتفرعممرهتشا

ةطلسلاميظنتيفهبعليذلارودلابةيضابإلاخيراتيفروهشموهو.لدجلاومالكلا

دوعيهيلإو."ةقلحلا”ةسسؤملخاداهزيكرتيفًامهاسم«ةيضابإلاتاعمتجملالخاد

نمو.184هذهانمايأىتحهتيمهأباظفتحملازامةقلحلابصاخماظندادعإْقلضفلا

يفاهييتزتب!؟؟يخاّمشلاو(رشعسماخلا/عساتلانرقلا)يداَّرَبلاماقيلاهلامعأ

وهو؛بيتزتلاوأخياشملاتاقبطبىمسيباتك«لاحيأىلعةلماكريغ«حئارل
ركذو.فلؤملامايأىتحوةباحصلابءادتباةّمهأرثكألاتايصخشلاتاقبطلمشي

كلذترشنو.!؟«ئيجرّأللخياشملاتاقبطباتكنملوألامسقلايففلؤلملااذه

نييضابإلاءاملعلاءامسأْيِيِجَرّدلاهيلإفاضإو.!8”ةقباسلايتالاقمىدحإيف

لوألامسقلاورشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلامسقلاىلإنومتنينيذلا«ةبراغملا

يبأللمعيفنّمضمرامعيبأتاقبطنأودبيو.رشعثلاثلا/عباسلانرقلانم

'8؟يداّرَبلاالكهبيعيذلازجورملاباتكيعأيلدحىرتخيذرامع

.17067/1ص«ءايركزيبألةيخيراتلارابخالاةعومجم؛هيركسام4

.441صءريسلاباتك«يخاّمشلا70١-68مقر؛27صءايفارغويليب؛يكسنيليترم5

.(9و6«ييالط]ايفركاركةعومجمنم275مقرةطرطخملانم«ر3ةقرورطنا5
.170172ص«تاظحالم؛يكستيفيل7

.68مقر؛27صايفارغويلبب؛يكسنيلترم8
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اذهنمةطوطخمةخسنىأريذلا(5.2©50080:2ان)نإف«لعفلابو.189يحامشلاو

هنأةروشنملاريغهتاظحالمىدحإيفبتك«(هدوجوردنيثيح)بازميفثحبلا

رامعيبأتاقبطنأم6]حجرألاو؛"خياشملاتاقبط*ىلعيوتحياميفيوتحي

ثيح«خياشملاريسمسالمحييذلالفغلافلؤملاعطاقمىدحإيفدوصقملاوه

باتكنأدقتعاامك.!99فلؤملااهلمعتساىلارداصملانمضرامعيبألمعركذ

دحأكروكذملاورامعيبألبوسنملاورصتخملابفورعملالمعلاهسفنوهزجوملا

ناونعبلئابقلابسحبةبترمنيزرابلاةيضايإلامالعأءامسأبلفغلاةمئاقللرداصملا

يفيخاّمشللريسلاباتكلقحلمكرشنيذلا“*ةيبهولاخويشضعبءامسأركذ

ىدحإييًارخؤمفشتكاتخاشذاتسألانأًاضيأكلذىلعديزن.191ةرهاقلاةعبط

ذاتسألاهفنصيو.192يفاكلادبعراّمعيبأفيلأتنمريسلاباتكبازملاتابتكم

وهدوصقللاّلعلو.يلةبسنلابًامامتلوهجبوهو؛ةيخيراتلالامعألانيبتخاش

رامعيبألو.ةريسسلاناونعلمحييذلاوًاقباسهانركذيذلاةقلحلاماظنباتك

*:اهنمركذنىرخألامعأ

صيخلتولاؤسلاليصحتيفزجوملابىمسملاثحبلارهدوصقلملاله1102ءريسلاباتك«يعخاّمشلا189

بازميفةيضايإلاتابتكملايفةطوطخمخسنهنمدحرييذلاوةفسلفلاوةديقعلايلاجمب.ىقلعتملالاقملا

راّمعقيقحتبزجوملاباتكردص]؛80مقر«تابتكم«تخاشثحبلااذهصرصخبرظنا«ةبرحةريزحر

.[1978/1398رئازجلا«عيزوتلاورشنللةّنطولاةكرشلا«نيتزحيفيلاطلا

.2ص؛«تاسارد؛,يكستيفيل0

.71ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم-91

.[219/1-21ةّيمالكلاجراوخلاءارآ:ناكلاراّمعيبألزجوملاباتكىلعيلاطلاراّمعةمّدقم:رظنا]"

.141مقر,397ص؛«تابتكم؛تعحاش42
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ليعامسإيبألمالكلاملعيفتالاهجلاباتكلحرشوهو:تالاهجلاحرش2

تناكوءايفوكاركةبتكميف1302ماعلايفةطوطخمةخسنهنمو؛193يتازملاريشبلا

موحرملااهعمجيلاسوسيفةيضابإلاتاطوطحخملاةعومجمنمامسققباسلايف

.1926-1922يماعنيب(5700ع2-0ك)

يفدجوي.194ةيلامشلاايقيرفأيفةيضابإلاسرادملايفثحب:دئارفلاباتك3

.195ةفلتخمماسقأٍِقثحبلااذهنمتاطوطختةدعبازملا

.196هليخامشلاركذلضفبفرعُي:ةعاطتسالاباتك-4

لمع“هسفنوهنيلمعلانيذهدحأٌلعلو؛!9كلذكدوقفم:ءالتخالاباتك5

.198هرييلهنأمغريداّربلاهركذيذلا«"ئدابملايفةمهملا[37]لئاسملانع

امرظنا)ينالخراولاءايركزوبأهركذيضايإٍرار:دمحمنبنوميهورمعوبأ-

رابخألاةعومجبفيلأتنمزيفوتو؛ياغابةكرعمصوصخب(97-93صيلي

تاحرفرظنا].441صءربسسلاباتك؛يخامشلا69مث7صءايفارغوبلبيب«يكسنيليترم93

116ص((1987/1408نامعةنطلس«سروباقناطلسلاةعماج)ةيضابالاةديقعلليراضحلادعبلا؛يريبعجلا

ةيلكبةشلاةلحرمهاروتكدلادادعالناكلادبعرامعيبألتالاهجلاحرشباتكسيئررماعققحدقو(55

.[يريعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم(1986ةنسةنرتيزلاةعماجمةعيرشلا
.70مقر27صايفارغويلبيب«يكسنيليتوم4

.52مقر387ص؛تابتكم؛تخاش535

.441ص«ربسلاباتك«يخاّمشلا6

.223ص؛ةعمللا,يملاسلا_7

.27صءايفارغوبلبب؛«يكسنيلبتوم98
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يفسورشنمدمحمنبنوميمورمعوبأهسفنوهلهفنيبءايركزيبألةينيراتلا

1016/404)سيدابنبزعملايريزلاريمألارصاعمروهشملايضايإلاملاعلاةسوفنلبج

نوميمورمعربأنوكينألوقعملانمودبيهنإفىرخأةهجنم؛1062/454(200-

يدومحنبنوميميضابإلايوارلاهسفنوهءايركزيبألبقنمروكذملادمحمنب

.(116-115ص«يليامرظنا)ينايسرلانتسروزنب

ديلاومنمناك«يضابإٍرارزملاع:يفوسلاينغراملاةفيلخنبنامثعورمعوبأ

بونجلايفداومويلايهو؛«هتبسننمرهظيامك(فوسأوأ)فوسةحاو

يأ«ةيناثلاهتبسنامأ.ة0اًامهمًايضايإًازكرمقباسلايفناكيذلاييطنطسقلا

؛يغزاملاةغيصّلعلو.انلبقنمًادبأةفورعمريغيهف20(غرملاوأ)0ةيغراملا
ريسباتكنمعطقِمٍقفسوينبةفيلخنبنامثعورمعيبأمساىلإةفاضملا

؛ةرشعةيداحلاةقبطلايفييجرألاهعضيو[38].ئغراملانملضفأ؛20«خياشملا

؛[يدرمحنب:امهيفو360ص«(بريأ)؛216ص؛«(يبرعلا)]ىف59ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ9
.7ص«ءايركزيبألةيخيراعلارابخألاةعومجب؛هيركسام

؛(21مقر42ص؛تاسارد؛يكستيفيلًاضيارظنا343و275-273صءريسلاباتك«يحاّمشلا0

مسقلاًارقننابجيعساتلا/ثلاشلانرقلانميناثلامسقلافً:الدب)خيراتلابيرصتبجيهناعم

.(رشعيداحلا/سماخلانرقلانملرالا

ًاميدقاهيفنطقيناكيلافوسارافوسةحاوةيضابإلاريسلاوةيخيراتلارابخالاتاعرمجبركذتامبلاغ1
؛440(362ص.ءريسلاباتك«يخاّمشلاًالثمرظنا؛ةيربربلاةتاولةليبقىلالصالابنومتنيربربناكس

.19520ىي1قىياكيال.3

.66مقر27صءايفارغويلبي«يكستيليتوم:ليداوبلانع-202

.582ص«نيملسملانيدةبسن«ينورابلا؛195ص«خياشملاريض-203

دعبحبصييذلايغزامايأماعلاربربلامساىلااهلصادوعيغزاملاةبسنناردبي273ص«خياشملاريس4

.نغزاملكشىلعهبيرعت
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طشنهنأحّجرملانمو.305رشعيناشلا/سداسلانرقلانملوألامسقللةقفاوملا

لقنهنالعفلابفرعنذإ,79-108/471ماعلالبقباشّاعكىتحوأذيملتك

.ةنسلاكلتيفيفوتيذلا204يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأنعتاياورلاضعب

ةيادبيفيفوتدقف207ركبيبأنباىبحيءايركزوبأزرابلاخرؤملا«يناثلاهخيشاّمأ
دمحمنبدمحأسابعلاوبأ:نيرخآلاهخويشدحأيقوتو.208يرجهلاسداسلانرقلا

يفهتافوخيراتحيجرتىلإليمنانلعجياذهّلك.1110/504209-11ةنسيفركبنبا

.1135/530210ماعلالبقاميرىتحو«رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألامسقلا

داولايفحجرألاىلعميقيناكو««211ةيربربلاةتانزةليبقماسقأدحأىلإيمتنيوهو

.2!2ديرجلادالبيفكلذكونالجراويفتقولاضعبلنكسامك«(-4©0)

نيمتنملانييضابإلاءاملعلادانسإيفهركذمتدقوسلبارطبةميمحةلصباضيأطبتراو

ناميلسعيبرلايبأسوردعباتثيحتقولاضعبهيفشاعيذلا[39]دلبلااذهىلإ

.170ص«تاظحالم«يكسنيفبل143صايفارغويلبيب؛يكسنبلتوم5

يذلارمعيبأللاعجرتلمعلااذهتاياورنًماددعنإف(190ص)؛خياشملاريسلعطقمبسحب206

.يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأنعهرردباهارر

.[470«يالط]ىف141هر136ةقرر؛تاقبطءييحرألا(301332ص«ريسلاباتك«ينايسرلا-7
.9397ص«يليامرظنا8

.22-21ص«مّدقتامرطنا9

ابأنا(195و193ص)؛خياشملاربسباتكانيعطقمنمحوضوبجاتنتسالااننكميلاحيأىلع_0

ةباتكخيراتصوصخبرطظنا)ليلقب1161/557ةنسدعبلمعلااذهفيلأتمتامدنعيوتدقناكرمع

تعاشذاتسالادقتعير؛(131-130صءاهيليامر12ص«تاسارد؛يكستيفيل؛خياسشملاريس

.500/1106ماعلاٍلازحنوترمعابأنا(76مقر390ص«تابتكم)
.595-592ص«ءامسأركذ211

؛«يالط.ط]ر147-ر146ةقرر؛تاقبط)ييحرُدلادنعرمعيبألةصصخلاتالاقملانكلذارقن2
.(440441صريسلاباتك)يحاّمشلالبقنمر([485-3
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رهو.213ازرابايلدجواملكتموةمالعهتفصبورمعوبأرهتشاو.يتازملافلخينب

دقو.نيقحاللانيخرؤملاوريسلاباتكلبقنممهركذرّركتنيذلاةاورلانم

عيبرلايبأ:هيذاتسأتاياورنعاهلقنيلاةيضابإلامالعأنعهتاياورتلكش

نيمهملانيغلبملانمامهو«ركبنبدمحمنبدمحأسابعلايبأوفلخينبناميلس

لقنيثيحخياشلملاريسللفغلافلؤمللاسيئراردصم«برغملايفيضابإلارثألل

يبألو.21؟يخاّمشلاوييجرألاالكهتاياوردروأامك.214تاّرملاتارشعهنع

لححتو؛26تالاؤسلاباتكمسابفورعممالكلاملعوهقمفلاٍِقفلؤمورمع

تايصخشلانمريثكلانعةديدعليصافتدرويامكءامهماناكمهيفةرظانملا

ركذيو.رشعيناثلا/سداسلانرقلالبقتشاعيلا«ةيقيرفألامشلاةيضايإلا

نكلو«ررمعيبأنعةرداصتالاؤسلاباتكيفةلمعتسملاداوملانأيخاّمشلا

ٍناكلادبعرامعيبألبقنمةروكذملاداوملاىلإادانتساهتيودتمتهسفنلمعلا

ىسوميبالبقنموا217(رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلامسقلا)يتوانتلا

.440صءريسلاباك؛يخاّمشلا3

210211212213217218223224230«190195202ص؛خياشملاريس_4

233240241243244246256258259264271273279281م2

4289290291292293294295297301302304306307308

3314315317321319322323326330331332لق3للقاف9

45336.

؛يخاّمشلا؟ق145«ق141)141هر136«ر134«ق128«ق124ةقرر«تاقبط«ييحرألا-5
ى04ى12321226240742843343946546648902صرللاباتك

833534.
؛لاؤسمساتحتةيضابإلابتكلانعهنايبلباتكلااذه(رشعسماخلا/عساتلانرقلا)يداّربلاركذي216

.66مقر27ءصءايفارغويلبيب؛يكسنيليتومصرصتخلااذهبرطنا

.526صريسلاباتك؛يخامشلا-17
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يبألبقنمرأ219هللادبعنبقحسايبألبقنمرأ21؟يسوفنلاىسيعنبىسيع

فلؤموهورمعابأنأحجرننأانلو.329يتوانتلا[40]دمحمنبفسويبوقعي
يفتاقيلعتباتىوساوسيلهالعأنيروكذملاءاملعلانأنيحينباتكلا

يضابإلاملاعلالعفلابررقيو.ةيلصألالمعلاةطوطخمىلإًاقحالتفيضأ«يشارحلا
ًباتكّنأ؛ةيضابإلاتافلؤملابةحئالهلامعأدحأيندروأيذلايملاسلارصاعملا

باتكخسنو.22نيقحاللاءاملعلالبقنمتاقيلعتهيلإتفيضأتالاؤسلا

عبرأىلع(00:©50080:2)موحرملاعلطادقلو؛ًايلاحبازميفًادجةردانتالاؤسلا

دجيملنيحيف1926و1925ينسنيبةدوجومتلازامتناكخسنسمحوأ

ةدعتابتكمسردو1953-1952ةنسيفبازمرازيذلاتخاشفيزوجذاتسألا

ةطوطخمالإ«نايربقو(6::ة:2)ةرارغو61-ه:«د)فطعلاوةكيلمر«نفزييبيي

كشنوديوتحينأبجييذلافلؤملااذهىلععقأملينإففسأللو.22ةدحاو

صالختسااننكمبر.برغملايفنيزرابلانييضابإلاءاملعلانعةريثكتامولعمىلع
يخامشلاظحاليو.223يخاّمشللخويشلاريسيفةروكذملاهنعلوقللانمكلذ

تافلؤملاهذهنيبنمو.224اهدّدعينأنود؛ىرخأتافلؤمكرتدقورمعابأّنأ

يوةديقعلايفثحبنعةرابعيهو«قارفلايفةلاسرتخاشفيزوحركذ

.524ص«ريسلاباتك؛يخامشلا-8
.528صءريسلاباتك؛يخامشلا-97
.498صريسلاباتك«يحامشلا0

.225ص؛ةعمللا.يملاسلا221

.ةيرجربازماةددعتمخسن25مقر383ص؛تابتكم؛تحاش222

.25526527528530ي43348650420صءريسلاباتك؛يخامشلا23
.440صءربسلاباتك؛يخامدلا-4
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يبألضئارفلاوثيراوملاراصتخابءىدتبتةعومججبنمضتعبط٠«ةفسلفلاعوضوم

.22؟يقاكلادبعرامع

وار:6-46(226ةنسيفوت)ينورابلاىبحييبأنبميهاربإنبزيزعوبأِِ

نبخيشلانبهلادبعوبأدحاونأٍِقهذيملتوهيخأنباهلعلقن.يضايإٍتفمو

عباسلانينرقللنيمتنملاةيضايإلاءاملعبقلعتتتاياورلانمًاددعىيحييبأنبميهاربإ

رداصملادحأهنالودبيوم27ةسوفنلبجىلإمهلوصأعجرت[41]نيذلاونماثلاو

نبنيرقملةسوفنخياشمريسباتكلةيلاتلاةزافلاّصخياميفيخاّمشللةسيئرلا

يضابإلاخيشلاىلعةسوفنلبجيفةروغزميفزيزعوبأسرد.يروطغُبلادمحم
خيشلاذاتسأناكو.1322/722228ةنسيفوت؛يسيرطلاىسيعنبىسيعملاعلا

لمحبيهقفلاٍِقفلنصمبحاصوهو.229يخامشلايلعنبرماعنكاسيبأريهشلا

.2309بازمتابتكميفنيظوفحمنيفلتخمنيبيترتهنعفرعنيذلاطقللاباتكناونع

يفثاحبأبحاصوسرهفموخرؤم:يرّشذدلايداّربلامساقلاوبألضفلاوبأ
يفشاعهنأودييو؛هتايحنعةتباثخيراوتكلمنال.ةيباتكلاةرظانملاوةديقعلايلاجحب

نرقلانمىلوألارشعلاتاونسلاينورشععبارلا/نماشلانرقلانميناثلامسقلا

.76مقر390ص؛«تابتكم,تخاش5

.554ص؛ةريسلاباتك؛يحامشلا6

نامثعيبأنعًايئزجراثالاهذهزيزعوبالقن554(551552ص«ةريسسلاباتك«يخامدلل7

.84ص«يليامرظنا((551صءريسلاباتك«يخامشلا)يرطاسقلا

.554568صوسلاباتك«يحامشلا8

هسفنباتكلانمةفلتخمعضارمو559ص«ويسملاباك؛يخاّمشلا(580ص«نيملسملانيدةبسن-229

.136ص«ةيضابإلاةديقعلاةاورءازرراليبررك

؛يكسنيليتوم:يداربلاهركذيامًاضبالمعلااذهلةبسنلابرظنار133مقر384ص؛تابتكم؛تحاش_80
حيحصلافيكستيفيلًاطخأ].“ظفل"ىلإ“طقل"ةظفلحيحصتبجيثيح135مقر22ص.ايفارغويلييب

.[طفل
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نبرماعنكاسيبأيضابإلاخيشلاسوردعباتهنإفرعنذإ.رشعسماخلا/عساتلا

نمهناىلإيرمدلاةبسنريشتو1389/792232-90ةنسىفوتملا23!يحخاّمشلاىلع

يذلايسنوتلايقرشلابونجلاىصقِأٍقدوجوملا1لبج؛يلبجلاميلقإلاديلاوم

يدارراز.233ةفلتخمةيضابإعورفىلإنومتنيربربناكسلبقنًمالوهأمناك

؛ةسوفنلبجيقرشنرفييفتقولاضعبىضقو1364-766/65ةنسيف234غير

ةريزجرازامك؛يخامشلايلعنبرماعنكسروبأهخيشميقيناك[42]ثيح

يفرقتساهناودييو؛ة3؟يبرجلاشيعيءاقبلايبأرخآلاهخيشىلعسردثيحةبرج
وتو؛ارهاباحاجنلانوريفغدشحمامأاهتقلحيفسّردثيحةبرجيفهتايحرخآ

يأ«رشعسداسلا/رشاعلانرقلاةيادبفنوشيعيهفالخأناكو.236ةريزجلاهذهيف

ممسلاباتكفيلأتدنع .237ةبرجةريزجٍِقكلذكوصلبِجٍق.يخامشلل

خرؤمكاصوصخو؛هيقفكومالكملاعكيداربلامساقلاوبألضفلاربأرهتشا

:هلامعأنمركذنو.ةماهةيملعاراثآكرتدقوسرهفمو

ءافلخلاو#لوسرلاخيراتبهلهتسانييمتسُرلاخيراتوهو:ةاقتنملارهاوجلاباتك1

.238ينيجرّللخياشملاتاقبطباتكلةلمكتلكشىلعهممصدقو«نيلوألا

3-44صءايفارغويلبب؛يكسنيليترم"67174و560ص«ريسلاباك؛يخامشلاةبصانملابرظنا231

.1407/810ماعلاٍلاوحًطيشنناك(392ص«تابتكم)تخاشفيزوحبسحب

.559ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا2

.7-6ص؛ىطسولانورقلايفسنوتيفنويضابإلا؛يكستيفيل3
.75مقر(28صايفارغويلبيب؛يكسنيلبترم4

«يعاّمشلارظنا)هدلومةريزحىلإمجربنألبقةريصقةزتفلهسفندلبلاكلذينملاعلااذهنكسذا5
.(561صريسلاباتك

.574ص«ريسلاباتك؛يعاّمشلا6

.574575ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا7

.574صءريسلاباتك«يخاّمشلا8
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ءزجف؛1884/1302-85ةنس)ةرهاقلايفةصاخخسنةقيرطبفلؤملااذهعبطو

يكستيليتومضرعدقف؛بازملايفادجةردانهتاطوطخمنأعمو.(ص239دحاو

.239هتزوحبتناكءاماعونةميدق؛ةديجةحسنىلعأدامتعاهتايوتحم

-اةقينولاهذهيكسنيليتوممجرت:نييضابإلانيفلؤملالامعأنعةلاسر-2

اهتمجرت[43]رشنو1774/1188ةنسلدوعتةخسننع«ةيضابإلاايفارغويبيبللةبسنلاب

نعفلتخمصندبالوهو)يبرعلاهصنبنايبلااذهرشندقو.2401885ةنسةيسنرفلا

.ةاقتنملارهاوجلاباتكلقحلمكةرهاقلايف(ةقيثولاصن

جلاعي:يبرجلاينايغدصلادمحأنبدمحمهللادبعيبأخيشلاىلإةهجومةلاسر-3

ةّينادحووةديقعلاناكرأيفثحبيو«نيدلابةقلعتملالئاسملامظعملضفلاوبأاهيف

ةعومجبنمضعوبطمثحبيهيلاقئاقحلايفةلاسرددصبانهنحنله.341هللا

؟:4:يناكلادبعرامعيبألضئارفلاوثيراوملاراصتخابءىدتبت

يداربلاهكرتيذلالمعلااذهَّنأيكسفزوغومسىري:مئاعدلاحرشباتك-4

نباريهشلاخيشلافّلؤممالسإلامئاعدباتكلًاحرشلّكشي؛ة4ةلمكتسمٌريغ

:رظننلا

ترهاترابخأةعومجملمعلااذهناًاريثكلضفلاوبامدختسا!46-45ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم_-9

؛«يشانبيرر.ر؛ةاقتنملارهاوجلابانكصرصخبضيارظناو(105صيلبامرظنا)ريغصلانبالةيحيراتلا

(1952امور«عبارلاءزجلاليلوبانٍِلةيقرشلاتاسماردلادهعمتايلوح:نا“يداربللرهارجلاباتك"

.95110ص

.30-15صءاهفارغويلبيب,يكسنيليتوم_-0

.574صءيبسلاباتك؛يعاّمشلا41

ىلعةنوقرميهر1988٠ةنسةلاسرلاهذهيلادعلااامسقفقحر]7مقر32ص«تابتكم«تعاش_-2

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛سنرتبيتاتنهلاةبتكمم.ةبتاكلاةلآلا

.574صءريسلاباتك؛يعاّمشلا3
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حرشوهو.ةيساسألالدعلائدابملوح:هقفلالوصأيفلدعلاحرشباتك5

يفروكذملايتاردسلاميهاربإنبفسريبرقعييبألفاصنإلاولدعلاباتكل

.244كلذكلمكتسمريغلمعلااذهيقبدقو.ةيضابإلابتكلانعهنايب

.245بازميف«نفزييبيفهنمةطرطخمدجوت:فالخلالهألباوجلا6
رامعيبأريهشلايقيرفألامشلايضابإلافلؤملاتاياورلقنرار:حوتفلاوبأ

مسقلايفاطشنناكريخألااذهناامر24(يتوانتلابوقعييبأنبيقاكلادبع)

كلذنإف((34-33ص«مّدقتامرظنا)رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلا

.ةّتفلاكلتىلإنيمتنملانييضابإلاخويشلاىلإحوتفلايبأءامتناديدحتيفاندعاسي

ملاعلابوقعينبىسومنبحوتفلاوبأهسفنوههناربتعننأبجيهناودييامك

وبأهسفنوههناربتعننأكلذكبجيو24ةتانزةليبقديلاومنمزرابلايضابإلا

[44].248رامعيبأذيملت«حتفلا

نييضايإلاةاورلارهشأنمّدعيو«ةسوفنلبحيفةيرق«لكرَدنم:لاصليلخوبأ
نرقلانملوألافصنلايأةسماخلاةقبطلايفييحردلاهركذ.برغملايف

ةليوطةايحشاعهنااو.864/250-65ماعلالبقيوتهنأيعيبام.عساتلا/ثلاثلا

مسقلايفعقيهداليمخيراتّنإف(ةنس120ىتحوأةنس100شاعهناضعبلالوقي)

ةاعدمهو؛ىلعلاةلمحنمةسمخهخويشنيبنمو.نماثلا/يناثلانرقلانملوألا

يبضايإليحورلاسيئرلا«يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأمهدفوأنوييضايإ

.71مقر27صءايفارغويلبمبيكتم1374صهريسلاباكيحاتشلا44
.107مقر394ص«تابتكم؛تخاش_-5

.526-525صءريسلاباتك؛يحاّمشلا6

.595-592صاضأركذ_7

.531-530صءريسلاباتك؛يخاّمشلاصرصخلااذهينرظنا_8
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لاصليلخوبأناكو.برغملايفةيضابإلاةديقعلاثبل757/140ماعلالبق«قرشلا

كشنودهلنيدنو«راثآلاوريسلاوةيضابإلاةديقعلائدابمةسوفنلبجيفسردي

ودي.249برغملايفميدقلاةيضابإلاخيراتبةقلعتملاانتامولعمنمربكألامسقلاب

ريسيفةروكذللاةيضابإلا-ةيربربلاتايصخشلانيبةمثو.يربربهنأكولاصمسا

.ليلخيبأمساةئجهتنًعاليلقفلتختةئجهتيهو؛2؟0لاصىعديُمماعخياشملا

ةليبقديلاومنميربربريمأهلمحييذلالاصمسإبمسالااذهطبربجيهنادقتعاو

نمةبيرقودبتىلا(ركذم)يلاسو(ثنؤم)ةلاصيمسانأاضيأظحالنو.251ةتانز

.252رئازجلايملسملبقنمهذهانمايآىتحةلمعتسمتلازام«لاصمسا

يبألاخوهو.ريسبتاكوةمالعووار:ليعامسإنبميهاربإنبقحساةزمحوبأ
فلؤم؛حجرألاىلعينالحراولاركبيبأنبىبجيءايركزوبأيأ53ءايركز

نرقلانميناثلامسقلايفشاع[45]يذلاةمئألارابخأوةريسلاباتك

ميهاربإنبقحسإةزمجوبأامأ.(94-93ص؛يليامرظنا)رشعيداحلا/سماخلا

هلناكو.0:دواد(ةلغروا)نالجراويفنكسيناكهدجنأفرعنف«ليعامسإنبا

فسويو_«ىسومو؛دمحم:مهو؛ةزمحيبأدلاو؛ميهاربإىوسنورخآنايبصةعبرأ

-211صءريسلاباتك«يخاّمشلا([299-301«يالط.ط]و86 ى85ةقرر؛تاقبط؛ييحرذلا9

.2728ص؛تامارد؛يكستيفيل؛3

.332ص؛خياشملاريس_0

.197ص«(1948نديل.لاسنفرربرنالوكقيقحن)نايبلاباتك«يشكاّرملايراذعنبا-251

.339ص.دلبلالهأءامسأ2

.493صريسلاباتك«يعامشلا؛320321(297ص؛خياشملاريس_3
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لقمجابيخامشلامهصخدقو254نيروهشمامالعأمهعيمجاوناكوبويأو

.ةككريسلاباتكهفنصم

ىوسهركذيمليضابإةمالعوخرؤم:يسوفنلالهسنبيلعنسحلاوبأ
نرقلانميناثلامسقلايفاوشاعنيذلاخويشلانموهو.256يخاّمشلا

يمتنيناكو؛رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألامسقلاورشعيداحلا/سماخلا

.ديرجلادالبيفةسوفنةليبقنمنطبىلإودبيامىلع

.ةسوفنلبجىلإلصألابيمتنييضابإملاع:فسوييبأنبىسومنارمجعوبأ
.ثيدحلاملعبومجارتلاوريسلاوخيراتلاب«ىرخأتامامتهاةلمجيفًامتهمناك

يذلاريسلاباتكفلؤم؛«يخاّمشلاناكو.1488/894-89ةنسة:نيسْنُأيفينوت

,258هتذمالتدحألاعلااذهبةملعتملاليصافتلالكبهلنيدن

ىفوتملا)رماعنكاسيبأهدلاوىلعسرد:يخاّمشلارماعنبىسومنارمجعوبأ
هقفلاملعبةديدشةسامحبوةصاخةروصبمتهاو(1389/792-90ةنسنرفييف

ةرايزبحيناكلبهدهعلوأيفةصاخةروصبملعلاباعلومنكيمل.عورفلاو

.492ص«ريسلاباتك؛يخامشلا1321ص؛خياشملاريس-254

ريس:ميهاربانبقحسإةزمحيبأصرصخباًضيارظنا492493ص«يوبسملاباتك؛يخاّمشلا53

.241ص«خياشملا

.533صريسلاباتك«يحاّمشلا6
ةيلاحلاةبيحرلاةقطنمٍنعفت(لقرحنبادنعنيسم فيسميه)نيسمًاضباةامسملاةلحملاهذهتناك_7

.(شماهلاو53ص«تاسارد؛يكستيفيلرظنا)ةرهاظاهراثآتلازامر

.565-563صريسلاباتك؛يخاّمشلا8
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هذهعيمجليجسِتٍقمهاسهنأودذبيو.259ةسوفنلبجءادهشنفادمودجاسملا

.260تارازملا

لبقنمركذ.هنعخيراتيأكلمنال«وار:29يلْسَونبىسومنارمعوبأ-[6]

ىلإ(رشعثكلاثلا/سداسلانرقلانمينادلامسقلا)لوهجملاخياشملاريسفلؤم

تامولعملاردصمهنأىلع(يتوسملاةفيلخنبنامثعورمعوبأ)ورمعيبأبناج

يفريخألااذهشاعدقوة4:ليغنزنبديعسحونيبأريهشلايضابإلاخيشلانع
وسلاةفيلخنبانامثعورمعوبأشاعو؛263رشاعلا/عبارلانرقلانميناثلامسقلا

يفشاعنارمِعابأنأيعيامم؛ة؟«رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألامسقلايف

ىلإليمأينارأو.6؟ةّصاخةمجرتيخاّمشلاهلصصخيذلاينايسولاجرعألا

ا:نيئزجىلإ(يربربمساحجرألاىلعوهو«نارمعيبأدلاومساميسقت

ءزجلانوكيو“نبا-رن9ةيربربلاةظفللاوهلوألاءزجلانوكيثيحب“"يلسا”رز

.562صءرويسلاباتك؛يخامشلا239

.65-60ص«ةينخيمراتةيضابإرابخأةعومجم؛يكستيفيل00

ابأمسالااذهبتكثيح4974498ص«ربسلاباتك«يحاّمشلاًاضيارظنا(276ص«خياشملاريس_61

ىلع(62ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم:ًاضيارظنا)ةرهاقلاةعبطتابرتحمسرهفلدروريلسرنارمِع

.يلسرنبنارمجعوبأ:لكش

.498صءريسلاباتك؛يخاّمشلا:ًاضبارظنار؛276ص؛خياشملاريس262

.171ر169ص«تاظحالم؛يكسنيفيل3

.38-37صذقتامرطنا4

؟نارمِعيبأدلاورهدوصقملاله0ص«ريسسلاباك؛يخاّمشلا265ِ
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ةملكلابنراقو؛ة؟يلصيويلسالثمةرصاعملاةيرئازجلاءامسألانمبيرقيناثلا

.بطاخلايأ“يلصأ”ةيربربلا

.يفشاع.ةمالعتفماصوصخورار:يتازملاءابركزنبىسومنارمِعوبأ

عورفلايفلمعفلؤموهو.ارشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلا

نيرحخألاةتسلاخويشلاعمكارتشالابهفلأءاءزجرشعتاٍِقهقفلالابل”لمعو

؛جاحبأوأ؛جاَمْحَتَأةامسملاةراغملايينوعمتجياوناكمهنأل)“"ةراغملالهأ”نيمسملا

لجألهيلإبسنفباتكلااذهنمةخسنذيفنتبنارمِعوبأفلكو.(جامحلاوأ

ناكو.غيريداوٍِقوأنالجراوةحاوٍِ”[47]شيعيناكهنأوديو.268اذه

.209ديرجلادالبيف(ةيلاطصق)ةيليطسقميلقإتارملاىدحإيفرازوًاريثكرفاسي

مهنعىوروخياشملاكردأيتازملاءايركزنبىسومنارمعابأنأييجرذلاركذيو
:270راثألاومولعلا

يفحجرألاىلعشاعرار:ىسومنبناميلسعيبرلايبأخيشلانبانارمجعوبأ
هتاياورىدحإفلعفلابركذُيوهو؛رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألامسقلا

.376ر18ص.دلبلالهأءامسأ6
169ص؛تاظحالم.يكستيفيل!(409-412«يالط.ط]ر122-1213ةفرر؛«تاقبط«ييحرألا7

.171ر

قف121ةقرو؛تاقبطييحرّتلا:ًاضيارظنا158ر57مقر؛25-24صءافارغويلبب؛يكسنيلترم-8

.401صريسلاباتك«يخامشلاو9؛«يالط.ط]

يبأنعًاضيارظنا؛401ص؛ربسلاباتك«يعاّمشلار([409«يالط.ط]ىف121ةقرر؛«تاقبط9

3.264«(يبرعلا)]قو100ةقرر؛ةريسسلاباتك؛ءابركزربأ:يتازملاءايركزنبىسومنارمِع

.592-591صىامسأركذ؛[417«مالعألافشكر؛344-45ر؛253؛242؛(بريأ)

.[409«يالط.ط]ى121ص«تاقبطيبحرألا0
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نباناكهنأيلودييو.1138/533271-39ماعلايفمالغروا)نالجراويفعقوًاثدح

ييجرألاهركذيذلاييفلزلاىسومنبناميلسعيبرلايبأريهشلايضايإلاخيشلا

ابأناودي.2”ل(رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلا)ةيناثلاةقبطلايف

يتازملافلينبناميلسعيبرلايبألقحاللانارمِعوبأهسفنوهاذهنارمجع

يذلار(15-72ص«يليامرظنا؛رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلا)

.273ةيقيرفألامشلاةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجمنمددعيفهتاياوردرت

امثيحو274يروطغُبلادمحمنبنيرقمرداصمدحأورار:ينوانجلاىسيعوبأ-

يفدجنامك«ىسيعابأمهنيبركذيهعجارمنيب“نوانجاخويش”يروطغبلاركذي

يفودبيامىلعينوانجلاىسيعوبأشاع.275يحامشلاهدروأيروطغبللعطقم

خيراتوهو«1202/599-3ةنسلبقرشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلامسقلا

.اقحالىرنسامكةسوفنلبجخويشنعهباتكليروطغبلافيلات

وبأهسفنوههنايلودييويضايإوار:27؟9بويأنبميهاربإقحساوبأ-[48]
ينيخامشلاهركذيذلايضانإلاخيشلا«ميهاربإنبحلاصحونيبأدلاوقحسا

نرقلانملوألامسقلاورشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلا

يناثلامسقلايففّلُأيذلاخياشملاريسيفروكذموهو؛27رشعيناثلا/سداسلا

ض.226ص«خياشملاريس_71

؛يكستيفيل؛[ييفلزلا:هيفر440-442«يالط.ط]و133-ف132ةفرر«تاققبط؛ييحرألا_2

.172ر170ص.تاظحالم
.481ص«ويسلاباك«يعاّمشلاور127ةعرر«تافبط؛ييحردلا؛281ص«خياشملاريس-2373

.113-111صيليامرطننا4

.5ص«ةريسسلاباتك؛«يخاّمشلا7”

.279ص؛خياشملاريس_6
.525-524صريسلاباتك«يحاّمشلا7
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يذلا«(نايرمإ)نايرمينبنونجحلاصيبأةمجرتءانثأيف؛279سداسلانرقلانم

.279رشاعلا/عبارلاٍنرقلانملوألامسقلايفشاع

لئاسللاوأ)تاياورلاضصضعبلقنوار:هلل١دبعخيشلانباميهاربإقحساوبأ-

مسقفلؤماضيأهناودبيو(يفوسلاةفيلخنبنامثع)ورمعيبأخيشلانع(ةيملعلا

ناكهناردبيو؛280سيئرلاهفلؤمهذاتسأناكلمعوهو؛«تالاؤسلاباعكنم

.رشعيناثلا/سداسلانرقلافصتنمفاطشانناكهناوورمعيبأنمريثكبرغصا

يبأخيشلاباقلعتماربخىور:يمجألا(نّسادوكطم)نَسَدوكصمنبقحساوبأ

2:(رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألامسقلا)يئامللاريمألانبهللادبعدمحم

يداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلايفشاعيذلا282ينالخجراولاهدروأ

هنمربكأامتروهلًارصاعمناكيمجدلاَساَدَركْطَمنبقحساابألعلف؛ةةلرشع

يذلاميهاربإقاحسإوبأو«ينايسرلاهركذواروهو«يِنامْرْغتلايتازملايمجّدلا

وبأ)دمحمنباسابعلايبأخيشلاةايحيفريخألااذهيفوتو.384يحخاّمشلاهركذ

نرقلانميناثلامسقلايفيأ(ركبنبدمحمهللادبعيبأنبدمحأسابعلا

ابأهدلاوةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجبركذتو.38؟رشعيداحلا/سماخلا

131.٠-130ص«يلبامرظننا8

.171ر169ص؛تاظحالم«يكستيفيل؛279ص«خياشملاريس_77
.40-37صماتامرظناوسلاةفيلخنبنامثعرمعيبأنع528ص«ريسلاباتك«ياّمشلا0

.169ص«تاظحالم؛يكستيفيل:رطنا-1

.[يميحدلاهيفر؛289-90؛بربأ.طزىف83ةفرو«ةريسلاباتك«ءايركزربأ2
.9394ص«يليامرظنا3

.533-532صءريسلاباتك؛يخاّمشلا؛118صءريسلاباتك«ينايسرلا4

.170ص؛تاظحالم؛يكستيفبلرظنا533ص«ريسلاباتك«ياّمشلا35
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درودقو.38؟(يناسرّفتلايمجّدلايتازملاكلامنبفلخينبْنَساَدوُكْطَم)ميهاربإ

بناجىلإ؟؟نسادوكطم:مسرببتكيذإ؛ةفلتخمتائجهتبيربربلاهيبأمسا

مسانمبيرقمسالااذهنأاملودبيو.289نسادوكصمو288رسدوكصم

.ايقيرفألامسييضايإدنعىطسولانورقلايفعئاشلا291دوكطممساوأ290دوكصم

نبىسيعىسوميبأخيشللرصاعميضايإرار:جاجأنبسنويمساقلاوبأ

وسري ينالجراولاركبيبأنبىيحيءايركزيبأخرؤمللو(نساكوسريإ)نساك
ءايركزوبأهركذ.2ةرشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلامسقلايفاشاعنيذللا

.293رشاعلا/عبارلانرقلايف(نالجراو)الغروانمةيضابإةيصخشبقلعتياميف

ع١٠21+ت- طظفللا»جاحأيربربلاملعلامساو:294نيضابإلاءاملعلارابكنميخامشلاهربتعيو

ثيحهذهاسايأيفرئازجلايفًاعئاشلازامهنكلو.ًادجردان(ضوفرمريغجاّجأ

ئبناريغهمسااناكماضيأيخامشلاركذيو.295(/م8ع88)قاعوأجاحعبككي

2ْر06ص«ربسلاباك؛يخامشلا2ص«ءامسأركذ86

هناشماملاناركذرسدوكصمهيفر؛289«بربأ.ط]ىف83ةقرو؛ةريسسلاباتكءايركزربأ-7

.[رئازجلاةطوطخملنسدوكصم
.532ر506صريسلاباتك؛يخاّمشلا88

ركذ6ص«ربسملاباتك؛يخامشلا8نري«ربسسلاباك«ينايسولا3ص«خياشملاريض-289

.592ص«ءامأ

.2ص«ربسلاباك؛يخامشلا90

ءريسلاباتك(يعاّمشلاو؛ر16ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزوبأ:ًاضيارظنار(343ص«ءامسأركذ_291
.136ص

.94-93ر59-61ص؛يليامرظنا22

.[311314«بويأ.ط]ر89ةقرر؛ةريسلاباتك3

.510ر364صبسلاباتك«يخاّمشلا4

.8ر6ص.دلبلالهاءاسأ5
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يفيمسيذلاناكملاوهو«296ةيلاحلانالجراوبرق(جاجأنبفوهك)جاّجأ

ككوانباوككواءامسأاضيأرظنا.297طقفجاجأ[50]ناريغءايركزيبأخيرات

٠“نبا”بةئدابلا0-0هري)لاةمجرتبجيثيح؛29ةنودلخنبادنع

ىلعدلو؛ةسوفنلبجديلاومنميقتيضايإخيشروار:لاطيجإنمنوميموبأ
ةنسيفونامةكرعميفتاموعساتلا/ثلاثلانرقلانملوألامسقلايفحجرألا

هّتيوازربتعتو.رّيّسلانوذخأيوملعلانوسرديهيلععمتجتةقلحهلتناك.3

.299ةسوفنلبجيقةسدقملانكامألانملاطيجإهسأرطقسميفةنئاكلا

نعر«روصنميبأنبميحرلادبعنعةرشابميوري:تنلنبهللادبعدمحموبأ

مسقلايفشاعيبرغمخيشوهو200فسوينبدمحأسابعلاوبأهنعلقن.دمحميبأ

يناثلا/سداسلانرقلانملوألافصنلايفوأرشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلا

هللادبعدمحموبأشاعدقف.ةيضابإلاراثآلاٌضعب(2728ص«مّدقتامرظنا)رشع

وبأخيشلاهسفنوههنألوديبو.سماخلانرقلانميناثلامسقلاٍِقاذإتنلنب

يييأ«رشعةيداحلاةقبطلايفْييِجرٌلاهركذيذلاينللادمحمنبهللادبعدمحم

قباطيفينصتلااذهنأوديو.ةتارشعيناشلا/سداسلانرقلانملوألافصنلا

.389صريسلاباتك؛يخاّمشلا؛نالحرارجراخب؛[373؛«يالط]ر109ةقرر؛تاقبط؛نيحرألا9

.ع327311«بويأ.ط]ر89ةفرر«ةريسلاباتك«ءايركزربأ7

يربربلاملعلامسابًاضيانراق؛0181223«117«69«68صيناثلاءزجلا«ربربلاخيرات؛نردلعخنبا8

.(310صدلبلالهاءامسأ)نيقرثيدحلا

-232صءريسسلاباتك؛يخاّمشلا([294-97؛يالط.ط]ىل84-لل83ةقرر؛«تاقبط«ييحرألا9
«تاظحالم,يكستيفيل؛41صايفارغوبلبيب؛يكسنيلبترم؛89صر435صدهاشم؛هيساب4

.33ص؛تاسارد1168ص

.522(521ص؛ريسلاباتك؛يخاّمشلا0

.170ص«تاظحالم؛,يكستيفيل؛٠ر145146ةقرر؛«تاقبطيييحرألا301
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عضاومنمجتنتسنذإ؛ينللادمعنبهنادبعدمعوبااهيفيوتيلاةرتفلاكلذك

بسحبو.سماخلانرقلانمينادلامسقلايفًطشانناكخيشلااذهنأبىرحأ

ةذمالتنإف394«يخاّمشلاو30!ييجردلاو302ينايسولاتافلؤميفعطاقملاضعب

فوسأللصألابنومتنينيذلايتازملا[51]فلينبناميلسعيبرلايبأخيشلا

اوعمجت؛ةيليطصقوبازلاو«مالغروا)نالجراوو(غيريداو)غيرأو(فوسيدار)
هللادبعدمحميبألوح(74ص«يليامرظنا«1078/471-79ةنسيف)مهخيشةافودعب

فضأ.305غيريداويفحجرألاىلعةنئاكنينرازنيتاهمساةلحميفينللادمحمنبا

دبعباطخلايبأريهشلايضابإلاخيشلاىلعددرتيناكدمحمابأنأكلذىلإ

نرقلانملوألافصنلايفييحردلاهركذيذلا39نوجزويبأنبامالسلا

هنمانسرغصأناكنإو308ينالجراولاءايركزيبألًارصاعمناكو307سماخلا

ىلإيمتنيناكلهف309:ةيربربلاةتانزةليبقنمىنللاهللادبعدمحأيبألصأو.ليلقب

لئابقلانعهتمئاقيفةتانزنوطبنيبلقوحنبااهركذيلاتنليبةليبق

يفلمعتسسوركذمملعمساكهذهانمايأيفافورعمتنلمسالازامو؟0!2ةيربربلا

.150-149صةريسلاباتك_-2

.و146ةقرر«تاقبطِ-303

.440صرويسلاباتك304

.296ص؛خياشملاريس_5
.[481«يالط.ط]ق145ةقرر؛تاقبط؛ييحرذلا؛144145صربسلاباتك«ينايسرلا306

؛169ص؛تاظحالم.يكستيفيل![369«يالط.ط]ىف121-ر120ةقرر«تاقبط؛ييحرألا7

.532-531صءريسلاباتك؛يخاّمشلا:رظناوارهتفصبينللادمحمنبهللادبعدمحميبألةبسنلاب

ءابركزيبأبنلعتياميفرظناو؛[نوحرريبأنبا:هيفو303؛بويأ.طؤ237-238ص؛خياشملاريس8

.97-93ص«يلبام؛ينالحراولاركبيبأنبىبحي
.595-592صامأركذ9

.1/107«ضرألاةروصباتك؛,لقوحنبا-60
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[ينابسإلا]مسالاعمهتلباقمبوحوبدقتعنوا!تن]لكشبرئازجلا

.(952/4ناهوي)هاملبقنمفورعملاسرت(103107/0100750)

ناكءيضابٍإرار:يلودجملادركصمنبهللادبعنبدمحمنبهللادبعدمحتوبأِ

ةنسيفةسوفنلبجمالعأنعبتكيناكيذلايروطغبلادمحمنبنيرَقَمخيش

نرقلانميناثلافصنلايفاطشانناكدمحمابأّنأيعيامن.3123-99

ركذيو[52].دمحمنبنارقُمىوسةذمالتلانمددنعهلناك.رشعيناثلا/سداسلا

ةيضابإلاخويشمالعأمجارتوخيراتلايلاميفًادجًاعلضتمناكهخيشنأنارقُم

تاياورلامظعمنأيأرلااذهانللقنيذلايخامشلافيضيو؛ةسوفنلبجيف

يبألدوعتةسوفنلبجمالعأنعيروطغُبلادمحمنبنارقمفلؤمٍِقةدوجوملا

لاوقأضصضعبىوريذلادمحمنبهلادبعدمحمربأهسفنوههنأحجرألاو,3اذددمحم

.4!3نونجنبميهاربإقحسإيبأخيشلا

اروخرؤم:يناوللافسوينبلاينبرصاننبدمحمنبهللادبعدمحموبأ

مامإلا؛باهولادبعنبحلفأريزويتاوللافسويةّيرذنمزرابريسبتاكو

فصلايفدلو.871/250(315/823 208)متسريبةلالسيفثلاثلايضابإلا

7!3ييجردلاركذامك316ةقربدالبيف؛رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألا
ل

.253ص.دلبلالهأءامسأ1

.111ص«يليامرطنا_-2

ص؛ةبضابإةيخيراترابخأةعومجم؛يكستيفيل(548(543(212542ص«ريسلاباتك؛يخامشلا313
.5-16ص؛تاسارد75-4

.524صءريسلاباتك«يخاّمشلا4

ناكيذلالايمهنبانعريتارللافسرينع1437صريسلاباتك؛يخاّمشلا190ص؛خياشملاريض-315

.203صريسلاباتك؛يخاّمشلارظنا«ترهاتلنييمتسألاةمئالالبقنمةرازفنىلعًامكاح

.(471«يالط.طزىف145-ر142ةقرر؛تاقبط«ييحرألا-6
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ماسقأترهاجيلاةيربربلاةتاولةليبقنم؛هبسنلديامك؛هلصأو.318يخاّمشلاو

هرمعناكامنيح058/450ةنسفةقربهسأرطقسمكرت.319ةيضابإلاباهنمةدع

يداومويلايه)غيراةحاويفةنيدميهرءولدجآيفرقتساوءاماعرشعةينامث

يفولجآفيفوتهنا؛ةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجببسحب«ودبيو.320(غير
.7يبء

ءيشلكلهجنداكنو.321(ةنس96نع)ادجةمدقتمنسنع1133/528-34ةنس

نيتلحمراز[53]هناو322دامحبةعلقىلإةرفسبماقهناىوس«ملاعلااذهةايحنع

.34غيريدارنمبونجلاىلإةلغروايأ«نالخجراوو؛ةركشببىلإغيريداونم
.نالجراوةحاِوٍقترايلالطأمويلا)هتاردسةنيدعةطبترمهتلئاعتناكو

هذهديلاومنميتاردّسلادمحمنبهللادبعدمحموبأملاعلاخيشلاهلاخناكلعفلابو

اخرؤمنكيملذإ326ةّيضابإلارداصملاهيلعتنثأدقو.3ة5ودبيامىلعةنيدملا

لامضلايضابإلاخيراتبتكو٠ازيمثارعاشاًضضيأناكلب١بسحفازرابوارو

.440--7ص؛ةريسلاباتك؛يخامشلا7

.437ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا؛[471«يالط.ط]ور142ةقرر«تاقبط؛نييحرألا8

.315ص«عيزوت؛يكستيفيل:رظنا.هفربيلةتاولنع-319

.7«ربسلاباك؛يخامشلا671ءيالط.لع]142«تاقبط؛ييحرذلا0

.0ص«ريسلاباك؛يخاّمشلا321

.438صءريسلاباتك؛يخاّمشلا؛[471«يالط.ط]ر142ةقرر؛«تاقبط,ييحرألا2
.439صربسلاباتك؛يحاّمشلا3

.438ص«ىبسلاباتك؛يخاّمشلا24

..509صءويسلاباتك؛يخامشلا5

باتك)اهريسرةزرابلاةيضابإلاتايصخشلاراثآبدمحميبأمامتهأصرصخب؛يخامشلاهلوقبماذه-326

.رابخألارمجالادييقتررابخألاظفحبىنتعاامك(437ص«ريسلا
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دمحموبأناكر.327خياشملاريسباتكفلؤميلصألاهطوطخملمعتسايقيرفألا

صروصخلاىلعمهنيبركذنةبلطلانمددعلةيضابإلاريسلاوخيراتلااضيأسردي

نبنامثعررمعوبأ:سداسلانرقلانمنيزرابلاةنالثلاريسلاباتكونيخروملا

330جونوباو؛329ينايسولامالسلادبعنباناميلسعيبرلاربأو328.يفوسلاةفيلخ

يلاىرخألالامعألانيبنمركذنو.تاياورلانمددعبدمحميبألنونيديمهو

331خياشملا[54]ريسدمحموبأاهاوريلاتاياكحلاوراثآلااهرفلؤملمعتسا

نأمامتهاللريثملانمو.333يحاّمشللريسلاباتكو؛33ةييجردللخياشملاتاقبطو
ةغللابةبوتكملاةيضابإلاراثآلاتاعومجبحرشىلعاضيألمعدمحمابأنأركذن

فتارملاىدحإيفالثمحرشف؛ةيربربلاةغللاىوسنوملكتيالاوناكنملةيبرعلا

نميقرشميضابإراروهوبيبحنبعيبرلاراثآليبرعلاصنلاولجآيفميقأسلجي

رفسلًاموقنايتارللادمحمنبهللادبعدمحميباطخبباتكلتيأردقو1278صخياشملاريس_-7

...قيرطلاارلض

؛مّدقتامرظنا؛نوسلاةفيلخنبنامثعرمعيبأنع؛295301,335؛190,294ص«خياشملاريس_8
.3740ص

ل11ل10ل09ق7قذى0ت54746ىذلقفلمرسلاباتكينايسرلا9

ل41ل35ل33ل32ل28ل27ل26ل24ل123ل22ل2120للبلق5
.179182ل16872ل66ل64لمقللك9لكقل2+4

.اهريغر292ص«خياشملاريس_-80

.190292294295296301324335ص«خياشملاريس331

.ى145-123نر84ةقرر؛تاقبطيبحرألا2

.اهريغر517؛296,476؛278صمريسلاباتك«يخاّمشلا-3
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يخامشلاركذارعاشدّمحموبأناكو.334نماثلا/يناثلانرقلانميناثلافصنلا

.335؟يرعشلاهناويد

يفنييضايإلاةاورلامهأدحأ:ينايسولايمارجلاريخلانبنّسكامدمحموبأ

نميناثلافصتلايفاوشاعيذلانييضابإلاخويشلانيبنمدعي.ةيلامشلاايقيرفأ

ناكو3371097/491ةنسيفينايسولابسحبيفوت.336رشعيداحلا/سماخلانرقلا

ةلئاعنمردحتيو؛338ءارجيبنطبٍِقنايسويبنمةتانزةليبقللصألابيمتني

اضيأ)فسويمأعمةقادصةقالعىلعهمأتناكو«ة39ناوريقلايفةرقتسمةيضابإ

يفاباشلازاموهورقتسا.34يريزلاسيدابنبزعملاميمتيبأةجوز«(اوسوسمأ
سردثيحةبرحجةريزجِِقنمزلانمةتفلماقأناكنأدعبكلذونالجراو

يفلزنمث؛341حلاصيبأنبنالسودمحميبأخيشلافارشإتحتخيراتلاوةديقعلا

ةيربربتاقرفتم"؛يكستيفيل؛405صربسسلاباتك؛يغخامشلا؛قق123ةقرر«تاقبط«ييجرألا4

رظنابيبحنبعيبرلانع؛273-272ص((1936)ةيمالسالاتاسماردلاةلجمْن“ةيضايإ

؛يكسنتيفيل!40ص؛ايفارغويليب«يكسنيليترم؛اهريغر105-102ص«هسفنردمملا؛يحامشلا

.17)968ص؛تاظحالم

..09صءربسملاباك؛يخامشلا35

.9171ص.تاظحالميكفل؛42صءايفارغويلبيب؛يكستيليتوم6

.104صءريسلاباتك؛ينايسولا37

.593ص«ءامسأركذ؛97ر1صريسلاباتك«ينايسرلا8

.[431«يالط.ط]قر129ةفرر؛تاقبط؛ييحرأدلا9

ءريسسلاباتك؛ينايسرلا؛[اهدعبامر429«يالط.ط]ر129-ق128ةقرر«تاقبط؛يبحرألا0

.414صءريسلاباتك؛يخاّمشلا؛97ص

397صءريسسلاباتك؛يخاّمشلا431[1«يالط.ط]ر129ىف128ةقرز؛تاقبط«ييحرألا41

هذهةلابقيسنوتلائطاشلاىلعةنتاكةعررزمضارال"اكلمةبرجةريزجناهتماقالالخناك؛415ر

.(83ةفرو«ةريسلاباتك«ءايركزربارظنا)ةريزجلا
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بونجلايفةيليطسقميلقإيفكلذكو؛34ةةيقرشلاسنوتيفلحاسلاميلقإ

345ِاء+|:::
يلاوحو.ةّيكملاهتلحرٍِقولطنااهنمو«344ةحاولاكلتلجوزتر.343يسنوتلا

ثيح«(غيريداو)غيراةحاويفنمزلانمةزتفلثكم«1078/471-79ةنسم

يضابإلاخرؤملاعمهتالصنأودمو.ة«رلجآةنيدميفلاونيتةيرقيفهفداصن

وبأزربو.347ةرتفلاهذهىلإدوعتينالجراولاركبيبأنبىبحيءايركزيباريبكلا

ينايسولااهدروأّيلاتاياورلامظعمدوعتهيلإو؛زيممواروخرؤمكنسكامدمحم

يخامشلاو370نيجرذلاو349ينالجراولاءايركزوبأهيلإىزعو.34ةريسلاباتكِن

.ةكارابخألانمًاددع

باتكامه.نيباتكلالخنمالإهفرعنالوار:دوعسمنبتارذدسدمحموبأ

باتكو357(رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناشلافصنلا)3؟2ينايسوللريسلا

.102صءريسلاباتك«ينايسرلا2

فلخينبناميلسعيبرلايبأخيشلاسرردعباتهتايحنمةرتفلاهذهيفهنأرديب4323ص«خياشملاريس3

.415ص«يخاّمشللءريسلاباتكلعطقمنمنّيبتنامك(كشنردتسلرمتينزيتازملا

.416صءريسلاباتك«يحاّمشلاةكمىلاهتلحرصوصخبضيارظنا؛97صءريسلاباتك«ينايسرلا44

.97ريسلاباتك؛ينايسرلا345

ءربسملاباشك؛ينايسرلا([374؛بويأ.ط]ىف110-ر109ةقرر؛ريسسلاباتك«ءايركزربأ-6
.415(414صرسلباك؛يخامشلا؛ق129ةقرر«تاقبط؛ييحرألا؛107ص

.ق92ةقرو«ةريسلاباتك«ءايركزربأ-7
ينايسرلا0مدخ؛!27223952537190188(1ص«ريسلاباتك؛ينايسرلا348

.نسكامدمحميبألًاذيملتهرردبناكيذلايتارللايمصاعلاهللادبعدمحميبأهملعملطيسرك

286289321329354«بربأ.ط]اهريغر«ر104-ر95ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركزوبأ-9
5١36370374].

.[402412«يالط.ط]ىف130-ر119ةفرر«تاقبط«نيحرألا0

.494ر403404؛401صءريسلاباتك«يحاّمشلا51

.128صرويسلاباتك«ينايسولا332
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هناىلعامهيفركذدقو354(رشعسداسلا/رشاعلانرقلا)يخاّمشلل[56]ريسلا

يبألرصاعملايضابإلاخيشلا؛ءنوجسونبسنويمساقلايبأبقىلعتيربخردصم

«سماخلانرقلانملوألافصنلايفشاعريخألااذهنأامبو.ركبنبدمحمهللادبع

سماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاعدوعسمنبتاردسدمحمابأنأبجتنتسن

.رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألافصنلاوأ

يبأحلاصيباخيشلانبا«واروخرؤموتثتفم:ركبيبأنبنالسيودمحموبأ-

دمحمروبأامأ.356(رشاعلا/عبارلانرقلانميناثلافصنلا)355يَساَريلامساقنباركب

نملوألافصنلاييضايإنيبحلاصيبأنبنالسيومساتحتروكذموهف«هسفن

هلناكو.اهيفدلويلاةبرجةريزجيفسرديدمحموبأناكو.357سماخلانرقلا

نانثاةمثو.3؟8سنوتيقرشبونجيفرّمَذلبجتارملاىدحإيفاهتيعممرازةقلح
ناميلسعيبرلاوبأوة؟9ريخلانبنسكامدمحموبأامهو«ركذلابناريدجهتذمالتنم

اياصولايفاباتكدمحموبأفلأو.300روهشميضابإخرؤموهو«يتازملافلخينب

.68صيليامرظنا3
.470ص(ريسلاباتك؛يخاّمشلا34

«يخامشلا1:3؛«يالط.ط]َر55ةقرو«تاقبط«ييحردلا؛52-8ص«ريسلاباك؛ينايسرلا5

.376-375ر366صريسلاباتك

.171ر169ص«تاظحالم,يكستيفيل6

.171ص.تاظحالم.يكستيفيل7

روتكدلاتاقيلعتنم؛188ص.ةبازعلاماظن,يريبعجلاتاحرفرطنا].365ر325ص؛خياشملاريس358

.[يربعجلاتاحرف

؛يعخاّمشلا؛[430؛يالط.ط]ر129ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا(97صءريسسلاباتك؛ينايسرلا9

ةيصخشلاهذهبقلعتياميف؛مّدقتامرظنا(161ص؛تاظحالم؛يكستيفيل(514ص«ريسلاباتك

.55-54ص

.76-72ص«يليامرظناخيشلااذهبقلعتياميف؛([425«يالط.طز«تاقبط«ييحرألا0
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.هم,4ل. نمعطقميفةةنالساومسربدريو«يربربنالسيومساو[57].39!عوببلاو
0..2

رو“امهنيرصنعنمفلأتيهنأكوانههلكشيفمسالاودييو.ييجرذلاتاقبط

1٠اذه*66..9,»

رصنعلااذهىلعرثعنو."نالسأوأنالسإ”ونبايربربلامساللنيونتوهو“»

نمبيرقءامىرحبوهونالسارهنْيعأ؛«برغملايفعقوملميدقلامسالايفيناثلا
رئازجللةيبرغلاموختلاىلعًافرممسا345(نّلْسَأًاضيأ)3*«نالسآو؛34ترهات

ةيضابإلاتايصخشلاةمئاقيفةروكذمةلحمنالسيإنيتكلذكو«ةيلاحلا

_-ناليس)سناليسةميدقملاءامسألاعمةقباطتمنالسينألودبيو366٠ةروهشملا

.36رئازجلايفةينيتاللاتاباتكلايفدرتيلانليسو(سو

ينويدملانادمحنبسيعاضيأيمس.6ةريهشوار:نادمحنبىسيعىسوموبأ
نادمحأنبىسيعىتحو37ادمحأنبىسيعو370نادمحنبىسيعو369يراوهلا

ارصاعمناكهنافرعناننكلو.هتايحنعخيراتيأكلمتال.37:منادمحلدب)

.220ص«خباشملاريس_61

.(430«يالط.ط]ر129ةقرر؛تاقبط؛ييحرذلا2

.[54؛يمالسالابرغلاراد.ط]79ر22ص«ةيميراترابخأةعومجمءريغصلانبا3

.172ص؛(يبرعلاصنلا),يسيرداللاينابساوايقيرفافصو؛غرغردريزرد-4

.798189ص«(يبرعلابصنل)كلاسملاباتك,يركبلا-5
.592صامأركذ6

.3791ل30849069مقر«رئازجلايفةينيتالشوقن؛(05.98ع1))-7
.532صريسلاباتك«يخاّمشلا8
.243ص؛خياشملاريس_89

؛ربسسلاباتك؛يخاّمشلا332,133؛297ص«خياشملاريس147صءريسسلاباتك«ينايسلا310
382477537.

.[488491508«يالط.طزر149ةقرو«تاقبطييحرألا71
.و148ةفرو؛تاقبط؛ييحرألا-372
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امك.1161/557373-62ماعدعبهفيلأتمتيذلا؛,خياشملاريسباتكللفغلافلوملل

نميناثلافصنلا)يقاكلادبعرامعيبأخيشللءانسرغصاامبروءًاضيأارصاعمناك

[58]كلذكو؛37؟هتاياورىدحإيفهركذيذلا374(رشعيناثلا/سداسلانرقلا

وديو؛هباتكعطاقمىدحإيفهركذييذلا(سداسلانرقلانميناثلامسقلا)ينايسولل

.376هنمانسربكأناكهنأ

نموةسوفنةليبقنموار:ينالجراولايسوفنلاناميمْجسنبىسيعىسوموبأ
يذلا375(يفوسلاةفيلخنبنامثع)ورمعيبأخيشناك.377نالجراوةحاوناكس

نرقلانملوألافصلِاٍقاطشانناكورمعابأنااعو.379هعجرمهناىلعهركذي

وه(ىسوموبأهيفشاعيذلانمزلانأربتعتنأاعراننكميءرشعيناثلا/سداسلا

ناميمجسو.رشعثلاثلا/سداسلانرقلاةيادبورشعيداحلا/سماخلانرقلاةياهن

ىسيعىسوميبأىوسلعفلابفرعنذإ؛نويضابإلاهلمحيامابلاغ؛يربربمساوه

اهنمو؛هسفنمسالانولمحينيذلانييضايإلاربربلامالعأنمًاددعناميمجسنب

دبعنبناميمجسو؛ة90(ينايرصلا«ييراصلااضيأ)ييواصلاديعسنباناميمجس

.2صخياشملاريس373

.37-33ص«مّدقتامرظناخيشلااذهبقلعتياميف4

يفن.يكستيفيلىلعطلتخارمالانأيلردير؛488«يالط.ط]ر149ةقرر«تاقبط«ييحرألا5

.[ةعومجم"نادمحا"اهأرقف“'..نمحرلادبعّنأدمحانبىسيعركذو":صنلا

.47صءريسللاباك؛ينايسرلا176

.487ص«ريسلاباتك,يخاّمشلا7

.4ص«خياشملاريس:ًاضيارطظننا7ص«ريسسلاباتك؛يخامشلا8

؛(214ص«خياشلاريمباتكٍِلعجرمكضياروركذمىسرمربا505ص«ريسللاباك؛يخاّمشلا179

.467489498ص؛«يخامشلل؛ريسلاباتكنر.64.304

.485ص«ريسلاباتك«يخامشلا(594ص«ءامسأركذ1147ص«ريسلاباتك«ينايسرلاديب
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نب0اديبع)هَلِدبعو382يسوفنلاناميمجسنبرصنو؛,3؟ايتورّيلاهلأ

نيبفسويهمسادرييذلا«3؟4ناميمجسنبفسريو؛,3:3يرْيَصَنلاناميمجس

مامأنحنلهفميخجلافرحلدبلادلافرحدجنثيح«,ةق5كلذكناميمدس

؟ةدحاوةمينوفةباتكلنيتفلتخمنيتقيرطمامأمأةجهللاففالتخا

فسرويبوقعييبأنبناميلسنبفسوينبناميلسنبىسيعىسوموبأ
نكسهنافرعن[59]اننأمغرهتايحنعةتباثلاخيراوتلاانصقنتخرؤم:يخاّمشلا

نبنارقمذيملتناكهناو؛38ةسوفنلبجقرشىصقأيفةيرقيهونيمرفتيف

يساسألاهفلؤمبتكيذلاةسوفنلبجفروهشملاخرؤملاوهو«يرِطْعُبْلادمحم

جتنتسننأانلحمسيامم.599/3971202ةنسيفدلبلااذهيفنييضابإلاخويشلانع

لوألافصنلاورشعيناشلا/سداسلانرقلانميناثلامسقلايفشاعىسومابأنأ

ءاملعلادحأناكىسومابأَنإَف؛يخامشلاسابعلايبأبسحو.عباسلانرقلانم

.388يخيراتلايروطغبلافلؤم-اوحقنوأ-اولمكانيذلا

.485صريسلاباتك«يحاّمشلا(593ص«ءامسأركذ1248ص«خياشملاريس181

.486صريسلاباتك؛يخامشلا1591صىامأركذ1271ص«خياشملاريس382
.486487صءريسلاباتك«يخاّمشلا(594صىامضأركذ333صءريسلاباتك«ينايسرلا383

.ق159ةقرو«تاقبط«نيحرألا4

460؛459صريسلاباتك؛يخاّتشلا-5

.112115116ل9110411ص؛تاسارد«يكستيفيل:رظناةلحملاهذهبقلعتياميف6
.113-111ص«يلبام:رظنايررطغبلادمحمنبنيرقم.قلعتياميف7

.6263؛60ص«ةيضابإةيميراترابخأةعومجم؛يكستيفيل؛555ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا8
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هذعبو.هنعددحمخيراتيأكلغالأر:نّسكوسرينبىسيعىسوموبِأ

ارصاعمناكو.389(سماخلانرقلانميناثلافصنلا)ةيناثلاةقبطلايفييحرُدلا

فصنلايق391ًاقباسانلقامك«شاعيذلا39ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلل

بوقعييبأيضابإلاخيشلابىقتلاىسومابأنأودييو.هسفننرقلانملوألا

ابأنأ.ةحيحصتاسولعملاهذهتناكاذإ؛جتنتسننأبحي.يفرطلايتاردسلا

ابأفدصتةيضابإلارابخألاتاعومجبنأىلإارظنمدقتمرمعنعنوتىسوم

.393(ثلاشلانرقلانميناثلافصنلا)ةسداسلاةقبطلايفيفرطلايتاردسلافسوي

شاع«نيفلتمنيصخشةيوهيفسابتلاةلاحمامأنوكن[60]نألمتحملانمو

وبأركذدقو.ىسوميبألارصاعمرخآلاناكامنيبثكلاثلانرقلايفامهدحأ

ىلإبسندقو.394هباتكنميناثلامسقلايفٍراركىسومابأينالجراولاءايركز

ةلالسنمافيرشناكهنأ396يخامشلاهدعبو؛39؟ييجردلاركذف«يبرعلصأ

مث؛398ْغيريداويفوأنالجراويفالصأنكسيناكو.397بلطملادبعنبسابعلا

170ص«تاظحالم؛يكستيفيل:ًاضيارظنا؛(453«يالط.ط]136ةقفرر؛.تاقبط؛نيحرألا89

.171ر

.430ص«ربسلاباتك«يخاّمشلا؛[454«يالط.ط]زر137ةمرر؛«تاقبط«ييحرألا0

.2930ص«مّدقتامرطنا91

140صريسلاباتك«ينايسرلا:ًاضيارظناو3«يالط.ط]ور137ةقرر«تاقبط«ييحرألا42

.نارطالالكشبخيشلااذهةبسنءالماطبضمثثيح

.169ص.تاظحالم.يكستيفيل3

.[311«بروبأ.ط]ر89ةقرو؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ4

.[453«يالط]ى136ةقرر«تاقبط«نيحرألا5

.429صريسلاباتك«يعخاّمشلا6
.ديعبنمزنماربرياوحبصادقاوناكىسوميبأفالسانارديكلذىلاةفاضا-397
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تيمحةحاواشناثيح«غيريداوونالجراونيبعقييوارحصناكميفرقتسا

ةيضابإلاءاملعنمددعةحاولاهذهلزندقو.399همسابانميالاتوأىسيعالت

يش1:لثمنيروهشمل1 ءنيخلانبنسكامدمعوبأوركبنبدمحمهللادبعربأخيشل

تناكو.400يسابعلاهلل|دبعدمعوبأودووادوىبحي:ةنالثلاىسوميبأدالوأو

اذهيفيورييذلاييجردلانمزيفةدوجوملازتام؛خويشلاءالؤهراثآ

كلذكيخامشلاركذيو.1235/633-40136ةنسرزوتيفاهعمسةماركصوصخلا

ودبيو؟ىسوميبأوخأوهلهف(402سكوصرينبفسويبوقععيوبأهمسأاصخش

ءايركزوبأدروأدقو«يبرعلاهلصأنعلاقيمممغرلابايربربىسوميبأدلاومسا

لاكشألاامأ.40سكوسريةغيصبمسالاهركذردصممدقأرهر«ينالجراولا

يفةميدقلاةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجبيفاهدجنلاومسالااذهلىرخألا

هبتكو466نسكزريو«؟ىسكوزريو4,سكوصري[61]يهفبرغملا

ا سسسسسسسسسسسسشسسسسسسسسسسم_-

غيرايدارفهتماقاركذمتثيح417ص«ريسلاباتك؛يعاّمشلا:عوضرملااذهبقلعتياميفالثمرظنا398

.(غيريدار)

رهظيالز1429صءريسلاباتك؛يخاّمشلا((453«يالط.ط]رز137ةقرر؛تاقبط«نيحرألا9

.(140ص)طقفينايسرللءريسلاباتكيالإالاتلكشبمسألا

.468صءريسلاباتك؛يحاّمشلا([453؛يالط.ط)ر137ةفرر؛تاقبط«يبيحرألا0

؛ريسسلاباشك؛يخاّمشلا:ًاضيارظناو؛[454-55«يالط.ط]قر137ةقرر؛تاقبط«نيحرألا401
.430ص

.523صويسلاباتك؛يخاّمشلا42

.[نكروصريهيفو:453«يالط]ر89ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركزربأ-3
؛[نسكوشرب:9«يالط]ر4ةرر؛تاقبطءيبحرألا؛140ر107صءريسلاباتك«ينايسرلا4

وصريترصلملايطخلاظفللاكلذكدرير1523صءريبسلاباتك؛يخاّمشلا؛'.,7 رظنا)نك

(ر130ةقررهسفنعضوملان)نسكرمري:(ةيتآلا)ةعطاخلاظافلالار(ر109ةفرر؛تاقبط؛ييحرلا

.هىلاًانايحأىتحرمفرحىلاصفرحلافرحثيح(ق136ةقروهسفنعضرملالزنسكرصربو
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.«؟ةنساكوصريئطاخلالكشلابهءالمإهيسابطبضو؛47نسكوسرا:يكسنيليتوم

وسريميسقتبجيهنادقتعاو وصري)نسك وزري«نسك نيلصفنمنيرصنعىلإ(نسك

يلاةميدقلاءامسألانم؛«كوزري(كوصري)كوسريلوألارصنعلابيرقتبجيثيح

؛هرئازجلايفةينيتاللاتاباتكلالالخنمةفورعملاو(سنإ)كسريو(أ)كسرييه
نساليإمسايفهيلعرثعنوادجميدقوهف(نسأوأ)نساوهوالأ«يناثلارصنعلاامأ

410٠يداليملاسداسلانرققلاٍِق02000:لبقنمروكذمسيئرهلمحييذلا

ودبيو.هنعددحمخيراتيأكلمالرار:ينويدملافسوينبىسيعىسرموبأِ

ورمعوبأو41!ليلقبهربكيوورمعيبأخيشللًارصاعمناكهنأيخامشللعطقمنم

نرقلانملوألامسقلايفشاعيضابإملاعيفوسسلاةفيلخنبنامثعوه

ره؛برغملانمرخآيضابإوارلردصمكركذو.ه:ةرشعيناثلا/سداسلا

وهينويدملافسوينبىسيعىسومابأنأيلردبيو.43ييواصلانَسكوصَرم
رهو؛ةيبهولاخويشضعبءامسأركذٍِقدودعملا«ينويدملافسوينبىسيعهسمن

:ال

عضرمنداصلابنسكرزرينوبتكير:فلؤملالوقيثيح)468ر417ص«ريسلاباتك,يحاّمشلا5

.(يازلا

يندوحوملاشكزربئطاخلالكشلاساساتناكيلاةغيصلايههذه1378ص؛ربسلاباتك,يحاّمشلا6

.([نشكزري:331«يالط]و96ةقرر)يبحرلاتاقبط
لكشىلعةقباسلالامعالمسالااذهءالماتطبضدقل119ص«ايفارغويلبب؛يكسنيليترم7

.(171ر170ص«تاظحالم,يكستيفيلرظنا)نسكرسري

.110صدهاشم؛هيساب8

1871ر828مقر«رئازجلايفةينيتالشوقن؛.(05611.91)-9

.ةحفصلاسفن«دهاشم«هيساب:اضيارظنار؛436+7ناهري«بيروكناهرب-410

.526ص؛ريسلاباتك؛يحاّمشلا41

.37-38ص««مدقتامرظنا412

.115-114صيليامرطنا93

497*نوبضابإلانوخرزملا



خويشلانيب؛«!4رشعثلاثلا/عباسلانرقلانملوألافصنللةقباسودبتةقيثو

ىسومروبأاهيلإيمتنيىلاةنويدمةليبقربتعتذإ«ةيربربلاةتانزةليبقلنيمتنملانيزرابلا

نباخيراتٍِقعضاومىلعوةقباسلاةقينولاىلعادامتعأ«فسوينبىسسيع

نأبنودلخنبانممهنيهنأريغ.ةيربربلاةتانزةليبق[62]نمًانطب؛415نودلحخ

ةليغملئابقعمىبرُقةلصىلعيهيلاةسيرضلاةليبقنمامسكلكشتةنويدم

يقرشلا بونجلاٍِقخيراتلارجفذنمتنطوتسابوعشيهو؛416هطامطمو

.طسوألابرغملايفاقحالتماقأمثسلبارطفويسنوتلا

امك«لصألابىمتنيٍراردةمالع:يتازملا(فالخإ»فلخت1نبديعسحونوبأِِ

خويشلاةمئاقبسحبكلذوءاضيأيع٠ةيربربلاةتازمةليبقىلإ«هتبسننمرهظي

يهوهنودّمةيربربلاةليبقللةبسن؛417ينودلاب؛يناكلادبعرامعيبألنييضابإلا

نرقلانميناثلافصنلايفو961/350ماعلايلاوحشاع.ةتازمنمنطب

.49نييضابإلاةتازمنطومبازلايفهبابشتاونسىضقهنأودبيو.8!4رشاعلا/عبارلا

ٍِقمهميراحبزكرميهوتكمالتىلإةلحِرٍقكانهنمقلطناهنأحجرألاو

رثاىلعيرئازجلابونجلاةرداغمىلإكلذدعبرطضادقو.4209ةيبونجلاءارحصلا

نايصعلاةيخيراتلارابخألاوندميمسيامك؛«ةتانزوةجاهنصنيبتماقيلابرحلا

دضاهجومناكيذلاو968/358-69ماعلاوحنلصحيذلايبهولا-يضايبإلا

.595-592صءامسأركذ4

.3/2931/4231«ربوبلاخيرات«نودلخنبا5

.1/172250«ربوبلاخيرات«نودلخنبا86

.1ص«تاظحالم؛يكستيفيل7

.171ر169ص«تاظحالم,يكستيفيل؛42ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليترم8
.503صءريسلاباتك«يحاّمشلا:رظنابازلاْهتماقإبقلعتياميف9

.374ص؛ربسلاباتك«يخاّمشلا؛[367«يالط.ط]ىف107ةفرر؛«تاقبط؛ييحرألا0
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عمبهذو.42ا!يجاهنصلايريزنبنيكلبهراشتسموزعملاميغيبأيمطافلا

«ليغنزنبديعسحونابألباقثيحسلبارطىلإهيلإيمتنييذلاةتازمنطب[3]

دلبلاكلذىلإنييبهولانييضابإلانيدرمتملاسيئررّرخوبأهلسرأيذلايعادلا

ظفاح"”:ريسلابًاملاعناكحونابأّنأييِجرّذلاركذيو.«2ةةيضايإلالئابقلاةراثإل

:423“*راثألاوريسلاءايحإىلع

بتاكورار:«*(خياشملاريسيفامك)ينيرهزلافسوينبميهاربإنباحونوبأ

يفةيبهولاةيضابإلاءاملعنعمويلادوقفملمعفلؤموهو«يضابإخرؤموريس
ةيبهولاخويشضعبءامسأركذباتكيفهنعةرباعةراشإبسحب؛ةيلامشلاايقيرفأ

426ميهاربإنبحلاصحونيبأبيعمثيح425(رشعثلاثلا/عباسلانرقلاةيادبوحن)

يبأةمئاقيفاّمأ.4ةيخاّمشلاريسينو«ةئيجرٍذلادنعًاضيأمسالااذهبدربو

400فسوينبحونوبأوهكانههمساف؛439يترانتلابوقعييبأنبٍيقاكلادبعرامع

هلرطخينأنود431هلهتمجرتيفىخامشلادنعهسفنلكشلادريو؛هدجىلإةبسن

.ميهاربإنبحلاصحونيبأبهلمعنمرخآعطقميفهامسيذلاخيشلاهسفنوههنأ

.310-295ص؛ءايركزيبأخيرات؛هيركسام:رظنانايصعلااذهبىقلعتياميف_-1

.402-375ص«ربسلاباتك؛يحاّمشلا؛[368«يالط.ط]ق107ةقرو؛تاقبط؛ييجرذلا2

.[367«يالط]ر107ةقرر«تاقبط«نيحرألا3

.221ص«خياشملاريس_4

.132-131صيليامرنا:ةقيثولاهذهبقلعتياميف5

.598صءامسأركذ6

.[421«يالط.ط]ى125ةقرر«تاقبط«ييحرألا7

.525-524ر409صءويسلاباتك.يحاّمشلا_-8

.35ص«مّدقتامرظنا؛ةمئاقلااذهبىقلعتياميف9

.172ص«تاظحالم,يكستيفيل_0

.452صءريسلاباتك؛يحاّمشلا431
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فسريحونوبأ:لكشىلع[64]خياشملاتاقبطباتكةطوطخميقهمسادروو

هتامولعمفييجردلاىلعيخاّمشلادمتعادقو؛43:(فسوينبحونيبأنمًالدب)

ريسباتكلقام؛433حلاصحونوبأمسربرخآعضوِمٍقمسالايخامشلادروأو

ةيريسملالامعألانمعضاوميفمسالادرياميف؛حلاصخيشلاحونابأدجنفخياشملا

ربأ:لكشىلع«ةدعتاياورلردصمهناىلع«ددعلاةريثكةبسانملابيهرو؛ةيضابإلا

فسوينبحونيبأةيصخشعميوارلااذهةيصخشةدحوتابثإنكميو.434حون

.46يخامشلاو43؟ْييجردلادنعةدوجوملاتامولعملالالخنم(فسويحونوبأ)

ءايركزيبأذيملتوهف«سماخلانرقلاةياهنوحنحجرألاىلعحونوبأدلو

امدنعف.438(ليلقب1110/504-11ماعدعب«ردييامىلع«ىفوتملا)47ينالجراولا

نرقلانميناثلافصنلامالعأنمناكهنأيناكلادبعرامعيبأةمئاقيفءاذإءأرقن

خويشلادادعيفناكهناخياشملاتاقبطباتكيفأرقنامدنعوأ؛439سداسلا

..0ص؛.تاظحالم؛يكستيفيل09«يالط.ط]زر155ةقرو«تاقبط؛ييحرأدلا2

.484صريسلاباتك«يخاّمشلا3

؛193194196199202210ص«خياشملاربس؛14ز13ص«ريسسلاباتك«ينايسرلا4
4+219224225226230244241249259260261271273274

290298300308313314315316317320322323327329م7

؛يخاّمشلا“؛ق136«3ف133«ر121«رىلع9091د88ةقرر«تاقبط؛ييحرألا؛2

.230466469472484488489490533534ص«ريسلاباتك

بتكنمهريغراباتكلااذهاتيأرىتمر":(410«يالط.ط]155ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا35
."هفرعافخيشلااذهوهرحونيبانعةباررخباشملا

."ةعامجهنعذخاراهبعملاوهفحرنيبانعةياررتعمسىتمر":452صءربسلاباتك؛يخامشلا436

يبأخيشيأ"ذاتسا"بينالجراولاركبيبانبءايركزابابقلثيح300ر194ص«خياشملاريس47

.9397صيلبامرظنا:ينالحراولاركبيبانبىبحيءايركزيبأبقلعتياميف8
.172ص«تاظحالم؛يكستيفيل_89
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ة«(رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلافصتلا)ةرشعةيناثلاةقبطلاىلإنيمتنملا

ريسنمعطقميفف«لعفلابو.ةتفلاهذِهٍقيوتهنأىلإكللذبناريشيامهف

ةلنسدعبتررحيلاةعومجملاهذهفيلاتنمزٍِقيوتدقحونوبأناك؛44!خياشملا

ىلعهتايحنمربكألامسقلاشاعدقو.442(يلياميفنّيبنسامك)ليلقبي7

ءاهيفهربقنأيخاّمشلاركذييلا؛ةحاولاهذهو(غيريداو)غيراةحاويفودبيام

ركذيو؛443غيريداوبونِجٍقىلجآنماييرقةعقاويهوتيدجتاهععا

فصنلايفشاعيذلا««4ركبنبادمحمريهشلاخيشلاةيرذنمهنأكلذكيحاّمشلا

اروطوغيريداوٍِقةراثنكسيناكيذلاورشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألا

ةليبقليمتنيركبنبدمحمنألاحيحصربخلااذهلودبيالو.445نالجراوٍِق

ةبسنلمحيخياشملاريسنمعطقمبسحبو«حونوبأناكاميف446ةيربربلاةسوفن

ةيربربلاةتازمنمنطبنيرمزيبىلإودبيامكعجرتيلا447(نيرمرلا)ٍييرَسْزلا
يبأذيملتناكهنااقباسانركذو«حونيبأةايحنعريثكلافرعنالو.448ةيضابإلا

.170ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛[509-511«يالط.ط]155ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا0
.193ص«خياشملاريس_41

.131-130صيليامرظنا2

.488صءريسلاباتك؛يخاّمشلا3

.452صريسلاباتك؛«يخاّمشلا44
00صدقتامرظناركبنبدمحمهللادبعيبأبقلعتياميف-45

.452صءريسلاباتك؛يخاّمدشلا46

.221ص«خياشملابس_7

بازنمطسرالامسقلاليضاملاْندحويناكهناىسننّالأبحي(592-591ص«ءامسأركذ_48

صنلا)؛كلاسملاباتك؛«يركبلا)يربربلابينرمزا«ةامسمةلحم؛ةيضايإماسقاهنكستنطرناءاركسب

نمهنآيعبامم.نيرمزنمرخآالكشالاتسيلةيمستلاهذهو(147ص«(ةمجرتلا)«72ص(يبرعلا
.ةلحملاهذهىلإهلصابدوعيحونوبانوكينانكمملا
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يبأهرصاعمبةلصىلعناكامك.449تاياورةدعهنعلقنوينالجراولاءايركز

نأجاتنتسالابانلحمسيام.4؟0اربخهنعلقنو[66]ينالجراولايقاكلادبعرامع

قحسايبأنبا؛يخاّمشلابسحبوهو.نالجراويفنمزلانمةرتفلشاعحونابأ

حونيبأنبىيحيءايركزوبأفّلأو.45!نيزرابلاءاملعلانمهربتعييذلاميهاربإ

يفةديصقوةيزاجحلا:نيتديصقويضابإلابهذملانعاباتكاهنمركذن«ةدًعالامعأ

نكسدقو.ةيضابإ“'ةقلح”هلتناكو«ظفحلايفهابأقوفيهناىريوهو.داقتعالا

نمو«حجرألاىلعغيريداويف)يلسينيتيفرمألائدابيفىحيءايركزربأ

مث؛(غيريداويفلامشلاىلإةنلروامويلا)ةَنًالْغَوىلإهتقلحةبحصبلقتناكانه

خيراتبةعساوةفرعمكلميحونوبأناكو.4؟غيريداولإداعوةلحملاهذهكرت

انركذدقو.453ةيلامشلاايقيرفأيفنيروهشملاةيضايإلامالعأرسبةيضايإلاةقرفلا

ماق؛نييقيرفألامشلانييضابإلاخويشلانعلمعفلزمناكهناىضماميف

ريغلعفلابوهوليوطنمزذنملمعلااذهىفتخادقو«ريسلاجهنىلعهميمصتب
نعتامولعمىلعيرتحييذلايداربلامساقلايبألضفلايبأنايبيفروكذم

ايقيرفأيفةيبهولاةيضابإلازكارملايفةدوجوماهخسنتناكيلاةيضايإلاتاباتكلا

نأهيفكشالاممو.هنايبفيلأتنمزيفيأ«رشعسماخلا/عساتلانرقلايفةيلامشلا

ييًالثملصحامكنيقحاللانييضابإلانيفلؤملالبقنمًاريثكلمعتسانايبلااذه

.194300327329ص؛خياشملاريس_9

.469صريسلاباتك؛يخاّمشلا0
.525-524ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا451
453.-452ص؛ةريسلاباتك«يحاّمشلا؛[510«يالط.ط]155ةقرر«تاقبط«ييحرألا2
.(510.يالط.ط]155ةقرر«تاقبط؛ييحرألا3
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ركذةامسملاولئابقللاقفوةفنصملاةريهشلاةيضابإلاتايصخشلانعلفغلاةمئاقلا

.4؟4ةيبهولاخويشلاضعبءامسأ

هرصاعمرداصمدحأورار:ديعسنبدمحمهلل١دبعيبأجاحلانباعيبرلاوبأِ

ابلاغو.رشعيناثلا/سداسلانرقلايف[67]ةيضابإلاخويشبقلعتياميف455ييجرٍدلا

:456ةينيراتلاهرابخأةعومجمنمهدععطاقمٍِق”هركذيوعيبرلاابأئيجردلاهيمسيام

؛تاقبطللهفيلأتدنعةايحلاديقىلعلازيامناكو؛ليلقبهربكيوهرصاعمهنأوديبو

تاقبطيفةدراولاتاياورلاىدحإنمجتنتسناننأريغ.1235/633ماعلادعبيأ

ورمعابيأو؛457يتاوللادمحمنبهللادبعدمحمابأهبابشيفىقتلااميرهنأبييِجرّلا

نرقلانملوألافصتلايفنيطشاناناكنيذللا458يفوسلاةفيلخنبانامثع

.ريدقتدعبأىلعسداسلانرقلافصتنموحندلوعيبرلاابأنأاذإودبي.499سداسلا

دالبيفنكسيناكهنأبهتاياوريفتدرويلاتاحيملتلاضعبلالخنمجتنتسنو

.ديرجلا

ِ:نا:ِ.ً
ةنلسىفوتملا)ثافننبفسويبوقغعييبألردصموار:ناميلسعيبرلاوبأِ

اهراصنأناكةيضابإلانمعرفيهو«هيكاكسلاةفئاطبقلعتياميف(«0

وبأناكيذلانمزلالبقكلذوديرجلادالبيفةرارطنقةعطاقميفاميدقنيدوجوم

ءارآباتكبًاقحلُتيلاطلاراّبعهرشندقر]71ص«ايفارغويلبيب؛يكسنيليتومصوصخلااذهبرظنا454

.[281/2-94(1398/1978رئازجلا)ةّيمالكلاجراوخلا

.[497«يالط.ط]رو151ةقرر«تاقبط؛ييحردلا5

.ى159ف154156«1433154146نر138ةقرر«تاقبط؛ييحرألا6

.ىق143ةقرر«تاقبط؛ييحرألا7
.[483«يالط.ط]ى146ةقرر«تاقبط؛ييحرألا8

.52صر3738ص«مّدفتامرطنا-9

.["ثافننعفسوينببرقعينع”:177«بربآنمحرلادبعقيقحتب؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ"
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يبأبسحبو.49سداسلانرقلاةيادبلبقيأهيفبتكيينالحراولاءايركز

يذلا)يوارلااذهناك«ناميلسعيبرلايبأنعديحولاانردصموهيذلاءايركز

نيذلا46!راجيتلهأنم(يتازملفلخينبناميلسعيبرلايبأنيبوهنيبحوضوبزيننأبجي

رنبونّيْسيوونب:نيعرفمضيناك«ةتانزنمنطبمهو«ترّحيتيببنوفرعي

رف .462ن

دالبيفنكستتناكنيتليبقلانيتاهنمةفلتخماماسقأنأفرعننحنو[68]

.دلبلااذهديلاومنمناميلسعيبرلاوبأنوكينأادجلمتحملانمو463ديرجلا

يأكلغمثال.زرابواروخرؤم:ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبأ

فصتلا)ةرشعةيناثلاةقبطلايفيِيجرُدلادعييذلاملاعلااذهنعددحمخيرات

ابأناكهخيشنأىسننالأبجيهنأريغ؛44(رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلا

.451133/528ةنسف؛هالعأانأرقامك؛يقوتيذلا«يتاوللادمحمنبهللادبعدمحم

ءايركزابأ.حجرألاىلعدوصقملاو؛46ءايركزوبأهمسانملاذيملتاضيأناكامك

ةعومجم«هبركسام؟([5-77(بريا)؛5-86«(يبرعلا)]قف55ةقرو؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ40

.287ص«ةيميراتلاءايركزيبأرابخأ

.287ص؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام_61

ءايركزيبأرابخأةعومجمب«هيركسام؟(6؛«بويأ.ط]ر49ةفرر؛ةريسسلاباتك«ءايركزوب92

نبادنعهركذدرارلا(ترغيتل)تركيتونببعشهسفنّدبالوهدوصقملا؛287ر249ص«ةيخيراتلا

.ةتانزةليبقنمةددعتملاعورفلانيبنم(لاضرالاةررصباتك)لترح

امهرةّمحلايفنايسبرونبنممسقو(ددسًايلاح)دادسعلقْننكسينرفيونبنممسقناكالثماذكه3

.(288ر226ص؛ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام)ديرجلادالبلناتلعم
.[513«يالط.ط]ر156ةقرو«تاقبط«ييحرذلا4
-52ص«يلياميتاوللادمحمنبهللادبعدمحميبأبقلعتياميفرظنا؟1ص؛ةريسلاباتك؛«ينايسولا465

54

.1ص؛«ةريسلاباتك؛ينايسرلا6
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نإفكلذل.يلياميفهركذنفوسيذلاروهشملايضايإلاخرؤملا«ينالجراولا

خيراتبسيلوعيبرلايبأةافوخيراتبىوسودبيامىلعقلعتتالْييجرُدلاةراشإ

لكشتةيضايإةيربربةليبقمهو(نيساو)نايسيبللصألابيمتنيناك.هتدالو
4وٍِق.ركستتناكيلاةنانزنمانطب ٍِقهبابشىصضفو«ىرخأةنكمأقو467ايليطصق

رهتشاو.دمحميبأهخيشنمبرقلاب؛حجرألاىلع؛(غيريداو)غيريفولجا

رهظنعظفحيناكهنأيخاّمشلاوْييِجرّذلاالكركذيو.وارككلذكوخرؤمك

ةيخيراتلارابخألاتاعومجبيفدعباميفهنعتلقنيلاةيضايإلاراثآلاوريسلابلق

راثآلانمربكألامسقلاىلعتظفاحرداصملانأيفلضفلاهيلإدوعيو.468ةقحاللا

.ةيلامشلاايقيرفأىلإلصألابنيمتنملانيروهشملاةيضابإلامالعأبةقلعتملاةميدقلا

؛يسنوتلاويرئازجلابونجلايفةدعنكامأنمنيراتخملاةذمالتلانمددعهلناكو

رأبازلاو(غيريداو)غيرو«نالجراور؛(فوسيداو)[69]فوسلشم

اظوفحملازامءرَيّسلاباتكبةطاسببىمسسم6باتكفلؤموهو.469ةيليطصق

ةخسنةبوعصب5002012175.72!)دجوو؛دوجولاردانهنأعمهذهانمايأىتح

يهواهنعةخسنذخأو1914وأ1912ةنسيفبازميفلمعلااذهنمةطوطخم

ايفوكاركيفةيضابإلاتاطوطحخملابةصاخلاةريغصلاةعومجملانمضايلاحةدوجوم

وهاذهريسسلاباتكنأ؛حجرألاىلع«ودبي.40(ةروكذملاةعومجملانم277مقر)

نبهللادبعدمحميبألصصخملخدميفيخاّمشلاهنعملكتييذلالمعلاهسفن

ربوبلاخيرات«نودلخنبا2089888-207ص؛ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجب«هيركسام-46

53-
.4ص«ريسلاباتك؛يخامشلا؛ةحفصلاسفن«تاقبط؛نيحرألا98

انهروكذملاخيشلافيكسنليتوممهردقو482«يالط.ط)]ر146-53ةقرر«تاقبط؛نيحرألادين

.454صريسلاباتك«يحامشلا؛[هبتناف؛فلخينبناميلسعيبرلاوبأوه

.11ص«تاسارد؛يكستيفيلصرصخلااذهبرطظنا170
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تافلؤملاعيمجلةسيئرلارداصملادحأينايسوللريسلاباتكربتعيو.47!يتاوللادمحم

باتكاهنيبنمو؛ةيلاتلانورقلايفاهفيلأتمتيلاةيريسلاوةيخيراتلاةيضابإلا

ينايسولالبقنمبتكيملهنأبهةريسلاباتكةمدقمنمجتنتسنو.*77نيجردلا

نوعباتياوناكنيذلاهتذمالتدحأحجرألاىلعوه«رخآصحخشلبقنملبهسفن

.4”4اهنيودتبماقوريسلانعسوردلا

سابعلايبأرداصمدحأووار:يئاطسرفلاءايركزيبأنبناميلسعيبرلاوبأ-

(1522/958ةنسىفوتملا)ريسلاباتكفلؤميخاّمشلاديعسنامثعيبأنبدمحأ

؛سنوتيقرشبونجيفرَمَذلبجيفسرديناك«ليلقبهربكيوهلارصاعمناكو
ودبيو(رشعسماخلا/عساتلانرقلا)يداربلامساقلايبألضفلايبأءانبأدحأىلع

هنأىلاهتبسنريشتو.47؟ريسلاباتكفيلأتةزتفيفةايحلاديقىلعلاريامناكهنا

؛ةسوفنلبجنميبرغلامسقلايفةئئاكلااطّسْرفةيرقىلإلصألابيمتنيناك

دحأ؛ءايركزنبناميلسعيبرلاوبأ[10]هسفنوههناودبيو.«”ءرابكنمبرقلاب
.477هلمعنمعطقميفروكذملايخامشلارداصم

.0ص«ريسللاباتك؛يخامشلا471

؛تاظحالم.يكستيفيلرظناينايسرلانعًالقنئيحرَّدلالبقنمةيررملاتاداهشلاةمئاقبقلعتياميف-2

.163ص

.!1ص«ريسلاباتك؛ينايسرلا13

163؛ص«تاظحالم؛277-276ص«صوصنلاضعب؛يكستيفيلًاضيارظناينايسرلابقلعتياميف4
.12-11ص«تاسارد

.575صءريسلاباتك؛يخامشلا3

.اهريغو72-71ص«تاسارد؛يكستيفيل16

573.ص«ريسلاباتك؛يحاّمشلا7
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وبأهركذيو.هنعخيراتيأكلثالرار:رمعنبىسومنبناميلسعيبرلاوبأ-

نالجراوخيشلةصصخملاةمجّرتللسيئرلاردصملاهناىلعينالحراولاءايركز

؛«ة؛(نيرجاييبةليبقللصألابيمتني)ينارجايلاتِكرّبَتحلاصيبأريهشلايضايإلا

ريسيو؛9”4خياشملاريسةامسملالفغلاريسلاةعومجبٍِقواركهركذدروامك

ىلإارظنرشعيداحلا/سماخلانرقلايفحجرألاىلعشاعهنأودبي.4يحاّمشلا

نألو؛48!عبارلانرقلانميناشلافصنلايفشاعينارجايلاتربتحلاصابأنإ

مسااهيفرهظيةيخيراترابخأةعومجبمدقأيهو«ينالجراولاءايركزيبأةعومجب

نبناميلسهسفنوههناحجرألاو.سداسلانرقلاةيادبيفاهفيلأتمتدق«عيبرلايبأ

اهمسادجنو؛ةتانزنمنطبيهو؛ةيربربلانيرجايبةليبقىلإلصألابيمتنملاىسوم

يبأةيرذنموهلهف؛4ة:ةيبهولاخويشضعبءامسأركذمسإبةفورعملاةقيثرلايف
.ادعبتسملامتحالااذهانلودبيال؟ينارجايلاتكربتحلاص

يمتي.ددحمخيراتيأهنعكلمالوار:ينيِغلزلاىسومنبناميلسعيبرلاوبأ-

يداحلا/سماخلانرقلانميناثلافصتلا)ةرشاعلاةقبطلاىلإييجرألابسحب

نب[71]ناميلسبىتحوأ؛484ليغنبناميلسبنايحألاضعبقفيمس.483(رشع

.(273«بويأ.ط]ر90و89ةقرو؛ةربسلاباتكءايركزوبأ8

.240ص_9

.463ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا80

.169ص«تاظحالم.يكستيفيل_81

.595-592صءاضأركذ2
-419صءربسلاباتك؛يخاّمشلا؛[440«يالط.ط]ر133-ىف132ةقرر«تاقبط؛ييحردلاديب

.2ِر169ص؛تاظحالم؛يكستيفيللا

.513صءربملاباتك؛يخاّمشلا![317«بوبأ.ط]و91ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزوبأ4
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نبىسومتىمسملايضابإلا(ةلغروا)نالجراوخيشنباهنأيلودبيو.489ىسوم

ىسومتطقفوأه؟يفلزلاليغنزنبىسومنارميعيبأبًانايحأو؛484يفيلزلاليغنز
نمجتنتسنو.(نيغلزللافيحصتالإاتسيليفلزلاويفيلزلانأودبي)488ليغنزنبا

ناكعيبرلاابأَنأبةميدقلاةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجبيفةدّدعتمعضاوم

ةبسناَّمأ.49ةرواجملاغيريداوةحاوكلذكوديجلكشبنالجراوةحاوفرعي

عجرتفليغنزنبىسومهدلاووىسومنباناميلسعيبرلايبأيمسابةقفرملاييغلزلا

يداويفرأنالجراوةحاويفاميدقميقتتناكيلاةيربربلاليغنزيبةليبقمساىلإ

ونبنوكينألوقعملانميلوديي.401107/501ماعلاوحناهركذمتثيحغير

يفشاعذوفنوذيربربيضابإملاعوهونيغلزنب(بيبح)ةيرذنولكشينيغلز
.٠..٠ُِ٠ هلو491(ثلاثلانرقلانملوألافصنلا)باهولادبعنبحلفأيمتسرلامامإلانمز

يداوةحاريفوأةلغرواةحاويفعبارلانرقلايفةمئاقتلازامتناكةيواز

ةكمىلإجحلابماقهناىوسعيبرلايبأةايحنعائيشفرعنالداكنو.49ةغير

نبانسكامدمحموباخيشلاوهغيريداونمرخآريهشيضايإصحخشةبحصب

ةقرو؛ةريسلاباك«ءايركزربأ)ىسرمنبناميلسعيبرلارباًاضياو3صءريسلاباك؛يخامشلا-485

173«بريأ.ط]و91

.(317«بوبأ.ط]ر91ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ6
..4ص«ريسلاباتك؛يخامشلا-487

.513صريسلاباتك؛يخاّمشلا8
.ييحرألا؟؛(5"17«بوبيأ.ط1ر111و91ةقرو«ةريسلاباتك«ابركزيبأالثرطظنا-489

.420ص؛ةريسلابانك,يحاّمشلا؛([440«يالط.ط]ى132ةقرر؛تاقبط
.205-204ص«ريسلاباتك؛ينامسرلا90

.205-204صريسلاباتك؛يحاّمشلا1

.2ص«رويسلاباتك؛يخاّمشلا2«يالط.ط]رو133ةقرر؛تاقبط؛ييحردلا2
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يينييبهولانييضابإلاةلحرلاهذهلالخرازو«((55-54ص«مّدقتامرظنا)ريخلا

.494ادجردانيربربمساوهنيغلزمساو.493ةبرجةريزج

:498روعألاوأ497هيقفلاببقلملا؛496يتازملا49؟فلخبنبناميلسعيبرلاوبأ-[72]

امنرو«هتبسننمنيبتنامكةيربربلاةتازمةليبقديلاومنم«تفموملكتموخرؤم

ةتاوللئابقنمبرقلابسنوتيقرش-بونجلابجيفنكسييذلاعرفلانمناك
لةلحميهرو500تشسلوماتطيحِمٍقنكستلئابقلاهذهعيمجتناكو4996ةفّرنزو

عيبرلاوبأهيلإيمتنييذلاناكملاحجرألاىلعيهرءامامتاهعقومديدحتعطتسن

هتلئاعتناكواهيفنكسي؟0!ًنَتيلْصُيهمعناكيلاةلحملايههذهو.لصألاب

.[434«يالط.ط]د0ةقرر؛تاقبط؛ييجرألا؛(6صربسلاباتك«ينايسرلا3

نرقلانميناشلامسقلالشيعتتناكةزرابةيضايإةيصخش«ليغنزنبديعسحونابأكلذكرظنا494

.(171-169ص«تاظحالم؛يكستيفيل)رشاعلا/عبارلا

ركذير.ايقيرفألامشيبضايإنيبًاريثكلمعتسيوهوفلخةيبرعلانميربربلكشرهفلخيملعلامسا_5
274297صءريسلاباتك)مسسالااذهلمحتةيضابإتايصخشرشعنمرثكاهدحريحاّمشلا

550ى49ىي53247ىي343443544644744845445545746703

لهأءامسأ:ًالثمرظنا)ملعمسالكشىلعةئيدحلاةيبرغملامالعالانيبهيلعرثعنرامك«(4567

.(سلبارطينهتللسيةليبقلفلخإ199ص؛دلبلا

درعتْيلايتالسولايهرةيناثةبسنعييرلايبأمساىلافيضير؛155ر98ص«ريسلاباتك«ينايسرلا_-6

.ةتازمةليبقنمعرفمساوهرتالسرللا
.[425«يالط.ط]ر46ةفرر«تاقبط«ييحرألا7

.412صءريسلاباتك؛يخاّمشلا([426؛يالط.ط]رز127ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا8

نورقلايفسنوتيفنوبضابإلا؛يكسيفيل:رظناسنوتيفرشبردحلابحينةَفّرتَزبقلعتباميف-9
77ص؛«ىطسولا

نبعقت)قف55ةقرو؛تاقبط؛ييحرألام«بوبأ5َ٠َق79ةقروةريسلاباتك«ءايركزربأ-500

تاحرفرظنا؛مسالاسفنلمحتلازتامريسنوتلابرنجلاب(نآلاشادخيب)ىتارحلالابحوديرجلا

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛(2شماه43ص.ةبازعلاماظن,يريبعجلا

.[168ءيالط.ط]رر46ةقرر«تاقبط؛نيحرأدلا301
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ةرواحملاءارحصلاطاقنىدحِإٍق«تقولانمةرفلاهنمبرقلابميقتاهيشاومو

اذهنمبرقلابنكسييتازملارانمنبدوبعهلاخناكامك.502ميكرَصُأةامسملا

ناكهنأاضيأفيضنو؛503سباغةنيدميقرش-بونجلإقيرَزيفءاضيأناكملا

اننأريغ«دّدحمريغفعيبرلايبأداليمخيراتاَّمأ[73].504يلعهمساخأعيبرلايبأل

سماخلانرقلانملئاوألارشعلاتاونسلايفباشوهوٌمَباتهناكلذعمفرعن

يفيلسينيتيفكلذو«ركبنبدمحمهللادبعيبأريهشلايضابإلاخيشلاسورد

ةبرجةريزجىلإلقتنامث.50؟هقفللةيساسألالوصألاهيلعسرددقو.غيريداو

فلكشتتناكيلاةريزجلاهذهيفنيزيمملاخويشلانمٍددعىلعهقفلاةساردل

نميّمسننأانبردجيو.ةيلامشلاايقيرفأييضابإلةيفاقثلازكارملادحأنمزلاكلذ

يفعيبرلاوبأسردو.306حلاصيبأنبنالسيودمحمابأةبرجةريزجيفهخويشنيب

نسكامريهشلايضابإل1خيشلااًمحالحبصيسنمعمٍدحاوتقِوٍقةبرجةريزج

ىلإعيبرلاوبأداعةبرجةريزجيفهتساردمامتإدعبو.907غيريداونمريخلانب

ريسوراثآلامهسردنيذلاةذمالتلانمةريبكةقلحهبتطاحأثيح«تلسومات

.[184«يالط.ط]ر52ةقرر«تاقبط؛يبحرألا2

201ق081ةقرو«تاقبط؛ييحرألا:رسطظناعيبرلايبأبهتالصبررانمنبدربعبقلعتاميفم03

قلعتياميف؛00صيليامًاضيارظنا؛411ص«ريسلاباتك؛يحخاّمشلا؛[372,403«يالط.طزر
.8ص؛ىطسولانورقلايفسنوتيفنويضايإلا؛يكستيفيل:رظناقيرزب

397.ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا؛[402؛يالط.ط]ىف119ةقرر«تاقبط«ييحرألا4

؛يالط.ط]ى54ةقرر«تاقبط؛نيجرألا؛ق923102هر77ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ3
.212384385412صءريسلاباتك؛يحخامشلا؛(5

«يالط.ط]قى54ةقرر«تاقبط«ييحرألا؛[269«بربأ.ط]ر79ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركزوبأ6

2

.415ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا98ص«ريسلاباتك؛ينايسرلا7
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نبدمحمهللادبعيبأهخيشةافوذنمهتدلبٍِقاميقمناكو.508نييضابإلاريهاشم

ةعلقىلإتْسلوماتنم1057/449ماعلالبقلقتناّمث.1048/440-50949ماعلايفركب

ماقأثيح«تسلوماتراوجبةفزلزلبجٍِةلحميهور(يلعنباةعلقوأ)يلعيب

يحنمرثكاناكملااذهيفنامأبرعشيناكر1069/462519ةنسىتحهتذمالتعم

نماهقيرطيفلالهرونبانهدرصقملاو)ةيبرعلالئابقلااهيفرمتتناكيلاتسلومات

ىلإعيبرلاوبأداع1069/462ةنس[74]يفر.5!!(سنوتيأ)ايقيرفإىلإسلبارط

ةياهنوحنو؛512هتذمالتباطاحملازاموهونمزلانمةرتلماقأثيحتسلومات

ثيح«؛تسلوماتلةرواحملالابجلايفروجهمناكموهو«نينوتيفرقتساهتايح

يداو)فوسلهأنمهتذمالتناكو.3!5ةذمالتلانمةقلحالجاعهلوحتلكشت

نمو.؟!4ةيليطصقوبازلاو(ةلغروا)نالجراور(غيرايداو)غيراو؛«(فروس

نبىلعةيمستبجياصوصخةيضابإلاريسلابوخيراتلاباومتهانيذللاهتذمالت

ابأريهشلاخرؤملااًمحالحبصيسنمةصاخوفسوينبميهاربإو5اكروصنم

؛تاقبط«ييجردلا؛ر111-ىف110؛([269«بويأ.ط]ىف79ةقرو«ةريسسلاباتك«ءايركزوبأ8

.[193«يالط.ط]ف55ةقرر

.412صءربسلاباتك؛يخاّمشلا175ص«ريسلاباتك؛ينايسرلا9

ىف79ف55ةفرر؛تاقبط؛ييحرألا؛(271؛بوبأ.ط]ىف79ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزوبأ80

.[193«يالط.ط]

؛يالط.ط]ى55ةقرو؛تاقبط«ييحرتلا؛[271«بربأ.ط]ق79ةقرر؛ةريسلاباتك؛ءايركزوبأ1
3).

.418419صءربسلاباتك؛يحاّمشلا؛ر108نر81رز56ةقرر«ةريسلاباتك؛ءايركزوبأ2

؛تاقبط؛يبحرألا؛259ص؛خياشملاريس؛[277«بروبأ.ط]ق81ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ3

.[195«يالط.ط]ر36ةقرر

.440صربسلاباتك؛يحاّمشلا!150ص؛ريسلاباتك؛ينايسرلا4

.419-418ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا5
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ةيضابإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجببسحب«عيبرلاوبأيفوت.6!9ينالجراولاءايركز

ددحينالجراويفيضابإلارثألانأريغ؛517نينوتيف1078-477/79ةنسينةميدقلا

حجرألاىلعهسفنوهو؛هعماجويتازملاناميلسعيبرلايبأخيشلاربقدوجوناكم

«رفسلاريثكعيبرلاوبأناك.5!ةنالجراوٍِق«يتازملافلخينباناميلسعيبرلاوبأ

نمو؛سرديناكثيحةبرجةريزجفوغيريداويفهبابشىضمأهناانيأردقو
دبعيبأهخيشةبحصبامهادحإ6نالجراوىلإلقألاىلعنيترمبهذغيريداو

؛هتذمالتةبحصبراز(1057/449-1058/450-59ةنسينو.؟ا9ركبنبدمحمهللا

(ةيليطسق)ةيلاطسقبارورمرئازجلاوسنوتيفةيبهولا ةيضابإلاتاعمجتلامظعم

(نيسَمِت)نيسامتو(ةنلروا)ةنالغور(فوسيداو)فوسأو(ةرازفن)ةوازفنو

وبأو[75].؟29تسلوماتىلإمثنموةفزنزلبجىلإعجركانهنمو«نالجراوو
لكشبانمامتهاريثياهدحألامعأةثالثفلؤموهيتازملافّلخُينبناميلسعيبرلا

فرعنالو.برغملاٍِقنيريهشلانيضابإللريسةعومجبءريسلاباتكوهو«صاخ

؛1078/450-79ماعلادعببتكهنأودبييذلافنصلااذهفيلأتخيراتنعائيش

يبٍِقبازمٍِقةدوجومودبيامىلعةلماكامهادحإناتطوطخمناتخسنهنمو

ريغيهو«ىرخألاتناكامنيب؛52!يانغلاةبتكملامسابةفورعملاةبتكملايف«نفزي

ءايركزربأناك«ق135«ق127ةقرر«تاقبط«ييحرألا؛ق109ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ6
.تسلوماتيفةيناثلاهتماقالالخعيبرلايبأةرئادفادوحومينالحراولاركبيبانبىمحي

باتك؛يخاّمشلا(128ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا(قق110؛ق81ةفرو«ةريسلاباتك«ءايركزربآ517

.414ر413-412صريسلا

داوم؛يكسفزررغرمس8

.(272323«بوبأ.ط]ى102«ق92ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ9

.[272«بوبأ.ط]قر80ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ60

.139مقر؛397ص؛تابتكم؛تحاش21
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موحرملالبقنمةعومجملاةيضابإلاتاطوطخملاةعومجبدادعيفىضماميف«ةلماك

ٍِقسنوِتٍقفنصلااذهةيرجحةعبطتردصدقو.522[_يبوربٍِقيكسفزروغومس

نأوديو.523ميفَطَأخيشلل؛يقفلاىلعدرلابءىدتبتةعومجبيف1903/1321ةنس

ةيريسلاوةيخيراتلالامعألايفاهدجنّيلاوعيبرلايبأنعةسبتقملالوقتلانمريثكلا

نوكتنأدعبتسنالاننأعم«ريسلاباتكلدوعترشعيداحلانرقللةيلاتلاةيضابإلا

دوصقملاو؛«هتذمالتلبقنمتنوذهنعةرشابمةياورلثمتتاداهشتسالاهذهضعب

ف«فرعنامكدعيناكيذلاينالجراولاءايركزوبأاهركذيلالوقنلاوهانه

ابيرغوديبو.5؟هنعلوقتلانمًاددعيخاّمشلادرويامك.54عيبرلايبأةذمالت

نايبيفيتازملافلخينبناميلسعيبرلايبألريسلاباتكركذُيالنأاماعون

نرقلايفهفيلأتمتيذلا[انباحصأبتكدييقتيفةلاسر]ةيضابإلابحكلا

ةقطنمللهلصأدوعيايضابإاملاعناكهنأعميداربلالبقنمرشععبارلا/نماثلا

عيبرلايبألامعأنميداّربلافرعيالوخرؤملااذهاهيلإيمتنييلااهتاذةيسنوتلا

.5؟26هقفلاومالكلاملعلاجمبةقالعاملنيرخآنيلمعىوس

.74-73ص؛ةيخيراترابخأةعومجم,يكستيفيل2

.74-73ص؛ةيخيراترابخأةعومجم؛يكستيفيل93

86نق3نق02ر77ن75نم0ك5ت49ن4ةئرزةررسلاباتكءايركزربأ4

؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم«هيركسام؛[415سراهف«بويأ.ط]1ر102«فر97(89

.40250287299309311ص

.348353384398433491صءريسلاباتك؛يخاّمشلا5
.224صةعمللا؛يملاسلا:ًاضيارظنا(82مقر؛290صر54مقر(24ص.ايفارغويلببب.يكسنيليتوم6

ةيلكبةكلاَثةلحرمهاروتكدلادادعإقاطنليسرلدنألادومهّقفح«مالكلاِِل"ةنوزحملاففحتلا"باتكهلر]

رودكدلاتاقيلعتنم؛ةبرحغلاوبةصاخلاهتبتكمبطوطخمرهر«ةشقانملالبقلحألاهافوترسنوتبةعيرشلا

.[يريبعجلاتاحرف

13



دبعراّمعيبأةذمالتيفّدعُيناكار:رّموُينبناميلسعيبرلاوبأ-[16]

.رشعيناثلا/سداسلانرقلايفشاع.ةدع؛28تاياورهنعلقنو527يقاكلا

ركذي.نالجراونميضابٍإراررريسبتاكومبك0اع:ُُفينصةمحروبأ-

نبفسريبوقعييبألو(يفاكلادبع)رامعيبألًارصاعمناكهنأيحاّمشلا

ةقبطلايفيِيِجرُدلاامهلمجرتناريهشنايضايإناخيشامهو«39(يتازملا)نوُفْلَخ
ةمحروبأهسفنوههنأودييو.(سداسلانرقلانميناثلافصتلا)ةرشعةيناثلا

يفةيرقيهونارفيإيفييحرّذلابسحبنكسيناكيذلايضابإلاخيشلايشكل

يلليخيو.؟09يتازملانوفلخنبفسويبوقعييبأنمزيفشاعو«نالجراوةحاو
يفلعفلابروكدذمريخألااذهويساقلانبيينحهسفنوهيينحةمحرابأنأ

توريلاةيصخشلاهنأىلعخياشملاريسةامسملالفُغلاةيخيراتلارابخألاةعومجم

لإدوعتفْيَشُكَيلاةبسناّمأ.53!هاورةمحرابأّنأيخاّمشلاركذييذلاهسفنربخلا

مساقلانبيينحمسادريو.993ةتانزنماعرفتناكيلاةيربربلانَشُْكُييبةليبق

ةمثسيلو؛ةتانزىلإنيمتنملاةّيبهولاخويشضعبءامسأركذيف993يلومُّسإيبنم
2و-.- ةمهروبأ:ىرخألاةّيضايإلارداصملايفروكذملاصخشلاسفنددصبانهاننأكش

.3337ص«مّدقتامرظناٍناكلادبعرامعيبأبقلعتباميف7

.530ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا8
.502-501صربسلاباتك؛يعاّمشلا9

.[498«يالط.ط]ىف151ةفرر«تاقبط«ييجردلا0

ربس:نينحةمحريبأبقلعتياميفًاضيارظنا1489ص«ريسلاباتك«يخامشلا(230ص؛خياشملاريس531

.440صءريسلاباك«يخاّمشلار؛274ص؛خياشملا

ضرالاةروصباتك3لقوحنبالبنمةروكذملاةتانزعررفنيبنم595-2صىاضأركذ-512ِ

.نشكيرنبمساهسفنرهمهماردبينيذلانسكرييبىلعرثعن1
.595-592صىامأركذ_-93
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نويتانزلايلومتسونبو.مساقلانبينينحىتحوأ«يَشُكَيلاةمحروبأوأ؛يينَح

لازامو[77].نَشُكَينبعورفدحأددصبانهانلعلوءامامتانلبقنمنولوهجب

.؟24نينحركذملاملعلامساهذهانمايأىلإنولمحينويرئازجلا

نمةرّدحتملاهتدلاولةبسنيسرافلاببقلدقو؛خرؤمورعاش:يسرافلالهسوبأ

ناكو.ًادّيبفرعنامك؛«يسرافلصأللنومتنياوناكنيذلانييمتسرلاةمكألاةلئاع

لصانمناكهنإف«ىرخأةياوربسحبو؛ةسوفنةليبقديلاومنمرّدقناميفهدلاو

مامإلانباوهو؛نوميلًانباضعبلاهنملعجدقو؛هتدلاووهدلاوةهجنميمسسُر

ناكهنأةيضايإلاةيخيراتلارابخألاانليورتو«متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

يلاةيريربلاةغللاصخياميف(فسريمامإلاوأ)باهولادبعنبحلفأمامإلانامجرت
يلاوح؛ةحيحصتايطعملاهذهتناكاذإ؛شاعهنأعيامم.ًاديجاهفرعيناك

ةعباسلاةقبطلايفئيجردلالبقنمهفينصتامأ.ثلاثلانرقلانميناثلافصنلا

دعب)نكسر.طقفمهفءوسةجيتنوهف(رشاعلا/عبارلانرقلانملوألافصتلا)

يعتدي.رئازجلائطاشىلعٍجاجّلاىسرميفوأْزّرْخلاىسرميف(ترهاتطوقس
تاعمجتلاخيراتلاحبيفةيربربلاةغللابرعشباتكرشعيابتكهنأضعبلا

لبقنمراعشألاهذهنممسقةقرستتفسأللو.ةيلامشلاايقيرفأيفةيضابإلا

بحاصدادّيكنبدلخمديزييبأدرمتنمزيفناككلذنأحجرألاو)راكنلا

ةيليطسقميلقإيفنيجرديبةعلققيرحفقرتحادقفيقابلامسقلاامأ؛(رامحلا

يفةركاذلاقيرطنعدعباميفراعشألاهذهنمّمسقعمجمث.(1048/440ةنسق)

دمحمريأهنعملكتيذلارصتخملاوهاذهّلعلو؛ًالصفنيرشعوةعبرأنموباتك
عطقميف(رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألافصنلا)يتاوللادمحمنبهللادبع
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راعشألانيبوراعشألاهذهنيبدمحموبأنراقدقو؛ينايسولاهركذيذلاهفلؤمنم

ةقانأىلعىتثأوناطحنبنارمِعيبأريهشلايحراخلارعاشلااهبتكيلاةيبرعلا

:535هبولسأ

ريسبتاكورار:؟ءنّمُخيِونبميهاربإنبناميلسنبميهاربإلهسوبأ]78[ 

ال.حجرألاىلع«غيريداونموأنالجراونم؛ةيلامشلاايقيرفأنمهلصأيضايإ

باتكيفوخياشملاريسيفةريثكتاراشإيفهمسادريو«ملاعلااذهنعريثكلافرعن

رابخألانمددعلردصمكلهسيبأبقلبًابلاغهركذيثيحي37يخامشللريسلا

رشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلافصنلادعبةيضابإلامالعأبةقلعتملاتاياورلاو

يوارلاٌديفحناكهنأودييو.يرئازجلابونجلاىلإاهمظعملوصأدوعتلاو

نرقلانملوألافصنلايفحجرألاىلعشاعيذلانّمحيونبميهاربإيضايإلا

يناشلا/سداسلانرقلايفحجرألاىلعشاعلهسابأّنأىلإريشيامم.338سماخلا

لامشيضابإواروهو«مساقلانبيينحةمحريبأللعفلابارصاعمناكدقو؛رشع

رابخأةثالثلقنو«539سداسلانرقلانميناثلافصنلايفاطشانناكرخآيقيرفأ

ناكلهسابأنأ541خياشملاريسباتكفعطقمنمةيناثةهجنمفرعن.540هنع

؛تاقبط«ييجرألا(115صريسلاباتك؛ينايسرلارظنا:هفلؤمريصمريسرافلالهسيبأبنلعتياميف5

؛يكسنيليتوم؛290-289ص«ريسسلاباتك«يخاّمشلا؛([351-352«يالط.ط]فر102ةقرر

143ص؛(1905)///16:/8617612166ن«"ةّيضابإلادنعهلليربربلامسالا"(2ص؛ةسوفنلبج

.273صل//00865؛يكستيفيل1١مقر

.245ص؛خياشملاريسناذكه6

241231230194243244245261272274322+3صخياشلملاريما5137

.9488489ص«ريسلاباتك؛يخامشلا324330

.108صيلبامرطنا8

.77-76ص«مّاقتامرظنايرارلااذهبقلعتيامهف-519

.230231274ص«خياشملاريس0
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.542يلقب1715/1”'آماعلادعباهتباتكَيلاةعومجملاهذهفيلأتنمزيوتدق

؛ةيبهولاخويشلاضعبءامسأركذيفمجرتملاناميلسنبميهاربإلهسابألعلو

وأسداسلانرقلاةياهنرحناهفيلأتمتنييبهولانييضابإلاخويشلابلفغةمئاقيهو

صخشةدعاسمبماقدقو؛انبحاصهسفنوه؛ةهةرشعثلاثلا/عباسلانرقلاةيادب

ايقيرفأٍِقنييضابإلاخويشلاريسٍِقثحبيمويلاهرثأعاٍضفلؤمةباتكبرخآ

.544ةيلامشلا

بلاطنعيكسفزررغومسركذي:ميهاربإنبفسوينبىيحيلهسوبأ)79[ 

ةديقعلاىمسملاباتكلافلؤممساوهاذهنأ؛,؟4؟سنوتيفهاقتلابازمنميضايإ

ةخسن؛هسفنغلبملااذهبسحب؛هنمدجروتيذلاِرّيْسلاملعوديحوتلاملعيف

مخضباتكنممسقيهو؛بازمتابتكمىدحإٍِقةقرو80-75يفةطوطخم

خياشملاريسباتك؛ينايسوللِرّيَسلاباتك:ىرخأةيريسلامعأىلعيوتحيدلجب

ثاحبأنممغرلاب«عطتسأّْو.رخآلفغفلوؤملريسلاباتكوءلروهجبفلوؤمل

يفمهركذمتىرخأةيضايإمالعأنيباميفةيصخشلاهذهىلعٌرثعانأ؛ةفثكم

ءوسمامألعفلابانهاننأاذإودبي.ةيلامشلاايقيرفأيفةيبهو-ةيضابإةيريسلامعأ

نبىيحيلهسوبأهسفنوهميهاربإنبافسوينبىبحيلهسابأنأىرأو.مهف

.193ص41

.131-130صءاهيليامو12ص«تاسارد؛يكستيفيلرطنا؛خياشملاريسفيلاتخيراتبقلعتياميف-142

.131صيليامرظناةقيثرلاهذهفيلأتخيراتبقلعتياميف3

تاباتكلانعةقمعمةساردتنهربدقل(71ص«ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم(598ص؛ءامسأركذ_-4

نمجيوناميلسنبىبحيلهسيباريغرهنمجمرنبميهاربانبناميلسنباميهاربالهساباناةيضايإلا
.(14ص«تاسارد؛279ص؛«صوصنلاضعب:رظنا)ةقباسلاانتساردلاندقتعاامك

هتالحرىدحإفيكسفزررغومسموحرملااهعمجيلاتاقاطبلانيباهتدحرةيريسفتةظحالم.دهشتسا5

.ةيلامشلاايقيرفاين
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يمتنييذلايقتلايضابإلاةمالعلا؛نمحيونبميهاربإنبناميلسنبميهاربإ

وحنحجرألاىلعشاعدقو.؟««يخاّمشلاريسفروكذملا«نالجراوىلإلصألاب

لعفلابدوادهنباناكذإ.رشعيناثلا/سداسلانرقلاةيادبوسماخلانرقلاةياهن

ميهاربإنبىيحيلهسوبأو.538/5471143ةنسىفوتملايتاوللادمحميبألارصاعم

هسفنوههلعل؛؟4ةديحؤوتلاةديقعهناونعةديقعلالاحبينلمعفلوؤموهناميلسنب

.549بازميفباتكلانمةطوطخمةخسنةمثو؛يبازملابلاطلالبقنمروكذملالمعلا

اصوصخمتهاٍراررةمالعوٍتفم:يسوفنلابويأنبنتفلخُيديعسوبأِ

يفنيدوجرملا[80]ةسوفنديلاومنموهو.590لئاوألانييضابإلابةقلعتملاتاياورلاب
اذهمساىلإانايحأةفاضملاينانسمملاةبسنعجرتاهيلإو351اَنَسُمُأوأ)نانْنسَس

يفرمألائدابيفسرد.ةيبهو ةيضايإةأرماويئاقنلجرَنباناكو.#59خيشلا
ةلحمٍِقمت[يتازملافلخينبناميلس]عيبرلايباخيشلادنع«(نيتن)نينوت

ثيح؛؟غيريداويفوأ؛حجرألاىلع؛نالجراوةحاويف(طّواَمت)طاطوامت
::رارءا-: ابأناامير.5؟4[ريخلانبنسكام]دمحموبأيناثلاهخيش-ردقناميف-نكسيناك

.508-507صريسلاباتك«يحاّمشلا6

.440508(437ص«ريسلاباتك؛يخامشلا؛ر142ةقرر«تاقبط؛ييحرألا4"آ

0.©0م27ا,7000661708,:رظنا].81مقر29ص«ايفارغويلبيب«يكسنيليتوم48

.[1431814(1979)ةلحبْنسنوتْنباتكلايلربوكبألارشندف+00.93_9

.391ص«تابتكم«تعاش9

.ةرعدلالهأرنيلوالاثيداحألةيرارناك309ص«خياشملاريسفرب

.591صءامسأركذ(309ص«خياشملاريس31

ناةيضابإلاةقرفلابقلعتياميف؛480ص«ريسلابانك؛«يحاّمشلا؛308(211302ص؛خياشملاربس2

.79ص«ةيضابإلابعش؛يكستيفيل:رظناةيئافنلا

.480ص؛ريسلاباتك؛يخاّمشلا(308ص«خياشملاريس553

.324ر301ص«خياشملاريس_4
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فصنلايفامهالكاشاعريخلانبنسكامدمحمابأويتازملافلخينبناميلسمعيبرلا

ةزتفلاكلتىلإيمتنيديعسابأنأدكؤملانمحبصي«ة؟؟سماخلانرقلانميناثلا

يفلعفلابيفوتهنإذإ.رشعىناثلا/سداسلانرقلانملوألافصنلاىلإديدحتلابو

وديو.د؟؟ةزتفلاكلتيفشاعيذلا5356[يفوسلاةفيلخنبنامثع]ورمعيبأةايح

.558ةفيلخيبرعلامسالاىلإحجرألاىلعدوعيوهو«يبرعمساهنأكونتفلخيمسا

,ث5؟9فالخلالئاسم1:ةيلاتلالامعألايسوفنلابويأنبنتفلخيديعسوبأّفلأو

ناويدباتكناونعلمحييذلايعامجلالمعلانممسقوهو«حاكنلاباتك-2

يرتحيناكوخويشلانمددعهفيلأتبماق؛يضابإلابهذملايفثحبيوةباّزعلا

.؟60ازجنيرشعوةسمهوأنيرشعوةعبرأىلع

نبامالسنياوحلاصيبأنيبءاقللالصحدقو؛وار:يسوفنلاخاصوبأ-[17]

وبأهسفنوهيسوفنلاحلاصابأنأودبيو.؟ءاًرّزْوَتيف854/240-55ماعلالبقرمع

.74-72ر55-54ص«مّدقتامضيارظنا؛171ر169ص.تاظحالم,.يكستيفيل_35

.309ص.خياشملاريص556

.7-38صمّدقتامرظنا57

«ينايسرلارظنا)ٍنزنزلانيفلخيامهرالا«مسالااذهنالمحبايقيرفالاشنانايضايإناخيشلازام558

اريثكلمعتسمرهفةفيلخمسااما((596ص«ءامسأركذ)ةياملةليقنمنتفلخير؛((70ص«ريسلاباتك

.ٍنوسلاةفيلخنبنامثعررمعوبا:37ص«مدقتامرظنا.ربربلالبقنم

08ص«خياشملاريض-559

؛ايفارغويليب«يكسنيلبتوم1480ر431ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا؛311ر308ص«خياشملاربس_0

.59مقر26-25ص

28ص«تاسارد(73ص؛ةيضابإةيخيراترابخأةعومجم؛يكستيفيل1142ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا561

.107-106صيليامرظنارمعنبمالسنبابقلعتياميف
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ليلخيبأخيشلاذيملتوريهشلايضايإلارظانملا؛يسوفنلايلكُرّدلانيسايحلاص

.5؟62عساتلا/ثلاثلانرقلانملوألافصنلايفشاعيذلايلكردلالاص

يضابيإرار:"ميهاربإنببويأناميلسوبأ[ليعامسإنببويأليعامسإوبأ].

امكرشعيناشلا/سداسلانرقلانملوألافصنلاٍِقشاع«ريهشيربربرعاشو

نكسيناك.؟«ةرشعةيداحلاةقبطلايفهعضييذلاييجردلالمعنمانلنّيبتي

.؟64هفايضألوهتذمالتلنكسمكامهدحألمعتسانيلزنمكلميناكثيحنالجراو

يبأرحونيبأولهسيبأنييضابإلانيخرؤملالبقنمتمدختسابويأناميلسيبأ

ٍِقةيربربلاناميلسيبأراعشأتلقتدقو.؟66مّدقتاميفمهانركذنيذلاة6ةورمع

ميلقإفشيعيناكيضايإملاعوهوينايسولادمحأدمحمنبفسرييبألدييقت

لماكلاصنلاييحردلاانللقنو.؟7سداسلانرقلانميناثلافصنلايفةيليطسق

ميهاربإنبفسري[82]بوقعيوبأاهبتكبريأناميلسيبأةافويفةزوجرأل

مقر«461صءدهاشم؛هيساب(591-590ص؛ءامسأركذ؛275276صريسلاباتك,يخاّمشلا2

4ص؛مدقتمرظنا:لاصليلخيبأبقلعتياميف9

[بريأليعامجإيبأةمجرتعمًامامتقفنتةمجرتلانأريغ؛يكستيفيلهمساذكه]*

434صءربسسلاباتك؛يحاّمشلا([459-69؛يالط.ط)ىف139 ق138ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا3
.172و170ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛42صءايفارغوبلبيب؛«يكسنيلبتوم(437-

.435صءريسلاباتك؛يخاّمشلا؛[459«يالط.ط)ر139 ى138ةقرر«تاقبط؛ييحرألا4
.ر132ةقرو؛تاقبط«نيحرألاًاضيارظنا؛288ر244285ص«خياشملاربس_5
.78صر66-63ص3740ص«مّدقتامرظنا6
؛يكسيييتوم8صءريبسسلاباتك«يخاّمشلا5و156-52ةقرر.تاقبط«نيحرألا7

.274ر273صل/4/00865؛يكستيفيل!173ر170ص؛تاظحالم؛43صاهفارغويلبيب
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نرقلانميناشلافصتنلايفشاعنالحراونميضابإملاعوهو؛348يتاردسلا

.؟09رشعيناثلا/سداسلا

ةحاويقنكسيناك«ريبكيضابإاع:570فسوييبأنبدووادناميلسوبأ5

ناك.1069/462-57370ماعلايفيتوتثيح572طّواَّمَتاهمساةيرقيف57!نالجراو

ناكو.574حوتفنبفسويبوقعييبأيضابإلايوارلاراثآلاهنعذخأايواروايتفم

ناميلسيبألارصاعمءاقباسهانركذيذلاركبنبادمحمهللادبعوبأريهشلاخيشلا

نيبةعرسبهتافوربحرشتناو.57؟ةساردللهيلعددرتيناكوفسوييبأنبدوواد

عيبرلايبأريبكلايضابإلاخرؤملاسفنيفاقيمعاعابطناكرتوايقيرفألامشييضايإ

هيلإبسنو.577سنوتيفرشبودنجيفميقيناكيذلا؛79فلخينبناميلس

.[462-69؛يالط.ط]1413-ر140ةقرر«تاقبط«ييحرأدلا8

.90-89صيليامرطنا9

نبدروادناميلسربا:ةيلاتلاءامسألاةيضايإلاةيحيراتلارابخالاتاعومجبيفًانايحاةيصخشلاهذهلمحت0

ناميلسوبا168«بويأ.ط]ق8رز1ةقرر«ةريسسلاباك«ءايركزوبأ)فسورب

«بربأ.ط]95ةقررةريسسلاباك«ءايركزربأ)دراد(153ص«ويسسلاباك؛ينايسرلا)

.(شباه141ص«ءايركزيبأخيرات:ًاضيارطظنا(0

؛تاقبط؛ييحرُدلا؛![320367368«برويأ.ط]ىف108«95ةفرر«ةريسلاباتكءايركزوبأ1

.153صءريسلاباتك«ينايسرلا؛[437ءيالط.ط]131ةقرر

.153ص«ينايسرلا2

فق13]ةّقرو؛«تاقبط؛ييجرألا67«بويأ.ط]قر108ةقرر؛ةريسسلاباك«ءايركزربأ-573

.[438ءيالط.ط]

.ص«يليام؛حوتفنبايفرظطنا-5174

131ةقرو؛تاقبط؛ييحرألا؛[367(320«بويأ.ط]ر101«ر95ةفرر«ةريسلاباتك«ءايركزوبأ5

.(438ءيالط.ط]

.مدقتامهنعرطظنا576.5
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فسوييبأنبدوادناميلسوبأهسفنوههّلعلو.؟79يضابإلابهذملايفنيفلؤم

يفشاعيذلانوهلسنبفسويبوقعييبأخيشلايرصاعمدحأ«يَجاَتْريلاسايلا

مساىلإدوعتفيجاتريلاةبسناَمأ.؟”رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألافصنلا

هطامطمنمنطبَنيحنئرويبةليبقاهسفنيهو(ييحتري)يجاتريةليبق

:5380ةيربربلا

دمحميبأخيشللاقيدصناكو.ةتازمديلاومنمرار:ةلاصَمنبناميلسوبأ

نباحجرألاىلعوهو.538!سداسلانرقلانملوألافصنلايفشاعيذلايتاوللا

نرقلانملوألافصنلايفشاعيذلاريهشلايضايإلاخيشلا«ىيحينبةلاصم

مساوأملعمساكىطسولانورقلايفربربلانيبارشتنمةلاصَممساناكو.سماخلا

ةلَّسِمئيتاللاظفللاعمهتلباقمبجيرييتاللصأنموهو«58ةةليبقوأةلئاع

لكشبرئازجلايفهيلعرثعنوهذهامايأىتحمسالااذهيقيدقو(6553ا8)

3ِ8لاَّصَ

.ط]ف131ةقررتاقبط؛ييحرألا67؛«بروّيأ.ط]ر108ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ17

.[438«يالط

.ى137ةقرر«تاقبط؛ييحرألا8

ًالدبنولحستدروثيح)169ص«تاظحالم؛[422«يالط.ط]ر126ةقرر«تاقبط«نيجرألا9

.(نرلهس

.246ر1/4«ربربلاخيراتنردلخنبا580

امرظنا:يناوللادمحميبأبقلعتياميف4501ص؛ربسلاباتك؛يحخاّمشلا؛317ص«خياشملاريس_81

.54-52صذقت

ىلعًانايحامسالااذهءالماطبضب(1/175برغملانايبلا«يراذعنبا)سوبحنبهلاصمًالثمرظنا2

نبا)ترهاتبرقةميقمهراؤهيبنمةيربربةلئاع«ةلاسمرنبًالثمرظنا(ةلاسملدب)ةلأسملكشلا

.([52؛33«يمالسالابرغلاراد.ط]78ر20ص؛ةيخيراترابخأةعومجم«ريغصلا

.285ص.دلبلالهأءامسأ_3
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يفنكسيناك؛يضايإملاعو؛هرار:يغاوزلانالُسيونبدووادتاميلسوبأ

دمحمهللادبعيبأنبدمحأسابعلايبأخيشلاةافودعبنارفإةيرقفنالجراوةحاو

نميناثلافصنلايفشاعناميلسابأنأيعيامم.1110/405585ماعلايفركبنبا

ةيربربلاةغاوزةليبقىلإيغاوزلاهتبسندوعتو.سداسلانرقلاةيادبوسماخلانرقلا

.يضابإلابهذملابنورهاجيربربدالبقرشيفنيرقتسملااهنوطبنمددعناكلاو

نباريدينبليعامسإميهاربإوبأاضيأىمسملا:؟؟؟ريدينبليعامجإرهاطوبأ]84[ 

نيانيردينبليعامسإاضيأوأريدينبليعامجإرأ؛؟87يراوهلاميهاربإنبىسيع
.؟؟؟سماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاع.ملكتموملاعورار؛؟؟؟ميهاربإيبأ

امك91ةراوهىلإهلصأدوعيو«غيريداويفةلحمى90تيدجِتٍقنكسيناك

ناكءازجأةثالثيفثحب؛ةالصلاباتكفلؤموهرهاطوبأو.هتبسننمجتنتسن

بمذلملانعيعامجلمعوهو؛خايشأل١ناويدباتكنمامسقلكشي

نيذلانييرئازجلانيبادئاس«يربربمساوهوريديهدلاومسالازيامو.592يضابإلا

.591ريذإهنوبتكي

.(140صريسلاباتك)ينايسرلالبقنمهركذمث4
.533ر424425صربسلاباتك؛يخاّمشلا؛322صخياشملاريس_5

ًأطخرشانلايسنثيح)431(380«363صريسلاباتك؛ةيصخشلاهذهيحاّمشلاىمسباذكه586

.479؛478«(ليعامسامسادعبنباةملكعضينا

.65ص(ريسلاباتك«ينايسرلا587

.204صريسلاباتك«يخاّمشلا؛ق137ةقرر؛تاقبط«ييحرألا8

.595صءاضأركذ_-9

.170172ص.تاظحالم؛[456«يالط.ط]ر138ىف137ةقرو«تاقبط«ييحرألا0

.65صءريسلاباتك«ينايسولا391
ناريد:امهنيبابلاغةيمستلاطلتختعورفلاناناناويدايقيرفالامشبةيضابالل].595ص؛ءامسأركذ_-2

ص؛ةبازعلاماظن«يريبعجلارظنا)"جامحبراغناويد"لوألايمسنامهنيبزيمتللو.ةبازعلاناويدر«خايشألا
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يفيخامشلاهركذ.هنعخيراوتيأكلمنالءرار:يوطاَسُفلاديعسنامثعوبأ
ٍ7

ةيرقىلإهلصأدوعيو.رشعثلاشلا/عباسلاورشعيناثلا/سداسلانينرقلاءاملع

.594نرفييقرقتساهنأريغ«هتبسننملدتسنامك؛ةسوفنلبجٍِقوطاسق

ييجردلاسابعلايبأدلاووهووار*١ويحبرّذلاناميلسنبديعسنامثعوبأ-

نرقلانم[85]يناثلافصنلايفودبيامىلعشاع.خياشملاتاقبطباتكفلؤم

فهبابشيفنكسيناك.59؟عباسلانرقلانمىلوألارشعلاتاونسلانوسداسلا

نيحردةئيدميفرقتساواهكرتمث«ديرجلادالبيفسويقتنبلةيرقيهو«همونك

وبأركذيو.597يتازملادمحانبنوميمخيشلاسوردعباتثيحي96ةديدجلالفسل١

خويشلانمجدعريسبقلعتتونامثعوبأاهاوريلاراثآلانماددعييحرذلاسابعلا

.؟99ارعاشنامثعوبأناكو.598ةيبونجلاسنوتديلاومنمنييضابإلا

درحومامهالكرز«هريغرييحردلانعالقنيكسيفيلهركذييذلارهر«”خايشألاناريد"يناثلا60

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛بازم.نقزييبببطقلاةبتكمبوةبرجمةينررابلاب
ةقرور«تاقبط؛ييحرألا؛(ريديابخيشلانبليعامساخيشلابةيصخشلاهذهتيمسثيح)خياشملاباتك593

.59مقر؛25ص.ايفارغويلبببيكسنيليتوم؛431ص؛ريسلاباتك«يخاّمشلا؛73

نمفلوملاريديوثيدحلايرئازجلاملعلامسابنرافر1198ص«دلبلالهأءامسأ:رظناريديًاضيا4

."نالفنبا"لصالاليعيناكنيرصخعلانيذهلراريدي ريأ:نيفلتمنيرصنع

.[يلعنبناميلس9؛ييحرذلاتاقبطنهمسا]"

-108ص«تاسارد«يكستيفيل:رظنارطاسفبىلعتياميف(552رز551ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا5

0.

باتكفلؤًمانايحااهفيضييلارتاوسأللةبسنلابطقفةلمعتسملاةصاخلاريسلانمكلذىلعلد_-6

؛ييحرألا:ًالثمرظنا)هدلاومساىلا(ليلقب650/1252ماعلادعبهفيلأتمتيذلا)خياشملاتاقبط
.([521«يالط.ط]ى159ةقرر«تاقبط

.453صريسلاباتك؛يحاّمشلا؛[512«يالط.ط]ر156ةقرر«تاقبط؛ييجرألا7

.فر159«1561583فر153ف149«ق146«ى139ةقرر.تاقبط؛ييحرألا8

124



نعهتياوريفينالجراولاءايركزيبأرداصمدحأوٍرار:نيدوناوالووبأ

يفرشاعلا/عبارلانرقلانملوألافصنلايفبشنيذلايبهولا-يضابإلانايصعلا

نمةيبرعلاةخسنلاٍِقمسالااذهىلعرثعنو٠نالجراووغيريداووبارزلادالب

نيدوناوو60!ةيسنرفلاةمجّرتلايفنيدونوالواأرقنامنيب؛600ةينيراترابخأةعومجب
الو.602اهددصبنحنيلاءايركزيبأةياورديعييخامشلافنصمنمعطقمٍِق

فصتنمنيباميفحجرألاىلعكلذعمشاعيذلايوارلااذهنعاعيشفرعن

ةريسلاباتكفيلأتهيفمتيذلانمزلاوهو«سداسلانرقلاةيادبوعبارلانرقلا

امصخشدلاوهسفنوههرابتعابجاولانمناكاذإلءاستناننأريغ.ءايركزيبأل

يبةليبقديلاومنميفتيضابإ1اعوهو«نيدوناونبهلل١دبعدمحموبأىعدي

اعبتيخامشلا[86]اهركذيلا(قنيسلاةبسنًانايحأهمساىلإفاضيإةيربربلاروّمز

رحناطشانناكيذلايغاوزلاليصفنبءايركزيبأنبىحيءايركزيبألةياورل

.603سماخلانرقلافصتنم

خيشناك.ةسوفنلبجديلاومنميضايإملاع:ينّوانجلاىيحينبقيفوتىيحيوبأ

يِرّيَسلاويخيراتلاهلمعهروضحيفبتكيذلايروطغبلادمحمنبنيرقمخروملا

ةياهنوحن؛,1202/599ةنسفكلذناكو«004ةسوفنلبجيفنيزرابلامالعألانع

اميفًاضيارظنا458ص؛ريسلاباتك«يحاّمشلا؛[521«يالط.ط]ر159ةفرو؛تاقبط«ييحرتلا9

.4زر150-9ص«تاظحالم,ناملعيبأبنلعتي

.5؛«بريأ.ط]ر60ةقرو«ةريسلاباتك«ءايركزوبأةني

.299صءايركزيبأخيرات«هيركسام601

.351صءريسلاباتك؛يخاّمشلا002

؛خياشملاريس؛70ص؛ربسسلاباتك«ينايسرلا:ًاضبأرظنا؛405-404ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا3

.326ص

.548ر212صريسلاباتك«يحاّمشلا4
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يفثحبنعرصتخمامهدحأ«5نيلمعفلؤموهو.ودبيامىلعىيحييبأةايح

باتكوهوءانيأربسحب«يناثلايوتحيامنيب؛لوهجبفلؤملتاراهطلا

.606يمزبيترتبسحبةفنصم«نيزرابلاةيضابإلامالعأريسىلعتادييقتلا

اًضيأ)يَساَرْهَيلارّوْسِميبأنبليصفءايركزيبأنبءايركزىيحيوبأ
نرقلانملوألافصنلا)ةعساتلاةقبطلامالعأدحأوهو؛607واروةمالع:(ينساوملا

اضيأ)ةيضابإلاةيربربلانسارهييبةليبقللصألابيمتني.608(رشعيداحلا/سماخلا

هغاوزةليبقعمسلبارطيفنكسياهنممسقناكيلاو؛(نساريإونسارهيإ
يبأدلاوميقيناكثيحةبرجةريزجفنكسيرخآمسقناكامنيب؛909ةقيقشلا

1001118106سلبارطٍِقتقولاضضعبىيحيوبأىضق.60ليصفءايركزوبأ؛ىيحي

وبأىورو.6!!(ةيسنوتلادالبلابونجىصقأيفحجرألاىلع؛سلبارطةيحانٍعي)
.612ياغابةكرعملوحاهضعبهنعةلوقنمراثآهذعينالجراولاءايركز

دئاقلاةاعدطاشنبقلعتياميفءايركزوبأهركذوار:قاحسإيبأنببوقعيوبأ

دضةرودل(ةلغروا)نالجراويفرّضحيناكيذلا(ينايسولا)رّرخيبأيضابإلا

.543صءريسلاباتك؛يحاّمشلا5
.نيمّدقتملاةبراغملاةّيضابإلاءاملعنيبةردانرّيَسلاتافلؤمىلعدهيقتلابتكنكتمل6

.(393صءريسلاباتك)ملعللًاظفاحناكهنإهفلؤمفةيريسةحمهلصصخيذلا؛يخاّمشلالرقي7

.171ر16ص«تاظحالم,يكستيفيل42ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيلتوم_-8

:.189190ص«ءايركزيبأخيرات؛هيركسام-89

.371372صريسلاباتك«يحاّمشلا60

.[393«يالط.ط]ى116ةقرر؛«تاقبط؛ييحرذلا61
.(415هسراهفر«204-205«برويأ.ط]312ر299311ص«ءايركزيبأخيرات«هيركسام-2
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ةحاويفحجرألاىلعشاعيذلايوارلااذهنعائيشفرعنالو.3'6نييمطافلا

لبقو4!6(رشاعلا/عبارلانرقلانملوألافصنلا)رّزخيبأطاشننمزدعبنالجراو

.رشعيناثلا/سداسلانرقلاةيادبوحنةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجبفيلأتةزتف

يبألو«!؟نيردُّسنبدمحملرصاعميضايإخرؤم:يفرألاردينبدمحمبروقعيوبأ
نبادمحمنأامنو.67فلخينبناميلسعيبرلايبألو616ريخلانبانسكامدمع

ريخلانبنسكامدمحمابأو؛098سماخلانرقلانملوألافصنلايفشاعنيردّس

نأجتنتسن؛619هسفننرقلانميناثلافصنلايفاشاعفلخينبناميلسميبرلاابأو

هتبسننملدتسنو.حجرألاىلعسماخلانرقلافصتنموحناطشانناكبرقعيابأ

عّنجتلايفنكسيناكهنأريغ؛09ةسوفنلبجيففْرَذةيرقديلاومنمناكهنأ

ميلقإيفحجرألاىلعةعقاولا«اًنانْسْنَأيفيسوفنلا[ةرمعتسم:لصألاير

ردينبدمحمبوقعيوبأهمسأايضايإاخيشينايسولاركذدقو[88].622ةيليطسق

(قاحسايبأنببروقعيبةيصخشلاهذهتيمثيح)9ةقرو؛ةريسسلاباتك«ءايركزربأ03

.297صءايركزيبأخيرات؛هيركسام

.169ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛41ص«ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم4

.517ص«ريسلاباتك؛يخامشلا5

.171صءريسلاباتك«ينايسولا6

؛يالط.ط]ريدينبدمحمنببرقعبيبأبخيشلااذهيعثيحو128ةقرو«تاقبط؛ييحرألا7

.[ريديبنبدمحمهيفر8

.169ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛42ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم8

.74-72صر55-54صدقتامرظنا27

.100101ص«تاسارد«يكستيفيلرظناةلحملاهذهبقلعتياميف-620

..17صءريسلاباك؛يخاّمشلا([71صيسلاباتك؛ينايسرلا62

بوقعييبأنمبرقلابنانسمافبدالاملعوةيضابإلاةريسلانوسردينيذلا«ةباّزعلاناك,لعفلاب2

ءربسسلاباتك؛يخاّمشلا)نيردسنبدمحمخيشلانمبرقلابةيبرعلادعاوقلاملعتلدعباميفنربهذي

.(394ص؛ريسلاباتك؛يخاّمشلا)ةيليطسقميلقايلهمونكْننكسيناكيذلا(517ص
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نرقلانملوألافصلاركبنبادمحمهل١دبعيبأشللًارصاعمناكيرنزلا

:ةراشإلاكلذعمبجي؟اهسفنةيصخشلاددصبنحنلهف؛«ةل(رشعيداحلا/سماخلا

هراوهةليبقنمعرفكةفزنزةليبقنوربتعياوناكنييضابإلانيخرؤملانأىلإ

.يربربمساوهردي؛«بوقمععييبأدلاومساو.624ةريبكلا

فلحاسلايبضابإبقلعتياميفينايسولاهركذوار:يلوفعلافسويبوقعيوبأ

يفةلحمدوصقملالهف«نرفييفشعديلاومنم؛ينايسولابسحبناك.6؟سنوت

نكستتناكيلاةيتانزلانرفيبةليبقنمنطبمأ(ةسوفنلبحيقرش)نرفيميلقإ
نطو؛؟26كلذكةيليطسقميلقإٍِق«ىرخأنكامأنيبنم؛«ىطسولانورقلاٍِق

؟427ينايسولا

نكسوغيريداويف(ةنلروا)ةنالغويفدلورار:حوتفنبفسويبوقعيوبأ-
فسوييبأنبدووادناميلسيبأخيشللنديناكثيح«(ةلغروا)نالجراويف

ةنسيفيفوتفسوييبأنبدوادناميلسابأنألإًارظنو.«ةءراثآلاهنعىورو

.168صريسلاباتك«ينايسرلا3

.596صىاضأركذ4

.57-56صريسلاباتك؛«ينايسرلا3
نكسيناكيذلارامحلابحاص"داديكنبدلخمديزيوبالصالاباهيلايمتنيناكيلاةليبقلايههذه626

هدادمًايلاحيهدادسر(اهدعبامر226ص؛ءايركزيبأخيرات؛هيركسام)ةيليطسقميلفايندادسين
.رزتيقرشلاميل
.68-67ص«مّدقتامرظنا7

باكينايسرلاحرتفنبفسرببرقعييبأصرصخبضيارظنار501ص«ريسلاباتك؛يخامشلا8

.153صءريسلا
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وحنأطشانناكحوتفنبفسويبوقعيابأنأبضرتفننأانيلعفم2

.سماخلانرقلانميناثلافصتلا

يفنييضابإلاءاملعلازربأدحأ:يتاردسلاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ)89[ 

ليلقلاالإفرعنال.ىرخأمولعلةفاضإلابخيراتلابًامتهمناك.ةيلامشلاايقيرفأ

نرقلانميناثلافصنلايفييجرٍّذلاهذعو«ملاعلااذهةايحليصافتنعًادج

امكهتاردسةنيدمنم؛(ةلغروا)نالجراوةحاوديلاومنموهو.60سداسلا

لقحعيسوتلكلذدعباريثكرفاسمثلوألاهمولعلّصحكانهو.هبسنريشي

631ةبطرقىلإكلذدعبلقتناو«(يناكلادبعرامعيبأةبحصب)ةكمىلإجح.هتفرعم

؛حجرألاىلع1174/57062ةنسنالجراوفنوت.باسحلاوةيبرعلاةغللاةساردل

دجويالهنألإةراشإلاكلذعمبجي.ةحاولاهذهيفةيلحملاديلاقتلابسحبنفدو

حجرألاىلع؛هسفنوههنأفيضنو.هتاردسيفالونالجراويقالهربقلرثأيأ

ربأناك.«:نالجراريفًايضاقناكيذلاقاطلانبميهاربإنبفسويبوقعيوبأ

ثيدحلاب؛ىرخأرومأىلإةفاضإلاب«متهيناكوًاريبكةمالعيتاردّسلابوقعي

مولعيفناكو”:صوصخلااذهب©4يخاّمشلاسابعلاوبأهنعلوقيو.خيراتلاو

ةمئاقيلياميفو.“راثآلاونئسلاورابخألالقنوثيدحلاملعقو..ةياغنآرقلا

*:هتافلؤمب

.فسوبيبأنبدررادناميلسيبأبصاخلالخدملاٍِل؛صمدقتامرطنا-29

.172ر170ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛43ص.اهفارغويلبيب؛يكسنبليتوم00

.444ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا؛294ص«خياشملاريس_1

.445صءريسلاباتك؛يخاّمشلا02

.500ص؛ريسلاباتك«يعاّمشلا3

.443صبسلاباتك«يعاّمشلا4
.[215-17ص.ةّيمالكلاجراوخلاءارآ؛يلاطلاراّمع:رظنا*]

5129©«نوبضابإلانوخرزملا



نمالإلمعلااذهفرعنال:غيريداووهتاردّسونالجراولريبكلاخيرأتلا1

1953-1952ةنسيفبازميفتخاشفيزوجذاتسألاهيلعلصحربخلالخ

.635هتحصٍِق05وكشمانلودبيو

قرفلاوةيضابإلانيبهيفنراقي.مالكلاملعيفثحب:ناهربلاوليلدلاباتك2

ثحبيو«ةسوفنلبِجٍقناذألابةقلعتملاعدلالئاسعمتهيو«ىرخألاةيمالسإلا

عبطمت.ةيضابإلاةقرفلانم[90]عرفمهنيذلاراَّكَلاةعدْلاةيضقيفًاصوصخ
درودقو.(تاحفص1503يفءازجأ3)1888/1306-89ةنسيفرصميففلؤملااذه

.«6يداّرَبللعانباحصابتكدييقتيفةلاسر]ةيضابإلابتكلانايبفهركذ

اقفووهو:بيبحنبعيبرلاةياورهللالوسرثيدححيحصيفبيترتد

نعبيبحنبعيبرلالبقنميورملاثيدحلاحيحصيفيجهنمبيترت«ناونعلل

.يلةبسنلابناتلوهجبامهاتلكوباتكلااذهيفناتيرجحناتعبطدجوت.63728ُيلوسرلا

نمهتلحرلٍفصوىلعيوتحتاتيب360نمةفلؤمةديصق:ةيزاجحلاةديصقلا4
تقوىتح«ةدوجومةديصقلاهذهتاطوطخمتناك.08هنتدوعوةكمىلإنالجرأو

:ةردانلاتاطوطخملانمكلذعمتناكثيح؛«بازمٍِقبيرق

.ةعساوةرهشاذناكهناوديي.مويلادوقفمنآرقللحرش:هللاباتكريسفت5

.69غيريداويفٍةلميف1364/7166ماعلايفهنملوألاءزجلايداّربلادجو

.36شباه397ص؛تابتكم«تخاش_5

.72مقر©27صايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم6

-443ص؛ريسلاباتك؛يخاَّمشلا:ًاضيارظناو؛74مقر28-27ص«ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم_-7

نميناثلافصنلاينىرشملايفشيعيةيضابإلاراثآلاةاررمهادحاوهربيبحنبعيبرلاناكر4

(قحلملاعجار].71-70ص؛ةيميراترابخأةعومجم؛.يكستيفيلرظنا«نماثلا/يناثلانرقلا
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دنعصاخرابتعااليلاهقفلالئاسميفثحب:فاصنإلاولدعلاباتك6

."40نيضابإلا

باتكنماهلقنمت؛ةيئابلابةامسم:يتاردسلابوقعييبألىرخأةديصق-7

.«4!نيجرّدللريسلا

٠يلبنمفورعمريغباتكلااذه:2«6لئاسروتاباوج8

نمةعومجمبحاصوزار:(يتوادتلاوأيتوانتلادمحتنبفسويبوقعيوبأ-

ةطساوبوأهيرصاعمنمةرشابمامإاهعمجمماق؛نييضابإلاخويشلانعتاياورلا

ىلع؛ودبو٠هتافوخيراتالوهداليمخيراتفرعنال643.يرخألا91لةاورلا

ٍناكلادبعرامعربأيوتدقفلعفلابوسماخلانرقلاةيادبوحنشاعهنأ«حجرألا

نرقلانميناثلافصلِاٍق«هديفحنباوهيذلايتوانتلابوقعييبأنبا

يبأنبليعامسإنبفسويبرقعيوبأهديفحامأ؛؟«4رشعيناثلانرقلا/سداسلا

ةريسلاباتكفيلأتتقواضيأيفوتدقناكفيتوانتلادمحمنبفسويبرقعي

.444-443صءريسلاباتك؛يخاّمشلا8
75مقر28صءايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم4صءربسلاباك؛يخامشلا09

.تابتكم؛تخاش؛443صءربسلاباتك«يخاّمشلا(71مقر(27ص.ايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم_0

.14مقر380ص

.166ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛ق150-و149ةقرر«تاقبط«ييحردلا41

.73«27صءايفارغوبلبيبيكسنيليترم2

.4982499519529صربسلاباتك؛يخاّمشلا3

.34-3ص؛مّدقتامرظنا9ص«ريسلاباكيخامشلا44
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ودبياميفشاعدقو.645ليلقب1110/504ماعلادعبكلذوينالجراولاءايركزيبأل

فسويبوقعييبأركذلافنآلاهديفحاقحالدجنثيح«ةلغروا)نالجراويق

.644يتوانتلادمحمنبفسويبوعييبأنبليعامسإنب

-ةيربربراعشألادييقتاضيأعمج«وار:ينايسولادمحمنبفسويبوقعيوبأ

ليعامسإنببويأنأىلإارظنو.««7نيرخآوليعامسإنببويأنعاهلقنةيضايإ

نبفسريبوقعيابأنأجتنتسن؛48سداسلانرقلانملوألافصنلايفشاع

.ليلقبكلذدعبوأ1155/550ماعلاوحناطشانناكينايسولادمحم

نملوألافصنلايفشاعوار:يسوفنلايرارطنقلاثافننبفسويبوقعيوبأ

ٍيزنيجرديبةعلقيفنيردسنبدمحمخيشلاهرصاعمعميفوتو؛سماخلانرقلا

يفكلذوسيدابنبزعملايريزلاناطلسلاديىلعاهطوقسلالخ(ةيليطسقميلقإ
ةنئاكلارارطنقةنيدمىلإلصألابيمتنيناكهنأىلإهتبسنريشتو.1048/440649ةنس

هذهيفةرقتسملاةسوفنةليبقنم[92]نطبديلاومنمناكهناوةيليطسقميلقإيف

ىلإهرفسنعركذامريغبوقمعييبأنعكلذىوسملهجُنداكنو.650ةلحلا

موحرملابةصاخلاةيضابإلاةعرمجملانم277مقًراضيارظنا)؛ر111ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ03

.499صريسلاباتك«يخاّمشلا؛(409ص؛يكسفزررغرمس

.499صريسلاباتك,يخاّمشلا6
.278صد/8/00265؛يكستيفيل1498ص«ريسلاباتك«يخامشلا647

.172ر171ص«تاظحالم؛.يكستيفيل؛42صءايفارغويلبيب؛يكسنيليتوم048

.150ص«تاظحالم«يكستيفيل؛!476-466صريسلاباتك؛يعامشلا؛214ص.خياشملاريل9

؛هيركسسام:ناكملااذهفنيرقتسملاةسوفنبقلعتياميفر(«هرارطنقورارطنق)رارطنقةنيدم.قلعتياميفرظنا0

:ن؛ةيلامشلاايقيرفانمةيسنمةينامورةغل؛يكسشيفيل؛اهيليامر174ص«ءايركزيبأخيرات
.466ص01611617502777/022017
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عيبرلاوبأيضابإلاخرؤملاهركذو.651يلاحلاغيريداويفليلونيتبارورم؛«ةلغروا

.652هرداصمنمضيتازملافلخينبناميلس

ىتحتمكحيلا)متسريبةلالسنميضابإمامإ:حلفأنبدمحمناظقيلاوبأ-ِ

هلاقتعابو؛ةكمىلإهجحبقلعتتهنعةياورريغصلانباانللقن.(894-281/95ةنس

ةريدجلاةياورلاهذه.دادغبنحِسٍقهتماقإبوةيسابعلاتاطلسلالبقنمدانه

ةبسنلابةميقيألكشتال؛ةيقرشلاةفالخلاخيراتيفاهتمهاسملًارظنمامتهالاب

ءارمألاعيمجلشمهلثم؛ًاملاعناظقيلاوبأناك.653ةيمتسرلاةلالسسلاخيراتل

بتكدييقتيفةلاسر]؛ةيضابإلابتكلانعهنايبينيداّربلاركذيو.نييمتسُرلا

ينالجراولاءايركزوبأيعّديو.««لوهجبىوتحمتاذيهو؛هلةلاسر[انباحصأ

.6؟؟نيفلاخملاىلعدرلايفيلدجىوتحمتاذلامعأةدعاضيأفّلأهنأ

نبىسومنارمعيبأريهشلايضابإلاخيشلاديفح:دمحأنببوقعيفسويوبأ

ٍِقحجرألاىلعدلو.ةسوفنلبِجٍقنيسنأةيرقىلإلصألابيمتنملا«فسوييبأ

رحنهّدجلقتناثيحنرفيميلقإيفرشعسماخلا/عساتلانرقلانملوألافصنلا

؛يلصألاهتلئاعنطوم«نيسماىلإرجاهمثكانههبابش[93]ىضقو.هتايحةياهن

.نآرقللًارسفموايوحنواخرؤموامهمةيوارناك.1488/894ةنسيفاهيفيقوتو

.213215ص«خياشملاريس_51

وسم؛يخاّمشلا؛[193210224برأ.ط]55«ق49صةربشلاباتك«ءايركزوبأ-6

.353ص

.[5-68ص«يمالسإلابرغلاراد.ط«نييمتسرلاَةَّملألارابخأءرغاصلانبا]-63

.48مقر23ص.ايفارغويلبيب,يكسنيلبترم4

«(بويأ.ط)؛148ص«(يبرعلا.ط)ةّملألاريسباكر188ص«ءايركزيبأخيرات«هيركساملبن

رهاوجلاين”نآرقلاقلخ"لهتلاسريداربلاظفحةطرطحخملاهتبوحأرهلئاسربناجلإز.[144ص

.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛(1306ةرهاقلا.طنم؛,183-200صرةاقتنملا
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رابخأةدعبهلنيديوهوهبةقيثوةلصىلعريسلاباتكفلؤميخامشلاناكو

.656ةيلامشلاايقيرفأيفةيضابإلامالعأنع

ةبسنلابقيقدخيراتيأكلمنال,خرؤم:ينالجراولاركبيبأنبىيحيءايركزوبأ
نرقلانميناثلافصتنلا)ةرشاعلاةقبطلاىلإ.ييجرألابسحبيمتنيناك.هل

هتمئاقيفركذيذلا«يتاكلادبعراّمعوبأاضيأرمألااذهدكأدقو.657(رشاعلا

ىلعوهوركبيبأنباىبحيهمساسماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاعًاخيش

كرتوةتبسسننملدتسنامكنالجراوديلاومنمناك.658ءايركزوبأ؛حجرألا

اهيفامي.ةيلاحلا7:001:18:0©)سلبارطدالبىلإلقتناو1067/460ةنسٍقةحاولاهذه

تسلومتيفنكسي1068/46ماعلاةيادبيفناكر.(يسنوتلاقرشلا برونجىصقأ

ريهشلايوارلاسرديناكثيح«699سنوتيقرشبونجلابجيفةيرقيهو

خيشلااذهسوردعباتو؛660يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأيضابإلاخرؤملاو

.66!ةيضابإلاريسلاوراثآلابلقرهظنعسردو«حجرألاىلعنينسرشعةدمل

قحساةزمحيبأخيشلاهلاخديىلعنالجراويفراثآلاسرددقكلذىلإناكو

ىلإلاقتنالايفبغر1ماعيفو.؟0ةهنعةدعتاياورلقنوميهاربإنبا

ييليلقبكلذدعبيفوتيذلاهملعمنعقازتفالاوتسلومتكرتىلعممصوبرغلا

.565571572575-470563ص«ريسلاباتك«يحاّنشلا6

.170ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛42صايفارغويلييب؛يكسنيلبترم207

.171ص؛تاظحالم,يكستيفيل8

«يكستيفيل:رظناتسلوماتلةبسننلاب([367«بريأ.ط]ر108ةفرر؛ةربسسلاباتكءايركزربأ272

.7ص«ىطسولانورقلايفسنوتيفنويضايإلا
.7275ص«مّدقتامرظناخروملااذهبىلعتياميف08
.هسفنباتكلانمةفالتخمنكامار68«بوبأ.ط]ف110ةقررةريسلاباك«ءايركزربأ661

.297320321ص«خياشملاريسرظناصرصخلااذهب2
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يدار[94]يفةلحميهو«لاونيتيفربخلااذهبءايركزوبأملعو؛66اهسفنةنسلا
:دلبلااذهيفنيزرابلاءاملعلابطلتخاوتقولاضعبلرقتسادقناكثيح؛664غير

نمابرهغيريداوكرت1081-474/82ةنسيفو.نيزَمخيشلاو665نَّسكامخيشلا

طقسمتناكيلاطوامتةيرقيفنالجراوةحاويفرقتساو؛666سانوديبأشيج

نرقلاةيادبيفيفوتهناىوسهريصمنعائيشملعنالو.667ودبيامىلعهسأر

يقوديامىلعنفدويلياميفىرنسامك4ماعلادعب«يرجهلاسداسلا

موحرملاهنودنالجراونميضابإرثأىلعادامتعاكلذو«هتاردسيفوأنالجراو

ركذيو.1925ةنسيفةديدملاهذهيفهتماقإلالخ(0.2!50080:2005)ذاتسألا

ءايركزىيحيوبأهمساخأهلناكهنأ؛ةمجرتهلاصّصخناذللايخاّمشلاوييِجرّدلا

ىلإءايركزوبأراشأو.1114/508669ةنسيفوتثيح؛ةبرجيفنكسيركبيبأنب

نالجراوةحاوينوغيريداويف)ريسلاوخيراتلاسرديناك.ملعللهيخأوهسامح

ريسسلايتاكونيخروؤملانمةنالثهتذمالتنيبنمركذننأبجيو3(حجرألاىلع

.174«بربأ.ط]قر109ةقرو؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ03

؛يخامشلاًاصوصخرظنالارنيتعضربقلعتياميف([374«بريأ.ط]ىف110ةفروهسفنعضرملان4

رهر؛ةسرفنلبجنةلحملاهذهناكمددحيلارينت؛70207ص«ايفارغويلبيب؛487ص«ريسلاباتك

.حضارًأطع

.55-54ص«مدقتامرطنا6

.انلقنملرهجب«بيدلايبأركعمسالمحيهشيحناكيذلاسيئرلااذه-ط6

.[379«برويأ.ط]ى112ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ7

.95صرظنا68

ربسسلاباتك؛يعخاّمشلا؛[اهدعبامر448؛يالط.ط]ر136-و135ةقرر«تاقبط.ييحرألا2

.534ر427428ص
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نبنامثعورمعوبأوحونوبأو؛ينايسولامالسلادبععيبرلاوبأمهو«نيزرابلا
.670يقوسلاةفيلخ

ناونعلمحي(هسفنتقولاٍِقيريسويخيراتلمعفلؤموهءايركزوبأو

تادنتسملامدقادحأوهيذلاباتكلااذهاندوزي.67اةمئألارابخأوريسلاباتك

ةديقعلالوخدنعةمهمتامولعمب؛برغملافنييضابإلا[95]خيراتبةصاخلا
اٍاا:ا

ةمواقمنعو؛مهطوقسونيمتسرلاخيراتنعوهيفاهروطتوبرغملاىلإةيضايإلا
نمنيروهشلملاةيضابإلامالعأنمددعريسباندوزيامك«نييمطافللنييضابإلا

لمعلااذهمسقنيو.سماخلاوعبارلانينرقلانميسنوتلاويرئازجلابونجلاديلاوم

نمددعمجارتىلعيناثلامسقلايدوتحيامنيب«يخيراتىوتحموذامهلوأنيمسقىلإ

يفًايلكهتحبلاةيخيراتلالئاسملانعيلختلامتدقوبرغملانمنيزرابلانييضابإلا

هفلؤمدحاولمعنمنيمسقددصبانهاننأيتلكشىندأكانهسيل.مجارتلاهذه

«ةييجرألادنعاهدجنيلاتاداهشلانمكلذجتنتسن«ءايركزوبأوه

يناثلامسقلاامأ؛باتكلانملوألامسقلافيلأتخيراتفرعنالو.673يداّربلاو

لاعفأةعومجم”هناونعلصفنملعفلابنّيبتتامك(1110/504ماعلادعببتكدقف

ةافودعبهريرحتمتلصفلااذهنأب“ركبنبدمحمهللادبعيبأبقلعتتىرخأ

ييجرُدلاركذيذإ.674(يتالسْولارفعجنبىيحيءايركزربأ)رفعجنبىبحيخيشلا

قلعتياميف3291333«194301,306ص«خياشملاربس؛5ر2صءريسسلاباتك؛ينايسرلا9
.69-68صر66-63ص(40-37نع«مّدقتامرظناءاملعلاءالؤهب

.(224ص؛ةعمللا«يملاسلا)خياشملاباتكمساتحتضيالمعلااذهفرعي71
.و56ةقرر؛تاقبط«ييحرألا-+02

.67مقر(27صايفارغويلببب؛يكسنيليتوم23

.قر134ةقرو«ةريسلاباتك«ءايركزربأ014
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وهءايركزايأنأعمو.675504ماعلايفةايحلاديقىلعلازيامناكخيشلااذهنأ

ريغ؛ةمئألارابخأوةريسلاباتكنميناثلامسقلليقيقحلافلؤملاٌكشىندأنود

نركينأادجلمححملانمو.باتكلااذهبترينألبقيفوتهنأبكلذعمودبيهنأ

.ءايركزيبأةافودعبهيلعلمعلاىهنأرخآصخشنوكيناوهنعةدّوسمكرت

صخشلااذهناكةمئألارابخأوةريسلاباتكنميناثلامسقلانمعطقمبسحبو

لوصفلادحأيفدوجوملاعطقملااذهيو«ديرجلادالبيف(رارطنق)ةرارطنقيفميقي

ىلإهتلحرنعةياورردصمهناىلعهمسابءايركزوبأركذُي«باتكلانمةريخألا

ىيحيءايركزوبأركذو”:674يلاتلالكشلاىلعةياورلاهذهًأدبتو[96]«نالجراو

(لقن)لفقمثمأرئاس)ًارئازنالجراومدقهنأءامهنعهللايضر«ءايركزيبأنبا

امًاردانو."نالجراولهألاوحأنعهتلأسفةرارطنقيفانيلعزاجفهنعافرصنم

٠ةقلعتملالوصفلانأ67هباتكةيادبيفركذيوهفكلذعموهرداصمءايركزوبأركذي

نرقلانملوألافصنلافهفيلأتمتلفغفلؤماهردصمترهاتيفلوألاةمئألاب
ريراقتوةبوتكمىرخأتادنتسمًاضيأركذيامك.مويلادوقفموهوعساتلا/ثلاثلا

نملوألافصنلاوعبارلانرقلايفةيضابإلامالعأبةقلعتملاراثآللةبسنلابامأ.ةيهفش

؛ميهاربإنبقحساةزمحيبأنعحجرألاىلعاهتياورتمتدقف«سماخلانرقلا

رابخأوةريسلاباتكنأكلذىلإفضأ.يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأنعو

ربتعييذلا؛ييجرأللخياشملاتاقبطباتكلةسيئرلارداصللادحأوهةمئألا

يخاّمشلاهركذيو.*؟ءايركزيبأفلؤمنملوألامسقللًاريرحتهنملوألامسقلا

.ر134ةقرر«تاقبط؛ييحرألا5
.ر198ةفرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ6

.3ص؛ءايركزيبأخيرات؛«هيركسام؛[42«برأ.ط]ىق1ةفرو؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ7

.155-145ص«تاظحالم؛يكستيفيل78
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انيديأنيبسيلو«دعبةمئكألارابخأوةريسلاباتكرشنيملو.69عضاوملاتارشعيف

ةطوطخمىلعتدمتعاًادجةفيعضةمجرتيهو(8.14260ة9د))اهبماقةمجرتىوس

يبأفلؤمنملوألامسقلاىلعطقفيوتحتتناك)بئاوشلاةريثكوةلماكريغ

نعًاسرهفزجنأامك.(لماكريغناكمسقلااذهّنإفكلذىلعةوالعوءايركز

خسنلاو.680ةلماكةطوطخمىلعًادامتعااهيئزجبهذهةيخيراتلارابخألاةعومجب

ماقامدنعةرفوتمتناكىلاةمئألارابخأوةريسلاباتكنمةطوطخملا

يفددعلاةريثكتلازام19251926ةنسيفبازميفهئاصقتساب(5:080:2510)

فيزوجروسفوربلانأًالثمدجتف.نمزلارورمعمةردنرثكأحبصتو«دلبلااذه

ةطوطخمةخسنىوسدجيي1«نينسعضبذنمبازمتابتكمسرديذلاتعاش

ايفوكاركيف[97]ةلماكاهادحإفلؤملااذهنمخسنةثالثدجويو.68اةدحاو

باتكادعاميفو.(50080:20:10)ةعومجبنمامسقلكشتىضماميفتناكو

ملعبةقلعتمتانايبولئاسربحاصًاضيأوهءايركزابأنإف«ةمئألارابخأوةريسلا
ةيمهأيذرخآفلؤمنعنلعأدقناكامك.ًادبأانلصتمل687يدئاقعلامالكلا

ملهنأفسأللودبيو؛68ةةيضابإلانمضتأشنيلاقرفلايفثحبيفرسىربك

راثآلاهركذتملامك؛يضاملايفىتح«رثايأهلقببملذإًادبأفلؤملااذهبتكي

.ةيضابإلاةيبدألا

.74؛ةّيضابإةّينيراترابخأةعومجم,يكستيفيل9

.36-38ص«ايفارغويلببب؛يكسنيلبتوم0

.140مقر397؛«تابتكم؛,تحاش_81

.67مقر37صايفارغويلبسب؛يكسنيلترم682.
.61ص«ءايركزيبأخيرات.هيركسام_-3
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ىوسكلمنال.«ةهرار:يغاَوّزلاليصفنبءايركزيبأنبىيحيءايركزوبأ

ناكهناىوسفرعنالو.هيفشاعيذلانامزلانعوهتايحنعةليلقخيراوت

يفريهشلايضابإلاخرؤملا؛"؟فلخينبناميلسعيبرلايبألانسربكاامبر)ًارصاعم
نبءايركزوبأ؛حجرألاىلع؛هسفنوهو.1078/471686ةنسيفيفوتيذلابرغملا

يففلخينبناميلسعيبرلايبأردصمهنأىلعينالجراولاهركذيذلاءايركزيبأ

ءايركزيبأنبىحيءايركزابأنأاذإتايطعملاهذهنملدتسن.687هتاياورىدحإ

يداحلا/سماخلانرقلافصتنموحنواركاطشانناك[958]يغاوزلاليصفنبا

يذلاعرفلانم؛ةيربربلاةغاوزةليبقديلاومنمناكهناىلإهتبسنريشتو.رشع

نباةفيلخهدجيلقألاىلع؛نكسيناكثيح؛ةبرجةريزجيفرقتسيناك

6٠ةةرامع

ريس)يغارزلاءايركزوبأًاضياىمسير(291ر289ص)خياشملاريسنمنيعطقمفهمسادرراذكه44

ىيحُيءايركزربأو(532صءريسلاباتك«يحاّمشلا)يغارزلاءايركزنبىبحير«(290ص«خياشملا

ص؛خياشملاريس)ءايركزيبأنبىبحيءايركزربأر(335ص«خياشملاربس)يغارزلاءايركزيبأنب

.(504صربسلاباتك؛يخامشلا)ليصفنبءايركزنبىحير(59

.319ص؛خياشملاربس_5

.75-72ص«مدقتامِخروملااذهبقلعتياميفرظنا-]6

(299ص؛ءايركزيبأخيرات)هيركساملةيسنرفلاةمجرتلاينو؛60ةفرر؛ةريسلاباتكءابركزربأ7

رهرز351-0صءويسلاباك؛يخامشلا:رطنا«ءايركزربأ:يهرالامسالااذهلةرصتخةغيص

.هسفنردصملاىلعيخامشلادمتعادقو«ءايركزيبأنبءايركزوبأ:هيّمسي

نرمتنارئاكةبرجةريزجانيدوجوملاةغارزّنألاحيأىلعىسننالآبجي؛335ص«خياشملاريس-8
ص؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام)ةقشنملاةيضابإلاةقرفلاكلت,ةّيفْلخلاىلإلصالاب

8-194).
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غيريداويفنكسيناكرار:يتازملايتالّسْولارفعجنبىيحيءايركزوبأ

خيشلاةقلحىلإيمتنيناكوًاليوطشاع.69ةيبرغلاولجآينًاتيبكلميناكثيح

ىلعلازيامناكر1048/440-49ماعلافيفوتيذلا"ركبنبدمحمهللادبعيبأ

دبعيبأنبادمحأسابعلاوبأخيشلانوتنيح«1110/504-11ماعلايفةايحلاديف

نبىيحيءايركزوبأيفوت.©!كاذنآيفهتيبيفميقيناكيذلاركبنبدمحمهللا

باتكنميناثلامسقلافيلأتلبقو«ليلقبخيراتلاكلذدعبيتازملايتالسولارفعج

دنعهتومربخبلعفلابفرعيخرؤملااذهناكذإينالجراولاءايركزيبألةريسلا

.692هلمعفيلأت

هلتناك.ةسوفنلبجنمحجرألاىلعهلصأرار:شيلَذْجَونبىيحيءايركزوبأ

ريسسلااصوصخمولعلاعاونأعيمجاهيفءاملعلاسرديناكوهبةصاخلاهتقلح

خيشلاسوردعباتهناىوسملاعلااذهنع[99]ددحمخيراتيأكلمنالو.ةيضابإلا

يئاطسرفلافلخُييسوفنلاملاعلاخيشناكيذلا؛693ميهاربإنبءايركزىبحييبأ

.ةتفلاهذهلالخاذإشاعدقف.694سداسلانرقلاةياهنوحنشاعيذلا

.ر134ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا9
صءريسلاباتك؛يخامشلا؛(88-87ص(ريسلاباتك«ينايسرلا؛ق115ةقرز؛تاقبط؛يبحرألا090

2-393.

.ر134ةفرر؛«تاقبط«ييحرألا1

هجاتتساليكستيفيللصوتفيكفرعأالو؛322«بربأ.ط]ر93ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركزربأ2

نرقلانملوالافصنلا)ءايركزنبسنويمساقلايبأخيشلااهبثعبةلاسرصرصخبًاضياركذ؛[؟اذه
باك«ءابركزوبأ)ةيراكتلاعوضوملقلعت(؟لردكمربأرادنوميميبألا(رشعيداحلا/سماخلا

5«بويأ.ط]ْر94ةقرر«ةريسلا

.549ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا3
؛تاسارد؛يكسشيفيل:رظنا؛يتاطسرفلا(فلخي)فلخيصرصخب1549ص«ريسلاباتك؛يحاّمشلا4

.74-73ص
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وبأوأ؟ةنمجيونبىحيًاضيأىمسملا:«؟يراوهلانّمجيونبىبحيءايركزوبأ
نملوألافصنلاياطشانناك«ريهشيضابإرار.؟7نمكيونبىيحيءايركز

ماعلايفلفغةيضابإةيخيراترابخأةعومجببسحبيفوت.68سماخلانرقلا

امك700غيريداويف(ةيقرشلاولجا)ولجأةديدميفنكسيناك.7

نمجيومساو.”"ادلبلااذهيفةلميهو؛تسااماتيفتقولاضعبلًاضيأنكس

اننكلونمجيولكشىلعنايحألامظعميفهتنجهتمتتيربربمساوه(نمغيو)
,”05نمُجيو”4نيمجيو؛73نيمجولدبنيمجيو؛”0ةنامجيوةئجهتلااًضيأدحن

:707نمكيواضيأو70نامكيرو

؛7576صءريسسلاباتك«ينايسرلا([370؛بربأ.ط]ر109ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ695

؛[415«يالط.ط]ىف123ةقرر«تاقبط؛نيحرألا؛292ص«خياشملاريس؛8.109145

.405صريسلاباتك«يعاّمشلا

:220224ص؛خياشللاربسم؛148156180183«111«52ص«ريسملاباتك؛ينايسولا_-6

ركذ؛507508«77503-376ص«ربسلاباتك«يخاّمشلا؛963321:327335

.595صءامسأ

.[يالطةعبطفمسرلااذهبدريمل]ر124ةقرر؛تاقبط؛نيحرذلا7

صاهفارغويلبيب؛يكسنلبتوم415-417[1؛يالط.ط)ر124-123ةقرو؛تاقبط«ييحرألا8

.169ص«تاظحالم,يكستيفيل؛(يرارحلانمجديرنبيحيءايركزربأ)2

.327ص«خياشملاريب_-89

-180صءريسلاباتك«ينايسرلا؛[370«بويأ.ط]و109ةقرر؛ةريسسلاباتك«ءايركزربأ-0

.327ص«خياشملاريس؛1

.109ص«ريسلاباتك«ينايسرلا701

.ر109ةقرو«ةريسلاباتك«ءايركزربأ؛«ق123ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا2

.405صءريسلاباتك؛يخاّمشلا3
.595صءاضأركذ4

.52صريسلاباتك«ينايسرلا705

.ر124ةفرو؛«تاقبط«ييحرذلا6
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فرشعسماخلا/عساتلانرقلايفشاعرار:ءايركزنبىيحيءايركزوبأ-[100]

ارظن«ودبيامىلعادجمدقتمرمعنع1469/874ماعلايفيفوتثيحةسوفنلبج

ةنسيفتوتيذلايخامشلايلعنبرماعنكاسيبأخيشلاىلعهسوردأدتباهنال

يذلا؛ةريسلاباتكفلؤميخاّمشلاسابعلايبأةذتاسأدحأناك.2

خويشلاءامدقمجارتيعي)اييغريسلاظفحيناكءايركزابأّنأركذي

708٠(نييضابإلأ

نرقلانميناثلافصنلايفينايسولاهركذرار:ناَّبَعوبأنمحرلادبعديزوبأ

لوهجبوهو؛709(يياوصلا)ييرصلاديعسنبناميمْجسخيشلاصروصخبسداسلا

.0!7هذهانمايأىتحنييرئازجلانيبًالمعتسمنابعمسالازامو.انلبقنمامامت

.واروزرابملاعويضابإٌمامإ:متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأ
عم؛ةيخيراتلاتايطعملاانلحمست.هتفيلخومتسرنبباهولادبعمامإلانباناك

نأودبيو.711871/256و823/208ينسنيبهمكحةدمددحننابءادبأةتباثريغاهنأ

ءادعأنإثيحب«ةبلصسسأىلعةكلمملامئاعدىسرأهناوارهدزمناكهدهع

ةمصاعلاتحبصأو.اهدراوموةلودلاهذهرودلباسحلانوبسحياوناكةيضايإلا

مامإلاةيضابإلاراثآلاربتعت.ةيلامشلاايقيرفأيفةسيئرلاةيراجتلازكارملادحأترهات

.ر124ةفرز«تاقبط«ييحرألا7

.565-66ص«ريسلاباتك«يعخاّمشلا908

.145صريسلاباتك؛ينايسرلا9
.1ص.دلبلالهأءامسأ0

صملا)30-23ص؛ةيخيراترابخأةعومجم«ريغصلانبا:باهولادبعنبحلفأةمامإبقلعتيامنارظنا211

نكامار158-5ص,ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجمهيركسام؛؟(ةمجرتلا)8-91)ر(يبرعلا

ص+ثلاملاءزججلا.ةّيمالسالاةعوسوملالنييمتسأرلالرحةلاقم؛هيسرامج؟هسفنباتكلانمةفلتخم

3.
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نيذلانييمتسرلارئاسنيبزربيهنإىتح؛ةلماشهبشةفرعماذازرابًالاعحلفأ

ةيملعلاتاطاشنلاةرادإيفةعتمدجيناكر«مولعلاةساردلًاعيمجمهسفنااوسرك

[101]ىدعتةدحاوةّيملعتاقلحثالثريديناكهنأينايسولاركذيو«هسفنب

ينالجراولاءايركزوبأركذيو.7ا2هقفلابةثلاثوةيبرعلاةغللابىرخأومالكلاملعب

.73صوصخلاىلعكلفلاوباسحلايّملعيفًادجًاعلضتمناكو.دشرلانسغليي

لإ]هتلاسرو«[هباوجو]حلفأمامإلالزاونيِداَربلاركذيةّيضابإلابتكلانايبنو
نمةلاسريخاّمشلاركذامك؛4!7[نآرقلاقلخبلوقيالنمىلعّدرلايفنيملسملا

ةديبعيبأىلإحلفأنمةلاسرركذدقفركبيبأنبىبحيءايركزوبأامأ.715حلفأ

.77يلدجىوتحماذحلفألافلؤمينايسولاركذياريخأو؛6!7ةسوفنلبجمكاح

وبأركذيو.برغملايفيضايإلارثأللنيمهملاةاورلادحأباهولادبعنبحلفأناكو

ىلإةيضابإلالوخدبىتلعتملارثألاباهولادبعهيبأنعلقنهنأينالجراولاءايركز

اذهعجريو؛دلبلااذهيفاورهظنيذلالئاوألانييضابإلاةمئألابوةيلامشلاايقيرفأ

.59صرَبَسلاباتك؛ينايسرلا212

5ءبريأ.ط]60-171صةينيراتلاءايركزيبأرابخاةعومجم«هيركسام3

جراوخلاءارآ؛يلاطلاراَّمع:ْنيداّربلاّصنرظنار]43مقر(23صءايفارغويليبب؛يكسنيلترم4

.[تادايزلاتفضأهنمر289/2ةّيمالكلا

.119صءريسلاباتك؛,يخاّمشلا5

.[125«بريأ.ط]155ص؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام56

.42ص؛ريسلاباتك؛ينايسرلا7
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حلفألوأباهولادبعلنكيملومتسرنبنمحرلادبعىلإ؛لاحيأىلع«رثألا

.8!7طيسولارودىوس

نرقلاةيادبوحن)ريغصلانباخرؤملارداصمدحأوترهاتنموار:ريشبنبدمحأ
'ل(.2َ حلفأنبدمحمناظقيلايبأيمتسُرلامامإلامكحبقلعتياميف(يداليملارشاعلا

عمةبيطةلصىلعناكهناىوسائيشهنعفرعنال.894/281(719ماعلايفىفوتملا)

.72209ترهاتيفةّيضابإلامالعأنمددع

عطقمنملدتسناننكلو.هنعخيراتيأكلمتالوار:ينتورّبلانيجوينبدمحأ_

يبأرصعةرشابميلييذلارصعلايفشاعهناينايسولل[102]ريسسلاباتكنم

عيبرلايبأدهعةرشابمقبسيذلاو«ركبنبدمحمهللادبعيبأنبدمحأسابعلا

ةرشاعلاةقبطلاىلإيمتنيساّبعلاابأنأامبو.2ينايسولامالسلادبعنبناميلس

فصنلا)ةرشعةيناثلاةقبطلاىلإعيبرلاابأو«"22(سماخلانرقلانميناثلافصنلا)

نيجوينبدمحأنأىلإكشىندأنودريشيكلذّنإف؛223(سداسلانرقلانميناثلا

وه«نيجوي«هدلاومساو.رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألافصلِاٍقشاع

؛ةينيراعلاءايركزيبأرابخأةعومجب؛هيركسام1:42؛«بويأ.ط]قف1ةقرو«ريسلاباك«ءايركزربأ-1718

.3ص

«يمالسالابرغلاراد.ط]113ر109:108:48«4445ص؛ةينيراترابخأةعومجم«ريغصلانبا9

795101].

.اهسفنتاحفصلا«ةيميراترابخأةعومجم؛ريغصلانبا60

.375صربسلاباتك؛يخاّمشلا؛48ص«ريسلاباتك«ينايسرلا21

.171-170ص«تاظحالم,يكستيفيل؛42صافارغويلببب؛يكسنيلبترم2

.69-68صدقتامرظنا723
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ىلإدوعتفْيتوريلاهتبسنامأ.224برغملاييضابإدنعاماعوناعئاشناكيربربمسا

.7؟(ناتوريإوأ)ةيربربلانتورييبةليبقمسا

وديو«هنعخيراوتيأكلمال.يخاّمشلارداصمدحأووار:فسوينبدمحأ_

.ةرصعلاكلذلنيمتنملاخويشلايفركذذإسداسلانرقلايفشاعهنا؛كلذمغر

نبهللادبعخيشلاتاياورلقنيذلايوارلا«فسوينبدمحأسابعلاوبأهلعلو

.727ةبراغملانييضابإلاخويشلانعتنل

يفشاعهنأودييو؛هنعخيراوتيأكلمنال«يضايإوار:ىيحييبأنبيلع-[103]
ءايركزوبأركذذإ«رشعيداحلا/سماخلاوأرشاعلا/عبارلانرقلانميناثلافصنلا

ةيوار«ليلقب1110/504ماعلادعبفرعنامكهمنايذلاهفلؤميف«ينالجراولا

؛3:؟(يغاوزلانيتنسنبليسو)باطخلايبابقلعتتىبحييبأنبيلعاهردصم

نرقلانملوألافصنلايفشاعيذلاوسلبارطنمزرابلايضابإلاخيشلا

.70يساريلاروصنمنبيلعهسفنوهنوكينأنكمملانمو.729عبارلا

ءروبسملاباكيعخامشلا)يسارانيحويبنباحسيروسموباهماًاصخشنيحويبنبدمحأادعفرعت-224

ابأىعديرخآو)0"17صءرويسملاباتك؛يخاّمشلا؛؟حوننبنيحربىعديًاصخشو5ص

ةيربربلانيحوييبةليبقةّمثواذه؛ًاضيامهريغو(390ص؛ريسلاباتك؛يخامشلا)ينرفيلانيحريدمحم

يلاةليبقلاسفنديكأتلابيهو(106/1401ضرالاةروصباتك«لقرحنبا)ةتانزنمعرفيهيلا

.(176ص؛ربسلاباتك)نشربيبينايسرلااهيّمسي
440بسلاباتك«يخاّمشلا(150ص«ريسملاباشك؛«ينايسرلاةيربربلاةليبقلاهذهبقلعتياميفرظنا5

.(101102ص«(ةيبرعلاصنلا)؛كلاسملاباتك«يركبلا:ةيبهرةيضابإةليبقددصبانهنحنر)

0صءريسلاباتك؛يخامشلا-726ِ

.28-7ص؛يلبمضيارظنا«(522ص«وبسلاباك؛يخامشلا7

ةعومجم«هيركسام؛[نيتنيسنبليسرهيفر7؛«بويأ.ط]ر54ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركزوبأ8

.279ص؛ةيحبراتلاءايركزيبأرابخأ

.171ر169ص,تاظحالم,يكستيفيل29
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ٍِقناكهناىوسةددحمخيرارتهنعفرعنالوار:ينسارَبلاروصنمنبيلع-

يفيتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأيضابإلاخرؤملااوقفارنيذلاخويشلادادع

.73!سنوت_يقرش-بونجيف؛يلعنباةعلقىلإةفزنزنمهتلحرف1069/462ماعلا

نبدمحم]هللادبعيبأخيشلابقلعتياربخينالجراولاءايركزوبأهنعىور

.733سماخلانرقلانملوألافصنلايفشاعيذلاريهشلايضابإلاملاعلا,722[ركب

نسارهيونساريبةليبقىلإ(اضيأةنكممْيَّساريِإظفلتلاةقيرط)يساريلاةبسندوعت

.734ةتانزنماعرفتناكيلاةيربربلا

ريغهيفشاعيذلارصعلانعوأهنعءيشيأفرعنالوار:فلخيينإدووادِ

يذلا(سداسلانرقلانم[104]يناثلافصتلا)ينايسوللاقباسنوكينأبجيهنا

يبأنبدمحاسابعلايبأخيشلل(انسرغصاارصاعمراجايلاتو335؟هفلؤمٍِقهركذي

ىدحإيفهركذييذلا؛(سماخلانرقلانميناثلافصنلا)ركبنبدمحمهللادبع

.736هتاياور

صيلبامرطنا-1730

1131ةقرر«تاقبط؛ييحرُألا؟[067؛بريأ.ط]ر108ةفررةربسلاباتك«ءابركزربأ731

.(193438«يالط.ط]

.ى96ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزروبأ132

.31-29ص«مّقتامرطظنا3

تمتثيح116+6ص«ضرالاةروصباكلوحنبا:ًاضيارظنار؛5905-2صءاضأركذ4

.نماروبمسالااذهةثجهت

.92صوسلاباتك؛ينايسرلا35

؛يخاّمشلا؛[443؛يالط.ط]133ةقرر«تاقبط؛يبحرتلا(92ص؛ريسسلاباتك؛ينايسرلا86
.2122ص؛مّقنامرظنادمحأسابعلايبأصرصخب(423صريسلاباتك
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ٍراروخرؤموٌرعاش:ريخلانبدمحمهللادبعيبأنبىيحينب(لفلفاضيأ)لوفلف

اضيأ)ةنالغويفنكسيناكو.777سماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاعيضايإ

339ىساجنُييبىلإلصألابيمتيناك78٠(غيريداوٍِقةيلاحلاةنلرواهنالغو

اعرفنولكشياوناكنيذلاروُسَزيبىلإرخآردصمبسحبو740ةنانزنمعرف

هذهنمريبكمسقنيودتيفمهاسريسلاورابخأللوارلوفلفو.741ةتانزنمرخآ
.742تاياورلا

حونيبأنعتامولعمينالجراولاءايركزوبأهلنيديرار:جوجمرونبنسح
ةيضابإلاةيربربلالئابقلااهبتماقيلاةماعلاةضافتنالاءاسؤردحأ«ليغنزنبديعس

ناكهنأوديو.”4ةرشاعلا/عبارلانرقلافصتنموحنتعلدنالاونييمطافلادض

.هنميناثلامسقلايفعبارلانرقلافصتنموحنشيعيناكهنايأ«حونيبألارصاعم

يفنطوتسيناكوةسوفننمعرفنمهنأ؛ديحولاهمجرتموهو«ءايركزوبأركذيو

يربربمساوه«جوحبرو؛هدلاومساو[105].”*ةديرجلادالبيفةرارطنقةنيدم

.42ص«ايفارغويلبيب,يكسنيلبتوم؛[451-53«يالط.ط]ر136ص«تاقبط«ييحرألا7

ق136ةقرر.تاقبط؛ييحرألا3ءبوبأ.ط]ر110ةقرر؛ةريسسلاباتك«ءايركزوبأ_-8

.429ص«ريسلاباتك«يحامشلا؛[452«يالط.ط]

.475صريسلاباتك؛يخاّمشلا9

نساكنايأرقننابجيثيح)106ص«ضرالاةروصباتك«لقوحنبا(595-592صءامسأركذ_0

.(سناكنابنًمالدب

.595-592صامسأركذ41

ر136ف126ةقرر؛تاقبط«نيحرألا؛[373«بويأ.ط]110ةقرو؛ةريسلاباتك.ءايركزوبأ42

.429صءريسلاباتك؛يخامشلا؛288ص؛خياشملاربس؛(423451ءيالط.ط]

يّطْفتليغنزنبحونيبأرابخأو206-207«بريأ.ط]ىف60ةقرر«ةريسلاباتك«ىايركزروبأ3

.301صةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام؛[196-239تاحفصلا

.301ص+ةهخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام44
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ءامسأنمددعيفاضيأدوجوملاو(رواوأ)“راو”وهولوألا:نيرصنعنمفلأتي
امأ745“نبا”وديبامىلعيعي«ىرخألاةميدقلاةيربربلالئابقلاوتايصخشلا

لازاميذلاجوحبركذملاملعلامسابهلباقأنأيسفنيلوستف“جوحب”يأ«يناثلا

.74هذهانمايأىتحرئازجلايفًاعئاش

ًُ-.ب.و١©

فنييمتسرلاةمئألانعةيخيراترابخأةعرومجببحاصوخرؤم:ريغصلانبا-

نإذإءايضابإسيلهنامغرءاذهانلودجيفهلمشننأيرورضلانمانيأرو.ترهات

.ايقيرفألامشيضابإنعانتلصوةقيثومدقأهذهانمايأىتحربتعيلازامهَفلؤم

نييضابإلانيخروؤملالبقنمادجةردقمريغصلانبالةينخيراتلارابخألاةعومجبتناك

سابعلاوبأويداربلامساقلاوبألضفلاوبأامهو؛«مهنمنانثاماقوبرغملايف

يضابإهامريغصلانباروعشنكيملو.”4ةاهنمةريثكعطاقملقنب؛يخامشلا

١ب..ََِ.ِء-1-.
يذلاةيضابإللداضملاحيرصتلانممغرلابايئادعنييمتسرلاهاحباصوصخوترهات

نمرثكأيفةيولعلاهلويمرهظتواماعونايعيشهسفنوهناكو.74ةهفلؤميفهنلعأ

يحيفترهاتيفاناكدكلمبهبابشيفناك.749هرابخأةعومجبنمعطقم

.138ر4546ص«تاسارد؛يكستيفل:ةلأسملاهذهصرصخبرظنا-174

.258ص.دلبلالهأءاسأ6

؛1920194221222صءريسسلاباتك«يخاّمشلا؛4546صءايفارغويلببب,يكسنيليترم_-7

.69ص.ةيضايإةينيراترابخأةعومجم؛يكستيفيل؛536263

برغلاراد.ط]64ص«(ةمجّرتلا)10ص«(يبرعلاصللا)؛«ةينيراترابخأةعومجمءريغصلانبا48

13«يمالصالا

641081126ص«(ةمجرتلا)104459ص«(يبرعلاصنلا)؛ةينيراترابخأةعومجمريغصلانبا47

رابخأةعومجم؛هيركسامرظنا)ينالحرارلاركبيبانبيحيءايركزربأيضابإلاخروملاهلوقبامكيلا

([169ص«يبرعلاليعامجإقيقحتب«يمالسإلابرغلاراد.ط]218-217ص«ةيميراتلاءايركزيأ

ريرحتليبيرقتلاخيراتلانمطقفنينسةتسدعبكلذر(م6ماعلاِِلترهاتلةعيشلادرجرنع

ترهاتلاهقيرطْنذخأ(يعيشلاهللادبعربأ-)يناّجحلانإمث”:ةيخيراتلاريغصلانبارابخأةعرمجب
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تحتنمزلانمةزتفشاع.75!يحلااذه[106]دجسمىلعددرتيناكو750هنداهرلا

يبأمامإلامكحتحتشاعامك«ةليوطةدمكلميذلا7؟ةناظقيلايبأمامإلامكح

902/290ماعلايلاوح«ةيخيراتلاهرابخأةعومجبمريغصلانبابتكهدهعنو«7؟3متاح

ةسارد”وأايسايسهنمرثكاايصصقاحيراتريغصلانبافلؤمربثعي754.٠حجرألاىلع

.7؟؟قحب(1:0)2400و10)ركذيامك«“هتايحيفةيضابإلاترهاتنعةيداحأ

اهمظعمو«ترهاتمالعأنمٍددعنعةذوحأملاتاياورلاتناكفهرداصممهأاَمأ

نباركذيالو.ة؟ةدادجألانعةّيلئاعديناسأبنايحألامظعميفتيور؛ةيضايإ

.757ريشبنبدمحأهمساصخشمهنيبنمزربيودناميفالإهتاورءامسأريغصلا

ةليلقليصافتىوسكلمنال؛خرؤم:(رمعنبمالسنباوأ)رمعنبمالسنبا
نمزلانمهتفنكس758٠برغملاٍِقفورعمخرؤملوأوهيذلالاعلااذهنع

هرّقلتوةّبِرَفَصلانماهبنموةّيلصارلاوةعيشلاونيفلاخملانماهلهأهوجوهيلإجرحخاهنمبرقبناكاملف
نيهرتومهتفأشلاصتتسابهورمأونييمتسرلاعيمجىلعمهسفنأنمنوعلاهردعررةرامإلاهيلإاوكشر

نت.مهتكوش

راد.ط1111-110ص؛(ةمجّرتلا)«46ص؛(يبرعلاصنلا)؛ةيخيراترابخأةعومجم(ربغصلانبا750

.[97117؛«يمالسالابرغلا

.124ص؛(ةمجرتلا)«57ص«(يبرعلاصنلا)؛ةينيراترابخأةعومجمءريغصلانبا751

.110ص؛(ةمجرتلا)؛46ص؛«(يبرعلاصنلا)؛ةيحيراترابخأةءومجمءريغصلانبا2

.127-32ص«(ةمجرتلا)59-62ص«(يبرعلاصنلا)؛ةينيراترابخأةعومجم«ريغصلانبا3

.4ص«ةيخيراترابخأةعومجم«ريغصلانبا-1254

خرؤمريغصلانبا”:هنعةدّيحةسارديضاقلادادرلو](5-4ص«ةيخيراترابخأةعومجم,ريغصلانبا35

.[37-58ص((1977يام)45(رئازجلا)ةلاصألاةلجم«“ةّيمتسرلاةلودلا

قا8890ق7ق6يكق2ت634652379صةبعراترابخأةعومجمريفغصلانبا6

.0119122ل15ل114ل410406

:هفنصموريضصلانبابقلعتياميفاضيارظنا108109113ص؛ةيخيراترابخأةعومجمريغصلانبا7
30-35صءايفارغويلبي؛يكسنيليترم3١-2صةيخيراترابخأةعومجءريغصلانبا
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امناكهنأاضيأفرعنو.7؟9ةيبونجلاسنوتيقرزوتيف(854/240-55ماعلاوحن)

فلؤمبحاصوهرمعنبامالسنباو.873/260760ماعلايفةايحلاديقىلعلاز

ةرفاورتافطتقمانلمدقيخاّمشلانكلوءانلصيملايقيرفألامشييضابإنعيخيرات

ىلع«هناونعفرعناليذلاباتكلااذهدمتعادقو.70اريسلاباتكهفنصمفهنم

حلاص[107]يبأهرصاعملاثمأ«نييقيرفألامشلاةيضابإلاخويشنعةيورملاراثآلا

رصننباثافنوأ؛854/240-55(702ماعلايفرزوتيفهبىقتلا)يسوفنلا

فنصِمٍقةلوقنملاتافطتقملالوانتتو.764يناهَّرلاليكونبناميلسوأ؛75يسوفنلا

نييضابإلاةمئألاخيراتو؛76؟ةسوفنلبجىلإمالسإلالوخدعيضاوم«يخاّمشلا

تاقالعو؛”07يزورلملامتاحوبأو366يرفامعملاباطخلاوبأ:برغملاٍِقلئاوألا

لوانتتو؛788باهرولادبعةمامإتحنقرشملايفنيدلايفمهناوخإبترهاتيبضايإ

اذهيمسيرمعنبامالسنبافنصمنمتافطتقملادحاولعفلابذايضايإلاهتامتناناكشةمثسيل8

.(133صءريسلاباتك؛يخاّمشلا)“انترعدلهأ”بنيضابإلافلما

.142ص«ربسلاباتك؛يخامشلا9

.261ص«وبسلاباك؛يحخاّمشلا0

دقر]134135142143161162260261262-133ءريسسلاباتك«يحاّمشلا61

«برقعينبملاسخيشلاوسترافشرنريفقيقحتب؛نيدلاعلارشومالسإلاءدبهيفباتك:نارنعبردص
ترربب/نداسي33مقر؛ةّيئاملألانيقرشتسملاةّعمجنعةرداصلاةّمالسإلاتارشنلاةسلسلس

م64

.صمادقتامرظناةيصخشلاهذهبقلعتيامين142صءريسلاباتك؛يخامشلا2

.118ص؛يليامرظنارصننبثافنبقلعتياميف1صءريسلاباتك؛يخامشلا3

.انلةبسنلابامامتةلوهجبةيصخشلاهذه135ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا4

.142صءربسلاباتك؛يحاّمشلا5

.143«133صءريسلاباتك؛يخاّمشلا6

.135+134صءريسلاباتك؛يخامشلا67

.161صءريسلاباتك؛يخاّمشلا8
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ىطسولاسنوتيفوناوريقلايفنيقومرملاةيضابإلامالعأنمًاددعكلذك
دعببحهنأودبيو«رمعنبامالسنبافنصمفيلأتخيراتلهجنو.709ةيقرشلاو

اهركذىلاتافطتقملايفهركذمتخيراترخآوهو«ليلقب873/260-74ماعلا

ض.770يحامشلا

فلخينبناميلسعيبرلايبأخيشللارصاعمناك«””اوار:ميهاربإيبأنبميهاربإ
نبدووادناميلسيبأخيشلاةافودعبايحيقبو1آ72018/471ةنسىفوتملا)يتازملا

.”*رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناشلافصنلايفشاعيذلا773فسوييبأ

يمْحَّدلايتازملاكلامنبفلخينبميهاريإنبميهاربإقحساوبأهسفنوههناودييو

كلامنبفلخينبنيمادوكطمميهاربإيبأنبميهاربإًاضيأىمسملا)77؟ينامرْعتلا

ميهاربإاضيأرأ277يمجدلاميهاربإيبأنبميهاربإوأ؛776ينامرغلايتازملايمجّدلا

(08ه021)جمانربريرحتباوماقنيذلاةينامثلانيفلؤملا0]دحأ؛(77؟يمجدلانبا

.262-260صءريسلاباتك«يحاّمشلا9

ةدابع؛73ص؛ةيضايإةيخيراترابخأةعومجم؛يكستفيل:ًاضيارظن'رمعنبامالسنباصرصخب0
.28ص«تاسارد؛167-196ص«شبكلا

؛309ص؛ءايركزيبأخيرات«هيركسام؛[210«بريأ.ط]62ةفرر.ةريسلاباتك«ءايركزربأ771

باتك؛,يخاّمشلا؛[428439(413«يالط.ط]ر132رز124-ىق122ةقرر«تاقبط«نيحرُدلا

.353صءريسلا

ةقرر؛تاقبط؛نييحرأدلا؛([375(275«بويأ.ط]و111و81ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزوبآ2

.[428ءيالط.ط]زقر8

.(439«يالط.ط)و132ةفرر؛تاقبط«نيحرألا3

.171ر169ص«تاظحالم؛يكستيفيل؛42ص.ايفارغويلبيب؛يكستيليتوم7174

.330ص«خياشملاريم_5

.118صءريسلاباتك؛ينايسرلا6

.309ص؛خياشملابس_7

.324ص«خياشملابس8
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يفنكس.779خايشألاناويدرأةبازعلاباتكمساتحتفورعملايضايإلابهذملا

رابخألاتاعومجبهلنيدتو.789سوطامابنيتيفًالزنمكلميناكثيحغيريداو

حونيبأريهشلايضابإلاخيشلاةماقإبقلعتيبيرغربخيبرغملايفةيضابإلاةيخيراتلا

يف«نييمطافلادضةيبهولاةيضابإلاةروشثللءامدقلاةداقلادحأ«ليغنزنبديعس

اذهرارقتسالبقو968/358ماعدعبّزعملاميمتيبأدنعيمطافلاطالبلاتونحسلا

ناكيذلاملاعلااذهنعريثكلافرعنالو.78!داليملل972ماعيقرصمينريمألا

.782يخامشللريسلاباتكبسحب1069/462ماعلاوحنةايحلاديقىلعلازيام

ةمجدةليبقىلإيمجدلاةبسنعجرتو.783سباقةنيدمةرمرازهنأو«يسنوتلايقرشلا

بجيفينامرغلاوىنامرغتلاةبسنامأ.784ةتازمنمعرفيهوةيريربلا(ةمغد)

ةيربربةلحملنافلتخمنامساامهونامرغونامرغتةيربربلانكامألاءامسأباهطبر

.ةيرقيأ"نمرغإ":عمجلا“مرغأ»ةملكلنادوعي«ةدحاو

شاعيذلارصعلانعالوهلصأنعاعيشفرعنالكرار:نّمجيوينبميهاربإ

يذلا(سداسلانرقلانميناثلافصنلا)ينايسولارصعلًاقباسناكهناىوس؛هيف

.309ص«خياشملاريس_9
.324ر309ص«خياشملاريب_0

درير(210ص؛«(بربأ)؛224ص«(يبرعلا)]309ص؛ةيحيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام78

نمًالدبليفنزنبديعس:مسرببرأدنعحونيبأمسادرياميف«ميهاربإنبميهاربإ:امهيلكيفمسالا
.353صءريسلاباتك؛يحاّمشلا![ليغنز
.418419صءريسلاباتك؛يحخاّمشلا2

.ر56 ذ55ةقرر«تاقبط؛ييحرألا3

.322/1«ريربلاخيرات«نردلخنبا4

.508صريسلاباتك؛يخامشلا85
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يذلا«يراوحلانمجيونبىيحيءايركزيبأقيقشوهلهف.796هفنصميفهركذي

؟”:سماخلانرقلانملوألافصنلايفشاع

رابخألاتاعومجبيفركذ«رارويقتخيش:يفَّرَنزلاروّمَزنبميهاربإ]109[ 
نب(دومحم)دمحمهللادبعيبأخيشلانعهاورربخلةميدقلاةيضابإلاةيخيراتلا

وبأهنعربخلااذهىورو؛ةسوفنلبجيفناليدبايفهبىقتلايذلايسوفنلاناميلس

نرقلانميناثلافصنلايفاطشانناكهناودب.798يفوسلاةفيلخنبنامثعورمع

دمحمهللادبعابأيأ؛«هيرصاعمدحأّنإذإ.سداسلانرقلاةيادبينوسماخلا

نرقلانملوألافصنلا)ةعساتلاةقبطلاىلإيمتنييسوفنلاناميلسنب(دومحم)

نرقلانملوألافصنلايفشاعدقفورمعوبأرخآلاهرصاعمامأ799(سماخلا

يلا؛ةيربربلاةفزنزةليبقديلاومنمناكهناىلإيفزنزلاةبسنلدتو.799سداسلا

.ةسوفنلبجنماييرقيأ,39!سنوتيقرش-بونجيفنكسياهنممسقناك

دنعزومريمسربدرو؛خياشملاريسيفرومزلكشىلعدرييذلاهدلاومساو

ىضماميفناكيربربمساوهو.حضاوفيحصتوهو؛يخاّمشلاوَييِحرُدلا

ملعمساكهذهانمايأىتحًاعئاشلازامو79ةةليبقوأملعمساكلامعتسالاريثك

.793رئازجلايف

.318صءريسلاباتك«ينايسولا6
99ص«مّدقتامرظنا7

لبناليدباهيفسيلر:418«يالط.ط]ىف124ةقرر؛تاقبط«نيحرألا؛217ص«خياشملاريس_8

.407ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا؛[سررش

.169ص«تاظحالم,يكستيفيل42ص.ايفارغويلببب؛يكسنيليتوم9

.38-7ص؛مدقتامرظنا0

7ص؛ىطسولانورقلاٍِلسنوِتٍلنويضابإلا؛يكستيفيل؛0161419صوسلاباك«يعاّمشلا1721

.رمزونب:274؛226؛170/1؛حلاصنبارمز:126/2ءربربلاخيرات«نردلخنبا2

.رومز:385ص.دلبلالهأءامسأ93
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.74ّينللادمحمنبهللادبع[دمحميبأ]خيشلانعةاوّرلادحأ:فسوينبىسيع

اذإميلستلابجيف؛79؟سماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاعريخألااذهناامبو

نرقلاةيادبونرقلاكلذةياهنوحناطشانناكفسوينبىسيعهذيملتنأب

.سداسلا

خيشلابقلعتتةياوريفءايركزوبأهركذ«وار:ءايركزيبأنبليعامسإ-]

رغصاوهلارصاعمءايركزيبأنبليعامسإناكيذلاركبنبدمحمهللادبعيبأ

«سماخلانرقلانملوألافصنلِاٍقشاعريخألاخيشلااذهنأاعو.796هنمانس

نرقلاطساوأوحناطشانناكءايركزيبأنبليعامسإنأاذإحجرملانمودي

صخشىلإةتانزةليبقيفةدولوملاةيضابإلاتايصخشلابةمئاقلاريشتو.هسفن

نحنيذلايوارلاهسفنوههناودبي797نايبيعنمءايركزنبليعامسإىعدي
.هددصب

ناكهنأكلذعمفرعناننكلوهنعخيراتيأكلمنال«رار:دونكمنبمساق

رغصاناكو(يتازملا)ينويدملافلخينبديعسحونيبأيضايإلاخيشللارصاعم

799يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأهنعلقنو.798بازلادالبىلإهقفاروهنمانس

؛ة00عبارلانرقلانميناثلافصنلايفشاعفلخينبديعسحوفابأنأامو.ةياور

.531532صريسلاباتك؛يخاّمشلا4

.51-50ص«مّدقتامرظنا5

.و107«ق106ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ6
.595-592صامأركذ7

«بويأ.ط]؛(ينردملافلخينبديعسربا:ًأطخدجنثيح)ل7ةقرو؛ةريسلاباكءايركزربأ8

نبا:رظنا؛ةتازمةليبقنمعرفلكشتةنودمةليبقتناكر(503ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا5

.232/1ءربوبلاخيرات«نردلح

:[درتكم:هيفو[00«بريأ.ط]زر86ةقروةريسلاباتك«ءايركزوبأ1799ِ

.63-2ص«مذقتامرطنا00
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نأضرتفننأانيلعف471/9011078ماعلايفيفوتيتازملافلخينبناميلسمعيبرلاابأو

يداحلا/سماخلانرقلانمىلوألارشعلاتاونسلايفاطشانناكدونكمنبمساق

ٍِقدرو502ءايركزىبألةريسلاباتكٍِقدوتكموأدونكم:هدلاومساو.رشع

ملعمساوهدودكمفءاطخاذهنأودبيو؟0ةدونكملكشبيخامشلافنصم

.904ديجفورعميربرب(ةليبقمسااضيأو)
.ِِ“.:.ها"2ٍْء

يباةينكهمساىلإيخامشلافيضيرار:يتاردسلاهلل١دبعيبأنببوبحتّ

هسفنوههناودبيو.805“ةينكهلظفحامل”:ةنامأبفرتعي[111]هنكلو«نايفس

ضعبءامسأركذفنصميفهركذدرويذلايوازنبهللادبعيبأنببوبع

ناكو«ةيربربلاةتاردسةليبقديلاومنمةيضابإلامالعأنمٍدحاوكةيبهولاخيشلا

نرقلانملوألافصنلايفحجرألاىلعشاع.80نالجراويفماكحألامامإهدلاو

رابخألاوخرؤمامهعضينيذللا؟ةركبنبدمحمهللادبعيبأخيشللو807يتازملا

.ة09(سماخحلانرقلانملوألافصنلا)ةعساتلاةقبطلايفةيخيراتلا

.75-72صمّدقتامرظنا801

.[0335؛«بوبأ.ط]ر86ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ002

.503صربسلاباتك؛يخاّمشلا083

.دوكطموهمسالااذهلرخآلكشكانه112-111ص«دهاشم؛هيساب4

..5ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا-805

.596-595صىامأركذ6

:ربسسلاباتك؛يخاّمشلا؛[367«بويأ.ط]ى108«ق90ةقرر؛ةريسسلاباتك«ءايركزوبأ-7

.495ص

ىف53ةقرر«تاقبط«ييحرألا؛(268«بوبيأ.ط]ىف78ةقرر«ةريسسلاباتك؛ءايركزربأ08

.[187-88«يالط.ط]

.171ر169ص«تاظحالم؛يكسنيفيل(42ص.ايفارغويلبيب,يكسنيلتوم9
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ديلاومنمهناىلإهتبسنريشنت؟ريسبتاكوخرؤم:يروطغبلادمحمنبنارقم-

خيراوتانصقنتو.0!8ةسوفنلبجنميبرغلامسقلايف(ةروطقباضيأ)ةروطغبةيرق

نميضابإلافلؤملا)ينورابلاىسومنبءايركزنبدمحمركذيو؛هتايحنعةددحم
سوردعباتورشعيناثلا/سداسلانرقلايفشاعهنأ8!!(رشعسداسلا/رشاعلانرقلا

دبعدمحموبأو«ينوانجلاقيفوتىيحيوبأ:امهرصعلاكلذفنيزرابنييضايإنيملاع

ريسلاوخيراتلاٍِقاعلضتمحبصأامناعرسو؛812يلودجملادوكلصميبدمحمنبهللا

لمعلاىهنأصوصخلااذهففنصمهلو.بلقرهظنعاهظفحيناكيلاةيضابإلا

دمحميبأدنعهماقملالخ1203رياني-1202ربمسيد/599يناثلاعيبررهشيفهيلع

.4!8ةسوفنلبجقرشيف«وداجةنيدمضابرأنمنوانجايفةا3دمحمنبهللادبع

815ةسوفنخياشموريسباتك121]:ةددعتمءاممسأتحتفرعياذههفنصمناك

ريسلاباتك؛ق1ةريسلاباتك8ا7ةسوفنخياشمرجس816ةسوفنخايشأريسباتك

وأ822ةسوفنريس(82!لبخلاريسباتك«520ةسوفنريسباتك«819ةسوفنخياشمل

.69-68ص«تاسارد.يكستيفيل:رظناةلحملاهذهبقلعتياميف-810

.578ص1قحلم«ريسلاباتك؛يحاّمشلا801
.548صريسلاباتكيخاّمشلا182

.548ص«خياشملاريس_3

:ناكملااذهبقلعتياميفرظنا«(ةيبرعلاب)نوانجو(ةيربربلاب)نراشحإ:يهةدلبلاهذهلةيلاحلاءامسألا4

.96-4ص؛تاسارد؛يكستيفيل

.143ص«خياشملاريس85

.144ص«خياشملاريس_6

.167ص«خياشملاريس_717

.170206231ص؛خياشملارب_8

.167ص«خياشملاريس_9

.160165ص«خياشملاربس0

.122ص«خياشملاريس_21
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نبهللادبعدمحميبأتاّيورمىلعًاصوصخدمتعيوهو.ةطاسبلكب8ةةريسلا
اهدروأيلاتافطتقملالالخنمالإهفرعتالوفنصلملااذهانلصيلو.؟ةهدمحم

هفنصمنم(ريخألامسسقلانمعطاقمضعبكلذكو)سيئرلامسقلايفيخاّمشلا
دحأاهبتكاماعونةميدقةطوطخمةخسنكلميخامشلاناكو.82؟ريسملاباتك

ناكزيممخسانوزرابملاعوهو؛يخاّمشلازعلايبأنبىبحيءايركزوبأهفالسأ
.1304/704826ماعلايلاوحًاطشان

همبسأجردا,827هقفلاٍِقفنلصُمفْلْؤماضيأوه:يروطغبلادمحمنبنارقم

[113].528عساتلا/ثلاثلانرقلاةيادبىلإعجريةيضابإلاراثآللدنسميفايوارهتفصب

.172174182202ص«خياشملاريس_2

؛196197208209210211ل17980ل78ل77ل76ل75ل74غياغلارس_93

2+213215214217218219224227228229231232235237

9->240241243244245251253255276279285287292293

6+299301300302303304307308309310312313315318

1322325326328330332333334335336337338343344

57

.548ص«خياشملاربب_4

ركذيالثيح542545546(537صينةدراولاتاداهشتسالاضعبًاضيافيضننابجي_-5

ىرحالابرا)مساركذذبلب«تافطتقمهنعيطعيامدنعهددصبنحنيذلافنصملااذهنارنعيحاّمشلا

.يررطغبلا:هفلؤم(ةبسن

ةبسنلابًاضبارظنا؛63ص؛ةيضابإةينيراترابخأةعومجم؛يكستيفيل167ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا6
رابخأةعومجم,يكستيفيل1465ص؛دهاشم«هيساب؛ةسوفنخياشمريسباتكهفنصملريروطخغبلل

؛15ص؛تاسارد؛157ص؛تاظحالم؛75-74ص«ةيضابإةينيرات
ةديفعلايلقاننمةسيئرلاةعومجملاىلإيررطغبلادمحمنبنيرقميمتني548ص«ريسلاباتك«يحاّمشلا827

.(131-127ص«ةيضابإلاةديقعلاولقانءازرراليبرركرظنا)ةيضابإلا

.212213542صريسلاباتك؛يحاّمشلا8
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شوقنلايفادجعئاشمساوهوسوديركمنمقتشمهناودبيف؛نارقممساامأ
“رقم”يربربلارذجلانمهرودبذوخأموهو«ةيلامشلاايقيرفأيفةميدقلاةينيتاللا

.ريبك:يأ(ةسوفنلبجيفةيرصعلاةيلحملاةجهللايفامك)

وحنحجرألاىلعشاع؛يضابإملاعررار:يتالسّولاينفلادبعنبروصنملا
نبدمحمهللادبعيبأخيشللًارصاعمناكذإ.رشعيداحلا/سماخلانرقلافصتنم

سابعلايبأنيخيشللكلذكوسماخلانرقلانملوألافصنلايفشاعيذلاركب
يناثلافصنلايفاشاعنيذللاريخلانبنّسكامدمحميبأوركبنبدمحمنبدمحأ

:نيخيشلاةتازمةليبقديلاومنيبةيضابإلامالعألاةمئاقركذتو.829هسفننرقلانم

يداريفزولجأةنيدمىلإلصألابيمتنيامهالكرييغلادبعوغلادبعنبروصنم
لبجخلدوعتفيِتالَسّرلاةبسناّمأ.هدلاووانيوارامهناودبيو830“تّضامأأنم”«(خير

ةنيدمبرغىلإ؛مادقإلاىلعًاريسمويةفاسمىلعنئاكلبجوهو؛تالسو

نٍمنطبنمداليمللرشعيداحلاورشاعلانينرقلايفالوهمناكوناوريقلا

هنباويغلادبعهيفشاعناكممسادبالوهف؛“تشاموا”لةبسنلابامأ.831ةتازم

نمرتموليكرشعةتسدعبىلع«بازميفشماةحاودوصقملاله.تقولاضعبل
؟ةركلمب

هللادبعيبأبقلعتباميف؛392ص؛ريسلاباتك؛يخاّمشلا؛ل
؛20ص«مّدقتامرظناءريخلانبنسكامدمحميبأرركبنبدمحمنبدمحأسابعلايبآرركبنبدمحم
.5455صر12931
.592-591ص.دلبلالهأءامسأ:رطننا0

.198199ص«شبكلاةدابع,يكستيفيل31
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نونجحلاصيبأنعاربخينايسولاهلركذرار:يجوناملالالمنبروصنم

ىوسهنعائيشفرعنال.ة32(رشاعلا/عبارلانرقلانملوألافصنلا)ينالجراولا

نرقلانمينادلافصنلالبقيأرّيسلايفهفنصمينايسولافيلأتلبقشاعهنأ

يربربلاملعلامسابءادجةردانيهو«يجوناملاةبسنةلباقمبجيو[114].سداسلا

ةفيلخمأيهغيريداونمةيقتةيضايإةأرمامسايفًاضيأاهدجنو؛833جونام
:334ةيجونملا

ينايسولاهركذ.ةددحمخيراوتهنعكلمثالىئار:بوقعينبىسومنبروصنملاِ

يفنوميموبأهمساخيشنعربخردصمهناىلع(سداسلانرقلانميناثلافصنلا)

نأ«هلقانمساركذينأنودربخلادرسديعييذلاييجردلاركذيو.835ةسوفنلبج

نرقلانملوألافصنلاٍِقشيعيناكيذلالاطيجإنبنوميموبأوهدوصقملا

اميفشيعيناكبوقعينبىسومنبروصنمابأنأىلإريشيان.536عساتلا/ثلاثلا

.داليمللرشعيناثلاوعساتلانينرقلانيب

ىورهنافرعتاننأريغ.ةددعخيراوتهنعكلمتالوار:ينيواصلانّسكوصرمِ

ىسرموبأ)فسوينبىسيعخيشلانعةرشابمبرغملاييضابإبةقلعتملاراثآلا

دمحمنبهللادبعخيشلانعهرودباهاوريذلا؛87(ينويدملافسوينبىسيع

؛تاظحالم.يكستيفيل:ًاضيارظنانونححلاصيبأبقلعتياميفر؛143صءريسلاباتك«ينايسرلا2

.171ر169ص

.117-116ص«يليامرطنا_-3

.225ص«خياشملاريس-834

.17صربسلاباتك.ينايسرلا5

ص«تاسارد.يكستيفيل:ًاضيارظنار؛[294-96«يالط.ط]ر84ىف83ةقرز«تاقبط؛ييحرذلا0836

©0.اهريغر3
.62-61ص؛يلبامرظناةيصخشلاهذهصروصخب-837
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نيب[داوجرهظىلع]القنتمينللاشاعدقو.98(تنلنبهللادبعدمحموبأ)ينللا

اذهقحالرصعىلإيمتنينسكوصرمنافاذهىلعو؛339سداسلاوسماخلانيئرقلا

سداسلانرقلايفاوشاعنيذلانيزرابلانيضابإلانيبيخاّمشلاهركذيو.خيراتلا

وصرممسالةبسنلابامأ.عباسلانرقلاو (؟«كلذكةنكممنسكوصرمةظفل)نسك

يناثلامسقلا[115]دريو"نسا"و“"كوصرم"يأ«نيفلتخمنيرصنعنمفلأتيوهف
اذهنملوألامسقلاامأ.ة*!نايحألاضعبيفًادجةميدقةيربربملعءامسأةدعيف

نمهنافكلذىلعةوالعقوزرميبرعلاملعلامسانعةيربربةغيصهلعلف«مسالا

سفنىلإنايمتنينسكوسرييربربلاملعلامساونسكوصرممسانوكينأنكمملا
ىلعف.ةميدقلاةيربربلاءامسألاردنأنموهنسكوصرمنأًاضيأفيضنل.843ةلئاعلا

رابخألاتاعومجبيفةدوجوملاوءامسألابةقلعتملاةرفاولاداوملاناف«لاثملاليبس

نبسنويٍيعأ«مسالااذهبةدحاوٍةيصخشىوسفرعتالةيقيرفألامشلةيخيراتلا

.843ةيربربلاةتازمةليبقنمنسكوصرم

مالعأنيبييجردلاهذع«يضابٍإرار:ينايسولانتسروزنبيدرمنبنوميه-

ةليبقىلإلصألابيمتنيناك.844(سماخلانرقلانملوألافصنلا)ةعساتلاةقبطلا

.532-531صويسلاباتك؛يعاّمشلا8

.50-51ص«مدقتامرظنا«ثْثب

:لكشبءالسسالاطبضثيح(64ص.اهفارغويلبب)يكسيليتوماهحرتفايلانسكعسرمةظففلذبحالز08
.ئطاخطبضوهر(110ص؛دهاشم)هيسابحاراوهر؛ييرسلانساكرسرم

.112-109صءدهاشم.هيساب_41

.61-59ص«مّدقتامرظنا؛نسكوسرينبىسيعىسوميبألوح-3

.[346«بوبأ.ط]ق110ةعرو؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ_3
؛تاظحالم,يكستيفبل؛(395-99«يالط.ط]ر118«ر117«ى116ةقرر«تاقبط؛ييحرألا4

.169ص
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بسحبناك.84؟هتبسنكلذىلعلدتامك(ةتانزنمنطب)ةيربربلانايسريب

ة47ديرجلادالبيفةيمهأتاذريغةلحميهر؛5*8ةمونكديلاومنمةيضابإلارداصملا

نمةعومجمةيضابإلاةيخيراتلارابخألابتكهنعلقنتو.ةرواجملا84ةةّمحلاةنيدميفوأ

لازامو.849يراوهلامكَحُمنبدوهريهشلايضابإلايضاقلانعربخاهنيبرابخألا

بتكدقف«نوميمدجمسالةبسنلابامأ.8؟0نيرئازجلانيباعئاشيدومحمسا

هناكوودبي٠ة5؟2يحامشلالبقنمنتزروزوة؟!ييجردلالبقنمنتسروزلكشب

.يربربلصانم

ارصاعمناكوينالجراولاءايركزيبأرداصمدحأ؛«رار:يتازملاةيطعنبدمحم

ءايركزنبىسومنارمعيبأخيشللاليمزوءانسرغصأءارصاعمناكامك؛(هل

فصنلايفاطشانناكهنااذإوديب.ة53(سماخلانرقلانملوألافصتلا)يتازملا

رداصملابسحبيهونَنْرَمْزُيديلاومنموهو.رشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلا

.أطخةيصخشلاهذهةبسنتطبض177ص؛خياشملاريسلز595-592صءامسأركذ845

بسلاباتك؛يخاّمشلا؛[395؛يالط.ط]ىق116ةفرر؛«تاقبط؛ييحرذلا(177ص«خياشملاريس_46

.394ص

.9صتاظحالم؛,يكستيفيل:رظطنا.ةمونكبقلعتياميق847

.177ص«خياشملاريس_48

«ييجرُذلا7ص«خياشلملاريص؟60؛«بويأ.ط]قل5ةفروةريبسلاباك«ءايركزوبأفز

؛يكستيفيل395صءربسسلاباتك؛يخاّمشلا؛[398«يالط.ط]ر118«ىر117ةقرر؛تاقبط

.161ص«تاظحالم

ةيدوم>ر(ثنوؤم)هدوم“دومح:لثمةيبرقءامحسألامعتسًااضيامتيثيح+«18]ص«دلبلالهأءايسأ0

[روكذلاىلعقلطتامك.هسفنعضرملال(ثنزم)
.(395«يالط.ط]ق116ةفرر؛«تاقبط؛ييحرألا31

.394صريسلاباتك؛يخاّمدلا2

نبىسرومنارمِعيبأبنىلعتياميف45؛بوبيأ.ط]ق0ةقروةرسلابارك«ءايركزوبأ-853

.47-46صيليامرظنايتازملاءايركز

6161*نويضابإلانوخرزملا



اهركذيلاةليبقلااهنأودييو؛ة؟4ةريبكلاةيربربلاةتازمةليبقنمنطب؛ةيضابإلا

؛؟؟؟يترمزييبمساب؛ةركشسبضايرافةميقملاةيربربلارئاشعلانيبنميركبلا
856ةتان:ةلسق٠م::
٠ةنانزةليبقنممسقكنودلخنبااهركذيو

هنأىوسهنعفرعنالو.357ينالجراولاءايركزربأهركذرار:جونامنبدمحم

امكيريزنبنارمعتيضابإلاخيشلا(؟رصعلالخوأ)دعبحجرألاىلع؛شاع
دبعيبأخيشللارصاعميريزنبنارمعناكو؛358ءايركزوبأهنعهاورربخريشي

جونامنبدمحمّنأعيامم؛8؟9(سماخلانرقلانملوألافصتنلا)ركبنبدمحمهللا

لبقو؛هنميناشلافصنلايفوأسماخلانرقلاطساوأ[117]وحنًطشانناك

.ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجمبفيلأتنمزسداسلانرقلانمىلوألاتاونسلا

خيشوهو«يئامللاجونامنبهللادبعدمحموبأهمسأاصخشيخامشلاركذيو

نبدمحموخأوهلهف.89سماخلانرقلانملوألافصنلايفشاعريهشيضايإ

؟جونام

ةلئاعىلإيمتنيزيمميضايإرار:يوعلقلاينورابلاىسومنبءايركزنبدمحم
عباتورشاعلانرقلايفشاع.نيزرابلاخويشلانم(ةبقاعتم)ةعومجباهنمردحت

.(592-591ًصاضيارظنا)597صءامسأركذ4
ةقيرطىرسححرالاىلعسيلفلؤملااذهلبقنملمعتسملالكشلار52؛«كلاسملاباتك.يركبلا3

.نترمزينمالدبةئطاخءالماطبض

.186/3ءربربلاخيرات«نردلخنبا_6

؛(هسفنًاطخلا)ىق91«(جوناملدبحونهيفو)ر90391ةفرو«ةريسسلاباتك؛ءايركزربأ7
.حوناماهنأححاّرلا.(315؛«بريا.ط]

.[315«بربأ.ط]ى90ةقرو«ةربسلاباتك«ءايركزربأ8

.31-29ص؛مّدقتامرظناركبنبدمحمهللادبعيبأصرصخب1463ص«ريسلاباتك؛يحاّبشلا79

.171ص؛«تاظحالم,يكستيفيل(398-396صءربسلاباتك؛يحاّمشلا0
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يتالتلاميهاربإنبدروادناميلسيبأخيشلاىلع؛ةسوفنلبجيفةيلوألاهسورد

سنوينبامساقلايبأملاعلاخيشلاىلعسردثيحةيرجىلإلقتناميبرخل

ىلإّمضناونواتجإيفانمزرقتساثيحةسوفنلبجىلإعجرمث.يشكيوذسسلا
ىلعّيصخشلاهفارتعاب.لّصحثيححلاصنببوّمعيفسوييبأخيشلاةقلح

ةليبقبرعنيبوةبرجةريزجيضايإنيببرحلامايقربخعاذامدنع.هفراعمرثكا

دنع861ةَلاَقٌبيِحٍقماقأو؛ءلبشيبةوطسنمةيشحنوانجإةيرقكرت؛لبشيب

:اهيطعيناكيلاسوردلاعباتو؛«روصنميبأةّيرذنموهودمحأنبدمعخيشلا

بعصمبلبجين«حجرألاىلعةجضاننسيف؛1553/961-54ماعلايفّرقتساو

ىتحولوسرلاذنم)ةينيدلانييضابإلاخويشلابسنبةرجشفلؤموهو.(بازم)
ريسلاباتكلقحلمكتعبطنيملسمملانيدةبسنمسالمحت(فلؤملانمز

نعةرابعيهةريخألاثالثلاتاحفصلاو(587-578ص؛ةرهاقلا.ط)يخامشلل

ناكو؛8621562/970[118]ماعلايفتبتكهسفنعوضوملابقلعتترعشتايبأ

.960هطخبةخسنىلعيخامشللريسلاباتكةعبطدمتعتو.ازراباخاممنينورابلا

لقن:"ةيئافنلا”همسابفرعتيلاةيضابإلاةقرفلاسسؤم:يسوفنلارصننبثافن

يضايإتاقالعبةقلعتمةياور(107-106ص«مّدقتامرظنا)مالسنباخرؤملاىلإ

ةفررعملالبجلادهاشمةيمستناونعلمحتيلاةقيثولافهركذمت(ةبارحلادالبينٌةلاقَبًايلاح)ةلافبيقع-61
؛يكستيفيل؛463464صر435103ص«دهاشم؛هيسابرظتا«ةسوفنلبجدهاشممساتحت

.68ص«تاسارد

يلاةقيثولاهذهبقلعتياميف581-9ص؛نيملسملانيدةبسنباتك3تايطعملاهذهعيمجتدرر2.2

:رظتا(583-578ص«يرحه1301ةرهاقلا)؛يخاّمشلا«ريسلاباتكةعبطلقحلمكاهخسنمت

.ةفلتخمنكاما؛ةيضابإلاةديقعلاولقانءازرراليبررك(7071ص.ايفارغويلببب.يكسنيلتوم

.577ص«ربسلاباتك؛يحاّمشلا3
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ترهاتيفسرد.864باهرلادبعمامإلامكحلظنتقرشلايبضابإعمترهات

نم(ديرجلادالبيف)هرارطنقميلقإمكاحنباوهويزمتلاسنوييبأنبدعسىلع
بصنمرصننبثافنلاحمطدعسدلاوةافودعبو.باهولادبعنبحلفأمامإلالبق

ضفرومامإلاىلعرافثافنًبضغراثأاممًادعسىلوحلفانكلوةرارطتقمكاح

ةعسارلاهتفرعموهؤاكذهلهأو.ةديدجميلاعتلوعديأدبوةيلوصألاةيضابإلاميلاعتلا

لبجىلإبحسناو.ةّيمتسأإلاةلودلاىلعًارطخلّكشيةعرسبادغوهميلاعترشنل

ىلعهسفنوهباتكيفدعباميفاهحرشيلاهميلاعتبريشبتلاًادتباثيحةسوفن

فصنلايفرصننباثافنشاع.يسوفنلايدهمهضحديذلاباتكلا,حجرألا

.865عساتلا/ثلاثلانرقلانملوألا

خيشلابقلعتياميفينالجراولاءايركزوبأهركذرار:جونامنبدمحمنبحون-

نبنارمعنعرخآارثأىوريذلايوارلاهسفنوهو.(1048/440ةنسىفوتملا)

نرقلانميناثلافصنلايفاطشانناكجونامنبدمحمنبحوننأودبيو.966يريز

ءايركزيبألةريسلاباتكفيلأتنمزةرشابمقبس[119]رصعيفسماخلا

.سداسلانرقلاةيادبيفينالجراولا

ائيشفرعنال.ينالجراولاءايركزوبأهركذيضايإرار:ينيقلزلايماننبحون
.867ةمئألارابخأوةريسلاباتكنميناثلامسقلافيلأتنمزيفيفوتهنأىوسهنع

يداونالجراوةقطنميفميقتهتبسناهيلإريشتيلا«نيغلزوأنيقلزونبةليبقتناك

.[110«مالسالاءدبهيفباتك]161ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا4
.79ص؛ةيضابإلابعش1271-270ص«يضابإ-يربرب.يكستيفيل35

.[315«بريأ.ط]ق90ةقررةريسلاباتك«ءابركزربأ-866

.[ئييفلزلالاتنبحرت:هيفوم7«بربأ.ط]زر121-111ةقروةريسلاباك«ءايركزربأ-١86
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مساامأ.اهديلاومنميماننبحونناكيلاةقطنملاحجرألاىلعيهو؛*6ةغير

يفةينيتاللاشوقنلايفرهظييذلاويمانحجرألايفوهو«يربربلكشفيمانهدلاو
.869رئازجلا

ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشللارصاعمناك؛”0وار:يغاوزلارامعنبديعس-
دحأهفداصذإ؛غيريداويفنكسيناكهنأودبيو.1048/440(871ةنسىفوتملا)

يغاوّزلارامعهدلاوناكامك.872(ةنلروا)هنالغوقيرطىلعنييضابإلاخويشلا

.؟3برغملايفةيضابإلامالعأيفدعي
١٠"٠٠ُح"ُ:٠2"م:

قلعتياميفيخامشلاهركذوخياشملاريسييركذزار:يمجذلادوررخنبديعس

[120]رصعيفشاعيذلاْيَشَكَيلاناديزنب(تاحبأ)بّحفأسيدابيبأخيشلاب

ءامسأيفدعو.4”8ةنوبلهسيبضابإبقلعتياميفو؛سيدابنبزعملايريزلاناطلسلا

الو.875ةتازمةليبقٍِقنيدولوملاةيضابإلامالعانمضنمةيبهولاخويشضعب

.يميقلزلا:ةئطاخلاةبسنلادرتةريسلاباتكةطرطخمْن؛71ص«مّدقتامرظناةليبقلاهذهصوصختب868

دمُشنيرصاعملانييرتازجلالبقنمةلمعتسملاغيصلانيبنم؛1660مقر«رئازجلانمةينيتالشوقن9-05011

.ميدقلايربربلايمانمساعمرميدقلارينمساعمرديامىلعهلباقننانكمييذلايمعنمسا
.[361«بوبأ.ط]ور]06ةقرو«ةريسلاباك«ءابركزوبأ«ننيب

94صءريسلاباك؛يخامشلا-871

.8ص؛خياشملارعيص-812

.495صءريسلاباتك؛يحاّمشلا؛(355«بربأ.ط]ر104ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزوبأ3

يعخاّمشلادنعيوارلااذهةبسندرت382ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا(234ص«خياشملاريس-8174

.يمجدلانًمالدبةكطاخلايمدما:ةفيصب

ءربربلاخيرات؛نردنخنبا:رظنا؛ةتازمةليبقعررفىلايمتنتتناكهمجدلاةليبقنالعفلابفرعن5
1.
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ةرتفلبقو؛هنمبيرقرصعلوأ«رشعيداحلا/سماخلانرقلانملوألافصنلا٠

.”6لاحيأىلعسداسلانرقلانميناثلافصنلايفيأخياشملاريسفيلأت'

سيدابيبأخيشلاصوصخبخياشملاريسيفركذرار:(لولَموأ)لولامنبركاش
ال1062(405/977-1061/404)سيدابنبزعملايريزلاناطلسللرصاعملايشكل

فصتنموسماخلانرقلافصتنمنيبشاعيذلايوارلااذهنعءيشيأفرعن

(ةلوبقملولِموألوليمظفلتلاةقيرطو)لولموألولام:هيبأمساو.سداسلانرقلا

ةلمعتسمءامسأيهرلولمبولولمءامسأعمهتلباقمبجيهنادقتعايربيربمساوه

.97؟هذهانمايأيفنييرئازجلالبقنم

نببروقعينبفسوينبدمحأسابعلايبأنعهتاياورلمح«وار:دوبعنبخلاص

؛ة؟ثّدحملاوريسلابتاك«مالسسلادبعخيشلاىلعانمزًامّدقتمناك.87*لاميت

مالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبأكشيأنودانلودبيامكسفنوهيذلا

يناثلا/سداسلانرقلانميناثلافصنلاىلإيمتنملاريهشلايضابإلافلؤملا؛ينايسولا

.رشع

3ص«مّدقتمرظنا8176

.382صربسلاباتك؛يخامشلا؛234ص؛خياشملاريب7

.279ر199صدلبلالهأءامسأ8
.728صدقتامرظناسابعلايبأصرصخبم2و490ص«ريسلاباتك«يخاّمشلا-879ِ

.490صريسلاباتك«يخاّمشلا0
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ةييراتلارابتخألاةعومحبيفركذ341حاونيبألرصاعموار:حلفأنبخلاص-[121]

نعءيشيأفرعنال.882(سداسلانرقلانميناثلافصنلا)خياشملاريسلفغلا

.هتايحنعوأخيشلااذهلصأ

.رشععبارلا/نماثلانرقلانملوألافصنلايفشيعيناكرار:يرروغزملاحلاص

هنأىلإهتبسنريشت.788ماعلالبقشاعيذلازيزعلادبعلو2

.8ة4ةسوفنلبجنميقرشلامسقلايف؛ةروغزيموأةروغزَميفنكسيناك

ريغصلانباخرؤملارداصمدحأ«يضابإوار:هللادبعنبدمحمىلوم؛ناميلس

ناظقيلايبأيمتسُرلامامإلامكحةزتفنع(يداليملارشاعلانرقلاةيادبوحن)

يبأنبهللادبعنبدمحمهللادبعيبأ*لوموهو.(894/281-95ةنسفىفوتملا)

.؟85ترهاتيفناظقيلايبأمامإلليضابإلايضاقلا«خيشلا

يذلاهفنصميفرمعنبمالسنباخرؤملاهركذوار:يناهزلاليكونبناميلس-
دلاوكراش.يخامشلادنعهنمعطاقمدجنيذلاو873/260ماعلادعبهفيلأتمت

«مّدقتامرظناءرشعيناثلا/سداسلانرقلانميناثلافصنلاْنشيعيناكيذلاخيشلااذهبقلعتياميف81

.66-63ص

.300صخياشملاريس_2

136ص؛ةيضابإلاةديقعلاولقاتءازرراليبررك؛555557(554صربسلاباتك؛يحاّمشلا3

.138ر

.117-116ص«تاسارد؛يكستيفيل«رظناةلحملاهذهصرصخب_84

.[ريفصلانباهركذامتدمتعار؛!(30:[/2©ا1))هقتعألصألاف

راد.ط]!(105-104ر41صءًاضبأرظنا)106ر42ص«ةيخيراترابخأةعومجمءريغصلانبا_85

.[91"0؛«يمالسالابرغلا
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متاحيبأيضابإلامامإلاجاوفألبقنمناوريقلاراصحيف«دمحمنبليكو«ناميلس

.770/154-71(886ةنسيف)يزورلملا

ةقلعتملاهتياوريفرمعنبمالسنباخرؤملاهيلعدمتعي«رار:نوقرزنبناميلس

؛حجرألاىلعرهف.8؟؟يروزلملامتاحيبأمامإلامكحتحتبرغملايبضايإخيراتب

هنمربكأو80ماعلاديعُبهفنصمبتكيذلارمعنبمالسنبال[122]رصاعم

نيبو؛رمعنبمالسنباردصم«نوقرزنباناميلسنيبزييمتلاانيلعو:888ليلعب

ناكةيليطسقميلقإنمهلصأيضابإماع«يسوفنلانوقرزنبناميلسمعيبرلايبأ

ةساردلايفًاليمزوًارصاعمناكورشاعلا/عبارلانرقلانملوألافصنلايفشيعي

نأداكيذلاريهشلايراكنلاسيئرلا؛“رامحلابحاص"”دادُيكنبدلخمديزييبأل

.؟؟9نيمطافلاةلودبحيطي

فلخينبيلعهذجدلاوبقلعتياميفييحردلاهركذوار:يطفنلاةوزغنبرمع

«نييضابإلاددعرثكثيح؛ةيليطسقميلقإٍِقةئيدميهرةطفنٍِقشاع.يسوفنلا

.890ءاضقلاىلوتيناكثيحو

اربخاوورةاورةلسلسنمضينالجراولاءايركزوبأهركذرار:ىيحينبىيحي-

نبىيحيلقن:رشاعلا/عبارلانرقلافصتنموحنتلصحيلاياغابةكرعمبقلعتي

73صةيضايإةينيراترابخأةعومجم؛يكستيفيل!135صءريسلاباتك,يحاّمشلا6

.[130-132«مالسالاءدبهيفباتك)135ص«ريسلاباتك؛يخاّمشلا7

.107-106ص«مّدقتامرظناخروملااذهصرصخب88

؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم«هيركسام:رظنايسوفنلانوفرزنبناميلسعيبرلايبأبقلعتياميف8#
.281-279(276صءربسلاباتك«يخاّمشلا([168-179ءبربأ.ط]278-266ص

.164ص«تاظحالم؛,يكستيفيل؛[515«يالط.ط]ق107ةقرر«تاقبط«نيحرذلا090
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هسفنوهريخألااذهو١89٠رمأنبدمحمهَادبعيبأخيشلانعةياورلاهذهىي

؛ةسماخلانرقلانملوألافصنلايفشاعيضابإوارءريخلانبدمحمهللادبعوبأ

نرقلاةياهنرحنًاذإاطشانىبحينبىبحيناكدقف.ًاضيأهنميناثلافصنلايفاميرو

؛هنالوتنمىبحييبأنبيلعنبىبحيهسفنوهلهف.سداسلانرقلاةيادبوسماخلا

؟ةودةليبقلاهذهىلإنيمتتملاةّيضابإلامالعأةمئاقيفركذيذلا«ةتانزنمنطب

ركبنبهللادبعيبأريهشلاخيشلاديفحناكوار:دمحمنبىكحيم-[123]

وبأركذيامكهللادبعنبفسويبوقمعييبأخيشلايخأنباو894يسوفنلا

ءايركزيبألةريسسلاباتكنميناثلامسقلاٍِقدريربخٍِقدمحمنببوقمعي

ناميلسعيبرلايبأسورد-ءايركزيبأثمهلثم-دمحمنبىيخيعبات.ينالجراولا

دعبو؛89؟برغملايفنييضابإلاةاورلاونيخرؤملارهشأدحأوهو«يتازملافلخينبا

ةيخيراتلاهلامعأةعباتملالهأدمحمنبىيحيربتعا(1078/471ةنسيف)ريخألااذهةافو

نمحجرألاىلعناكىيحيابأنأمدقتاممجتنتسن896٠ءايركزروبأووهةيريسلاو

دمحميبأهذجنمزذنماهنكستهتلئاعتناكيلاةحاولايهو«غيريداوديلاوم

.ةرجهلل471ماعلايلاوحاطشانناكهنأو؛يسوفنلاركبنبهكادبع

ءايركزيبأرابخأةعومجمهيركسام؟[(05؛«بربأ.ط]رز60ةقروةريسلاباك«ءايركزربأ-891

نمىرخُأةطرطخمفيحينبيميمسادجنامنييحي:كانهيرارلامسادررو299ص.ةيميراتلا
.ءايركزيبأةياررديعييذلا(351ص«ربسلاةعومجمنم174مقر)ةربسلاباتك

.32-31ص«مّدقتامرظنا2

.592595صءاضأركذ3

.31-29ص«مّدقتامرظناخيشلااذهبقلعتياميف4

.75-72ص«مّدقتامرظناخروملااذهبقلعتياميف35

.[4-75«بويأط1را11-ق0ةفرو«ةريسلاباكءايركزربأ-896
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حجرألاو.89؟ينالجراولاءايركزيبأرداصمدحأورار:ينودملافسوينبىبحي

يبأنعًاربخءايركزوبأهنعركذيذإ«سداسلانرقلانميناثلافصنلايفشاعهنأ

دقناكهنألو؛1078/471898ةنسيف؛يفوتيذلا[يتازملافلخينبناميلس]عيبرلا

ةريسلاباتكنميناثلامسقلاريرحتتقوءرشعيناثلا/سداسلانرقلاةيادبيقيفوت

.هبقلعتياميفديحولاانردصموهيذلاءايركزيبأل

هللادبعيبألًارصاعمناكهناحجرألاىلعردييار:مساقيبأنببوقعي

ءايركزابأرصاعامك.899هذيملتهناو(1048/440ةنسسىفوتملا)ركبنبادمحم

ردي.900سماخلانرقلانميناثلافصنلايففرعنامك«شاعيذلاينالجراولا

نرقلافصتنموحنواركاطشانناكمساقلايبأنببوقعينأ[124]أذإ

هللادبعيبأهخيشنمبرقلابغيريداويقنكسيناكو.رشعيداحلا/سماخلا

؛ليليويبديلاومنموهو.901تارملاىدحإيفنالجراوارازثيحركبنبدمحم

؛يليلولانيجزونبسنويمساقلايبأنباحجرألاىلعناكو«90ةةتانزنمعرف

ركبنبدمحمهللادبعيبألارصاعمناكغيريداونمريهشيضابإخيشوهو

ٍقرارقتسالللاعلااذهلقتنانيح16/4070ةنسٍِقيداولااذهيفاراغهلرفحو

.[ينويدملا:هيفر«346«بريأ.ط]ىف100ةقرر؛ةريسلاباتك«ءابركزربأ7

.75-72ص«مّدفتامرظنافلوملااذهصرصخب_8

ر126ةقرر؛«تاقبط«ييحرتلا؛[326«بويأ.ط]ر107ةقرر«ةريسسلاباتك«ءابركزربأ8#

.[422«يالط.ط]

.ق88ةقرر؛ةريسلاباتكىايركزبأ0
ر126ةقرر؛تاقبط؛ييحرُألا؛!ع365«بربأ.ط]ر107ةقرر«ةريسسلاباتك«ءايركزوبأ701

.[422«يالط.ط]

.595-592صءاضأركذ2
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يلحملاخيراتلابوغيريداومالعأبمساقيبأنبابرقعيرابخأىنعتو.903غيريداو

ءايشأةياوراصوصخنسحيرهو.ةرواجملاةيضابإلانادلبلابكلذكو«دلبلااذهل

.94ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلانعةريثك

90؛ييجرأللو905ءايركزيبألسيئرلاعجرملاربتعيورار:برقعييبأنببوقعي

ةريزجوسلبارطيفةيضابإلاتاعمجتلاخيراتصخياميفهتياوردرسديعييذلا

:2م02"
وأهتايحنعائيشفرعنالو.ترهاتيفنيرخاتملانييمتسرلاةمئألارصعيفةبرج

ءانسربكاءارصاعمناكهنأبءايركزيبأخيراتيفةرابعنمجتنتسنو؛هرصعنع

.ةمئألارابخأوةريسلاباتكمامتإلبقيفوتهنأبوخروؤملااذهل

يفةيبهولا ةيضابإلاةروثلابةقلعتملاةياورلالقنبماق«وار:قحسانببوقعي

وحنياغابةكرعمبورزحخيبأنمِزٍق؛يمطافلاميغيبأدض(003:813)ةيغرو

-وا:ٍَِاء
,907يحامشللريسلا[125]باتكيفةياورلاهذهدرتو.رشاعلا/عبارلانرقلافصتنم

باتكيفينالجراولاءايركزوبأاهلقن؛حجرألاىلعةحصرثكا«ةيناثةياورةمثو

؛[نوحرويبأنبسنوي:هيفر254؛«بريأ.ط]رآ13-ق2ةقرو؛ةريسلاباك«ءايركزربأ903

لكنىلعةيصخشلاهذهدلاومساءالماطبضمثثيح)128صءوبسبلاباك«ينايسرلا

.387463-386صءريسلاباتك؛يخاّمشلا؛(نحسو

؛261308؛260«بويأ.ط]ف107111«ر94«فر88ةقرر؛ةريسسلاباتكابركزوبأ4

يخامشلا؛[381422ءيالط.ط]ر126«ر,1ةقرر؛تاقبط؛ييحرألا؛[664365

.387463-386صريسلاباتك

-ءايركزيبأرابخأةعومجم؛«هيركسام146[1؛بويأ.ط]ر39ةقرر؛ةريسلاباتك«ءايركزربأ5

.189ص«ةينيراعلا

.ر30ةقرو؛تاقبط؛ييحردلا906

.350صءريسلاباك«يخاّمشلا97
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نبابوقعيربأوأ90؟قحسايبأنببروقعي:كانهيواّرلااذهمسادريو«ةريسلا

.909قحسايبأ

رار؛«(هروصنميبأنباوأ)روصنميبأنباببقلملا:ينارجايلافسروينببرقعي

نمابيرقلابجلايفنكسيناك.هنعالقنيخامشلاو«ينالجراولاءايركزوبأهركذ

سلبارطلبجقرشف؛يزوزلملامتاحوبأيضابإلامامإلااهيفتاميلاةلحما

الوفسوينببوقعينعاددحمائيشفرعنالو.910حجرألاىلع(7ماناةن00)

اًمأ؛,911هلارصاعمناكهناب«ءايركزيبأةياوريفعطقمنمجتنتسنو.هلصأنع

.913ةتانزنمنطبيهوةيربربلانيرجاينبةليبقلدوعتفينارجايلاةبسن

باتكفيلأتنمزيفوت.ينالجراولاءايركزوبأهركذوار:نسحلايبأنبسنوي-
ةتازمةليبقىلإيمتنيينايسولابسحبناكو.913(ليلقب1110/504ماعدعب)ةريسلا

ودبيامىلعمهو؛خياشملاريس:لفغلاةعومجملابسحبمارجيبىلإوق14ةيربربلا

؛نسحلايبأنبسنوي[126]مساقلاوبأهسفنوههنايلودبيو.915ةتازمنمعرف

.[203«بربأ.ط]ل59ةقرو؛ةريسلاباتك«ءايركزوبأ8
.297ص؛ةينيراتلاءايركزيأرابخأةعومجب«هيركسام909

؛ةينيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام؛[84«بربأ.ط]ر16ةقرو«ةريسلاباتك؛ءايركزربأ08

.دهاشم؛هيساب:يزرزلملامتاحيبأبقلعتياميفرظنا137ص«ريسلاباتك«يحخاّمشلا48149ص

:.115-120ص

.ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسام![84؛«بربأ.ط]16ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركزربأ١9
.49-48ص

.595-592صءاضأركذ912

.95ص؛مدقتامرظنار(و88ةقررةريسلاباك«ءايركزربأ913

الت8نزلانمةتفلميقيناكنسحلايبأنبسنوينأركذبرهر140٠صءريسسلاباك«ينايسرلا-914

.نالجراررغيريدارنيب(ىسيعالار

.181ص«خياشملابس5
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ةيضايبإلاةيخيراتلارابخألاتاعومجبهّدعت«غيريداويفرلجآنميقتيضابإخيش

ةمئاقيفةمثو.96(سداسللانرقلانميناشلافصنلا)ةرشعةيناثلاةقبطلايف
.917نسحلايبأنبسنويهمسانمةتازمةليبقيفةدولوملاةيضابإلاتايصخشلا

امك؛.9اةرشعيداحلا/سماخلانرقلانميناثلافصنلايفشاعيذلاريديينبا

رابخألاتاعومجمهربتعتيذلاءايركزنبىحيءايركزيبأخيشللارصاعمناك

ام.؛”ةرشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألافصنلامالعأنمةيضابإلاةيخيراتلا

نيب[داوجرهظىلع]القعمحجرألاىلعشاعييجردلاىسومنبفسوينأيعي

92!رانطنقيفشيعيناكو.رشعيناثلا/سداسلانرقلاورشعيداحلا/سماخلانرقلا

ءانايحأهمساىلإفاضتيلاييجردلاةفصامأ.9ةةيليطسقميلقإيفةلحميهو

ناكمنوكتدقو323ةيليطسقميلقإٍِقةلحمىهو«نيجردىلإةبسننوكتنأنكميف

وأنيجردييبلةبسننوكتدقو؛(ةرواجملارانطنقةلحمىلإلقتنينألبق)هدلوم

نرقلانملوألافصنلايفميقتتناكذوفنتاذةيضابإةليبقيهو«نيجردإ

..9صءويسللاباك؛يعامشلا؛[9-40«يالط.ط1ر321ةقرو؛تاقبط؛ييحرألا"16

.592-591ص«ءامأركذ7

باتك؛يعخامشلا؟؛(69«بريأ.ط]109ةقرو؛ةريسلاباتكءايركزيبأ:دنعمسالااذهدحن8

همسادروامك1595-592صهتانزنمةردحتملاتايصخشلابةمئاقلاين«ءامسأركذ(468ص«ريسلا

.([470«يالط.ط]ف137ةقرر؛تاقبط؛نيحردلا)ىسرمنبفسويلكشىلع

170ص.تاظحالم؛يكستيفيل:ًاضيارظنا470[1«يالط.ط]137ةفرر.تاقبط؛ييجرألا9

.172ر

.172ر170ص«تاظحالم.يكستيفبل(ق141ةفرر؛تاقبط«ييحرألا0

.[470«يالط.ط]137ص«تاقبط«ييحرألا21

.66مقر؛466ص«ةينامورةغل؛يكستيفيل2

.151-150ص؛تاظحالم.يكستيفيل:ييحرألاصرصخبرظنا3
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كلذيناهُديدعناكوةطامْسألمربةامسمةيوارحصةقطنميفرشاعلا/عبارلا

ةيبهولاخويشضعبءامسأركذباتك[127]ربتعيو.94سراففالآةرشعرصعلا

ييحرُدلاىسومنبفسوييمتنيو.92؟ةريبكلاةيربربلاةتانزةلئاعنمضةليبقلاهذه

فرصتخمباتكوهو؛(خايشألاناويدوأ)""ةباّزعلا”بتكلةينامثلانيفلؤملاىلإ

.926نيئدتبملانييضابإلاةذمالتللهقفلا

يبأرابخأةعومجب«هيركسامةمجرتنر0«بريأ.ط]ق46ةقرر«ةويسلاباتكىءايركزربأ4

:ءالمالهيركسامطبضلوبقكلذعماننكمبر؛نيجرديرنبةليبقمساهوش229صةيخيراتلاءايركز

:انتطرطخم3ةدوحرملا''ةطارتسإلمر"نًمالدب"حتمسلمر”

ةليبقمساسفنوهيذلانيحردمساّنأةيرشحلاليبسىلعاضيأفيضنر592595ص«ءامسأركذ5

ص«دلبلالهأءامسأ:صرصخلااذهبرظناهذهانماياىتحنييرئازجلالبقنمًالمعتسملازال؛ةبدقلاةتانز

.0

.59مقر24صايفارغويلبيب؛يكسنيليتومضيارظنا؛ق137ةقرر«تاقبط؛ييحرألا-6
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فّلزملاةلوهجميريسوأيخيراتىوتحمتاذةيضابإتافنصم:قحلم

فلؤمبتك(823/208-871/258)باهولادبعنباحلفأمامإلامكحلالخ1

ىلإةيضابإلالوخدلواتتيًايخيراتافنصم؛حجرألاىلعترهاتيف«لوهججيضايإ
ادغدقو.دلبلااذهيفاورهظنيذلالئاوألانييضابإلاةمئألارابخأوةيلامشلاايقيرفأ

؛ينالجراولاءايركزيبألةمئألارابخأوةريسلاباتكلسيئرلاردصملافنصملااذه

.:97صوصخلااذهبءايركزوبألوقيو.هنمىلوألالوصفللحجرألاىلعوأ

باّهولادبعهيبأنع[حلفأ]مامإلاهبثّدحوءانباحصأنمٍدحاوريغثدح*

هركذاذإناكو«مهنعهبثَدَحُيامضعبيفيفمتسرنبنمحرلادبعهيبأنع

يضابإلامامإلاف[128]؛“..“لوقيهتعمس":لاقوأ«“مامإلاانربخأ”:لاقمامإلاب

مامإلانباهنأركذيذلاو؛هفنصميفةيورملاَراثآلالوهجملافلؤملاهنعلقنيذلا

باهرلادبعنباحلفأنوكينأالإنكميال«متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

كانهسيلوءازرابلاعناكباهولادبعنبحلفأمامإلانأ9ةةانيأردقلو.هتفيلخو

برغملايفيضايإلاخيراتللنيمهللاةاورلادحأًاضيأناكهنأبلوبقلانمانعنميام

رداصللادحأهلعجيامم؛ةّمهملاثادحألانمريبكددعلًارصاعمناكهنأةّصاخ

.ةميقلاةيلوألا

وبأ:ًاضيارظنا(3ص؛ةيخيراتلاءايركزيبأرابخأةعومجم؛هيركسامةمجرتبسحبعطقملااذهركذن7

.[42«بويأ.ط]ق1ةقرر«ةريسلاباتك«ءايركز
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نباهسفنوههددصبنحنيذلايخيراتلافنصملااذهفلؤمنوكينألمتحملانمو

نوكينأوأ؛ليلقب873/260ماعدعببتكيناكيذلا«يضابإلاخروملا«مالس

.929حلفأمامإلايرصاعمدحأ

همساًاباتكفّلأ,90يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأةذمالتنملوهجبذيملت2

(2.هركذاماذه؛هطاشنبوهخيشةايحبةقلعتمتاياورهيفعمجريسلاباتك

ةخسنةمثنأىعدا991سنوتيفهبىقتلايضايإذيملتنًعالقن5110ع0121/510)

:بازمتابتكمىدحِإٍقابيرقتةكروةئامىلعيوتحت«فنصلملااذهنمةطوطخم

ىرخأتافنصمىلعًاضيأيوتحيمخضباتكيفةدلجباهنأذيملتلااذهركذيو

نبىيحيلهسيبألريسسلاملعوديحرتلاملعيفةديقعلاكيريسىوتحمتاذ

ناميلس]عيبرلايبألريسلاو«لفغفلؤملخياشملاريسباتكو؛ميهاربإنبفسوي

نأنكمملانمو«فنصملااذهنعًاددحمائيشفرعنالو.ينايسولامالسلادبع[نبا

ءايركزيبألةمئألارابخأوةريسلاباتكنميناثلامسقللًاقباطمنوكي

ةّدعهلصّصخوفلخينبناميلسعيبرلايبأةذمالتيفّدعُييذلا«ينالجراولا

.992هفنصميفتاحفص

قلعتيرشعثلاثلا/سداسلانرقلالبقاملحجرألاىلعدوعي«لفغفلؤم-3[]

ردصمكريسلاباتكهفنصميفيخامشلاهمدختسا.يسنوتلابونجلاخوريشب

.107-106ص«مّدقتامرمعنبامالسنبانعرطنا9
75-72ص«مّاقتامهنعرطظنا90

ناهتالحرىدحإلالخيكسفزروغومسموحرملااهنرديلاةروشنملاوغتاظحالملافربخلااذهتدحو91
.ةيلامشلاايقيرفا
.9397ص«مدقتامءابركزيبأنعرظنا2
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ريسباتك:بيخاّمشلاهيمسيو.دالبلاكلتيفةدولوملاتايصخشللةبسنلابسيئر

.9ل6ريسلادّرجموأ,9959برغملالهأريسوأ؛904برغملاريسوأ,9:3ةبراغملاخويش

ثلاشلا/سداسلانرقلانملوألافصنلاىلإحجرألاىلعدوعيلفغفّلؤم-4

بسحباهييترتمت؛هسوفنلبجنمةزرابلاتايصخشلابنايبلكشىلعوهوءرشع

يفنّمضُموهو.مهارقوهسوفنلبجخويشةيمست:فّلؤملااذهمساو.اهنطاوم

نميناثلافصنلايفاهفيلأتمتةيضايإةيريسةعومجبوهو«خياشملاريسباتك
(080:765::5ا6)ةعومجمبنم277مقرةطوطحخملايف208-204ص)سداسلانرقلا

:ةحضاوماسقأةعبرأيفهمسقننأاننكميوفيلأتلامكحمسيلوهو.(ةميدقلا

مث؛هسوفنلبجيفنيزرابلانييضابإلاخرويشللسرهفباندوزيلوألامسقلا-
لبجينةميدقلاةيسايسلاوةيفارغجلاتاعطاقملابسحبنيتعومجبيفًايفارغجمهبيترت

نيتاهىلوأنمضتتو.قرشلاىلإبرغلانم«مهتدالوةنكمألةبسنهسوفن
لبجنميبرغلامسقلالمشتتناكيلاجانيماةيالولةعباتلانكامألانيتعومجملا

لبجنمةيقرشلاةقطنملاىلإةعباتلاتالحملاةيناثلاةعومجملانمضتتامنيب«هسوفن

."اهارقووداج”:ةسوفن

ٍلجسنممهارقوةسوفنلبجخويشةيمستباتكنميناثلامسقلافلأتيو-
نيذلا(“ةوعدلاباجتسُم”ةئفنم)رشعقثالاءايلوألانييضابإلاخويشلاءامسأب

فصنتلاو[130]نماشلا/يناشلانرقلانميناثلافصنلايفةسوفنلبجيفاوشاع

.508صءريسلاباتك؛يحاّمشلا3
.522صءريسلاباتك«يخاّمشلا4
.533ص؛ريسلاباتك؛,يحاّمدشلا5

يذلاهسوفنخياشمريمباتكنيبرفنصملااذهنيبزييمتلابجي؛523ص«ريسلاباتك؛يحاّمشلا6
.يخامشلااهركذييلالوقنلالهسفنمسالاانايحالمحييذلايررطغبلادمحمنبنيرقَمفنصمره
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قطانمبسحبنيتعومجبيفخويشلاءالؤهبرو.عساتلا/ثلاثلانرقلانملوألا

.ةيقرشمأتناكةيبرغ«لصألاباهيلإنومتنييلاةسوفنلبج

يفءايقتأخويشةدعءاسنءامسأبةحئالدنتسملااذهنمثلاثلامسقلانمضتيو-

.ةسوفنلبج
دقو؛ةسوفنىلإلصألابنيمتنتتايقتتانسمتلجسىلعريخألامسقلالمتشيو-

نيسمحيلاوحءامسأىلعدنتسملااذهيوتحيو.ٌنهتدالونكامأبسحبنهبيترتمت

ءامسأو؛(ىرخأةيضابإرداصملةبسنلابفورعمريغاهضعب)ةسوفنليجيفةلحم

..ءاملعوماكحو؛ةمئأوءاسنولاجرنيبةهيجوةنيضايإةيصخشةثميلاوح
هذهثدحاامأ.يناثلانرقلانملوألافصنلايفتايصخشلاهذهمدقاتشاعو

وبأىعديصخشوهو؛مهارقوةسوفنلبجخويشةيمستيفةلجسملاتايصخشلا
رشعيداحلا/سماخلانرقلاةياهنوحنحجرألاىلعشاعدقف؛«نوانجانمءايركز

.هت7رشعيناثلا/سداسلانرقلانملوألافصنلايفوأ

نعةعومجبرشعيناثلا/سماخلانرقلانملوألافصنلايفبكلفغفلؤم5

اذهفرعتالو.خياشملاريسناونعلمحت«ةيلامشلاايقيرفأفةيضابإلامالعأريس

ريسلاباتك:نيتيضابإنيتيريسنيتعومجبعمةدوجومةخسنلالخنمالإفنصملا

؛ينالخراولاءايركزيبألةمئألارابخأوةريسلاباتكنميناثلامسقلاوينايسرلل
277مقر)ةيضايإلا(50080:2«»وان)ةعرمجملةعباتىضماميفتناكةطوطخمنمض

208نمةطوطخملاهذهفلأتتو.ايفوكاركيفًايلاحةدوجوملا(ةروكذملاةعومجملانم
دقو.ةيبرْغمفرحأب؛ىس18*27سايقنم؛ةدلجبريغ(ةحفص416يأ)تاقرو

لرالامسقلا؛ةيقيرفالامشةيضابإتاساردنارنعلمحييذلافنصملايفيكستيفيللبقنمهرشنمث-37

.(1955«ايفوصراف)
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لًاصيّمخ؛بازميفهيادرغيف1913ماعلايفاهنممدقاةطوطخمنعتحخيست
.هنعةلوقنملاصنلاباهتنراقمواهمزالمصحفبهسفنبماقيذلا(50:080:26»ان)

190ةحفصلايياديبوهو؛ةطوطخملانميناثلامسقلاخياشملاريسباتكلكشيو

هركذمتخيراترخآوفنصملااذهفيلأتخيراتفرعنالو,344ةحفصلايفيهتنيو

.998ليلقبخيراتلااذهدعبتبتكاهلعلف؛1161/557ةنس[131]وهةعومجملاهذهيف

يبأًبتكلمعتسافنصلااذهفلؤمنأخياشملاريسباتكةساردنمجتنتسنو

يبأو؛حونيبأو؛ناكلادبعرامعيبأو؛ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلا

.999يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبأو«لهس

بسحبيربربلصأنمنييهولانييضابإلاخويشلابةمئاقرّرح:لفغفّلؤم-6

ةيبهولاخويشضعبءامسأركذناونعلمحتيلاةمئاقلاهذهترشندقو.مهلئابق

اهيفدجنو.(588-517ص)يخامشللريسلاباتكنمةرهاقلاةعبطلقحلمك

ةيربربلالئابقلاىلإلصألابيمتنتيلاةزرابلاةيبهولا-ةيضايإلاتايصخشللًادادعت

ءرَّبَد؛ةغاوز؛ةيامل؛هتوانت؛ةتاول«ةتاردس«هراّؤه؛ةتانز؛ةتازم«ةسوفن:ةيلاتلا

موختلابريصقٌصخلمةمئاقلاهذهقبسيو.ةّلبقوةجادنز«(نترمزي)نَترَمر
هذهفيلأتخيراتديدحتعيطتسنملو.نويضابإلااهنطوتسييلايضارأللةيفارغجلا

نرقلاةيادبوحن؛حجرألاىلعاهريرحتمتهنا,حوضوباهاوتحمنمجتنتسنو«ةقيثولا
يفاهدادعتمتيلاتايصخشلاتارشعنيبفءريدقتدعبأىلعرشعثلاثلا/عباسلا

دجنال؛يخيراتلااهلسلستتبثانأتعطتسالاو؛ةيبهولاخويشضعبءامسأركذ

ربأاهبهربخايلاتاياررلالامعتسابفنصملااذهفلؤمماق(276ص)«خياشملاريسينعطقمبسحب8
ىلعءرشعيناثلا/سداسلانرقلاةبادبرحنخيشلااذهىلعسرددقو«ينوسلاةفيلخنبنامثعررمع
:.هنمىلوألارشعلاتاونسلايفوأ«حجرألا

.16-11ص«تاسارد(277-276ص«صوصنلاضعب؛.يكستيفيل9
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ةمئاقلاْنِإَفكلذلةفاضإلاب.سداسلانرقلانميناثلافصنلانمةيصخشيأ

ئراقلاةيبهولاخويشضعبءامسأركذللوهجملافلؤملاليحييلارداصملابةريصقلا

رخآيفتفيضأيلاوءاهمسادروأّيلاتايصخشلانعليصافتىلعلوصحللاهيلإ
لعفلابو.رشعيناثلا/سداسلانرقلاةياهنللاتفلؤميأىلعرثعنال«ةقيثولاهذه

رامعوبأمهو؛سداسلاوسماخلانينرقللنومتنيمهددصبنحننيذلانيفلؤملانإف

عيبرلاوبأو941[ينالخراولا[132]ركبيبأنبىيحيزءايركزوبأو940[يناكلادبع)
نبحلاصحونوبأو؛94ةناميلسنبميهاربإحلاصوبأو942[يتازملافلخينبناميلس]

.944ميهاربإ

الإفنصملااذهفرعنالو.مهيقانموةسوفنءاملعرابخأعمج«لوهجحبفلؤم-7
هفعضطاقنشقانييذلايخامشللريسلاباتكيفهيلإةدحاوةراشإقيرطنع

ريسباتكهسفنوهفنصملااذهنوكينأدعبتسنالو.945هيفةدوجوملاتارغثلاو

.*ةيروطغُبلادمحمنبنيرفلفنصموهو؛ةسوفنخياشم

تاياورةعومجب«عساتلانرقلالبق؛فورعمريغرصِعٍقبتكلوهجبفلؤم-8

هّببدقو.تاقلعملاباتكناونعلمحي؛ةزرابلاةيبهولا ةيضابإلاتايصخشلانع

.37-33ص«مّافتامرطنا0

.97-93صمّدقتامرظنا-941

مالسللادبعنبناميلسعيبرلاوبأرهانهيمملانوكينأليحتسملانمسيل7275ص«مدقتامرظنا942

.(69-68ص«مّاقتامرطنا)ينايسرلا

صدقتامرظطنا943

يكسيلترم:ًاضيارظنا؛ةيبهرلاخريشضعبءامسأركذبقلعتياميف؛66-63ص«مدقتامرظنا944

.71-70صايفارغوملبيب

.234صريسلاباتك؛يخاّمشلا5

.113-111ص«مّدقتامرظنا6

180



نوفلؤماهفيلأتبماقيتلاتافنصملانعهنايبيفلمعلااذهدوجوىلإيداّربلا

نمةيلصأةخسنةمثناكو.99؟"يرجملاعساتلانرقلايفهعضويذلاونويضابإ

خيشلارصاعملايبازملاملاعلانمزيفنرقلااذهةيادبيفبازميفتاقلعملاباتك

نمخسنعبرأتخاشفيزوجروسفوربلادهاشو.ابيترتاهنمعنصيذلاشيفطا

باتكىلعتاريرقتنمةخسنكلذكىأرو(ةيلصأاهادحإ)بيترتلااذه

الو.94«ةبازميفةيضابإتاطوطخمةعومجبيفةدوجوم؛هسفنفلؤمللتاقلعملا

بانكٍِقيحخامشلااهلقنيلاتافطتقملاضعبىوسةخسنلاهذهنمفرعن

خويشاصوصخ)نيريهشلانييضابإلاخويشلابتافطتقملاهذهقلعتتو949.ريسلا

[133]فصتنمىتحورشاعلا/عبارلانرقلاعلطمنمءادتبا(نالجراووغيريداو
وِ"ًًّ

دعبفلادقتاقلعملاباتكنوكينأادجلمتحملانمو.رشعيناثلا/سداسلانرقلا

.9؟0ليلقبخيراتلااذه

دهاشمةيمستناونعلمحت؛ةسوفنلبجدهاشمتةمئاقررحلوهججفلؤم9

:صنت)ينازولارمعلبقنمةعوضوملاةخسنللاعبت9؟!ةقيثولاهذهترشن.لبجلا

.76مقر©28صءايفارغويلبيب,يكسييليتوم7

.143مقر«398ص«تابتكم؛تحاش_-48

.490495521523537؛363صءربسلاباتك؛يعاّمشلا9

.225ص؛ةعمللا«يملاسلا:ًاضيارطنا0

ةديدجةعبطدجري5984600ص؛(1884/1303+ةرهاقلا)يحاّمشلل«ريسلاباتكةعبطلقحلمك951

دهاشممساتحتترشندقرتيسابلمعنميهرتاطظحالمرةيسنرفةم>ّزبةقفرمةقيثولاهذهنم

-ريلويب)470-423ص«(رينوب-رياس)70ال4315119006/700ن1899ماعٍنةسوفنلبج

.120-88ص«(تشغأ
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رهو-ينورابلاءايركزنبدمحمةطوطخمنعاهخسنتسايذلا952(ينارولارمع

الاننأريغ.ة؟ةرشعسداسلا/رشاعلانرقلانميناثلافصنلايفأطشانناكفلؤم

نأحجرألاو.ريخألاملاعلااذهفيلأتنموهلبجلادهاشمةيمستباتكنأدقتعن

تناكيلا؛ةسوفنلبجيفةيضابإلادهاشملابةمئاقلةقباطمةقيثولاهذهنوكت

رّيَسلاباتكبحاصيخاّمشلانامثعيبأنبدمحأسابعلايبأرصعيفةلوادتم

اهورطسودهاشملاكلتاونودو”:يخامشلالوقيو.1522(528/954ةنسىفوتملا)

نرقلايتحجرألاىلعةقيثولاهذهتبكدقو.95؟“اهوظفحوبتكلايف

فينصتنمحجرألاىلعيهويشعسماخلا/عساتلانرقلاوأرشععبارلا/نماثلا

.9؟6يخامشلاىسومنارمعيبأ

نرقلانملوألافصنلاٍِقمدق؛ةبرجةريزجديلاومنملرهجييضايإفلؤم-0

(1016060608102001)و(6::02016ع11272:1©)موجهنعةياوررشعسداسلا/رشاعلا

ةيئزجةمجرتلالخنمةقيثولاهذهتفرعدقو.1510/916ةنسيفةريزجلاهذهّدض

؟1903ةنس«/م71001060067/1/6»يف[134]ترشنو(3055001:00.84)اهبماق

ةمجرتبةقفرُم1908ةنسيفةلماكاهرشن(84ها91:08ا0)يكسنيليتومداعأو

تولالنمبرغلاىلامويةريسمدعبىلعةسوفنلبحينةدوحرمةيرقيهرنزاراهذهانمايايف«نازر-2
لبج.ىكسيليتوم:رطظنارشاعلا/عبارلانرقلاةياهنرحنةدوحوملازتالةيرقلاهذهتناكر1101

مويلاىلإةفورعملازتامةيمستلاو؛يناربولاهلعل].88-87ص«تاسارد؛يكستيفيل؛108ص؛ةسوفن

.[يريعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛ءاملعلانمددعةرسألاهذهنمزربر؛ةبرحنمميجأةموحب

.118-117صدقتامرظنا-3
.21-16ص«مّدقتامرطنا4

.562صربسلاباتك؛يخاّمشلا5
.رشعسداسلانرقلاىلادوعتةقيئرلاهذهّنأ(426ص«دهاشم)هيسابدقتعيو145ص«مقتامرظنا956
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نارهولوءربكلاىسرمللنابسإلالالتحانعةياورلابتاكانليوريو.957ةيسنرف

ىلإةيحيسللاشويجخلالوصونعيوريامك«سلبارطو(30ن08:©)ةياججو(0137)

اهبيميلاةمزهلانعو؛ةريزجلاهذهنعنييضابإلاناكسلاعافدنعوةبرحج

نبسنويةاجنلاوبأيفملاوةبرجةريزجلماعءايركزوبأخيشلاماقدقو.نابسإلا

عافدلاميظنتب؛ةياورلاريرحتتقوةايحلاديقىلعنالازياماناكناذللا9؟ةديعس

ّيلاوطقفءايحأللةداعةلمعتسملاةصاخلاغيصلالالخنمردبيامك«9؟9اهنع

.نيدئاقلانيذهْيمساىلإلفغلافلؤملااهفاضأ

ة/امونانمكزاا,“ع»مدنانمملعط60لتملعلمجدككلع101606فماعطزعم-7

(1510),"418/416165لااله0108ع17ف711:6510161010161:6+0ه/55165,/1/ع6*٠

1905.370116(1908,08705),ح133-59.0.

؛ةبازعلاماظن؛يريبعجلاتاحرفرظنا].148ص؛(ةمجّرتلا)137ص«(يبرعلاصنلا)؛هسفنردصملا8
.[يريعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم(304ص

..5ص(ةمجرتلا)134ص؛(يبرعلاصنلا)ةسفنردصلملا9
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برغملانعيكستيفيلسويداتلامعأ

'ةصاخةروصبنييضابإلاو

رانكسويروامل

نييفارغجلانعهلامعأبفورعمينولوببرعتسموقرشتسميكستيفيلسويدات
انلاهومدقّيلاتامولعملانعو؛(يسلدنألادماحوبأو؛يسيردإلا)برعلاةلاّحرلاو

ةمجرتعمةلماكةعومجبدادعإددصبوهو؛ىطسولانورقلايفابوروأطسونع

ايصاصتخاكلذىلإربتُيو؛ةّيفالسلابوعّشلابةقلعتملاةيبرعلاصوصتللةينولوب

ةيضابإلاخيراتبصتخيامديدحتلابوايقيرفألامسيفيربربلاملاعلانعتاساردلاب
ملاعلانمةدعقطانميفةّيحتلازاميلاجراوخلانمةقرفلاكلتءاهدئاقعو

لامعأحاجنبعباتيوهو.(ايبيل«سنوت«رئازجلا)ايقيرفألامشيفةصاخويمالسإلا

(6!2101105:)يكسنيليتومو(835581)هيسابو(751©5008012))يكسفزروغومم

تحتيكستيفيلدجوةيناثلاةيملاعلابرحلالبقامذنمو.3:©0/250ر)هيركسامو

.(50ع1-0:2615)اهعمجيلا10يفةنيمثلاةيضابإلاتاطوطحخملاهفرصت

بحجومالو؛ةيسنرفلاةفللابةروشنمةمهمتاساردةيضابإلليكستيفيلصّصخو

:طقفاهنيوانعبركذتواهيلإةدوعلل

02803:0.1/1,"ع5اتقال2تن»#لع1.امتعللتمدعصمتلاا1قعاعمم:لةجرتةلاقلاهذهأ

©دمدعم1طففتاعم"نممسمعهمرعمتم#103(1959)ما1356

.مّدقتاميف9-11ص«ققحملاةمدقمنم1مقرقحلملانيكستيفيللامعأبتبثرظنا
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عم؛يخاّمشلادمحأساّبعلايبأل“رّيسلاباتك*:ةّيضايإرابخأةعومجم”-1

ةّيمالسالاتاسارّدلاةلجمين؛اهخيراتويخاّمشلاةلئاعلوصألوحتاظحالم

.59-78ص«(1934)8

"اندع1058011201101010026"انامةك-5زرنوب"ل"خطانا؟مطاطدكتهملةك-5301072ل))ةاندع

وانعاوانعك1112و0265؟نت!هعنمعنان"طنيامتتعلعام2صصنلاعلعك5321هطلك,اهعر

.59-8.00,(1934)8/1

رابخأةعومجمباهردصمةمبيدقلاةّيربربلاةغللابةروشنملاريغصوصنلاضعب”-2

-275ص؛(1934)3/8ةّيمالسالاتاسارّدلاةّلجمِن؛“فلوملاةلوهجبةّيضايإ
6.

"126؟02اوانعكتاعك1060115صبأعانمعارم00ا/60قئألمعطتفمتواسع716

ةطفاالمع,"10///8/3(1934).275-296.00

؛(1935)9ةّيمالسالاتاسارتلاةّلجميف.“ةملسملاسنوتيفشبكلاةدابع”-3

.195-200ص

“آمهللاعلسنطغاتعتلمعت12ندتكتعهسساسممم"زمثنلعت9(1935),مد.195-200

ةلجملٍِق؛“نئيجردللةّيضايإلاةّيميراتلارابخألاةعومجبلوحتاظحالم”-4

.6-172ص111935ةيفرشلا

“حلواننع12ءاتمصنوانع1030116ل'0-20ةتعتمتب"د110611/75/621022114

.:”-146.00,(1936)
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ص«(1936)3/10ةّيمالسالاتاساردلاةّلجمف.“يضابإ-يربربجيزم”-5

7-285.
*6[/2)ددعمواعرفي-102011ىر'10///10/3(1936),مو.2607-5.

:تاعوسوملاضعبيفهتالاقمٌركذننأبجيامك

"مز-[2لنر,"د7ممضباطربدأبهاء/دامع(1م58.3:060.يف؟ةّيضابإلا”-6

1941,811),مد.179-81

."ذطان2ةطقنإ2,"زم5ونعاممنع«1اد»ف؟ءايركزوبأ”-7

دنعهك:1:10(500م160عها,1937),م0.يف؛راكتلا"-8 “ما->لللمتنه271وعامم

185-86

لاجملايفهثاحبأوهتاسارديكستيفيللمكأةيناثلاةيملاعلابرحلاءاهتنادعبو

اذههمدقامةيمهأنّيبنلانهاهضرعنفوسةّدعتالاقموًالامعأرشنوهسفن

نإذإ؛,كلذلعفننأيدحجملانمو؛ةيقيرفألامشلاتاساردلالاحجبيفقرشتسملا

وربليبرعلابدألاخيراتقحلميفعبطلابةروكذمريغلامعألاهذه يذلاناملك

.ةيناثلاةيملاعلابرحلالبقريخألااذههرشنامىوسيكستيفيللامعأنمفرعيال

مامتهاللريثملالاقملايف(برحلالبقامهلامعأىلإةفاضإلاب)لامعألاهذهركذتلو

.(1957,5/885)يفيركبخيشللربربلا“جراوخلا”لوح
:ناونعبةلاقميكستيفيلرشن1949ماعيفو

ةلجملايف.“يبركسناهويلمعيفةيبيللا(قارعألا)تاينثالاضعبلوح”-9
..114-128ص؛(1939-1949)15ةّيقرشلا
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"5007600انامإلوصهاطصمنعكاهل0مطقممتكهآأ011ممانك,”هم01617000207ه/50بمرب

114-8.0.49.00,(1939-49)5

ةيبيللابورحلالوح(00::ممي)لمعيفةيبيللابوعشلاضعبءامسأاهيفسرد

يدْهَغيفشاعيقيرفأفقسأوه(00:م)0)و«"ةيناهويلا”بىمسملا

.ةلاقملاهذهىلعلوصحلالنسينيْو؛يناثلانيتسوجوناينيتسوج

++

ةلجملايف؛برعتسمتاظحالم؛ةيلامشلاايقيرفأنمةيسنمةينامورةغل”-0

.415-480ص(52-1951)17ةيقرشلا

"ن10102026100260هانطلتعملع١٠خطاواسعلب06567211005.11010لثانص2ةصئاطتكممتب"

/4022ر1011:111+0ه/5اردتمرب17(52-1951),1953.60,حص.415-80.

ةميدقلاروصعلايفايقيرفألامشيخروملادجديفملاوركتبملالمعلااذهيف

ايقيرفأنأبةماعدئاسلايأرلالوحتاظفحتيكستيفيليدي«ىطسولانورقلاو

تافغللااهيفتلمهأ؛يرقلاينامورلاريثأتلاتحتةعقاوتناكاهنأمغر«ةيلامشلا

ةينامورةغلتدحجوهنأتبنينأديريوهو.برعلالبقنمدلبلاوزغذنمةينامورلا

ةليوطةرتفلةيحتلظوةينيتاللانمةقتشم(5:00ةنكانءالك)يهةيلامشلاايقيرفأيف

ريثأتلاتحتنيعقاولاوأنامورلانينطوتسمملاةلالسنمنيردحتملاناكسلانيب

ىلاةيبرعلاةغللابناجىلإةيمويلاةايحلايفةغللاهذهتلمعتسادقو.ينامورلا

ناكسلاءالؤهاوّمسبرعلانأفرعننحنو.ةيمسرلاةغللاونيحتافلاةغلتناك

عمجلا(م50)“يرفأ”نمقتشممساوهو«يقيرفإوأيقيرفأةملكعمج؛ةقرافألاب
امأ.ايجمهوأاييرغىعتةيبرعةرابع"مجعلابمهوكسوأةملكللييتاللا

ةينامورلاةيلحملاتاجهللاىلعقبطنتيهفمجعلاةملكنمةقتشملا"'ةيمجعلا”ةملك

مورلا”بةردادلانايحألاضعبيفمهوّتسامك؛ةيبرعلاةريزجلاهبشيفةدوجرللا
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نمةلمعتسملاةيمستلابسح“نيدلوملا”بوأ؛ةيمومعرثكأريبعتوهو“"ةقرافألا

ءالؤهو.*باّزلايفنييحيسملا(70009)ةنبطناكسىلعةلالدلليركبلالبق

هبناهتسيالًاددعنولكشياوناكةلصفمةقيرطبيكستيفيلمهسردنيذلاناكسلا

«برعلانييفارغجلاونيخرؤملابسحبكلذوةفلتخملاتالحملاناكسلمجبنم

برغملازكارمفلتخميفنيرشتنماوناكو؛نييضايإلانيفلؤملابسحبًاصوصخو

وأ:«0090اة::8)ريلوسنوكوربو(28660)8©)ةطنزيبدودحىتحايبيلوةقربو

وأةيجنطلاايناتيروموطسوألابرغملاوأةيرصيقلاايناتيرومو(200ن0:©)ايديمون

نأنودلخنبايعّذيامكحيحصلاريغنمهنأيكستيفيلىريو)ىصقألابرغملا
برغملانمةيحيسملاعلتقا177/793179/795يفةيسيردإلاةلالسلاسسؤم

نكتمليلاةينامورلامهتغلنمًارثأناكسلاءالؤهفّلخ.(اهروذجنمىصقألا

هتلاقميكستيفيلصّصخدقو.ةيبرعلاعجارملايفىوسهدجنال«ةحيصفةينامورةغل

ةينامورلاةغللاكلتدوجونعةزرابةداهشدجويهنأملعلاعم«راثآلاهذهةساردل

فهتاقإلةينامورلاةغللاىلععالطاىلعناكيذلايسيردإلايقارغجلاةداهشيه

.ةيقيرفأةينامورةغليأ؛ةيقيرفألاةينيتاللابهنامزيفةصفقةغليمسيوهو.ةيلقص

ايقيرفأبةصاخلاةغللاهذهيّمسييذلايقيرفألانويللىرخأةداهشدجويو

ص(8مة:ناة:0)ةمجرتيفصنلااذهرظنا).ةينامورلايأ"ةيلاطيإلا”بةيلامشلا
اوناكنيذلاةقرافألاعماوطلتخاودلبلااذهيفنينطاومبرعلاحبصا”:8

نينسلنيلاطيإلامكحتحتمهدوجولنامزلاكلذيفةيلاطيإلاةغللانوملكتي

امامتيهتسيلةيلاطيإلاةغللاّنأكلذعمفرعييقيرفألانويلناكو.(“ةديدع

.ةينيتاللاةغللااهسفن

.51((1857رئازجلا)نالسيدقيقحت؛يركبلاديبُعيبأل؛برغملاوةيقيرفادالبركذيفبرغملا*
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ةيقيرفألاةينيتاللاةغللايفةيوغللاداوملاصحفىلإكلذدعبيكستيفيللقتني
ءايشألانايحألاضعبيوصاخشألاودالبلاوةنكمألاءامسأيفتءاجامبسحب

نمةقتشملا(("00ة:ن9)سرابشًالثم)برعلانييفارغجلاونيخروملالامعأيفدرتىلا

حضارلااهردصمو(000010)يربوتكوأ؛كامسألانمعونوهو؛(808009)سورابس
تافللاءامسألةيبرعلابنيودتلاسسأًالوأنيبيوهو.كامسألانمرخآعونوه

.اضيأةيقيرفألاةينامورلاةغللانيودتىلعسسألاهذهقبطنتوةفلتخملاةينامورلا

نأدحاويبرعفرحلنكميذإلاجملااذهيفةريبكتافالتخادوجوانهظحالن

ةيبرعفورحةدعلنكميهنأملعلاعم؛ةينامورلاةغللايففورحةّدعتاوصألقني

(دلاوكزجد)لالباقتءالثم؛ةيبرعلاميجلاف.ادحاوايناموراتوصيدؤتنأ

يأةّحيتَمو؛0/400:80)هنيدينمةقتشمةنامم)اهظفلدنعميجلاترصبةيهتنمل

لاكلذكلباقتدقو(74مقر470صرظنا«(ه/4ه1:ةنم)ايديتامنمةقتشمةجيتم

نمةقتشمسنومكوأسّنومجًالثم)“دك”لاىتحو“غ”لاو“ز”لاو“شت”
لافرحلوأ“ك»لافرحلنكميو؛(29مقر450ص((600001/069)نوموكأ

نأةيبرعلا“نيش”للنكمبو.ينامورلا()لاتوصيدؤينأ“غ”لاوأ"ج”
ٍِق7لاو“علش'”لاوأةينابسإلا“مسكا”لاوأ“:س”لافرحيدؤت

:.لاةميدقلاةينابسإلاةغللا

ةيدجبألابسحبةمئاقنميكستيفيلةسارديفةيمهأرثكألامسقلانّوكتي

ةلمعتسملاينامورلالكشلاونيتاللاردصللاتاذءامسألاوتاملكلالكمضتةيبرعلا

تاوصألاملعيفتاظحالمبءامسألاهذهلكتقفرأدقو.برعلانيفلؤملالبقنم

ةغللاوةينامورلاةغللايلاحبيفةعساولافلؤملاةفرعمانلنيتءايفارغجلاوخيراتلاو

هضارتفايفقحىلعيكستيفيلنأىلعلدتيلاةلثمألاضعبانهركذنلو.ةيبرعلا

سيلو(ينامورلا)يقيرفألاييتاللالكشلاوهلمعتسملايبرعلامسالاساسأنأ
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(مو.ءتنثم)*نيتشقايطخلاريبعتللًالثمنكميالف.يكيسالكلاييتاللالكشلا

“نيتشوغا”يقيرفألاظفللانمًاقتشمنوكينأالإ“نيتسغوا”ىلعةلالدلل

سيلو(شتحبصأدقصنأنعرظنلاضغب)ونيتسوغا”يلاطيإلاظفلللئامملا
ةملكنيودترهظيو.م,(ةد0)“وأ”وهفولأملاظفللاناكثيحةنيتاللانم

يفامكيلوألا064)دويلافرحطاقسإ“سونايلوي”ىلعةلالدلل“نايلوا”

لابةظفتحملا”نايلوي”(ةملك)و«00886:©)"هريغنوي”«»ه:0)"ريسنوا”ةينابسإلا

و.(1800009)“سوبوكاي”و«0و0)وغاي”ةّينابسإلايفامك004)دوي :ةملك

نيتغللايفامك“*س”لافرحءادإعم“زيلغا”ةملكىلإعجرت(1هزان»)""سيلجإ”

"ةلوليثت”ةملكنمةقتشملا)21018)"*الولج”ةملكو.ةينابسإلاوةيسنرفلا

فرحهنأكو“س”لافرحظفليثيحةيلاطيإلاباهيبشًارييغترهظت(««ال2)

.“جد*لاقيرطنعالإةيبرعلابفرحلااذهتوصءادانكميالوشت”

يباتكلابرعلانييفارغجلامسرىلعدامتعالانايحألابلغأيقنكميال

نأدبال«(تاوريقلابرغةبيبسريشنه)ةبيبشوأًالثمةبيبسةثجهتف«ءامسالل

ةدوعلابجيهنأيكستيفيلدقتعيو.(50500)سفوساهمساةميدقلاةنيدملاف«أطخنوكت

(:ة0)بيفوسةيقيرفألاةينيتاللاةغللايفتدغىلا(505009)سوبيفوسةملكىلإ

ةملكلايفامك“ب”ب“ف"#*ناتلدبتساثيحبيبوسمثءاهرخآطاقسإدعب

لاحيأىلع«اننكميالو«((510ةهالكنم5:م200)و)(5و166و0)""نابتسا”ةّيئابسإلا

ةيكذجمدةلاحمامأاننأدقتعاو؛لوألايظفللاعطقملايف(ع)"”لافرحريسفت

ةملكليوحتلعاديأكانهنكيملكلذك.(85:09)ةبيبسةيبرعلاةملكلاعم

ةلتيبوستناكةملكلانإدبال؛ةلتْيبُسةيريغصتلاةغيصلاىلإ(5د800اد)ةلوتيفوس
ةغيصةفاضإبيملعطالتخانمةلاحمامأةقيقحلايفاننأدقتعاو؛(5ن5؟8]00)

انكمكلذعم.(5011ل9)تيبسيهةيماعلابةملكلاةظفلنأكلذىلعدز؛ةيريغصت

191



.ىرخأعضاومفةرغصمغيصىلإتاملكلااهيفتروطتتالاحىلعروثعلا
ةملكنمةقتشميهف(5ووه00)أرقتنألمتحملانمو(809.40)ةملكلةبسنلابو

ةلثمأةمثو؛لوألايطظفللاعطقملاطاقسإدعب(81و-06يأدلك:مهم0©)"داكيسور”

ةرغصلاةغيصلايقيرفألانويلرصعيندجنذإ؛ةلثاممطاقسإتالاحلىرخأ

ةريخألاةيمستلاهذهدجنوةدكيكتس”ةيرصعلاةيمستلاساسأيهر؟ةدكيكس"

.(طنانمولاوليماعلامسالاكلذكتحبصأذإ«طقفةدكيكسسأريفسيل

«يشلاضعبةفيعضناديلااذهيفيكستيفيلتاريسفتضعبنأبداقتعالانكمي

ملعيفرهاوظللقألاىلعةلوبقمتاليوأتميدقتيفهلدوعيلضفلانكلو
.ىرخأتاليرأتحاتقايفوأتاوصألا

تناكاذإف,ريسفتيأىلعةيصعتسمتاوصألاملعفثاحبألاضعبودبت

لبحيةسيئرطيفامك(70ة»ن))سمرةملكنمةقتشم«ًالثم“ذمزتلا”ةملك

.يكستيفيللوقيامكريسفتللةلباقريغ(ةيبرعلاذ)“ذ”اهيفدجناننأالإ؛ةسوفن
ىلعةينبملاويكستيفيللبقنمةمدقملاتاملكلاتاقاقتشامظعمةعنقمودبتو

سلكلانم«“ةنيسلك”ف:ةلثمألاضعبىلعانهرصتقتفوسو.ةعساوةفرعم

نوفشلمام؛ناشفوأ)ةناسلٌفرسفتءًالثم(20:54طقت»وسلكلاةرفح(ءطقسو

نوشلمةيقيرفألاةينيتاللاةملكلانميكستيفيلبسحبةقتشمف«02000)

:يعتو(0181580ا5)سوناسْلمةملكنماهلصأر(421920»)نوسلموأ(431ء2:0)

«(ةنو)ةملكتوصمبةهيبشحبصتجودزمتوصمىلإاهلوحتبيهر؛«يحصريغ

ةجيتميف(082:ة»3)ةنورزقةملكنأامك.نيدافنإبةيلحملاةغللافيحص:يعتو
(ة23:08لع<سري>رازاكةيقيرفألاةينيتإاللاةملكلانميكستيفيلبسحبةقتشم

يكستيفيلبسحبةقتشُمةركشبةيالويفيليلمةملكو.نطوتسميأ؛«هعهءاند5))

«مأوت/جودزميأ(60«ماله)ةملكلهيفلوعفملاةغيصيهيلا(66«اانو)ةملكنم
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كاكتحالادعبيليلمتحبصأ04ه8[:11))ةملكو؛لوألايظفللاعطقملاطاقسإدعب

لبقيو.رشاعلانرقلايفساروالايفلزنتتناكيلاةليلمةيربربلاةليبقلامساب
لبجيف؛ًالثمءاطّسُرُفمساف.ءامسألاضعبيفةلمتحمتاريسفتةدعبيكستيفيل

اهطبرنكمييلا(65:5013)نموأةباغيأ(60:موم)ةملكنمنوكتدقةسوفن

لامشلاةّيضابإلاتاساردلا”ًاضيأرظنا)مغرأ:يأ«(:ده:0ةيلاطيإلاةملكلاب

اًروتةملكلفلتخملالكشلاتاذ(2.9)ةملكلةبسنلابامأ.(72-71ص«"ةيقيرفأ

نأبجيلهف؛«(0009)نم(700©)ةملكلهيفلوعفملاةغيصباهطبرنكميف(107:8)

يفةعئاشتيقبةغليهوةيكيسالكلاةينيتإللاةغللايف(2صنو)ىلإًالثمدوعن

ءادبإبعصلانم؟(10789)عمجلاةغيصىلإدوعننأبجيمأ«ةفقثملاةقبطلاطاسوأ

يكستيفيلهلاقامىلإرظنلاتفلننأانبردجيو.اهريغينوةلاحلاهذهيفيئاهنيأر

نمبرعلانوفلؤملاف؛(61مقر؛«464ص)ةيليطسقةملكلوحةريثملاهتظحالميف

هذهاومسذإ؛ةينامورلاةملكلاىنعم؛كشنودب«نومهفياوناكيقيرفألامشلصأ

تاقاقتشالاةحصيكستيفيلتاحورشدكأتو.روصقلامسابًانايحأةيالولا

ىرخأتاحارتقاانايحأيطعيامنيب,يركبللهتجرتيف(518048©لبقنمةلمعتسملا

.(518848©)اهمدختسايلاغيصلانمةيقطنمرثكأةيقيرفأةينيتالغيصل

ءامسألالودجيفةلجسملاةيظفللاتازيممللةصالخبهتسارديكستيفيليهني

نعثدحتننأانهاننكمبالو.ةنكاسلافورحلاوةلعلافورحيديعصىلع

تازيمملاهذهىدحإنآأبجاتنتسالابحمسيالةلثمأللروصحملاددعلانإذإ؛دعاوق

يفدوسيىضوفلانمًاعوننأكلذكانلودبيو«ربكأةيلومشاذًالولدمتبستكا

نأهنكمياتماصًانكاسافرحنأظحالن«هالعأهانركذامىلإةفاضالابو.لاجملااذه

ملعةيحاننمكلذكو.هيفدجوينأنكميعقوميأيفاتوصمًانكاسًافرححبصي

وأعفرةلاحوةراتًادرجيًارذجلشميةيقيرفألاةينيتإللاةغللايفمسالاففرصلا

7193©نوبضابإلانوخرزملا



(ه)لقباطملايبرعلاو”فرحلالثميةريخألاةلاحلاهذهيف:ىرخأًةراتهيفلوعفم

رهيرصعلامسالاوةسوفنلبجيف0658:0)يفامكءاممسالريخألاعطقملا

ببسةمثو.(108ص«“ةيقيرفألامشلاةّيضابإلاتاساردلا”بنراق)7ةوعهام

رمألابسيلهفشكنألإ؛تاقاقتشالاهذهنمةدحاوّلكلصأيفنمكيعبطلاب

لامشلاةساردلبرعلانييفارغجلامدختسينملكلةديفمةساردلاهذهو.ريسيلا

اهلكىظحتالدقو؛نيبرعتسملادحألتاظحالملكشبةمدقميهريقيرفألا

هنأهدافمعابطنابجورخلااننكميلاحيأىلع.ةميدقلاايقيرفألاشيخرؤمعامجاب

ةغللاهذهنأو؛ةيقيرفألامشةينامورٍةغلنعمالكلايف(م6:040:)ةقرافمةمثسيل
لمعلااذهىلإعوجرلالهسلانمسيلو.ةيلاطيإلاةغللاعمةدعٍهبشِهجرأبكرتشت

ٍلّضفمسرهفدوجولناكو؛ًالوأةّيرعلافورحلابءامسألاتبتكذإ«هنمةدافتسالل

.همادختسارسبنأ

ةعوسوملانمةديدجلاةعبطلايف1945ةنسسيكستيفيلرشنةساردلاهذهرثإ

نيمامإلانعاهبتكدقيكسنليتومناكتالاقمىلعتاحيحصت«ةيمالسإلا

امهعرصمايقلنيذللايروزلملامتاحيبأويرفاعملاباطخلايبأنييبرغملانييضابإلا

.156/772ةنسيناثلاو144/761ةنسلوألا«ةيسابعلاتاوقللامهتمراقمءاتثأ

يوم

ةسوفنلبجخويشةيمست:لوألامسقلا؛ةيقيرفألامةّيضايإتاسارد”-1

ريسيفةروكذملاةسوفنلبجتالحملونييضابإلاخويشلللفغةمئاق«مهارقو

:(رشعيناثلا/سداسلانرقلا)خياشملا

-065[500165١12م٠د-هزازمزامعك7.1116مةارداىيرصبأب00601هزات6

ويمواجب.انداعهمومرتسل6درطماطمفااممءككون٠مءمازاغعهل06داالدرانسد
٠١46750101616""ةزنرم»هاممتورباب'2016-12610716)اتاتعةكفحعالعع

اتتهناتم,ىفدسعاملتعأاهفعجل64عجزالآةكوتهسمب9.
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اس»ه»ةعومجمةطوطخمنمسيئرلامسقلاخياشملاريسىمسملافلؤملالكشي
نيلمعىلعلعفلابةطرطخملاهذهيوتحتذإ؛يكسفزروغومساهعمجيلاةّيضايإلا

نم«رديامىلع؛ةخسنوينايسرللرّيْسلاباتك:امهةيضايإلاريسلانمنيرخآ

خياشملاريسللوهجملافّلؤملانأودبيو«ءايركزيبألةمئألارابخأوةريسلاباتك
يكستيفيلهتبثياماذه«يسنوتلابونجلانمهلصأنأورشعيناثلانرقلايفشاع

نمٍددعلامعأىلعسيئرلكشبدمتعيفلؤملاّنأًاضيأنيبتيلاهتمدقميف
نامثعو؛يليطصقلايتانزو؛فلوللخيشوهوينايسولاناميلس:نييضابإلاباتكلا

يناكلاديعو؛فّلؤمللخيشكلذكوهوةتاولةليبقنم(فوسيداونم)ِنوَّسلا

اذهمدختسادقل.نالجراوويفاهنممسقنكسيوةرازفنيفةميقمةيربربةليبقنم
قلطأاميهو«نالجرواو؛«فوسو«ديرجلايأ؛ةقطنملاهذهتاياورلفغلافلولا

عمو.ةسوفنلبجلدوعتتاياورلهمادختسانمرثكأ؛برغملامسانويضابإلاهيلع

نمهنأيكستيفيلىريو؛مهارقوةسوفنلبجخويشءامسأبةمئاقمدقهنإفكلذ

يناثلانرقلاةيادبىلإدوعيردصمنمةمئاقلاهذهصلختسادقنوكينألمتحملا

بسحخويشلاةمئاقلاهذهددعت.ةسوفنريسفلؤميروطُغُبلاهلمعتساءرشع

برغلانمٍقارغجلابيتزتلابسحتركُذدقو«لصألاباهنمنوردحتييلاقطانملا

ةعومجبوجانيمأوأيبرغلامسقلاةعومجب«نيتعومجبىلإةمسقميهو«قرشلاىلإ

.وداجوأةيقرشلاةقطنملا

فصنلايفةسوفنلبحيفنييضابإلاءايلوألاةمئاقلانميناثلامسقلاددعيو

لودجكلذعبتيمث؛عساتلانرقلانملوألافصنلاونماثلانرقلانميناثلا

تانسلملاءاسنلاضعبءامسأبةمئاقًاريخأيتأتو؛ءايقنألاخويشلانمٍددعتاجوزب

ةديبعيبأيرصاعمدحأليهةمئاقلاهذهيفةروكذمةيصخشمدقأو.تاّيقتلا
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ةيصخشرخآاّمأ«نماثلانرقلايفةرصبلايفنييضابإلاسيئر؛ةميركيبأنبملسم

يكستيفيلرشن.رشعيناثلانرقلاةيادبورشعيداحلانرقلاةياهننميهفةروكذم

مهركذرّركتيو23-21ص«يبرعلاصنلايفنيروكذم)ًامسا196مضتيلاةمئاقلاهذه
؛(143-27ص)نكامألاوصاخشألاءامسأنعلصفمحرشباهقفرأو(حرشلايف

(هينثإ[تاراشإ]؛صاخشألاءامسأ؛ةنكمألاءامسأ)سراهفلانمددعباهقفرأامك

بسحوةمئاقلاهذهيفةروكذملاتايطعملابسحةموسرمةسوفنلبجلةطراخبو

ةياغللّيغصنلابقفرملاحرشلااذهو.ةسوفنلبجنعةرصاعملالامعألا

يفةدوجوملاءامسألالكلةحيحصلاةءارقلااءدبيكستيفيلدّذحيذإ«؛تاريسفتلاب

نمًامئاداهيلإفرعتلانكميالةبّرعمةيربربوأةيربربءامسأتناكأءاوس؛ةحئاللا

؛تاقباطماهلحّتقيوأءامسألاهذههيلإبستنتيذلاعونلانيعيمث«ىلوألاةرظنلا

اهنركتامولعميهوةنكمألاوصاخشألانعتامولعملانمةرفاوةيمكيطعيمث
حرشلااذهادغكلذبو.نييضابإلانعبتكامعومجملادجةعساولاهتفرعمنم

نعوةيلامشلاايقيرفأيفةّيضابإلانعتامولعمللرنًامجنمةحئاللاعمقفرملا

ةددعتملاعورفلانعو«يلخادلااهميظنتواهتابلقتواهروطتواملوصأوءاهخيرات

ءالؤهنمدحاولكليخيراتلارودلاةقدبيكستيفيلددحيو...خلاةقرفلاهذهلةعباتلا

ةداقوأ(400ا6ن,9)ءابطأوأيملعلاةلمح)نينيدةاعداوناكأءاوس«نيروكذلملامالعألا

اذهيفدجنفوسو...حلاماكحوأ؛(عافدةمئأوأروهظةّمئا)ةمئأوأبرح

؛مهترطيسعاستانعونييمتسرلاةمئألاخيراتنعةريثكتامولعمكلذكحرشلا
لئابقللوأ«نييمطافلاوةبلاغألاونييسابعللنييضابإلاةمواقمنعليصافتلاضعبو

يبأنعةيريسفتلاةظحالملا112ص؛ًالثم«رظنا)حلالازتعالاتنبتيلاةيربربلا
ةنسيفحبصأ؛ةيلامشلاايقيرفأيفيضابإمامإلوأوهو«يرفاعملاباطخلا

دبعيمتسُرلامامإلانبانعو761/144ةنستاموناوريقلادّيس1
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يلاناكسلاتاعومجبنعةديفمتاظحالمبكلذكيكستيفيلاندّوزيو.(باهولا

كةفورعملاندملانعو؛ميدقلارصعلايفةسوقنلبجيفلزنتتناك

تولالو(0ز802:)وداجو(ال7:80)وغغيوو(0:6:00ل8)سورشوأ(0ة:ن9)سوراش

ىلإ(اتاربص)ةريصنميراحتلاقيرطلاىلعةمهمزكارمتناكيلا«(اها»0)
...حخلانادوسلاىلإوسمادغ

نموةنكمألاوصاخشألاءامسأنماهصلختسايلاتاجاتنتسالاتسيلو

سروميذلايحيسملاوينامورلاريثأتلانعةّيضابإلارداصملايفةدوجوملاتامولعملا

لبجناكسنأدكؤملانمو.مامتهاللةراثإلقأبةسرفنلبجىلعليوطتقول
يناثلانرقلايفةّيضابإلاهتغيصبمالسإلااولخدينألبقةيحيسملاباورهاجةسوفن

ةنسيفبرغملايفلوألاجراوخلانوقشنملارهظنأدعبكلذو؛ةرجهلل

اياقباهيفدجودقوءادجةريثكفةقطنملاهذهيفةيحيسملاراثآاَّمأ24-2

نموأ(««ءاءوند)نمةقتشمةغيصلدوعتةريثكةنكمأءامساةمثو؛ةيطنزيبسئاتك

ركذيو.(اندلعصت#رزامعطتورأنزالغاوأنزالجا-)ةسيئنكةيبرعلااهتريظن

؛ةيلوسردجاسم)لسرللةصّصخمتناكادجسمرشعدحأنأيخاّمشلا

ركذتو.لسرلاءامسأبتيمسةميدقةيحيسمسئانكتناكاهنأدبالف(تيراوُحت

ةدابعلانكامأنيبسئانكينامثدوجويخامشللةرصاعمةّيضايإةقيثوكلذك

ةقباطمءاهيفتدجويلانكامألادّدعيذلا,يكستيفيلاهربتعاو؛ةّيضايإلا

نأريغ.يخامشلاهدروأيذلاربخلابسح“لسرللةصّصخلملا”دجاسملل

(77ص)لادنفلانعهفلؤميفةلأسملاهذهثحبامدنع(01.©00110:9)سويتروك

بخنأ«(رشعسداسلانرقلا)رخأتملايخاّمشلاخيراتىلعكلذكًادمتعم«ىأر

ادعاميفو«لاحيأىلع.ًادجمزاجيأروهو؛اتاتبهلةميقال“ةيلوسرلادجاسلملا“

(04ةنو)مساك«يحيسملارثألابدهشتلاجرلانمددعءامسأناف«رومألاهذه
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ًاحيحصنوكينأًادجلمتحملانملكشب41ص)يكستيفيلهلباقييذلاًالثم
نييضابإلانيلسرملادحأدلاومساوهو«سناهوييأ«سنايوأ؛سويتاموهو
.(28-30ص)سمادغنممهلصأو؛قرشلانمنيثوعبملا"ملعلاةلمح”ةسمخلا

لبجنميمتسُرمكاحٍةلئاعليحيسملاٌلصألا(58ص)روكذلملاديلقتلاتبثيو

نميبرعلارزغلانابنوعلااوبلطسلبارطييحيسمنأيراذعنباركذيو.ةسوفن
ةفلتخملايكستيفيلتاظحالميطعتو.ةسوفنةليبقنمنيدلايفمهتناوخا

دجنو.رومألاهذهلوحةنيمثتامولعم(50-58ص35مقرحرشلاًاصوصخو)
ديعتسيثيح«ءامسألاضعبلةينيتاللاتاقاقتشالالوحتاحاضيإحرشلايفاضيأ

؛57صالشمرظنا)هيلإفيضيو“ةيسنمةينامورةغل”هتلاقميفهركذاميكستيفيل

اننأريغ؛ةريبكةيوغلةقثبورذحلانمريثكبهلمعيفيكستيفيلوطخي.(2109
ودبي.ةسوردملاةملكلالصأليلعتيفاهيلإلصييلاةجيتنلالوبقبًانايحأددرتندق

ةملكنمّقتشادقةسوفنلبجيفعقوممساوهو«“تانودإ”نوكينأًالوبقم
؟ةسوفنلبجىلإةيتانودةرجهتلصحهناكلذيعيلهف؛"00:ه0م)“سوتانود”

نماننكمتوةمهمًاضيأيهفةّيربربلاةغللاّصخياميفيكستيفيلتاظحالمامأ

توصبًالثم(«ة©نوةرابعف.ةيربربلاءامسألايفةفلتخملاتابكرملاىلعفرعتلا

لئابقلاءامسأىتشللوألاعطقملالثمتو(7مقر4644581138ص)ليوط

“نيت”و؛نبا:يأ(ةبو)نمو«عضو:يأ(«:»)رذجلانميكستيفيلبسحبةقتشم
ةملكو؛(62137«59«40؛«32ص)ىرقلاءامسأىلإفاضتيلاًالثم(انه)

كاينامردلوأمزالملاهركذامةيضابإلاوةيتانودلانيبلعافتلانعيكستيفيلهيلإبهذامدضاعي]١

ثيحنمةيضابإلانيبرةيتانودلانيبةفيرطةنراقمماقأثيحهلباتكل[60271(1011011'857012802©]

:رظنا«ةيجراخملاةنميهللضفروةيلالقتسالايفةبغرنمرةيررثةعزننمامهيفاملربربلاةايحيفامهويثأت
.[يريبعجلاتاحرفروتكدلاتاقيلعتنم؛1/20510©«(/عمدرك60,1934,286.0715606
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ىلإةراشالاردجحُتو؛(6381ص)دمحممسالةميدقلاةيربربلاةغيصلايه(عصد4)

ىلاو؛(6ه8ه0002)(6«هممنم)لثمنآلارئازجلايفةدوجومتلازاميلاءامسألا

نيعنبةبرخمويلاهمساو73-74صنينباينارغجلاعقوملامسالفيرطلاريسفتلا
يقروكذميربربمساوهو“دانمةذوخأملانباناكمنبةملكتلحثيح

لكشتويبيلثنرزملةّينيتالةغيصيهو(76:030)ةغيصب(مهامهن»)نينوتنأةلحر

.نباةملكىنثمانلودبيدقامساسأ

هذهيفةدوجوملاوهابتناللةريشملاتاظحالملاعيمجانهركذننأليحتسملانم

نملرألامسقلالكشتٍيلاوةسوفنلبجخويشةمئاقلةزّيمملاةساردلا

.ايقيرفألامشيفةّيضابإلاتاساردلا

لاجملايفءاوستاساردلاهذهةيمهأىلعاهانركذيلاتاظحالملادهشتو

.يوغللالاجملايفوأيخيراتلا

ا

نورقلايفةيلامشلاايقيرفأيفةّيضابإلاتاعمجتلليفارغجلاعيزوتلا*-2

:“ىطسولا

015طفلالمعت٠'مقطوعلب10 "اه:ْمداناندمعغففوهمانوالعل210065م6
56210-100760,"اه/022وناب016016/15022طرب21(1957),مل.301-343.

ةّيضابإلارداصملاًالوأيكستيفيلدّدعي؛ماسقأةثالثنمةمهملاةلاقملاهذهفّلأتت

ايقيرفأيفةّيضابإلاًاشنمنع'ثيدحللتاحفصةدعصّصخيمثءاهلمعتسايلا

يقرشلامسقلايفةّيضابإلاتاعمجتلايفثحبيمث«ةفلتخملااهعورفنعوةيلامشلا

لكشيو؛ءناّزف-اهيفاب-(70ممااةند)سلبارطميلقإو(7682)0:و0©)ايبيلنم

عيمجلوألامسقلايفيكستيفيلضرعيو.ةساردلاهذهنممهألامسقلاثحبلااذه

ةرينملا.باتك:اهيفاوبتكيلاةيخيراتلاةبقحلانعونييضايإلانيفلؤملانعتامولعملا
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اولاءايركزيبألةمئألارابخأو ريسلاباتك؛(رشعيداحلانرقلاةياهن)«يتالخر

ركذ؛ينايسولاذيملتلخياشملاريِس؛رشعيناثلانرقلانميناثلامسقلا)ينايلسولل

؛(رشعثلاثلانرقلاةيادبوأرشعيناثلانرقلاةياهن)ةيبهولاخويشلاضعبءامسأ

دهاشمةيمست؛(رشعسداسلا-رشعسماخلانرقلا)يخاّمشللريسلاباتك

انلضرعيم(حجرألاىلعرشعسداسلانرقلا)ةسوفنلبجدهاشميأ«لبجلا

.نماثلانرقلاطساوأذنمةيلامشلاايقيرفأيفربربلاجراوخلاخيراتيناثلامسقلايف

عماوجبدنادق«مهتيضقىلإربربلابسكنملّوأمهو؛ةّيرفصلاجراوخلاناك

نويضابإلاناكو.ةساملجسيفراردمبك؛ينُسلابهذلااًرنبتوأنييضابإلا

ناكثيح-743/126ةنسيلاوحةراّوهةليبقيفسلبارطميلقإفاورهظنيذلا

الوأةتانزةليبقاولامتسادق-يضابإسيئرلوأيتلادوعسمنبهللادبعميقي

باطخلادبعسلبارطيفيناثلامامإلادهعيفمهتلودىلإاوُمضمث؛ةسوفنف

نبالبقنميسابعلاحتفلاةداعإدعبو.ةماتكةليبقوايقيرفأوناوريقلا«يرفاعمل
تلحيلاترهاتةكلممسيسأتلناوريقلليضابإلامكاحلامتسرنبالقتناثعشالا

 نماشلانرقلايفاهجوأتغلبونييضابإلليسايسزكرمك(7:مدازاهن»©)ل

؛سلبارطوناسملتنيبةعقاولاةقطنملالكتارتفلاىدحإيفتلمشدقو«عساتلا

فوأيمتسألاراصحلاكفيفةبلاغألاحجنيملو.ةيبلغألاةلودلاكلذبةقوطم

ةنميهلاءاهنإيفوأسلبارطبترهاتلصيناكيذلايضابإلاٌرمملليئزجلالتحا
.883/224-84ةنسيقالإ؛ةيبونجلاسنوتيفةّيمتسرلا

نعتدلوتيلاةفلتخملاةّيضابإلاقرفلادادعتىلإيكستيفيللقتنيمث

ءاطعإ؛يكستيفيلىريامك«ديفملانمو.ةيدئاقعلاعدبلاوةيسايسلاتاقاقشنالا

:يهوةفلتخملاقرفلاهذهنمةدحاولكصئاصخ
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مامإلامسانم؛حجرألاىلع؛«قتشممسالانميناثلامسقلاو:ةيبهولاةّيضابإلا

نودلخنباىدلةفورعمةقرفلاهذهتناكو؛يِيساّرلابهونبهللادبعيجراخلا

تلازامو.لدخعملاهاجتالاوةّيضابإلاقرفلاربكألثمتيهو.“ةباّزَعلا”مساتحت

ىلعنويبهولانويضابإلاءالؤهقلطيو.هذهاسايألإابيرقتاهدرفميةرمتسم
ليصافتييانهيكستيفيللخديالو.ةوعدلالهأوأبهذملالهأمسامهسفنأ

.ليلقدعبهضرعنفورسقحاللاقميفاهيلإدوعيلبةيبهذم
ةلودليناثلايمتسرلامامإلابفارتعالااهضفرببسباهمساتبستكاةقرف:راكنلا

دلخم)ديزيوبأوهًاقشنمًامامإعساتلانرقلارخاوأيفةقرفلاهذهتبختناو.ترهات

ذإ؛ةقرفلاهذهنعهحرشيفكلذكيكستيفيلضيفتسيالو.ريهشلا[داديكنبا

امسقاهلصصخثيحمالسإلاةعوسومقحلميتهالعأةروكذملاةلاقملاىلإانليحي
.ًادرفنم

عساتلانرقلالئاوأيفديرجلايف[رصننبجرف]ثاناهسسأةقرفيهو:ةيئافنلا

يعتوةدوسلملا)ةبلاغألادضبرحلالامهإبمهتملاحلفأيمتسُرلامامإلاًاضراعم

لزتعادقو.ةعدباهربتعتوةعمجلاةبطخةقرفلاهذهضفرتو.(نييسابعلاراصنأ

ىتحسنوتبودنجيفةقرفلاهذهلنولثممدجؤو.ةسوفنلبجيفكلذدعبثافن
انمايأيفةسوفنلبجيفةدوجوممهنمةليلقةيقبتلازامو«رشعسماخلانرقلا
.هذه

مامإلاديفحوهو؛سلبارطيف[حمّسلانب]فلخاهسسأةيعرفةقرف:ةيفلخلا
.ةغاوزةليبقنمامعدىقليناكو«يرفاعملاىلعألادبعباطخلايبأيضايبإلا

ةيقبتلازامورشعيناثلانرقلاىتحةسوفنلبجيقرشفةقرفلاهذهترمتساو

.ةسوفنلبجيفميقتاهنم
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يهونماثلانرقلانملوألافصنلايفحجرألاىلعتسسأتةيعرفةقرف:ةيرّمُعلا

اوسيلباتكلالهأنأربتعتو؛«ةيدئاقعلارظنلاةهجونمةيبهولانعًاريثكفلتخت

ميلقإنماهلصأو؛ةيدئاقعلارظنلاةهجونمةّيرمعلانمةبيرقةيعرفةقرف:ةينيسحلا

.سلبارط

نبناميلسوبأ]«رشاعلانرقلايف(نالْجراو)ةلغروايفهسسأعرف:ةيئزفلا
ميرحتببسباهمساذخأتيهو«حلفأيمتسُرلامامإلانمنيردحتملادحأ[بوقعي

.ثرفلاكالهتساعناميلسيبأ]

.ةنسلاوناذآلاوةعامجلاةالصضفريناكوديرجلايفسسأتعرف:ةّيكاكسلا

دقو؛رشعيداحلانرقلارخاوأيفىفتخاو«ةرارطنقةعطاقميفعرفلااذهرصحنا

.نيكرشملانمنويبهولامهربتعا

سسأيذلا؛ةراّوهةليبقنمةلاّصمنبالاصفناىلإكلذكيكستيفيلريشيو

بعيشةلاقمرظناو)عساتلانرقلانميناثلامسقلايفترهاتبرغةلقتسمةكلمم

ةيلامشلاايقيرفأىلعنينميهماوناكنيذلا«نويبهولارسخدقو.(يلياميفةّيضابإلا

راكنشلاىلإتلقتنايلانمزلانمةزتملهذهمهتنميه؛نييمطافلالوصونيحلإ

لّجعونيحلاكلذذنمايقيرفألامشيفةّيضابإلاتعجارتو.ديزييبأنايصعنمز

ىلإرشعيناثلانرقلانمءادتباةّيضابإلاترسحناو.لالهيبروهظاهعجارتيف

تناكيلاتاعّمجتلاتمعدثيح(يداو«نالجراو)ةيبونجلاقطانملاضعب

ترشتنادقفسلبارطميلقإيفامأ؛بازمىلإةريبكدادعأبتلقتنامثالبقةدوجوم

؛بازميفالإهذهاسايأىلإايقيرفألامشيفةّيضابإلارمتستملو.ةسوفنلبحيف

.ةسوفنلبجقوسلبارطميلقإئطاشىلعَةراَوُزوةبرحةريزجو

202



ةّيضابإلاتاعمجتلليقارغجلاعيزرتلاهتلاقمنمريخألامسقلايفيكستيفيلثحبي

ةقربيفةّيضابإللةيقرشلادودحلاتناك.ىطسولانورقلايفةيلامشلاايقيرفأيف

ربربلالبقنمةلتحملادالبلادودحعمقباطتتةيبيللاءارحصلاقر(©)408:90)

ادبنأىلإقرشلاوحنًامدقترثكألاتناكيلا(0:6:ةنود)ينةتارلةليبقمهنمو

؛ةّيضابإلاخيراتيفامهمًارودةتاولتبعلو.ةليبقلاهذهىنفأيذلايلالهلاوزغلا

ةيربربلئابقةدعاسم.[996/386-1021/411]مكاحلادهعيفتعاطتسادقف

ناك؛ةيرضحلازكارملاءانتسابو.(4«/0ههت90)ةقربنمنييمطافلادرطنمىرخأ
:ةيلاتلاةيربربلالئابقلانمنوفلأتيهدعبامورشاعلانرقلاىتحسلبارطميلقإناكس

اهتيلكبةّيضايإتناكيلا؛ةسوفنوةيامل؛ةغاَرز؛ةسيرض؛ةتانز«هراوٌهنام

؛ناّزفدودحوحنبونجلاىلإدتمتويقرشلامسقلانكستةتازمةليبقتناكو.ًايرقت
ةيلحاسلاةقطنملايفترسيميلقإمضتةميدقلاىطسولانورقلايفاهدالبتناكو

؛يرفاعملاباًّطخلايبأرصعيفًاماهرودةليبقلاهذهتبعلو؛لخادلايفنادرو

ابسنثيدحرصعىتحيقرشلاسلبارطميلقإيفترمتساةّيضابإلانأودييو
نمريبكمدعلتقمو(ةطارصميبونج)ةغْرّزاتيفريخألااذهةعزهمغركلذو
درويو.ةراؤهةليبقذوفنةقطنم(70مماناقن»ع)سلبارطميلقإناكو.ناكسلا

ةليبقةعطاقمديدحتبانلحمستيلاةفلتخملابرعلانييفارغجلاتامولعميكستيفيل

ىتح(ترّسميلقإلةيبرغلايصاقألايف)ةغرواتةقطنمنمّدتمتتناكيلاةراّؤه
انلحيتتو؛ةراوهنًماضعبمضتتناكيلااهسفنةنيدملاكلذيفامنسلبارطةقطنم

ةقطنميفةتارصملثمةراوهعورفتاعطاقمديدحتبًاضيأتامولعملاهذه

ةلودللةسيئرلاةاودلاةراّوهدالبتلكش.ىرخأماسقأو0/ن9ن:018)نتارسمأ

باطخلاابأةليبقلاهذهترصندقو(7:ةع0اةع00)سلبارطميلقإيفةّيضايإلا

نييمتسُرلاةمئألاةدايسبتفرتعااهنأودبيو؛يزوزلملامتاحابأهفلخويرفاعملا
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نأردبيو.ةيبهوللةمواقملاتاعّمجتلاليوطتقولاهيفتبلغهنأريغ«تقولاضعبل

تلختو.ةّيضابإلامساب910/298-11ةنسيفيمطافلاهللاديبعتبراحةراوه

نع«حجرألاىلعرشعيناثلانرقلانمءادتباودعباميفاهنمةريبكةعومجب

تظفاحيلاميلاقألاضعبفىوسةّيضايإلادمصتملو؛ةيكلاملاحلاصلةّيضابإلا

اوقنتعيمل(ةليلمونب)ةراّؤهنمًامسقنأملعلاعم«رشعسماخلانرقلاىتحاهيلع

عمواهبرغىلإنكستتناكيلاةراؤهعمةياملةليبقتكرتشاو.اقلطمةيضابإلا

ىلإنكستةغاوزتناكو.910/298-11ةنسيقنييمطافلادضةضافتنالايفةتانز

ءابرقأ«ةراوّزةليبقاَّمأ.ةكدقلا(500:ة00ه)ةتارْبَسةنيدمنمبرقلابةياملنمبرغلا

بهذملاىلعاوقبدقف«سباقةنيدمنمبرقلابمهدوجوىلإراشملاوةغاوز
لهسيفلاحرتلاوةوادبلاةايحشيعتةتانزةليبقتناكو.هذهانمايأىتحيجراخلا

دعبرشعكثلاثلانرقلاطساوأيلاوحيضابإلابهذملاتقنتعادقتناكو«ةرافج

مهناوخإدرمتامدنعةّيضابإلابهاذملانعاولختمث«يرفصلابهذملاىلعتناكنأ

.[لازتعالا]ةيلصاولااونبتونمحرلادبعنبباهرلادبعمامإلادضبرغملايف
ةربصتناكامنيب؛يبرغلاسلبارطئطاشىلع؛«حجرألاىلع؛ةسيرضتنكسو

تالصاوللاقرطىلعاورطيسدقو«يبرعلاحتفلانابةسوفنزكرم(ةميدقلااتاربس)

اومواقامدنع283/896ةنسيفبلغألانبميهاربإمهمزهدقو.رصموايقيرفأنيب

.لالهيبلوصودنعلبجلاوحناودرطمث؛ةينولوطلارصمرحنهمدقت

يفالإةملكللقيقدلاىنعملابًانوكسمىطسولانورقلايفةسوفنلبجنكيمل
ابعشكلذىلإنوكتيلييلاومسالاسفنلمحتىلاةليبقلانمكلذويبرغلاهمسق

ىرخألاةّيضابإلالئابقلاركبمتقويفبعوتستنأتعاطتسااهنكلو؛ًاسناجتم
تناكىلاىرخألاةيربربلالئابقلايكستيفيلددعيو.يلبقلافلاحتلااذهتسأرتو

اذهنمًاءزجلكشتتناكيلاو(488ه84])جانيمأوأيبرغلاةسوفنلبجنكست
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وداجوأةيقرشلاةقطنملالئابقددعيمث.لئابقلاهذهلوزننكامأددحيو«فلاحتلا

ةعرمجملليمتنتوفلاحتلااذهنمامسقاضيألكشتتناكيلاو«(080)

تقويقةّيضابإلاةسوفنتقنتعاو.كلذكىرخأتاعومجموأًاصوصخةيتانزلا

.نييمتسرللاهئافوىلعتظفاحومتاحيبأوباطخلايبأيدّيؤمنمتناكوركبم

فصنلايفحمسلانبفلخعدتتبملارصاناهنمامسقّنأريغةّبِهَوةسوفنتناكو

(نرفيا)نرفيميلقإناكو.يراكتلاديزيابأهدعبنمو«عساتلانرقلانملوألا

ناكر«ىطسولانورقلايفًالصفنم؛ةسوفنلبحنمًامسقمويلالكشييذلا
يناثلانرقلايفةيبهولاةّيضابإلااًرنبتدق«يراّوهوأيتانزلصأنممهو؛هناكس

.فلخلنيلاوماوناكنأدعبرشع

هيفاهتنبتيذلانامزلاسفنيفةّيضابإلااونبتدقفربربلاسمادغناكساّمأ

ةنسلبقبرغملاىلإنيثوعبملا"ملعلاةلمح”دحأناكو.حجرألاىلعةسوفن
دوعي؛ةمركيبأنبملسمةديبعوبأقرشلليضابإلاسيئرلالبقنم58-60

؛رشععبارلانرقلايفٌةرشتنمتلازامةّيضابإلاتناكثيح«سمادغىلإهلصأب

.كلذكةيضابإ؛سمادغنمقرشلاىلإ0«:ة))جردةحاوتناكو

تّمضناولامشلانمتتأيلاةيربربلانوطبلانمًاددعيوأيناّزفميلقإناكو

دعبمسقنادقو؛(يربطلابسحب)دوسألاقرعلانماوناكنيذلانيّيلحملاناكسلاىلإ

مغرلاب.نازفلاةلودوةليوزةلودامهوةّيضابإلاىلإاتمتنانيتلودىلإيبرعلاحتفلا

ازكرمةنيدملاتيقب«144/761ةنسباطخلايبأةميزهدعبةليوزناكسليتقتنم

نولمجينيذلانييضابإلاءاملعلاددعنإفنازفلةبسنلابامأ.ليوطتقولةّيضابإلل

لوألامسقلايو.ةّيضايإلاىلإفاولكشبميلقإلاءامتناىلإريشييناّرفلاةيمست
دحأمظندقفرشاعلانرقلايفامأ؛نييفلخلاىلعنوّيبهولابلغتعساتلانرقلانم
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رماغملاديىلعرشعيناثلانرقلايفاهريمدتمت؛ةليوزاهتمصاعةلودربربلاءاسؤرلا

.خيراتلاكلذدعبنازفيفةّيضابإلاركذسردناو؛رصمنميتآلاشوقارقيكرتلا

ةركفءاطعإنمنكمتنملاننأالإ؛ةلاقملاهذهضرعيفانلسرتسااننانممغرلاب
ةعاطتسابسيلو.اهتفاثكنعويكستيفيلاهمدقييلاةّينغلاتامولعملانعةيفاو

ةلماكةحولانلمسرينأ«ةّيضابإلانوؤشبردانلاريبخلاوهويكستيفيلىوسدحأ

.ىطسولانورقلايفةيلامشلاايقيرفأيفةّيضابإلانعلكشلااذهبةلصفمو
عوج

"امو؟يطتاوتمصكهع1'ظهفتووةر"اهياام/ئامضنم9:"“ةّيضابإلابعيش”-3

(1958),م71-2.0

ةلاقملايفاهدنعفقودقناكطاقنةدعنمةلاقملاهذهيفيكستيفيلديفتسي

بناجلاىلعوقرفلانمددعىلعربكأرادقمتزكريهنكلو«وتللاهانضرعيلا

؛عدبلاوتاقاقشنالانعتدلوتيلاةّيضابإلابعشللافصويطعيو.يدئاقعلا

يِيحَرألاٌرّيِسىلعوءايركزيبأوريغصنبانْيْحَّروملاىلعًادامتعاكلذو

ةرشعةتسلاقرفلانيبنمةيعرفلاقرفلامهأىدحإةيبهولالكشت.يخامشلاو

جراوخمهو«ةقرازألانعحضاولكشبنوّيهولافلتخيو.اهؤاصحامتيلا
؛[ةمعن]رافكامنإونيكرشمجرارخلاريغنيملسلانوربتعيالمهنأيف«نوفرطتم
لمهأءاسنىلعةقرازألاهسرامبيذلا-لتقلايأ-ضارعتسالابنوفتعيالمهو

.نييضابإلاريغنمجاوزلاةيبهولاحيبيامك؛مهدالوأوعدبلا

اننكميو.ةيرورضتسيلةمامإلانأب«لئاوألاجراوخلاكلذبنيقفاوم«اوربتعاو

مامإباختناوةّلقتسمةمامإنالعإيأ“روهظلاةلاح”امهونيتلاحنيبزييمتلا

؛خويشلاوأءاهجولانمسلجبلبقنمماظتنابهباختنامتيو؛ةعيبلامامإبىّمسي
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لهأ”بصضنيفةمئالمريغفورظةرطيسنعةّيتأتملاءرسلايأ“نامتكلاةلاح””و

نوكتولوألاءافلخلاةريسوةنسللونآرقللًاقفومكحي«نامتكللًامامإ*رسلا

كلذببستدقوةعدباهرصحربتعيذإ؛طورشباهرصحنكميالوةقلطمهتطلس

تقريفمامإنمرثكأبختنُينأنكميهنأبنويبهولاربتعيو.قباسلايفتاقاقشناب
ايدئاقعنويبهولافلتخيو.ةعماجةمامإىلإاًرَعسِينأىلعةفلتخمنادلبِيدحاو

.رومألاضعبيفةلزتعملاىلإبرقأمهو؛نآرقلاقلخبنونمؤيمهنأيفةنسلانع
:ةمهملاةّيضايإلاقرفلارئاسبلودجكيلإو
يف؛ةرصبلايفيضابإلاخيشلاةديبعيبأنعلصفناخيشاهسسأيلا:ةّيئراحلا

قتشتةقرفلاّنأالإ.ردقلالوحةلزتعملاءارآىنبتو«نماثلانرقلانملوألامسقلا

.دّيْزَمنبثراحلاوهرخآخيشمسانماهمسا

باحصأدحأفيرطنبهللادبعبرعلاةريزجبونجيفاهسسأ:ةّيفيرطلا

.(/01011:6م176715/66(1959),م.7لاقمرظنا)قحلابلاطمامإلا

يفترهاتةمامإنعةّقشنمةمامإاهُعابتأًاشنأ«مّدقتاميفتركذ:ةّيراكتلا

وبأرشاعلانرقلانملوألامسقلايفةقرفلاهذهسيئرناكو«عساتلانرقلارخاوأ

.ضارعتسالاىريناكو«[داديكنبدلخم]ديزي
.مدقتاميفتركذ:ةينافنلا

يفاهضرعهنإذإانهاهيلعزكرننلىرخأًاقرفكلذدعبيكستيفيلددعي

كلتيفدرتمليلاقرفلاركذبطقفانهيفتكنفوسو“ٍنارفجلاعيزوتلا”هتلاقم
؛هللاةفرعموهكرشلاونامإلانيب[لصيفلا]نأىرتيلا؛ةيصفحلاك:ةلاقملا

ريشيو.يسرافلوسرىلعاديدجانآرقلزنيفوسهللانأبنمؤتيلا؛«ةيديزيلاو

ةوادعنأوءًافنعرثكألانييمتسرلاءادعأنماوناكةيفّلخلاوراكنلانأىلإيكستيفيل

.نييمطافلادضديزييبأةروثقافخإًببسحجرألاىلعتناكراكنللنييبهولا
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**10©*

1030:16661.65:“ىطسرلانورقلايفبرعلاةريزجبونجيفنويضابإلا”-4

108715'م2016لان00هنن2-110760ع6هم19590601/767/0/6(1),م3-18.0

نعةلاقملوألااهددع[/6:/00م6//0/)76]ةديدجلاةينولوبلاةيقارشتسالاةرشنلاهذهحتتفت

خنريميفنيقرشتسملارمتؤميفيكستيفيلهمدقبضتقمثحبلةلمكتوريوطتةباثميهةّيضايإلا

.(364-362ص1959«رمتوملااذهقئاثررظنا)و7

دقةيلامشلاايقيرفأورابحنزونامعٍِقمويلانودوجولملانويضابإلاجراوخلاناك

نامعفوتومرضحيفوبرغملايفةلقتسمتامامإثالثعساتلانرقلايفاوسسأ

اءدبيكستيفيلضرعيو.ةرصبلايفنيميقملانييحورلامهئاسؤرنمضيرحتبكلذو

ةريزجبونجييةّيضابإلاراشتنانأبضّتفيوهو.بلقتملاتومرضحةمامإخيرات
دالبللرباعلاجراوخلاوزغبويميمتلايرملاضايإنبهلادبعةكرحبةقالعهلبرعلا

متيذلا؛ةكملريبزلانبامكحلالخ74/693ةنسو684/65ةنسنيباميف

ةكرعمدعبةرشابمدلبلااذهٍِقترولبتيلاةيئاعدلاةلمحلالالنمهلريضحتلا

ةرطيسلاىهنأفسوينبجاّجحلانأنممغرلابو.38/658ةنسناورهنلا

مايقلانماهنكمامةيمهألانمبناجىلعةكرحلاهذهةوقتيقبدقفةيجراوخلا

ييةمهملاةّيضابإلاةعومجملاتماقدقو.ةيومألاةفالخلاءافكنادعبةحوتفمةروثب

ماقامك6ةروشلاهذهريضحتلابيميمتلاملسمةديبعيبأةرادإتحتةرصبلا

.يدزألاراتخملاةزمحوبأ؛ةكمىلإةديبُعيبأثوعبمكلذكاهلريضحتلاب

يومألاةفيلخلالاغشناءانثأ129/746وأ128/745ةنسيقةضافتنالاتلصحو

ةمامإلوأءاشنإىلإتدأو«[ةّيتارفلا]ةريزجلايفجراوخلاةروثبدمحمنبناورم

عضخأيذلا,قحلابلاطبىمسلايدنكلاىيحينبهللادبعمامإلاةرادإبةّيضابإ
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قحلابلاطلتقو.ةنيدملاوةكمىلعهترطيسمكحأنأدعبهتمصاعاهلعجوءاعنص

؛تومرضحوءاعنصعاجرتسانمتنكمنيلاةيومألاتاوقلاعمةهجاوملالخ

تقحلاىلاتومرضحيفةّمثألاعباتتو«نييضابإلاذقنأةّيومألاةلودلارايهنانأريغ

.نامُعيفةّيضابإلاةمامإلابكلذدعب

يفديدجيضابإٌمامإرهظ«نأىلإ«نميلاوتومرضحنويسابعلاعجرتساو

يفمهلالقتساتومرضحويضابإداعتسأو.نماثلانرقلاةياهننم!ءادتباتومرضح

ىلعيدوعسملادكأدقو؛ةريصقةيساّبعةرطيسةرتفدعبعساتلانرقلاطساوأ

ةمامإلاهذهتلظو.تومرضحيفرشاعلانرقلانممسقءانثأةّيضابإةمامإدوجو

نأىلإ«نامُعلةعباتتحبصأمث«رشعيداحلانرقلانملوألافصنلايفةمئاق

نيضابإنعتامولعميأكلمنالو«نرقلااذهنميناثلافصنلايفاددجبتلقتسا

ىنحنميلايفةّيضابإلاتاممحتلاترمتساو.خيرالااذهدعبتومرضحيف
تومرضحونميللنييسابعلاعاجرتسانممغرلابكلذو«رشعيناثلانرقلاطساوأ

.ماقتامك

بونجيفةّيضابإلاتاعمجتللينارفجلاعيزوتللصحفبهتلاقميكستيفيليهنيو
:نميلايفوةرطقوسةريزج«ةرَهَم«تومرضح)ىطسولانورقلايفبرعلاةريزج
ةّيضابإلاةقرفنمتاعمجتلاهذهمظعمتكلكشتو(ءاعنصو؛ةرِجْيّذملا«رفاعملا

هنأالإ؛نامُعيفنييبهولانييضابإلاةمئألاباهتقالعلًارظنمهألاتناكيلا«ةيبهولا

بونجييةّيضابإلاةكرحللو.نييفيرطلاضعبتاعمجتلاهذهنيبًاضيأدجو

ايقيرفألامشيفةّيضابإلاةمامإلااوسّسأنيذلانإذإ«ةريبكةيمهأبرعلاةريزج

ناكو؛ةيمرضحلاوةينميلالئابقللنيلاومربربوأ«نييمرضحوأنينميابرعاوناك

.ةدنكنمٌنطبيهوبيحتىلإيمتنيسلبارطيفيضابإمامإلوأ
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"م0:0005نع1516لعتتنك:""لقرحنبالةيربربلئابقبةمئاقصوصخب”-5

طمراطغيل'1طم112جابقتب"نه20اتم0ئادلا#1(1959),مد.128-35

ةيربربلالئابقلاءامسأضعب؛«ةلجملاهذهنمددعلاسفنيفيكستيفيلصحفتي

152065لبقنمةروشنملاةيناثلاةعبطلايفاهدجنامك«لقوحنبااهدّدعيلا

الةدعتاديقعتةمئاقلاهذهتلكش.(للوألاةعبطلايقةدوجومريغةمئاقلاهذهو)

راثآلابوربربلاملاعبةعساوةفرعميذيكستيفيللثمبرعتسمىوساهّلحينأنكمي

ةعومجمبكلذيفناعتساو.ةيلامشلاايقيرفأبةصاخلاةيفارغجلاوةيخيراتلاةيبدألا

.ةّيضابإلاتاباتكلا

حرشواهرّسفف«ةضماغتناكامابلاغءامسأىلإفرعتلانميكستيفيلنكمت

كلذكءاههيوشتمتدقناكةريثكيهوءاهضعبةباتكحيحصتنمنكمتواهيناعم

ضرعننلو.ريسفتلاةبعصلاءامسألاحيضوتلةبسنلابةلوبقمتايرظنحارتقانمنكمت

؛(معاناقوروةملك:ةلثمألاضعبركذبيفتكنو.اهسرديلاءامسألاعيمجلانه

ًالدب(اةلقعمم)ر؛(1|/ةاقةزام)نًمالدب(0/ةعقفزن»)رز؛(40ا6:20)نمالدبءًالثم

هذهضعبللوألاعطقملانأدجنو؛.حلا(8/8100)نمًالدب(00100ر؛(7ةلقهو9)نم
ءازجألااهيفدحنامك«قراوطلاةغليف(68)لةلداعملا(«1/000))ةغيصبوهءامسألا

هذهو.ةيبرعلاةغللايف“ونب”ةملكماقمردييامىلعموقتيلا1020رأ(هه0)
نرقّلبق(5:004©)اهبماقىلاةمجّرتلابرظنلاةداعإيفبغرينملةديفمةلاقملا

ًّ.ةيلامشلاايقيرفأبةصاخلالقوحنباباتكنمعطاقملاضعبلءايرقت
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!67يناهزلاليكونبناميلس-
109عيبرلاوبأ؛يتازملافلخُينبناميلس-

114عيبرلاوبأرَّموينبناميلس-

122ةلاصَمنباناميلسوبأ-

115يسرافلالهسوبأ-

166لولامنبركاش-

76لاصليلخوبأ-لاص-

167حلفأنبحلاص-

9و9ٍييرمزلافسوينبميهاربإنبحلاص-

166دوّبعنبحلاص-

166يروغرملاحلاص-

119يسوفنلاحلاصوبأ-

148ريغصلانبا-

43(يطمللانبا)يطمللاهللادبع-
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84دمحموبأ؛تنلنبهللادبع-

86دمحمبأ؛لودجمملادوكْطمنبهللادبعنبدمحمنبهللادبع-

86دمحموبأ؛يتاوللافسوينبلايمنبرصاننبدمحمنبهللادبع-

58.يطفنلالولهينباهللادبعوبأ-

59 روصنمنباهللادبعوبأ-

142ديزوبأ؛ناّبعوبأنمحرلادبع-

37يسرافلامتسرنبنمحرلادبع-

37يلعنبنمحرلادبع-
39رمعنبنمحرلادبع-

36روصنميبأنبميحرلادبع-

36زوألانبزيزعلادبع-
39يركشيلانارمِعنبمالسلادبع-

64ينالجراولاراّمعروبأ«يتوانتلايناكلادبع-

40 متْسرنبنمحرلادبعنبباّهولادبع-

35يتازملارانَمنبدوبع-

69ورمعوبأ؛قوّسلانغراملاةفيلخنبنامثع-

78.نسحلاوبأ؛يسوفنلالهسنبيلع-

146ِيَساريلاروصنمنبيلع-

145ىبحييبأنبيلع-

64يلعوبأ-

68يطلةوزغنبرمع-
80 ىسومنبناميلسخيشلانبانارمعوبأ-
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92 ىسوموبأ؛.نادمحنبىسيع-

93ينالخراولايسوفنلاناميمْخَسنبىسيع-

94ىسوموبأ؛يخاّمشلاناميلسنبفسوينبناميلسنبىسيع-

95.ىسوموبأ؛نّسكوسُْرَينبىسيع-

154فسوينبىسيع-

97ىسوموبأ؛ينويذملافسوينبىسيع-

81ينوانجلاىسيعوبأ-

73ينورابلاىبحييبأنبميهاربإنبازيزعوبأ-

76 حوتفلاوبأ-

147ريخلانبدمحمنبىيحينبلوفلف-
154دونمنبمساق-

89دمحموبأ؛ينايسولايمارخلاريخلانبنّسكام-

155 يتاردسلاهللادبعيبأنببوبحم-

63هللادبعوبأ«ينورابلاىنحييبأنبميهاربإنبدمحم-
59دمحأنبدمحم-

133ناظقيلاوبأ«حلفأنبدمحم-

60يسوفنلاركبنبدمحم-

61هللادبعوبأءريخلانبدمحم-

16:يِرَمْلَقلاينورابلاىسومنبءايركزنبدمحم-

62هللادبعوبأ«ديعسنبدمحم-

161يتازملاةّيطعنبدمحم-

162جونامنبدمحم-

215



127 بوقعيوبأ«ْنْرَّذلاردينبدمحم-

159ٍييداّصلانسكوصرم-

82 قاحسإوبأ«يمْجَّدلانَسَدوكْنصَم-

64 حلفأوبأ؛حلفأنبدبعم-

156يروطغُبلادمحمنبنيرقَم-

157يروطغُبلادمحمنبنيرَقَم-

158 يتالسولايغلادبعنبروصنم-

!59يجوناملاللمنبروصنم-

159بوقتعينبىسومنبروصنم-
80نارمجموبأ«يتازملاءايركزنبىسوم-

78نارمعوبأ؛يخاّمُّشلارماعنبىسوم-

79نارمجعوبأءيلسونبىسوم-
78نارمعوبأ؛فسوييبأنبىسوم-

160ينايسولاناَْسروزنبيدومنبنوميم-

68ررمعوبأ؛دمحمنبنوميم-
84لاطيجإنمنوميموبأ-

163يسوفنلارصننبثان-

164جونامنبدمحمنبحون-

164يقْلرلايماننبحون-

9و9ييرمزلافسوينبميهاربإنباحونوبأ-

125نيدوناوالووبأ-

91دمحموبأركبيبأنبنالسيو-
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134ءايركزوربأ«ينالجراولاركبيبأنبىبحي-

.140ءايركزوبأ؛يتازملايتالسّولارفعجنبىيحي-

142ءايركزوبأ؛ءايركزنبىحي-

139ءايركزوبأ«يغاوّزلاليصفنبءايركزيبأنبىبحي-

169دمحمنبىيحي-

140ءايركزوبأ«شيلٌدَجَونبىبحي-

!41ءايركزوبأ«يراّوهلانّمجيونبىيحي-

168ىبحييبأنبىبحي-

117لهسربأ؛«ميهاربإنبفسوينبىيحي-

170ينودملافسوينبىيحي-

118 ديعسوبأ؛يسوفنلابويأنبنتفلخُي-

133فسويوبأ؛دمحأنببوقعي-

171قاحسإنببوقعي-

1170مساقلايبأنببوقعي-

171بوقعييبأنببوقعي-

172ينارجايلافسوينببوقعي-

126قاحسإيبأنببرقعيوبأ-

129بوقعيوبأ«يتاردسلاميهاربإنبفسوي-

28١ بوقعيوبأ«لوُفَعلافسوي-

128بوقعيربأ؛حوتفنبفسوي-

131بوقعيوبأ؛يترانتلادمحمنبفسوي-

132بوقعيربأ«ينايلسرلادمحمنبفسوي-
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173ِنيجرألاىسومنبفسوي-

132 بوقعيوبأ؛يرارطتقلاثافتنبفسوي-

83مساقلاوبأ؛حاجأنبسنوي-

172نسحلايبأنبسنوي-

رداصملاوعجارملاتبث

.1عاما1560:1656165م7ر56-سنوتيفةّيضابإلا-

.10)11ة1اوف1:1موزها-وعا-(990/380-)لقوحنبا-

طف1طفلفمدمزئزعامزم-(1405/808-)نودلخنبا-

؛نيّآلاعئارشومالسالاءدبهيفباتك:(887/273دعب-)يضابإلامالسنبا]-

زنارف33ةّيمالسالاتارشنلا«بوقعينبملاسخيشلاوسترافشرنريفقيقحت
.[1986ندابسيف«رنياتش

لاؤّسلاليصحتيفزجوملا:(1174/570يلاوح-)يتوانتلايتاكلادبعراّمعوبأز-
.[ةّيمالكلاجراوخلاءارآ:راّمع«يلاط-

.8و2لجأ:1هليايدلاا-(1094/487-)يركبلاةديبعوبأ-

نعةّيميراتلارابخألاةعومجم:«عساتلا/ثلاثلانرقلانمريخألاعبّرلا)ريغّصلانبا-

؛نييمتسُرلاةّمئألارابخأ]؛]ن50هعطن#©0:1وسء-ترهاتيفنييمتسُرلاةّمئألا

.[1406/1986تروريب؛يمالسالابرغلارادءزاحبميهاربإورصاندمحمقيقحت

.ينالجراولا:رظناو؛ءايركزيبأرابخأةعومجم-ءايركزوبأ-

لامعكوع0:02م-ذلبلالهأءامسأ-
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.نيملسملانيدةبسن:(1562/970دعب-)ىسومنبءايركزنبدمحم«ينورابلا-

.1884ةرهاقلا؛ةّيرجحةعبط«يخاّمشللرّيْسلاباتكبقحلم

؛نايب-ةّيضابإلاتافّلؤملابنايب:(15/9نرقلا)ميهاربإنبامساقلاوبأ«يداّربلا-

رشنللةّينطولاةكرشلا«يلاطراّمعل؛ةّيمالكلاجراوخلاءارآباتكبقحلم]

.[281/2-197895رئازجلا؛عيزوتلاو

.امتءامتا2:6/وسدمتباع6و6-ةروشنملاريغصروصنل١ضعب-

.طاماجناندوام:215/مومابنعهان142م6-يداربللةيضابالاتافّلؤملابنايب-

.ا/هارباندمان:2:61:عدمارنعكب1/2-ايفارغويلبيب-

ةعبط«يخاّمشللرّيْسلاباتكبقحلم015/9نرقلا)«لبجلادهاشمةيمست-

121:165:33556م1765-1884ةرهاقلا؛«ةّيرجح

.امعاملا1ممامدعاانوعفم>رواطنوس-يفارغجلاعيزوتلا-

.ل/اداوباندىانب1عطرءطو/للورود-ةسوفنلبج-

.1عسنوط:ماربددم-ةيضابإتاسارد-

تاقبطباتك:(1271/670دعب-)ديعسنبدمحأساّبعلاوبأ؛ييجردلا-

تاقبطباتكز؛ايفركارك«يكسفزروغومسةعومجب«275مقربطوطخم؛خياشملا

؛2ط؛1974رئازجلا«ثعبلاةعبطم؛1-2«يالَطميهاربإقيقحت؛برغملابخئاشملا
.[.ت.ال؛توريب«يبرعلاركفلاراد«ىلوألاةعبطلانعةرّوصم

بقحلم013/7نرقلاةيادب)لوهجبفلول؛ةّيبهولاخويشضعبءامسأركذ-

.1884ةرهاقلا«ةّيرجحةعبط؛«يحخاّمشللرّيْسلاباتك

.ملرمأام2052:/دعم-ةّيضابالاةديقعلاةاور-
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رئازجلا؛ةّيضابإلاةعشأنمةّيضرملاةعمللا؛ديمَحنبهللادبع؛ينامُعلايملاسلا-

8.

277مقربطوطخم؛(12/6نرقلانميناثلافصتلا)لوهجبفلول؛خياشملاريس-

.ايفوكارك؛(190-344ص)يكسفزروغومسةعومجم
.3:56/0/56:560201و:/65-ةيضابإتاطوطخموتابتكم:فزوج«تخاش-

ةعبطرّيْسلاباتك:(1521/928-)ديعسنبدمحأساّبعلاوبأ«يخاّمشلا-

.4ةرهاقلا«ةيرجح

.اعسعاللل165هياتاعوروع-اهقرفوةيضابإلابعيش-

؛يضاب/الايفاكلادبعراّمعيبألزجوملا.ةّيمالكلاجراوخلاءارآ:راّمع«يلاط]-

.[1398/1978رئازجلا؛عيزوتلاورشنللةّينطولاةكرشلا2-1

.1ع«عاماب12تنازع-شبكلاةدابع-

45(رئازجلا)ةلاصألاةلجم«“ةّيمتسُرلاةلودلاخّرؤمريغّصلانبا”:دادو«يضاقلا]

.[36-58ص«(1975يام)

.يلاسلا-ةّيضرملاةعمللا-

1/1250:عومزوس#4؛طو2ها:دم6-ءايركزيبأرابخأةعومجم-

.ريغصلانبا-ةّينيراترابخأةعومجم-
.5006/0165165:835561»لبجلادهاشمةيمست-دهاشم-

.]اطب1اعتن1/0166نع/م0وورنع1500/6-تاظحالم-

٠."ووممملا:-1510ةنسيفةبرجةريزجدضنييحيسملاةلمحنعةقيثو-

10م26:5و

©1146ممها!01167107166646000164طراد(150)"ةرمعفم065165

05004/11165,'461651٠1ان
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اليلالعهمورؤغف#7/116710100هاهك:0001ه//4/1,5165ع6+1015602.1905طفتانع28115,

.٠133-9.00,1908

ةريسلاباتك:08أ/م4دعب-)ركبيبأنبىبحيءايركزوبأ«ينالجراولا_-

_ةّمئألارابخأو

قيقحتب]؛1/25و06:2):هووكر4ذد»هاهم-ءايركزيبأرابخأةعومجب

.[1405/1985سنوتءرشنللةّيسنوتلاراّذلا«بويأنمحّرلادبع

:(12/6نرقلانميناشلافصنلا)مالّسلادبعنبناميلسعيبّرلاوبأ«ينايسولا-

.ايفوكارك؛(1-189ص)يكسفزروغومسةعومجب؛,277مقربطوطخم؛رّيَنسلاباتك

-1/1850116:3ال,12.:1/40/7016ط0وان240/م061166.174عوانت101501600161618,
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01007167و7010101000265اي0101هانئ1ف4ع0
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الأ1955,21528178.
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لإ"00610065(تإاعت10ف0لاق06:0870ج:0ا/مقصأ6

لجصصتوانع1030116ةحمصتيتتع,"1934,71510719651146546511/2116,
عمطتعت11[,قف275-96.0,1953
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