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؛فلتخملاوفلتؤملانممجعملااذهبدروامنإ

نيملسملالوصأةدحوىلعلوألاهقشالدي

باوصلايعديالوءهردقرخآللفرعي

يرحليبسلااذهكيملعلاداهتجالاف.قلطملا
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مجعملاهرادإ
يلاسلاناميلسنبنمحرلادبع.د زاحبريكبنبميهاربإ.د:ماعلافارشإلا

يمعابابىسومنبدمحم.د:يملعلافارشإلا

وسيردانبادمحمنبىفطصم.أ:يملعلاقيسنتلا

وجابحلاصنبىفطصم.د:ةيملعلاةرادإلا

سيفرأدمحمنبدمحابأ

ةديقعلا

يمعابابیسومنبدمحم.د

نتنيورصانلانبىفطصم.د

ہسیردانبادمحمنبیفطصم.أ

يفيرشدمحمنبیفطصمأ

يِناهيشلاىسيعنبومأ

رمعاوايابريكبنبريضحأ
جاحلابخيشلادمحأنبمساق.

میکحلآلیعامسإنبرمع.
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نوسلؤملا
هقفلا

وجاباصنبیفطصم.د
سیفرادمحمنبدمحابأ

ليعامساوابابدوعسمنبریهز.آ
نوبدحمساقنبدمحم.أ

ةسولغوبميهاربإنبدمحم.أ
يدمجحلاصنبدمحم.د

ساروبدمحمنبیسیع.آ
نريبتإدوادنبىفطصم.أ

رصانرصاتلانبناميلس.د

جاحلابخيشلادمحمنبمساق.أ

ةبابيدادومنبيحتفأ

ةناجوأديمحدمحمنبباهولادبع.أ

نتنیورصانلانبىفطصم.د
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ةراضحلا

زاحبريکبنبمیهاربإ.

نالهجدمحأنبدمحم.

يزيرحميهاربإنبیسوم.

ةنابصعوبناميلسومنامقلنبرمع.

يرومرمرمعنبريشي.

رمعنباريکبنبیسومجاحلا.

نیدرتوباصنبیجب.

فورعمحونابنبجاحلاب.

 رکابابلاصنبنمحرلادبع.





 

‹دعبوهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

هللاهظفح-مظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجتاهيجوتلناكدقل
اذهباعيتسايفاًحضاوارْثأنامليركفلاوٌىيدلاثارتلاقيثوتيف=هاعرو

بناوحانمريثكلايطغتةدعتاعوسومنأشلااذهيفتزربدقو«ثورولملا

.اهعملخادتياموناملةّيركفلاوةّيملعلا

«تاونسلبقهتطوناومّدَق؛ليلجلمعبمجعملاوعماجنوثحابلاماقدقل

دق.نآلاهيلعوهيذلالكشلابعورشللاىهتناىحةّطحلاكلتىلعاوراسو

بتكلاتاماوأرقذإ؛اًيبسنريصقنمزيفتابوعصةعنوثحابلازواحت
دقو؟حلطصلملاريغوهامو؟حلطصملاوهاممشيدحتلاناكو.ءازجألاو

سملتلةيمهألاديدشيحلطصملالمعلانأبانعانقإيفاوححجبامك.هيفاوححجي

تاحلطصملالالخنمةنراقملايفةّيمألاديدشهنأامك‹«بهذللاحيتافم

زئاكرةطيرخمضيهنألمهماًريخأوهوءىرخألابهاذملاعمميهافملاو
.روصعلاربعتمدخُتساىلاةلدألاولوصألاودعاوقللو«بهذللا

ملتارذشهتقبسنإوكبهجهّنألءاضرلانيعبلمعلااذهُتلُمَأَتدقو

لمعهّنكلءاّضيأبعوتسمريغءاملعلابابشلاُدْهحو.بعوتستملوفوتسُ

هلالحخنمف7ٌلمعوةّيضابإلاةّيهقفلاةعوسوملاقيرطىلعمهم

-ط-



.هيفداهتجالاتاودأوتالاو‹هميهافموبهذملالوصأىلعنوسرادلا

بناجنوثحابلاهيفمزتلاو.ةيراضحوةيهقفوةيدقعتاحلطصملشدقو

اذّبحو.ضرعلايعوضومءةعزتلايملعباتكلاءاجف؛لالحخإامنودزاجيإلا

ڭرتيالهلككرديالامنكلءكّيفوتسمناكهنأول لوقلاقبسامك
ك

.هلج

نأ-ةمياشمىرحألامعألقيرطلادهيمجعللااذهوا-وجرألياو

.بيحُمميسهل‹مىتانسحنازيميفهلعجينأو«هيفلؤمهناحبسهللاقوي



ةمدقم

@

--B
اققحتةقداصةّيفرعمةموظنمىلإمويلاةّيمالسإلاةّمألاعلطتت

تاعوسوملانأدكؤملانموءرخآلامهفوتاذلايعولةقيقدلخادم

هذهلئاسوزربأنميه؛ةّيديحوتةّينآرقةلاسرلمحتيلامجاعملاو

يفةنبلالإرثأتلاوريْثأتلاىلإفدهييذلا-مجعملااذهامو.ةموظنملا

تاسايسلاهتسركامزواجتي«يقرعميركفليدبلسّسؤي«راطإلااذه
.خيراتلاربعاهراشمفلتخعم

ىلعلوألاهمشيفلدي؛فلتخملاوفلتؤملانممجعملااذهيفدروامنإ

عونتوارنىلعيناثلاهقشيفومهريصمةدحوونيملسملالوصأةدحو
اذهيفيملعلاداهتجالاف.قلطملاباوصلايعديالومردقرخآللفرعي

.اهلجأنمقلخيلاةّيراضحلاهتناكمىلإملسملالقعلالقنينأٌيرحليبسلا

:مجعملاذركف

ءاملعلادوهحارارمتساةّيضابإلاتاحلطصملابفيرعتلاةركفتوءاج

هباتکب‹يداّربلامساقلاٍبألثمامہاًصاحخالۇمدرفأنممهنمف‹نقباسلا

:مهنيبنمرکذن‹هبتکایاناهنمضنممهنمو‹«"قئاقحلاةلاسر":موسوملا

سول



ةمدقم

‹"ةماقتسالا"فيمدكلاوعماحجلا"هباتکفةكربنبا:نيمّدقتملانم

"ناهربلاوليلدلا"يفينيالجارولاو"ديحوتلاةمّدقم"يفعيَمُجنبورمعو
.خياشملاتاقبط"قيجردلاو‹"فاصنإلاولدعلا"و

ا۱سريسيت"و‹"لينلاحرش"قفطا۱طلا:نيرخأتملنمو

قراشم"وء"لامآلاجراعم"يفيلاسلانيدلارونو‹"ديحوتلاةمّدقمحرش"و

."سمشلاةعلطحرش"و"لوقعلاراونأ

مىتافلۇملالخنمتاحلطصملاضعبطبضقاومهسأدقف‹؛نورصاعملام

.ةيكداكألامهثوحبوأءةيملعلا

"ةّيضابالاتاحلطصممجعم'قلطنامحاثمأوءالؤهدوهجنم

علطتيئمکارتلمعنمض؛هدیدجميهافمعوصيو‹ةعساواقافآفشکتسیل

نوکينأوجرن‹يقرعملاجضنلاىلإاًدبأحمطيو؛يرشبلالامكلاىلإامود

دنعيركفلاثارتلابمتهملکلانيعمو‹نيثحابلامامأقيرطلاراصتخالالماع

اردصموءةحورطملامهتالؤاستنمريثكنعاباوجءالؤهدجيثيحَةيضابإلا
.ةداجعيراشماقلطنمنوكتةديدجتاّيلاكشإحرطل

:طيطختلاةلحرم*

نيثحابلانمةلثلشةمصاعلارئازحلايفمأتلام2001/ه1421ةفئاصيف

:ةيلاتلاجئاتنلاىلاتهتناو.هتايلاريبدتو‹؛عورشملا

:نآلاكٌفيرعتهلطبّض:يضابإلاحلطصملافيرعت-1

-ل



ةمدمعم

‹كلامعتسابةيضابالاصتخايذلاظفْللاوه

الالقتساوأادييقت؛مهدنعزیمتمىع

ءاهيلعقفّلاتاّيصوصخلاةعيبطىلعوفيرعتلاىلعءانب:ناونعلا-2

."ةّيضابإلاتاحلطصممجعم":ٍنآلاىلعناونعلاًرقتسا

"ةّيضابإلامالعأمجعم"رداصمةمئاقتدمتعا:عجارملاورداصملا3

مهألةيفوتسماُهَأساسأىلع‹تاحلطصلامجعمعورشمةيلوأةمئاق

.صّصختلابسحةسّسؤممئاوقابتقحلأو.ةبولطملارداصلملا

ريتسجام)نييعداكأمضت«ثحبللقرفثالثتلكش:ثحبلاقرف4
:يهو«مجعملافيلأتضرغبءةّيملعلاتاصّصحختلابلغأيف(ءاروتكدو

.ةيدقعلاتاحلطصملاقيرف٠

.ةيلوصألاوةّيهقفلاتاحلطصملاقيرف.

.ةيراضحلاتاحلطصلملاقيرف.

:حلطصمابفيرعتلايفةيجهنمطباوض
عمهةّيرعلاةّيمحجعُلادعاوققفو«تاحلطصملابيترتيفدمتعملاوه:رذجلا

‹ةّيسوفنلاوءةّبازملاوةجرادلا)ىحصفلاةّيرعلاريغظافلألاومالعألانأرابتعا

.اهسفنباروذج(...ةيلحاوسلاو

وأاًريكذتءاعمجوأاًدارفإ؛رداصملايفهدوروبسحبوي:حلطصللا

دقكلذأل؛دّحومقسنيفتاحلطصملاطيمنتفلكتريغنم...اًينأت



ةمدقم

.فولأملالامعتسالانعاهدعيواههوشي

.ةطوبضمتالاحبوةدودعمتاملكيفةّيساسألاهملاعملنايبو...ةراضحلا
رِبٿو.

ةغللتناكاذإةّصاخبوءيوغللافيرعتلابةرورضلادنعأدبي:فيرعتلا

الوبانطإنودءيحالطصالافيرعتلاٍنأيمث.يحالطصالافيرعتلابةقالع
دامتعاباًمِإ؛رداصملايففيراعتنمدروامنيبعمحلادعب‹نئعملابلالحإ

و..ِ جاتنتسالاىلإاجليبسانملافيرعتلافيلأترذعتدنعو.صوصنلاعومحبنم

ءاطعإبوأتئازجأدعباًمإ؛نهذلاىلإحلطصلملاةروصبرقيامضروعب

..هضیيقننايبوأهمكح

وأقدصلاىلإدريالرارقبمتيحلطصملافيرعتنأركذلابريدحلانمو
-اًملعرّرقموهامك-هيفیعاريو«بسانموهامىلإلب«بذكلا
.هريغنمرثكأهلوبقمتييذلاوءاراشتنارثكأودبييذلالامعتسالا

تالّمكمیدحإةقلعتمةيصوصخلانوكتامدنع:فيرعتلاتالّمکم
راصُيةّيعامتجالاوةّيئاكملاوةّيئامزلافورظلاوأ:ةّييرأتلاوأمكحلاكفيرعتلا
.مجعملااذهقلعتماهأل؛حلطصلملاةّيصوصخ ازاريإاهدرسواهطسبىلإ

ناكًالالقتساوأاًدييقتتّدجُونإفمجعملارادماهيلع:ةّيصوصخلا
امهممجعمايفحلطصملاتشيمتمدعتانإومجعملايفروضححلطصملل
تاحلطصملانمريبكددعءاغلإىلإىَدأديقلااذهوءةيفرعللهيماتناك
.قيقدتلاوأ«ريرحتلاوأقداملاعمجةلحرميف



ةمدقمم

وأاصنفيرعتلااهيفءاجيلاعجارملاورداصملاٌمهأىلإلاحي:ةلاحإلا

قرشملا)ناكللاو‹(رخأتملاومدقتملا)ييامزلااهعونتىلعصرجلاعمءاحجاتنتسا

ةهجوملايهرداصملاف.(...ةراضحلاوهقفلاوةديقعلا)يصصختلاو(برغملاو

.اهرفوتمدعواهرفوتبسحمجعللاةا

:ريكذتلل

؛تالاجلالکلةصلاخالو«تالاحلاميمجيفةزرابةيصوصخلاتسيل-

ىلعننئارقلاتلداملإءيضابإحلطصموه-ًالثمِنامعحلطصملكف

.يضابإريغهنأرداصملاتحرصوأ«هتيمومع

ةديقعلاتاحلطصمنمسيلاملكةراضحلاتاحلطصمنمضجردني-
ءةسايسلاوءةيبرتلاو«نونفلاو‹؛عامتجالاوءداصتقالاو«خيراتلا:لثمءهقفلاو

..ةحالملاو«نارمعلاوءةغللاو

نعةقشنملاقرفلاضعبلٌتايمستيهتاحلطصمداريإنمفدحلا-

نيّيضابإلاريكحيضوتوءاهنمةّيضابإلافقومزاربإوه,(ةّيبهولا)ةّيضابإلا
.مهنع

ءيوفشلاردصملاىلعةيراضحلاتاحلطصملاضعبريرحتيفدمّتعا-

ناكف؛تاحلطصملاكلتلةيراضحلاةميقللاًرظن؛عجارمللاليكموأًالقتسم

.ةيمجعملاةموظنملايفةديدجتاحلطصملاسيسأتاذهبلمعلا

رصقأبةمولعملاىلإلوصوللاليهست«سراهفلاولخادمللءزجصّصخ-
.اهديفأوقرطلا



ةمدقم

هبةقئاللاةيانعلا"ةّيضابإلاتاحلطصممجعم"لانينألمأنماتخلاينو

.ةيمالسالاةراضحلاديصرلإةقفومةفاضإنوكينُأو

يزاجيوءانتاوطخاًّنملّبقتيوءاندهجىلعانرجأينأوعدنىلاعتهللاف

.ريصتلامعنوىلوملا

مجعملاةرادإ

 



فلألافرح

*ی۰
ےمقحک
C1ےگرھ

لاعتهللا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.قتشمريغمساوهوءةيلعلاتاذلاىلعملَع

ةبجاولاتالامكلاعيمحبفصلاءدماحملاعيمحبٌقحتسللاهتاذلدوجولاٌبحاو

هقحيفةليحتسملاتافصلانعو«صئاقنلالكنعهَرنلاو.ىلاعتهقحيفةزئاحلاو
.دیزنبرباجمامالانعيورامكمظعألاهللامساوهو.یلاعت

ءهدحوهيلعالإقلطيالوانعمنعثحبلافلكيالىلاعت«هللا»مساو

دوبعمللمساوهف؛قلختلانودقلعتللمسالااذهَنأل؛هریغهبیمسیالف

.هبلسوتلللاصوهوىهلإةدابعلاٌقحتسياليذلا

رامعوبألوقي؛هتاذنيعيهىلاعتهللاءامسأنأةّيضابإلادقتعيو

ىلاعتهللا

.«تاذلامساهنو«تافصلاهيلعبُمساهللا»:يفاكلادبع

:رداصملا

.10-11؛عضولا:ييوانجلا.

.133/5عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.27«تالاهحلاحرش:يقاكلادبعرامعوبأ.

.13‹12ءكيحوتلاةمدقمحرش:دمحأيخامشلا.

9‹6ء5ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.161-159/4ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.20/1؛لصألالماش:بطقلاشّيفطا.

.6«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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فلألافرح

.33/1«ۍواتف:ميهاربإضوُيي.

.201/1202‹ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.220‹196/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.281ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.9تارملاةياغحرش:ديعسيبوْنقلا.

دآلا

(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)

ءةيكلفلاتاعاسلابردت«نامعبجالفألاهايمعيزوتلةينمزسايقةدحو

ةعاسلارذقتو.اهربكوةيقسملاضرألاةحاسمرغصبسحصقنتوديزت

.رخآمحبعولطىلإمحنعولطنمنمزلاباسحبةيكلفلا
:رداصملا

.85/17فصلا:دمحأيدنكلا.

.16‹جالفألا:دّمحمةقرز.

ةيضابإ

ةيضابإلا
(بهاذمءهقف؛ةديقع‹ةراضح)

ةزمحلارسكبةّيضابإلا»شّيفطابطقلالوقيوءاهحتفوأةزمحلارسكب
.«حصألاهنأىلع

يدزألاديزنبرباجءاثعشلايبأمامإلاعابتأىلعقلطُتةيحالطصاةيمست
ىفءاجةراضحلاوهقفلاوةديقعلايف‹(م711/ه93:تر)
ردصذنمخيراتلايف(ةّيضابإلا)عابتأفرغ...»‹(برغملامسق)ةّيضابإلا
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فلألافرح

لهأوةوعدلالهأىمسنوقحلالهأىمسُتمهتعامجتناكو‹مالسإلا

ىلإةبسنءاهريغهباهاعدلبءةّيضابإلامسااهسفنلرتختملوءةماقتسالا

نوبسنيةيضابالاناکفءعقاولارمألاىلعالوزنهتلبقمغ؛ضابإنبهللادبع

مهجهتمنأةّيضابإلادقتعيو[...]مامإوأميعزىلإالةركفلاىلإمهسفنأ
باتكلانمةيساسألاهرداصمهتحضوأامكمالساللحيحصلامهفلاوه

.«نيدشارلاءافلخلاةريسوةنسلاو

تأشنيفةيمالسإلابهاذملاردصتءليصأيمالسإبهذمةّيضابإلاو

نبهللادبعىلإبسنيهنكلوءديزنبرباجيعباتلامامإلاديىلعكلذناكو
(م705/ه86:ت)يرملايسعاقملايميمتلاةبلعتنبتاللاميتنبضايإ

ةيسايستالسارمنمضابإنباهبرهتشاامببسبامنِإو«ءةيسايقريغةبسن

يذلا«يومألامكحلابولسألهدقنو«ناورمنبكلملادبعةفيلخلاعم«ةينيد
ةريسىلإةدوعللنييومألاماكحلاهتوعدو«نيدشارلاءافلخلاجمننعدعتبا

فرغامك.نيملسملارمألازتعاوأهدعبنمنيدشارلاهئافلخو8لوسرلا

ميلسلامهفلانعجراوخلافارحنالةمراصلاهتهجاوموةمزاحلاهفقاوعب

نباعابتأبهباحصأفرعف؛ميعزلارهظعبسانلادنعرهظو.مالسإلاماكحأل

اهبفرعيةيحالطصاةبسنءةيمستلاهذهكلذبتدغو.ةّيضابإلاوأضابإ

تقفتااموهوملعلايفمهبهذمًسألثمييذلاديزنبرباجمامإلاعابتأ

.ةيضابإلارداصملاهيلع

هنأٰيعتالم683/ه64ماعقرزألانبعفانلضابإنبهللادبعةفلاخمنإ

زاربإوهامنإءهفقاوملكيقوانههرودنألءةّيضابإلاجهنمكلذهلعفبمسر
نبهللادبعو؛هلئشنملاوه«بهذملامامإرباجيأريأرلافهؤاشنإاليأرلا

.يأرلاكلذلزربملاذفنملاوهضابإٳ



فلألافرح

ةيهقفلاهئارآبمهبتكرخزتنيذلاوءةيضابإللديزنبرباجةمامإةلأسمنإ
اهتحصىلعةيوقلاةلدألارفاضتلارظندرلاوذحخأللةلباقدعتملةيسايسلاو

.ةيعداكألاتاساردلاهتدكأاموهو

يفلقألاىلعةّيضابإلاحلطصمنولمعتسيديزنبرباجعابتأنكيم
تقصتلاةروهشمةيمستحبصأومهوفلاخمهلوادتنإو«يناثلاولوألانينرقلا

:يملاسلالوقي«ءاهعفداوعيطتسيملثيحبمحب

انيضراننأريغكاذبانومسدقنيفلاخملانإ

ضاسموانلايماحمناكضابيإىفنأهلصأو

ةكوشلابانناوخإايماحوةجحلابانءادعأاعفادم

عمناك"ةّيضابإلا"ظفللديزنبرياجعابتألامعتساتايادبنأودبي

يسوفنلاحتفنبسورمعدنعكلذوم9/ه3نرقلاتايام
يمّدُكللعماحلاباتكيفمثءةيفاصلاةنونيدلاهباتكيف(م896/ه283:ت)
.(م10/ه4ق)ةكربنبالةنزاوملاباتكو‹(م10/ه4ق)

ةمامإيفديزنبباجيميمتلاةعركيبُأنبملسمةديبعوبأفلحخو
نماقالطنا«برغماوقرشملايفةّيضابإلارشنىلعلماعلاناكف«بهذملا
نيرحبلاىلإلصتيلاةميدقلاةيسايسلااهدودحبنامُغىلإقارعلايفةرصبلا
.ناسارخيفونميلايفةّيضابإلاتدجّوو.ابونجةرطقوسىلإوءالامش
‹؛نيصلاوايزيلامودنحلادالبىلإمالسإلالاصيإيثةينامغلاةراجتلاتمهسأو

قطانمىلإوءايلاحةيداحتالاايسورلةيذاحملاةيمالسإلاتايروهمحلاضعبىلإو
.رابحنزةريزجورقشغدمواينازتتواينيكةصاخبءةيقرشلاايقيرفإنمةعساو

يفرسبرملاهقنتعاو«برغملادالبىلإملعلاةلمحعميضابأإلابهذملالقتنا
دالبوسلدنألاورصمىلإلقتنااهنمو.رئازحلاو«سنوتو«ايبيل:ايقيرفإلام
.اناغوداشتورجينلاويلامولاغنيسلاك‹يبرغلانادوسلا
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فلألافرح

باتكلا:نيملسملانيباهيلعقفتملارداصملاىلإيقرعملااهجهنميفةيضابإلادنتست
صنلامازتلانيبلادتعالابةيجهنملاهذهتمستاو.هيناعمعسوأبداهتجالاوةنسلاو

.لاوحألالكيفيعرشلاليلدلادامتعابو«ليلعتلاويأرلالامعإو

سانحجأاهتقنتعاو«ةنيابتمتاعمتحبوةديدعتائيبةيضابإلاتفرعالو
.يراضحلااهزوربواههقفءارثيفمهسأالماعكلذناكءةفلتخم

:اهمهأةديدعتاطحمولحارمبةّيضابإلاترم

ةرصبلاةلحرملمشتوءيناثلاةيادبولوألانرقلافسيسأتلاةلحرم:الّوأ

.برغملاوقرشملاييفملعلاةلمحديىلعبهذملاراشتناو

‹نميلابقحابلاطةمامإكم8/ه2نرقلايفتامامإلاةماقإةلحرم:ايناث

م20نرقلاه14نرقلاىلإترمتسايلا«نامُعييةيناثلاوىلوألاةمامإلاو

.م9و8/ه3و2نينرقلايفبرغملادالبيفنييمتسرلاةمامإو

ةلودةلازإتلواحةمظنأعمتاهجاوملاوتامزألاةلحرم:اثلاث

دالبيفنييهيوبلاونييسابعلاو«برغملادالبيفنييمطافلاكءةّيضابإلا

طاقسإنييمطافللققحتو.م9/ه3نرقلايفتناكاهلكوءقرشللا
نأالإ.نامُجبةمامإلانأشيفنييسابعللققحتيمليذلارمألا«نييمتسرلا

تحتنامُعتشاعثيحبءةطلسلاةيجاودزاةمزأيفتلخدكانهةّيضابإلا

كلماماظنرخألاقشلافرعوءاهتيفارغجنمقشيفةمامإلاةطلس
ةنطلستماقأيلانييديعسوبلاةرسأ:ءالّوأةنهابنلاةرسأتحت«ثراوتملا

.م18/ه12نرقلانمةيادبةيوق

تحتتاعمحجتىلإةّيضابإلالقتنا:برغملادالبيفتاعّمحجتلاةلحرم:اعبار

يفعمتجاىلعتفرشأءةبازعلاةيمستاهيلعاوقلطأ«؛خياشملانمةئيهةطلس

.مويلاىلإةيسايسلاوةيعامتجالاوةينيدلاهبناوجلك
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فلألافرح

ماظنتحتاًفرشميضابإلاعمتحاىلعرشابملكشبنوفرشيءاملعلايقبو
.ةبازعلاماظنتحتاًبرغموءةنطلسلامثةمامإلا

هذيملتوديزنبرباجاهمامإدعبيمالسإلاقرشلملابةّيضابإلاءاملعزربأنم
‹(م8/ه2ق)يديهارفلابيبحنبعيبرلاءةعيركيبُأنبملسمةديبعيبأمامإلا
‹(م10/-ه4ق)يمدكلاديعسنبدمحو‹(م9/ه3ق)يفبوبحمنبدمحو
‹(م11/-ھ6ق)يتوعلاملسمنبةملسو‹(م10/ه4ق)يولهبلاةكربنبدمحو
يدنكلاميهاربإنبدمحمو‹(م12/ه6ق)يدنكلاهللادبعنبدمحأو
.(ع1914/ه1332:ت)يلاسلاديمحنبهللادبعمامإلاو‹(م12/ه6ق)

؛نمحرلادبعنبباهولادبعنامامإلا:مهئاملعنمفيمالسإلابرغملايئامُأ

سسۇم‹يسوفنلارکبنبدمحمهللادبعوبأو‹(م8-9/ه2-3ق)حلفأهنباو

‹نالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأوم1049/440:ت)ةقلحلاماظن

نبرماعنكاسوبأو‹(م12/ه6ق)يئاكلادبعرامعويأهرصاعمو
يملاميهاريإنبزيزعلادبعو‹(م1389/ھ792:ت)يحخاَمشلايلع
‹«(م1914/ه1332:ت)شيفطافسوينبدمحماو‹(م1808/ه1223:ت)
دبعنبناميلسو«ناظقيلاویسیعنبميهاربإو<«شيفطاميهاربإقاحسإوبأو
.رُمعمیجیيلعو«ضوُببرمعنبميهاربإو«ينورابلاهلا

ركفلافو؛يمالساإلاركفلايفبوتكملامهنارتبةيضابإلامهسأدقل
ءافلخلاراثآةيفتقملاةيعرشلاةسايسلاقيبطتوةمامإلاتانايكءانببيسايسلا

لوقحيفكلذوهتراضحومالسإلارشنيفزرابرودمحلو؛نيدشارلا
.ةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلاو«يرلاونارمعلاوءةراجتلا

:رداصملا

.275/2فراعملاباتك:ةبيتقنبا.

108/1-109‹ةماقتسالا:يمدكلا.

 



فلألافرح

.217ءةيسفنلاقالعألا:ةتسرنبا.

.208‹135/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.9ةبوحجأ:نوفلحخنبا.

.471ءنايبلاوفشكلا:اهلقلا.

.14/2؛11/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.155-157قفاقتنملارهاوحا:يداربلا.

.4‹(خم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.103‹77ريسلا:دمحأيخامشلا

.93؛تاموظنملائلآللا:ورمعيِتالتلا.

.266/1«راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

نإ.113«ناكوأنوكينأزوجياميفناكمإلا.745/14ءلينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.هلکةّيضابإلافرعت

.ذةحفصءلوقعلاراونأقراشم.70-1/64ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.581/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.127‹6ء1ءنايعألاةضُم:دّمحمريشبويأيلاسلا.

.26-27‹(خم)‹نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.33؛حافكدلببازم:ميهاربإيالط.

.46َةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

قرفلانيبةّيضابإلا.5‹(ةأشنلا)]حءخيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.388ةيمالسإلا

.18ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.75ىاثعولاةلازإ:ملاسيبايسلا.

.45ةّيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم.

.196كيزنبرباجمامإلا:لاصيقاوصلا.

.357/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.9ک5ءةّيخيراتلالوصألا.819297-7487-75ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.
.5‹ةّيسايسلاتاميظنتلا



فلألافرح

.29‹28قدحاوةَمُأمكتمأهذهنأو:دمحمجاحلابخيشلا.

.هلك‹سلدنألايفيضابإلادجاوتلا:ىييشوکب.

.35-2832هةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.8-9«ةوعدلالهأةكرح:ريكبتشوعأ.

.25-26«؛بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.131‹(لاقم)‹ةلزتعملانويبازيملا.75‹73-74ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.

.31مالسإلادعبولبقنامع:يلعنبرماع.

.(شماه)184ءةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.50/1-52ةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.64ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.89َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.هلک«رباجمامإلا:رقصيماس.

.77/192-85مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا.

.4‹(ةرضاح)ءةيمتسرلاةلودلاةساردللحخدم:قيفوتدمحأيندملا.
.اهدعبامو67‹(ةرضاحم)«رباجمامإلالئاسرليلحت:يريبعجلا.

.اهدعبامو161‹(ةرضاحم)«يسايسلاداصتقالايثةءارق:كلملادبعيئانحلا.

.جراوخءةيضابإ:ةدام:ةيمالسإلافراعملاةرئاد.

.اهدعبامو173«(ةرضاح)ءةّيضابإلاتاهوشم:ميهاربإزاب.

.(ةمدقما)ت«ش/1«برغملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.
Encyclopédie de L'islam: Matiêre: Ibadia, Halka. .

Lewicki. T, Etude Ibadite, p 669. .

Cuperly Pierre : Introduction. .

ةيضابإ

ةيضابالاةمكحلا

(رئازجاةيئاضقمظن‹ةراضح)

ةيضابألاةمكحملا/مكح:رظني

 



فلألافرح

دبألا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

.«لبقتسياميفةياغلامدعوتوحجولارارمتسا»:هابدبألاىملاسلامامالافي

ةينامزالةّيتاذىلوألاف؛قولخملاةيدبأوقلاخلاةّيدبأنيبحضاوفالتخالاو

‹(3:ديدحلاةروس)رخالاولالاوهف:ىلاعتهلوقفةنمضتمةّيناكمالو

:ىلاعتهلوقلءامهيفامورانلاوةاةّيدبأك؛ىلاعتهللاةدارإبلصحتةينافلاو

.(8:ةنّيبلاةروس23:نحلاةروس)ادباهيفنيدلاخل

:رداصملا

.318/14-319‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.162‹لوقعلاراونأقراشم:يدلرونيلاسلا.

.189‹مْغمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

ريأ

ريبأتلا

(ةعارزءهقف)

.ةغلابملاوريثكتللريبأتلاو.رابإلاهردصمءهحقللحتلاربورب

وأءىثنألاوركذلاعلطيفامقيلعتريبأتلا»:هلوقبشّيفطابطقلاهفّرعو
.«اهيفهنمءيشّذ

تربدقًالْخَتعابنَم»:8هللالوسرلاق:لاقيردخلاديعسينع
ةرمثلانأءاهقفلاروهمجفهيلعو.*«غاملااَهَطرَتشَنأالإ!؛مئابللاَهُنَرَمْف

.كلذكةّيضابإلاروهمجيأروهو«يرتشملااهطرتشيملام«ريبأتلادعبعئابلل
.يرتشمللةرمثلانأىلإةّيضابإلانمدابعنبابهذامنيب

س9

 

 

 



فلألافرح

بيطتيحريبأتلادرجم.عئابللاهلعجيملفءةرمثلاةلاحضعبلاربتعاو

.بازيميداويٿهبلومعملاوهو.اهحالصودييو

ىلعروهمحلاف؛اضيأفالخ«ضعبنودهضعبرْبأيذلالخنلاييو

ىلإرظننممهنموء«هريغوربؤملانيبزييمتلايف8يبلااهعضويلاةدعاقلا

.تالماعملايفسانلاىلعاريسيتاقلطمعئابللامَأبىضقفبلاغلا

راوطأةعبسلختلاةلغلاوركذدقو»:لينلحرشيفشيفطابطقلالاقو

يفيذلابحلاوهوضيرغإةزمجلاوعلطءاطلاف"تربزبأط":كلوقاهعمجي

ودبو...رتءاتلاو«بطرءارلاورسبءابلاووهزيازلاوحلبءابلاومامكألا

يتو«ةوالحلاروهظورارفصالاورارمحالابلخنلايفف«هبسحبءيشلكيفحالصلا

.«...اهروهظبهريغ

:رداصملا

.232/3‹(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.103/8-106‹لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

عبورايحْلاعيبيف[33]باب«عويبلايفباتك«حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا*.
ء؛تربأدقالخنعابنمباب‹عويبلاباتك:يراخبلا.572مقر2طرا

.2567مقر02

قبأ

قبألا
(قر؛هقف)

.برهاذِإَقبَأنمقبآلا

.ببسالبوأببسبايفتخمهدیسنمبراحلاقبآلاو
نعمةّيضابإلادازو«هديسملظريغنمهبرهنوكينأمهضعبطرتشا

نمبرهيملولوهيفهنایصعهلزوجيالامیفدسيصاعلاوهوقباللرحخآ

.هراديفهدیسعميقبولوءكلبلا
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فلألافرح

ىحرفكدقفهيلاومنمقبأدبعايأ»:8هلوقلاعرشمرحقابإلاو
دبعلاديسوأمكاحللو«ةريبكناكهرفكبيلامكحالو."«مهيلإعجري

.اهيلعهريزعت
ىمسيالفنونجلاوأريغصلادبعلاامأ‹لقاعلاغلابلانمقابإلاققحتيو

.ًالاضوأةطقلربتعيلب«اقبآ
ىلعةردقلامدعلهقابإلاحهعيبزوجيالهنأقبآلادبعلاماكحأنمو

هراهظإبجيبيعوهف(دوعيورفي)قابإلادبعلاةفصنمناكنإو.هميلست
.بيعلااذهشرأعئابلامزلالإو«هعيبدنع

:رداصملا
.615/2.423/8‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

دبعلايفركذامبابءناعيإلاباتك«؛ملسمحيحصىلعجرختسلملادنسملا:ناهبصألا*.

.226مقر‹153/1ءهيلاومنمقبأاذإ

دايعنيا

دايعنباةرسأ

(سنوت/ةبرجءةمكاحرسأءةراضح)

ةنسنيِيدولحلاةرسأتفلخوءةبرجتمكحةيضابإةرسأ

.م1848/-ه1265ةنسيلاوحىلإتّرمتساو‹م1759/ه2

دقو.ةدايقلاىلإمكحلاةخيشمنممهدهعيفمكحلاةسسؤمتلوحت

يفءاتفإلاىلعخياشملارصتقاوءةباّرعلاماظنةيلاعفاهدهعيفتمدعنا
.طقفريبكلادجسلملا

:رداصملا

.123-124ء92ء7فبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.
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فلألافرح

.105«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.284مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

ءاثعشلاوبأ

ءاثعشلاوب

(يقرشم؛تايمستةراضح)

.(م711/-ه93:ت)يدزألاديزنبرباج«اهّسأوةّيضابإلامامإىلعقلطتةينك
رداصلافةقلطماهدورودنعفرصتتالىائعشلاهتنبا91ةبسنيهو

.هيلإالإةّيضابإلا
,:رداصملا

.هلك‹(خم)ىاثعشلايبأتاباوج:ديزنبرباج.

.108-110‹99‹5560‹26‹مالسإلاءدب:مالسنبا.

.246251/2‹157‹109ء85‹68/1‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

.ظ1(خم)ريس:يتاكلادبعرامعوب.
.205/2-214؛81/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.
.82‹67-72ريسلا:دمحأيخامشلا.
.12/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.
.28-29َةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا.
.هسراهفرظناوهلکتیزنبرباجمامإلا:اصيفاوصلا.

و
.هسراهفرظناوهكملعلالجأنمةايح؛دیزنبرباجمامإلا:دمحأشیورد.

.هسراهفرظناوهلک«رباجمامإلاهقف:ىییشوكب.

.55/163-61«كيزنبرباجمامإلاراثآةعوسوم:ميهاربإحاورلوب.

.230مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغللامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

زوبويأ

زوبوب
(نامُع؛ةيرحبةحالمةراضح)

نفسلاعاونأعيمجنعفلتختوءاهعنصبنوينامغلاصتخاةيديلقتنفس
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فلألافرح

اهلكيهميمصتيئةهيبشيهو‹ةريدتسملافصنامهرۇع.زاتمتو‹ةيبرعلا

.ةيبوروألانفسلاب
يرحبلالقنلايفنفسلانمعوتلااذهنومدختسينوينامعلالزيملو

.نيرشعلانرقلاطساوأيفالإاهعينصتفقوتيملو«بيرقدهعىلإيلحاسلا
:رداصملا

.4«نامُعةيرحبخيراتنم:نسحباهش.

.خيراتلايفنامع:مالعإلاةرازو.

ةلأسمويأ

ةلأسموبأ
(يبرغم؛تافنصم‹؛ةراضح)

عيفءةّصاخبةيبرغملاةّيضابإلارداصملايف"ةلأسموبأ"باتكركذيامدنع

.(م1111/ه504:ت)يسوفنلاركبنبدّمحمنبدمحأسابعلايبأمماج
.هقفلاباوبأيٿرصتخمباتکوهوعماابةبراغملادنعكلذكفرعيو

:رداصملا

.هلكءةلأسميبأباتك:دمحأسابعلاوبأ.

.73‹(خم)ریس:نيايسولا.

.18جسراهفلارظنا«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

یسیعيدهموبآ

یسیعيدهميبآسلج

رئازجلا/نالجراووبازمءةينمأوةيعامتجامظنءةراضح)
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فلألافرح

لفكتيناك؛ةكيلع(م1564/ه971:ترليعامٳنبیسیعيدهميلا

.هتارارقهيلعلدتامك‹يبازملاعمتحجلاممىلاةيئاضقلاوةينمألااياضقلاب

:رداصملا

.241/1ءةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.55‹54‹17ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
700مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغملامسقءَةّيضايإلامالعأمجعم:ثارتلاةّعمج.

141.٠«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوحخ.

Weber A. : Histoire d'une tebria, 45, 49. .
Zeys E. : Les Législations, 53. .

هَقتأ

(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)
.قاتإىلععَّمجِي«فاقلاوءاتلاوةزمحلاحتفب

لمعتسمريغظفللاو.نامُعبجالفألايقاوسقوفثدحتستيلاةينبألا

.لصألامولعمريغهنأامكمويلا

:رداصملا

.46/17114فّنصللا:دمحأيدنكلا.

يتآ

ىلاعتهللاقحيفىتأ

(ثيدح‹ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

لوي:ةيدحلاوةئآرقلاصوصنلايفدراولالاعتهلللإبوسنايت
هتقيقحىلعهمهفزوجيال7.«هباذعنايتإ»و‹«ەنكگالمنايتإ»و‹€ەرمأنايتإ»ب

ةروس)مَعمللظيفهلمهينانلِنورتيلهل:یاعتهلوقلثمقةيوغللا
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فلألافرح

يفكلذنايبو.2ردووتلتحنلشو‹(210:ةرقبلا

.)1:لحنلاةروس)هُولجُعَتسَتالقهللارَینا:یلاعتهلوق

:لشم.ىلاعتهللاقحيفهيبشتللةمهوملاظافلألالّوؤتجهنملااذهىلعو

ِءاَجَِو كرابتايرلني:هقيلوسرلالوقو«(22:رجفلاةروس)كبَرءاَج

وللتكىتنيفاأللقت
اعطقهنمدارملانأل؛ىاعتهللاهيزنتيفاناعمإ*«..هلَبيِحَسأَفينودي

.قولخملاىدلفورعملانايتاللهباشمريغنعم

:رداصملا

.373‹(قحلملا)نيدلالوصأ:نيروغبت.

.و64/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.504/1‹نيبلاطلاجهنم:يقاتسرلا.

8‹صلاخلابهذلا.21/1«بركلافشك.523/4ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.207-215ءلوقعلاراونأقراشم:نيدرونيملاسلا.

.276/2-277‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.131‹؛شيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.315ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.137ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

تاّواَمّسلاروتةللاط:هلوقيف[26]باب‹حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*

نمةالصلايفءاعدلابابءةعمحلاباتك:يراخبلا.868مقر236/4ءڳضْرَألاو
.1094مقر384/1«ليللارخآ

رك

A
(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)

امَذمرّدقُتو«نامُعيفجلفلاهايمعيزوتيفمدختستءةينمزسايقةدحو

یمسیو؛رخآمحنعولطىلإمحنعولطنمدّدحُتوةيكلفةعاسفصنب
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فلألافرح

ىلإمّسقيامكءرثأفصنىلإرثألامُسقُيو.ةَداباًرثَأنيرشعوةعبرأُرادقم
.ةعبرمسابمسقلكفرعُيماسقأةعبرأ

ءارشِنامُعلايرفالآةئالثبدحاولارثألالالغتساةميقايلاحردقتو

.ايدبأ

:رداصملا

.14/3هةينامغلاجالفألا:ردبيريعلا.

Willkinson: Aflag of Oman .

ٹا

ل
(ريسفتيالكلاملع‹ةديقع)

ناسللىلعلاعتلاقءةيوقعلاهبهيلعمقستيذلادمدنسباوه۷

Aو:ةدئاملاهروس)ا

2 2 e

ءامثإبنذلكسيلوبنذمثإلكف«صوصخومومعمثإلاوبنذلانيبو
٤اِ هتفمثالافالخبءاوهسوأناكادمعمرحلاقلطمبنذلانإ»:يلاسلالوقي

رصتخيو‹باقعلاهلعافقحتسيام .«اًدمعنوكيام

.صنلاقايسبسح«رزوللوبنذللوةئيطخللافدارممثلادريدقو

©(68:ناقرفلاةروس)هاُماَنَألِيكلاذلعفَينمو...:ىلاعتهلوقيفماثألاو

.منإلاءازجوه
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فلألافرح

:رداصملا

.(نامع.ط)159/5تازلانايمه.219/10ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.52ء51ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.399‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

رچأ

هذختاوأارحهاطعأانالفَرَجَأوماركأاًرجأءيشلارَجَأنمةراجإلا

.لمعلاىلعءازحبايهوءاريجأ

ىايشألاعفاتمنودناسنإلالمعبصتختةراجإلانأةّيضابإلاىريو

ءايشألاعفانماّمَأ.«ءانعبلاملدباُكَأوألمعلاىلعءازحلا»:اُنَأباهوفّرعف

تاراجاإلاباب»بمهبتكيفاهلاوبّوبفةيركألامسااهيلعاوَقلطأف

.ةيكلاملايأرنمبيرقاذهو.«ةيركألاو
تناكامةهجنمعويبلابهبشاهيفتاراجاإلا»:حاضيإلايفءاج

.«لام.ءانعلدبتاراجإلاولاعبلاملدبعويبلانأريغةضواعم

نبهللادبعثيدحهراحجإناسنإلالمعةيمستيئمهدنتسمناکاعرو

.*هقَرَعضحينألبقهرجأريجألااوطغأ»:8كهللالوسرلاق:لاقرمع

:لاقوىانعبلاملدبامهأبةراجألافيرعتشيفطابطقلاضتريملو
ءانعلدبوهامةراجإلانمنأل؛عماجريغفيرعتهنأيدنعيذلاو»
لضعبلانأركذو.«ءانعبءانعوألاملدب:لوقينأىلوألاف...ءانعب

حيحصلاو»:لاقو‹ْێيمثلاوناويدلاباحصأمهنمىیانعلابءانعلالدباوزوجي

.«عويبلايفنمنعنمشمكاومايدنع
- 17 -



فلألافرح

‹عيبلابُهَبشوةبراضملابُهَبَشهيفو«هسفنبلصأةراجإلانأةكربنباىريو

.ةضواعملاىلعاهمايقثيحنم‹عويبلارئاسكعيباأىرينمافالح
ريغاذهوءهريغلاكولمنناكامءارشلابكلييرتشملانأةكربنباةجحو

.هنيعكلمتنودرَجأتسملاءيشلابعافتنالاحيبتيلاةراجإلايفققحتم

رجأتسينأزئاجو»:خايشألاناويديفءاج.زاوحجلاةراجإلامكحو

ةعامحلارجأتستوادحاوةعامحلارجأتستوكلذنمرثكأوأنينئالادحاولا

مهاشنأومهركذ«مهريبكومهريغصمهلكمدآيبةراجإزوحبوءةعامجلا
.ةلاهجواّنعهوتعملاوريغصلاةراجإيفنأالإ««مهديبعومهرارحأ

ءةحوتفمزوجتالوءةراجإلايفبولطملالمعلاوأةدملانييعتنمدبالو
.ريجألاهيلإيهتنيلمعوأدمأنييعتالب

:رداصملا

.394/2‹؛مماحلا:ةكرينبا.
.565/3‹؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.57‹10‹8/10‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
.2443مقر‹816/2ىارجألارجأباب«نوهرلاباتك:هجامنيا*

رچأ

مايصلاىلعةراجإلا

(موص؛هقف)

مهنكل؛ةصلاخةيندبةدابعهنوكلدحأنعدحأموصزاوجمدعىلعروهمجا
.هيلعةرجألاذأيياوفلتخاو«هزاوجىلإاوبهذفتيانعموصلااونثتسا

زاوجمدعىلإ«ىرخألابهاذملاروهمجلوقوهو«برغملاةيضابإبهذ
.ريغلانعموصينمراجثتسا
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فلألافرح

امةثرولامستقيومنغلابمرغلانوكيىحءةثرولانممئاصلانوكينألصألاو

.ريخكلذفمهضعبهبلفكتنإو؛مهثاريمبسحبمهنيبمايصنممهتيممزل

ةرجأبثراولاريغيبجألامايصزاوجيفقرشملاةيضابإضعبصخرو
:مايصلاىواتفيفلاقءلوقلاكلذةيحوجرمىلإبهذيليلخلادمحأنكل

ةحابإىرأالكلذلفءاهيلعليلدلامدعلةصخرلاهذمبذخألاىلعىوقأالو»

.«ةأرمالالولجرلكلذ

:رداصملا

.286‹283‹282/3‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.73/4-79؛322/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

رچأ

تابرقلاىلعةراجإألا

(تادابع.هقف)

وأ«تابرقلانمةبرقءادأىلعرحجأءاطعإاهبدصقيتابرقلاىلعةراجإلا
.اهيفريغلانعةباينلاىلع

؛مايصلاوجحلاوةالصلاوديحوتلاكءاهلكضكئارفلايفةباينلازاوجمدعلصألاو
.جحلاكتادابعلاضعبيفزجاعلانعةباينلازاوجنمءاهقفلاىشتساامالإ

؛ىلاعتهللاىلإةبرقوةدابعناكامىلعةرجألاذأزاوجمدعةّيضابإلاىريو

ىلعةرجألاذحأاوزيجيلكلذل؛ةدابعلايفبولطملاصالخإلايانيرجألاذأنأ
ال»:خايشألاناويديفءاج؛ةزانحباةالصونآرقلاةءارقوةالصلايفةمامإلاوناذألا

.«هيلعةداعإالفىلصنإفءهتالصىلعةرجألاذخأينمفلخىلصي
ةموادملالباقمةمامإلاىلعةرجألاذأزاوجبلوقلاىلإرطانقلايفيلاطيحلالامو

.ةالصلاسفنىلعالءةعامحباةماقإيفدجسلملاحلاصمةبقارموعضوملاروضحىلع
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فلألافرح

ملعملانأل؛نآرقلاميلعتىلعةرجألاذحخأزاوجةكربنباحّحصو

امهعبنواعتلانملسلملاىلعومامإلاىلعبجوف«هریغهبعفتنيام.لغتشا

ِ.مهضورفبمايقللمهمزلي
‹يليلخلادمحأو«يركبلا:مهنمنيرصاعملانمريثكبهذيأرلااذهىلإو

.تابرقلانمهللاليبسيفداهجلانأمغر‹مئانغلانمعافتنالازاوجباولدتساو

ىدألالإو‹عاطقنالاوغرفتلااذهلباقمءيشذخأنمعنيالهلعطقنيو

.ةيويندلاوةينيدلاسانلاحلاصمليطعتلِكلذ

الةباثإلاليبسىلعالإةرجألاذحخأزاوجىريالفشّيفطابطقلاامأ
.ةراجإلاليبسىلع

ةبرقامنألاهيلعرجألاذخأزوجيالفهميلعتنودنآرقلاةءارقامأو
.دحألاهيفميلعتالو؛ئراقلاريغلاهيفعفنالءةصلاخ

:رداصملا

.392/2-393عماجلا:ةكربنبا.

لماش.602/12؛16/1037203-18؛219‹214/2‹ليتلاحرش:بطقلاشّيفطا.
.15/2؛عرفلاولصألا

270-256/3271-257«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

رچأ

ريجألا
(تالماعمهقف)

تناكنإف؛لمعزاجنإلهسفنميلستبةرجألاقحتسييذلاوهريجألا
لمعلاىلعتناكنإولمعيملمألمعقرجألاقحتساةدملاىلعةراجإلا
.لمعلابالإةرجألاقحتسيالفةدملاىلعال
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فلألافرح

نوكيدقو؛اهبحاصلمنغلايعاركدحأللمعبمزتلااذإاصاخريجألانوكيدق

.هتاذبصخشبديقتلانودسانلللمعينمممهريغودادحلاوطايخلاكاكرتشم

.ماعلاوأرهشلاوأمويلابيأءةمواعموأةرهاشموأةموايمةدملاةراجإنوكت

ةرهاشموأةموايمنامزلابديقتلانيبعمحلاشّيفطابطقلادنعزوجيالو
.هدعبوألجألالبقمتيدقلمعلانأكلذةلعولمعلامامتإو

:رداصملا

.74/10‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

ليترجأ

لير
(رئازجلا/بازم؛تاداعةراضح)

دعبشرفيلوألاباجنإلابًالافتحاءاهعيضروماللبصنيريرسوه
يهتنيو.ءاعدلالدابتوةئنهتللءاسنلادفاوتتف؛ةشكرزمةيديلقتيبارزب؛عضولا

.نيتّتفتىمسنةميلوبلافتحالا
:رداصملا

.مجعملاةنحل.

ِيلوحأ
يلوځا

(يبرغمفارعأفيعامتجامظنةراضح)

.ةفيفخةدودمنةروسكممالوةدودمبةمومضمءاحوةحوتفمةزمهب

اهليئمتلءاهجراخوةقلحلايفهنودتريءةباّرعلاةقلحءاضعألىمسرلاسابللا

ةيعسوملاتاعّمجتلاوءةينيدلادايعألاومتآلاوسارعألاكءةّماعلالفاحلايف

.بازميداویرقضعبيفناوريإءاضعأهسبليو.ةرايزلاك
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فلألافرح

ودبيو«فوصلانمجسنيءةرفصلاىلإليعدق«نوللاضيبأسابلٍلوُحَأو

فرعلااذلةددحةيادبىلإرداصملاريشتالو.ايبيلبةسوفنلبجنمهلصأنأ

.ةبازعلادنع

سأرلاىلعفلي«قيقريداعشامقنمةمامعوءاضيبةءابعبضعيدقو

يلاةديدشلاةرارحللةيادبلايفثدحتساكلذنأودييو."تياَفْحَل'ىس

فيصلالصفلالحن"يلوُحأءادتراهيس
.راقولاوةبيلانمةحسميبازعلاىلعسابللااذهيفضيو

«نوللاسفنبوهوءةأرلاباجحىلعبازميف"يلوح"ةيمستلاسفنقلطُتو

.ةعيرشلاماكحأقفواهمسجلماكةأرملاهبيطغتءاًضيأفوصلانمذحُيو

.فافشجسنلافيفخيبازعلايلوحأامنيب«رتاسقيفصهنألوألانعفلتخيو

:رداصملا

.1/77قباّرعلاماظن:لاصيوامسا.

.212-211‹180‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.

رخأ

رخألا
(ريسفتمالكلاملعةديقع)

.يقابلاليوأتنموهو«ئفياليذلارخآلاو.ىلاعتهللاءامسأنمرخآلا

لاقامكيدبأيلزأىلاعتوهفهللالإفرصتيالفرخآلاظفلقلطأاذإو
.3:ديدحاةروس)رخالاولالاوهل:لجورع
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فلألافرح

نعارصاقىقبيناسنإلالقعنإفرخألاظفللةيرشبلاريسافتلامغرو

.ةيرخألاهذههنككاردإ

:رداصملا

.434/1نزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.320/14-322‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.61-62«نمزلاموهفم:دّمحميمعاباب.

تیریودأ

تیریوذأ
(رئازجلا/بازمثارمع‹ةراضح)

ءايوةروسكمِءاروءاياهدعبةروسكمواووةنكاسلادوةحوتفمةزمهب
.ةنكاسءاتو؛ةددشمةحوتفم

.رادللريغصتوهو«‹يبرعهلصأ؛يبازميغيزامأظفل

ء؛يضرألاقباطلايثةصاخةفرغوهو«يبازملاتيبلايفيرامعمرصنع
نهبةرسألابرعامتجالوهلةحارلاريفوتوفيضلالابقتسالةداعلمعتسُت

لخادنمامهدحأ‹نالخدمال.قدانفلاويهاقملالدبلاجرلانمهعملماعتي

."يلع"ةفيظويدؤُتو؛هجراخنمرخآلاوتيبلا

:رداصملا

.0بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

يدا

ءادألا

(هقفلالوصأ)
.الوأاعرشهلردقملاهتقويفهبرومأملالعفوهتادابعلايفءادألا
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فلألافرح

ئالاةالصكرذعللحملءادألاروصضعبجري"الوأ"ظفلبهدييقتو
؛ءاضقالءادأنوكتفركذتلاوةظقيلاتقوباهتقوعرشلاددحذإ‹يسانلاو

.يلصألااهتقوجورخمغر
ةقفنلاك«يعرشببسبناسنإلاةمذبةتباثلانيعلاميلستقوقحلايءادألاو

.كلذوحنونيدلاوعيبملاو

رذعنوداهرخأنإف«تقولايفاهؤادأةددحملاضئارفلايفبحاولاو

يفوءاضقلاوةبوتلااهيفبجيوءةمعنلارفكاهنعمزلي؛ةريبكناكيعرش
.امهتقونعةالصلاضرفوأناضمرضرفرخأنمكةظلغملاةرافكلااهضعب

ناكمإعماهدؤيملوةاكزلاعيضنمنألينلاحرشيفبطقلاركذو

ابصویملوتامنإو«قافنرفكرفكدقفلوحيفلوحلخديحىادألا
.اهتقوجرخيحةالصلاكرتنمكناك

:رداصملا

.ظ24/2(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.17«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيحخامشلا.
.275-276‹(جاويتلا

.599/13؛482/2ليلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.103«لوقعلاراونأقراشم.214/2«؛سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

نذأ

ناذألا

(ةالصهقف)

وأ«ضرفلاةالصتقولوخدبمالعإعرشلايفو.مالعإلاةغللايفناذألا
.ةصوصخمتاقوأيفةصوصخمظافلأبةعامجللءاعد
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فلألافرح

ثسيحوأدجسملايفةعامحلاىلصتثيحةيافكلاىلعةدكؤمةنسوه

دجسلملايفةيافكلاىلعضرفوهليقو.دمتعملاوهوءةعامحلارضحت

.فيفحختلاةنظمرفسلانألبجيالفرفسلايفالإءةبتارلاةعامحلاو

‹توةباحصلاةبظاوموكلذىلعيبلاةبظاومببهتيضرفبلاقنملدتسيو

مناسقامثايذَأَفمُراماذإ»:رفسلاناديرينيلجرل8هلوقبو

.*«امکبکااَمُكمْول

.درفنمللبدنيوةأرمللناذألازوجيالو

حبصلاةالصيفهلبقزوجيوءةالصلاتقولوخددنعناذألاتقوو

.ةعمجلللوألاناذألاو

النأدهشأءربكأهللاربكأهللا»يهوةدّدحمةروهشمناذألاظافلأو

ءحالفلاىلعيحءةالصلاىلعيحفلالوسرادّمحنأدهشأفلاالإهلإ
.«هللاالإهلإالربكأهللاربكأهللا

ناَذَألاو...»:لاق8®هللالوُسَرنايردخلاديعسيبأثيدحييءاج
0وم

**«ىتنَمىتتَمةّماقالاوىتنمیم
.هيقابةينثتولوألاربکتلعيبرتءاهقفلادنعروهشملاو
.ةقراشملادنعةينثتلاوةبراغملادنععيبرتلا:نالوقريخألاريبكتلايفةيضابإللو

ددعنأتملعاميفانباحصأةملكتقفتاو»:عماحلايفةكربنبالاق

ةرشععبسةسماقإلاوةملكةرشعسمةقياورلاهبتءاجيذلاناذألا

ةقراشملادنعلمعلاهبيرجيالقفاوموهو.«ةملك

لوقلللديو»:لماشلايفلاقريخألاريبكتلاعيبرتححجرفشّيفطابطقلاامأ

:لاقو«ربكأهللاربكأهللا»:الئاقعمسناذألاايؤربحاصنأةياورلوألا

ناذألايقابفالخب«تاريبكتعبرألصاحلاناكنيترمنيتلمحلاركذاذإف«نيترم

.«نێثمنوكيفنيترماهدعبلوقيوةدحاوةلمجةياورلايفلوقيهنإف
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فلألافرح

نيميلاىلإهلاق«ةالصلاىلعيح»لصواذإ:ناويدلاوعضولايفءاجو

.ربدتسيالو«نيترملامشلاىلإ«حالفلاىلعيح»لاقو‹نيترم

:رداصملا

.442/1عماحلا:ةكربنبا.

.61‹؛لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.11‹9/2عرفلاولصألالماش.25/2«لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.45/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.604مقر‹219/1ءةعامجاوناكاذِإرفاسمللناذألاباب«ناذألاباتك:يراخبلا*.

.175مقر‹47/1«ناذألابابةالصلاباتك«حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا**.

سرٹر

شرألا
(تايانج‹تالماعم.هقف)

تالماعملابابيفهبداريو«؛صقنلاوهءارلانوكسوةزمحلاحتفب«شْرَألا
.هيفبيعلميبملانمتهبصقنيام

هتميقعئابلانمضينأىلعشرأهيفناكاذإعيبلاتوبثبءاهقفلامكحي
تيضرىرتشملالاقنإو«بيعلااذلعيبلادرنورخآىريامنيب«يرتشملل
.هشرأكردينأهلنكيملبيعلاب

:اهبیعرهظواهئطوفةَمَأىرتشانميفيناسارخلامناغيبأةنودميفءاج
.«بيعلاشرأهلناكو‹هقنعيفتبجواهئطواذإ»

امىلعةيانحجلايفبجاولالامللمساوه:شرألاتايانحلابابيفو
.سفنلانود

قيبطتيفبحتالو«قحنودبريغلاىلعءادتعالايفشورألابحت
.ريزاعتلاودودحللا
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فلألافرح

رفوتمدعلصاصقلامهيلعبجيملوهناوعأوأمكاحلاًاطحختبثاذإ

اوملظنإامأ.لاملاتيبنمتايدلاوشورألانامضبجوء«ناودعلا

.صاخلامامنماًشورأوهيدوُاًصاصقكلذةعبتنولمحتيفاودتعاو

.ءامدلاباوبأيفةلصفمماكحأحورحلاميقريدقتيفءاهقفللو

:رداصملا

.478/1ةنودملا:ياسارخلامئاغويأ.

.9/15؛390/14-391؛469/8‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

ضرا

ضرألاديق
(نامُع؛تايمست؛ةراضح)

ضرألاديق/ديق:رظني

لایرأ

لاير
(رئازجلا/نالجراووبازمتاکوکسمةراضح)

.ابسإلالصألاتاذلايرلاةملكنمةقتشميهو
لالتحالاىحم1677/ه1088ةنسذنمنالجراويفتداسةلمع

ءيجحبدهعىلإدوعتاهنأودبيو.م19/ه13نرقلارحخاوأيفيسنرفلا

نولمعتسينويمتسرلاناكامدعبةيرئازحاءارحصلاىلإنييسافلافارشألا

.رانيدلاومهردلاةلمع
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فلألافرح

.تفلتخاامهمتالمعلاعيمجىلعبازميفاًيلاححلطصلملااذهقلطيو
.مويلاةيمسرلاةلمعلايهنامعةنطلسيفلايرلاو

:رداصملا

.60‹59‹(خم)«نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.2004-2005‹يونسلاباتكلا:مالعإلاةرازو.

.مجعللاةن.

غيرأ

(يبرغم؛مظن؛ةراضح)

م1012/ه402ماع؛رمتۇملكشىلعةّيضابإلاءاملعهدقععامتجا
نمةّيضابإلاعاضوأسرادتل(ايلاحرئازحلاقرش؛ترقتةقطنم)غيرأيداوب

ركبنبدمحمهللادبعيأرايتخاعامتجالااذهجئاتننمناكو
هيففرعءانمآانطومبازميداول‹(م1049/ه440:ت)يئاطسرفلا
.ةديدجةقالطناةّيضابإلا

.ايلاحنالجراونمبرقلاب«نتاردسإبدقَعرمتؤللنأنيخرؤملاضعبىريو

:رداصملا

.7-8‹(خم)ةّيضابإلانعتانايب:ميهاربإناظقيلاوب.

.156/1ءةثيدحلارئازحلاةضُه:زوبد.

.415/2‹«رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىجييلعرمعم.

.39قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.4بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.228/1-229‹مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا.

.103‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.
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فلألافرح

يکزإةكرعم

(نامُغ؛كراعم‹ةراضح)

.ةدودمملافاكلارسکوء؛يازلانوكسو‹ةزمحلارسکب

-277مكح)يصورخلاميتنبناّزعمامإلانيبنامُكبةقالعلاروهدتدعب
تهتنايلاويلعنبیسومنبیسومهیضاقو(م893-0/ه0

زيهجتبنارعمامإلاماقف«يضاقلالوحيكزإلهأًفتلاريخألااذهلزعب
ءلوزعملايضاقلاةناهإيفاناعمإمهحارسقلطأنيذلانينوجسملانمشيحج

مويیسومنبیسوميضاقلااهيفلتقيكزإيفةيراضةكرعمترادثيح

اهرثإوهراصنأنمريثكوم891ريبمسيد5/ه278نابعش29دحألا

.يلَبقلالاتتقالاوعارصلاةعقرتعسوت

:رداصملا

.تاباوخباوريسلا:نامعءاملع.

.266معلافشك:يوكزإلا.

.212-1/208ءتايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.72‹لالقتسالاولالتحالانيبنامَع:دلاخيمسولا.

Willkinson: The Imamat. .

لزأ

لزألا
(مالكلاملع.ةديقع)

اقوبسمنوکیيالاميلزألاو.اقلطمةيادبلايفنو«قبسلامدعلزألابدارمل

.ناكمالونامزالثيحبدوجولارارمتساو«ىضماميفةياغلامدعةّيلزألاومدعلاب

دراذلو؛نامزلاوناكملااهيفاعءاقلطمةقولخملاءايشألامدعوهلزألاو
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فلألافرح

ةيهانتمريغةردقمةنمزأيفدوجولارارمتسالزألانِإ»:لاقنمىلعئلاسلا

بناجييهريدقتفةنمزألاريدقتباماهيإهيفنإف»:هلوقب«يضاملابناجيي

.«قيليالامىلاعتهقحيفةّبلزألا

يٿنمضتمهانعمركلو؛عركلانآرقلايفدريملظفللااذهنأأىلإريشنو

نوملكتلاهلمعتساو.G3:ديدحلاةروس)رخالاولولاوهب:ىلاعتهلوق

ثّدَحِءيشلکو«هلبقالوِءيشهعمنکيملهنو«لاعتهللامَدَقىلإةراشإلل

.هلقولخمو«هدعب
ةرابعةقراشملازجيرملف؛ةيلزألاموهفمنعريبعتلايفةيضابإلافلتحخاو

ةبراغملانُديب‹لعفلاتافصمدقىلعمهدنعاهتلالدل؛«ءيشالوهللاناك»

لقعلاىقبيو..هتاقلعتممدقاللعفلاتافصمّدَقمهداقتعال؛اطامعتسااوضترا
.ێعملااذهةقيقحكاردإنعارجاعامودئۍرشبلا

:رداصملا

.133‹(خم)‹تالاؤسلا:ييوسلا.

.226/1‹نايبلاوفشكلا:يياهلقلا.

.41؛تالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعوبآ.

.و42/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.51ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.162-165«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.247/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.287288ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

رسأ

نيملسملاىراسأ

(ةيعرشةسايسةراضحهقْف)

عمبرحلاتناكأءاوسىفنأوأناكاركذبرحلايفذوخأملاوه:ريسألا
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فلألافرح

.ةيدتعموأةيغابةملسمةفعممأرافكلا

يلايهنل«قرتسيالولتقيالنأةيغابلاةئفلاعمبرحلاريسأماكحأنم

مهيلعيرستف؛نيكرشملايديأيفاوعقونيذلانيملسملاىرسأامأو

لبقنهاحىلعمهجاوزأو«مهدادترااورهظيوأاوتوييحةيالولاماكحأ

ملامتالطعمءاسنلاىقبتومهجاوزأنيبومهنيبةيراجثیراوملاورسألا

دلولاقحليالف«لئاحلكنمعطقنيشارفلانإفتاريسألاءاسنلاامأ

نعجرنإف‹نهجاوزأنيبونهنيبةمصعلاكلذعمعطقنتالنكلو«جوزلاب

.نهحجاکنىلعنک

ديبعلاىلعو؛ديحوتلالهأنمبصاغلاىلعماكحألاسفنقبطنتو

.مهتاداسكلمىلإاوعجرنإمهئانبأونيدحوللا

:رداصملا

.93/2«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.385/14«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

باتك:يراخبلا‹«...ريسألاينعيينااوكف»:لاقلاقُهْنَعیسوميبأنع*.

.2881مقر‹1109/3ريسألاكاكفبابريسلاوداهجلا

رس
دایعنباةرسأ

داعنباةرسأ/دايعنبا:رظني
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فلألافرح

رس

نييدولجلاةرسأ

(سنوت/ةبرجةمكاحرسأةراضح)
نييدولحباةرسأ/دولج:رظني

لصأ

سايقلالصأ

(هقفلالوصأ)

.هريغمكحهبفرعاموأ«هسفنبهمكحفرعاموهسايقلايفلصألا

اهيفلزنيلاةروصلاهبدصقيسايقلايفلصألانأىلإةّيضابإلابهذ
هنأبنورينيذلانيملكتملاروهمجلافالخمكحلالحميألصألامكح
.هسفنمكحلاهنأبلاقنمضعبلومكحلاىلعليلدلا

:رداصملا

.531‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.93-91/294‹سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

لصأ

هقفلالوصأ

(هقفلالوصأ)
طابنتساىلعهبردتقيملع»:هنأهقفلالوصأليلاسلافيرعتيفءاج

.«سايقلاوعامجإلاوةنسلاوباتكلانمةفورعملااهتلدأنمةيعرشلاماكحألا
امف.عامجإلاوةنسلاوهللاباتكيفءاجامهقفلالوصأيتوعلالعجو

.عرفوهفدجويمامولصأوهفةثالثلاهذهيفدجو
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فلألافرح

لوصأوء؛وحتلاوةغللاناسللالوصأ:ةعبرأنالجراولادنعلوصألاو

.هقفلاوقطنملانانجلا

تاذماكحألاتابثإيفنودمتعيةيضابالانإفءةلدألالوصألةبسنلابو

فالتحخاعم«لقنلاولقعلايفةلثمتم«؛نيملسملاروهمجاهاضترايلارداصملا

نورخآاهفنصامنيبلقعلاةلدأنممهضعباهلعجذإءةلدألاضعبفينصتيف

.ةيلقنلاةلدألانمض

؛ةلدألالوصأنمضةيلقعلاةجحلارابتعاىلعةّيضابإلاجهنمجرددقلو

.لقعلاىلعلقنلانومدقيمُهأالإ

الاهلمجبيفانأريغ«ىرخأتاميسقتةّيضابإلارداصملايفتدرودقو

كرديمارحجلاولالحلانأررقالثميطوشلملاف؛روكذملاجهنملانعجرخم

نمضتتو؛ةربعلاوعامجإلاوءةنسلاو؛باتكلا:يههجوأةعبرأنمعمسلاب

.صنلالوقعموأسايقلاليلدةربعلا

:ةسمخةلدألالوصألعجيداربلاو

.ةنسلاوباتكلايفدراولاباطخلااهلوأ

.نايبلاعقومةعقاولاكيهللالوسرلاعفأٍناثلاو

.لمعلاونظلابجوتيهوءاهبتارمورابخألاثلاثلاو

.عامجإلاعبارلاو

.سايقلاسماخلاو

ءةنسلاو‹ليزتتلا:يههجوأةئالثيفةلدألاهذهرصتخيفيتازملاامأ

ءفلاخلملارذعهيفعطقييلاةنايدلااياضقكلذبيعيوهو؛نيملسملايأرو

رئاساَمأ؛عامجإلاوةنسلاوباتكلا:ةيعطقلارداصملايفاهّلدأرصحكلذلو

.ةيعبتلارداصملانماهريغولوصألاهذهاهعستفةيلمعلاماكحألا
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فلألافرح

:رداصملا

.6‹(خم)«فراعتلا.105«(خم)ءدتبملا:ةكربنبا.

.ظ8‹(خم)«ةنوزخملافحتلا:عيبرلاوبأتازلا.

.9/3-10ىايضلا:يوعلا.

.ظ4/و4‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.3/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.58‹قئاقحلا.و69-ظ68/1(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.8«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيحخاّمشلا.

.197-198‹(يجاويتلا

.154-163ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

ساسعأ

(رئازجلا/بازم‹لارمع‹؛ةراضح)

.رخآلانوكسوةددشملانيسلاونيعلاوةزمحلاحتفب

هتفيظولكلذكيمسو«نيبازملادنعجربلاوأةنذعملايعيركذمظفل

جربك"ساّسَعأ"مدختسا.ناذألاىلإةفاضإءةسارحلاوةبقارملايفةلثمتلل

فايجيتارتسااعقومذحخأيوىادعألاموجهو«نايدولاناليسوءلالحلاةبقارم

.ابملالكىلعفرشيو«ةدلبلاىلعأ

لكشذحأيذإءةيمالسإلانذآملايقابنعزيمتملكش"ساسَعَأ"بلو

دازاملك«يبايسنالكشيف«لخادلاوحنةعبرألاهناردجليمو«صقانلامرحلا

.تاءوتنةعبرأبىلعألايفيهتنيو‹عافترالايف
‹لدنحلاةمودبكيمباطخلانبرمعدجسميفنذآملانمعونلااذهرهظدقو

قطانمضعبيفو«سنوتبةبرجيوءايبيلبةسوفنلبجيثو؛رصعبةويسةحاويفو
.ءانبلاليصافتيفتافالتخاكلانهنأالإ؛ةيبرغلانادوسلادالب
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فلألافرح

م11/هھ5نرقلالالحديشبازميداوب"ساّسعأ"لوأو

.(فطعلا)"تنينجانب

:رداصملا

.219ةيضابإلاةّشيدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.
Merghoub Belhadj: Développement politique, 25. .

Schacht. J : Sur la diffusion des formes d'architecture religieuse, .

(article), 11, 21, 27.

يالودأرامعأ

ئالوراَمَْأ
(رئازجلا/بازم؛تاداعةراضح)

ةحاولاوةنيدملانيب«رئازحاببازميفرسليعامجلالاقتنالاةداع

يففيطللاةحاولاوجبعّتمتلل؛ميبرلالصفةيانيفةداعكلذمنيو.(ْتباَعلا)
ةداعمدقت(طيمَراَتةديصعريضحتبلاقتنالاكلذللفتحيو«فيصلالصف

تارسكملانمسايكألافطأللىدهُتامكءةحاولاتيبييفرئازلافيضلل

"يالأ"ةنيدملاىلإةدوعلااأ"راَمْعَأ"لاقتنالااذهىمسيو«تايولحلاو

سبليو«راحخداللاهتئيقورومتلايجدعبفيرخلالصفةيادبيفنوكيف
ىلعاليلد«فوصلانمةعونصمءةبسانملابةصاخةيديلقتسبالملافطألا

.هدرببءاتشلالصفلوحخد

؛بازمندملجيفضارقنالاىلعتفراشدقتاداعلاهذهنأريغ

رفوتوةمئادنكاسميفسانلارارقتساوءةحاولاوحنييارمعلاعسوتلاببسب
.اھبہافرلالئاسو

:رداصملا

.53؛حافكدلببازم:ميهاربإيالط.
Földessy: Entraide et solidarité, 34 35. .

.مجعملاةن.
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فلألافرح

نَراَمَعِإ

ةدودصمملاةدذدشملاميلاونيعلاحتفوةزمحلارسكبعمحباةغيصبلمعتسي

.يسوفنيغيزامأظفل.ءاّرلاحتفو

متي.ةرورضلادنعلإلقتالءاصخشنيعبرأنمةداعنّوكتتةئيه
يفمهنيبنمسيئرلانيعي.لئابقلاعورفوأرئاشعلاةطساوبمهرايتحا
.ماعلامهعامتجا

.ةنجألاودلبلاةسارح:اهنمةددعتممهماهمو

.ليصاحملاولوصفلابسحفلتختبيلاسأوةعبتمديلاقتوةمظنأةئيحلاهذهلو

م11/ه5نرقلالبقامىلإايبيلبةسوفنلبجيفنّراَمعإميظنتدوعي
ايلاطيإلالتحادعبالإفتخيملو

ب

.م1911/ه1329ةنسايبيلوةسوفنلبح

."ساركمإاىمسيرئازحلاببازمدالبيهيبشميظنتةئيحلاهذحلو

:رداصملا

.562/2«رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

رايعأ

ْرايَعَأ

(رئازجلا/بازم:لییاکم‹ةراضح)

.اًدُيواسيلايكم."راَيوُعِإ"اهُعمجوىارلاونيعلاناكسإوةزمحلاحتفب
.ةثيدحلانزولاتالآراشتناعم«نيريخألانيدقعلايفهمادختسارسحلادقو
:رداصملا
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فلألافرح

فارضأ
مص

Ge

فارغأ

(رئازجا/بازم؛لییاکم‹؛ةراضح)

اهعمجوةنكاسءافو‹هدودممهددشمهحوتممءارو‹نيتحوتفمنيغوهزمګ

"فارغ"

؛مسقلايفتيبلاثاثأةلمجنمءلُمردقبشخلانمريغصءانإىلعقلطُي

.مهريغوناريجللاهريغومئالولايفماعطلاةيدهمدقتيفاًريثكلمعتسي

:رداصملا

.12‹(خم)ءةيبهذلالسالسلا:ميهاربإرافح.

مرغأ

مرغا
(رئازجلا/بازم‹لارمع‹؛ةراضح)

لقإويعامتجاويداصتقاويسايسماظنلعضختىلاةيبازملاةنيدملا

ابلاغو.يخيراتلاويوغللاويهذملاوٌيقرعلاءامتنالااهدارفأنيبعمجيدحوم

.راوسألاجراخةدتمتحبصأم20/ه14نرقلالالخديارتملا

:رداصملا

.147طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.7عبسلاندملا:ميهاربإيلط.

.325ءةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.
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فلألافرح

نالغأ
0©~~©¢ٿ
£

نالغا

(رئازجلا/بازم‹نارمعةراضح)
.دملاعمماللاحتفونيغلانيكستوةزمحلاحتفب

نوکيامنيحيبازملاهلمعتسيامرثكأو"بازميداو"عي«يغيزامأظفل

.هسأرطقسمبهقلعتوهقوشىلعةلالدللهنطومنعاًديعبابرتغم
.مويلاىلإنييبازملانيبالمعتسملازيامهنأالإ؛ظفْللالامعتسالةيادبملعُتال

رئازحلاقرشبونجترقتنمبرقلاب"ةنالغو"ىمستةنيدمدجوت
.حلطصملاباهتقالعملعنالوةّيضابإلابةلهآتناك

:رداصملا

.56ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلاشّيفطا.

.10بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

ترزبلأ

ترزبلا

(رئازجلا/بازمةيداصتقامظن؛ةراضح)

ةنكاسءاتفةحوتفمءارمثةنكاسيازوةحوتفمءاباهدعبماللانوكسي
.هرخآق

لالحةيبازملارئاشعلااهعفدتتناكيلاةبيرضلاهانعم‹يغيزامأظفل
ةرادإيفهتيلالقتساببازمظافتحالباقم«رئازحلابيسنرفلاوينامثعلانيدهعلا
ةينامثشعلاةطلسلاىلإنوعفدينويبازملاناكينامثعلادهعلايفف.هنوؤش
ينثاوءاًذبعرشعيلايلاوحايونس(م1830م8/ه914-937)

- 38 -



فلألافرح

تضرفم1853/ه1269ماعاسنرفعمةيامحلاةدهاعمنويبازملاعقوامدنعو

ءاصحإدعب؛كلذكتلظومقكنرففلأ45بةردقمترزبلأةييرضمهيلع

ماعيحم1863يفناج03/ه1270بحجر13خيراتبتاكلتممللماع

؛كنرففلأ135نمرثكأغلبنأىلإعافترالايفغلبملاذخأوم1921/ه0

.مهقهرأيذلارمألا

‹ناكسلليددعلامجحلابسحعبسلاىرقلارئاشعىلعغلبملااذهمس

باشمىلعنوفرشيرئاشعلاناَمُّضحبصأوءةلوقنملاريغوءةلوقنملاكالمألاو

.لتلايفنيبئاغلاومهنمنيرضاحلااهئانیانمةريشعلک
لکیلعوءاکنرف15ةلخنلكىلعو«كنرف500لزتملكىلعضرف

.اکنرف20ناکد

ترطضام20/ه]14نرقلانمتاينيسمخلاوتاينيعبرألالالخو

.نييبازملانمتابلاطمدعب«ترزبلأةبيرضءاغلإىلإةيرامعتسالاةموكحلا

:رداصملا

.114‹100‹99‹57«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.322ةّيديلقتلامظنلا:هّللادبعحون.

ترجحلا
تّرْجُحْلَأ

(رئازجلا/بازم‹نارمعءةراضح)
ءاتوءةحوتفمءارو.قنكاسميجوءةمومضمءاحوءةنكاسمالوةحوتفمةزمهب

.تّیريوذأ:ةفيظويدؤب.ةرجحلا:يبرعهلصأيبازميغيزامأظفل.ةنكاس

وأقوسلاىلعلطُيلحمىلعقلطُتامك«بازعبتيبلايفيرامعمرصنع
لكاشملابقتسالابتكمةريشعلااهذخُتةدلبللةسيئرلاعراوشلاىدحإ

.كلذلاغّرفتماًدرفةريشعلاصّصختدقومهاياضقواهئانبأ
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فلألافرح

:رداصملا

.19«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

فلاأ

مممولقةفلؤلا
(ةاكزءهقف)

.نآرقلااهيلعصنيلاةاكزلافراصمنممهيولقةفلؤللا

لقنو.مهريغهيففلتخاامكفنصلااذهديدحتيفةّيضابإلافلتحا
مالسإلل%8هللالوسرمهفلأتيناكموقمنأحلفأمامإلانعيحخاّمشلا

ممتاينحصتلمهفلأتيفمالسإلانعبذلاوداهجلايفةينهلنكتملو
.مالساإلااونيعيلو

وأ؛نينمؤملاعمناكوكرشلارسانممهابمهفّرعفشيفطابطقلاام

.مالسإلللاموأهمالسإيجراكرشمناكوأءافيعضالزلزتمامالسإملسأ
و؛نيملسمريغاوناکولوةفلؤمللةاكزلاءاطعإفيرعتلااذزاجف

.ةلبانحلاوةيكلاملالوق

مالسإلاخسرينأريغنممالسإلايفاولخدموقمهنأبمهقّرعفيليلخلادمحأامأ
ءةيعامتجالامهتناكمببسبمهعمتجبيفريتمحلناكدقومهسوفنةرارقيف

اونیعيالوهلضاوُضقنياليحمالسإلاةحلصملجألةاكزلاناوطعياوناكو

.نيملسمللالإىطعتالةاكزلانأبيعفاشلاهيلإبهذاموهو..هيلعهموصخ

.ةمايقلامويلإدرمعةفيلاذنمطقسةفلؤلامهسنأبهالاييدمتاو

هيتلإجيتحرهملادعوودحررصعلكيفقابةفلللمهس
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فلألافرح

:رداصملا

.489/2مماحبا:ةكربنبا.

.113‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.112/2‹؛حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.232/3‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.290/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ةكئالملاوءايبنألانيبليضفتلا

(مالكلاملع‹؛ةديقع)

ةكئالملاوءايبنألانيبليضفتلا/لضف:رظني

ِهلأ

یاعتهللا

(ريسفتمالكلاملعةديقع)

ىلاعتهللا/هللا:رظني

هلأ

هللاالإهلإالرمتؤم
(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجاوةينيدمظنةراضح)

هللاالإهلإالرمتؤم/رمأ:رظني

جامجمأ

جامجيأراغ

(سنوت/ةبرج؛تافنصم؛نارمعةراضح)

.ميحانوكسوميملاوةزممحلاحتفب

-41-

 

 

 

 

 



فلألافرح

طيسبراغنعةرابعوهوءةريغصلاةراحلايبرغ(سنوت)ةبرجةريزجبراغ

يلاوحهلوط؛بونحلاىلإلامشلانمدتي؛نيطنمهفقسءلكشلا|يطتسم

.نيرتمةبارقهعافتراو‹نارتمهضرعو؛راتمأةعبرأ

يفلاقيوءيشلوحفافتلالاوعامتجالاهدافم«يفيزامأوهفجامحبأظفلامأ

."رجمحجملاةعامحلانعلاقيودحاولادرفلل"جَمْجَمَنِإةيبازملاةجهللا

ةّيضابالاءاملعصعبعامتجاوفافتلانمتوءاجةيمستلانُحجرألانمو

مدقأنمدعييذلاةباّرعلاناويدفيلأتدصقم11/هكنرقلايف

:مهةبازعةعبسهفيلأتيفكراشذِإءايعامجةفلؤملاةيهقفلاتاعوسوللا

.تازملاءايركزنبیسومنارمعوب-
.يغاوزلايليمنلاورمعوبا-

.مامردسنبرباحج-

.قازملاحلصمنببابک-

.يتازملانيزوتربحبوبا-
.جونامنبهللادبعدمحموبا-

.زانرجنبیحیءایرکزوبا-
ةقلغممايأيفكلذوحلطصملالامعتساىلعمجعملااذهوفلؤمبأدو

.ةددعتمتاصصختنمنيثحابعمحب

:رداصملا

.284َةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ

.401-397403‹ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.108-107هةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.9697ءةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.
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فلألافرح

.133‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

.(شماه)ض/1«برغملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

رمأ

نورمآلا
(يبرغمةيوبرتمظنةراضح)

نيرمآلاةعومحجبلكشتتو.دقعلاولحلاةّمهممحلةبارعلاةقلحنمءاضعأ

ءافرعو‹هبئانوخيشلامضتىلا‹ةقلحللةعباتلاسيردتلاهئهءاضعأنبنم

.نيدرفنمريعونيدرفنم
:رداصملا

.172-171/1«خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.117137قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.85-84«بازيميفةاتفلا:ريشبيرومرم.

.137«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

رمأ

رامئتسالا

(حاكنءهقف)

.هباهاضربدادتعالاوهيفاهيأرذحخأحاكنلايفةأرملارامعتسا

ءابیٹماتناکارکبءاهحاکنيفةأرملارامئتسابوجوىلإةّيضابإلابهذي

‹رامتتسابالإهريغالواهوبأاهجوزيالفركبلاامأو«بيثلايفعامجإهبوجوو
َقحأبيثلانإ»:ثيدحلاصنبامازتلاءاهحاكنلطبةأرملاهتركنأوعقونإو

ةوء“«امنامصافهنذإوءاهسفنيفرمأتسنتركبلانإوءاهّيلونماهسفنب
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فلألافرح

فلاحدابعنبانُأ؛خايشألاناویديفدرووءاذهيفتدروىرخأثيداحأ

.هتدرولواهيلعضامبألادقع:لاقفبهذملاًدمتعم

اموكسنألصألاوىءاهقفللمالكاهاضرتامالعورامئتسالاةيفيكييو

.كاضروهفتكسنإ:الاقينأىلإةجاحنوداهذإ

:رداصملا

.122/6«ليتلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.416/2«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.511مقريايلوألايف[24]باب؛حاكنلاباتك‹حيحصلاعماحلا:بيبحنبميبرلا*

ألارامئتسابابءحاكتلاباتك؛ملسمحيحصىلعجرختسلملادنسللا:ناهبصألا

ءاهيلونماهسفنبقحأبيثلانأبنايبلاركذ:نابحنبا.3309مقر86/4‹ركبلاو

.4084مقر9

رمأ

رمألا
(هقفلالوصأريسفتمالكلاملعةديقع)

ىالعتسالاةهجىلعامزاجابلطلعفلاعاقيإبلطحالطصالايفرمألا

.(58:ءاسنلاةروس)هلْىلإتاّناَمالااوُدَوُنأُمكرمايهللانا

.ةفصاللعفىلاعتهللاقحيفوهو
ثودحيفنللزألايفهانرمآیلاعتهللانأىلعةرعاشألاوةّيضابإلاقف

نمامها:يهنلاورمألافينصتيفنوفلتخيو.ىاعتهللاقحيفلاعفألاوتافصلا

.ةيضابإلالوقوهو؟لاعفألانمامهمأةرعاشألالوقوهو؟تافصلا
ءاًموهفمافورعملوقوءاغومسماًباطخ»هنوكبىاعتلرمأرصحامو

يرشبريسفتهبال؛دودرموهف‹«ةعومسمتاوصأوءةعطقمفورحبالوقعم
عيمحبلماشهللارمأف.هتقيقحكاردإنعلقعلازجعييييغيهیعم
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فلألافرح

يفامك؛لقعتلالومهفلاالوةفرعملاالوعمسلااهيفطرتشيالوءهتاقولخ
ةروس)وكيفنکهللوقتنااندرااذاءيشلالوقفامن:ىلاعتهلوق

ايتاالاقاركوااًعْوطاتيا١ضْراللَوهُللاَ:ىلاعتهلوقو‹(40:لحتلا

.)1:تلصفةروس)نيعَئأط

هؤاضتقاولعفلابلطهنأبرمألاةكربنبافّرعيهقفلالوصألاحبيقو

يداربلاهربتعاو‹يملاسلاوٍنالجراولاهاضترااموهو.ةلأسملاهجوريغىلع

نعجرختىرخأرومأوةراشإلاويحولاهيفلخديعنامعماجهنألاحجار

.هريغولعفلابعقت«لوقلادح

.كلذهبشأامو«رومأمتنأ«؛كترمألعفتل؛لعفا:رمألاغيصو

فوُرْشَمْلابنوُرماَيوِلط:ىلاعتهلوقكربخلاةروصيفرمألانوكيدقو

نمةروصلاهذهيلاسلالعجو«(104:نارمعلآةروس)هركتُملانعنْوَهْنيو

.ةقيقحلاالزاحلاباب

.29:مرمةروس)بلاتّراَشافل:ىلاعتهلوقکقراشإلابرمألانوکیامك

كرتشموهلاقنلو«بدنلايفلاقنمافالخ«بوحولايفةقيقحرمألاو
نمبوجولانودامديفيدقوءةنيرقلامدعدنعبوحجولاىلعلديوهف.امهنيب

.بوحجولانعةفراصلاةنيرقلادوجودنعزاجاليبسىلعامهريغوةحابإلاوبدنلا
«بوجوللفبدنلادعبدرونإوءةحابإللوهفرظحلادعبدرونإرمألاو

نإو.راركتلاىلعالوةرملاىلعالةقيقحلاىلعلدنئارقلانعىرعنإو

فرصنإالإ؛هبرومألالعفلاراركتىلعلدقلعتملافلتخمظفلبرركت

:راركتلايضتقيالديكوكلذفقلعتملاقفتمظفلبرركتنإامأ.ةنيرقب
ءيضخارتلاىلعالوروفلاىلعلديالرمألانأىلإةّيضابإلاروهمجبهذ

بهذامنيب«يخارتلاىلعلديهنأيفوسلاونالجراولامهنم«مهضعبراتخاو

.بطقلاهراتخاوروفلاىلعلديقلطملارمألانأىلإةكربنبا
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فلألافرح

:رداصملا

.520/2؛413‹87/1-88مماحلا:ةكربنبا.

.ظ6‹(خم)ءةنوزخملافحتلا:عيبرلاوبأتازملا.

.251/2ىايضلا:يبوعلا.
.221‹106‹104‹(خم)‹تالاۇسلا:يفوسلا.

.57‹56‹51/1-54«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ191/1‹قداصلاثحبلا.42‹13-14«قئاقحلا:يداربلا.

ءفاصتإلاولدعلارصتخمحرش.21-22«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.316-317‹310-313‹308‹21300‹(ْيجاويتلا.حت)

فشك.230/2385/5‹لينلاحرش.249/3-250ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.118/1«بركلا

.155«لوقعلاراونأقراشم.46‹35/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

539-550ءةيضابلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

رمأ

ركنملانعيهنلاوفورعمابرمألا
(ةيعرشةسايس«؛ثيدحريسفتمالكلاملعءةديقع)

هبباثيٌقحهنأعرشلاهفّرعاباولمعينأسانلالمح:وهفورعمابرمألا

ريكذتلابمتيوءاحابممأابودنمماابجاوناكأءاوسللادنعحدميوىرملا

.لعفلاولوقلاببيغرتلاوداشرإلاو
حلاصمعيمجلمشتلفورعملابرمألاةرئادشّيفطاقاحسإوبأعسودقو

ةيويحلاتابجاولابرمألاكلذيفلخديو»:لوقي.ةيورخألاوةيويندلادابعلا

نإ:لاقيالويعامتجالاماظنلااهيضتقيوءةّيويندلالاصملااهيعدتستيلا

النيدلاو؛ةرحخآلاةعرزمةايحلانإف«عفنيالاميلاغتشالاليبسنماذه
.«ايندلابالإميقتسي
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فلألافرح

امم«ةريبكوأةريغصةصيقنلكنعسوفنلافرص»:وهركنملانعيهنلاو
.«بيهرتلاوريفنتلاوظعولاوريكذتلابهيلعدعوأوأهّمذوفيرشلاعرشلاركتأ

:اهنمطباوضركنملانعيهنللو

.ةرهشللبحال«ىلاعتهللاةاضرمالإركنملانعيهنلانمدصقُيالنأ-1
نأهيلعابجاوناكءلوقلاهنكمأوركنملالهألوبقناسنإلااجراذإ-2

نألةدحاوةّرمىندقناكاذإىهنينأهيلعنكيملسئينإو«هنعىهني

.اضرفنوكيءاجرلاعموءالفننوكيكلذدعبسايإلاعميهنلا

نمألاوهيلعبلاغلاعمطلادنعالإءةعامحجلاىلعدحاولاركنال3
.هسفنىلع

رييغتو«ناسللابرييغتوءديلابرييغت:يهثالثبتارمركنملارييغتلو

.بلقلاب

ءةيضابإلادنعنيدلالوصأنملصأركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو

ًرعيونيماظلاهللاعمقيامهبذإءهضئارفدكوأومالسإلاىرعقثوأنمامهو

لكىلعنابجاوامهفءةمقنلالحتوةنامألاعيضتامهكرتبو«نيدلاامه
نوعهممكنك¥:ىلاعتهلوقلءةقاطلاردقىلعنامزلکيففلكم

مهكفلوأورركنشسلانعنوهنيوفوُرْعَمْلابنوُرُمايوريحالا
.(104:نارمعلآةروس)«َنوُحلَقُمْلا

ريَمعكمتن:ىلاعتهلوقو نوهفورمانورماسالتحرخاهمارع

ْمهْنُممُهلاَرَُحناكلباكللهانماوهللانوُنموُورُكَنُمْلنع
.10:نارمعلآةروس)نوُقساَفْامهركاوَنوُنموُمْ

رمألاىلاعتهللاضرفلبجاووهفةمامإلادقعيهنلاورمأللرهظمىلعأو
.لدعلاةماقإويهنلاو

-47 -



فلألافرح

:رداصملا

.392-394‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.226‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يفوسلا.

1.8‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

123/2٠«نامبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

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

.4-3‹(جاهنملاةلجب)«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا:قاحسإويأشيفا

.492/4‹نتآرقلاباحريف:ميهاربإضوُيي.

رمأ

نينمؤملاريمأ
(تایمست؛ةيعرشةسايسةراضح)

ةفيلخلاةّرملولهبفرغ‹لداعلاماماإلاوُةفيلخلاىلعقلطيبقل

نامثع)نيدشارلاءافلخلارئاسلةّيضابإلاهمدختسيوكطباطخلانبرمع

.روحلاةميأىلعهقالطإنوضفريوءزيزعلادبعنبرمعةفيلخلااذكو(يلعو

نسبنمحرلادبعنبباهولادبعنيمامإللابقلبرغملايفةّيضابإلاهتذغتاو
نمامهاوسنود(م871-793/ه258-177امكح)حلفأهنباومتسر
.مشدعمغرنييمتسرلاةمبألا

:رداصملا

.79هَةمئألارابخأوةريسلا:ينالجراولاءايركزوبأ.

.145‹ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.369/14‹لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.98ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.128ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.105/1ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.609مقرةمجرت(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.
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رمألاولو

(ةيعرشةسايس‹ريسفت‹ةديقع)

‹ماكحلاوءاملعلالمشيرمألاولوأف؛مكحلاةّجأو‹نيدلايفملعلاةَّمأمه

اوُعيطأاونماءنيذلااهيأايث:ىلاعتلاقرخآلانودامهدحأهبصصخيالو
٥ََر°لO“وا

.(59:ءاسنلاةروس)كنمرسالايلْواولوّسرلااوعيطأوهللا
:رداصملا

.15/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.252/3ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

١

رمأ

نورومأملا

(يبرغم.ةيوبرتمظنةراضح)
‹(م11/ه5)ركبنبدمحمهللادبعيبأدهعيفةباّرعلاةقلحنمءاضعأ

نوُمضينيذلاذيمالتلاوةبلطلانمنونّوكتيو«رماوألاذيفنتلنوعضخم
.ةزجعلاوبتكلاباحصأوأبادآلاومولعلاةبلطوحاولألاباحصأ

:رداصملا

.172/2‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.149‹138قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.224طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.87-88«بازيميفةاتفلا:ريشبيرومرم.

.138‹137‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

غيرأرمتؤم
(يبرغم؛مظن‹؛ةراضح)

غيرأيداوعامتجا/غيرأ:رظني
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فلألافرح

رمأ

هللاالإهلإالرمتؤم
رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

يفءنينئالامويةداعنوكيوعيبرلالصفيفمظنيماعيونسيوسنءاقل

نايربوةرارقلانودنمبواتتلابةسمخلابازميداوىرقنمةيرق
.اهنيبءاقللادحوتفةثيدحلالقنلالئاسوترفوتنأىلإ«نهدعبلنالجراوو

ناسللابفرعيو.نيدريسمتةئيههيلعفرشتوىاسنلاهرضحتءاقللااذهو

نألهللاالإهلإالتابحاصر"للاالإهلإالتّويس":بيبازملايغيزامألا

.امبمتتخيواًريثكهللاالإهلإالةلمجديدرتبحتتفيرمتؤلل
نيدلابكّسمتلاىلإةوعدلاوءةيمالسإلاقالخألابءاسنلاةيعوتهنمفدحلا

ضرصُتونهسفنأءاسنلالبقنمظعاوملاوسوردللاهيفىقلثو«المعولوق
تاءارجالاو«ىواتفلاهيفنلعُتو«يبازملاعمتجلايفةدجتسملالئاسملاهيف
.هداعبألكبةأرملانأشبةقلعتملاةيميظنتلا

ىلإالوصودجسلملانمةيادبيداولاىرقنرزيقباسلايثءاسنلاتناك
/ھ1349:ت)ناميلستنبةمامتفلأدقو.ايعامجءادغنمقيو«نيتاسبلا
دقعيءاقللااذهناك؛تازواحجبنماهيفعقينأنكيالةداعلاهذه(ء31
.رئازلا«بازعب(ةكيلم)تشيلماتآرصقيفيثركلانمحرلادبعابةضوريف
لدياغدهعلاميلقهنأىلعءةرملّوأرمتؤملادقعناىمطبضلابفرعيالو

يفةكراشللاافلّوخوةةأرمللركبمتقوذنمتفتلايبازملاعمتجانأىلع

.امتايصوصحخواهرومأيفرظنلاواهوؤشرييست

:رداصملا

.226/1ءةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.292/2‹«رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىييلعرمعم.
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.37(خم)؛بازميداويفةلاسر:يدارقبويأجاحلا.

.110ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.33بازميبخيرات:فسويديعسجاجلا.

.5(خم)ةّيئيدلاسلاحا:دّمحميرهطم.

.313/1مهرودوةباّرعلا:حلاصيوامسا.

.282«ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.146‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوحخ.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 29. .
Goichon: La vie féminine, 223, 257-258. .

وديشرمأ

وُديشْرَمأ

(رئازجلا/بازمقياممظن؛ةراضح)

قولا/فقو:رظني

نديريسمإ

نديِريسْمِإ

(رئازجلا/نالجراووبازمكيعامتجاوةينيدمظن‹ةراضح)

ءلادلانيكستوءارلاحتفوةدودمملانيسلارسكوةزمحلاحتفب"دريسمأ"

۳7أ"لعفلانمتءاج."نَديِريسُمإ":هعمج«درفميبازميغيزامأظل يلادريس

.لسقلاةيبرعلايفعت

ةرشابمةقالعةيساسألامهتمهلوةبازعلاةقلحيفءاضعأندييريسمإ

لاجرلانمىتوملانولسغيمهف.مهزيهجتوىتوملالسغيهو«مهتيمستب
ةمهعبتالاّسغلايأ"نيدريسُمت"موقتامنيب.روكذلالافطألانمنيغلابلاو

.غولبلانودلافطألاوءاسنلالسغ

- 51 -



فلألافرح

الو‹؛نالجراووبازميداوبةباّرعلاماظنراشتناعماشنحلطصلالعلو

.مويلاىلإالوادتملازي
:رداصملا

.136‹(خم)«‹تابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.228/1ءةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.175/1«نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.19قراضحلالظيفبازيیميداو:ريکبتشوعأ

.33‹32«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.304ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

Merghoub Belhadj: Développement politique, 31. .

نادروصمإ

ناَدْروُصَما
(ايبيل/ةسوفن‹رئازجلا/نالجراووبازم.ةينمأوةيعامتجامظن؛ةراضح)
درتدقو«ةنكاسءاروةمومضمةدّدشمداصفةحوتفمميمفةزمحلارسكب

ص

ر11 نييسوفنلاةفلبقلطتوء"وُدروُصُمَأ'درفلعمجيهو"ناَدَوطْسَمِإ"ةغيصب
.نيسلاب"اوسو

هانعميفاوفلتخاامكءهقطنيفرداصملاتفلتخايبازميغيزامأظفل

ةعامجبضعبلاو«بابشلاةيعمجبمهضعبهمجرتدقف.ةيبرعلاىلإهتمجرتو
.بابشلايأساركمإوأسيراكملاةيعمجبمهضعباهاّمسوء"تّسَعلا"ةسارحلا

بازميداويفةيفرعةينمأةيعامتجاةئيهنادروصمإ:حالطصالاينو

نآرقلاةظفحنمنوحلاصلاالإاهيفلبقُيالوةباّرعلاةقلحبةطبترمرئازحلاب
الوايساسأاطرشناكوءةرشابمجاوزلادعباهيفطارخنالانوكيو«مهريغو

ةيحضتلاوةماقتسالااضيأاهطورشنمو.بازمندمضعبيفلازي
.ةديحجلاةحصلاوةنامألاورسلانامتكوةعاجشلاو
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تقوةصاخبةّماعلاةحلصلملاةمدخوءارامنواليلةدلبلاةسارحبةئيحلاهذهٌمتَك

ةعماجءةدلبلالهأةمدخبموقتفليسناضيفوأةيانبرايناوأقيرحنم:لزاولا

ءاهنمأوةدلبلارارقتساىلعةرهاسلانيعلايهف؛ةيندملاةيامحلاوةطرشلاماهمنيب

.هبةّصاخلاةيملعلاوةيلمعلاهتايحنعاهئاضعأنميأيلختنود

ةنيدميفمدقلااهلكشباذهانمويىلإةمئاقنادروصمإةئيهلازتالو

ةريحخألادوشقعلاييتحبصأثیح؛اهفئاظوضعبييصلقتعمةيادرغ

ةيندملاةيامحلاقرفعموءنمألاظفحيفةيموكحلاةطرشلاةزهجأعمنواعتت

ندايقابىتايعمحجلاعباطةئيحلاهذهتذحخأامنيب.ةئاغإلالامعأيف

ةباقرةئيهلكشتلترّوطتو«نيجوزتللريغلاهمضعم«بازميفىرخألا
.اهدادتماوندملاعّسوتلارظن؛ءايحألاىوتسمىلع

فورظنعائيشلّحستملةعيدقلارداصملانإفةيخيراتلاةيحانلانماأ

لادةعيلقةئيلانوكالإ«لاباذارثأةيبعشلاةركاذلاظفحتملامكءاهمأشن

.يراشكتنالاشيجلابءادتقاييامثعلادهعلايفتانيسحتوتاروطتتفرعو

عاسئاو«بازمیرقسیسأتةيادبعمتناكامتأشننأبیرینمكانهف

.م11/ه5نرقلالئاوأىلإكلذدوعيوءاهيفنارمعلا

هذهنأودسيو."ساَرْكَمِإ'و"ناَدَروُصَمِإ"يئيهنيبةقرفتلابعصيو
مضت"ناَْروُصَمإ"نأنيحيف16ىلإ12نم:نسلايوذمضتةريخألا
"نادروصمامنيةعامجللةعبات"ساَرُكَمِإ"نأودبيامك.انسربكألا

۱.ةيناثللةلحرمىلوألالعلوءاهمتاذبةلقتسم

:رداصملا

.239/1‹ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.560-549/2571‹رئازحايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابأإلا:ىيييلعرمعم.

.190/1-191‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا.
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.49ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.108«ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.30«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.509/2ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.299/1‹مهرودوةباّرعلا:لاصيوامسا.

.353‹273ءةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

0.162‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

سورکمأ

سارک
(رئازجلا/نالجراووبازمةينمأوةيعامتجامظن.ةراضح)

.فاكلانيكستوميماحتفوةزمحلارسكب

ةيعامتحجاةئيهيهو."سوُركمأ"هدرفم؛عمجاةغيصب«يبازميغيزامأظفل

ةسيئرلامهتمهمءةظقيلاوةوقلاوةعاجشلابفصتينمماوعلانمنوكتت

.مهتامرحوسانلاتاكلتممىلعظافحلاوءكلبلانمأىلعرهسلا

هذهنأودييو."ساَرْكَمِإ'و"ناَدْروُصَمِإ'يئيهنيبةقرفتلابعصيو
مضت"ناَدْروُصَمِإ"نأنيحيف16ىلإ12نم:نسلايوذمضتةريخألا

"ناَدروُصَمِإ"امنيبةعامجللةعبات"ساَركَمِإ"نأودييامك.انسرثكألا
.ةيناثللةلحرمىلوألالعلو‹ءامكاذبةلقتسم

:رداصملا

.239/1ةئيدحلارئازحلاةضهن:زوبد.

.560/2-571‹(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.108ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.30بازميبخیرات:فسويليعسجاجلا.
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.304-278ةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.299/1مهرودوةبازعلا:ڂحلاصيوامسا.

.353‹273‹ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحو.

.162‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

مامالارايتخا

(ةيعرشةسايسةراضحءةديقع)

لهُاهيعاريطورشبةيضابإلاابذأيلامامالابيصتتقرطنمرايتخالا

.مامإلايفيقلخلاويقللاويملعلابناحلابقلعتت«دقعلاول

ءندبلاحيحصءالقاعءاغلابارحءاملسمءلركذ:نوكينأاوطرتش

هتلادعباروهشماحاصنسحقلخاذءاعرواکذةّيصخشلايوقءامیلس

بسناذءةهبشلاةلازإوةّجحلاةماقإنمنکمتيادهتجبالاعءهقدصوهتفعو

.ايشرقنوكينأطرتشيالومالسإلايفةّيمدقأو«هموقيفبسحو
مامإلانيتسينأىلعءةرورضلادنعداهتجالاطرشنعلزانتينأنکعو

ناكتمةعيبلادقعطاقسإنكعيوءهصاصتخايفهحصنيوهدشرينبكلذيي

.هيلعسانلانيبيضارتلا

:رداصملا

.تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.189‹188‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.70/ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.8/13ليلاحرش.46؛صلاخلابهذلا.592ديحوتلاةديقعحرش:بطقلاشّيفطا.

.12/2تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.195‹184‹181‹138‹137هءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهح.

.87ةّيضابإلادنعىروشلاهللادبعحون.

.58ءةاغبلاماكحأ:لالهنبدمحميربعلا.

Wilkinson: The Imamat.Tradition .
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مم

ماما

(ةراضحةيعرشةسايسريسفتةديقع)

يفمُلا«ىوقتاوهةي:قمعيدةيلوؤسمىلعلديرقحلطصم
ةروس)امامسالَكْلعاَجيل:ىلاعتهلوقيفءاجامكةالّصلاونيدلا

ىلعالادحبصأ7(74:ناقرفلاةروس)امامنقمالعاَوْل¢(124:ةرقبلا

.ةفيلخلانممعاكلذلوهوةّيعرشلاةسايسلايفىمظعلاةيالولا

نمدحاووهوملسملاعمتجلايفمكحلاةسائرىلوتييذلاوهمامإلاف

حاصملكيفمكاهلعجو«فينحلاعرشلاقيبطتىلعلوؤسم«نيملسلل
.مهنيبءاضقلاومهجئاوحرييستومهنمأيفةيعرلانعلوؤسملاوهوءةلودلا
دقعلاوللالهأرايتخابالإةّلوؤسللاهذهىلوتيالمامإلانأةّيضابإلاىريو
اذهلنوطرتشيو‹نيدشارلاءافلخلاةيلوتيفهحةياحصلالعفىلإادانتساهل
حبصتمامأإلابيصنتدعبو.يقلخاويقلخلاويملعلابناجابقلعتتاطورش
.ةمألاىلعنيتبجاوهتيالووهتعاط

.ةمامإلاطورشدحأباخيامًارطاذإالإلزعُيالومامإلاةمامإطقستالو
:اهنمتارابتعابةّألامسقنيو

مامإوعافدمامإوروهظمامإ:للإاهنولوتييلاةمامإلاعونبسح-1
ىمستوءالعيوبيلاةلحرملاطباوضبلکدیقتیو.نامتكمامإوارش
.نيدلاكلاسم

.فيعضمامإو«روجمامإوقلالضمامإوىّدهمامإ:ىلإكولسلابسح-2
ةفيلخلانمالدبمامإلاحلطصملامعتساةّيضابإلارداصمفبلغدقو

.ريمألاوناطلسلاوكلملاو
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حلطصملدعلاباهقحأنأىأرذإىاممألاهذهنيبشّيفطابطقلاقّرفو

قحيفنايطعيوٌقحبناذحأيمامإلاوةفيلخلانأل؛امهريغنودةفيلخلاومامإلا
.فصولااذههيفققحتيالفامهريغام

:رداصملا

.تاباوحباوريسلا:نامعءاملع.

.138مالسإلاءدب:مالسنبا.

.48«نيبمتسرلاةّمئألارابخأ:ريغصلانبا.

.452/4ىايضلا:يبوعلا.

.189‹188‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.65‹58/3«ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.67/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.163‹(ح.ط)ريسلا:يخامشلا.

.70/ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

؛70‹46؛صلاخلابهذلا.579‹374578ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشیفطا.

.8234/16321/14‹7/13«لينلاحرش

.24012/2‹66‹26/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.439-440‹333-339ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.293ءَةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم.

‹195‹184‹181‹138‹137‹129ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.240 211 210 208 206 204 ›199 18

.182/4‹خيراتلاربعنامع.24-26زاحلاوةقيقحلا:ملاسيبايسلا.

.216‹199ءةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.166212‹107‹106‹104/1ةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

0.162-160«ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.87ءةّيضابإلادنعىروشلا:هللادبعحون.

.255-257«رائآوهتايحيلاسلا:ىفطصميفيرش.

.52-58قاغبلاماكحأ:لالهنبدمحميربعلا.
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فلألافرح

Mergoub Bel: Le développement, p31. .
Willkinson: The Imamat. .

هم
نيدلامامإ

(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

وبألوقي.مهريغميلعتو«هرشنوملعلاةياوراولوتنيذلاءاملعلانمدهتجلا

يمامإلاامّنإ«بغرواعدوبطخوصقنمنيدلايفمامإلاسيلو»:رثؤلل
لهأراثآو«نيملسملاننسهقفوءَلوسرلاةّنسو‹ليوأتلاملعنمنيدلا
.«نيدلايفلضفلا

ةمامإلانيبمهضعبعمجيدقو؛مكحلاوةرامإلااولوتيملبلاغلايفمهو

غءلئاوألابهذملاوسسۇمةّيضابإلادنعنيدلاةَسارو.ةيسايسلاوةيملعلا

:رداصملا

.43/1‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.26/127تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.243ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

7
فيعضلامامإلا

(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

نوؤشةرادالةّيقلخلاوةّيقلخلاوةيملعلاةءافكلاىلإدقتفييذلامكاجلاوه

.ةددحمطورشبوةصاحخفورظيياذهثدحوءةلودلا
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فلألافرح

.عرولاوملعلالهأةراشتسابالإهذيفنتبموقيالوءارارقذخُتيالأهيلعطرتشيو

ةيوقيهلبءةفيعضمهتمامإنوكةرورضلابيعيالءافعضةّكَأدوجوو
.ىروشلاًادبعبمازتلالادنع

م19/ه12نرقلالالخةمامإلانمعونلااذهنوينامعلافرع

ذفنتالوءةياردقعتالأطرشىلعكانعيابدقل»:ّقأيامىلعةعيبلاتّصنو

ذافنإىلعكانعيابدقو.مهتروشمونيملسملايأربالإارمأيضقتالوءامكح

ةرصُنوتاصعمحلاةماقإو«تايابحجلاضبقو«هدودحةماقإوفلاماكحأ

يوقلالعحتالومئالةمولهللايفكذحأتالوفوهلملاةئاغإوء؛مولظملا

نأوللاماكحأهيفذفنتىحاليلذزيزعلاوللاًقحهنمذحأتىّنحافيعض

.«هيفكحورفتوا؛قحلاليبسىلعيضمن

:رداصملا

‹216/2ءنايعألاةفحت.248-247‹2/216ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.248-7
.نايعألاةضُم:دّمحريشبويأيلاسلا.

.82-71ءةّيطارقعيللانامُع:شاّبغ.

.6-35«هراثآوهتايحيملاسلا:یفطصميفیرش.

Willkinson: The Imamat. .

.(ةلباقم):باطخيدنكلا.

ةمامالا
(ةيعرشةسايسةراضحريسفت‹ةديقع)

2ي
نعةباينايندلاونيدلارومأيفماعلامّدقتلا»:اهنأبقالتلااهفّرعي

نيدلارومأيفةّماعةسائر»:اهُنأببطقلااهفّرعيكلذكو.«8لوسرلا
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فلألافرح

ةزوحظفحونيدلاةماقإيف8هللالوسرةفالخيهو«صحشلايندلاو

طلومکحماظنوةسائروةدايقاهرابتعاىلعفيراعتلاعمتحتو.«ةللا

ةماقإةمَألانوؤشلكبىّعثءۇلوسرلانعةفالخاهنآوءةّيسايسةّييد
۱.قوقحلانعاعافدو‹عرشلل

وهكحاوعلتاحلطصماهلكوءةفالخلاوةرامإلاوةمامإلاباهنعربعيو
امنيب.«ةمامالا»وهةّيضابإلارداصملايفبلاغلالامعتسالانأالإ؛مكحلاماظن

ةفالخلاةعيبنوكل‹نيدشارلاءافلخلاٌقحيفلإةفالخلاحلطصماولمعتسيمل

نوكتفةمامإلااًمأو.عيمحلاىلعةفيلخلاةعاطبحتواهلكةّمَألاعامجإبمتت

.ابلاغدحاولابهذملاييواناكموانامزةصاحخةعيبب

َكلعاَجيم:ىلاعتهلوقنمرداصملابسحةمامإلاحلطصمًدمّنساو

ةروس)هامانملاَنَعجاَو»:ىلاعتهلوقو«(124:ةرقبلاةروس)امامساقل
نعىهنتوهتعاطبرمأتومامإلاركذتيلاثيداحألانمو«(74:ناقرفلا

.هنایصع

نميهوءاهيلإسانلاةجاحاهتماقإبجيىلانيدلالوصأنمةمامإلاو

اليطعتاهكرتربتعي«ةيافكلاضورف

ل

.دابعلاقوقحلاعييضتو«ىلاعتهللادودح
.عامجإلاوةّنسلاوباتكلابكلذللدُعساو

.دودحلاةماقإويهنلاورمألايفةدراولاتايآلا:باتكلانمف-
.مامإلاعابنابةرمآلاثيداحألا:ةّنسلانمو-

دعبةرشابممامإلابيصنتبوجوىلعةباحصلاعامجإ:عامجإلانمو-

.هنفدىلعكلذمهعيدقتوءَهتافو

ددعلاولامايفةّوقلا:يهواهطورشرفوتبالإبحتالةمامإلانأالإ
يأ؛سانلاىلعةمّيعوةضيرفيأءةبجاويهو»:يتالتلالوقي.ملعلاو

- 60 -



فلألافرح

:يأاهيلعاوردقاذإءامزاجابلطمهنمةبولطم«نيبمدآلانيفلكللا

.«اهوقاطأواهوعاطتسا

.اهضعبنعتعطقناوتازوحلاتدعابتاذإتامامإلادعتةّيضابإلازوجيو

ةمامإ:يه«نيدلاكلاسمةّيضابإلااهيمسيةعبرأرهاظمةمامإلاتذحخُنأو

.نامتكلاةمامإوىارشلاةمامإو؛عافدلاةمامإو«روهظلا

«؛كلاسلملاهذهىلعرصتقيملةّيضابإلادنعيسايسلاركفلانأظحالملاو

.اهوشياعيلامكحلاطامنأومئاقولابسحافْيكتفرعلب

:رداصملا

.41/1‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.7؛نيمتسرلاةَمئألارابخأ:ريغصلانبا.

.3‹؛عضولا:يوانجلاِ

.131‹123‹87‹63هَةمئألارابخأوةريسلا:نيالجراولاءايركزوبأ.

.393‹(قحللا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.49‹38/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.113«تاموظنللائلآللا:ورمعيقالتلا.

.234/16؛271/14-276«لينلاحرش.588‹182ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشّيفطا.

.11/2ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.164«نايعألاةضُم:دّمحريشبوبأيلاسلا.

.3/9«لومأملاةياغ:يشاطبلا.

.167-170تاراةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.237‹236‹130138‹127‹83ء19ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.16/228‹؛ةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

.182/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.208209ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.509/2؛106/1107ءةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
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56. 52 قاغل :لالهنب2 بدمحم8 يربعل ۱۰1

106. 105 /104 «1 مهر ود

.3ِس
|.

‹نامعق2: F۴ةراضحل0 ١FP :دومحح

7سةماما

ايس 4:ةراضح دف دیفع)

١عافدلا/عف 2

:
|07

ا|ةمامالا

سقةراضحق ‹ةديقع)

نامتكل ِ|/متک:رظني

ا1

~:ةراضح: ‹ةديقع)۱

روهظل 0|/رهظ:رظني

7رک|ةمامإلا

^.ةراضحةه ديقع)۱
روهظل ۱/رهظ:رظني
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فلألافرح

مما

ةّمألا

(ةيعرشةسايسمالكلاملعءةديقع)

.ةفلتخمناعم.ةيمالسإلاقرفلارداصمييلمعتساوركلنآرقلايفدروحلطصم

هلتباثلاهريغنودهبدرفنملاِءيشلكيئةمألا:مركلانآرقلاىفف

هبمئاقلاءيشلاكلذيفةمُأوهفاًدحاوناکولوںیئکوالیلقنمهمکح

اعواصاخءيشلکوءنامزورصعلكيفقحاكلذكو...هيفدرفنملا

."لبجسأرىلعاًدحاوناكولوةمأقحا":لاقيو.هيفةّمُأوهف
2e Ge2ِ

يفسانلافلتحخا:ينيالجراولالاقةدعناعمةماللفمالكلاملعيفامأ

:يهلاوقأىلإةُمألا

سنالاونبانمءلوسرلاهيلإلسرأنمعيمجةّمألا-1

.اعیمجنيدحوملانمهبنمآنم8دمحمةّمأامنإ-2
.هدیحوتحصوهقذصوهبنمآنمهتمأامّنإ:صعبلاقو-3

يعديبهذملكف؛«ةيحانلاةقحلاةقرفلايهماامّنإ»:اولاقةفئاطو4

.هدمعهمهدحوهنأوةقرفلاكلتهنآ
e gee۱قم,

.ةفئاطوةقرفلكنمهللانيدبنوفوملاونوقحلا:8يدمحمةَمأنأباوصلاو
:رداصملا

.368/2-379‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.153‹152/2ىبتعملا:يمدكلا.

.6/1«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.47/1-48‹«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.77/7ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.343/9-344‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.9-24َةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.
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فلألافرح

ا

مامإلادالوأ1

۴0(نامع؛تایمست؛ةيعرشةسايسةراضح)

ےعسنب۱مامالااتيايعيرادیدحتةينامعلارداصملاقلمعتسيحلطصم

سيقناطلس1 و«ناطلسوديعس(م1783-1741/ه1198-1154مكح)يديعسوبلا

.بلاطو«لالهودمحم 2ِgpبلاطو«و؛کكمحم

5محفءانبالاءالؤھياننوکلإدوعيةيمستلاهذهلصألعلِ

رمتساوهلتدقعيلاةماعلاةعببلا
عونفالتخالءاناطلسامنإوامامإنکي

.اذهانمويىلإايناطلسمكحلا

:رداصملا

.2ء؛نبللاحتفلا:قیزرنبا.

.177‹172/2ءنايعألاةفحت:نيدلارونيللاسلا
.393-337«ديعسلاعلاطلا:يشاطبلا.

.25مقرةمجرتةًقِ مقرةمجرت(جمدمصرق)«قرشملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج

ماملاةرتس1
(ةالص‹شفا

مامإلاةرتس/رتس:رظني

مامإلالزع1

(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

ىلوتي؛ةّيعا

رلنيبوهنیبهخسفو‹ةمامإلادفعفيقوتومامإلاماهمءامهإ

:ةيتآلاتالاحلاىدحإيفءكقعلاوللالهُكلذ
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فلألافرح

وأ؛لقعلاوزکماهمءادأنمهعنمتةهاعمامإلابتلحاذإ1

.هساوحیىدحإ

قفوريسلانمدقعلايفنوملسملاهيلعهطرتشاامٌضَقنيامثدحأاذإ2

.لدعلاوةّنسلاعابتاو؛عرشلا

.هيلعٌدحلاةماقإبحجوتةيصعمثدحأاذإ-3

.هرابکتساوهرارصإوهتباتتسادعبالإلزعيالو

:رداصملا

.140‹125‹124/1‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.74/1معماحلا:يراوحلاوبأ.

.188-187/1‹عماحلا:ةكربنبا.

.92ءةّمئألارابخأوةريسلا:يالجراولاءايركزوبأ.

.50/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا

.46‹«صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.196‹195ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.77ةّيطارقعيللانامُغ:شابغ.

مامألاافق

(ةالصءهقف)

مامإلاافق/وفق:رظني
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فلألافرح

ةمومأملا

(تايانجءهقفر

ةبرضلايهو.(ميماديدشتب)ةُمآلاوءةَبقانلاىمستو.حورحلاعاونأنم
.صاصقاهيفبجيالو.(غامدلاعمحتيلاةدلحجلا)سأرلاٌمُأىلإةلصولل
.ةلماكةيداهيفتبجولقعلاتّبهذأنإوءةيدلاثلثاهيفبحاولاشرألاو

:رداصملا

.217/41221فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.15/15«ليتلاحرش:بطقلاشّيفطا.

نمأ

ناميإلايءاشتسالا

(مالكلاملعءةديقع)
ناميإلايفءانثتسالا/يث:رظني

نمأ

نينمؤملاريمأ
(تایمست؛ةيعرشةسايس‹ةراضح)

نينمؤملاريمأ/رمأ:رظني

نمأ

نييبازملانيمأ
(رئازجلا/بازمءةيراجتوةيسايسمظنءةراضح)

دهعىلعمث؛نينامثشعلادهعىلعةيرئازحلاةلودلاةمصاعيفيبازملالوؤسملاوه
.ةعامحانيمأمساصخشلاسفنىلعقلطيامك«يسنرفلارامعتسالا
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فلألافرح

-م1515/ه1246-921)ةينامثعلاةطلسلاىدلةيبازملاةيلقألالث

-م1838/ه1382-1254)ةيسنرفلاةيرامعتسالاةطلسلاوأم0

الثنوکيل«بازميداوىرقنايعأهحشرينيمألااذه.دعباميف(ع2

.يسنرفلاماعلامكاحلاوأٍنامثعلايادلاوأيابلاىدلمحل

عمجوءاياعرلاةبقارموءةطلسلاوعمتجانبةلصلاةمافإهماهمنم

.تاعربتلا

ندايفنييبازملارثاكتدعبمثرئازحلاةمصاعيفاًدحاونيمألاناكو
.ءانمألادعت...نارهو‹رکسعم‹ةنيطنسق«ةديلبلالثمةيلامشلایىرکلا

ردصأيرامعتسالادهعلايفرئازجللماعلامكاحلانأىلإرداصملاريشتو

/ه1253ةدعقلاوذ05مويبخّرؤموهو«نييبازملانيمأماهمهيفنبيارارق

.م1838يفناج31

.نويبازملاراجتلااهبدجوييلاةنيدملاةعامجعمنواعتلابنيمألالمعي

:رداصملا

.44-23حافکدلببازم:ميهاربإيألط.

.524/2-525‹ىئازحلايفةّيضابإلا)4ح؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.8بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 47-48. .

نمأ

نامبإلا
(ثيدحريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

‹ناسللابلوقلاو«نانجلابقيدصتلا:حالطصالايفو.قيدصتلا:ةغللايف

كلذييعيوءةّينولمعولوقنامبإلا:موقباضيأفّرعيو.ناكرألابلمعلاو
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فلألافرح

لعفو«كلذبرارقإلاعم«هبءاجاموءۇهلوسروهللاةفرعموهنامإلانأ
.هنعینامعیمجكرتو«هدابعهبهللارمأامعيمج

‹(143:ةرقبلاةروس)تعيضيلُهللاناکامو:ىلاعتهلوقليلدلاو

اإ ةالصلاانهيهو لامعألاضعبیمسف

نوُعْبَسَوعضبناَعلا»:لاقيبنلانعةريرهيُنعثيدحلانو

.ةطاَمإامادأوللاالإهَلاللوقلصعشنوُتسَوعضبوأس
0۱."«ناَعإلامةّبعشءايَحْلاو‹قيرطلاعىلا

نأرابتعاعمبلقلابقيدصتلاهابنامإلافيرعتشيفطابطقلارصقيو

؛ناطرشامهف؛لمكيوناعبإلاهبْمَياًمحراوحلابلمعلاوناسللابرارقإلا
نقحقحکءايندلايفرقماىلعماكحألاىرحتنألطرشناسللابرارقإلاف
لتاقأنُتما»:لاققهللالوُسَرنأرمعنباثیدحللاومألاوءامدلا
ةالَّصلااوُميَقيوهَلُلوُسَرادمَحُمنوهللالإهلالنأاوُدَهَْيىحسال
قحبلاإْمَُلاوشاومعادينماومصعكلاولَعفاِفقاكرلااونۇيو

‹؛باذعلانمةاجنللطرشوهفلمعلاماو.**لىلعمُهباَسحَومالْسإلا
ىلِإو«نيطرشلانمايلاخيفكيالىلوقلانامبإلاو«باوثلاقاقحتسالةّنظمو
ناعاإلا»:يليلخلادمحألوقمهفيهبويمدكلاديعسوبأبهذفيرعتلااذه
.«تاروظحنابانتجاوء؛حلاصلالمعلامزلتستةديقع

ىلع‹انمۇؤمهتيمستحصييفوملاريغنافقيدصتناعيإلانإلوقلابو
.لمعلاءافتنابهنعلوزيناعإلانافلوألالوقلافالح

:رداصملا

.41/246‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.34/185196ريسفت:مكحمنبدوه.
.7579‹نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزخوبأ.
.125‹124/1ربتعملا:يمدكلا.

ً oor
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.62/5؛244/2245عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.28/4؛35‹33/3ءءايضلا:يبوعلا.

.468‹430‹332‹324‹(خم)‹تالاۇسلا:يقوسلا.

.169‹79‹74‹تالاهخلاحرش.91/2ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.5/2«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و109‹ظ108‹و57‹و55/2ةينونلاحرش.337/1364«تاريخلارطانق:يلاطيحلا.

.41‹قئاقحلا:يداربلا.

.265‹254‹246‹060241«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.195/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.162‹132ء70ء39/650ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.159‹155/1‹ناعيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.23/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشْيفطا.

ةعلط.334335‹333‹329‹139‹138ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.92/1«سمشلا

.99/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.191‹135/1-136تاقتعالاتاًمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.16‹14/5؛217/4225«نآرقلاباحريف:ميهاربإضو.

قيلعت.90‹86‹18ء17تاراةياغحرش.203/2ءريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.334‹295‹294‹قراشملاىلع

.500‹498‹494‹493‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.290‹282؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.210-217«هركفوهتيصخشىلعءاوضأرمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.407-405‹396‹395ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.202-195ءةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

.35مقر‹63/1‹ناعيإلابعشددعنايب:باب‹ناعيإلاباتك:ملسم*.

هللاليبَّسيفوراعماج[17]باباَهْلباك؛حيحصلاعماحا:بيبحنبعيبرلا**.

.25مقر17/1‹€ةالّصلااوُماقأواوبانفطباب«نامبإلاباتك:يراخبلا.464مقر
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دلقملاناميإ

(هقفلالوصأ؛مالكلاملعءةديقع)

همهفيوهصّخبنأنود«هتئيبوهيدلاونمءرملاهاقلتييذلانامبإلاوه

دقو.يروصلانامبإلاوهوءةّيحورلاهداعبأرعشتسيوءةّيلقعلاهيناعمكرديو
بسنوأءرملاهيفاشنيذلانيدلابناعإلاميلستلا»هّنأبئليلخلادمحأهفّرع

.«هيفمهاميفمهتضراعممدعبولوءهلهأةاراجبوءهيلإ

نامبإلاةّحصلدبال»هنأىلإةلرتعلاتبهذف؟يزجيلهلقانامإيففلتحاو

:رداصملا

.شماه294-295‹86«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

نمآ

نيمأتلا

(تالماعم.هقف)

وهوءنومدقألاءاهقفلااهفرعيمليلاةثدحتسللادوقعلانمنيمأتلادقع
.لماشريغماالماشانيمأتناكأءاوس«يراجتلانيمأتلااهرهشأ؛عاونأ

ررغلاىلعامئاقهوأرذإزاوحجلامدعنيرصاعملاءاملعلارثكأدنعهمكحو
.ةرهاقلاةرورضلادنعالإهوزيجيملف.لطابلابسانلالاومأللكأهيفوءابرلاو
طاسقأنمهعفدامىلعدئازضيوعتذخأنعففعتينأنمؤملاىلعنإفذئدنعو
.نيكاسللاوءارقفلاهليبسفبرلهجيذلالامانمدعتةدايزلاكلتو«نيمأتلا

تیتفتىلعالفاکتهرابتعابهزاوجلإءاملعلانمةلقبهذامنيب
نأاوأرو.لتاقلاىلعإطخلاةيدلمحلةلقاعلادضاعتبهيبشوهو«بئاصللا
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‹لطابلابسانلالاومأللكأهيفسيلف«نيفرطلانيبيضارتلابمتينيمأتلادقع

.عفانمنمنمؤملاهينجيامةنراقمرفتغيةلاهجوررغنمهيفامو

روهمجيأرعممهروهمجو.نيرصاعملاةيضابإلاىدلدوجومنييأرلاالكو

نيمأتلايفو.ةمزلملاةرورضللالإهزاوجمدعبلوقلايفنيملسلملاءاملع
.يراجتلانيمأتلاريذاحمنعٌدعبو«سانللةعسينواعتلا

:رداصملا

.27/3«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.31-62مالساإلاءوضيفنيمأتلادقع:دمحمجاجابخيشلا.

نمأ

ةنيميتلا

(نامُغ؛تاداعةراضح)

.ةحوتفمنونونيتدودمملاميملاوءاتلارسكب

ةنيمأتلا:ىرخأظافلأبينأيو"نيمآ"ةملكنمقتشمينامعظفل

.ةمتخلاوةبهولاهتافدارمنمو.ةنيعيوتلاو

‹نآرقلامتخذيمالتلادحأمتيامدنعف؛مركلانآرقلامتخبيلافتحارهظم

هلهأهلميقيءهيناعمنمنكمأاممهفوهديوحتوهتوالتيفةداجإلاققحيو

اروسًارقيوهقافرعمفصلانيمييفذيملتلافقيهيفوةيبسانملاباًصاحخالفح

نورئاسمهوءةيعدألاوةءارقلاهفلخهقافردّدريوءةينيدلاةيعدألاونآرقلانم

ذيملتلاملعمرّدصتيدقو.ينامُعلامهّيزلماكب«هعراوشويلاةقزأيف

هدشنييذلايييدلارعشلاتايبأوهتيعدأبقعذيمالتلادّدريو«لافتحالا

.نيمآ:ةملك«يوقدحاوتوصب

:رداصملا

.8587ةينامعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

.147ءةيديلقتلانامُعنونفنم:مالعإلاةرازو.
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هناصقنوناعالاةدايز

(ريسفت‹مالكلاملعءةديقع)

نمؤملالامعأتدازاملكهّنأل؛ناميإلاةدايزبلوقلاىلعءاملعلاقف
مهندارهُئاياءُمِهيَعتلتاذإَوْط:ىلاعتهلوقلاقادصمہناعإدازهلاصخو

.2:لافألاةروس)هانا

يه«لاوقأةعبرأىلإهناصقنبلوقلايفاوفلتخاو
؛بهذلملاروهشموهو؛رئابكلاباكترابمدهنيلب«صقنيالناعيإلا-]1

«...نمۇموهوينزينيحينارلاينزيال:هلوقلیلدب

مدهنيعمبديعسيبُألوقوهو«فعضيهنكلوصقنيالناعيإلا2
.تاعاطلايفداهتجالاروتفدنعفعضلاهيرتعيو«يصاعللاباکتراب

رزخيبالوقوهو«ةريثكالاصخهرابتعاب«صقنيوديزيناميإلا-
.ييمثلاوراًمعيبأويلاطيحجلاو

هناصقنبلوقلاف«تاذيفاقيدصتهرابتعاب«صقنيالوديزيالناميإلا4
ءهلصأنعةجراخىرخأتارابتعابصقنيودادزينكلو؛كرشلامزلتسي
لاصخبملعلاةدايزو«نيهاربلاوةلدألاةّوقوءاناصقنولامعألاةدايزيهو
.شّيفطابطقلالوقوهو«ناميإلا
نمبناجىلعناعبإلاناصقنىلعهمکحيفزکرفرطلکنأظحاليو

فةقفُماهنأالإرهاظلايةفلتخمماوقأتءاجفهاضترايذلافيرعتلا
:تأيامعجرختالءاهرهوج

.هتايضتقمنمهنأل؛مدهنيلببجاولالمعلاكرتبصقنيالناميإلا-
.تاعاطلايفداهتجالانعريصقتلادنعفعضيناعإلا-

- 712 -



فلألافرح

.اهضعبكرتبفعضييأءةريثكالاصخهرابتعابصقنيناعبإلا-3
ىلإيدؤيقيدصتلامدعنأل؛هتاذيفاقيدصتهرابتعابصقنيالنامبإلا4

.كرشلا

:رداصملا

.84‹(خم)ىاثعشلايأتاباوج:ديزنبرباج.

.385/3«ريسفت:مکحمنبدوه.

.69مالساإلاءدب:مالسنبا.

.28/4ءايضلا:يتوعلا.

.97/2-98زحجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.344/1«تاريخلارطانق.و55/2؛و50/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.344«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.23/1‹؛عرفلاولصألالماش.(نامع.ط)207/1تازلانايمه:بطقلاشّيفطا.

.334-335«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

498/2-501‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.203-297‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.398-400ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.202-204ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

ملاظملابانك:يراخبلا.983مقر‹276/4ءحيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

.2343مقر‹875/2«بصفغلاو

نمۇؤلملا
(مالكلاملع؛ةديقع)

نمهللاضرتفاامعيمجلمفوهو‹ناعإلاتافصلمكتسايذلاوه

نألطبكلذلمكتسيملنمو؛يصاعملانمهنعىنامعيمجكرتو؛تاعاطلا
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ءانمؤمىًّمسينألطبةّيلمعلاةريبكلابكترييذلافاذهىلعو.انمؤمىّمسي
یماذهوءةلملانمجورخابهيلعمكحيالنكلو«ةمعنرفكرفاكوهلب
ماكحأيفو‹نيدلاعيمجيفوملاوهةرحخألاماكحأيفاندنعنمؤملا:مهلوق

.رقملاوهايندلا

هرارقإرابتعاب‹«انمۇم»ةّيلمعلاةريبكلابحاصيّمسيفشّيفطابطقلااًمأ
نيدلایفومهربتعيالهَّنكلو‹قيدصتلابناميإلاهفيرعتلاعبتديحوتلاونامبإلاب
.ةيويندلاماكحألاءارجإلةيمستيهلبللادنعايجانالوفلا

:رداصملا

.134‹133‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.
.468-430‹324332‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.389‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.
.92‹91/2نجوما:يقاكلادبعرامعوبأ.

.114‹96100‹95/3؛33/2فاصنإلاولدعلا:ينيالجراولا.
جاحلا.مت)مالسإلادعاوق.2؛و110/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

256/1‹(یسوم

.63‹قئاقحلا:يداربلا.

.88‹(يرماضلا.ط)«نيتلالوقلا:يخامشلا.

.219«نیروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

.194/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.195/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.162‹132‹5070‹39/6ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.159‹155/1‹ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.92/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.99/1‹رهوجلاراشن:ملسموبأيحاورلا.

.86-88«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.62‹يراضحلادعبلا:يريبعجلاا.
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.315‹309؛شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.65-66«ةريبكلا:يبيهولا.

.198ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

يمأ
yً
يما

(رئازجا/بازم؛تايمستءةراضح)

يبازملايغيزامألاقطنلايهةدودمبوةددشمميمارسكوةزمحلاحتفب

.بآألاخألولدمانوكينأنودءةيبرعلاةغللايي"معةملكل

.اريدقتوامارتحاهمسااهيلإافاضملجرلاابىداني

وأٌدّيسلااهبداریدقو«بيرقتقوىلإبازميداويفاعئاشاذهلظو

.نایربوةيادرغيف«يبرجلايلعنبدیعسيمأخيشلا

.لّوألااهانععنجزييبيفةلوادتمةظفللالازتالو

:رداصملا

.764/3-765‹مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا.

.0ماعملاهباتکوٰييمللا:رمعمیکحلآ.

.402مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

ليزنأ

ليز
(رئازجلا/بازم‹تايمست؛فارعأ‹ةراضح)

.اهحتفوةزمحلامصب

- 75



فلألافرح

ىرقلاىدحإىلإلقتنتةيلصأريغةعامجوأةرسأوأدرفلكىلعقلطي

ييةيلصألارئاشعلاىدحإنمضاهجمدمتيفهجراخنموأبازمنمءاوس

.اهتماقتساواهءالوناكسلااهيفنمضيةددحمةدمدعبةيرقلاكلت

امامتامياحصأنمهريغلثمحبصيةريشعلايفليزنلاوأدفاولالوحخدبو

.ةريشعلاةسائركلذيفاميتابجاولاوقوقحلايف

:رداصملا

.234-1/240‹ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.3248«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.160‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.

Donnadieu: Habiter, 38-40. .
Föoldessy: Entraide et solidarité, 40. .

سنأ

سانئتسالا
(بادآ‹ةراضحءهقف)

.نذأتسللاهکلمبال۳لوخدلايفنذإلابلطوهسانئتسالا

ُمالَسلا»:مداملالوقبميلستلادعبناذئتسالايعيءاهقفلادنعسانئتسالاو

.«؟لُخْدََأاْمُكَيَلَع

رمألاحيرصلٌضرفامهيلكميلستلاوناذعتسالانأشّيفطابطقلاركذو

ضعبلابهذيو.ةنيرقهفرصتملامبوجوللرمألاو؛زيزعلاباتكلايفامهي
.ةريبكامهكرترابتعاىلإ

ناذعتسالكنيبرظتنيضعبلالاقوءاثالثلوخدلاديرملٌناذعسالاعرشي
ىلعمالسلامدقتحيحصلاو.ثالثلاىلعديزيالو؛نيتعكرردقرخآو

كهلوقل«مليلهدرزاجادماعوأاسانمالسالبلحخدنمو.ناذعتسالا
لَعماسلالقعجرا»:نذإالبهيلعلحخادل .*«؟لُخدَأَم°
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‹ناذتتسالادربىلعاًدئازئعمسانتسالايفنأضوُيبميهاربإىريو
.مهيلعهلوخدبمهاضرو«مداقلاىلإتيبلالهأنانئمطاوسنأوهو

نأشّيفطابطقلانسحتساوءبابلاةلابقفقيالنأسنأتسملاىلعو

فلاخينأالإبابلاقديالفلجرلااأ«بابلاقرطبةأرلاسانعتسانوكي

.ةأرملاقدهقد

لشم«سانئتسالانعتةيلحمغيصلامعتساببازميفاذهبلمعلايرجيو
دقو«نوفرصنيوأملنذؤييحلافطألااهرركي(مداقنإ)"دغيسوأغيل"
.ءاسنلااهلمعتست

.قرطلاعمرادلابحاصمسابيدانيوأبابلاقرطيدقف«لجرلاامأ

لخدميفتعاردق«بازميداوبةيرامعملاةسدنحلانأركذلابريدحجلاو

.هفوحباًرشابمافشاكنوكيالأتيبلا
:رداصملا

.ظ37‹(خم)«ضورعملاناويدلاعومجب.

.120/1«بركلافشك.384/5‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.208/6«نآرقلاباحريف:ميهاربإضو.

.2710مقر‹64/5‹ناذعتسالالبقميلستلايفءاجامباب«ناذثتسالاباتك:يذمرتلا*.

شاضنأ

شاف

(رئازحجلا/بازمفارعأةراضح)

.ةحوتفمءافوةققحمةنكاسنونوةحوتفمةزمهب

ملىلإفدهت‹عيطتسيامدرفلکاهيفمهُّسيقالبواةعامجوأيحیوتسم
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تالمحلاوءاقستسالاكةنيعمةبسانعماقتدقو.ءارقفلاةدعاسمولمشلا

.اهريغوةشاعلاقفارملاءانبويداولاىرحجبةيفصتوليصاحملايحلةيعوطتلا

لفاكتللةروصيهوءاومهُسُيملنإواعيمجسانلاىلعتاقدصلااهيفعزوت

.بازمبيعامتجالا

."فوُرْعل"ةظفلبازمندمضعبيفهيلعقلطيدقو

:رداصملا

.251ءةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

لهأ

ةماقتسالالهأ

(بهاذم‹ةراضح)

ةماقتسالاوقحلالهأ/لهأ:رظني

لهأ

لبجلالها

(ايبیل/ةسوفنلبج‹تايمست‹ةراضح)

لبحلالهأ/لبج:رظني

لهأ

ةلمجللالهُ

(مالكلاملعءةديقع)

دحوملا/دحو:رظني
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ةماقتسالاوقحلالهأ

(بهاذمةراضح)

انمويىلإمهرداصميفهنولوادتياولظومهسفنأىلعةّيضابإلاهقلطأمسا
.ىلوألانورقلايفعسوأهلامعتساناكوءاذه

ىلعاهُنأتأرةقرفلّوأمهو«لئاوألاةمكحمللةيمستتناكقحلالهُ

:هلوقيبسارلابهونبهللادبعةبطخيفءاجدقو.نيمكحلاميكحتدعبٌقح

.«لدعللمتربصوقحابمتلقذإ؛ضرألالهُنيبنمقلالهُمكنإ»

فرحنانمفرحنااًملوءقحلالهأىلوألاةيمستلابةّيضابإلافلسمزتلا

َقحلالهأطخىلعةّيضابإلالظءةقرازألاكةطلسلانعهجورخدنعهفرطتب
حلطصممهسفنأىلعاوقلطأوءةماقتسالاةظفلمهتيمستىلإاوفاضأف‹لئاوألا

.كولسلايفاوماقتساوقحااومزتلانيذلايأ؛ةماقتسالاوقحالهأ

يف"ةماقتسالاوٌقحلالهأ":ةفصلاهذمبلمتكاحلطصلملااذهنأودبيو

.يداليملانماثلانرقلانملوألاعبرلا«يرجمحلالوألانرقلانمريخألاعبرلا
:هنمءزجىلعارصتخمانايحأيتأيومويلاىلإالوادتمحلطصملالازيال

.ةماقتسالاوةوعدلالهأظفلبانايحأدريامكءةماقتسالالهأوأ؛قحلالهأ

راكفألابةأشنلاذنماهتيمستيفتطبتراةّيضابإلانأىلعةلالدحلطصلملاييو

.صاخشألاىلإباستنالانود...ةوعدلاةماقتسالاقحلا:ئدابملاو

:رداصملا

.75/5كولملاوممألاخيرات:يربطلا.

.108‹70‹50‹37‹1/24ةماقتسالا:يمدكلا.

.31-33هَةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.3/144عرشلانايب:دمحميدنكلا.
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.50/1‹(خم)ريس:ايسولا.

.129قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

0.11مئاشلاعاعشلا:قيزرنبا.

.138/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.214‹(ةأشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
.99ةّيعامتجالامظنلا:تافيلح.
.36ءَةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

كلهأ

دققعلاولحلالها

(يبرغمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

دقعلاولحلالهأ/للح:رظني

لها
ةماقتسالاوةوعدلالهأ

(بهاذم؛ةراضح)

حلطصممهسفنأىلعاوقلطأامكمهسفنأىلعةيضابإلاهقلطأحلطصم

دعبفالخلاهيفعقواميفيحلهأمهسفنأنوربتعيذإءةماقتسالاوٌقحلالهأ

ىلعنموةقرازألانيبومهنيبعقواميفةماقتسالالهُمهمغ؛نيمکحلاميكحت
يأرئاحلاناطلسلاىلعجورخلايففرطتلالوحفالتخالانم«مهتلكاش

.هنعاوفرحنيملوقحلاىلعاوماقتسانيذلا

ةيمستلاتءاج«هنولمحييذلاقحلاىلإةوعدلاةرورضبمهنماروعشو

ىلإةوعدلاٌنأبمهنمانامإءةماقتسالاوةوعدلالهأوأةرصتخمةوعدلالهأب

.ةيدَّمحلاةلاسرلاغيلبتةيلوؤسمرعشتسيوهللابنمؤيملسملكبحاوهللا

- 80 -

 



فلألافرح

ذنمهذهانمايأىلإالوادتم"ةماقتسالاوةوعدلالهأ"حلطصملازيالو

يبأنبملسمةديبعيبألةاكزلاباتكيفدروثيح‹م8/ه2نرقلالئاوأ

:رداصملا

.132مالسإلاءدب:مالسنبا.

.116‹60‹3941هَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.250/2؛33‹8‹1/1(خم)ريس:ينايسولا.

.131‹130ةاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.745/14‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.81ءةّيضابإلاةكرحلاةأشن.99ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.18‹17ءةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

لها

(تايمست؛ةيعرشةسايسةراضح)

ىروشلالهأ/روش:رظني

لهأ

قيرطلالهأ
(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)

قيرطلالهأ/قرط:رظني

لهأ

لدعلالهأ

(بهاذمءةراضح)
لدعلالهأ/لدع:رظني
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راغلالهأ

(سنوت/ةبرج‹تافتصم‹ةراضح)

راغلالهُ/روغ:رظني

ةرتفلالهأ

(مالكلاملع)

قرشملالهأ

(تايمستةراضح)

برغملالهأ
(تایمست؛ةراضح)

ةلحنلالهأ

(يبرغمقرف؛ةراضح)

ةلحنلالهأ/لحن:رظني
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لها

ةليخنلالهأ

(قرف.ةراضح)

لهأ

ناورهنلالهُ

(گرف‹؛ةراضح)

ناورهنلالهأ/رهف:رظني

.لوأ

لوألا
(ريسفتمالكلاملع‹ةديفحع)

نمویادتالبءيشلکلبقناکيذلاوهوىاعتهللاءامسأنممسا

.ميلقلاهيناعم

امكيدبلزىلاعتوهف؛ىلاعتهللالإفرصنيالفلوألاظفلقلطأاذإو

.(3:ديدحلاةروس)رخالاولولا2:اجویلاق

:رداصملا

.289/4‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.434/1زجوملا:يفاكلادبعرامعوب.

.ظ13‹و13/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.62‹نمزلاموهفم:دّمحميمعاباب.

لوأ
تابجاولالّوأ

(مالكلاملع,ةديقع)
تابجاولالوأ/بجو:رظني
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فلألافرح

لوأ

ليوأتلا
(هقفلالوصأريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.ةنيرقلهتقيقحنعظفللافرصةغللايي

نعمىلإميسجتلاوهيبشتللمهوملاظفللافرصوه:ةديقعلاملعيو

.مكحملاىلإهباشتملاريسفتدروأ؛يمالالامكلاقفاوي

تضتقاةنيرقلهزاحبىلإهتقيقحنعظفللافرص»هنأبيملاسلاهفرعو

.«فرصلاكلذ

:ليوأتلاعفاودنمو

.هقلخبهيبشتلامهوياًمعىلاعتهللاهيزنت-1

.ةيعرشلاصوصنلانعموموضقانتلاعفر-2
:ليوأتلاةّيعورشمىلعلديو
.11:ىروشلاةروم)راسوءَهلثمکسيلف:ىلاعتهلوق-
ٍمتاياءنمَباَتكلاَكْيلَعلّرنأيذلاوُ:ىلاعتهلوق-

.(7:نارمعلآةروس)«تاَهِباَشَاوباتكلا

.هریغوسابعنباکءةباحصلالعف-
.مهتغليفزاحامادختسايفبرعلابأد-

2و

مانهت

هیبشتاهرهاظمهوبىلاظافلألاةّيضابإلامهفةيهيزنتلاجهنملااذهقو
اهتم«لاعتهللالامكوءةّييرعلاةغللاوقفاوتياباهولّوأفهقلخبىلاعتهللا

.مدقلاو؛لوزنلاوعباصألاویاوتسالاوىيجاو«هجولاو‹نيعلا

:اهمهأطباوضقفولإليوأتلاىلإراصُيالو
.اخوجرمرهاظلانوك-
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نعلدعييال:مشوقعماذهو‹رهاظلانعفراصلاليلدلادوجو-

.ليلدبالإرهاظلا

.فراّصلاليلدلاةّوَق

رهاظلابذنحألانُلإمهضعببهذدقفينطهليوأتورهاظلاناكاذإو

‹؛بهذملاوهو«ىلوأينظلاليلدلابذحخألانأىلإنورخآبهذو.لصألاهال؛ىلوأ

افالخءرهاظلانمىوقأنالّوألاف«رهاظلاوداحآلارابخأومومعلاضراعتنإو
.ىعطقبالإهنعلدعيالفيعطقرهاظلامكحنإ:نيلئاقلاةّيفنحلل

ةكربنباركذفءةّيضابأإلابتكيفريسفتلاىععبليوأتلاةملكلامعتسادروو

هلكءوضولاو.ليزتتاهتلمجو‹ليوأتاهتفصنأالإةضيرفاهلكةالصلا»نأ
ليوأتلانێیعمو.«ليوأتهتفصو؛ةضيرفهلکجحلاكلذكو.ليوأتهتفصو؛ةضيرف

.العفوالوق$يبلاةنسبةضيرفلاهذلنآرقلانايبوريسفتانه
:رداصملا

.13/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.2/24عماخلا:رفعجنبا.

.104/2ءايضلا:يبوعلا.

.45/2«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.ظ22/2و65‹ظ64ظ-و61‹و38/1‹(خم)«ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.ظ5/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.172‹125/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.92/10ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.5‹رونلا:زيزعلادبعٰێيمثلا۰

.86‹صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

211215‹210‹207ءلوقعلاراونأقراشم.169/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.260 ›258 254 1

.57هةزکرمةساردةيضابإلا:ىییيلعرمعم.

.اهدعبامو271/1؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.9092؛شیفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.
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.175-177هركفوهتيصخشىلعءاوضأرمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.296‹291ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.78-81ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

.427ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

ولوأ
رمألاولوأ

(ةيعرشةسايسريسفت‹ةديقع)

رمألاولوأ/رمأ:رظني

ناوريإ
ناوريإ

ئازجلا/نالجراووبازمهةيوبرتمظنءةراضح)
"نناَوُريِإ" يذلاملعلابلاطيعي.يفيزامأظفلوهو"وُريِإ'هدرفمعمج"ن
ةبلطلاءالؤهعومحبنملکشتیو.اًبلاغةساردللغّرفتوميركلانآرقلاظفح
محدنساماريثكو.دیلاقتومظنالبازاةةدناسملاةوقلايهو؛ناوريِٳةئيه

.ةقلحلايفددحلاءاضعألامهنمنوراتخُيامكءالامعأةباعلا

:ت؟؟؟)يبرحلايلعنبديعسيمعخيشلاماظنلااذهسسأدقو
رشعسماخلايرجمحلاعساتلانرقلافصتنميفبازممدقنيحا27
.ملعلُلءايحإ‹دتاليملل

مهماهمنولوادتيونوعمتجيهيف«ءدجسملايفمهبصاخرقمناوريإل
"ناوريإراد"يأ"ناورينتْراَدَن"ىمسيمهتايلوؤسمو

۱:رداصملا

.140-1/138‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.109‹(ةاشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.143-141هةباّرعلاماظن:يريبعجلا.
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.99‹ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.11ةباّرعلاةقلح:دّمحمرصان.

.30«بازمیبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.219؛طسوألابرغملايفةيضابإلا:يدوهزم.

.509/2ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.466-464/1هةباّرعلاماظن:حلاصيوامسا.

سي

سايرا
(تاراهط.هقفر

ءاجرلاعاطقناسايإلاوءيشلايفهؤاجرعطقنااذإةغللايفسئيوسيأ

.هللاةمحرنمسيآلاهنمو‹لمألاو

نمتسيأىحاهنعضيحلاعاطقنانسةأرملاغولبهقفلايفسايإلاو

.سايإلانستغلبامنألةسيآيهفءاهيلإهتدوع

ةيضابإلادنعراتخملاوهوءةنسنوتسليقف«سايإلادحيففلادقو

نوسماأىلإمهضعببهذو.لينلاحرشيفشْيفطابطقلاهيلعصنامك
اهبارتأنعواهنعضيحلاعاطقناهيفدحلاليقو.ةنسنوعبرأوسموأةنس

.بوصألاوهويلاسلابهذهيلإو«نينسلاددعلرابتعاريغنم

ىاسنولوةلمحلالهأريخٌنسلااذهاهغولبوةأرملاسايإركذيفيزجيو
.مهريخلوبقلمهتلادعطرتشُتالف

ءةضاحتسملاةلزتعاههأححجارلافمدلااهءاجمثضيحلانمةأرملاتسياذإ

الوةالصهبكرتنالماحرألاضيغنموهامنإةرفصوأمدنمهارتامو

.اهزتتةرتفلاكلتيفاهأطيالنأجوزلاىلع:ضعبلالاقوءاموص
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:رداصملا

.(شماه)68‹عضولا:نيوانجلا.

.428/7؛221/3؛201/1210‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.22/4-23«لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

ليأ

ةلايإلا

(هقفلالوصأ)

دنعماكحألاتالآمرابتعاوأ«رمألاهيلإلوؤيامىلإرظنلاعتةلايإلا

لمعيفيساسأرمأوهوءلآملاىلإرظنلابلوصألالهأدنعفرعيو

عيرشتنمعراشلاهدضقيذلادصقمللةجيتنلاةقباطممتتلدهتجلا
.ماكحألا

نمةياغلاةباصإيرحتويدصاقملابناجلابمههقفيفةيضابإلامتهادقو
ءلاعفألاىلعمكحللهيلعفرعتلاوثعابلابةيانعلاوءداهتجالادنععيرشتلا
بناجلابءافتكالامدعونيفلكملالاعفأتالآمىلإرظنللداهتجالاو

مكعحلانونبيمههإفرمألارذعتنإالإءاليبسكلذىلإاودجوام«يرهاظلا
.رهاظلاىلع

نمءةيساسأةروصبءامدلاوجورفلابابيفلآملاىلإرظنلااذهىلحنو
ادسو«ةلايإلاىلعادامتعااهربديفةيتألاةمرحبضعبلامكحالثمكلذ

.داسفلاعئارذل

:رداصملا

.116/2-117‹ىواتفلا:دمحأيليلخللا.

.843‹ةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
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فلألافرح

ءاليالا

(حاكنهقفر
.نيميلاةغلءاليإلا

دقف؛راهظلاريغةجوزلاءطونمعناملامالكلاهنأبشّيفطابطقلاهفرع

یدحمريغوأاددحمنوکیدقو«فلحلاىرحبيرجياديكأتوأافلحنوكي

نمدصقلاو.ادعاصفرهشأةعبرأهتجوزءطومدعىلعفلحينأهيفيفكيو

.ةقلعملاكاهلعجوةأرملابرارضإلاءاليإلا

يهفافلالخيئاهعماجنإفرهشأةعبرألهمأهتجوزبرقيالفلحنمف
ةقيلطتبهنمتحجرختضمىحاهعماجيملنإو«نييةرافكهيلعوءهتجوز
.دعيملولو:ليقوةرافكلاهتمزلهيلإداعمثالالحمّرحنمنأل؛ةرافكهتمزلو

ءاليإكلذنكيملةئالثوأنيرهشوأاًرهشهتأرمابرقيالنأفلحاذإو

رهشأةعبرألاتضماذإنكلرهشأةعبرأنملقأتناكهنينألل؛اقالطالو

.ءاليإراص

ءاهتعجركلعالو؛لوقىلع«رثكأونيملنإدحاوقالطءاليإلاو

.رهشأةعبرأيضمدعب«باطخلاةلمجيفءاشنإاهبطخمو

یحنیبیالباطزعوظیغباهرجهفةبّضاغمهتأرماولجرنيبناكنإو
.نيميلابمزلياإءاليإلامكحنأل«كلذبهنمنيبتالفرهشأةعبرأتضم

نكيملكلذوحنوألسغلانمةفاخموأضرملاةيشخءطولاكرتنإو

اذحأءاليإلابمكُحءاليإنوكيالاموءاليإنوكيامعمجاذإو.ءاليإ
.ءاليإناكيلعءاملاةدوربلاهسمأالهللاو:لاقولفطوحألاب

لعفينأاهراهظوأهتأرماقالطبفلحنمنأيليلخلادمحأخيشلاىريو

رب-ءاليإلاةدميهو-رهشأةعبرألبقلعفنإفهريغهلعفينأوأاذك
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فلألافرح

؛كلذلبقاهأطينأهلسيلو«هتأرماتقلطتضمىحلعفيملنإو«هنيميب

.هيلعتمرحاهئطونإف
:رداصملا

.192197‹188‹182‹180‹100/7؛282/6؛287/4‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.362/2-363‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.375‹ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

دو 7



رأب

رئبلاميرح
(يرمظن؛نارمعءةراضح)

رئبلاميرح/مرح:رظني

خيشلااباب

خيشلاابا
(يبرغم؛تايمست؛ةراضح)

.خيشلاظفلاهدعبونيترمدعبةففخمِءابب

سيئرٰيعتفبازميفاّمأةصاخةبرجيفلمعتستو«ربربلاةماعدنعموقلاريبك
دقوبازميداوةبازعتاقلحلمحجبىلعةطلسلاهلنوكتدقيذلاةبارعلاةقلح
.بازميفةيمستلاتلازدقو.طقفهتدلبةقلحىلعهتطلسرصتقت

:رداصملا

.82ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.30‹(خم)«بازمخيرات:ميهاربإزايتم.

.154‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

رحب

رحبلامرح
(ةيرحبةحالم.نارمعءةراضح)

رحبلاميرح/مرح:رظني
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يرحبلاتوصلا

(نامُغ؛نونف؛ةراضح)

ةعومحبنعةرابعوهوءنامَُعيفةراحبلاهسرامي«رحبلانونفنم
ةيبرعلااهنمةفلتخمتاغلبةنيفسلارهظىلعلاجرلااهعفري«تاحيص

دئاق)"ماهنلا"دريو"يلماييلماي":لثمتاملكنوددريوءةيلحاوسلاو
.ديصلاةلحرلالخبقاعتلاباذكهو‹(ةعومجلا

للكينأهللايفلمألاثعبي؛حيورتلاولمعلاوءاعدلانيبنفلااذهعمجي
يلمأاي"ععىلاعتهللءاعد"يلماييلماي".ةمالسلاوحبرلابديصلاةلحر

."يلمأاي
:رداصملا

.125ءةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

رحب

رحبتملا

(نامُغ؛تايمستةراضح)

يجعاللايمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأينامعلاملاعلاهببقل

ةديدعتافلؤموربتعملاباتكوةماقتسالاباتكبحاص‹(م10/ه4ق)
لإهبدصقيالفةينامعلارداصملاوريسلايظفللادرواذإثيحب.ىرخأ

.يمدكلا

:رداصملا
.3/1ءةماقتسالا:يمدكلا.

1209٠مقرةمجرت«(جمدمصرق)؛قرشلملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلةيعمج.
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ءابلافرح

ءادنلا

(هقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)

وأهلعفدارأامرّيغيفهلهجيناكرمألعافللوألعفلاديرلرهظينأ

.ًاطخلاىلإباوصلانموأ«باوصلاىلإًاطخلانملاقتناوهولطي

لعفيملوهمكرتوألعفينأديرملديرينأوهءادبلا»:رامعوبألاق
.«كرتيملو

نوكلوءاملعءيشلكبطاحأدقهنأل؛ليحتسمىلاعتهللاٌّقحيفءادبلاو
تاودبلانعهرنمىلاعتهللافلعفةفصتسيلوتاذةفصهناحبسهتدارإ

.ءادبلانعو
‹؛نيفلكملاةحلصملةياعرماكحألايفخسنلازاوجبلوقلاةّيضابإلادمتعيو

هنعىفختالميلعىلاعتهللانإذإىادبلاليبسىلعالميرشتلايفاجردتو

.كرشأدقفءادّبلاليبسىلعخسنلابلاقنمو«ةيفاخ

:رداصملا

.45/146«؛عماحلا:ةكربنبا

.229‹145/2ىايضلا:يبوعلا.

.(يمانلاةخسن)220«فاصنإلاولدعلا«ٍنالجراولا.

.62؛تالاهحلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.1/4552‹لامآلاجراعم.1/270273«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.465466ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحاب.

ددب

ةدابلا

(نامُغيرمظن؛ةراضح)
.ةروبخلااضيأىمستوةدّدشملالادلاوةدودمملاءابلاحتفب
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ةعبرأبرّدقتوجلفلاهايمعيزوتيفنوينامُعلااهمدختسيةينمزسايقةدحو

ةرشعينانوكتةّدابلاةّدمنإفةعاسفصنرثألاناكاذإو.اًرْثُأنيرشعو

مللاىلعراهنلاةَدابديدحتيفدمتعيو؛ليللاةَدابوراهنلاةَدابكانهو.ةعاس

عولطنيبنيمحجنلکنييتقولااورَدقفموجنلاةطساوبفليللاةَداباًمأو

.هيلييذلاومجنلا

:رداصملا

.17/18نصا:دمحأيدنكلا.

.204تامعاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

.135-134 ‹جالفألا:دّمحةقرز .
Willkinson: Aflag of Oman. .

ردي

ردبلا
(يبرغم؛تايمست؛ةراضح)

ءةنالفلامالعألادحأهبدصقيبرغملايضابإلاثارتلايفدرواذِإبقل
:قايسلابسح

.يحخامشلاديعسنبدمحأسابعلاويا-

.يالتلاناضمرنبورمعصفحوبأوأ-
.يشحلابريهشلاةّسيبأنبرمعنبدمحمهللادبعوبأوأ-

:رداصملا

.6ص؛(خم)؛نيجوملامظاعت.3‹357ءرونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.1/3‹(خم)ريسلاقحلم:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.127‹125/2ايييفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.841مقرةمجرت(جمدمصرق)«برغملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.
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ءابلافرح

عدب

ةعدبلا

(هقفلالوصأ.ةديقع)

ىلعهعرتخاوائيشثدحأاذإعدبلاقي؛ثادحاإلا:ةغللايفةعدبلالصأ

.قباسلاثمريغ

.ةيعرشلاةقيرطلايهاضتةعرتخمنيدلايفةقيرط:حالطصالايثو
ثّدحملارمألااهّنأىلإيټوعلابهذف«ةديدعتافيرعتبةيضابالااهفرعدقو

لحتساهناهيلعبصنملک»:هلوقبعدتبملايدنكلافرعو.ّقحللفلاخللا

.«عدتبموهفالالحمرحواءامارح

باتكلايفدجويملثداحلكىلعاهقلطأفةعدبلالولدمنمبطقلاعسوو

.مومذمريغمأامومذمناكأءاوسو«تاداعلامأتادابعلايفناكأءاوسءةنسلاو

.ةحابموءةهوركموءةبودنموةمرحموءةبجاوىلإةعدبلامسقنتكلذبو

.ةرخآلايفهيلعباوثلاءاجرعمروظحملالعفاهنىلإبهذيفيلاسلاام

اممتناكنإ»:ةتسوبألاقء*ةئيسوةنسحىلإةعدبلاةّيضابإلاروهمجمسقو

تحتجردنيامبتناكنإو‹ةحبقتسميهفعرشلاحبقتسمتحتجردني

.«حابملاماسقأنميهفالإوءةنسحيهفعرشلانسحتسم

:رداصملا
.97/2-98‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.262‹78/4عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.475/14ىايضلا:يبوعلا.

.34ىادتهالابانك:دمحأيدنكلا.

.105/2؛68/1«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.53«ركفلاةبخنحرشبرظنلاةهزن:رجحنبا.

.45قاقتنملارهاوخلا:يداربلا.
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ءابلافرح

.156/5؛210/4«بيترتلاةيشاح:دمحةتسوبأ.

.343/16417؛16/230؛450/7‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.74‹52ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.193/1«ىواتف.هلك‹ةعدبلا:ميهاربإضو.

.400-401ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.4‹داحلافيسلا:ديعسبوتقا.

.139‹138«ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

.92-96ءةيضابإلادنعةلسرملاةحلصملا:ىفطصمنريبتإ.

ةعمحلاباتك.1017مقر‹705/2ةقدصلاىلَعٹحلاباباکلاباک:ملسم*.

.867مقر‹592/2«ةبطخلاوةالصلافيفختباب

لدب

لّدبلا
(عويب‹تادابع,هقف)

.هریغِءيشناکمِءيشذأ:ةغللدبلا

ءهتالصوأهموصدسفأنمللاقيذإ«تدسفاذإةدابعلاةداعإىلعقلطيو

.لدبلاهمزلي

نُأةأرماتيحتسانإ»:لينلاحرشيفشّيفطابطقلاركذامهتلثمأنمو

ءةرافكلااللدبلااهمزلتمميتفاهعممرحمالوبناجألانمءاملابلطت

.«اهموزلرهاظلاو

نأةميقلابلدبلاعمو؛عويبلابابيف"ةميقلابلدبلا"حلطصمدريو

.امهدحأموقتوأامهموقتدعبنكلرخآباعاتملدبي
.ثنحیهبلدابفنیعمءيشعيبىلعفلحنمبوبحنبادنعو
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ءابلافرح

:رداصملا

.56/2‹(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.504/1‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

ندب

ندللا

(نامُغةعانصيرحبةحالم‹ةراضح)

؛مويلاىلإاهئانببنامَعتدرفنايلاةيبرعلاةيرحبلابكارملاعاونأدحأ

ىلعيهو.لابحلالدباهتعانصيفريماسملالامعتسادعباهلكشريغتيملو

ةطسوتملاو؛كمسلاديصلمدختستاهنمةريغصلافءةفلتخمماجحأوعاونأ

راحبلاربعلقنلاوةليوطلاتالحرلايفمدختسشفةريبكلاامأ«يلحاسلالقنلل

.ةَسيوعلةيمستريخألاعونلاىلعقلطيو«تاطيحملاو

:رداصملا

.4«نوُينامُغونامُع:ميركلادبعغابصلا.

.8«نامُعةيرحبخيراتنم:نسحباهش.

ندب

نادبألاةكرش

(تالماعم.هقف)

نادبألاةكرش/كرش:رظني

ارب

ءاربتسالا

(تاراهط.هقفر
ةجاحلاءاضقدعبسجنلاةلازإةبراغملادنعءاربتسالابدصقي
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الوموعطع.سيلقمرهاطدماجلکنماهماقمموقفياموأراجحألاب

.ةمرحيذب

.كلذدعبلوبلانمءاربتسالامث«ىرحجلا

دیعيهنإفءيشهنمجرخفىلصمث«لوبلاقريملوةبانحلانملستغانمو

.لاستغالاهداعإهيلعسيلضعبلالاقو.هالصلالودلاستغالا

هنمءاربتسالاىلعناعتسيو«ىرحايفلوبلاءاقبمدعىلعصرحلايغبنيو
ءاريتسالاىلعناعتسيو»:شّيفطابطقلالاق؛تاوطخعضبيشللاب

.«ةوطخنيعبسيشللابوأةحنحتلاب

:رداصملا

.202/1‹(يلكب1982.حت)‹؛مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.497/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.310/2؛256/1‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

ارب

محرلاءاربتسا

(حاكنءهقف)

.نينحبانممحرلاةءارببلطوهمحرلاءاربتسا

اهثطودعبوأءةافووأقالطباهجوزلةأرملاقارفدعبءاربتسالانوكيو

اهجاوزٌمصييح«رخآلكلامنمةمألالاقتنادنعو«نزوأدسافحاكنيف

.دیدحلااهكلامنماهسموأ

مارحوألالحءطولکنمنوكتوةدعلاعيرشتدصاقمنممحرلاِءاربتساو

.اًدبعتلالحلاءاملاومارحلاءاملانيبلصفللوأ«دلولامدعنمققحتللامإ
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ءابلافرح

.ةريغصلاوسيآللرهشألارورموءدلولاعضوو«ضيحلاب:ءاربتسالانمدكأتيو
.ةيفنحلابهذموهوةدحاوةضيحباصتغالاوأنزلاةلاحيفءاربتسالاو

سمخبليقو‹نيعبرأبئربتستليقف:ءامإلانمةريغصلايفاوفلتخاو

.«هيلعقفتملصأكلذفسيلو»:ةكربنبالاقواموینيعبرأو

:رداصملا

.150/2-151«‹عماجلا:ةكربنبا.

.518‹435‹403/6‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.159/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ءاربتسالامايأ

(عويب؛هقف)

.عيبلادسفياممهتءاربو«بويعلانمعيبملاٌولخنمدكأتلاعويبلايفءاربتسالا

عيبايفلهرظنييرتشملللعجُتيلامايألا»يه:شيفطابطقلالاق

مکحیلب؛عئابلانمقباسهنأيعدياميفاهدعبةموصخبصنُتالو؟بيع

.«يرتشملاىلع

ملوءلوصأللفلاخمءةدعءاربتسالامايَأديدحتنُشيفطابطقلاىريو

8.0هنعرثااهيفوري
بيعلانمعيبملابرهظاملكنأ-اكلامادعام-مهريغوةيضابإلادنعو

.عيبلالبقهنأهليلدماقامالإ؛عيبلادعبهنأبهيلعمكحُي

:رداصملا

.457/8-458‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
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ةءاربلا

(عامتجامالكلاملع‹ةديقع)

هلرافغتسالامدعوءةريبكللهباكتراتبثنملبلقلابهللايفضغبلايه

يفاهيلعصوصتنملاةّيدقعلالوصألانميهوءةرخآلاريخبهلءاعدلامدعو
.ةيدقعلامهتافلؤميفةّيضابإلاابيعدقوءةّنسلاوباتكلا

ةمساحةّيخيراتثادحألةجيتناهتاعيرفتيفقرشملاةّيضابإبهسأامك

.اباورم
:اهماسقأنمو

.ةلمحلاةءارب1

.(ةريرسلاوءةقيقحلاةءاربو«رهاظلاةءارب)صاخشألاةءارب-2

:يهقداتاعيرفتكانهو

.ةطيرشلاةءاربوءةلمحلاةءارب-]

.رهاظلاةءاربوأصاخشألاةءارب-2

.ديعولالهأةءاربوأءةقيقحلاةءارب3

.يأرلاةءاربو«نيدلاةءارب4

.ةّنلعلاةءاربوءةريرسلاةءارب5

.هدابعنمهللاةءارب6

.ةضيبلاةءاري-7

.تيربّلا8

.مرحنمةباتتسالاوراذعإلادعبلإةءاربلانوكتالو

.اهبجومتبثيمهلهجعسيالقيضمضرفةءاربلاو
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ىلإعوجرلاىلعيصاعلاةناعإوءةيصعملانعرجزلاةءاربلانمدوصقملاو

.هيلعةوسقلابهريفنتوأ«هنمماقتنالاال«باوصلا

ةعدارةّيعامتجاةليسوبرغملابةباّرعلاماظنيفًادبملااذهذأدقو

.ريبكٌدحىلإفارحنالانميضابإلاعمتجلاتناص

:رداصملا

.77/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.ظ7(خم)ريس:يتوعلا.

171/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظو8/2«(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.218ء80

.50‹قئاقحلا:يداربلا.

.74‹69كيحوتلاةمدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.232«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبصلا.

0124ءرونلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.380«كيحوتلاةديقعحرش.63/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشّيفطا.

.235‹202/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.57-58ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.119ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.86‹ةريبكلا:يبيهولا.

068«دارملاةياغحرش:ديعسيِبوُنقلا.

صاخشألاةءارب

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ةيضابإلاصتخاو.بوتيىحةريبكلاهراهظإدنعهنيعبصخشضغبيه
ةحردبسحىلعةتوافتمماكحأاهنعبّنرتتو؛حلطصملااذهلامعتساب
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‹هنارجهوءهبريهشتلاوءهلاعفأةئطختو«يصاعلانعداعتبالا:اهنمءةيصعللا

نسمنيدلاىلعاظافح«ضعبلادنعهنعلزاوجعم«هتبعنعنيملسملايخت
.هتامرحكاهتنا

قرطلاىدحإبتبثاذإاهمكحريخأتمزليالو.ةبجاويصاعلانمةءاربلاو
:يهةعبرألا

.ةضيرفكرتوأ«ةريبكباكتراىلعيصاعلاةنياعم-]

.نايصعلابهراهتشا-2

.ةيصعملافارتقابهسفنىلعهفارتعا-3

.ةجحلاامهبموقترنمهيلعنيلدعةداهش-4

زجاعلاناسنإلاصاخشألاةءارببوجومكحنمةّيضابإلاءاملعىثتساو

.ةلمحاةءارببءافتكالابهومزلأو«قرطلاهذهفيظوتنع

:صاخشألاعاربةّيعورشمةّلدأنمو

هُويرفعاوصلاوناهيأا:ىلاعتهلوق-
.(1:ةنحتمملاةروس)4ءال

ذِإهَمنيذلاَوميهاريفةَنسَحةوسِكَلتتئاكذل:ىلاعتهلوقو-
.(4:ةنحتمللةروس)...مكنمءارنإمهمواوا

ُ
£ يفَضغْبُتَوهللايفبحتنألنالاىَّرُعُطَسْوَأنإ»8هلوقو-

.*هللا

هفاَاريحهيفافرحهيالعنمهلباطلانرعلوقي

ةلعللءاهيلعمحلاةلمحلاءاراشاةءاربقاحلإيقلنمو-

.هيهاونباكتراوأ«ىلاعتهللارماوأبلالخإلايهوءامهنيبةعماجلا
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«رهاظلاةءارب»ةقراشملاهيّمسيو؛حلطصلملااذهببرغملاةّيضابإصتخادقو

‹؛ىلاعتهللادنعيصاعلالاحةقيقحنعانملعروصقلوءةيصعملاراهظإل

نمضةّيضابإلاريغدنعصاخشألاةءاربجردنتو.راّنلالهأنمهنأمزحجلاو

.هيفةاداعملاوهللايفضغبلابرمألامومع

:رداصملا

.19‹10(خم)؛صيصختلا:يدنكلا.

.173/2‹تاباوحباوريسلا:نامعءاملع.

.112/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.شماه18؛عضولا:ينوانجلا.

.166/2«نيدلامولعءايحإ:يلازغلا.

.118ء80‹47626377ء6/317عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.57/3ىايضلا.ظ7«(خم)ريس:يتوعلا.

جاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ-و8ءظ14و1/2(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.218‹208‹180‹171/1(ىسوم

.50‹قئاقحلا:يداربلا.

.76كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.108-109‹تاموظنملاعئلأللا:ورمعينالتلا.

.232«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

.227ماّسبلادرولا.124‹123ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.380«ديحوتلاةديقعحرش.63/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشّيفطا.

.341‹ء340ء‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيماسلا.

.235‹229/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

‹خيراتلابكوميفةّيضابإلا.57-58ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.85 4/1

.120«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.41َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

060ء56ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

- 103 -



ءابلافرح

.185ءةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.257263264هرکفوهتیصخشىلعءاوضأرمعمىجيلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.95‹91‹89‹86ةريبكلا:يبيهولا.

.19ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحرمعاواباب.
.45-44/2‹نيدلالوصأيفزيجولا:دمحأهكبوأ.

68«دارملاةياغحرش:ديعسيبوُنقلا.

.18053مقر‹286/4«بزاعنبءاربلاثيدح«نّيفوكلادنسملوا:دمحأ*.

‹باَدألاعماج]51[بابروُذّنلاناَمْيألاباک‹حيحصلاعماجلا:بیبحنبعيبرلا**

.700مقر12

ةلمجللاةِءارب

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

اهداقتعافلكملاىلعبجيو.هصخشبدحأىلإدصقريغنماليصفتال

.هتافوىلإمالسإلاهلوخدوأهغولبذنمهعمرمتستوايدرفابوجو

لصأيهيلاةءاربلاهذهىلع«ةلمحلا»ظفلقالطإبةّيضابإلاصتخاو

دونيوتلادت٠اوربوجىلعةالسإلاتألتتعمجأايدقع

يودععاودالاواَنيذلااهُسيأ3:هلوقو28رعلةو
“o E ss .(1:ةنحتمملاةروس)ك..ءايلوُأمكوُدَعَو
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:رداصملا

.66ةماقتسالا:يمدكلا.

.181/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ1/2(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.131/7ةعيرشلاسوماق:ليمحيدعسلا.

.609‹381كيحوتلاديقعحرش.286/2-289ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.202/1231تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.81‹79‹78قملسمةرسأرس.409-410ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيعيلعرمعم.

.128«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.92-94‹يعصللاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.97ةريبكلا:يييهولا.

.70«دارملاةياغحرش:ديعسيبون.

ةقيقحلاةءارب

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

يفمهركذدراولارانلالهأنمنيمومذمللنيدلايفةبجاولاةوادعلايه

ىعطقلارتاوتملاصنلاقيرطنعتبثتو.ةرتاوتملاةّنسلايفوأ؛معركلانآرقلا

.ةلالدلاوتوبنلا

.يعطقلاىقيقحلاىلاملعلابديعولالهأيفاهتوبثلةقيقحلاةءارببتيّمسو

صوصنملاةءارب:امنوُمسيو.ةبراغملادنعصاخشألاةءاربتاعيرفتنمربتعتو

:اھنعطفالأ٠متحجتنتساةفلتخخةددعتمتاميسقتةقيقحلاةا صنمور
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ةلمحابةّيقيقحلاةءاربلابیمستوحوموف:لشمءةلمجمهيلعصوصنملا1

.ةينيعلا

يهو.دارفألانمةّيقيقحلاةءاربلابىمستوءاَدارفأمهيلعصوصتملا-2

:نامسق

نوعرفك«هتينكوأهمسابرکذنميهو:ةينيعلاةيدرفلاةّيقيقحلاةءاربلاأ

احيذلاكهتفصبركذنمصخت:ةّيفصولاةيدرفلاةّيقيقحلاةعاربلاب
.مالسلاهيلعميهاربإ

.رهاظلابةءاربلاىلإلوؤيالءةقيقحلاةءاربمكحو

:رداصملا

.18-16‹14/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.183/1-184(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ1/2(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.381-339‹فيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشّيفطا.

.343‹342‹341‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.94قۇلۇللاحرش:يخاَمشلامساق.

.231/1232234تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.
.120«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.252َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.97ةريبكلا:يبيهولا.

.71هدارملاياغحرش:ديعسيبوُنقلا.
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نيالاةءارب

(مالكلاملع‹ةديقع)

نمقحيٿبحتو.یلاعتهللانيدفلاخوهرفكحصنملكضغبيه
.يصاعلالاحبملع

2ك2ِو1

لباقمفةءاربلاهذهقحتسينُمأمهدكأتدنعحلطصللاةقراشملاقلطيو

.يأرلاةءارب

:رداصملا

.152/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.91‹84/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.153‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.4142ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.13‹لئاسولاومزاوللايفلئالدلا:شيورديقورحملا.

.303‹265/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.451‹167‹141‹138‹13/9؛52/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.60/4‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.336ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.100ءةريبكلا:يبيهولا.
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يأرلاةءارب

(مالكلاملع‹ةديقع)

عمهضماروتتكإفههتدَحمكحكيلعلكشأيلوبصاحًضغبيه

.ةيالولانمهجرخيالهدناكنإءةطيرشلابهتيالوداقتعا

تأيملهنيعبهمكنأىلإعجاريأرلابثدحلامكحيفلاكشإلاببسو

قرطبهتءاربٌحصتملوأ؛عامجإلاوءةّنسلاو«باتكلا:ةئالثلالوصألانم
.ةعبرألاتابثإلا

نمضلاحلاهذهنوجرديفةبراغملااًمَأ؛ةقراشملابصاخحلطصلملااذهو
.فوقولاماكحأ

:رداصملا

.4142یادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.13«لئاسولاومزاوللايفلئالدلا:شيورديقورحنا.

.255/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

ةريرسلاةِءارب

(مالكلاملع‹ةديقحع)

رهظيملو؛سانلادنعهتیالوبروهشمصخشنمةءاربلايفختن
هّنيصعم ؛ناشلادهاشلارفوتمدعلةءاربلاهذهرتسبحجوفءاهدهاشلا

.كسفننمةءاربلاحيبتف؛فذاقلامكحيفعقتنأنمازارتحا
.صاخشألاةءاربلةعباتةءاربلاهذهو

:رداصملا

.9/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.358‹356«‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.
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ةطيرشلاةءارب

(مالكلاملعءةديقع)

لادمسفنالونيرخالاونيلوألانمایاعتهللاءادعأاصعبيه

أديلالمعمكحنم ماصلائاسهغبببجیهةيالولانمجرحوها

.ةءاربللاًبجومهلعفنوکینأطرشبءةءاربلايفهن:اولاقف؟ال

:رداصملا

.29/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.88/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.213‹لئاسولاومزاوللافلئالدلا:شیورديقورحلا.

.247/1252رناثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.367«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.230/1ءداقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

هدابعنمهللاةءارب

(مالكلاملعءةديقع)

‹ميححلاىلإةرخآلايفمحلآمو«تابعلالامعأمتاوخبىلاعتهللامعيه
.محهتوادعومهترصنمدعو«مهيلعىلاعتهطخسو

رهاظلايفنيحلاصاوناكولومشذخيفءلزألاذنمهءادعأداعمىلاعتهللاف

.مهتبقاعبهملعل
جردنياموهو.ميركلانآرقلايفهئادعأضعبركذبىلاعتهللاحّرصيدقو

.ةقيقحلاةءاربنمض
:رداصملا

.16(خم)«صيصختلا:يدنكلا.
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.70/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.
.222/2‹(خم)ريس:ينايسولا.
.219/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.26‹(يشكيودسلاةيشاحمامتإ)«تانايدلانةمىلعةيشاح:فسوييعصلا.

19/8‹ةعيرشلاسوماق:ليمجحيدعسلا.

.57/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشّيفطا.

.160«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.228‹202/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.129-130تاراةياغحرش:دمحأيليلخلا.

ارب
مهيلعصوصنملاةءارب

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةقيقحلاةءارب/أرب:رظني

ةءاربلاعيب

(عويبءهقف)

(رئازجلا/بازمعامتجاريسفت‹ةديقع)

وق۰.۰ نالعإبكلذمنيو.صاخشألاةءاربليلمعلاقيبطتلاهبدصقييبازمظفل

دعبةعامجلاةالصبقعدجسملايفهنيعبصخشةءاربنعةبازعلاةئيه
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ءابلافرح

ةطبنتسملاةّيفرعلاتارارقلادحألهتباجتسامدعوأ؛ةريبكبهيلعنيلدعةداهش

اهفلاخمٌقحتسينلاوءةلمحلايفةماعلااهدعاوقوةعيرشلاتاّلكنم

مكحلاةحجردبسحىلعءطقفيويندلاوأ«يورخألاويويندلاديعولا

.رارقلليعرشلا

ةأرملانعنالعإلاب«نيدرسمت»يوسنلاعمتجلاىلعةفرشملاةئيحلالفکتتو

اهنمًاربتملا

؛ةيندملاهقوقحنممرحُيف؛هلعمتجلانارجههنمًاربتلاريهشتنعبنرتيو

اذإمهريغىلإهلسغةبارعلالكوُيومتأمالوحرفيفكّراشيالوسلاحيالف
.هتبوتلبقتام

غدريمالسالابرغملايفةّيضابإلاهقْبطييذلاماظنلااذهنمدصقلملاو

ًالإهتنحمنمجرخمالنأملعيوءةشحولابًسحيىحهتءاسإنعيصاعلا
.ةعماحلاةالصلالبقهتبوتنالعإوءمدنلا

ةوزغييءاوفلعنيذلاةئالثلاس$8لوسرلالعفيصاعلاةعطاقمليلدو

ُتقاَضاَدِإ"ىٌحاوفلخنيذلاةّالثلاىلعو...ت:ىلاعتهلوقٴلزنىّئح«كوبت

هللانصًاَحْلَمالنأاوُثطَومُهسْفنأمهيَعتقاَصَوتحَراميضامَع
.18:ةبوتلاةروس)محلابارلاوُههللانإ!اوُبوُيلْمِهْلَعباتمثدهيللإ

مثملنيضراعملامهذيمالتلةرصبلاخیاشمداعبإنمزربةّيضابإلادنعاهقيبطتو
نمتقؤلملامهنامرحبةبلطلاةبقاعملةيوبرتلابيلاسألانمةبراغملاخويشلااهذحأ

.يعامتجالاطبضللكلذدعبةباّرعلااهممعوىلعلاتاقلحروضح

.ةعطاقملاوأ«نارجمحلاوأةطخلاباضيأىمستو
:رداصملا

.174-173/2«ریسفت:مکحمنبدوه.

.9/1‹(خم)ريس:ينايسولا.
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.5‹4/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.365/16«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.134-136‹(خم)«نابلانصغ:ميهاريإمازعأ.

.209/1210‹ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.166‹165/1«نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.32بازمیبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.206طسولابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.
.509/2ءةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

ةءاربلاوةيالولاملع
(ةديقع)

ةءاربلاوةيالولاملع/ملع:رظني

جرب

يجّربلاماع
(سنوت/ةبرج؛تايمست؛ةراضح)

.ميحلارسكوءاَّرلانوكسوءابلامضب
مكلحلاخيشلتقهيفوءةبرجةيضابإدنعم1599/ه1008ماعوه

هريیزجلهاصلخذإ‹هاركذلاديلختكلذبيمس«يجربلاسنوينبهللادبع

ماعنمافاجعنينسعبسمهيلعتماديلاةعاجاوملظلانمةبرج

ءالغوملظلامهنععفرفم1598/ه1007ماعىلإم1531/ه0

°.نييدولجلاماكحلاضعبمهيلعاهضرفيلاةشيعمل
عضولاىلإةراشإلل"يجربلاءالغ"حلطصمرداصملاضعبيفدريدقو
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ءابلافرح

يفيجربلاسنوينبهللادبعمكحلاخيشمهسأيذلابعصلايشيعللا

:رداصملا

.14برجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

ةزربلا

(اینازتت/رابجنز؛نامُع؛نارمعءةراضح)

.يازلاحتفوءاَرلانوكسوءابلاحتفب

.نايعللهروهظوهؤوتنءيشلازوربوَنَرِبلعفنمهلصأيرابحنزوٍنامَعظفل
خويشلاوةالولاوةاضقلانمموقلارابكوناطلسلاومامإلاسولجناكم

ةعلقلالخادةزرابةفرغنوكتامكءةعساونكامأيفنايعألاونيلوؤسملاو

اياضقلاةحباعملةماعلانكامألانمامهريغومهلمعوأمهانكسرقمراوجب

.تاعازنلالحو

نمظفللالصأنأىرينمكانهو.نامغعيفامكرابجنزيفةزربلاتدحو

يعيوهو.لابقتسالاةفرغوأماعلاسلجلاىعمىلإريشيوءةيلحاوسلاةغللا
ءتيبلامدقتتيلاةبطصملاوأمفترملافيصرلاوأيرجحلادعقملا:اٌيرامعم

نيكاكدلاولزاتملامامأسولجللمدختسُت؛ةرشابمعراشلاىلعلطتو

.هتالاغشناوعمتجلااياضقهيفنوثحابتي‹هئاقدصأوتيبلابحاصل

امّنِإو«بسحفرهاظلاوأزرابلاناكملاىلعةزربلاظفلقلطُيالدقو

ةيمومعةزربناطلسلادقع:لاقيفءاضيأهتاذدحيفعامتجالاىلع

.هاياعرةفاكل
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:رداصملا

.474‹464‹رابخألاةنيهج:ديعسيريغملا.

.158ءَةيئامُعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

.140«رابحنزيفةّيرامعملاةكرحلا:هللادبعدمحمنسح.

.108«تاركذم:مساقجاحلابخيشلا.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

زر

خزرلا

.اًينامزوُاًئاکموُادامنوکيدقو‹نيئيشنيبزجاجلاوهةغل

ىلازريمهئآرونمو:یلاعتهلوقيفةرخالاوايندلانيبيذلاخزربلاو
نو0

توماموينمدتزجاحوامزخزربوه۽0:نونمۇملاةروس)نوحموي

.ثعبلامويىلإ
ابفتيلاقعصلاةخفننمًادبيهافاهلكايندلاىلإفاضملاخزرلام

.ديدجنماهبىجتيلاثعبلاةخفنىلإ‹ملاوعلا
:رداصملا

.55/10-56‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشفا.
يف:ميهاربإضو .8/264266«نونمؤملاةروسريسفت؛نآرقلاباحريئ
.7-258‹نمزلاموهفم:دمحميمعاباب.

م

شغرب

شغربناطلسلافرص

(اينازتت/رابجنز؛نامُغتاکوکسمةراضح)

ةيشغربلاةسيبلا/سيب:رظني
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ليسبتلا

(نامُع؛ةراجتفعارزةراضح)

عون)"يلسُبملا"نيجارعذجدعبف.ةصاخبةيقرشلاوىوزنلهأاهبموقيةيلمع

مث؛ةريبكلجارمورودقيفقوذعلانمهلصفدعباهرسبخبطي(نامعيفحلبلانم

.اهیليامودنملاکةرواجدالبىلإرّدصيمثءانامزرخديوسمشلابسبي
مايأ"ےبنينامعلادنعیمستةنسلانمةمولعممايفةيلمعلاهذهمتتو

نم(ويلوي-وينوي/ةيليوج-ناوج)يرهشيفنوكتاأبلاغلاوء"ليسبتلا

.ماعلک

:رداصملا

.51«نايعألاةضُم:دّمحريشبوبأيلاسلا.

.209تامعاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

.117ءنامَعيفلالاتيبلوصأليراضحلارثألا:دمحأيبايسلا.

ةلمسبلا

(نآرقلامولعقالص؛هقف)

.هميحرلانَمُحَرلاهللامسيل:ىلاعتهلوقيهةلمسبلا

ةحتافلاةروسنمةيآاأىلإةّيضابإلابهذو؛ةلمسبلافةمألاتفلتخا

.لمنلاةروسيفةيآنمءزجو«ةءاربةروسالإءةروسلكنمةيآاهنأامك
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يفابرهجلابوجووءةعكرلكيفةالصلايفامتعارقبوحجونوريكلذل
مدعوأاهبرارساللاىرينملافالخءةيعفاشلابهذموهوءةيرهجلاةالصلا

الباًمءارقيسننوءهتالصنالطبىلعبلغألافادمعتماهكرتنمف.اهتءارق

نمىلعةداعإلابوجومدعيمدكلاديعسوبأحجرو.هيلعةداعإالفدمع

.ةلقتسمةيآاهلادمعولواهكرت

ًدعفباتكلاةحتافكعهللالوسرًارق»:ةملسمأثيدحبةيضابإلاجتحاو

عبسباتكلاةحتاف»:ةريرهيأٹثیدحو."«ةيآهميحرلانَمُحَرلاهللامسل

نباريسفتبو.ىرخأثيداحأو.**ميحّرلانَمْحَرلاهللامْسبإ»نهالوأتايآ

لاق«(87:رجحلاةروس)يناتملانماغبسكاياقلو:ىلاعتهلوقلسابع
.ميحرلانَمْحَّرلاهللامسي:لاقةعباسلانيأليقفباتكلاةحتاف

نماهلعجبحوفللامالكهلكفحصللايفامنأىلعنيملسملاعامجإبو

.هیفتدجوعضوملكيفهللامالك

:رداصملا

.83/1عماحلا:ةكربنبا.

.121؛عضولا:ينوانجلا.

.64‹لاصخلارصتخم:قاحسإويأيمرضحلا.

.272/1-273(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.17/124تازلانايه.134/2-135لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.
.87/8-92‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا
.84‹لاوقألاجئاتن:يثراحلا.

.56/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.9ءدارملاةياغحرش:ديعسيبونقلا.
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.388مقر‹248/1‹باتكلاةحتافحاتفاباب‹ةالصلاباتك«؛ىرغصلاننسلا:يقهيبلا*

.993مقر545/1رکذلابباتكلاةححافصيصختبابةالصلابانك؛ىرغصلاننسلا:يقهيلا۳

رس

يراشب
(نامُغ؛تایمست.تاداعةراضح)

ٹیحبءاهيلعفراعتمزومروتامالعىلعموقت‹نامعلهأدنعةيزمرةغل

ةيفاضإتاملكعضوتو‹؛تاملكلايففورحجلابصاخشألاءامسألادبتسامتي

اذهبةفغللاهذهةيمستوءرَشَبرذحلاىلإهلصأيفدوعي"يراّشب"مساو

.رشبلاءامسأاهمادختسالمسالا

نأسلجلامهعمرضحينمنورخآلانكمتيالوءزومرلاهذمبنيملُمفارطأ

:رداصملا

.130/7ةينامعلاتاغللازومرلةسارد:لوسنإ.

رص

ريصبلا

(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)

يئةيفاكىلاعتهتاذنأيعمي«تاذةفصيهو«للاعتهللاتافصنمريصبلا

یئاتيهبمئاقءهيلعدئازنعمىلإةجاحريغنمهلتاّرَصبلاعيمجفاشكنا
٠()دالاةروس)رُصعمَسسهلانإ:ىلاعتلاق.فاشكنالاكلذهب

نأهانعمنوکيدقو.هبريصبءيشلابملاعلانل؛لاعيأريصبىلاعتهللاو
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الولاكشألاالوناولألاهيلعىفختالو.الاًرصبمناكتدحواذإتارّصبلل

.ماجحألا

:رداصملا

.5/2ىايضلا:يتوعلا.

.101/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.377/14ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.235/1«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

رصب

ريصبلا

(نامُغيرمظن؛ةراضح)

نامغعيفجالفألانمايلعلافارطألاةعباتعبلفكتيصخشوهريصبلا

.جلفلاليكووأىاملافيرعباضيأفرعيو«اهتنايصو
:رداصملا

.3‹ةينامغلاجالفألا:ردبيربعلا.

.110/8ءنامُعيفجالفألاةأشن:نوسنكليو.

عضب

ةعضابلا

(تايانج,هقف)

وهو)قاحمسلاتقشاميهو.محللاقنوكتو؛حورجلاعاونأنم

وهام.الیلقهيفترثأومحللاتلصوو؛محللاودلحلانيب(ادجةقيقرةرشق

هطورشترقوتنإيادتبادمعلالاحيفصاصقلااهيفبجيوءةمحالتملانود
ةعبرأوهوءِإطخلالاحيفاقلطمشرألااهيفبجيو.شرألاىلإهنعلدُعًلإو

- 118 -

 



ءابلافرح

د.£

.هنملقأاهيفبحاولافءهجولاريغيفتناكنإو.هجولايفتناكاذإةرعبأ

:رداصملا

.216/41فصلا:دمحأيدنكلا.

.272‹10/15‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

لطب

لطابلا
(هقفلالوصأ)

نوكيالامويدعتلاوملظلاورفكلاوبذكلالمشيو؛قحلادضلطابلا

.قحلانعلدعيذلامكاحلاهبمكحامىلعقلطيامكءاعورشم

.هنعىناموأ؛عرشلارمأامريغىلععقواموهف:احالطصاامأ

هبٌدتعاامحيحصلاف؛نالطبلاوةحصلافاصوأهيرتعت؛همكحىلإرظنلاب‹لعفلاو

:حاكنلايفءطولاو؛عيبلايفعافتنالالحكءهنمةدوصقملاةرمثلاهيلعتبترتوعرشلا

هيلعبترتتالوء؛عرشلاهعوقوفلاخييذلالعفلاوهلطابلاو.تادابعلايفءازجإلاو

نمطرشوأهناكرأنمنكرلالتخالكلذو«تادابعلايفءاضقلاطقسيالوراثآلا

.ةبولطملاهفاصوأنمفصووأهداقعناطئارش

لاق.فانحأللافالخروهمحجلاوةّيضابإلادنعنافدارتمداسفلاونالطبلاو

.«اندنعدسافللفدارملطابلاو»:يلاسلا

نالطبنيبمزالتالهنأالإعرشلاهنعىنامنالطبةيضابإلاروهمجىري

هناكرأفرصتلالمكتسيدقفءةرحخآلايفهرثأنالطبنييوءايندلاماكحأيففرصتلا
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ىصع»:اذهلثميفنولوقيمهفكلذل.ةرحآلايهترثلطيابنرتقينكلءةبولطلل
عفرةحصكوءةيصعملامثإتوبثعمحصيسافنوأضيحيفعقاولاقالطلاك؛«حصو
ضعبلالاقءةعمجللءادنلاتقوحاكتنلاوأعيبلادقعو.مثإلاعممارحلاءاملابثبللا

.نادقاعلاىصعودقعلادقعني

حرشيفلاق«هداسفالوهنعيهنملانالطبمدعبلوقلاىلإيلاسلالامو

عضاوملاضعبيفهاضتقانإوءاقلطمداسفلايضتقياليهنلا»:سمشلاةعلط
.«يهنلاسفنلاليهنلانعجراخليلدلوهانِإكلذف

:رداصملا
.105‹(خم)ةلكألا:یسومنبداحن.

.244/1ىايضلا:يتوعلا.

.و243/2‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.277(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.717/17؛347/1492332/2ليلاحرش:بطقلاشْيفطا.

91«لوقعلاراونأقراشم.215/2؛75/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

نطب

نطابلا
(ريسفتمالكلاملع.ةديقع)
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هرّسفو‹3:ديدحلاةروس)طابوُرهاظلاورخالاولولاوهفديدحلا
ِءيشلکنمبيرقلاوهو.«هانعمسوفنلاىلإقبسيملام»هنَأبنالجراولا

.اًراجبهريسفتبجيلبءةقيقحلاىلعهانعملمحزوجيالو.هتردقوهملعب

.لوؤملاوهو‹رهاظلللباقملاىعملانطابلابدصقيهقفلالوصألاحميئو
قفوعراشلاباطخيفلصفملاماسقأنمنطابلانالجراولالعجدقو

لمجب:نامسقةقيقحلاوءازاحبوأةقيقحنوكينأامإوهف:ةيلاتلاةرجشلا

.صاخوماع:نامسقنطابلاو«نطابورهاظ:نامسقلصفملاو«لصفمو
لاق.كرادملانعهملعيفخاموهويظفللاهانعمنطابلابداريدقو

نودرهاظلاملعلابحويهنإ:ضعبلاقو»:دحاولاربخةلالديفينيالجراولا

الفتانمومنهومُتملَعنفنهنامِبمَعَلا:ىلاعتهلوقباولدتساو‹نطابلا

ملعو‹نطابالرهاظملعانملعف.(10:ةنحتمملاةروس)رافكلاىلإنهور

.«هّللادنعةقيقحلا

:رداصملا

.41.206/2‹34‹33/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.13‹(خم)؛«باوحج؛يبرجلاديعس.

.332/4«بيترتلاةيشاح:دمحمةّنسوبأ.

.ىسألارخذلا.320/14-322ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.419ءةيضابألادنعداهتجالاجهنم::ىفطصموجاب

ثعبلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.دسحباىلإحورلادروه
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هذهمشتلتنأدعبءاهداسجأىلإةيناثلاةخفنلادعبحاورألاعجرتنأهنايبو

ءاهيلإٌسحلاوةايحلادوعتوقرملّوأتئشنأامكاهمتافرعمتجيوتاسحألا

.اهاحصأىلإيعولاو

هللانوط:ىلاعتهلوقل؛هبنمؤينأفلكملكىلعبحاوٌقحثعبلوا

قلعلوانأاذَبامك:هلوقو«0جحاةروس)وبلايفنمثي
.كرشأدقفهركتأنمو.104ديلةروص€

حورلابالدسحاوحورلابنوكيثعبلانأيفةّيضابإلانيبفالحالو

.ةمألاءاملعنمنيَقَقحلابهذموهوءطقف

.جورخلاوءروشنلا:اهنم«یرخاءامسابثعبلایمسیو

:رداصملا

O7

.ظ111/1هةينونلاحرش.60/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.
.369-370‹365/9ريسفتلاريسيت.86/1عرفلاولصألالماش:بطقلاشْيفطا.
.263‹262‹144‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.
.5مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخلا.
.340/4-341«نآرقلاباحريف:ميهاربإضوُب.
.49«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.46-50‹(نوقرم)‹نيدلالوصأيفتارضاحم:ىفطصميفيرش.

كعب

داعبإلا

(عامتجاريسةراضحءةديقع)

تارجملاوةّطخللفدارموهوءةباّرعلاماظنيفرَيُسلاتاحلطصمنم
وأ«ءةيزحخهيلعترهظواحلالهانمدحاومرجأىمهنأ:هانعمو.درطلاو

يّلكُيالف‹نوحلاًصلاهرُجْهَيلمعوألوقيفةصيقنبىتأوأءابجاوعيض
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ءابلافرح

نيبوهنيبالئاحداعبإلاناكو‹«سلاجيالو‹لكاؤيالو؛مهتعامجرضحيالو

.ةعامحلاىلإعَجَّرَو«هنملبقرفغتساوباتنإف.ريخلالهُ

ءةبارعلاماظنيفةبلطلابيدأتلةيبرتلابيلاسأنمبولسأوةليسوداعبإلاو

.ةيعامتجالا"ُْتيرْبَلا"تاقيبطتىلإمّمُعمث
:رداصملا

.365/16‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.261ةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.ةيوبرتلامظنلا:تافيلخصوع۰

.ةبازعلاماظن:يريبعجلا.

.3ّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.178‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Daddi Addoun: Les institutions, ...50-51

لقب
ةلْغَبلا

(نامُغةعانصءةيرحبةحالم؛ةراضح)

.ةحوتفممالوةنكاسنيغوءابلاحتفب

150نيباماهتلومحردقتوءامدق135املوطغلبيةينامعلانفسلانمعون

.يعيوشلاظلاضيأاهيلعقلطيو؛نط400و

:رداصملا

.234«نوُتامُعونامُع:ميركلادبعغاّبصلا.

۰

يعب

يغابل
(ةيعرشةسايس‹؛ةديقع)

:اهنمناعمةدعهلوءانايحأمامألاىلعو«تاعامحجلاودارفألاىلعمكحلااذهقلطي
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ءابلافرح

ريغبهلتقيلهريغلجرلادصقيٌنأك«نيملسملانمهريغىلعيغابلا1
.هلامذخأيوأ«هعرحكهتنيوأقح

نعاعنتم«هدايعلمأهللناكأءاوس«هببلوطٌقحءادأنعمنتمملا-2

.قوقحلادروةبوتلا

‹مهمزليٌدحوأمهيلعبجيقحءادأنعاوعنتمانوملسمموق:ةاغبلا3

بجيقحنمملسيلاماوعداوأءةمامإوأةيالونممحلسيلاماوعداوأ
.مهمزليٌدحوأ«مهيلع

اُمِإ؛اهيوجودعبهتعاطنعومامإلاىلعاوجرخنيملسملانمموق4
هللالوسرةّنسوأهللاباتكيف؛غئاسريغوأ‹غئاسليوأتبوأةّيبصعةّيمحب

يرحتالوءةاغباوُمسيملاوجرخيملاذإوءةعاطلانعجورخلاديكأتعملش
.يغبلاماكحأمهيلع

نيدلانممولعموهاماوفلاخينأكءلالضلاىلإنوعادلامه5

ريغليوأتبءةّنسواباتکنم‹حیرصصنلفلاخموهامىلإوأ«ةرورضلاب
.لداعلامامإلادوجومدعلاحيفولو؛نيملسملاريفكتوأ‹غئاس

ءةّيعرلاىلعطّلستوتودحلالطعاذإةاغبلانمهنأفصويمامإلا6
.كلذىلعٌرصيو«باتتسيف؛هسفنىوهبمكحو

بوجحوعممامإريغبوأمامإعم«نيملسملاىلعبحاوةاغبلالاتقوا
:ةاغبلايفةيتآلاطورشلارفوت

.مامإىلعاوجرخينأ-1
.ةكوشمحلنوكتنأ-2

.ليوأتمملنوكينأ-3

.مامإملنوكينأ4
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ءابلافرح

:امهنيطرشةفاضإبجيهنأةّيضابإلاىريطورشلاهذهرفوتعمىّحو

.اوُرصيفةبوتلاىلإوءاوعنتيوٌقحلاىلإاوعديينأ-1
.لاتقلابمهاوؤدبّيىحلاتقلاباوؤَدييالنأ-2
:رداصملا

.104/1-105‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاويأ.

.53/13-54؛48/5‹ريسفتلاريسيت.292/16-300ءلينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.404-401‹كيحوتلاةديقعحرش

.252/5‹تاباوج.يلعنبحلاصخيشلاةريسيفيلحلاقحلا:يملاسلا.

.251-252«ەرائآوهتايحيملاسلا:ىفطصميفيرش.

.هلكقاغبلاماكحأ:لالهنبدمعيربعلا.

.هلك‹ةيسايسلاةعيرحبا:حلاصركبوبأ.

يفب

يقابل
(ةديقع)

:اهنمناعمبلوؤتو‹ىلاعتهللةفصيقابلا

.ةيرخألاءافتنا-1
.ثودحريغبنئاکهنآ-2

.دوحجودعبدوجومهنآ3

.دوجولابمدعلاقاحلإمدعءاقبلا-4

ريغنمسیلوهتاذنمهدوجوناکام:هناييقابلافعننأنكعو

.همدعلاحتساهمدقتبثاملك:نولوقينوملكتلماو
:رداصملا

.5/2ىايضلا:يبوعلا.

.و42/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.
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.185«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.256/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

تکب

تکكابلا

(نامُع؛تاداع؛نونف‹؛ةراضح)

یيالوقليللابةداعلاجرلاهبموق؛سارعألاوتابسانملاءايحإنونفنم

نمامهریغنودنم«نامُعجيلخلحاسىلعةنطابلاةقطنميفراحصومحص
.ةينامعلاتايالولا

.يعامتجالاحالصإلاىلإفداملاليثمتلابتكابلالفحءايحإمتيو

:رداصملا

.90-92؛ةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

هيركب

ةيركبلاةيروسللا

(يبرغم؛ةيوبرتمظن؛ةراضح)

ةيركبلاةيروسملا/ةيركبةيروسم:رظني

دلب

ةكبشلادالب
رئازجلا/بازم‹نارمعةراضح)

ةكبشلادالب/كبش:رظني
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ءابلافرح

غلب
غولبلاتامالع

(تاراهط.هقفر
.ماكحألاموزلوفيلكتلاةلحرميفلوخدلاوءرغصلادحةياش:غولبلا

ىاسنللضيحلاوروكذللمالتحالايهوءةرهاظتامالعبغولبلانوكيو

.دادحتسالاعضوميفتابنإلاو

؛ىشألاوركذللطبإلاوأجرفلايفدوستارعشثالثبنوكيتابنإلاو
حالو.ةظيلغءادوستناكاذِإةدحاوةرعشبولوغولبلاضعبلازاجأو

.ةداعغولبلارمعيفالإنوكيالتابنإلارابتعانأيلاسلا

.نييدثلابعكتولمحلاىثنألايفضعبلافاضأو

نورخآلاقوءةنسةرشعسهضعبلالاقفنينسلابغولبلايثاوفلتخاو
ةرشعسمخوىثنأللةنسةرشععبرأشيفطابطقلاراتخاوءةنسةرشععبس
.اهنمةليللوأنمباسحلاادبينأىلعركذللةنس

لاوحأنمبلغألارابتعاىلعةينبملاوقألاهذهنأيملاسلاركذو

.نايبصلا

:رداصملا

.4/1-5(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.(ةتسيبأةيشاح)23/1«(ىسوم.ح.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحجلا.

.6/2397/3-7£؛206/1‹ليتلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.104/1-111‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

ولب

ىولبلامومع
(هقفلالوصأ)

ىولبلامومع/ممع:رظني
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ءابلافرح

ولب

ةالتبملا

(حاکن؛تاراهطقفار

ببسبةالصلايفاهنيدرمأاهيلعدتشايلاةأرلايهةراهطلابابيفةالتبلل

.اهرهطنماهضيحيردتالمدبيهوةدماهيلعترموءةضاحتسالا
مث«ضيحلااهيفتداتعايلامايألايفموصلاوةالصلاكرتتاأةالتبلامكحو

مدنعضیحلامدزییمتبتّرحتلبقنمةداعانكتملنإف.اهموصيضقت

ىصقأكةرشع:امويرشعيناةالصلاتكرتزيبمتلانعتزجعنإوءةضاحتسالا

.رهطلالقأيهومايأةرشعيلصتوءامهيفرظتنتنيمويو«ضيحهدم
ةرشعواضيحمايأةرشعلعحتنألاوقألابرقأنأيليلخلادمحأىريو

.رهطلالقأوضيحلارثكأةرشعلانألءارهط
اهءاجفةالصلانودضيحللتقواناكنمنأناويدلايفءاجو

ةرشعتلصوتلستغااهتقودعبنيمويترظتناومدلارمتسامث«ضيحلا
نوکتفتارمثالثكلذلعفتءاهّسيرَقيلصتامتلمكأرهطتملنإفمايأ
.ةنسكلذلعفتليقو.ةالتبم

اعفرتءاشنيتقولايأيفنيتالصلكنيبعمحتولستغتنأةالتبملارمؤتو

.ةرفاسمنكتملنإمامتإلاعمةقشملل
نمرهطتتمث؛ضيحللاهيطعتيلاةدملادعبلاستغالابيفتكتضعبلالاقو

.عمحتالوةالصلكلًاضوتتوتاساجنلا

:ةالتبملاوةضاحتسملاقالطنعناويدلايثءاج:حاكنلابابيو

؛ةالصلاامللحتىحامهكرتامهقالطدارأاذإةالتبلاوةضاحتسلملا»
.«امهسنألبقةدحاوامهقلطيف
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ءابلافرح

مكحيودقفلالجأيضعوأءقالطلاربخاهيتأيوُ؛توموأةايحنمهرمأ

.جاوزاللاهدعبلحتوةافولاهدعصبرتتمءامکحهتافوبيضاقلا

:رداصملا

.118‹صلاخلابهذلا.72/7455؛309/1-313ءلينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.106/4‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.19/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

رجس

يرجنبلا
(نامُغةيرحبةحالمةراضح)

.دم.ةروسكمءارمثةحوتفمميجفةنكاسنونوءابلاحتفب

وهف.نامُعةرابفرعيفءافشكتسمةنيفسلايفلمعييذلاصخشلا

يفهارياموءةسبايورزجنمهاريامعنابرلاغلبيويراوصلاىلعأىلإدعصي
.ةنصارقوءادعأوأءةنيفسلاهجاوتدقتابارطضاوةيرحبفصاوعنمقفألا

.نابديدلامسااضيأهيلعقلطيو

:رداصملا

.617-618‹(نوقرم)ءةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

بارمونب

بازمونب
(رئازجلا/بازم؛نطاوم‹ةراضح)

بازم/بازم:رظنی
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ِءابلافرح

بعصمونبي

(رئازجلا/بازم؛نطاوم؛ةراضح)

بازم/بازم:رظني

رھهب

راه

(نامُغ‹لییاکمةراضح)

"اهلنينامعلادنعقطني

.غک800يأةلسارف20بردقيينامَعلايكم
:رداصملا

.(ةلباقم):كرابميدشارلا.

.(ةلباقم):دمحأيبايسلا.

مهب

مهمل
(هقفلالوصأ)

نمهبظفللادارمكرديالوهانعملقعياليذلاهنأبمهبملايداربلافرع
.هماحيإةلازاإلعراشلانمنايبىلإمهبلملاجاتحيو.باطخلاسفن

؛هلظفلنمهانعمفرعياليذلالمجمللافدارمعملااذهبمهبملنوکیف
.ةيزحباوةاكزلاوةالصلاظفلككلذو.عرشلانمنايبىلعهمهففقوتيو

.انايبوهل

اريسفتكلذیمسیوريعوُعامجإلاو
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:رداصملا

.53‹«تالاؤسلا:يفوسلا.

.1/39«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.و6‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.ظ203/1‹(خم)‹«قداصلاثحبلا:يداربلا.

.433ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب

هریدجوب

ةريدجوب
رئازجلا/بازم«فارعأةراضح)

.لادلارسكوميلاناكسإوىابلامضب

متتبازم.نجسييبةدلبليقرشلابابللةيذاحلاةقطنملايفیلصممسا

ةيراجتلاةلفاقلاميدوتدنعتاقدصلاعيزوتل‹ماوعلاوةبازعلاعمحجتةداعاهيف

ءانثتسابمويلاىلإةمئاقةداعلالازتالو.قازرتساللرئازحلالامشىلإةهجتملا

.لفاوقلاعيدوت

:رداصملا
.231«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوح.

.ةظحالم:ميهاربإيالط.

جوب

حابما
(هقفلالوصأ)

.لالحلاو«زئاحلاهيلعقلطيو.باقعهكرتيفسيلو
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دورولبقايلقعامكحهنوكءلصألاوهةحابإلابمكحلاةّيضابالاىري

مكحنعرمأنيالوءایعرشامکحراصفهتبَْأعرشلاءاجالو‹عرشلا

نأل«؛يعرشاليلقعمكحةحابإلانإاولاقنيذلاةلزتعلافالخب.عرشلا

.عمسلالبقتباثكلذو«كرتلاولعفلانعجرحلاعفرحابملاعم

نكلوءةينلانعدرجتاذإ«هكرتيفالوهلعفيفباقعالوباوثالحابلاو
ةئيسلاةينلابوءاهرجأاةعاطبرقتلاةينبنوكيف«مكحلاهقحلةينلاهتنراقاذإ

ةعاط:نيمسقدبعلالعفيمدكلامامإلالعجكلذل.اهيلعرزؤيةيصعمودغي
.امهدحأنمولخيالةيصعمو

:رداصملا

.30/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ203/1(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.295‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.269‹49117«لوقعلاراونأقراشم.217/2-218«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.
.606َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

زوبوب
(نامُع؛ةيرحبةحالمةراضح)

زوبوبا/زوبوبا:رظني

عوب

عابلا
(نامُعءةيرحبةحالمءةراضح)

.نامُغةراحبفرعيفارتم1.83يواستسايقةدحو

- 132 -

 

 



ءابلافرح

:رداصملا

.617‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

هموب
ةّموبلا

(نامُعةيرحبةحالمةراضح)

.ةحوتفمميموةدودممةمومضمِءءاب

حطسقوفةريغصلاةرانملاكلذكيهوءنامعفرعيفمكحلادصرملايه

.هنمنكريثدجسلا

.ةينامعلانفسلانمعونىلعاضيأقلطتو
:رداصملا

.380ءةمغلافشك:يوكزإلا.

.ةميبدقلادحجاسملا:اتسوکولوراب.

ثیدحلاتیب

(نارمعةراضح)

ٹثیدحلاتیب/ثدح:رظني

لالاتيب

(نامُعيلاممظن؛ةراضح)

لاماتيب/لام:رظني
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ةروشملاتيب
(نامُغ؛ةيسايسمظن؛لارمع‹؛ةراضح)

ةروشملا/روش:رظني

رديیب

راديبلا

(ةينامُعغتايمستءةعارز‹ةراضحءهقف)

.ریدایبهعمج«درفم

ليخنلاةياعربموقييذلالجرلاوأحالفلاىلعنوينامعلاهقلطيظفل

.رمتيجوسبايفعسةلازإوريبأتويقسنم«امبقلعتياملكو«هريغل
اغنإو«بلاغلايفايدقنارجأهلمعلباقمذخأيالفقولاضرأيفراديبلاو

«تاعورزملاوىرخألاسورغلاةيقبامأةلخنلكنمدحاورمتقذعنوكي

.لاملاتيبليكونيبوهنيبقافتالاىلإاهيفدوعيرمألانإيف
.ةرديبىمستليخنلابءانتعالاةيلمعو

فيفطفالتخاعم"ساَمَحَأ"ظفل-رئازحلابازميفراديبلاظفللباقيو
.هلمعلباقميف

ذحخأنإوءةرمثلاةاكزهيلعبجيملءةمولعمةرجأبالماعراديبلاناكنإ
.هتاکزید«هتلغلکأوهحالصإلالخنهريغنم

:رداصملا

.1/245«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.(ةلباقم).122ءلالاتيبليراضحلارثألا:دمحأيبايسسلا.

.480‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

.(ةلباقم):فلحخينايرشلا.
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ةيشغّرَبلاةسيبلا
(اينازات/رابحنز.نامُعتاکوکسم؛ةراضح)

.شغرَبناطلسلافرصاهلباقتو.اهنيغوةيشغربلاءابحتفبقطتت
ناطلسلادهعيفم1881/ه1299ةنستكسةيساحنةيدقنةلمُع

نمنوكتدقو.م19/ه13نرقلايفراببزمكحيذلا«ديعسنبشغرب
.تايبورثالثلداعتفةّضفلانموأءةيبورةرشعسملداعتوبهذلا

ثيح«نامعةنطلسيفمويلاىلإامئاقةّسيبحلطصملامادختسالازيالو

.ادحاواينامُغالايرلداعتةسيبفلأةميقنإ
هجولايقوءناطلسلامساعمةلالحلامساةسيبلاةلمعهجوىلععبطدقو

.نازيممسررخألا

:رداصملا

.339‹137‹رابخألاةنيهج:ديعسيريغللا.

.41ء«نايعألاةضحن:دّمحمريشبوبأيلاسلا.

.(ةلباقم):دمحأنبىييدنكلا.
Willkinson: Biyasir and Biyadir in Oman. .

۰

صيب

ةضيبلاةءارب

(ةيعرشةسايس‹مالكلاملع.ةديقع)

ةضيبلاةءارب/أرب:رظني

۰

صيب

مالسأإلاةضيب

(نامُغ‹؛تايمستةيعرشةسايس‹ةراضح؛ةديقع)

.دلبلاةضيبFFهديبمكحلارمأعامتجال؛ةضيبهناوعأومامالاىمسی
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ةضيبلاةيالو:لاقيف«ةءاربلاوةيالولاماسقأيفافاضمظفللااذهلمعتسيو

لاقيو.اًداسفواًحالصةيعرلاىلعرثأنمهناوعأومامإللالءةضيبلاةءاربو

.مهتعامجيأنيملسملاةضيب

تناكدقو‹مالسإلاةضيب:برداصملايفنامُعبىوزنةنيدمىّمستو

.نيرشعلانرقلافراشميحءةديدعنورقلءةّيضابإلاةمامإلسيئرلازكرملا

يذلايصورخلايدَّمْحَلاهللادبعنبناسغمامإلادهعيفكلذكتيم

ذنموءهتمامألةمصاعاهذغتاو(م822-807/ه207-192)نامُعمكح
.مالسإلاةضيباهيلعنوقلطينوينامعلاحبصأنيحلاكلذ

:رداصملا

.72كيحوتلاةمدقمحرش:دواديِنالتلا.

.363/14‹(شماه)‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.123/1‹نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.155205‹نايعألاةضم:دّمحمريشبوبأيملاسلا.

.244 ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج .
Willkinson: The Imamat. .

Benkari Naima: L’influence de l'Tbadisme, 10..

۰

ضیب

ءاضيبلاةّصقلا

(تاراهطءهقف)
ءاضيبلاةّصقلا/صصق:رظني

صيب

ةضيبلاةيالو

(ةيعرشةسايسمالكلاملعءةديقع)
ةضيبلاةيالو/يلو:رظني
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نيعيابتملاقارتفا
(عويب؛هقف)

نيعيابتلاقارتفا/قرف:رظني

عیب

عيب

(عويب؛هقف)

ةتيملاعيبكهريغويعرشلاعيبلالمشيوءيشبءيشةلباقموه:ةغلعيبلا

.قادصلابةأرلاكيلمتكوةرجألاكو

.ءارشلالباقمىلعو«دقعلاىلعاعرشقلطيو
ضوعتيةميقهللدبىلعكلمانمءيشلاجارخإهنأبةكربنباهفرعو

.لاع.لاملدبوهواهبهيلع

هنإفحاكنإلاكءاكولممسيلامجارخإلةكربنبافيرعتيفكلملاديقو

.حكانلامكحىلإهمكحنمىثنألليلولاجارحإ
ريغاظفللمعتسانموءامناسليفبرعلااهلقعتيلاظافلألابعيبلادقعني

.هعيبدقعنيملهلعوضوم

عفانلملايفنوكيامكءلاومأاهنألنايعألايفنوكينأميبلايفلصألاو

.لاملابردتامنأل

ةنسلابوء؛ةدعتايآيفنآرقلابهتحابإتدرودقفزاوحلاعيبلامكحو

.(275:ةرقبلاةروس)عيباهللالَحأول:ىلاعتهلوقوحنعامجإلاو

.كرشمهركنمو

- 137 -



ءابلافرح

دقو‹ليلدلاهصحخامالإعيبلاروصلكةحابإيفاهمومعىلععيبلاةيآو

.ةحابإلالصأىلعاهادعاميقبوءانايعأباعويبيهنلاصخ

.تاموصخلاونئاغضلاوملظللببسامنألاهميرحت

‹عيبملابملعةطاحإوةدهاشمدعبالإزوجيالو؛نايعألاعيب:ناعونعيبلاو

:رداصملا

.356‹348‹299/2‹؛عماجلا:ةكربنبا.

.60‹(5ط)حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.11/10؛8/8«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

یب

ةلاقإلاعيب

(تالماعمءهقْف)

عيبو«رايخلاعيباضيأىمسيوىافولاعيباهرهشأةفلتخمءامسأةلاقإلاعيبل
ءةدعولاعيبوءاينثلاعيبوءةعاطلاعيبوقنامألاعيبوئالاعيبلاوءةلماعملا
.نهرلاوىءاجرلاعيبو؛ةدهعلاعيبو

وأ؛نمزلانمةدمدعبهعابالمئابلاعاجرتسابطورشمعيبهنأهتقيقحو
.هيفطرشةلاقإلانأكفءهلاحرسيتدنع

نإصاقتنالاوأكالملامئابللنمضيهنكل«عيبملابعفتنينأيرتشمللو
.ةلاقإلادقعمكحبعيبمللهدادرتسادنعلصح

.ثدحتسمدقعهنألىاهقفلانيبفالخهعنموعيبلااذهةزاجإييو
نودهيلإنوؤحليفلاماىلإسانلاةجاحبهزاوجباولاقنيذلاجتحادقو

.نويدلاةقئاضيفعوقولا
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هللامرحامىلإلصوتلاهنمدصقلاناكاذإعيبلااذهةمرحىلعةّيضابإلاقفتا

دصقريغنمةلغلابعافتنالايرتشملادصقينأدرجمبكلذناكولو«ابرلانم

اموصتيلاةيعرشلادويقلابةلماعملاهذهتطبضاذإاميفاوفلتخاو.لصألاكالتما

اقلطممهضعباهمرحف؛عيبلالوصحولصألاكالتمااهنمدصقلاناكوءابرلانم

:نييأرىلإاوفلتخاءالؤهنكل.اهزاوجبقيرفلاقوءابرلاىلإعرذتهنأل
عيبامنغلهيرتشمًقاقحتساهيلعبتريودقعلاموينمعيبلاتبثيلوألا

يوءرايخلاةدسمءاهتناىلإفوقومعيبلانأبيضقييناثلاو«همرغلهلمحتو

يرتشملاهقحتسيالو«عئابللمرغملاومنغملابمكحيامهدحأنالوقعيبملالالغتسا

لصألاعجرنإفءلصألاعمناروديامُنأىريامهيناثو«رايخلايضع.الإ

.يرتشملاامهقحتساعيبلاخسفيملنإوهلاناكرايخلامكحبعئابلل

هوجونمهجوىلعهجيرختغوسيالةلاقإلاعيبنأهرهوجيفيلاسلاحُجريو
ابرلاوهامنإ«هنوكلعيالمههأنيقيىلعمهواعيبنوكيفيك»:لاقو.طقةحابإلا

.بذكدقفاعيبهبتکنمو«هتباتکميرحتبلاقو.«ءاوسبءاوسءارشلاةروصيف
هيلععمتجادقرايخلابعيبملاةلغبعافتنالامرحتنأيليلخلادمحأركذو

.ليعامسانبدمحممامإلادهعيفنامعءاملع

:رداصملا
.299/1-301‹ماظنلارهوج:نيدلارونيلاسلا.

.407/3-430‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

عيب

ةءاربلاعيب

(عويب؛هقف)
هدجيبيعلكمازتلارتشمىلععئابطارتشاهنأبةءاربلاعيبييمثلافرع

.عئابللمولعمريغعيبملايف
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ةزاجإكهيففلتخمكلذوءهبوجولبققحلاطاقسإبابنمةءاربلاعيبو

.توملالبقثلثلانمرثكألةيصولا
لكعيبااذهيف:عئابلالاقنإ:زيزعلادبعنبهللادبعمهنمضعبلالاق

نيعميمدآلقحهنأزاوحابلوقلاهجوو«جرحالف«يرتشملالبقو«بيع

.نيملسملاةماعلاقحالو‹ىلاعتهللاقحسيلو

لاوقأرهشأوهو«ررغلادوجولزاوحلامدعبهذملايفراتخملانكل

.كلامنعةياورويعفاشلا
اهيريوبويعلايمسييحبيععيبزوجيالهنأشّيفطابطقلاىريو

عيبلاةحصب:هنعليقوقمبيبحنبعيبرلالوقوهو»لاقو«يرتشلل
يبانبورمعنبدمحمهللادبعوبأهركذاميفهبذوخأملاوهوطرشلانالطبو
.«شغلاوررضللنمضتمةءاربلاعيبنألهللاهمحرةتس

الءالؤهنألةءاربلاطرشبعيبلايضاقلاومكاحلاوناطلسللزوجيليقو
ايدافتمنمشّيفطابطقلاراتخاوءةيعرلاقوقحذافنإللبمهسفنألنوعيي
اميفشغهنألعنملاهراتخاامكقيقحتلاو.مهعويبيفمهشغوسانلاملظل
.ملعيملاميفررغو«ملع

ىلعوالیکولاىلعهدریهنٍإفهبیعرهظمثليکونمائيشیرتشانمو
همتكفهربخأنإنكل«بيعلابهربخيملنإهبحاصلهدريليكولاوهلکوم
نعنمثلاصقننإو؛لكومللنمثلايطعيوهعييبهنإفيرتشملانعليكولا
.ناصقنلاهيلعفلاملاسأر

هنأو«؛عيبلالبقبويعلاصيخشتبوحوىلعيليلخلادمحأخيشلادكؤيو
يرتشمللو«بويعللركذنوداسرهموأابيعمائيشكعيبأعئابلالوقبةربعال
الاميبهلاناكوىارشلالبقبيعلابفرعيملاذإعئابلاىلإعحجرينُ
.بيعلاردقبةميقلانمطحيوأدقعلاخسفيفةداعلايفسانلاهنعىضاغتي
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:رداصملا

106/2ءةنودملا:نياسارخلامئاغوبأ.

.277/2‹(خم)ريس:ينايسولا.

.259/3-261‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.487/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.90/3-91‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

عيب

ايارعلاعيب

(ةعارزءهقف)

ايارعلاعيب/يرع:رظني

خيب

نوبرعلاعيب

(عويب؛هقف)

نوبرعلاعيب/نبرع:رظني

ةنيعلاعيب

(عويب؛هقف)
دحأنأل؛مارحلاىلإاميعرذتييلايأ؛مئارذلاعويبنمةنيعلاعيب

.عيبملايفهلةجاحالوءاهضارتقادصقييلانيعلادیریامنإنيعيابتملا

لجألغلبع انيعلجرنميرتشيفلاماىلإلجرلاجاتينأهروصنم

هدريللاملاهنمذحأدقنوكيفءارضاحلقأرعسبنيعلاكلتهعيبيمثندحم

.هتحابتسالةليحالإيروصلاعيبلاكلذاموءابرلانيعوهولجألإهدایزب
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مهدصقنعهباحصأفشكيملنإو«عيبلااذهةمرحةّيضابإلاىري

الهنأيدنعيذلاو»:شّيفطابطقلالاق«هودصقاومادامابرلاىلإ

ييكلذىمسيوءابرلاادصقامهنأرهظنإالإابركلذنأبامهيلعمكحي

يفروصتيلبءةعلسلاباصتخمةعيرذلاعيبسيلو«تابالقمهضعبفرع

.«ضورعلارئاس

ملنإو؛حابمريغةقيرطلاكلتبعيبلانأبلوقلاىلإيليلخلابهذيو
عئارذللادسهيلعمكحلليفكتلاحلانئارقوفرعلانأل؛ةئيسةينهبحصت
.ةمرحمضارغألاليبسةعورشملالئاسولاذاختانماعنمو

يرتشملللوقيمثادقنةرشعبةعلسعيبينأاضيأةنيعلاعيبروصنمو

نأاذهيفمهتمهنإف»:يخامشلالاق.لجأىلإىرخأةرشعكديزأويلق

الصوتامهنيبةلاقإلاوةعلسلاالخدأانإولجأىلإنيرشعبةرشعذخأنوكي
.«كلذىلإ

.ةدايزلادروعيبلاضقنبنوكتةعيرذلاعيبنمةبوتلاو

:رداصملا
.48/3‹حاضيإلا:رماعيخاّمشلا.

:109/9239؛692‹74/8؛لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.494-497‹49/3‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

حيب

ررغلاعيب

(عرويب؛هقف)

ررغلاعيب/ررغ:رظني
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ةبيغلاعيب

(عويب؛هقف)

دقوءدقعلالحموأيرتشملانعبئاغءيشمعيبوه؛بئاغلاعيبوأةبيغلاعيب

شيفطابطقلابهذو.ةموصخلاىلإهئاضفإوةلاهحلانمهفنتكياملهنععرشلاىهن
.عازتلانمةعنامةروصباهفصوملعاذإضورعلانودلوصألايفهزاوجىلإ

.هحبذلبقناویحمحو«ناويحنطبيٿمحشعيبهنعيهنملاةبيغلاعيبنم
:رداصملا

.156/8«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

عيب

(عويب؛هقف)

عيب

ةسماللاعيب

(عويبءهقف)

ةسمالملاعيب/سمل:رظني

عيب

ءافولاعیب

(عويبءهقف)

ءافولاعيب/يفو:رظني
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ةعيبلا

(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

دهعتنعاهبسانئتسالاوءمامإللءالولاوةعاطلاىلعدهعلايعتوعابنم

.اهيفهعزانيالوهلعيابُمللنيملسللارومأيفرظنلاعيابلاملسيو«ةيعاوطو
.عامجإلااهيفطرتشيالوءةيعرلارئاسىلعةبجاويهو
لحجرهعيابيوأىءارشلاعطقدقايراشمامإلانوكينأنومدقألاو

۱.نوملسلملاهعيابيمثىارشلاعطقدق

قالو«اهطارتشاُعصألاوهةعيللديلاىلعةقفصلاطارتشايففلُاو
.اهيفامُمهأوهو«كقعلابالاةعيبلا

:اهنم«لينلاحرشيفٌبطقلااهّضعبركذءةفلتخمغيصةعيبلادقعلو
هُنةَسوفلاباتكبمكحتنأىلع«نيملسلاوانسفنأىلعكانمدق»
.«اليبسكلذىلإتدجوامركنملانعىهنتو«فورعملابرمأتنأىلعكف

روهظلاةمامإلةعيب:نيدلاكلاسماعبتماسقأةعبرأةّيضابإلادنعةعيبلاو
.نامتكلاةمامإلةعيبو‹عافدلاةمامإلةعيبوىارشلاةمامإلةعيبو

:رداصملا

.187/2‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.290ججحلاولئالدلا:قاحسإوبأيمرضحلا.

.87175معلافشك:يوكزإلا.

.اهدعبامو314/14؛45/1346‹ليتلاحرش:بطقلاشّیفطا.

.237/2‹نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.
191‹190‹141ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.
206/1207208ةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
.74ةّيطارقعيدلانامُع:شابغ.
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ءابلافرح

.260261هراثآوهتايحيللاسلا:ىفطصميفيرش.

.626‹120/1مهرودوةباّرعلا:ملاصيوامسا.

.5‹ةاغبلاماكحأ:لالهنبدمحميربعلا.

نيب

نالا

(هقفلالوصأ)
.ةيادحلاوةراشإلاوةلالدلاومالعإلاو«حاضيإلاوهنايبلا

.ءالحلاوحوضولازيحىلإلاكشإلاريحنمءيشلاجارخإحالطصالايفنايبلاو
لهألنياعللااهنممهفنتيلاهوجولاعيمج»:نأىلعييالجراولاصني

.«رثألاوةنسلاونآرقلايفالنايبوهفناسللا

دييقتلاوصيصختلاهيفجردنيو«لمحجانايبنممعأعمنايبلابداريدقو
صيصختلاوريسفتلانأملعا»:يطوشلملالوقياذهيفو.ليوأتلاوخسنلاو

دارمللانايباهفوكيفةقفتمءاهظافلأتفلتخانإو«خسنلاوءانثتسالاودييقتلاو

.«ناعميهيواسيدقوءرخألانمعميصتخياهنمدحاولكو«باطخلاب
.لقعلابو‹عامجإلابوءةيلعفلاوةيلوقلاةنسلابو«نآرقلابنوكينايبلاو

نايبلانوكينأ:اهنمءةدعاهوجونايبلليحخاًمشلاوينالجراولاركذو

؛سايقوألقعوأصنهنمعنينأالإ؛نطابلانودرهاظلابنايبلاو«نآرقلاب
لمجبانايبو؛مومعلاماكحألصاخلانايبو؛هصيصختعقيملامماعلانايبو

.رئالاوةنسلاوباتكلانم

هللانألالقعالاًعرشةّيضابإلادنعمنتمملاثتمالاتقونعنايبلاريخأتو

ةروس)اهعسوالااًسَفَنهللافلكيال‹قاطيالامانفلكيالنأاندعو

.قاطيالامتفيلكتلاتقونعنايبلاريخأتو(286:ةرقبل
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دقو.هعمانرتقمنايبلادريوالمحبعراشلاباطخدريدقهنأكلذنايبو

.نمزبهنعارحأتمدري

باتكلانمكلذليلدو؛ةّيضابإلاروهمجدنعزئاجفةجاحلاتقوىلإهريخأتامأ

"مث.(18-19:ةمايقلاةروس)هَاًيلَعنإمثاقافهاراإ:ىلاعتهلوق

ءةالصلاتاقوأنع8يبللأسالئاسنأةنسلانمو.برعلاناسليفيخارتلل

؟ةالّصلاتقونَعلئاسلاأ:لاقف«نيمويهالصمهبیلصىحباوحبارخأف

رابخألاو.*مسيأرامنيمكالُصتقَو:لاقللالوُسَرايانأ:لُحَرلالاف
.هيلإةحجاحلاتقولإنايبلاريخأتنعاولاةّنسيفةضيفتسم

.باطخلانمزنعنايبلاريخأتعنم‹يبوعلاوةكربنبایریامنیب

:رداصملا

.70/171مماحلا:ةكربنبا.

.109‹(خم)ةلكألا:ىسومنيداحب.

.240/2؛242/1ىايضلا:يبوعلا.

.116‹(خم)«تالاۇسلا:يفوسلا.

.ظ6ظ3‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.49-45/150فاصتإلاولدعلا:ييالجراولا.

.268-261270-266‹(ٰیجاوتلا.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش::دمحأيخاًمشلا.

.259«لوقعلاراونأقراشم.188-189‹183‹6/1؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.8-444ةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم::یفطصموجاب.
.613مقر428/2«سمخلاتاولصلاتاقوأبابةالصلاعضاومودحاسملاباتك:ملسم*

ںیہ

نيبما

(هقفلالوصأمالكلاملع)

مءائادتباانایبیمسیوهظفلسفنبهروهظناكأِءاوسہانعمرهظاموه

.القعوأاعامجإنسوااباتکنوکينأاما«هریغب
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ِءابلافرح

هريغلمتحيوأانعمريغلمتحيالنوكينأاًمِإهظفلسفنبنايبلاو
2ً

مكحملكو...مكحملابنايمسملاامهناعونلاناذهوءاحوجرمالامتحا

.اصوصخوامومعامهنيبنأل؛سكعالو

رقتفيملام:ليقو.لصتعيصصخيملام:ليقولمحاضيقننيبملاو

.ليلدلاعيفنايبلااًمَأ.طرشىلإهمكح

.ةيادهنايبوةّجحنايب:نانايبنايبلاو

:رداصملا

.79/1‹ريتعملا:يمدكلا.

.15«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيحامشلا.

.250«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

1

نيبم
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ءاتلافرح

]ءاتلافرح۱

ةنيمأتلا

(نامُع؛تاداع‹ةراضح)

تلا/نمأ:رظني ةنيميتل

تیودجات

تیوُدَجات

(رئازجا/بازم؛لییاکمءةراضح)
ةنكاسءايوةددشمةمومضملادوةحوتفمميجوةدودممةحوتفمِءاتب

.ساطلا:يُاقّدَحجأثنۇميهوتويتبازمندمضعبيٿقطنتو

.ريدصقلاوأراخفلانمنوكت«دحاوضبقع«لئاوسلاليكلةيسايقةادأ
...رتلعبرورتلفصنورتل:ريداقمهدعبيهو
تاقدصلاتيزونمسليكاهمهألعل؛تالامعتساةدعتوُدَجات:ل

.صوصخلابابونتو«ةيفقولاوةيفرعلا
:رداصملا

.44بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

تراتفات

تزراتفاَت

(رئازجا/نالجراووبازمفارعأفيعامتجامظنةراضح)

ءاتوءاروةدودممةحوتفمءاتوةنكاسءافو«ةحوتفمةدودممءات
ن .يبازميغيزامأظفل.ناتنكاس
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ءاتلافرح

ةماقإتامزلتسمددحتامكءایدھیاملمحوةأرملارهمرادقمطبضتةحئال

يفةدحاولاةدلبلابةبارعلاةقلحاهطبضتو.ةنسلالوصفبسحب«هتابلطتموسرعلا

دصقماعلاةشيعملاىوتسمتابلقتوءةعيرشلادصاقمةيعارم؛نالجراووبازم

.ريقفلاباسحىلعءاينغألانيبةسفانلاو«فارسإلاوتازواجتلانمدحلا

ىلعنيديريسمتوةبازعلارهسيم؟عماحلادجسملايفتْراتفاَتنعنلعي

.تيربتلاةبوقعلاهفلاخنمضّرعتيوءاهذيفنتةبقارم
.مويلاىلإنالجراووبازمةيضايإىدلمئاقتْراَعفاکماظننإ
:رداصملا

.246‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.مجعملاةنح.

اخروات

(يبرغم‹؛كراعم‹ةراضح)

.دعبةحوتفمنيغوةنكاسءاراهدعبءواولاحتفوءاهّدموءاتلاحتفب

ثعشألانبدمحمةدايقبةّيساّبعلاةفالخلاشويجنيبتعقويلاةمساحلاةكرعلل

باطخلايبُأةمامإبةيضابإلاشيحوروصنملايساّبعلاةفيلخلانمزيعازخلا

باطخلايِبُأمامإلاداهشتسابةكرعملاتهتناو.ئميلايرفاعملاحمسلانبىلعألادبع

.ثعشألانباةقحالمنعاديعبمهبورهوةّيضابإلامازناو«هعماوناكنممريثكو

م757/ه140ماعتماقىلاةّيضابإلاةمامإةيامناغرواتةكرعمجئاتننمو

متسرنبنمحرلادبعمامإلابورهوءةكرعملاهذهخیراتم1/ه144ماعىلإ

.م777/ه160ماعةيمتسرلاةمامإلاةماقإل"جحجأفوس"ةقطنملإ

.ايبیلبسلبارطةنيدمقرشاغرواتعقت
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ءاتلافرح

:رداصملا

.82‹(شماھ)74َةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.33/1-35‹خياشملاتاقبط:ْييجردلا.

.136‹132«ريسلا:دمحأيحامشلا.
.67‹26شماه68‹65ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاريإزام.

.95-93ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

عبت

عباتلاقيرطلا

(نامُع؛نارمع؛ةراضح)

عباتلاقيرطلا/قرط:رظني

تْبورّخَ
(رئازجلا/نالجراووبازمءةيوبرتمظن؛يرمظن‹ةراضح)

‹هيفءاكرشلادحألبقنم«اراهنوأاليلرئبلاءاملالغتسالةصّصخلملادملا
صصحلاىمستمهنيقافّبالابكلذو؛نالجراووبازمتاحاوةّنجأب

.ءاضيبلابةيراهنلاصصخحلاوىادوسلابةّيليللا

اضيأمضتامك.ءازجأةينامنةبورخلكمضتءةبورخ24ىلإمويلامّسقي
.امهرد30ىلإةنوزوملامسقنتو«ةنوزوم4

لمعوألامةمسقيفدرفلابيصنىلعةلالدللموهفملااذهذحخأدقو
نآرقلاةءارقنمدرفلابيصنىلعةلالدللاضيألمعتسيمويلاحبصأف«يعامج
.دجسلملابةداعةعمجلاةليلةمتخلايفيعامجميسقتنمض

- 150 -

 



ءاتلافرح

:رداصملا

0122ماّسبلادرولا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.م1832/ه1247ةدعقلايذيفخّرؤملا«بازميداولىلعألاسلحلاقافتا.

.95-97‹(خم)‹نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.39بازمبخيرات:فسويديعسجاحلا.

كرت

كرتلا

(هقفلالوصأيمالكلاملع)

لدتساوءالعفبطقلاهّدعامنيب؛لعفبسيلكرتلانأييمثلاركذ

ضئارفلاىسهللانأوءهيلإعزتاًمعاهجالعوسفنلاسبحهنأبكلذل
.اًبسكنآرقلايف

لعفهنكلو«رهاظلابسحبالعفسيلكرتلانأنييأرلانيبعمحلانكعو

.لعفهن:لاقنملافالخءةيمستلاهيفبلطُتالفدصقلابسحب

لعفلانعيهنلانأل؛كرتلامرحيثيحالعفكرتلاربتعييهانملابابييو

ررضهبقلعتثیحانماضنوكيانايحأوءامثتآناكهاتأنمف«كرتلابرمأ
ء؛كالحلاىلعفرشملاماعطإو«قيرغلاذاقنإنععنتمملاةلأسميفامك«ريغلاب

.ةيبلسلاةعيرحلابفورعملاوهوءهنععبسلاوأرانلارطخعنمو

مث»وحنوألاظنمسفنلاةيجنتىلعرداقلانألينلاحرشيفءاج

ىحدربللوأرحللهكرتوأهتعسليحبرقعلاوأهتلتقىحةّيحللهكرت

ةيدلاهيلعونماضوهف«تامفهلكأفهيلعهلدوأمسلالكأيهكرتوأكله

.«دوقلانود

:رداصملا

.209«روتنلا:زيزعلادبعييمثلا.
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ءاتلافرح

.103/5«ليتلاحرش.9ءديحوتلاةديقعحرش:شیفطا.

.مجعملاةن

“تکست

رئازجلا/بازم«نارمع«ةراضح)

ةرامعلايفنيلكشىلعيهوءةيبرعلابةفيقسلاةملكنمقتشميبازمظفل
.ةيبازملا

دحجويامابلاغ«يبازملاتيبلالخدمدنعيرامعمءاضف«تيبلاةفيقس-]
هنمنكريقو«سولجللصّصخيجسنملللباقمضفخنميرخصدعقمهيف
.بوبحلانحطلةيرجحىحربصتت

هولعهرثكأوأنينكسمنيبلصيعراشلابىطغمرم؛عراشلاةفيقس-2
.باودلاىلعنيبكارلاونيلجارلاقيعيالامدّدحم

لُمتتو؛ةحانموةّبعافد؛نيتيساسأنيتفيظوعراشلاةفيقسيدؤتو
نمرخآىلإتیبنمةلوهسبصاخشألارورمنيكمتيفةيعافدلااهتفيظو

ء؛فيثكلاهفحزةلقرعاذكوودعموجهواقیرحبوشنلاحيئحوطسلا

؛سمشلاةرارحهلصتالءاضفىلعلوصحلايفلثمتتفةّيخانملااهتفيظواّمأو
.يئاوهرايتهلالحخريو

.ةينامعلاةرامعلايفدوقَعلابهبشاهلْتفيكْسَتو
:رداصملا

.203«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاويأ.

.313؛صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.87بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

- 152 -

 

 



ءاتلافرح

۰ههوم©8

ك4

(رئازجلا/بازمتاداعءةراضح)

ةنخلاثءاتمثةروسكمةدّالشمءاتمثةحوتفمءافوء؛ىلوألاءاتلارسكب

.يبازميغيزامأظفل.ةنكاسنونمثكعةروسكم

ىيعانصلانيجعلانموءايدقيوديةلوتفملانيجعلانمةريغصلاعطقلايه

رمتلاهمادإنوكيقرميفخبطتوىاسنلااهعنصتةيئاذغةبجويهو.اڻيدح

.رمتلاريصعبىلحماهقوذنوكيو«محللاونمسلاو

يف«ىثنأمأناكاًركذديدحلادولوملابالافتحانويبازملااهبملويةلكأيهو

ءكلولاةمعنىلعهللاًدمح«لوألااهدولوملمالاباحنإنملوألاعوبسألا

.مألاةمالسىلعو

لإبازمندميةلوادتمنتف'ةيوسنلاةميلولاهذهلارتالو

.لافتحالاروصتفلتحاناواذهانموي

ةشكرزمةيديلقتيبارزبشرفي«ريرساهعيضروْمُاللبصنييةبسانملابو

.ءاعدلالدابتو‹يناهتلادقتءاسنلادفاوتتف‹«ليترَجأ»ىمسي

:رداصملا

.مجعملاةنحب.

ثْطت

7أا

(جحءهقف)

ميلقتو«براشلاصقك؛لازياممدئاوزلانمناسنإلامسحبقحليام

.رعشلافتنويفاظألا
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.ثفتلاءاقلإمرحمللزوجيال

هتلازإهيلعبجيثيحهرفظوأهبراشوأهتناعوأمرحلاطبإرعشغلباذإو
نأدعبءاًمرحمهلازأنإهيلعءادفالهنأشّيفطابطقلاىريو.ىدتفاوهلازأ

همارحإلبقدلاكلذغلبنإالإءةعاطابجاولعفهنألهتلازإبحتاًدحغلبي

.ةيدفلاهيلعفمرحأىحهتلازإيفطرفو

هسأرلسغيالوهرعشلجريالنأمرحمللطوحألانمنأيحامشلاىري

.ثفتلاءاقلإورعشلافتنىلإيدؤيكلذنألةبانجريغنم

موصلانيبةيدفلايفريخوهو«ىدتفاوقلحهرعشقلحىلإرطضانمو
.كسنلاوةقدصلاو

.ةرورضريغلناضمرراشيفثفتلاءاقلِإةهاركشّيفطابطقلاىريو
:رداصملا

.267/2-268‹حاضيإلا:رماعيخاّمشلا.

.88/4؛345/3‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

دملت

ذيملتلا

(يبرغمةيوبرتمظنءةراضح)
.ةبارعلاةقلحيميلعتلاماظنلابقحتلييذلائدتبلاصخشلا
‹قيرطلايفلوحخدلادنعئدتبملادحاوللمساذيملتلا»:ێيجردلالوقي

.«طقفةيحالصلاىلعارصتقموأنونفبلاطناکاءاوس
.م12/ه6نرقلايفةقلحلاماظنحضنلامتكاعمزربحلطصلملانأوديو
امئإوماعلاعئاشلاوهامكءاقلطمملعلابالطذيمالتلابدصقُيالو
يفجّردتلاملسوةقيرطقفو«صاخلكشبحالصلاويعرشلاملعلابلط
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مكحبنولُهأتيفلبقتسملاةبازعذيمالتلاودغيروظنملااذهيو.ةقلحلاماظن

مهخياشماوفلخيلعمتجلاةمدخوحالصلايفمهئاقتراوملعلاييمهجردت

.ةبارعلاةقلحيي

حبصأاجنإوءايلاحموهفملااذهبايراجحلطصلملااذهلامعتسادعيملو
."وُريإ"مسابذبملتلافرعي

:رداصملا

.4/1‹؛خياشملاتاقبط:ێيجردلا.

.365/16«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.185كيرحلابةّيضابإلا:حلاصةيجاب.

.117317‹141قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.99ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.4ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.509/2ءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

دملت

ذيمالتلاراد

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيوبرتمظنءةراضح)

ناَوُريِإ/ناوريِإ:رظني

ولت

ةوالتلادوجس

(نآرقلامولعةالصءهقف)
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نيديرسمت

ممص

(رئازجا/نالجراووبازمةيعامتجاوةينيدمظن؛ةراضح)

لادو؛ةروسكمِءاروةروسكمنيسوةنکاسميموةروسكمِءاتب

.نونظفللارخآودبةروسكم

عمجوهوءةيبرعلاقتلّسغنعمدريكلعفنميېبازميغيزامأظفل

.دريسمأاهدرفمعمجوهولاجرلل"نَدريسْمإ'هلباقي"تريسمتاهدرفم

نهتمهلودجسلملافلخنهرقمنوكيامابلاغءاسنلانمةعومحجب
لافطألاوثانإلانمىتوملالسغيهو؛ٌنهتيمستبةرشابمةقالعةيساسألا

.مهزيهحجتيفةيرورضلاتاءارجإلابمايقلاوءخولبلانود
ةقلحفءاضعأنیدریسمنُضعبلانظيةبارعلاماظنبطبترمميظنتلااذهو

سلحبوهامّإوحيحصريغاذهوءةقلحلانميوسنلابناحلانلثعيوةباعلا

يورتو«طبضلابهتيادبخيراتفرعيالوهةبازعلاةياصوتحتيذيفنتيراشتسا
ةجوزكةباّرعلاةقلحخيراتيفنكراشيئاللاءاسنلانمةعومحبةّيضابإلاعجارملا
نسکبنبدمحمهللادبعيبأةقلحنمدخيئاللاءاسنلاضعبونوقرزنبناميلس

لوألركذدقوبازمندمسيسأتدعبم15/ه9نرقلايالإاًسلحبزربيملو
.م1409/ه811ةنسبازمةماعلاسلاحاتايقافتايهرم

ةيضابإليعامتجالاماظنلانأىلعلدي«يئاقلتيعوطت"نيدريسمت'لمع
المعةمظنمةزّيمتمةمدخباهّصخواهقوقحىَدأوةأرملاىلإتفتلادقبازم
.ةيوبنلاةّنسلاب

:رداصملا

.22‹بازيملةماعلاسلاحاتاّيقافّتا.

.136‹(خم)‹نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

- 156 -

 



ءاتلافرح

.228/1ءةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

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

.73‹71ءيبازيملاعمتحجلايفةأرملا:جهاولا.

.175/1«نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا.

.5152ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.44قباّرعلاةقلح:دّمحمرصان.

.؛109ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.80؛تاحلاصتاملسم:موُرُكوتشوعأ.

.33‹32«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.304َةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.281‹1277جءةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.74؛«بازيميفةاتفلا:ريشبيرومرم.

.147قبارعلاماظن:حلاصيوامسا.

.144‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Goichon: La vie féminine, 1/18-19, 200-223. .

Merghoub Belhadj: Développement politique, 32, 72-73. .
Zeys E. : Les Législations, 54. .

تیانمن

(رئازجلا/بازم؛نارمعةراضح)
يفءاتلاوءايلانيكستواهدمونونلاحتفوميلانيكستوءاتلاحتفب

.ريخألا

ايم"ظفلنأرابتعابنيصحلاناكملايعييبازميغيزامأظفل يف'يانَم

.سرافلايعيةيبازملاةجهللا

:ةنالتميهافم"تياناتمنالو

.سمشلاوءاوملاىلعحوتفم«يبازملاتيبلاىلعأيفيرامعمءاضف-]
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ءيولعلاقباطلايفابلاغنوكيو«دجسملالكيهنمضيرامعمءاضف2

نمنيدفاولاراظنأنعاديعبوءةالصلاتيبنعالصفتمهلخدمنوکيثیح

.اههاعامتجاهيفدقعتيذلاةباّرعلاةقلحرقمربتعيو«نيلصللا

فاقوألانمدجسملاىلإدريامنيزختللمعتسيدجسملايفرخآءاضف3

.بوبحورتنم«سوبحلاو
ْ ّ flo o27 © Alf 7

ترقلاىلإدوعيةبازعللارقم"تْياَتُمَك'روهظخيراتناودييو

.نالجراوب"ترومابدجسمءانبالعملانبدیزوبارمثیح12/-6

:رداصملا

.81/1ج‹(خم)ريس:ينايسولا.

.457/2؛193‹95/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.389«ريسلا:دمحأيحامشلا.

.80«ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.34‹32ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
.87«بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.251‹250/1مهرودوةباّزعلا:لاصيوامسا.

.162‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.119صةيضابإلاةييدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.

ابوتت

ابو
(رئازجلا/نالجراووبازم«فارعأةيعامتجاوةيوبرتمظنءهقفةراضح)

."يوابونتهعمج«درفم‹يبازميغيزامأ
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ىلعبوانتلاععءةبولاةيبرعلاةملكلانمةغلاهلصأ"ابوُُث"نأودبي
بقاعتي؛ةدععفانملمشيلنييبازملاىدلهلامعتساعستادقوماعطلاماعطإ

.ةدذحمنكامأوةنمزأيفعمتجلادارفأاهيلع

اهفقوأامكءةبارعلاتالجسيفنّودت«فقولاليبسىلعةقدص"بوث"
يفاساسأبحسنيو.تاكلتمملانمكلذريغوأةلخنوأراقعىلعفقولملا

.ةنيعممساوميفنآرقلاءارقلهبقّدصتييذلاماعطلاىلعدئاسلالامعتسالا

.ةدّدحمريداقمقفو«‹نالجراووبازميفةرسألاهّدعت

بلقبوأء"تّرْبَقَملأ"ظفلانايحأفقولانمعونلااذهىلعقلطيامك

.نالجراووبازمندمضعبيف"تربكملأ"افاكفاقلا

ةرانإلالثمةيريخلالامعألاضعبءاضيأموهفملااذهنمضلخديو

حلاصللةنيعمتامدخبمازتلالاوأ‹(ايدقتيزلاىلعةمئاقلاةصاخبو)ةيمومعلا

ةحاولايفريدغلايقاوسوءاهزيهحجتودلبلارابآةنايصوةياقسلاكماعلا

.دحجاسملاةمدحخو

مساومدذعتتف؛نآرقلاةوالتسلاجمبةصاخلا"ابو"لةبسنلاباّمأ

يفءةعمحلامويمساوملاهذهدقعُتوءةيبازمةنيدملكفارعأبسحاهذيفنت

فاقوألاكلتعزوذإ.دجاسملايفاثيدحوةقاطغملاريغتايلصملادحأ

رئاسو"اوري"ةبلطلاوةباّرعلاروضحبسلاحجلاهذهيدّهعتمىلعتاقدّصلاو

تقوىلإرصعلاةالصدعبنموءلاوزلاتقوىلإركابلاحابصلانمىارقلا

.ءاشعلاوأبرغملاةالص

وأهبحاصهحجرخييدبأفقوةباثعماعلافرعلايف"بوين"تربتعادقو

وأتعيباذإثيحب«تاراقعلابةداعةقلعميهوماعلكةّرمهتثرو

يعياذهو«نيفرطلاقافّتابرجأتسملاوأيرتشملاىلإفقولالقتنا«ترحجؤتسا
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كلاماىلعطرتشيهنكلو«ثرإوأةبهوأعيببلصألايففّرصتلاعنالهنآ

ماعطنم)ةيئاذغلاداوملانمةنّيعمةّيمكةدبؤمةفصبةنيعمةهجىلإعفدينأ
وأفقاولادنعةطوبضمريداقعبكلذلكو.(محللاونمسلاو-يسكسكلا-

ىدلةّصاختالجسيفطوبضموهامكءتدهعىلعلزتملاحبصأيذلا

.ةبارعلاةئيه

اهبعفتنيلعقدملارقفلاوةبغسملافورظيف"بونت"تثدحتسادقلو

نبدمحمهللادبعيبأدهعىلإاهعجرينمنيسرادلانمو.ءارقفلاوةبلطلا

لقتنيناكثيحم11/ه5قيفةبارعلاةقلحسسؤم«يئاطسرفلاركب
ناكلملايفءاويإلاوماعطإلابنومركُيهتبلطناكفملعلارشنلتالحريث

اذهلوخحتمثاهلجألاوؤاجيلاةمهمللاوغّرفتيلهيفنولزتييذلا
ملعلابلطموزلىلعميجشترمألايفو.مهلةراقفاقوأىلإماعطإلا

.هللاباتكظفحو

ايلاحهنكلوءايداصتقاواينيدوايعامتجافقولااذهعفناقباسرهظدقلو

نمنيبوءاهيلعظفاحوازيبنيب«بازميفءاهقفلانيبشاقنولدجرادم

.امرحتوأاهوركمافيلكتاهيفىري
عيبلابقلعطرشاهنأىلإعحءار"اًبوُيُث"ةلأسميفءارآلادعتببس

هلآاقيسمملعييرتشللانأزئاجطرشهنآیریقیرفف؛؛همکحيففلتخاف

مدعوايونسءادألارادقمنمفالتخابهملععم‹ةايحلاىدمايونسهذفنیس

يفجردينمثلاوةاديدحتمدعنأرخآلاقيرفلاىريامنيبءَةَذللادیدحت

:نيليلدبةلاهجلا

وا...ديیدحتالباهانکسطارتشاورادعیبک»:شٍيفطابطقلالوق-1
.«طبضنيالامهوحن

.اماتاملعهفقوتقوامولعمنوكينأفوقوملاطورشنم-2
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نماهلأللصأبتسيلافوكءالوأافقو"ابو"نوكلاكشإززعيو
فيرعتبطبضتتمليهفيلاتلابوءاهلصأملعيالهالةعفنع.تسيلو؛تالوكأملا

اذهىريكلذلو.«هنيعءاقبعمهبعافتنالانکعلامسبح»وهيذلافقولا

.تاقدصلاليبقنمىهامّنإءافقوتسيل"ايوننُقيرفلا

تحتانمويىلإةمئاقلازتال"ابو"نإفةلأسملايففالتخالامغرو

.نالجراووبازمندمبلغأيفةباّرعلافارشإ

:رداصملا

.202/2؛123/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.15‹ماّسبلادرولا:زيزعلادبعييمثلا.

.453/12؛144/8‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

ماظنتاحلطصممسق(05)مقرقحلم(4)اه764ةبارعلاةقلحليساسألانوناقلا.

.781ءةيادرغلهأريس(06)مقرقحلم.ر.ةبازعلا

.16‹(خم)‹كئارفلابیرت:ومحیسومواباب.

.712دلببازم:ميهاربإيالط.

7164/3«مهرودوبارلااصيوامسا.

.3-39‹(ففصم)ءابوتتلوحةسارد:هدومحوضاوحسب.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 36. .

ارتاوت
ارئاوُت

(يبرغم؛تاداع؛ةراضح)

يهو.ءارلاحتفواهدعبءاتلانوكسوةدودمملاواولاحتفوءاتلانوكسب
.ةيبرعلاب"ءاعدلا"هانعمىغيزامأظفل."نيويرئاوت':اهعمج«درفم

يٿمئادٌروضحءةسوفنلبجوةبرجونالجراووبازميف"اَرْاوُتلو
.ةصاخمأةّماعءاحارتأمأتناكاحارفأ«تابسانملالك
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دنعءاعدلانطاومزربأنموه«تابسانلالكيفلكألادعبءاعدلالعلو

ثسیحب!!ارئاوُن"':ظفلبهلیدان.همعتنىلعارکشوفللاًدمح«برغملاةيضايإ

رکدنمبایغدنعناوریإنموضعهالوتب.رضحنمنأويۇعش

.اهيلعنُمؤيلكلاو
يٿيهوءاهتابسانميفاهئادأوةيعدألاهذهظفحىلععمتحلاصرحيو

.ىلاعتهبالصتمءاجرلاءاقبإىلإفدهتوفلابطابترالايّرقتاهمومع

:رداصملا

.175/1:خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.764‹713-2/714مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا.
.مجعملاةن.

بوت

ةبوتلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)
.عوجرلا:ةغلةبوتلا

ءهتعاطىلإهتيصعمنعو«هرمأىلإىلاعتهللايفنععوجرلا:احالطصاو
.یضریامىلإهركياًمعو

مدعىلعمزعلاعم«ىضمامىلعهمدنو«بنذلابدبعلافارتعايهو

هلوقلروفلاىلعةبجاويهوءدابعللوهللقوقحلاءادأوءالبقتسمهيلإدوعلا

وكيمثةلاَهَحءوُسلاَنولَمْعيَنيذللهللاىلعةومط:ىلاعت نمنوويمن

.(17:ءاسنلاةروس)...بيرق
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:يهطاقنيٿاهطورشصخلتتو
.مدنلا-1

.عالقإلا2

.بنذلابفارتعالا-3

.دوعلامدعىلعمزعلا-4

.ناسللابرافغتسالا5

.تدحونإملاظملادر6
.دحلاوةرافكلاكفلادنعتاعبتلالمحت-7

لاق.رتتسينأهيلعبحيامّنإو‹قلخللهتيصعمرهظينأدبعلاىلعسيلو

نُأباتاذإهيلعسيلفرمخلابرشوُءانزنملهاجلاهلعفامو»:يبوعلا

الو»:يدنكلالاقو.«هللانيبوهنيباميفبوتينكلو‹؛نيملسمللكلذرهظي

همزليامءادأبالإلئموهنمقلخلاىلإبوتينأهيلعبحوياليلدملعن

.«محةبوتلاومح

.حوصنلاةبوتلا:ةبوتلابتارمىلعأو

هبحاصدلخيرئابكلانمةبوتنودبتولانايفةّيضابالانيبفالخالو

.رانلايف
:رداصملا

.56/1‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.44/4-45‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.238ءَةمئألارابخأوةريسلا:يالجراولاءايركزوب.

.43‹10/5؛38/339عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.123/2421354790ىايضلا:يبوعلا.

.398‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.211/1212(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.
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0.209«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.
.370/1391‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.232526‹14‹8/10؛451/9ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.399/17؛335/16؛365‹339/14«لينلاحرش.134/6ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.380-379‹52«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.350/3«تآرقلاباحريف:ميهاربإضوُيي.

.77ةّيطارقعيللانامُع:شابغ.

.22-20«ةريبكلا:يييهولا.

—هنيميوت

ةنيميوتلا
(نامُع؛تاداعةراضح)

ةنيميتللا/نمأ:رظني

ةيت

ةيّلاعماوج

(سنوت/ةبرج؛نارمعءةراضح)

.اهديدشتوءايلاحتفوءاهديدشتوءاتلاحتفبةّيتلا

ةماقإلتناك«ةبرجةريزجلحاوسىلعةرشتنمدجاسملانمةعومحجب

تقرغدقو.ةريزحلانعادوذطابرلاةضيرفءادألواعمجسمخلاتاولصلا

.رثأانقبيملو«رحبلايفاهنمضعبلا
:رداصملا

.4/3ءةبرجةريزجدجاسموعماوج:ضايرطبارملا.

.(ةلباقم):يريبعجلا.
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ةنيميتلا
(نامُغتاداع‹ةراضح)

ةنيميتلا/نمأ:رظني

يلسنيت

يلسنیتراغ
(رئازجلا/غيرأيداوءةيوبرتمظن؛نارمعءةراضح)

يداوبايلاح"رمعاةدلب""ولآ"يفعقيوءةيلمرلاضرألاتحتديشمءانب

ركبنبدمحمهللادبعوبأهيفسسأ.رئازحلاقرشبونج(ترقت)غير
.ەذيمالتلةسردمهذغتاوةبازعلاةقلحماظنيسوفنلايئاطسرفلا

‹م1018/ه409ماعةقلحلاسيسأتةنسلةبسنيعستلاراغبفرعيامك

.جاربألاةيزهراغاضيأهيلعقلطيو
:رداصملا

.1/67ج(خم)ريس:ينايسولا.

.170‹؛خياشملاتاقبط:ييجردلا.

0.196‹ماّسبلادرولا:زيزعلادبعْييمثلا.

.3536ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.123‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

ا
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(ريسفتمالكلاملع)
هلوقنعمريسفتلن'ناعميفيوللاثحبلابمالكلاءاملعمتها

ىوتمامتمايأةّسيفَضْرلاوتاَواَمسلالَيذلاهللاممكرنإ:ىلاعت
.(54:فارعألاهروس)شرعىلع

:ديفتبرعلامالكيف:"نألاطيحلاىريو

.ورمعمثديزلحد:كلوقوحن:يحارتلاعم-أ
:رعاشلالوقك:واولاێعم.-

هدجداسدقكلذدعبنمغهوباداسمثداسنمنِ
ميكَحْنُدَلنمتصفمبئاباتّمكْحاباكرلا»:لاعتهلوقو
ىلاعتهْنأل؛ليصفتلاوغوليصفتلعماجانهماكحإلاف«:دوهةروس)ريب
.واولاعمي"مختتنزاكف«همكحأامدعبهلّصفي

ناًحلاَصلمَعَوناوباتسُلرافَعَلينإوف:ىلاعتهلوقو
نمنوکیالهَل؛واولائعمديفيانهغ'ێعمف‹(82::هطةروس)ىدا
.ايدتهملإالاصلمعونمآوبات

ةروس)اهَجوَراهنملعَحمن:ةَدحاوسفنُممكقلخإ»:ىلاعتهلوقو
.واولاعميانه"مث"ف«6:رمزل

.نأىلإةيضابإلابهذةلدألاقوسدعبو ديفتءاوتسالاةيآي"ي"نعم
.فانثتسالاًالِإديفتال"غ'نأىرينملافالحخياولا
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:رداصملا

.و80.ظ79/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.322/14‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

.129-139ءَةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

*»

يلد

نامبإلايفءانتتسالا

(مالكلاملع.ةديقع)

‹«هللاءاشنإ؛نمؤمانأ»:نمؤملالوقينأيأةئيشملابنامبإلاقيلعتوه

.هناعإنعلاسينيح

فونينمؤللانأل؛لماكلاىقيقحلاناميإلانعلاؤسلاناكاذإرئاجءاشتسالاو
وهو.بونذلالككرتو«تاعاطلالكبءافولاو«هنامإلامكهسفنيفدقتعيالءاجرو

.تابنالاباوحبانوکنأبجيذل‹؛ناعبإلالصأنعلاؤسلاناكاذإزئاجريغ

.هنامإلاحيفكشنعناكاذإ«هباوجيفيثتسينأنمؤمللزوجيالو

.مهرداصميفاريبكامامتهاحلطصلملااذهاولويملةّيضابإلانأظحالملاو
:رداصملا

.575/1‹نيبلاطلاجهنم:يقاتسرلا.

.26/1‹عرفلاولصألالماش.(نامع.ط)205/1تازلانايمه:بطقلاشْيفطا.

.502‹501/2‹«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.304‹302«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

بوث

ةباثالا

(تاراهط.هقفر
.ةيناثضيحلاهدوعيأ‹ةيومدةعجر
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رركتيو«ىرحخأةرممدلااهدواعيرهطتنأدعبةأرملانأكلذةروصو

يأريفضيحللمدلاكلذيطعتاهنيح.رثكأوأتارمثالثكلذاهل

دكئاعلامدلاوةيلصألاضيحلاةدمعومجبنوكيالأطرشب«نيينامعلا

هجوىلعةباثإلارركتتنأومايأةرشعزواجامهنيبلصافلارهطلاو
رهطلامايأتوافتتالأوثالثلاتارملايفاهمايأددعيفتوافتتالودحاو

.نيمدلانيبةلصافلا

مايأقفلتوءلوألامدلاىلإريخألامدلاعمحجتامنإفيأرلااذهىلعءانبو
تناكنِإوءامكحضيحلامايأكاهلعحتثيحبمدلامايأعملصافلارهطلا

.اهيفموصتويلصت
‹ةداتعملااهمايأدعباهيتأييذلامدلاىلإتفتليالاولاقفبرغملاةيضابإام

.ررکتامهمرهطلصافعم
:رداصملا

.255/1256.315320«لينلاحرش:شيفطا

.18/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا

بوث

بيوثتلا
(ةالصءهقف)

ناذألايفبيوشتلاهنموعجراذإباثنم«هديدرتوتوصلاعيجرتبيوتتلا
.ةلفغتقوهبألرجفلاهبصحو.لوألاناذألادعبناذألاىلإدوعلاوهو

.لوألاناذألانعخارتبرجفلادعبحبصلاتقوةالصلالإءادنلاوهو
لبقتساوماقمثرجفلارمحيىحةهينهدعقحبصلاةالصلنذؤملانذأاذإف

.بّوثوةلبقلا
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دحاوناذأالإزوجيالمهنمةفئاطلاقفبيوثتلايفةّيضابإلافلتحادقو

حبصلالبقناذألازاوجبنورخآلاقوءيلاسلارايتخاوهوءرجفلاعولطدعب

.شيفطابطقلاوييمثلاويخاّمشلاهيلإبهذاموهو«هدعببيوثتلام

يفالإتاَولّصلانمِءيشيفربوت«J:اعوفرملالبثيدحباولدتساو

ىلع«بيوثتنودبماقرذعهعنمنإو؛حبصلانْذُأنمالإبوثيالو

.رذعلادنعهريغبيوثتشيفطابطقلاححصوءةلأسملايففالح

رارمحاىلإةهينمبخارتبحبصلاناذأدعببيوثتلاو»:لينلاباتكيفءاجو

همكحو.حالفلاىلعيحوةالصلاىلعيجتوصلاعفرو«لابقتساومايقب
.«ناذألاكهطورشو

:رداصملا

.51‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.263/1‹(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.406/1‹حاضيإلا:رماعيخاّمشلا.

.12/2‹عرفلاولصألالماش.31/2ءلينلاحرش:بطقلاشّیفطا.

.365/1:حيحصلاعماحلاحرش.221/7-222ءلامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.198مقر‹378/1«بيوثتلايفءاجامبابءةالصلاباتك:يذمرتلا*.

بوث

باوغلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

1

.هتفرعمفلكلملاىلعبجياموهو.يويندباويآههبشيال‹يونعمو
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‹ىلاعتهنمةمحربوءةّيلاةمكحلاىّضتقمنمنمؤمللبحاوباوثلااذه

.لجوزعهللاىلعبجومباجيإبال

:رداصملا

.1/415زيزعلاهللاباتكريسفت:مكحمنبدوه.

۰.65/1«ناهربلاوليلدلا:يالجراولا.

۰65/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.و5/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.563‹562‹«يراضحلادعبلا:يرييعجلا.

.286ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

بوث
2ی

هبي

(نامُع؛فارعأةيركسعمظن‹؛ةراضح)

فرطلةرصانملاةعامحلايهنامُعلهأدنعماعلافرعلايفةبّيشلا

:رداصملا

.1شماه‹151/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

.111/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

بوث

بولالدس

(ةالصءهقف)

بوثلالدس/لدس:رظني

-170-

 

 

 



ءاثلافرح

بيلا
(حاكنءهقف)

وأحيحصحاكنيفاهجوزاهيلعلخدوتحوزتيلاةأرلايه:بيثلا
.لوخدلالبقةقلطملالمشتو.دساف

اترذعتلازاهيلعلوخدملكلمشيبيثلانأشّيفطابطقلاصندقو

.لزتملوأ

الو‹؛جاوزلادنعةحارصاهاضرذأموزلثيحنمماكحأبيثلابقلعتتو

زاوجبلوقلاىلإةكربنبابهذو.ابأجّوزملاناكولوءافوكسكلذيفيفكي
.يلولالضعبتررضتويفكيفاهسفنتعضواذإاهسفنجيورت

ةشحافتتأنإو.ركبلاقادصفصناهلف؛دّدحمقادصاملمسيملاذإو

:رداصملا

119/2-120مماجلا:ةكرينبا.

.238/14؛123/6«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

اتتا
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4d ۰

ااھ BRل
§

o

«+ 7 |

يرابجإلادينجتلا
(رئازجلا/بازمءةينوناقوةيركسعمظنءةراضح)

ربچ

رابجلا
(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

ةروس)رابحريزا:یلاعتهلوقيفدرو«یسحلاهللاءامسأنممساوه

:هيناعمنم‹(23:رشحلا
.قلخلاةفصنعوصئاقنلانعهسيدقتو؛برلاةمظع-1

:لَلافسويءاعديفكاًضلانعيورامهنمورسكلاحالصإ2
.*«ريسکمظعلکرباجایو»

الكشوياقبإواًداجيِإءاًميظعاًحالصإهقلخلاوحأحلصأىلاعتهللاو
.اًنيدوايندمهعفنياملكىلإةيادهوةروصو

رابتعابلعفةفصويلعلاةفصلهقاقحتسارابتعابتاذةفصرابحاو
.هقلخلاوحأهحالصإ

:رداصملا

.ظ110/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.171/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

0472/14‹ريسفتلاريسيت.63-64نئسحلاهللاءامسأحرشييىسألارخذلا:بطقلاشيفطا.
.144/9مماحلا:يطرقلا*
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ربجلا

(مالكلاملعةديقع)
.هفنويلولهکرشابمراتالو«مدیربلاملعفينأىلعريفلالحوه
ربجيملیلاعتهللا:يبوعلالوقي«رايتخالانوتبثيوربجلاةيضابالايفنيو

.«روبحمريغاراتخمنمآنمنمآامنإوادحأ

نمفءاهيضروءاهّبحأوةعاطلابرمأوءةيصعملاوةعاطلاىلاعتهللاقلخدقو
ءاهحبفوءاهضغبأوءةيصعملانعىمنو.اهيلعهناعأهللاوفلاملعبفاملمع
املدبعلارايتخاوللاملعبفابلمعنمف

رايتخاملعدقهّنكلو؛ةيصعمىلعالوءةعاطىلعًدبعلاربجيملهللاف
.ملَعامذافنإدارأف«لزألايفديعلالمع

:رداصملا

.80/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.25‹15/5؛138‹137‹14‹13/2ىايضلا:يبوعلا.

.271/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.362-367«شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

 ربج

رجلاةكرش
(تالماعم.هقف)

‹راجتلانمهريغروضحعمائيشقوسلاراحتدحأيرتشيرنأربحاةكرش

يذلارجاتلاربجأكلذيفاكيرشهعملخدينأراجتلاءالؤهنمدارأنمف
.اکیرشهلوبقىلعیرتشا

.فطرمعءاضقهزاوجيفلصأللاوزئاجربجلا

:طورشربجللو
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.زجيملقاقزوأتيبيفناكولف«قوسلابءارشلانوكينأ:الوأ

وختوأرفسلاوألكألاوأءانتقاللناكولفةراجتللنوكينأ:ناثلاو

.ربحلاحصيملكلذ
تودنورضحيءكلبلاكلذلهأنمنيرخآراحتةرضحبنوكينأ:ثلاغلاو

ةعلسلاىلعةديازمتلصحوأءدلبلاراحتنمهريغرضحيولف‹اوملكتينأ

:لينلاحرشيفشيفطابطقلالاق«رايتخالاةكرشربحلاةكرشلباقتو

.«ربجةكرشو«رايتخاةكرش:نامسقةكرشلانألصحتف»

:رداصملا

304‹303/10«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

لبج

لبجلالهأ

(ایبیل/ةسوفنلبج؛تايمستءةراضح)

لبجالإيعتالاهنإَفةيبرغملاةّيضابإلاصوصنلايفةرابعلاهذهتدرواذإ

: رداصملا

.55 9 (خم)ریس:ينيايسولا .

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 93. .

لا
(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

ةبراقتمظافلأهلو؛قلحخ:ىعع.ناتةغللبجف.ءابلانوكسو«ميحباحتفب

:يهمتركلانآرقلايفاهركذدرو
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¢(184:ءارعشلاةروس)لالاةلبحلاوكفليذلااوقَتاَو:ةلبحلا1

ةروس)اريٹسکالبحمكنملَضادقو:لاعتهلوقونيراةقلحخيأ

.اريثكاقلحخيأ«(62:سي

٠(30:مورلاةروس)#اَهيلَعسانلارطفيلاهللاةرطفل:ةرطفلا-2

.(155:ءاسنلاةروس)مهرفكباَهيلَعهللاعبطلبو:عبطلا-3

يفو؛لصمحعلانمهللاهملعيامذيفنتليعيبطليعبقلُخناسنإلانأهانعمو

ىلعنوقولخممهُنآمشاعفأىلعنيلوببمُفوكعمو»:يلاطيحجلالوقيكلذ

الوهيلعنوروبحبمهناالمهقلخينألبقهنولعفيمهنهللاملعاماولعفينأ

.«ةيربحلالوقتامك«باستكالابولوهيفمللخد

نوراهبأ:لثم؛ةسوفنلبجخياشملبَحلاحلطصملامعتسابصتخاو

سنوينبءایرکزییبأهذيملتو‹(م9/ه3ق)يلالحلاسنوينبیسوم

هدشقتناوءةّيضابإلاطاسوألايفرشتنيمللبابلوقلانأالإ«يئاطسرفلا

ريجهماهيال؛امهريغو؛يجصللاو‹ييوسلاورمعٍبأ:لاثمأ؛برغملاخياشم

.رايتخالاتبثتيلاةلدألليقاتل
:رداصملا

.176‹(خم)؛تالاؤسلا:يفوسلا.

.و19-و18/2‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.15‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبعصللا.

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

.143/5ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.172ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.451452‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.366؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

.382‹381ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.269-264ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.
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ميحلافرح

دابعلالبج

(رئازجلا/نالجراو‹نارمعةراضح)
نمريثكلاناكءنالجراوب(ايلاحهتاردس)نتاردسإنمبرقلابلبج

نماًرذحو«لغاوشلانعةبغرولبثهيفنودّبعتيةّيضابإلاءاملعلا

.ءايرلاوةاهابملا

ىلعأيفونايرمينبنونجحلاصيبُأةربقمبناجبمويلاىلإهراثآلازتالو
.ءانبللراثآواعارذنوسموةئاماهقمعرئبلبجلا

:رداصملا

.26‹152-25‹(خم)‹تابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

لبچ

ةسوفنلبج
(ايبیل؛نطاوم؛ةراضح)

ةسوفن/ةسوفت:رظني
لبج

ةسوفنلبجخيش
(ايبيل/ةسوفنءةيعامتجامظن؛ةراضح)

ةسوفنلبجخيش/خيش:رظني
كيج

ةهبجلا
(ةينامعتايمستءةراضحءهقف)

حاصلملابمايقلارمأمهيلإلكوينيذلا؛مهيلإروظنملاموقلانايعأمهةهبجلا
.هلحلصياميفرظنلاورلرمأمهيلوتكلذنم«نيملسمللةماعلا
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ميحلبافرح

:رداصملا

.(ةلباقم):دمحأيبايسلا.

.122/8«نامُعيفجالفألاةأشن:نوسنكليو.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

دحج

دوحجلارفك

(مالكلاملعءةديقع)

.دوححبارفك/رفك:رظني

ددج

دجلا

(ٹیراومءهقف)

بألادوومدعدنعبيصعتلابثريو.العنإو؛بألابأدحجلا

الفءةوخاإلامهنموءةثرولانمبألاهبجحيامبجحيوءهتلزتملزنيو

امنيبةيفنحلاوةّيضابإلايأراذهوالعبأةقيقحلايفهنألائيشهعمنوري
ةط_ساولابتيملاىلإنولدياعيمجمهنألةوخاإلامساقيدحلانأمهريغىري
.ةباحصلانمقيرفذخأنييأرلاالكبوبألايهوءاهسفن

نمهنأل«بيصعتلاوضرفلابةثرولامدعدنعالإثريالفمألدحلاامأ
.ماحرألايوذ

:رداصملا

.591/2-595«عماحلا:ةكربنبا

.553‹433/15-435‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ميلافرح

ِددج
للا

(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)
نمةّيلعلاتاذلاهبداريدقوءةمظعلاهبداريىلاعتهللاىلإفيضأاذإدبا

:يملاسلادنعةيآلاىعمف‹(3:نجلاةروس)هاتبرلَ'لاَعَهنو:ىلاعتهلوق

.«...امهوحنودلولاوةبحاصلاذاخُانمهبقيليالاًمعزواحت»
:رداصملا

.و28‹ظ27(خم)؛مئاحلاءافش:يداربلا.

.134/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.1/1533ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.
.214«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

مدج

میذاجافقو

(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

هيرچ

ةبرج
(سنوت؛نطاوم؛ةراضح)

.حتففنوكسفحتفب:ةبرج
.ةيسنوتلاةيروهمحلانم«سباقجیلخفءطسوتملاضيبألارحبلاقهریزحج

ىلإلامشلانماليم15يلاوحو«برغلاىلإقرشلانماليم26افوطغلي
.اعبرماليم4اهتحاسمغلبتو«بونحجا

‹يراصنألاتباثنبعفيوريباحصلاديىلع.م668/ه47ماعةبرجتحف
ةعباتتناكو.م8/ه2نرقلاةيادبعمةّيضابإلابهذماهلهأبلغأقنتعاو

-160)نييمتسرلاةمامإلمثم761-757/ه144=140)باطخلايباةمامإل
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ميحلبافرح

اددماوناكنيذلااهئاملعركفبنييمطافلاتمواقو.(م777-909/ه6

.بازموغيروةسوفنلبجكىرخألاةيضابإلاقطانملل
نباهررقيامىلعءةياملةليبقنمءربربلانمةبرجناكسبلغأ

ىربكلاةليبقلالإدوعتيلاشکیودسنممهریغنماهيفو؛نودلحخ

نويفارغحلافصيكلذل؛مويلالإةراجتلامهقذحبنوروهشممهو«ةماتك

.ءاخرلاةرفوبةبرج
اوناكنيذلانييدنمرونلادض-محلالقتساىلعظافحلل-ةبرجلهأحفاك

خياشللااهروزيناك؛مهکریزجعئطاوشىلعدحجاسماونبوةيلقصف

هباتکيفتاليےحلامهتمرکذءءاملعلانمديدعلاهبرجهریزحجتبحنأ

ةركفركتبم؛يساريلاروسميبانبليصفءايركزابأ:"ةبرجةريزجءاملع"
يداريلامساقلاابأو«يئاطسرفلادمحمهللادبعوبأاهققحيلاةقلحلاماظن

‹"ةاقتنملارهاوحجلا"باتكوءةّيضابإلاتاحلطصلملايف"قئاقحلاةلاسر"بحاص
ر£4و

.يشكيودسلاةتسابايشحللاو

:رداصملا

.81‹19«برغلا:يركبلا.

.95ء72ءايقيرفإفصو:يسيردإلا.

.2/118ءنادلبلامجعم:يومحلا.

.354-2/355‹خياشملاتاقبط:يييجرالا.

.246/6-250«ربعلا:نودلخنبا.

.283-161ء‹ريسلا:دمجحأيخامشلا.

.هلکبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا۰

.هلكةّبحألاسنؤم:ساروبأدمحميبرجلا.

.هلک«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس
.151‹99‹66.83ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاحب٠
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ةبرجزيف
(سنوت/ةبرج‹ليیاکم؛ةراضح)

زيفقف‹م16/ه10نرقلالالخةّيضابإلاهلوادتةبرجةريزجيفلايكم
رشعةتسزيفقلالايكمرادقمو‹نيتبيووةيداعةزفقأةئالثلداعيمويلاةبرج

.ةبيونوسمهرادقمةبرجزيفقنإفاذهىلعوءةبيو
.ةبيو50=ةبيو2+ةعيدقةزفقأ3=(ايلاحلمعتسي)زيفق1
.ةبيو16=ميدقلازيفقلا

:رداصملا

.و141-ظ141‹(خم)‹ةلأسميبأباتك:دمحأسابعلاوبأ.

حرج

حورجلا
(تايانج.هقف)

هجولاوسأرلاىلعةعقاولاحورحاو.ةداحةلآهندحتندبلايئقشلاحرجلا

.اجاجشیمست

.يوغللااهانعمنعحورجللءاهقفلالامعتساجرخيالو

‹؛شدخلاوىادوسلاويارمحلاويارفصلا:اعونرشعةسمححورحلاو
‹؛قاحمسلاوءةمحالتلاوةعضابلاو«ىربكلاةيمادلاو«ىرغصلاةيمادلاو
.ةمومأملاوةذفانلاوءةفئاجلاوءةلقنملاوةمشاحلاوةحضولملاو

وأصاصقلانعوفعلاوأإطخلادنعالإ‹صاصقلاحورحاءازجلصأو
.شرألاهلدبنوكيف«هذيفنترذعت

سأرلاحرجشرأف:مسحلانمهناكمفالتخابحرجاشرأرادقمفلتخي
.سأرلافيذلافصندسحلايفيذلاوءهجولايفيذلافصن
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ميجافرح

يفيذلاوءهجولايفيذلافصنبسأرلامدقمحرجشرأيدنكلارّذقو
عم.افقلالثعبندبلارئاسيفيذلاو«سأرلامدقميفيذلافصنبافقلا

نيتوقرتلاوأنيلجرلاوأنيديلايفامهادحإتعقواذإةلقنملاوةمشاحلايفليصفت

.تعلخاذإفتكلاو«تعلتقااذإةوقرتلاونبيناوأنيفتكلاوأ

فلتخيامنإو«لبإلاددعنمإطخلايفهلاملثمهلنإفدمعحرجلكو

ةملحالإةلماكلاةيدلاىلعاسايق؛لجرللىلافصنبةأرملاةيدرّدقتو

.لجرللامفعضاهيفةأرمللنإفنييدثلا

ءیادوسلاوىارمحللاوىارفصلا:حورجهرشعفصاصقلانوکيال

.ةمومأملاو‹؛ةذفانلاوةفئاحاوهلقنلاوةمشاحلاو‹ىرغصلاةيمادلاو‹شدخاو

.ةحضوملاو«قاحمسلاوةمحالتلاوةعضابلاوىربكلاةيمادلا:ةسمخيفنوكيو

.طبضليالهال؛ةحّضوملاريغيفنوكيال:ليقو
:رداصملا

.460-461‹ةنودملا:ناسارخلامناغوبأ.

.7/15ىايضلا:يبوعلا.

.224-216/41فّنصلما:دمحأيدنكلا.

.هلك(خم)ءامدلايفةريسلا:سابعلاوب.

.943-942/3‹لينلا:زيزعلادبعييمثلا.

.69272‹16-5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

_ررچ

at,
سوڈداقلارج

(رئازجلا/بازم؛سنوت/نيجرد؛يرمظن؛نارمعةراضح)
.ِ2
سوُداقلارج/سوداق:رظني
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ةوشاملاةّرج

ةوشاملاةَرج/ةوشام:رظني

رزج

ةبرجةريزج
(سنوت«نطاوم؛ةراضح)

ةبرحج/ةبرج:رظني

يرج

ءازجالا

(هقفلالوصأ)
زخحبلعفلااذه:لوقترمألاطوقسنعةرابعحالطصالايثءازجإلا

نعءاضقلاطوقسهنأىلإضعبلابهذو.كبقلعتملارماللطقسميأ؛كنع
.فلكلملا

.يناثلافعضو؛لوألافيرعتلايخامشلاردبلاحجرو

قلعتهنععطقنابولطللاهجولاىلعهبرومأملالعفلابفلكللاىتأاذإف
.يعرشلاباطخلا

تسحهبملعيملوسحببوثبلجرلاىلصولاميففالخلاةرمثرهظتو
هيلعبجيرمأللطقسمءازجإلانابلوألالوقلاىلعف«تقولاجرخ

.ءيشهيلعبجيالفءاضقلاطوقسهنأبلوقلاىلعوءءاضقلا
مامتبعقوامحيحصلائزحباف«لوبقلانودةحصللفدارمءازجاإلاو

رمأفهللادنعهباوثاماهبحاصةمذربتهبوهعناومتفتناو«هطئارشوهناکرآ
.هللاالإهيلععلطيالوءدحأهبمزجيالييغ
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ميحبافرح

:رداصملا

.حت)؛فاصتإلاولدعلارصتخمحرش.17«فاصتالاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.277‹(يجاويتلا

.140«لوقعلاراونأقراشم.54/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

يزج

ةيزجلا
(ةيعرشةسايسءهقف)

نيمأتءاقلمالساإلاضرأنكسينمباتكلالهأىلعضرفتةييرضةيزجا
.نيملسلملاةلودلعوضنملاوءالوللانالعإومهعمداهايفهتكراشممدعوهلنيملسللا

مضيو‹ىراصتنلاودوهيلانمباتكلالهأىلعبرضُتةيزحلانألصألاو

يبلانأفّوَعنبَنَمْحَرلاُدْبَعىورال«باتكةهبشمحهنيذلاسوحلامهيلإ

.*رَمَهسوُجَمنمةيزحاذأف
.صخشلكةلاحبسانياع.ءاهقفلااهددحدقو

هتوادعتدتشانمىلعاهرثكينأمامإلاىلعنأشيفطابطقلاححصامك
اهللقيوأاهرثكينأهلامك.هريغىلعاهللقيوطسوتملاىلعاهيفطسوتيو«مالسإلل

.مالسإلاةحلصمهيضتقتاموءارقفوىغ‹نيملسملافورظوةجاحلابسح

ايسأتءةيزجنيملسملاةاكزفعضبرعلاىراصننمذخأينأمامإللو

.ةيزحجاهتيمستنماوفنأمههألةقدصلامسابمهنماهذخأالقطرمعلعفب

..مهتئباصومهدوهيبرعلاىراصنبقحلأنممهتمو

ةيضابإلالاقو.اعامجإديبعلاونايبصلاوءاسنلانعةطقاسةيزجلاو

ةكربنبانكلءاضيأنينافلاخويشلاونينمزملاىضرملاونابهرلانعاهطوقسب

مْوَيلابالوهللابنونوُباليذلااولا:ىلاعتهلوقمومعلمهنماهذخأحجر

اوتويذلانمحلايدنويَالوُهلوُسَرَوهلامرحامَنوُمرَحُيالورأل
.(29:ةبوتلاةروس)نوُرْاَصمُهَوديْنَعةياوطغ'یتحباكل
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ميجافرح

:رداصملا

.632/1؛مماحلا:ةكربنبا.

.568/17؛35/6؛9/3-11؛350/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.2987مقر‹1151/3ءةعداوملاوةيزحلاباب«ريسلاوداهحجلاباتك:يراخبلا*

مسج

مسجلا
(مالكلاملع)

؛ضارعألللباقلاو‹هسفنبمئاقلا‹نيحتلا؛تاهجلاوذنزيحتملاوه

حلاك

ر

.نوللاو؛نوكسلاوةك

نيبوهنيبقرفالف»:يداربلالاق؛مسقنيالةيضابإلايملكتمدنعمسحاو

.ماسقنالللمتحم1يلاطيحلاويدنکلاركبوبأیریو؛«اندنعرهوجلا
:رداصملا

.69‹رصتقملارهوا:دمحأيدنكلا.

.ظ85/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.26‹قئاقحلا:يداربلا.

.253«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.57شماه208/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

لعج

لعجلا
(ريسفتمالكلاملع)

أينآرقلايفوهورييصتلاوءةئيهتلاو«قلخلاهبداريىلاعتهللانملعجلا
هتمهمىلإقولخملاءيشلاهيجوت:هّنأبفّرعيو؛ْيمزلابيترتلايفقلخلادعب
انارُهاَْلَعَحان:ىلاعتهلوقل؛نآرقلاقلخبلوقلاقفاويوهو..افقلخىلا
لکو؛لوعجلاىلعمدقتملعاجلانألومانقلخيأ‹3:فرعزلاةروس)يَ

.ثّدحمربغتملکو«ريغتملوعجب
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محبافرح

:رداصملا

.157/2ىايضلا:يبوعلا.

.2-201‹(حلفأنبدمحمناظقيلايبلنآرقلاقلخةلاسر)ةقاقتنملارهاوجا:يداربلا.

.(خم)«نآرقلاقلخيفةلاسر:ىسيعيدهموبأ.

.357‹يراضحللادعبلا:يريبعجلا.

.312‹311ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.335ءةّيتمزلاةحبربلالوصأ:دّمحميمعاباب.

بلج

(نامُعةعارزءةراضح)

.ءابلاحتفوماللانيكستوميحاحتفب
ليحختلاةّبلَجليقاذإو«ٍنامُعلاحالطصالايفةعارزللةحلاصةبصخضرأةعطق

.رئازلاببازميفةيلحلاةجهللاب"لد"يهوءامبطيحيامواهضوحاهبدار
ليهستلءةدحاولاةيعارزلاضرألالادةيئزحلاتاميسقتلانمةبلحجلاو

.ةئالثيفةثالثوأراتمأةثالثيفنيرتميلاوحبردقتو«يرلاةيلمع
:رداصملا

.(ةلباقم):نافلخيّجحلا.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

.(ةلباقم):باطخيدنكلا.

Willkinson: Aflag of Oman. .

_سلج

یسیعيدهمبأسلجم
(رئازجلا/نالجراووبازمةينمأوةيعامتجامظنةراضح)

یسیعيدهميبأسلجم/ىسيعيدهموبأ:رظني
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نايعألاسلجم

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيسايسوةيعامتجامظنةراضح)
نايعألاسلحجب/نيع:رظني

سلج

ةراحلاسلجم
(نامُع؛ةيعامتجامظن؛لارمع‹ةراضح)

ةراحلاسلحجب/ريح:رظني

سلج

ناًّمضلاسلجم

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنءةراضح)

سلج

ةماعلاسلجم

(ةيسايسوةيوبرتمظن؛ةراضح)
ةماعلاسلحجب/ممع:رظني

سلج

ةبازعلاسلجت
(يبرغم.ةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

ةبازعلا/بزع:رظني
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ةريشعلاسلجم

رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنةراضح)
ةريشعلاسلجج/رشع:رظني

سلج
ماوعلاسلجم

(رئازجلا/بازمءةينمأوةيسايسوةيداصتقاوةيعامتجامظنءةراضح)

ماوعلاسلحب/ممع:رظني
سلج

يثركلاسلج
(رئازجلا/بازمةيعامتجاوةيسايسمظنةراضح)

يثركلاسلحجب/يثرك:رظن
سلج

خياشملاسلج

(ةيسايسوةيوبرتمظن؛ةراضح)
خياشملاسلحب/خيش:رظني

___سلچ

ةخيشملاسلج
(يبرغم‹ةيعامتجاوةيوبرتمظن؛نارمعءةراضح)

ةخيشملاسلجب/خيش:رظني
__سلچ

مداقملاسلجم

(رئازجلا/نالجراووبازم‹ةيعامتجامظنءةراضح)
مداقملاسلحجب/مدق:رظني
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رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنةراضح)
نِمدَقْلاسلجب/مدق:رظني

سلج

ديعسيمعسلجم
(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجاوةيئاضقوةينيدمظن‹ةراضح)

ديعسيمعسلجم/ديعسيمع:رظني

راملج

رافلجةكرعم
(نامُع؛كراعمةراضح)

يرنافلجةقطتمىلإةبسننامُعلايضابإلاخيراتلايفتفرعةكرعم
ثيح«(ايلاحتارامإلاةلوديفةميخلاسأر)اقباسنامليقرشلالامشلا
:ناتکرعمتراد

دوعسمنبىدنلجلامامإلاتاوقنيبتعقويلاىلوألارافلجةكرعم-

نبنابیشةدايقبةيرفصلاتاوقوحيننبىيجبوةيطعنبلالهةدايقب

ةنسكلذوةيرفصلاتاوقلاىلعءاضقلابتهتناويركشيلازيزعلادبع
.م751/ه4

شيحلانيبوهتاّوقوىدنلحلامامإلانيبتراديلاةيناثلارافلجةكرعمو-
-132)ىلوألاةمامإلاىلعءاضقلابتهتناوءةعيزخنبمزاحةدايقبيسابعلا
نممريبكعمجلتقموىدنلجلامامإلالتقبنامُغيف(م751-749/ه34
.هعماوناک
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:رداصملا

.خيراتلايفلماكلا:ريثألانبا.

.362‹(خم)ءةمْغلافشك:يوكزإلا.

.ظ39و9‹(خم)‹مالظلاحابصم:يشيقرلا.

77/1.٠ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.232238َةيضابإلاةكرحلاونامُع:دّمحمشقرق.

.189-185ءةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم.

.ماّيألاقراوب:ىييينالهبلا.

.128‹127ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

للج
@

لالجلا

(تاراهطهقف)

.اقلطمسجتنلالكأتةميهبلكيفلمعتساو.ةرذعلايألحلانمماللاديدشتب

ءاهريغوةتيموةرذعنمساجرألابتاتقييذلاوهتاناويحلانملّالحلاو

طلاختىحءهتوقبلغأسجنلانكلءطلخيوأ؛ارهاطاماعطاهعمطلخيال

.همحةساجنلا

ربتعاو.مايألابديدحتلاٌرثكألاركذيملومايأةثالثبةدملاضعبلادحو

.هقرعوناويحلامحليفنتنلاروهظضعبلا

ةدحاوةرمولوالالجهلكأبناويحلانوكيامنيبشيفطابطقلالصفو
مايأةئالثهلكأبالإالألجنوكيالامومخاوريزتخلاومدلاوةتيلاوهو
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ميحبافرح

بقعو.ىرخألاتاساجنلارئاسوةرذعلاوهوءاملاريغارهاطهعمطلخيال

محومدلاوةتيملانألهيلعليلدالو«ليصفتلااذدنتسمالو»:لاقفيلاسلا

.«ةرذعلانمةساحندشأبسيلريزتخلا

اقاحإةسحبهتابوطرعيمجوهقرذوهقرعوهرؤسوهنبلنألالحلايفمكحلاو

ىلإهمكحلقتنينألبقلآلحلاحبذاذإو.ةمعطألانمهيلعبلغاممكحبهل

الو؛خبطلابالو؛يشلابالو‹لسفغلابرهطيالوسحبهمحلفةراهطلا

.هتاذتطلاخدقةساجنلانأل«فيفجتلاب

لكأنعناويحلاسبحبكلذوهللايتحالانكميوضراعمکحلااذهنکل

.هيلعبلغييحرهاطلاماعطلاهماعطإو«ثئابخلا

.ةليلوامويريطلاوءاعبسلبإلاورقبلاومايأةثالثسبحيزعاملاونأضلاف

هذهدروأنأدعبيلاسلالاقو.اموينيعبرألبإلاسبتضعبلالاقو

.«نيمختلاورظنلاالإديدحتللدنتسمالفلاحلكىلعو»:اهلكلاوقألا

:&هلوقيفدروامك«ىولبلامومعلسجنلااهلكأمغرةرحلاتينثتساو
„J ooo o0مر¢ے9َِ

.”"«تافاوطلاوأمكيلَعنيفاوطلانميهاَمُنِإسحبتسيلاهإ»

:رداصملا

.93-94‹صلاخلابهذلا.140/1-145«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.127/5-135‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

:بسيبحنبعيبرلا.92مقر‹154/1قرارؤسيفءاجامبابقراهطلاباتك:يذمرتلا*.

.373مقر94/1باَرَشلاَوماَعْطلابدأ[63]بابءةقدصلاوةاكزلاباتك؛حيحصلاعماجلا

للج

لالجلاوذ

2َِ؟روا1ّ
¢)27:نمحرلاةروس)ماركالاولالجلاوذكبرهجوىقىيو:یلاعتلاق
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نودّحوملاهمظعييلاو‹لاعتهلللإيغبنتاليلاةمظعلا:هناأبلالحلارسفيو

ماركإلاامُأ«ىلاعتهتاذيفلالحلاف؛قلخلانعٌماتلاىغتسملاىعمبوهو.اهب

:رداصملا

3/1؛حاضيإلاىلعةيشاح:يشكيودسلا.

.7قاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.260‹228/14‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

یدنلج

نوُنادْنلجلا
(نامُعهةمكاحرسأةراضح)

لاقيامكءِيامُعلامكاحلابقلىدنلجلاومالسإلالبقنامَعكولم

&%لوسرلاثعبالو.اذكهومورلامكاحلرصيقو«سرفلامكاحلىرسك
.ىدنلحبايبارفيجودبع:نيكلملاىلإاهثعبنامعىلإهتلاسروهريفس

نبىدنلجللةعيبلاتدقعيح(ىدنلجلآ)نينادنلحجلايفكلنالظو
م749/132ماعنامعيفىلوألاةّيضابإلاةمامإلايهوينادنلحجلادوعسم

نييصورخلادمحيلالآةمامإتماقنأىلإاكلموةمامإنامُعنومكحياولظو

.م793/ه177ماع

:رداصملا

.366/1«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.8/2؛اهدعبامو229‹1/114117؛خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.
Willkinson: Julandian in Oman. ¢
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ودولچ
نويدولجلا

(سنوت/ةبرجءةمكاحرسأءةراضح)
.ةددشمةمومضممالوةحوتفمميجب

ةنسنميمومسلاةرسألافلحمكحلاتلوتىلاةّيضابإلاةرسألا

.دايعنياةرسأاهدعبتءاجوم1758/ه1172ةنسىلإم1588/967

.اهماهمنمريثكلااهدقفأاّنةباّرعلاةقلحىلعمهقرطيسنويدولحلاضرفدقو
:رداصملا

.117-122‹7برجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

.221‹197قباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.105«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينيملاس.

.927مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«برغملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.
Gougea: la communauté Ibadite, 51 ..52-

,يلج

يلجتلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةيضابالارسفعملااذهجوهيلعةلاّدلاهلئالدوهتایابوهامناهللانميلجتلا

ةروس)اقصیسوُمراکوُهلعَجليحلهيرىلجامف:ىلاعتهلوق
رخواكدراصىحلبجلااهلمتحيملفهتایآضعببرهظيأ»)143:فارعألا

.اقعصیسوم
:رداصملا

.107/2ىايضلا:يبوعلا.

.و74/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

134/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
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.175/5-176‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.اهدعبامو67«غمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

.328/1«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.151ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

يلج

يلجلاسايقلا

(هقفلالوصأ)
يفخلاسايقلاويللاسايقلا/سيق:رظني

يلج
يفخلاسايقلاويلجلاسايقلا

(هقفلالوصأ)
يفخلاسايقلاويلحلاسايقلا/سيق:رظني

رمج

رامجتسالا

(تاراهطهقفر

لكوءكغاكوردمنماهمياشاموأةريغصلاةراجحلابسجنلاةلازإوه
.ةمرُخيذريغقنم

بطيأ«بيطتسموهف؛لحجرلاباطتسا:ةراجحلابيجنتسملللاقيو

.اًبيطلحلانوكبلطنموهوأءاهنعىذألاةلازإبهسفن
هبالإةراهطلامتتالبرغللاةيضابإدنعبجاورامتجالاوأرامجتسالاو

.ةقراشملايمدقتمدنعهبوجودريملو
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لعفنإوءرذعنمالإىميلابهركيو«ىرسيلاديلابرامجتسالانوكيو
كلذطاشامنإوانيعمادحرامجتساللاوعضيملو«روهمجلادنعسُأبالف

.ةفاظنلالوصحببلقلانانئمطا

:رداصملا

.283/1-285‹معماحجلا:ةكربنبا.

.45‹؛عضولا:نوانجلا.

.45‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.452‹83/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

عمج

(يبرغممظنةراضح)

غيرأيداوعامتجا/غيرأ:رظني

عمج

عامجإلا

(هقفلالوصأ)
اممهبنآرقلاقطندقوءقافتالاومزعلا:نيينعمىلعقلطيةغلعامجإلا

.حالطصالايدارملاوهيناثلاعملاوءاعيمج
ةمألاهذهنمدقعلاولحلالهأقافتا»:هنأبالتلهفّرعفاحالطصاامأ

.«تايداعلاوتايلقعلاوتايعرشلارومألانمرمأىلع

رصعيفهتافودعبيدمحمةمأيدهتحجبقافتا»:هنأبنورخأتملاهفرعو

.«رومألانمرمأىلعراصعألانم
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مهتمحصينممةمألاءاملعنمنيقحلاقافتا»هنأبيمدكلاحضوأو

نموهوءناسحإبمهعبتنموةباحصلانمحصيوءقحلاهبكرديءيأرلا
«باتكلاليوأت

صنالةلزانتلزناذإهنأعامجإلالوصحةقيرطليصفتينالجراولاحضويو

ءاعامجإناكاوقبطأاذإفءاودهتجينأداهتجالامهيلعطورشلملاءاملعلاىلعفءاهيف

راصریکنالبكلذلعافاورقأوأ«ىضرنعضعبلاتكسوضعبلاملكتنإو
تکسنمو.اعامجإناكوامتآناکتكسومهيأرريغضعبلاىأرنإو.اعامجإ

.حرصيوأرصعلاضقنيملامىعاريةلدألابلطيفادهتجب

ربخهيفهدنعوملعهلرهظنإتوكسلاهعسيالفنيدلابقلعتياميفامأو

رذصعلاهلطسبيامرف«ديكأريغائيشناكنإامأو.كلذنعيهنلادورول

.لوعلاةيضقيفامهنعهللايضررمععمسابعنبالىرجامك
داحأآلاربخلثموهفءةينظنوكسلاوءةيعطقيلوقلاعامجإلاةلالدو

.ملعلانودلمعلابجوي

وأ«ىلاعتوكرابتهللاباتكنمكرديامنإهلكقحلانأ»عامجإلاةيجحو

قفاوامملقعلاةجحوأكيدمحمةمأنمنيقحلاعامجإوأءَهلوسرةنس

.«ةئالغلالوصألاهذه

لقنوءةماعلاوةصاخلاهيفكرتشتعامجإ:ناعونعامجإلانأهيلعقفتملاو

قافتاوهوءةصاخلاعامجإو.ةيعطقةجحعامجإلااذهف.رتاوتلابانيلإ

.ةينظةجحاذهف«رتاوتلابلقنيملوأ«نيدهتحما

وهفةالصلاوأنآرقلاكءةرورضلابنيدلانمملُعاممهيلعاعمجبركننمف

دحاجكرشوأروهشملاريغهيلعصوصنملادحاجكرشيففلتخاو.كرشم

خيشلاحّحصو.تنبلاعمسدسلانبالاتنبقاقحتساك؛يفخلاهيلععمحما
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اغمنإوء؛ملعيملاميففقولافلكملاىلعبجاولانأل«هكرشبلوقلاشيفطا

.راكناإلابفراقمكلذو«فراقيملامرذعي

طابنتساىلعةردقلاكلتمايذلادهتجلاقافوعامجإلاداقعنايفهبدتعملاو
.عدتبملاوقسافلانودماكحألا

يفمالكلاعقينأالإ«هفالخبدتعيالةعيرشلامولعريغيفالاعناكنمو

.هيفزربيذلاملعلاىلعبتةلأسم

عمضعبلاقافوربتعيالف؛نيدهتجلاعيمجقافتاعامجإلايفربتعملاو
.نيقابلافالح

ولورمأىلعةمألاتقفتااذإف؛عامجإلايفرصعلاضارقنالرابتعاالو

.هتفلاخمزوجتالفمهريغىلعومهيلعةجحمهعامجإراصةدحاوةظحل

زاسحنيلوقىلعةلأسميفتفلتحااذإةمألانأىلإيلاسلاونالجراولابهذ

بسنو«نيلوصألاروهمحبافالخءامهنعجراخثلاثلوقثادحإمهدعبنم
.مهدعبنميفزاوحلاومةباحصلافالخيفعنملاةكربنباىلإيخامشلاردبلا

.امهنيبكرتشملاردقلاوأ«نالوقلاعفريملامزاوحلابلوقلاوهححصو
:رداصملا

.503-497/1507-498عماجلا:ةكربنبا.

13/1-14‹ربتعملا:يمدكلا.

.ظ6(خم)؛تالاهجلا.ظ1‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.48/1نصل:دمحأيدنكلا.

.و2(خم)؛ٹیراوملاراصتخا:رامعوب.

.3/2-6؛184‹14/1فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

-491495-492‹(حاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.
9503-502.

.46كيحوتلاةمدقمحرش:دواديالتا.
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بهذلا.و3ةسوفنلزاونبيترت.9/1-10ءعرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.23‹صلاخلا

.89‹78‹74-75‹65/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.199ءداحلافيسلا:ديعسييبوُنقلا.

.249-254ةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

مج

يوكسلاعامجإلا

(هقفلالوصأ)
لمعيوأالوقمهضعبلوقي»:هلوقبٍنوكسلاعامجإلايلاسلافرع

ةردقلاعمو‹مهيفلمعلاوألوقلاكلذراشتنادعبنوقابلاتكسيو؛المع

.«هنورکنیالفهراکنإىلع

مرحيملاعلانألةجحينوكسلاعامجإلارابتعاىلإةّيضابإلاروهمجبهذ
.ةرصبتلادعبتوكسلاوداهتجالاعييضتهيلع

نإاّمَأ.راكنإلاىلعةردقلاعم؛لعفلاوألوقلاراشتناهلوبقلطرتشيو

نممنتةلوبقمةلعربتعُيفيايحوأ«رذعنعناكتكاسلاتوكسنأنيت
.عامجإلالوصح

هنأحيحصلاو«فالخهيفف«؛ينوكسلاعامجإلايففلتخاو»:بطقلالاق

قطنلاکمقتردقعممهضعبهبمکحامىلعمهيقابتوكسنآلةجح
.مهيوصتب

لمعلابجويداحآلاربخلثموهفءةينظةلالديوكسلاعامجإلاةلالدو

.ملعلانود

:رداصملا

.116؛تالاؤسلا:يفوسلا.
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.و5‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.262‹2/245فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

بهذلا.و3ءةسوفنلزاونبيترت.9/1-10؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.
.23‹صلاخلا

.89‹78‹74-75‹65/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.254ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

عمج

ةعامجلا

(يبرغم؛ةيعامتجامظنةراضح)

بازمةدحاولاةدلبلافرئاشعلاءامكحودلبلانايعأو«(ماوُعَل)ماوعلانمةئيه

ريبدتلاويأرلالهأنمٌمعألابلغألايفنونوكيو«ةيذيفتتلاةئيحلانولثميرئازحلايف
.ةبارعلالثمنيدلانوؤشبمايقلاوأملعلابلطلنيغّرفتمريغءةمكحلاو

.لبحابةّيضابإلانوؤشىلعةفرشلملاءايبيلبةسوفنلبجيفةعامحلاتناكدقو
دعبيمالسإلابرغللادالببىرخألاةّيضابإلاتاعمجتلايفكلذكتناكامك
حبصأيذلاةباّرعلاماظنسيسأتلبقوم909/296ماعنييمتسرلاةمامإطوقس

يفةباّرعلليوقلادنسلاةعامجلاءاقبعم‹نامتكلاةمامإوأىرغصلاةمامإلاةباثع.
نيعتىلايهتناكفءةّيضابإلاةعامجللةيرادإلاوةيداصتقالاوةيعامتجالانوؤشلا

.نيلوؤسملانمهتلكاشىلعنمويضاقلا
ةمامإلاطوقسهثدحأيذلاعقاولارمألابتأشنةعامجلانأودبيو

.ةمامإلاهتكرتيذلاغارفلاةعامحلاتألمفم9/ه3قرخآيفةيمتسرلا

:اهماهمنم

.ةيذيفنتلامهتاطلسيفةباّزعلاةدعاسم*

- 198 -



ميحبافرح

ضفوءةعارزلاءانىلعرهسلاوءةيداصتقالادراوملاىلعفارشإلا*

.يضارألاةيكلعةقلعتلاتاموصخلا

.هيلعرهسلاودلبلانمأظفحيفماهسإلا*

.دلبلاةسايسيفةكراشملا©

.بازميداوبةيفرعلاةيعامتجالاسلاحجلالصأيهةعامحجلاو

:رداصملا

.5-6ماسلادرولا:زيزعلادبعىيمثلا.

.؛362‹361/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.240‹1/234‹ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.114ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.48‹ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.48‹32بازميبخیرات:فسويدیعسجاحلا.

.198طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.304‹278ءَةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.296‹يبرعلابرغملايفءاضقلا:ميهاربإزاب.

.161هةبارعلاماظن:زيزعلادبعةجاوخ.

Donnadieu: Habiter, 38-40. .

Fakkhar Brahim. : Les communautés Ibadites..
Merghoub Belhadj: Développement politique. .

_مج

راغلاةعامج

(يبرغم؛ةيوبرتمظنةراضح)

ركبنبدمحمهللادبعابأاوكراشنيذلاةّيضابإلاخياشملاوءاملعلا
يلسينیتراغيفةبارعلاةقلحماظنسسأعضويفيسوفنلايئاطسرفلا
.رئازحباقرشبونجيفغيريداويحاوضب
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:رداصملا

.254-255َةمْئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزويأ.

.1/170‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.27ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحو.

عمج

نيملسملاةعامج

(بهاذم؛ةراضح)

يفمهسفنأىلعاهوقلطأءةرصبلادهعذنمةيضابإللىلوألاتايمستلانم
.نيملسملاعيمجهبنونعينيذلا"نودحوملا'حلطصملباقم

/ه93:ت)يدزألاديزنبرباجمامإلادهعيفترهظةيمستلانأودييو
ةيمستترهظو.قحلالهُوُ‹؛لدعلالهالثم«ىرخألاتايمستللةقفارم‹(م711

.مهوفلاخڅهبمهبليذلا'"ةّيضابإلامساةفرفلالمحتنُألبقنيملسملاةعامج

‹م7/ه]1نرقلانميناثلافصنلايفاشنحلطصللااذهنِإلوقلانكي
نبملسمةديبعيبأمامإلاهتفيلخمثديزنبرباحمامإلادهعيفالوادتميقبو
.م8/ه2نرقلافصتنمىلإةعيركيأ

:رداصملا

.09/3ىايضلا:يتوعلا.

.59ةيضايإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.58ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

.135154ةيضابإلاةكرحلاونامُع:دّمحمشقرق.

عمج

عمجا
ئازلا/بازمءةيعامتجامظنةراضح)

.ةنكاسميموميحباحتفب
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وأ«رمأيفرواشتللةقلحلاخيشب(ناوريإ)ذيمالتلاوةبازرعلاةقلحءاضعأعامتجا
نينثالامويةداعكلذنوكيو.ركنمنعينوأفورعم.رمألوأنأشحالصإل
.ارامنوأاليللاحلاهيلإاعدتقويأيفوأ؛عوبسألكنمسيمخلامويو

يدؤتيهوداعيملاوعمتجا:يهحلطصللااذتافدارمكانهنأودبيو

.هتاذروكذملاعملا

:رداصملا

.5/1172‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.اهدعبامو208ةاقتنملارهاوحا:يداربلا.

.186ديرابةّيضابإلا:لاصةيجاب.

.108ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.244َةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.3763؛مهرودوةبارعلا:حلاصيوامسا.

تس

ةيّنلاعماوج

(سنوت/ةبرج؛نارمعةراضح)

_مچ

يعامجلاسرعلا
(رئازجلا/نالجراووبازمةيعامتجامظن‹؛ةراضح)

يعامحلاسرعلا/سرع:رظني

عمج

نيلصملاةعامجفقو

(ةيلاممظنةراضحهقْف)

فقولا/فقو:رظني
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ةلمجلالهأ

(مالكلاملعةديقع)

دحوملا/دحو:رظني

لمج

ةلمجلاريسفت
(مالكلاملع‹ةديقع)

:نيمسقىلإمسقنموهوةلمحلاءازجأليصفتةلمحلاريسفتبدارمل
dبتكوهتكئالموفلابناميإلانمهداقتعاباندّبعُتاموه:يداقتعالاريسفتلا-1

.فوقولاوةءاربلاوةيالولاوىاجرلاوفوخلاو«ردقلاو«رخألامويلاو«هلسرو
ءافولاوفلالاقحبدوبعمالنأبناسنإلاقيدصتوه:يلمعلاريسفتلا2

.ةحاصلالامعألانمديحوتلاةديقعهمزاتستاملکب
:رداصملا

.100‹ةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع.

.70/17ليلاحرش:بطقلاشيفطا.
.146‹143‹132‹(يليلخلادمحأقيلعت)131‹130ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
.18-21فارماةياغحرش:دمحأيليلخلا.
.244245ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج.
.510/2ةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
.3‹ةديفملالئاسملا:يلوعملا.

لمج

لم
(نامُعومر؛ةراضح)

.ميلاحتفوميحلامضب
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فورحلاباهلادبتسامتيماقرأىلعةلمتشملاوةبوتكملاةيزمرلاةجهللاىه

.ێمأاهنمدصقلاوءاذكهو(أرفرحلالدب(1)مقرلالعجيف.نيينامُملادنع

.رعشلاوميجنتلايفيملعلامادختسالاكلذكو

:رداصملا
.131/7ةينامُعلاتاغللازومرلةسارد:لوسنإ.

لمج

ديحوتلاةلمج

(مالكلاملع‹ةديقع)

للاالإهلإالنأةداهش»:يهوةداهشلاةلمجو«صالخالاةملكىست
.«هللادنعنمٌقحهبءاجامناوفّللالوسراًدمحمنو

ةرابعلااهّنأل؛ةلمحلابثالثلاتاملكلاهذهنعريبعتلابةّيضابإلاصتخاو
تسلانامبإلاتاّبلكافومشلومالسإلايفلوخدلادنعاهبظْفلَُييلا
قّدصوءةلماكةلمجلابءاجنم؛هتفرعمفلكملاىلعبجياملّوُأيهو

«هديحوتضقناهنمءزجيأركنأوأءاهركنأنمو«هديحوتلمك«لمعلاب
.كرشأو

لوسرلابناعإلانأل؛ةلمجلانمنيلوألانيأزحابقطنلاديحوتلايفئزجيو

.تناكةغليبديحوتلاةملكءادأزوجيو.هبءاجابقيدصتلايضتقيكك
.نيتداهشلابقطننملكمهةلمحلالهأو
:رداصملا

.98ءةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع٠

.67/1؛عماحلا:رفعجنبا.

.38«‹نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزخوبأ
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.164‹130‹124/2؛373‹293/1ىايضلا:يبوعلا.
.73‹(خم)‹تالاۇسلا:قوسلا.

.69؛تالاهحلاحرش:ياكلادبعرامعوبأ.

16/2«ناهربلاوليلدلا:يالجراولا.

.ظ25/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.147«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

0.166‹165«روتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.134/1راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.52/4ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.69/17؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.18-21تارملاةياغحرش:دمجحأيليلخلا.

.245‹244ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.13‹لاوقألاجئاتن:يثراحلا.
.157-158«هركفوهتيصخشىلعءاوضأرمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.271273ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.64-2‹؛يبصلاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.264ماعملاهباتكويييمشلا:رمعميکحلآ.

.117-116ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

.20هدارملاةياغحرش:ديعسيبوّنقلا.

لمج

لمجا
(هقفلالوصأ)

.عومجا:ةغللمحا

.هریغىلإهنایبيرقتفیو‹هظفلنمدارملاهبمهفيالاموه:احالطصاو

نآرقلاباطخبورضنمهربتعاو«رسفمللاميسقلمحاةكربنبالعج
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وهوءظيلوسرلامهيفثعبنيذلاموقلاةغلبلزنأامنإنآرقلاف»:لاقف
نايبنعهظفلبىتغتسييذلارّسفملاهنمف«باطخلانمبورضىلعلمتشم

.«هنایبةفرعمنعىّتغتسياليذلالمحجلاهنموريغ

نحهرهاظبرعللمهفنيالةيبرعلابمالكلك»:هنُأبنالجراولاهفرعو

يذلايداربلاكنوقحاللاهيلعرقتسايذلافيرعتلاوهو.«هدارع.نايبدري

دارملالقعيالظفللكلمحجلا»نأنيبلاولمجملليفوسلافيرعتءاجو

نايبلاو.ةيزحلاوةاكزلاوةالصلاظفلكريغىلإنايبلابرقتفيوءهظفلنم
.«انايبوهلاريسفتكلذىّمسيوريغوأعامجإلاوةنسلاوباتكلابنوكي

صوصخلاومومعلاىلععقياًماعىيعملمحايطوشلملالعجامنيب

.ديقملاوقلطملاو

هربتعاو.هتلالدحضتتملامهنأبهافرعدقفيلاسلاويخامشلاردبلاامأ

الإرخآلانمرهظأهيلإةبسنلابامهدحأنكيملنيينعملمتحااميلاسلا
.هباشتملانمامسقهلعجو‹؛جراخلانمحجر

تالالدىلإاهلصأيفاهعجرت«لوصألابتكيفةلصفمبابسألامجإللو
.لامعتسالافبرعلابيلاسأوءظافلألا

:رداصملا

72/1عماجلا:ةكربنبا٠

.19/3ىايضلا:يبوعلا.
.53‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا۰

ظ6و6‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلللانيروغبت.

.31/144فاصنإلاولدعلا:ينيالجراولا
ظ203‹و146/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.
.253-255‹(ييجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:ردمجأيخامشلا.
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.249-251«لوقعلاراونأقراشم.6/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.433-435ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

لمج

ةلمجلاةيالو
(مالكلاملع‹ةديقع)

.ةلمحلاةيالو/يلو:رظني

ةبانجلا

(تاراهطءهقفر

اهنملسغلاوةقيحلاةفطنلاوهفةذلوبارطضاوراشتنانعيللاجرخناو

لاستغالاديعيليقفلستغانأدعبعماحجملانميملاجرخينأكءةتيملاةفطنلا
.دیعیالليقوءةالصلانود

.ىرحبايفيملانميقبامجارخاإل«؛لازنإلادعبلوبتلااوبجوأكلذل

نملاستغالادنعندبلالماكىلعديلارارمإبوجوةّيضابإلاىري
طرشبديلارارمإنودءاملابدسحلاميمعتءازجإيليلخلادمحأحجرو.ةبانجلا

نمفنألاومفلافيوحتنأل؛لاستغالايفناتبجاوقاشنتسالاوةضمضللا

.ندبلاةيقبعمامهئاقنإنمدبالوةرشبلا
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وهوءاهيلعبجيالليقف«فالحخعامجالبةأرلاىلعلسغلابوجويفو
؛عيمحلالوقهبسحأو:يمرضحلاقاحسإوبألاقو«بيبحنبعيبرلالوق

.يليلخلادمحأويلاسلاحيجرتوهو«بجي:ليقو
ىريو‹تيبلابفاوطلاوءنآرقلاةوالتوءةالصلانمعنامثدحةبانجلاو

ءبنحلاموصحصيالفءةالصلاعنتامكموصلاعنمتةبانحلانأةّيضابإلا

.*«ارطَفُمحصاابحصانَم»:لاقهَيبلانعةريرهيبأثيدحل

روكذلملاثيدحللءةّيضابإلانيبهيلععمجبةبانحجلابموصلاضقنو

مُأوةشئاعثيدحىلإادانتساىرخألابهاذملاروهمجكلذيفمهفلاخو

ةُوصَيمثناضمريفمالتحاريغنمابُحْصُيناكا8يلانأةملس
.ةريرهيبُأثيدحىلعهوحجروهباولمعف

ضرفلايفكلذناكءاوسابنجحبصأنمموصداسفبدیزنبرباجَیفأو

ىلإةردابملاهمزليف؛حبصأىحهتبانجبملعيملوماننإالإلفنلامأءاضقلامأ

.اعيضمناكالإولسغلا

ريغةريرهيبأثيدحوةملسمأوةشئاعثيدحنيبحيجرتلابلوقلاو

فهباصاخلوألاثيدحلالعجينأب«نيثيدحلانيبعمحلالامتحالرهاظ

دنعنايبلايفهلاعفأىلعةمدقمكيبلالاوقأنأل.هريغلاماعيناثلالعجيو

لوقلاامأ؛هباصوصخملعفلانوكينألامتحال‹لوصألابملعلالهأرثكأ

.هيفلامتحاالهمومعىلعوهف

ثيدحلااوربتعاف«ىرحخأةيلوصأبناوجنمةيضقلابةيضابإلامتهاو

ىلإتقرامايَصلاةَْمُكَللحال:ىلاعتهلوقيفنآرقلامومعلاصصخت

هيفلستغيامرادقمكلذنمثيدحلاصخف‹(187:ةرقبلاةروس)مکئاسن

.حابملاثفرلايفلخديالف«ليللانمبنحلا
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نعفكلانكمأرجفلانيبتاذإهنأليطولاكاسيلبرشلاولكألاو
‹؛تافطاعتملمجدعبدروةيآلايفءانثتسالاوىطولافالخببرشلاولكألا

ىلإال-دحاوءيشكامهو-برشلاولكألاوهوءاهنمةريخألاىلإدوعيف
.لمحاعومجب

زوجيالو«تقولايفبحبةالصلاك.بجاووهفهبالإبجاولامتيالامو

الإو.اهئادأوءوضولاوةراهطللبجيامردقبالإتقولارخآىلإاهريخأت
ليللالماكعامجلالحكلذكو.اًكّيضَماهبحاصًدعيف؛تقولاجراختعقو

.لاستغالليفكيامتقولانمىقييىح

تبثملاربخلاميدقتوءةحابإلاىلعرظحلامدقتةّيضابإلالوصأنمنأامك
.هليقانلاربخلاىلعلعفلل

الوةئالثلاهذمبةالصلاحصتالذإ«سافنلاوضيحلاىلعةبانجااوساقو

يفامهبةبانحلاقاحلإبسانملانمراصف«سافنلاوضيحلاعمموصلاحصي
.مايصةبانحجلاعمحصيالف‹ثدحلاعماجب؛عيمجلایوتسافيكحلا

داسفالفناضمررامنيفهشتوأرظنوأسلنمببستالببنجأنم
.عنامريغبيناوتلاهلسيلوءروفلايفلسغلاىلإعراسينأهيلعنكليلع

مهتمو«رانءافطإوأقيرغذاقنإكتوفلافوخهيفامعناوملانمدعيو
ايندلارومأنمرمألاهجوزلةجوزلاوأ«هدلولدلولاةباجإربتعافعسوتنم
.لسغلاريخأتلاحيبمارذع

ريثکهبیفأاموهوهمويءاضقهيلعليقف«ءادمعتمهرحخأنميففلتخاو

امءاضقليقو.يركبلاويليلخلادمحأوضويبميهاربإمهنمنيرصاعملانم
ةدحاوةضيرفناضمرنأبلوقلاىلعءانب؛ييمثلاحيجرتوهو«ىضم
بحوأو.اهرئاسدسفدوجسوأعوكرنماهضعبدسفاذِإةالصلاك
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لوصحخلمهرشثكأاهبجويملو«شيفطابطقلامهنمةرافكلاهيلعضعبلا

.ةلدألاضراعتبةهبشلا

:رداصملا

.310-311‹281/1«ةنودملا:يياسارخلامناغوبأ.

.129ءةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع.

.323‹317-20/1320«عماحجلا:ةكربنبا.

.50موصلاباتك:ييوانجلا.

.77-78ءةبوجأ:نوفلخنبا.

.37‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.59‹مئاعدلا:رضتنلانبا.

.202-203‹163/1‹(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.160‹155‹64‹30/1-31ءحاضيإلا:رماعيخامشلا.

-418‹4497412/3‹446‹179‹113‹82-84‹73/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.97‹صلاخلابهذلا.9

؛29/3؛308-310‹293/2-4256/1294ء؛لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.
.104/1.133/2147-106‹تاباوج.123-122‹94-08

.285/1‹یواتف:میهاربإضويب٠

.347‹13/1-15‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
.189/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب٠

.315مقر‹81/1مئاصلارطفيامبابموصلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعييرلا*

.1109مقر‹780/2«بنجوهورجفلاهيلععلطنمموصةحصبابموصلاباتك:ملسم**

بجلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

نا:ىلاعتهلوقيفف؛هتعاطوهقحوهللارمأوه:ىلاعتهللاقحيفبنجلا

لوؤي‹6:رمزلاةروس)هللابنجيفتطرفامام'ىلَع'یرْسَحدايسفنلوقت
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ةيضابألاجهنمقفوءقولخملادنعمولعملابنحلانعههيزتتل«ىلاعتهرماوأب
.هيبشتللةمهوملاتايآلاليوأتيي

:رداصملا

.390/1‹زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.ظ63/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.74«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.291/12«ريسفتلاريسيت.21/1«بركلافشك:بطقلاشيفطا.

0.210«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.33«تارملاةياغحرش:ديعسيِبوُنقلا.

يرابجإلادينجتلا

رئازجلا/بازمةينوناقوةيركسعمظنةراضح)
يرفيف03/ه1331رفص27موييسنرفلايطولاسلحلاهضرفنوناق
ء؛حالسلالمحلمهريخستو«نييرئازحلانابشلادينحبهبجومبممم2

.ةيسنرفلاتارمعتسملايفنيملسملاةبراحموأ«ءايناملأ:مهودعودعةبراحمو

ةهجولانمهيلإاورظنوءاعطاقاضفرهوضفرونوناقلااذهنويبازملاضراع
هللاهطلساملاظناعأنمنإثيحبءةّصاخبةّيضابإلاوءةّماعبةيمالسإلاةينيدلا

دقوفسوينبجاجحلللاقهنأديزنبرباجمامإلانعيوردقوهيلع
يعينمو«هنيعينموملاظلاهللانعل»:هلهدمنأهرمأفهدينمملقطقس

.«نيدلامويىلإاملقهدبولو«هنيعينم
بازمةيضابإنمتيمتسللاحافكلاو؛عطاقلاضفرلاببسكرديانهنم
الثيحءمالسإلايفءامالابقلعتيرمألاف«يرابجإلادينجتلانوناقدض
ىلإەوعدينأدعبالإنيكرشملانمادحألتاقينأملسملللحياللبزوجي
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نعاعافدوأاربحبوأاراتخم«ملسملاهاخألتاقينأهللحيالوديحوتلاةملك

.اقلطمهوجولانمهجويابةكرشُمةلودنايك

هلنإف«؛يرامعتسالادهعلايفاًماعاًحلطصمناكنإويرابجإلادينجتلاف

تناكامهمملاظلاةناعإةّيضابإلامرحيثيحبةيبازمةيضابإةيصوصحخ

بحجر21)تازايتمانمةيامحلاةدهاعممهلهتلوخاموءةهجنمفورظلا

رخآمهنويبازملاناکيح«یرخأةهجنم(م1853ليرفأ29/ه9

مهضفرجوتو.ةنسنيئالثوسمةَدلدينجتلارارقًدضلضانييقبنم

يفيسنرفلاماعلايلاولاضّوفملاريزولانمرارقبدينجتلاءاغلِإنوناقعيقوتب

.م1947/ه1367ةنسرئازحلا

:رداصملا

.861922/07/07‹ع‹مادقإلاةديرج:ناظقيلاوبأ.

.233/3‹رئازحلايفحالصإلامالعأ:زويد.

.يرابجإلادينجتلا:جاحلابيرصان.

Merghoub Belhadj: Développement politique, 67-70. .

ةنجلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

امكاهبناميإلابجيءةرخآلايفىلاعتهللاءايلوألميقمميعنوباوراد

.ةرتاوتملاةنسلاو‹ىلاعتهللاباتكيفتدرو

هيلعمدآاهنكسيلايهوءنآلاةدوجوماهنأةيضابإلاروهمجىري
كجْوَرَوتنآنكشسامدعايالقول:ىلاعتهلوقيتركذو«مالسلا
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ةنحلانأملعينأدبعلاىلعسيلو»:يلاطيحجلالاقو«35:ةرقبلةروس)ههنا
.«اهماودواهدوجودقتعينأهيلعامنإو‹مويلاةدوجوم

:رداصملا

.274/2ىايضلا:يتوعلا.

.19/1(يلكب.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.70/1‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.703‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.185‹183‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.
.351َةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.301ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحرمعاواباب.

نونجللا

(تالماعم؛تادابعءهقف)

.ناطيشلانمساوسووأةفآوأطلحخببسبهلالتعاولقعلالالتخاوهنونجلا

بناجيالوعفنيالهبىلتبلايدتهيالثيحبماهفألادقفوهليقو

.رضيام

مث«ضرألاوءامسلانيبزييالنمهنأبنونجلاشيفطابطقلافرعو

نونحلاو«تقويفوحصيالوةحاردجيالهلقعىلعقبطملوههوتعللا»:لاق
قافأنإو«هوتعموهفةنسهلقعبهذنم:مغوقضعبنعلقنو‹«هفالخ

.نونجمفلقولوانيح
هيرتعتالوفتاقوأعيمجبعوتسيقبطمنونجببيصأيذلاوههوتعملاف

.قبطمريغوهفةقافإهنونجللختتيذلانونحجلافالخبةقافإ
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ثيدحل«ناسنإلانعفيلاكتلاهبعفترتوءةيلهألاضراوعنمنونجلاو

انأل؛تعقونإحصتالو«تادابعلاامهمزلتالهوتعملاونونجلانملكو
.ةينلاىلإرقتفت

موصهمزلقافأنإومويلايقابهنعطقسناضمريفناسنإلانجاذإ

لاحهتافاميضقيالوءةرضاحلاةالصلاهتمزلتقولايفقافأنإامك«يقاب

.هنونج

هلاميفةاكزلامزلتنكلوءةيلاملاهتافرصتحصتالو«نونجلاةحيبذلحتال

لقعلااهيفطرتشيالف‹لاملابقلعتمءارقفللقحةاكزلانألباصنلاكلماذإ

.كلملامامتاهطرشلب
هيلوديبريغصلاكنونحلاحاكنوءحاكتنلااهبدرييلابويعلانمنونحلاو

.اضيأهقالطعقيالو‹حاكنلاهنمحصيالف

اهنمضيوأهيلوىلعفالإو«لامهلناكنإهلامنمنمضتنونجلاةيانجو

.لاملاتيبنميضاقلا

:رداصملا

.179/2عماجلا:ةكربنيا٠
؛543‹204/4490؛393‹30/24774978/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
6376386.
.3432مقر‹156/6‹جاوزألانمهقالطمقيالنمباب«قالطلاباتك:يئاسنلا*

e

ننچ

رانلاوةنجلاقلخ

(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)

.رانلاوةنحباقلخ/قلخ:رظني
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داهتجالا

(هقفلالوصأ)

ىصقألذبوهوءةقاطلاوةقشملاوهوكدهجلانمذوخأمةغللايفداهتجالا

.ايركفمأناكايدامءاملمعبمايقللةيلقعلاوةيندبلاناسنإلاةقاطيفام

ملعبلطيفعسولاغارفتساوه»:هلوقبييالجراولاهفرع:احالطصاو

.«دهجبانمرمألاغلبنملالإداهتجالانوكيالوةثداحلا

.اهيفيعرشلامكحلاطابنتساولئاسملايفرظنللىدصتينموهدهتجناو

.داهتجالالوصأبملعلاهيفطرتشيو

طورشيفةلادعلاوىوقتلاوعرولارابتعاىلعةيضابإلازكردقو
عسوتو.لوصألاءاملعاهيلعقفتييلاةماعلاطورشلاىلعةوالعتاهتجالا
ةنسللو؛هيناعمعيمحجلوهللاباتكلاظفاحدهتجلانوكاوطرتشافضعبلا

.نيملسملانمهلقناکنمراثآلاظفاحوءاهيناعمعيمو

نوكينأغبياذكه»:هلوقبطورشلاهذهىلعنالجراولابقعو
.«اردانالإققحتيالاذهنكلوءملاعلا

ريثكيفنوةباحصلاداهتجاليلدبكلذلكطارتشامدعيلاسلاحجرو

.ملسمهدیبعٍبأمامالالوقوهو.مهملعومهادۇمبسحلزاونلانم

يلاسلاو‹يحخامشلاو‹يدنكلادمحأو‹يمدكلادیعسبأنملکبهدذو

ىلإهبيدؤيامظفحينأدهتجملليفكيهنأو؛داهتجالاؤزجتبلوقلالإ
.اقباساعامجإوأاصنضراعيالوءاهتلدأعيمجبةلأسملاكاردإ

طابنتسادعاوقوءةلدألاكرادمبعساولاملعلاهيفطرتشيفقلطملاداهتجالاامأ
.كلذوحنوةغللادعاوقوءلوزللابابسأو‹تاعامجإلاوېاكحألا
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.تايعطقلانود‹عورفلابهيلعحلطصااموأتاينظلايفداهتجالارصحنيو

:هلوقبعورفلاولوصألانيبزييمتللطباضلايالجراولاعضودقلو

يفوأ؛هيلعاعّمحباجرختسموأاصنهللاباتكيفءاجاملكلوصألاف»
ءاهفالخبعورفلاو...ةمألاهيلعتعمجأوأءامباعوطقم8هللالوسرةنس

.«داهتجالاونظلاةبلغهتقيرطاموهو

ةيناثلاىلعو؛ةنايدلالئاسموأ؛نيدلااياضقىلوألاةيمستىلعحلطصاو

.داهتجالاويأرلالئاسع.

:ةيهقفلاعورفلانمتاينظلايفداهتجالالابرصحنأةّيضابإلاعمجيو

لوقلااهيفزوجيالذإ‹؛نيدلالوصأنمتايعطقلالاحبةبسنلابمسحلايضتقي

.عامجإوصوصننمةيعطقلاةلدألاىضتقمريغب
هذهذحخأكلذبدصقيوهو«تايعطقلايفداهتجالازاوجبيملاسلالاق

.نيقيلاوعطقلاىلعاهئانبنالاهتلدأبةعوفشملئاسللا

نأىلإبرفلملاةيضابإروهمجبهذدقفداهتجالايفإطخلاوباوصلانعامأ
.ةقراشملانمةكربنبايأروهو.هفالخسانلاىلعقيضيالودحاويفقحلا

امةلأسملايهللامكحنأىلإ«نالجراولاوقرشملاةيضابإروهمجبهذو
.عيمحلاعممهدنعقحلافدهتجبلکہار

اليلاةعقاولايفهللسيلهنأىلإمهضعببهذف؛لوقلااذهباحصأفلتخامث

بهذو.دهتجلانظلعبتمكحلالب«هتباصإدهتجلانمبلطينّيعممكحاهيفصن
دهتجافلكيلنكل«بلطلاهيلإهجوتيةلأسمايفامكحهللنأىلإنورخآ
.هيلعامىدأدقفللاملعيفنّيعملامكحلاكلذًاطحأنإفهتباصإ

ءهنععوقرميأرلابيفينأهلزوجييذلاملاعلاًاطحخنأىلعاوقفتاو

.هيلعروجأمهباوصو
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ءاحوتفمهئاقبىلعمهؤاملعصنلبتاهتجالابابةّيضابإلاقلغيملو

ريغبدهتجانمىلعاوددشمهنكل.نيدلامويىلإهدصوينأدحأكلعالو
.داهتجالاهيفزوجيالاميفوأملع

‹«صتلادوروعمداهتجاال»:لثمتارابعةّيضابإلارداصملايفتددرتو
مكحلاناكءرظنلاورثألاضراعتاذإ»و««ربخلادوروعمرظنللظحال»
كلذبمهو.«سايقلالطبصنلاءاجاذا»و‹«رظنلارابتعاطقسوشال

امامأو.ةلالدلاوتوبثلايعطقناكاميفداهتجالازاوجمدعىلعنوصني
.نيدهتجلارظنوثحبللالاحبیقبیفكلذنودناک

:رداصملا

.ظ12‹(خم)؛ةديبعبألئاسم:ةديبعوب.

.12/1مماحلا:يراوحلاوبأ.

.8-10-12‹(خم)«فراعتلا.214/1241371543.155/2؛عماجلا:ةكربنبا
5/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.ظ4‹(خم)‹تابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبا.

.49-50‹(خم)ءةلكألا:ىسومنبداحن.

.24-14/325؛245‹242/1ىايضلا:يبوعلا.
.2/268‹(يمانلا.حت)«فاصنإلاولدعلا:ينالجراولا.
.ظإ]ءقرفلايفةلاسر:يفوسلا.

.99102ءةبوجأ:نوفلخنبا.

.33‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.123‹87-90‹16/1ءفّنصملا:دمحأيدنكلا.

20-21‹12-15‹4/2«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.13‹12‹قئاقحلا:يداربلا.

.511‹507‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيخامشلا.

.254/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.487/17؛ليتلاحرش.18/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.
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؛لوقعلاراونأقراشم.283-274/2285-279«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.25/1‹لامآلاجراعم.07374

.هلكةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

رھچ

رهوجلا
(مالكلاملع)

.ضارعألللباق«مسقنمريغءهسفنبمئاقلارّيحتملاوهرهوجلا
:رداصملا

.2485465رصتقلملارهوجا:دمحأيدنكلا.

.ظ57/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.2526‹قئاقحلا:يداربلا.

.70ءرونلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.57(اه)208/1‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

_ لھج
تالاهجلا

(مالكلاملعءةديقع)
ىسيعنبنيروغبتىلإبوسنم‹مالكلاملعوةديقعلايفيضابإباتكناونع

.باوحاولاؤسلاىلعامئاقاًيميلعتاجهنمعبا(م12/ه6ق)يطوشلللا

هلئاسمنأوأ«ضعبلادنعفلؤملالوهجبهنوككلذبهتيمستببسو
.اهحاضيإوامناَيبلبقةلوهجباهنعثوحبللا

:رداصملا

.هلکتالاهجللاحرش:يقاكلادبعرامعوبا.

.2‹(خم)؛تالاهجلاحرشىلعةيشاح:لاصيلعل.

.155‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.
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لهجلا

(ةفسلف‹مالكلاملعءةديقع)

.بكرموطيسب:نيمسقىلإمسقنيوملعلاٌدضلهجلا
.الصأءيشلابملعلامدعوه:طيسبلاف

.عقاولايفهيلعوهامفالخىلعءيشلاداقتعا:بكرملاو
وهومزجريغبءاوسءطيسبلانودبكرملايفلهجلارصقيفيمدكلااّمأ

.ةعبرألارفكلادعاوقنمضضئارفلابلهجاعيمُجنبافنصدقو

:رداصملا

.72‹تافيرعتلا:يقاجرجلا.

.106‹72/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.و51/1«(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.37«ديحوتلاةمدقمحرش:دمجحأيحخامشلا.

.75-76كيحوتلاةديقعحرش.6/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

208/1209(نامع.ط)‹133‹93‹92‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.
.(ةريمعط)

.139-140ءدارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

لج

لوهجلامارحلا

(هقفلالوصأ)
لوهجلامارحلا/مرح:رظني
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هلهجعسيالام
(مالكلاملع‹ةديقع)

لامعتسابةّيضابإلاًرصتخادقو.اهريسفتوديحوتلاةلمجنمتاداقتعالانم

الامديحوتلاةلمجنأىلعاوقفّناف«؛يرجحلاثلاثلانرقلاذنمحلطصلااذه

راتاوةّنلاو«بوبحمنبدمحمدنعرّدقلاكءةّمحلامايقىلإاهلهجيفعسولاب

.رقصلانبنارعدنع

هللانيدعيمجلصأوهو«نيدلارومأنمعسيالاموهلهجعسياميملعلاو

:ةعسلارابتعابعاونأةثالثىلإمسقمهلهجعسيالامو

.نيعةفرطهلهجعسيالام1

.هتقوءيجبدعبهلهجعسيالام3

:رداصملا

.173-176‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.
.103‹102‹99‹98ءةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع٠

.68/1عماحلا:رفعجنبا٠

.2ةماقتسالا:يمدكلا.

.36‹30؛عضولا:ينيوانحلا.

.274/2ءايضلا:يبوعلا
.20‹19‹8/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.115-114/1(يلكب.حت)مالسإلادعاوق.ظ17/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.
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.(خم)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

020أ«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.140/1راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.123/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.192‹191‹186/]ءنامبيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.12‹11/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.130-92«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.136/1تاقتعالاتاّمهمحرشيئداشرإلا:فيسيصورخلا.

.192‹142‹141قملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

.159‹رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.271-273ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.268-262‹ملاعملاهباتكوييمثلا:رمعميكحلآ.

.16«دارملاياغحرش:ديعسيوقلا.

لج

هلهجعسيام
(مالكلاملع‹ةديقع)

هةّيضابإلاءاملعنيبهلهجعسيامديدحتيففلادقو..هبلهجارذعياميأ

.ضئارفلاضعبوقلمحلاتادرفمريسفتبقلعتياميفعّسوموقّيضمنييام

هللانيدعيمجلصأوهو«نيدلارومأنمعسيالاموهلهجعسيابملعلاو
.امهنعجرخيالهلكنيدلانأل؛ىلاعت

.عسيامماسقأنمو

.دورولانیحلإهلهجعسيام1

.ءادألانحىلإهلهجعسيام-2
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.هبةجحلامقتملوركذيملامهلهجعسيام3

.ادبأهلهجعسيام4

:رداصملا

.25‹8قماقتسالا:يمدكلا.

.20‹19‹2/8‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.296-295/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.22/2‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.(خم)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.130-92«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.159هرکفوهتیصخشىلعءاوضأرمعمیحیيلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.72ةيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

زوج

زئاجلا
(ةديقع؛مالكلاملع)

همدعیلعوهدوجوىلعبّيرتيالفصولكوهىلاعتهللاقحيفزئاجلا

قلخلا:لشم«لاعفألاتافصىلعاذهقيطنيو.لجوزعهللاقحيثصقت
.ةداعإلاوءانفإلاو

.زاوحاوةلاحتسالاوبوجولارابتعابتافصلاماسقأنمةزئاحلاتافصلاو

:رداصملا

.نايبصلانيقلت:نيدلارونيلاسلا.

.258/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.168‹رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.
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زوج

زئاجلاقيرطلا
(نامُغ‹؛نارمعةراضح)

زئاحاقيرطلا/قرط:رظني

زوچ

ةزاجما

(نامُغ؛نارمعةراضح)

ةرامعلايفءاستنلاتايلصملخادفرغلکشىلعةيرامعمتاءاضف

جلفلاءامنمةدافتسالانمءاسنلانكمتتلجلفلاقوفاناكمذحخأتو‹ةينامغلا
دنعةزاحلانمةدافتسالااضيألاجرللنكعيو.ءوضولاومامحتسالادصق

.ءاسنلابايغ

.اهتنايصوةزاحلاءانبلفاقوألالاومأنمءزجصصخ

:رداصملا

.(ةلباقم):يلعيجرفللا.

زوج

زئاجافقو
(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني
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لوج

ةلاجالا

(نامُعيرمظنةراضح)

ءاملاذحخأضرغبنامعلهأدنعجلفلاةيقاسيفحتفتةحتفوأةحخحوحخ

ماكحأنامعيفجالفألاماظنفو«تاعورزملاوسورغلايقسلهفيرصتو

.اهذسوةلاجإلاحتفبقلعتياميفةقيقدوةصاخ

ىلعمهضعباهقلطيدقو."ةلاَجل"يماعلاريبعتلابنينامعلاصعباهيمسيو

.ةحتفلاهبدستيذلاةلخنلاعذج

:رداصملا

.71/17114فصلا:دمحأيدنكلا.

ءيجا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

اذمحبيو.هباقعوdباونوهئاضقولجورعهرمأءيجوهىلاعتهللاقحيٿِءيجا

8ِ®وەر9ِ

هللاهيزت«(22:رجفلاةروس)هافَصافَصُكلَملاَوكبَرءو:ىلاعتهلوقرسفي

.ىلاعتهللاقحيفنايتألارّسفيعملاسفنبو«لاوزلاولاقتنالانعهناحبس
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:رداصملا

.503/4؛575/1ريسفت:مكحمنبدوه.

.376/1‹زجوملا:يقاكلادبعرامعوبأ.

.و64/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.74«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.16جريسفتلاريسيت:بطقلاشّيفطا.

سيج

شيجلاةّرعم
(داهجءهقف)

شيخاةّرعم/روع:رظني

ةفئاجلا

(تايانجقفا

دارملاومسايفءالخلاوهو«فوحلالصتيلايهو.حورحجلاعاونأنم
.ةيدلاثلثاهيفبجاولاشرألاو.صاصقاهيفبجيالو.نطبلاهب

:رداصملا

.219/41؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.14/15-15؛لينلاحرش«شيفطابطقلا.
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[ >wS TNEN 9

رابجلادبعوثراحلاةلأسم

(يبرغمةيعرشةسايسةديقع؛ةراضح)

ثراح

رابحلادبعوثراحلاةلأسم/لأس:رظني

ىلاعتهللدابعلابح

(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

قيقحتوهو.هتدابعوهناسحإوهباوثوىلاعتهللاناوضرىلإسفنلاليموه

.هبرلدبعلاةيالول

هيفيفکيالوفنعىناًمعءاهتنالاو‹ىلاعتهللارمأاعلمعلابنوكيو

هللانوُبحُتمسكنا١لق:ىلاعتلاق«ناسللابلوقلاالو«بلقلابساسحإلا

٠@1:تارمعلآةروس)هللاُمُكْنيحُيينوُعاف
:رداصملا

.62-60/2‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبأ.

.7278عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.8/2ىايضلا:يتوعلا.

.ظ11/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.99‹كيحوتلاةمادقمحرش:دىحأيخامشلا.

.158/1ءنامبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.
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.92/16‹لينلاحرش.293/2ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.62‹ةباحصلالضف:ميهاريإضوبب.

هدابعلیاعتهللابح

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

.ةنلباوباوثلابمهتازاحبومهلهتيالوومهنعهاضروههدابعلىلاعتهللانمٌبحلا
لكفءةّيعرشلاةدارإلابهفصوعموهبحلابلجوزعهللافصوعمو

نمهمارکإدارأنملکو؛مهنمهنوکبحدقفهدابعنمهنوکهللاداراام

.نالًدبتيالهضغبوهئايلوألهللاةبححوبحهلوهف«هدابع

وهوحرفنيقولخملابحنأل؛قلخلابحلثمكىلاعتهللابحسيلو
.فصولااذهنعهللاىلاعتوييشلاىلإسفنلاليم

لآةروس)هكُعَللاُمُكْبُيينوُماَفهللانوبحُتمسكنالق»:ىلاعتلاق
.(31:ثارمع

.لاعفألاتافصنمةفصًبحلانأىلعةّيضابإلاءاملعروهمجو

:رداصملا

.62-60/2(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمخحأسابعلاوبأ.

.78‹74/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.8/2ىايضلا:يتوعلا.

.ظ11/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.99كيحوتلاةمالقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.158/1ءناميإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.92/16«لينلاحرش.293/2ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.62.ةباحصلالضف:ميهاربإضوُيب.
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ةيبوبحما
(نامُغ؛قرفةراضح)

نبنوراهعمعقاولافالتخالايف«لْيَحَرلانببوبحمملاعلاىلإةبسن
ءةلبقلالهأكيرشتمدعوءنيزهبشبتتأيلاةأرملاريفكتمدعلوحناميلا

قفاويليحرلانببوبحميأرناكف.ةيضابإلاريغعمةعمحلاةالصزيوحتو

؛بيبحنبعيرلاوةعركيبُأنبملسمةديبعيبأةّيضابإلايّمامإيأر
ةدسيبعيبأمامإلاةذمالتيأرعبتايذلاناميلانبنوراهفالخب

وبأو«زيزعلادبعنبهللادبعو«فّرعملانببيعش:مهوءهنعنيقشنملاملسم

.يسودسلاجرؤملا

ضعبلايحفوقولازيوحتمدعيفنوراهعماضيأبوبحمفلتخاو

يفناتلاسرهلو.اهبحاصىلعيعرشلامكحلارادصإةرورضبرقأو«يصاعللا

.ناميلانبنوراهىلعدرلا

ةبسنبهيبش«ةينوراملانودةيبوبحلاىلإقرشملاةيضابإةبسننأودبيو
ريسلاتادلجبنيبنمدحبكلذلراكتلالباقمةيبهولاىلإبرغملاةيضابإ

ءارآةّحصباًرارقإةيبوبحملاريسلاناونعباطوطخمةديدعلاةطوطخلملاةينامعلا

.ليحرلانببوبحم

:رداصملا

.اهلکجلاةلاسرلا:بيبحنبعيبرلا۰

.اهدعبامو276/1«تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.209‹135/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.105ريسلا:دمحأيخامشلا.

.445-446‹216239-217ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبأ٠
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طابحإلا

(ثيدح«ريسفتمالكلاملعةديقع)
اذإةبادلاطبحنمذوخأموهوءتاسفإلاولاطبإلاةغللايفطابحإلا
.طابحلاتابنلکأبوأ«؛لكألاراثكإبتدسف

دردقو.لمعلانعبّرتلاباوثلانالطبوهفحالطصالايفاأ
يأ]ريبكلاطبحيسيلو»:لاقفهتاذلمعلانالطببهرَسفنمىلعنالجراولا
لمَعنمنإ:دحألقيم«َباوثلاطبحُيامإءائيشدبعلاٍلَمَعنم[ةريبكلا

.«باوثلايفطابحإلاامُنإمضيملولصملريبكلا

:يهبنذلاعونرابتعابطابحإلاروصو
عاموءةّنسلاوباتكلاصوصنهديفتاموهو؛كرشلابطابحإلا-1

نمنوكَفلوكلمَعطبحَيلتكرشاشلل:ىلاعتلاقءةمألا
.(65:رمزلاةروس)«نيرساَحْلا

ةّيضابإلاهبلاق«ةبوتنودرئابكلاىلعتوملانعبّنرتلاطابحإلا2
.طقفكرشلابلب«يصاعملابنوكيالطابحإلانإ:لاقنملافالخ«ةلزتعملاو

يفاًديعووأايندلايفاًذحبحجوتىلابونذلانمناكامف»:يټوعلالاق
ثیدحهبلدُتساامو.بتيا«ةعقاوملادنعلمعلاطحتاهّنإفةرخألا

*«بملنإهههللالوُسَرعمَُداَهجلطبدقهندَريغلبأ»:ةشئاع

`:ليصفتهيفو«رارصإلاورئاغصلابلمعلاطابحإ3
ةدواعمىلعمزعلاوبوتلكرتدقتعاوءاريغصابنذبكترانمف-أ

:نالجراولالوقي.رصمهبال؛هلمعٌباوُثطّبحيسفمدنلامدعو‹؛بنذلا

لوعوءاّدمعاهبكتراوءةيصعملاىلعيدامتماو«هبرلدناعملاوبصلاًمأو»
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هبريقلف«رسخوباخف«ربكتساورصف«هبریقلیىحادبأاهقرافيالهن

ةمكحبقيليالذإ؛عمطماذهيفسيلفءاسوكرماسوكنمرشحلايفاًدغ

ام'ىَّلَعاوُرصيملو:ىلاعتهلوقل؛«هرارصإىلعهفاعسإهناحبسيرابلا

.(135:نارمعلآةروس)نوُمِلْعَيمهوولع

نأىجريراقتحاالورارصإنودةوهشوةعقاومةريغصلابكترم-ب
صوصنلاعماًقسانترثکآوءةعيرشلاحورىلإبرقأاذهولمعطّبحيال

ىح“تومدعبدبعلااهقحتسيرئاغصلابونذللتارفکمكانهو.ةيعطقلا

[رئاغصلا]هيلعیقبتنممهنمنِإ»:مکحنبدوهلوقيهلاروفغمهللاىقلي

هيلعددشیفهيلعیقبتنممهنموهسفنجورخيفهيلعدّدشيف؛توملادنع

دقوهللاىقليىح؛طارصلايفهيلعدّدشيفهيلعىقبتنممهنمو«فقوملايف

ماكحألل«تاعاطلاطبتيصاعللانإ:ىيمثلالاقو.«اهلكهبونذهلرفغ

:ةبوتلابطقستاهّنإوءةرخآلاوايندلايفاهلعافللجورعهللااهبجوأيلا

لكنممظعألاهللاوفعبوءَلوسرلاةعافشبو«بئاصملابوريخلالعفبو
.«بئاتلامدانلاوهو«بذاكلاعدتبملا«بئاخلارصملاريغنم«تاروكذملا

:رداصملا

.179/1ريبكلاريسفتلا:يزارلا.

.149/2؛فاّشكلا:يرشخزلا.

.392/2‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.57/571عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.38‹2935‹14/4ىايضلا:يتوعلا.

.105/2؛69‹67/1‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.267ءرونلا:زيزعلادبعيملا.

.146‹134-133/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.122/10ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.
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؛525/4-4275526‹29/2‹ريسفتلاريسيت.133/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.(نامع.ط)186/4ءدازلانايه.68/1‹عرفلاولصألالماش.3405

.408-409‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.447-441َةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.10580مقر‹330/5‹ىربكلاننسلا:يقهيبلا*.

لبح

دجاسملالابحفقو

(ةيلاممظن‹ةراضحقف

فقولا/فقو:رظني

ءابتحالا

(ةالصءهقف)

عمامحلامتشاونطبلاىلإنيذخفلامضوةدعقملاىلعدوعقلاوهءابتحألا

.نيديلابوأهوحنوأبوثبرهظلا
نعلغشيلمعهنألةعمحلاةالصيفبوثلابءابتحالانعيهنلادرو

.تاصنإلا

نبعيبرلانعيورمىابتحاللرخآفيرعتةّيضابإلارداصملايفءاجو

ىلعرخآلاونعألاهقتاعىلعهبوثفرطبيلصملايمرينأوهو؛بيبح
.فاشكتناللةضرعهتروعىقبتثيحبرسيألاهقتاع

فليهنألوةروعلافاشكنالةنظمهنوكلهنعيهنمةفصلاهذهبءابتحالاو

اذهىلعو.ةالصلايفدوجسلاوعوكرلامامتإنمهبحاصعنيلكشبمسجلا
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ىلإاهلكهئاضعأبلصيناكاذإو«هتروعفشكتتملاذإهتالصيبحلاديعيال

.اهتهاركبليقو.ضرألا
:رداصملا

424/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.344‹40/2‹لينلاحرش.138‹صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.254/6‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

منح

متحلا

نممتحلارابتعاىلإيداربلاونالجراولاويتوعلاكةّيضابإلاضعببهذ
امبجاولافيراعتمدقأنمدحنذإءةيفيلكتلاماكحألايفبجاولاءامسأ
متحلاوضرفلاو.لدبىلإهكرتنوكيالامبوجولادح»نأ«يبوعلاهركذ

«هانعمييمزاللاو

.«بوتكملاوهومتحلاوهومزاللاوهوضرفلاوهبجاولاف»:ينالجراولالاقو

الفمكحلاوهيذلالجوزعهللانمدراولاباطخلاف»:يداربلاهنعلاقو

هيفدروامف«كرتلاولعفلانيبرييختلابوأ؛كرتلابوألعفلابدرينأنمولخي
هبقعتوأ؛كرتلاىلعباقعلاهنراقنإفهوكرتتالوأهولعفافلكملاباطخ

:رداصملا

.251/2ىايضلا:يتوعلا.

.29/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ181/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.588ءةيضابألادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
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اثح

ةينحلا

(رئازجلا/بازم؛لییاکم؛ةراضح)

.یرخألةيرقنمهرادقمفلتخيو«بازميفمدختسييلحملايكم
دريحلطصملااذهناكوادمرشعٰيئاببازميبخيراتبحاصهددح

.بيرقدهعلإبازع.اياصولايفاريثك

دملابناجىلإنيكاكدلاوقاوسألايفهلامعتسايسنرفلاماعلايلاولاعنم

.م1904ناوج/ه1322لوألاعيبرةصاقنلاو
:رداصملا

.147150؛بازميبخيرات:فسويديعسجاحلا.

باجحلا

(مالكلاملعةديقع)
سیلوههَقْلَحهارينانعلجوزعهعانتماعميىلاعتهللاقحيثباجحلا

النکلفَقلَحهنعبُجحُيیلاعتهللافكسبباجحورتاساروهنوكعم
.مهنعبجتحا::لاقينأزوجي

ةروس)نوُبوُحُحَمْلذمومهرنعمهالکل:ىلاعتهلوقرسفیو
نبيلعنعيوُردقو.هتمحروهباوثنعنيعونمممنوكعمي.(15:نيففطلا
مهبجحيلزيمل»ىلاعتهنأكلذيفامهنعهللايضرسابعنباووبلاطيأ

َ.*

:رداصملا

.185/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.
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.و74/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

080«روتلا:زيزعادبعيييمثلا.

.30/1‹عرفلاولصألالماش.117/16ءريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.52‹غمادلا1:دمحأيليلخلا.

.54-53‹(نوقرم)‹نيدلالوصأيفتارضاحم:ىفطصميفيرش.

.859مقر‹231/3ةغللايفرظنلايف[19]باب«حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

ةبحجحللا

(رئازجلا/بازمءةيعامتجامظن‹؛نارمعءةراضح)

ةبجحلابتيّمسورئازحلافبازعبسارعألاةماقإلاساسأزّهحتةريبكراد
اسورداهيفىقلتي«سرعلامايأةليطةيمويلاهلامعأةلوازمنعاهيفسيرعلاباجتحال
ةبجحللایمستو.هيابحأوهبراقأنمِناهتلالبقتسيوةرسألاةئشنتوةيجوزلاةايحلاق

.ةنيعمةريشعىلإاههاستنال"تريشعتنأتاد"ةيبازملابوأةريشعلارادبكلذك
يفلتمتتىرخأماهمايلاحموقتامهِإف«سارعألاةماقإيفاهرودنعالضفو

.ةيضايرو«ةيعامتجاوءةيملعوةيفاقتةطشنأةماقإ

:رداصملا

مجعملاةنح.

Merghoub Belhadj: Développement politique, 154. .

_ ججح

ةجحلا
(هقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)

ىلعناسنإلاهبلدتسياميهاحالطصاو؛نهذلايفعملاهبتبثام:ةغل
.هيلعوأهلنوکتدقو‹؛همصخ
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:َنأياميفةّيضابإلادنعرصحتتو

كلذو.لقعلاونهذلايفحدقتتوءلابلايفرطخيابموقت:لقعلاةّجح=

 .تاروظنملانماههبشياموأتاعومسللابالإموقتال:عمسلاةّمح

.ةجحةلالد

:رداصملا

.62‹59/1‹ربتعما:يمدكلا.

.236‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يقوسلا.

.91ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.3مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخللا.

.4ءدارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.146-147«رمعمیحیيلعخيشلا:مساقجاجابخيشلا.

.130-133ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

جحجح

(جحءهقف)
.ةلماكلاةّجحلالباقتيهوقّمركملاةكمنماحلاامرحيةجحيه

رذعتوُءةكرتلاثلثاهنعرصقوةجحمبتيللاىصوأنإةجحلاهذهزوحبو

لٹم«قيرطبرقأنمىدؤتف«بابسألانمببسلةجحلاهذهلبقينمدوجو
نميصوملانعجحينمجرخينألصألانأل.اهسفنةكموأةنيدملاوأةدج
نمجحلانكمنإف.هيفيلصيناكيذلادجسلملانموأ«هتیبنمامإ؛هدلب

.ةيكملاةجحلاىلإاجليهنإفتيملادلب
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نمجحغولبنعهتقفنتزجعوةجحبىصوأنمنألينلاحرشيفءاج

.هنمجحیلفغلبتثيحنمةكمنمبيرقدلبلرظُنهدلب
:رداصملا

.4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.529/2؛314/1‹ىواتف:ميهاربإضويب.

.83/4‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ججح

يباحصلالوقةيجح

يباحصلالوقةيجح/بحص:رظني

جحجح

ةجحلامايق
(هقفلالوصأريسفتمالكلاملع.ةديقع)

ةيلوؤسملاتوبوأ«نيدلانمءيشبةفرعملامدعيفرذعلاطوقسوه
.هبلهجايفتاعبتلابترتو

لیلدنمهيفدبالفكلذىوسامو«ىلاعتهللادوجوكاردإيفلقعلابةّجحلاموقت
:ىلاعتهلوقلءةيعرشلالامعألاو«ىرخألانيدلاناكرأو«ىاعتهتافص:لثميعم

15٠ةعارسالاةروس)هالوُسَّرلىخيدعماكامو

اذهيفو«لقعلادرحباهيفيفكيهللاةّمحنأىلإبهذينمءاملعلانم
ىلعتمزلدقو؛لسرلاوبتكلاهدابعىلعهللاةّجحنإ»:نيروغبتلوقي

یلعناکنمو؛عامسبفیدهىلعناکنمفعامریغبوعامسبنيغلابا
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عمسيملنِإوللالضفبفعمسنإعمسيملوأعمسهيلعتماقةلالض

.«هللالدعبف

:رداصملا

.121‹120/1‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.59/162‹ربتعملا:يمدكلا.

.8/3؛288/1ىايضلا:يتوعلا.

.236‹(خم)«تالاؤسلا:يقوسلا.

.399‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.161-160/2«فاصتإلاولدعلا.254‹229/3236؛36‹9/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.(ةتسيبأةيشاح)24/1‹(ىسوم.ح.حت)؛مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.45(يشكيودسلاةيشاحمامتإ)«تانايدلانتمىلعةيشاح:فسوييصل.

.313/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

عضولاعماج.ظ241«(خم)لمعلايعاد.383‹382‹379/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.30‹صلاخلابهذلا.2‹(خم)نیروغبتلوصأحرش.66‹8‹(خم)ةيشاحلاو

.9799‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.3مالسإلاناكرأعماج:فيسيصورخلا.

.4797فملسمةرسأرمس:ىیييلعرمعم.

.33‹14تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.104‹102‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.274275ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.133-138َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.97-6؛يبعصللاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

حجح

ةححللايذعساتلافقو

(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني
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ةرجحلا

رئازجلا/بازم‹؛نامُغنارمعءةراضح)

‹باوبأوراوسأاهبطيحتيلاو«نيينامعلادنعءاهضعبلوحةفتللاتويبلا

.نوصحلاكيهف

يازماتيبلايفيرامعمءاضفيهوء"تّرْحُحْلَأبازميفقلعنةرحُماو
.هضارغأاهيفعدوتسيتيبلابربةصاخةفرغنعةرابع

قوسيٿنوکتامةداعتارجحبازمىرقيفتالئاعلاضعبلكلذكو

.ةرسألانوؤشلوادتلةدلبلا

:رداصملا

.74/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

ٹثدح

(ثيدحءهقف)

ثاحلا

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

هرفيهدوجوطبترم«دوجولازئاجوهفنكيمنأدعبءيشلانوك
.ةئدحمتاقولخملالكفءاذهىلعو«ثدحمىلإهراقتفاببسب
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ىلعلديثدحللانألهلادوجوىلعلالدتسالاففظويثدحلاو

.لجورعهللاوهو؛ثدحلا

o 7 Yoo ^ . عڭڭ1

4ثدحممهبرنمرکذنممهيتايامل:ىلاعتهلوقةّيضابإلاروهمجرسف
وم

.قولخمنآرقلانأىلعلالدتساللروكذملاێعلاب‹2:ءايبنألاةروس)

:رداصملا

.49‹23/1«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و42/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.112/1‹(خم)«قداصلاثحبلا.37‹قئاقحلا:يداربلا.

.51ءرونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.367/14؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.147ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.356/1‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

ثدح

انثدحوينثدح

(ثیدحءهقف)
؛ێعملاثيحنمءانثدحويثدح:نيباقرفكانهنأثيدحلاءاملعضعبىري

كلذبهصخوأسلجميفهيوارنمثيدحلاعميوارلانأعم.(يثدح)ىلوألاف
نمعمجيفوهوثيدحلاكلذبهئدحيوارلاناٰيعت(انندح)يناثلاو.ثيدحلا

ركذاذإالإ«نيترابعلانيبقرفدجويالهنأنورخآءاملعىريامنيب.نيرضاحلا
نإو»:لوقيثيحِنالجراولامهنموةمدختسللاةرابعلاهبققدياميوارلا
ربختنُأوهنعثدحتنأوهنمىورينأزوجيفمكثدحفسانلانمالميفتنك
.«نربخأوللاقولیورویندح:لوقتفهنع

:رداصملا

.157/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.
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نسحلاثيدحلا

نسحلاثيدحلا/نسح:رظني

ثدح

روهشللاثيدحللا

روهشملاثيدحلا/رهش:رظني

ثدح

لضعملاثيدحلا

لضعملاثيدحلا/لضع:رظني

ٹثدح

عطقنملاثيدحلا

عطقنملاثيدحلا/عطق:رظني

_ ثدح

ثدحلا

(هقفمالكلاملعةديقع)
يفاعادتباناكأءاوسهللالامهللانيديفلعافلاوهنيدلايفثدحما

.الالحتساواءاکاھتناءاهنمبتيملةيصعماباكتراوُنمسیلامهللانيد

:ٹثدحماماكحأنمو
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.ملاظملادروةبوتلابوجو-
:رداصملا

.155/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.365/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.364‹363«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.73-74هةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج.

دلح

دادحالا

(حاكنهقفر
ةدماهانعميفاموةنيزلانماهجوزاهنعقوتملاةأرملاعانتماوهدادحإلا

.ةدعلا

نمۇؤُئةرماللحال»:لاقفةأرملادادحإلالجأفلوسرلالعجدقوا
ةرجوزىلعالإلاثالثقٴوفتّيمىلعحتنأرخآلاموياهللا

:*«رْشَحَورش
قحجحبءافوللو«محرلاءاربتساليهوعملاةلوقعمةدعلانأىلعروهمجلا

مأتناكةريغص؛اهجوزيفوتاذإةجوزلاىلعةبجاويهو.هتومدعبجوزلا
.لخديملوأاهبلخدِءاوسقةيباتكوأةملسم«ةريبك

ملولوجوزلااهيفتاميلاةظحللاسفنيفادبيدادحإلانأححجرألاو
نوكتةدعللةررقملاةدملاءاهتنادعبهتوعيتملعولوةملاعكلذبةأرملانكت
.ةدعنماهيلعامتدأدق
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ةنيزلانم:ثالثنمعنمتاأالإىاسنلانماهريغلحايامةّدحمللحاييو

دقامحصيالو.اهريغكيهفماكحألارئاسام.اهتيبريغيفتيبلاو«بيطلاو

.اهريغوةارملاييرظنلامدعوُءفظتتلانععانتمالانمضعبلاهعدتس

اهجوزاهنعىفوتملانيزتتالنأدادحإلاماكحأنمشيفطابطقلاركذو

نهدبطشتمتالوبيطتتالواساحنولوالاخلحخوأاراوسالوامتاحسبلتالو

.فالخًداوسلااهسبليفو«؛كلذىلعرينوءانحبالوبيطم

اراشهحسمتواليلازاجاهنيعيفضرمللاحتكاللاهنعقوتاتحاتحانإو

.**«راَهّلابهيحسُماَوليلاىفهيلَعُجا»هللالوُسَرالاقةَمَلَسماثیدح

ء؛كانهتيبلاوءاهجوزيعناهغلبثيحنيكسلاةافولانمةدتعملاىلعو

ىلإسانلاراشتناتقونمءاهبحاوصبسانئتسالاعمءاهتجاحلالإجرختالو

.مهئودهتقو

مثكلذىلعاقفاوتوثدحنإوءاحيرصتاهتبطخدحألزوجيالةدحماو

تسمورحو«ءامهنيبقّرفوءامهحاكنىلعةماقإلااملزحتملةدعلادعباجوزت
.ادبأهيلع

اهنبعتنألبّيطُتاهنإفةدتعملاتيفوتاذإوءةدعلاءاهتنابدادحاإلايهتني

.مرحلاىلعساقتالوءاهمتافوبىهتناةدعلاب

جوزللابيغرتبيطتلاونيزتلابرمؤتلب«يعجرقالطنمةأرملاًدحتالو

.هنمدبالاالإاهتيبنمجرختالنكلءةعجارملايث

مهضعبكرتو.اهيلعدادحإلابوجوبمهضعبلاقف«يعجرلاريغيياوفلتخاو
فالخبهسفنليماحلاوهاهجوزنأل»ةدعلايفتماداماهجوزلاهدادحإرمأ

.«كلذنعهتجوزتعنمف«هتجوزيفهتمرحوهبسننعهليماحمالف«تيللا

.ةنيزلاوبيطلارمأيفرايخلاالنأىلإيليلخلادمحأبهذو
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امكلايلثالثالإاهجوزريغتيمىلعانزحةنيزلاكرتةأرملللحيالو
ةنيزلاكرتازوجيالهنأىلعليلدهيفو»:شيفطابطقلالاقو«ثيدحلاي

.«هوحنوقالطللانزح

ءاقافتاةافوللحتاهمِإفةدعلايفيهوايعجراقالطةقلطملاجوزتاماذإ

.اهيلعدادحإالنأححجارلاوروكذملافالخلااهيففىربكةنونيبنئابلاامأ

عنتموءاهدادحإبرثكألالاقفهتومبمكحاذإدوقفملاةجوزيفاوفلتخاو

.ققحتيملهتومنألضعبلا

:رداصملا

.190‹139/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.436/7‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.392-39‹389‹385‹382‹374/2-376‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

145/2ةدعْلاوداّدحلا[29]باب‹قالطلاباتك‹حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا٥

.1221مقر430/1ءاهجوزةأرملادحبابنئانحجلاباتك:يراخبلا.536مقر

.1252مقر‹600/2تادحاإلايفءاجامباب«قالطلاباتك:ًاطوملا*.

دلح

دحلا

(تايانج‹هقف)
ءلالحلاليلحتو«مارحلاميرحتنمهللاهّدحامدودحلاو.عنملا:ةغلدحلا

.هنعینامكرتوهبرمأاملعفو
ىلعارجزتعرشءةردقمتابوقعىلعدودحلاقلطتحالطصألايو

مهتيانجتتبثاذإاهيقحتسمىلعدودحلامامإلاميقيو.ةنيعمرئابکارتقا

.ةهبشالوكلذيفرذعمحلنكيملو
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نمقيرفدنعسايقلابتبثتالوءةنسلاوباتكلانمصنلابةتباثدودحلاو

نودماكحألانمالابسايقللةّيضابإلاددحيملامنيبءةيفنحلامهنموىاهقفلا
؛سايقلااورْجأفةيدعتمهتلعنوكوليلعتللمكحلاةيحالصباوفتكاو.لاحب

تالاحبديدحتلوحةيفنحلاوروهمحجلانيبماقيذلالدحلايفاولخديملو

تادابعلايفسايقلازاوجيفروهمحللاعماقفتممهفقومناكنإو.سايقلا

.اضيأتارافكلاودودحلايفو«تالماعملاو

الومامإلاىلإتابوقعلاودودحلانأبهاذملارئاسكةّيضابإلاىريو

اهتماقإىلعًارتجانإوءاهالوتينأدحألنكيملمامإلامدعنإف«هريغاهميقي

.ةنتفنوكتاليحرّزعمامإلادوجوعممامإلاريغ

اموهو‹نيملسملاناطلسفعضلاحيفريزاعتلاةماقإةّيضابإلازيجيامك

هيلعردقامةماقإزاجأنممهنمو.نامتكلاوأعافدلاةمامإبهيلعاوحلطصا

.مجرلاولتقلاةبوقعالإلاحلاهذهيفدودحلانم
ًاجتلانإو«هتلعفنمبتيملامدحهمزلنمةعطاقمبوجونوريامك

؛هيلعماقیفجرخيیحیوؤيالومعطيالوسلاجيالوعيايالفمرحلاىلإ
.هيفهيلعميقُأهيفهثدحأنمو

ءاي«نامضلاالوةلامحلاالوةلاوحلااهيفحصيالفةيصخشتابوقعدودحلاو

.(38:محنلاةروس)ىررزوةرزاورزالالفومالسإلايفةبوقعلاةيصخشىلع
؛لاجرةعبرأهيفدهشيفانزلايفل‹نانيمأنالجردودحلايفدهشيو

نورخآلاقوءاقلطمزوحجتالضعبلالاقف؛اهيفءاسنلاةداهشيففلتخاو

.لاكنلاوريزعتلاوبيدأتلالمشيامدودحلابقحليو.انزلاريغيفزوحت
ريغبالخلجرلانأىلعناتأرماتدهشنإو»:لينلاحرشيفءاجو

ىلعباقعكلذنألبيدأتلامزللجرامهعمدهشوءةمهتوةبيرعمهتمرحت

.«انزلاىلعالةولخلا
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:رداصملا

.472/2525؛184/1«؛عماحجلا:ةكربنبا.

0116«كديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.425/9؛194‹88/6؛114/4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

دلح

نيدلادح

(مالكلاملع.ةديقع)

.هريغنعءيشلازييام:ةغلدحلا

لامعتساطبضىلعةلالدللنيدلاٌدححلطصمعيمجنبورمعلمعتسا
:يهرومةنالثيفاهرصحاهباعيتساليهستلو‹نيدلاتاهجعيمج

.ديحوتلاوهو«نيعةفرطهلهجسانلاعسيالامةفرعم-
.ضئارفلاعيمجوهوهكرتسانلاعسيالاملعف-

.يصاعملاعيمجوهوءهلعفسانلاعسيالامكرت-

:رداصملا

.29-30‹عضولا:ينوانجلا.

.49‹ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.49‹كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.193-194كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

برح

ةبارحلا

وَرام
همدمصعنممدلضرعتو؛ةكوشهوقوعامتجابقيرطلاعطق:ةبارحلا

.مهريغوديحوتلالهأنمهلاممصعنملامو
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نملكهيفلخديو«ضرألايفداسفلانلعأوليبسلافاحخأنمبراحلاو

.نينمآلاعيورتو«بغشلاةراثإو‹لقالقلاثادحإوءةنتفلاثادحإيفىعس

قرطنمدصارملايفنودعقينيذلامه»:هلوقبنيبراحخلايويسبلافرعو

.«لاومألاوءامدلامهنمنوبيصيف‹نيملسللا

ءاوسمحلىدصتيف؛مامإلاىلعنيبراحلاةلتاقمبوحجوةّيضابإلاىري

لحدنملکلتاقينأهيلعو.دونجونيطالسمحلتناكمأادارفأاوناكأ

.ةلتاقلانمىفعتفمهبرّرغنيذلاةماعلاالإءةنتفلايفمهعم

؛باطخلانحلبةبترمةيآلانألمرحبابسحفلتختةبوقعلانأضعبلاىريو

حالسلارهشأوسانلافاحخأنمف.شيفطابطقلاو؛حتفنبسورمعلصفامك

.ضرألانمىفنيوأرزعيوأناسللابمتشيهنإفالامذحخأيملوادحألتقيلنكل
نملكأولوفالخنمعطق؛اسفنلتقيملوالامذحخأوقيرطلاعطقنمو

وأانمؤم«ادبعوأارحءاسفنلتقنمو.ديلاهبعطقتيذلاباصنلانودلاومألا

مهیلعردقينألبقهعمنمووهباتنإو؛لتقلايفهعمكرتشانمووهلتق؛ايمذ
.هدحولتاقلالتقوءاهذخأنملاومألامّرغ

هيلعردقمث«سفنألاولاومألاباصأوكرشلالهأنمقيرطلاعطقنمو
امهنعردههيلعردقُينألبقابئاتكرشلالهأنمءاجنمو.بلصيهنإف

.هتبراحميفباصأ

هباصأاممهنمدحأنعردهيالوءةلبقلالهأنمدحأبلصيالو

ِ.هتبراحميٿ

مساهيلععقونمفرييختلاىلعبراحنلاةبوقعنأىلإضعبلابهذو
عيطقتو«بلصلاو؛لتقلانم؛ةيآلايفركذامعيمجبهيفريخممامإلافةبارحلا

.يفنلاوفالخنملجرألاويديألا
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مهسفنأىلعاونمأياليحاوبلطينأيفنلا:مهضعبلاقفيفنلايفاوفلتحا

هجوىلعنماوفنيوأاونجسينأ:نورحخآلاقو.نيملسلملانادلبنمِءيشي

لقنينأبيفنلانوكيو:ديزنبرباجمامإلالاقو.مهداسفنمؤيىحضرألا

.مالسإلارادنمجرخيالوكلبلإدلبنم
هريغهذفنيالمامإلاىلعفوقوموهلهمكحلااذهيفاضيأاوفلتخاو

لاقو.اوردقنإنامزلكيفهذافنإاعيمجسانللغئاسوأءدودحلارئاسك

.ماماللالإزوجيالهاوسامونامتكلاوروهظلايفزئاجلتقلا:مهضعب
:رداصملا

.206/2-207‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.504/2مماحلا:ةكربنبا.

.122/15؛614/14-616؛435/13‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.114/1‹رباجمامإلاهقف:ىييشوكب.

.205-206ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

ررخح

رحلاميلعتلا

رئازجلا/نالجراووبازمءةيوبرتمظن؛ةراضح)

رحلاميلعتلا/ملع:رظني

زرح

زرحلا

.ةداعناصُيوءيشلاهيفزرحييذلانيصحلاعضوملازرحلا
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ءاللافرح

.قودنصلاوقنازخلاوةبادلاو؛توناحلاوںرادلاک؟هسفنبررح:ناعونزرحلاو

.هلسراحدوجوبالإازرحدعيالف«قوسلاو‹كجسلملاك؛ظفاحلابزرحو

.ةحباعمورسعبالإهروستينأدحأردقيالامهنأبزرحلامهضعبًدحو

.ةلزتعملاضعبو‹ةيرهاظلل

نمف.ةغلةقرسلائعمنمذوخأمزرحلاطرشنإشيفطابطقلالاقو

زرحوا؛زرحريغنمذحخأنمىلععطقالو؛عطقهلثمزرحنملاماذحأ
ريغلاملانألءاهھجوزتیبنمةجوزو«‹هديسرادنممداخک.هلوخدهلنُ

:رداصملا

.474‹473/2؛عماحلا:ةكربنبا.

.793/14-794‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.65؛نيّلوصألادنعفرعلا:ديمحيفاحجلا.

_ زرح

نيدلازرح
(مالكلاملعءةديقع)

.هيفظفحُييذلاءاعولاوناكملا:ةغللايفزرحلا
ىلعةلالدللو؛باعيتسالاليهستلعيمجنبورمعهلمعتساحلطصموهو

نمةيالو:ةثالثنيدلازرح»:لوقيو«فوقولاوةءاربلاوةيالولاماكحأ
ليقواهلكيصاعملاكرتوارشهنمتملعنمةءاربولريخهنمتملع

ىلعظفحتامنازرحلاباهتيمستةبسانمو««هفرعتىّتحهفرعتالنميففوقولاب
.اگدحوواهنیدةمألاوناسنإلا
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.هظفحوهزرحدقفنيدلاىلعىلاونمنأىلإيخاَمشلابهذيو
:رداصملا

.30ء؛عضولا:ييوانجلا.

.48-49كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.48‹كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.190-192ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.117ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

فرح

ةعبسلافرحألا

(ريسفت‹نآرقلامولع
هللالوسرنعثيدعحلاءاجامك«نآرقلاابلزنهجوأةعبسلافرحألا

ةعىلعلرنآْرقلااذهنإ«و اماوراقفاكفاشاهلكفرحاعبس

فالتخاامنااهيناعمبرقأو«فرحألاهذهريسفتيففلتخاو.نمررسي
.ناثملاوأعبسلاتاغللاوأ«نآرقلاظافلأ

حيجرتنودءةعبسلافرحألاىعميفهجوأةعبرأةكربنباركذو
ياعماونيبواورثكأوعملااذهيفملعلالهأملكتدقو»:لاقم

هيفلاقدقلکومهراثآيففورعموهوحيحصلاجاجتحالابموق
.«هزاوجلمتحياع

اممباطخلامهفيفةدراولاتالامتحالادحأتاءارقلاينالجراولالعجو

هلوقنعيفرحلللثموءاماطخيفهلمعتستوبرعلاهفرعت
هُجولْمُكُمعْطْنامااريسأواًميتييواًنيكنسمهّبُخ'ىلَعماعنوُمعطول
عابحىلعيأو8:ناسنإلاةروس)«اًروُكُشالوِءآرَجمكنمديرل
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ماعطلابحىلع:لاقمهضعبو«نيكسملابحىلع:مهضعبلاقولجو

.هسفنىلعهبهرناف

.امياطخيفاهلمعتستوبرعلااهفرعتتالامتحالاهذهو
كردياليذلاهباشتملانمةعبسلافرحألاشيفطابطقلالعجامنيب

.هنميقيقحلادصقللا

:رداصملا

.76/1؛عماحلا:ةكربنبا.

.24/2«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.47/1عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

:يراخبلا.14مقر‹10/1ءنآرقلاركذيف[3]بابحيحصلاعماحلا:بيبحنبعييرلا*.
.7111مقر06«نآرقلانمرسيتاماوؤرقافىاعتهللالوقباب«ديحوتلاباتك

مرح
مارحإلا

(جحءهقف)

_.ةصوصخمتامرحيفلوخدلامارحإلا

مرحللاو.ةرمعلاوأجحلاكسنلوخدىلعةينلادقع:جحلايفمارحإلاو

.مارحاإلاهسفنىلعدقعنم

.نيطيخمريغءامهسبليملنيليسغوأنيديدجنيبوُثسبلبمارحإلامتيو

نسعوهيلعمدالفهرهشأيفاهمتأوجحلارهشأريغيفةرمعبمرحأنمو

يفةرمعلانأل؛قلحلاالإهرهشأيفاهنمكرديملولومدهيلع:ديزنبرباح

.ةعتمجحلارهشأ
؛ححارسلاىلعةرمعىلإهححلوحتجحلارهشأريغيفجلابمرحأنمو

.همارحإلطبيليقو
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نماهيلإنودفينيذلاجاجحللةدجنممارحإلازاوجبضويبميهاربإىف
لوقلانألوةفورعملاتيقاوملانميأبنوريالمههألةرئاطلاببرغملا

مقيملاموهوءتاقيملالبقمارحإلاباجيإامإيضتقيةرئاطلايفمارحإلاب

مارحاإلابلوقلاوأ«جرحلاوةقشمللجاحلاضيرعتنمهيفامعمليلدهيلع
لهيداكيالفءةرئاطلاةعرسلارظنهطبضرسعتياذهوتاقيملاةاذاحمدنع

نوربتعيةرئاطلابنودفاولافكلذلو.تاقيملازواجييحةرمعلاوأجحلاب

.اهلهُامرحيثيحنمنومرحيةدجلهأك

ريطيراطمرخآنممرحيةرئاطلابجحلاىلإرفاسملانأىلإيليلخلادمحأبهذو

ناکمةفرعمنمنكمتنإو.مارحإريغىلعوهوتاقيملازواجياليحءاطايتحاهنم

.تاقيملازواجتيالأهيلعنكلجرحالفهنممرحأوةرئاطلايفوهوتاقيمل

ريغلةكمهلوخدرركتنمىلعمارحإلابوجومدعبهذملايفحجارلاو
.ةرمعوأجح

نكمأاذإ«هزاوجةّيضابإلادنعهبلومعملاف«مارحإلالبقبيطتلاامُأ

تييطامنأاهنعهللايضرةشئاعنعدرواءةلدألانيباعمجكلذولسغ
.*لستغامثعادولاةجحبةفيلحلايذبهتيبمةليلههيبلا

لاوزليفكتةدممارحإلالبقبيطلابانتجاشيفطابطقلابحتساو
.هلسغيملمثمارحالالبقبيطتلادصقنمىلعمدلابحجوأو.هحر

:رداصملا

.84‹60/4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.315/1327-324‹ىواتف:ميهاریإضويب٠

.364‹363‹361/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.198/1‹يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلکب.

.267مقر‹105/1«بيطلارثايقبولستغامثبيطتنمباب؛لسغلاباتك:يراخبلا*.
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مرح
ةالصللمارحالا

(ةالصقفا

."ربكأهللا"اهظفلومارحإلاةريبكتبنوكيوءةالصلاةمرحيفلوخدلاةينوه
ءةالصلاتادسفمنمازئاحجناکاماھمرحيهنأمارحالاةريبكتتیمسو

.لاعفأوأمالكنم

:قيبلالاقامكءةالصلاحاتفماُمَألحاتتفالاةريبكتىمستامك

."«ريبكتلاةالصلاحاتفم»

ابوٹسمنأكزوجيالاباهأدتبانمفةالصلاضورفنمضرفيهو

.هتالصتدسفاسحب

.اهانعموأاهريسفتبالوءةيبرعلاريغبمارحالاةريبكتئزحتالهنأحجارلاو
وأ‹"مظعأهللا"ئزجي:شيفطابطقلالاقو.يلاطيحجلاوةكربنبايأروهو
هيلإوءةمظعلاىلعةلالدلافصنوهامڅكلذونو"رعهللا"وأ"لجأهللا"

.ةفينحوبأبهذ

.مارحإلالبقنوكيهيجوتلانأيمرضحلاصنو
:رداصملا

.73‹(يناهبنلا.حت)ءةنودملا:ينياسارخلامئاغوبُأ.

.74‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.481/1‹(5ط)حاضيإلا:يخامشلا.

.84‹60/4‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
«مومأملافارصنابمامإلافارصنانوكينأب€۱نمباب:ىربكلاننسلا:يقهيبلا*

اهُمرْحَتووُةالّصلاحاق:نيئدحلادنعرهشألاةياورلاو8ر192/2

ملاحاتفمنا `.3مقر6/1نوهطلاةالصلا
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مرح

ةجوزلاجرحت
(حاكنءهقف)

نامعيفميرحتلاحلطصمجردومارحيلعتنأ:هتجوزلجوزلالوق
.«هنیدیرتجوزيألنيلحتويلعنيمرحت»:ةغيصب

اهليلحتبةرموفلالحأاممرحتبةرم؛ةفعاضمةريبكعملااذهبميرحتلاو

.ةيعرشةدعبالإلحتالذإللاهيلعاهمرحنل
.ةرمقلاطيهفقالطلادصقنإف؛هلئاقدصقبسحىلعهمکحو

.ثالثلابهبتنابىربكلاةنونيبلادصقنإو

.اهئطولبقهترافكهيلعفراهظلادصقنإو

.نيعيةرافكهيلعونيميلامكحهمكحفدصقهلنكيملنإو

ةداضملالحلاميرحتوأمارحلاليلحتنألةظلغمةرافكهيلعضعبلالاقو

.ةريبكوعرشلارمأل
:رداصملا

.288/4‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.250-249/2«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

مرح
مارحلا

(هقفلالوصأ)
یلعباثیاموأ«باقعهلعفيفوباوثهکرتيٿام»هنُأبيالجراولاهفرع

.«هلعفىلعبقاعیوهکرت

بلطبنرققااممارحلانأيخامشلاردبلاويداربلاوةكربنباركذو
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.«يلجسايقوأعامجإوأصنهلوانتعنماممارحلا»:يملاسلالاقو

امو«؛يعطقليلدبتبثابمارحلانوصخيةّيضابإلانأيملاسلامالكديفيو

رمحلاموحلميرحتلثمميرحتةهاركاهوركمهنومسيْيظلاليلدلابتبث
.ةيداحآثيداحأبتباثلاةيلهألا

نأنييلوصألاروهمجىريامنيبءةيفنحلافقوعهيبشاذهةّيضابإلافقومو
.اينظمأناكايعطقيعرشلاليلدلابتبثاممارحلا

ءىرخألانمةمرحدشأاهضعبف«بتارممارحلانأبيخامشلاردبلاىريو

ةالصلاك«ضعبنمبجوأيرابلاةفرعمكتابجاولاضعبو»:لاقثيح

.«سقفتامرحلااذكوءالثم

.ةريغصهنأىلعليلدلاموقييحةريبكهنأمارحلايفلصألاو
:رداصملا

.318/2-320‹عماحلا:ةكربنيا.

101؛عضولا:ييوانجلا.

.30/1فاصنإلاولدعلا:ينيالجراولا.

ظ181/1‹(خم)‹؛قداصلاثحبلا:يداربلا.

.حت):فاصنتإلاولدعلارصتخمحرش.94كيحوتلاةمّدقمحرشدمجيخامشلا.

.295‹(يجاويتلا

.102/9؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

48-269«لوقعلاراونأقراشم.217/2223؛سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.588-594ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

__مرح
لوهجلامارحلا

(هقفلالوصأ)
ىاملعلاهزيميالامانباحصأدنعلوهجلامارحلادحو»:هلوقبيداربلاهفرع

.«يحوبالإفرعيالوملاعدنعهتفرعمدجوتالو
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وهاميرديالوهلام.هطلخأوامارحالامبستكاهدجنأملعلجربهللثمو

نمجرخينأةيلعبجيالهنأهمكحف«كلاملالوهحجبنيعلالوهجبردقلالوهجبوهف
لبءالوهجبامارحهلاميفنألجأنمهقوقحهنعطقستالوهبنتجينأالوهلام

.كلاملابوةيمكلابملعلامدعونيعتلاوزرفلامدعللالحلامكحرهاظلايفهيلعمكحي

.الوھجبامارحهيفنالافرصالالحیمسیالنکل
اذهنألهجكءةفصلالوهجبامإةئالثلوهجلامارحلانأبطقلاركذو

ناويحلااذهنأورمعئاملااذهنألهجكءنيعلالوهجبامإوءةتيمنممحللا

.ريزنخلاورمخلاميرحتلهجكءميرحتلالوهجبامإو«ريزنخ
الو.هملعهللاانفلكيمليذلا«بيغلانمهنألءةفصلالوهحجبيثرذعيو

لبقءيشىلعمادقإلازوجيالذإ؛مرحتلالوهحبونيعلالوهجبيفرذع
لبمرحتلالوهجبلعافرفكبنومكحيالةقراشملاضعبنأريغ.ملعلا
.نيعلالوهحبيفرذعلاىلإيمرضحلاقاحسإوبأبهذو.هنايصعب

.«امارحهيفنُأبملعيملولاميفناكاذإمارحلادارملالب»:هلوقبيداربلابقعتو

مارحهللادنعوهاملوهجملامارحلابدارملانأنمهريغويييمثلاهيلإبهذاموهو
.هزیمالنکلهنمملعىلعلامايفطولخممارحوهامالهيفناسنإللملعالو

:رداصملا

.5‹(يمانلا.حت)‹؛فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.79/17-82؛528/6‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

مرح

مرحلا
(نارمعقفةراضح)

.قحلاهبقلعتييذلالصألابسحرغصتوربكتةفاسملاهذهوماعرخالاو
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مسرحوء‹قيرطلامرحوةنيدملامرحو‹يداولامرح:اهنم؛عاوناميرحلاو

مرحورثكبلامرحو«رحبلامسرحو‹طئاحللامسرحوءةيقاسلامرحوء‹نيعلا

.ةربقملامسرحوةلختنلامسرحو‹ةرجشلامرحورادلا

نوصىلعاصرحءةغلابةيانعمرحلاماكحأبةيضابإلاءاهقفتعادقلو

.سانلابرارضالامدعوةماعلاعفانملاميسقتفلدعلاو؛تاروعلارتسو‹؛تامرحللا

ءاسنللوةرسأللصوصخللاناكملاهبدصقیورخآعم.مرحلادریو

.بناجألالاجرلاهيلإلخديالةصاخ
.هدوفنوهمکحلاحناطلسلامسرحو

:رداصملا

.533-549«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاويأ.

.433/19؛540‹433/14؛294/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

443-456‹430‹426‹ماظنلارهوج:نيدلارونيلاسلا.

.هلک‹هماكحأوميرحلا:ناَسحيمايرلا.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.

.ةظحالم:دمجحأةكبوأ.

Benkari Naima: La formation des villes du M'Zab, 5, 40. .

مرح

راجشألاميرح
(ةعارز؛تارمعءةراضح)

كلذلثمرجشلاقورعلوءةرجشلالوحةتسوأعرذأةسمخبرّدقيميرح
.رهظتملمترهظِءاوس

:رداصملا

.513518«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.
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مرح

رئبلاميرح
(يرمظن؛نارمع؛ةراضح)

.ةرضملاءردلميرحوءعافتناللالحمنوكيميرح:ناعيرحامه

ء؛قيرطلاىلإنيئضوتملاونيقتسملانمةبوطرلالصتالاميردقيقيرطلانعاهعرح

.اقلطماهقمعردقباهعيرحردقي:ليقو.عرذأةثالثعرزلانعاهيرحو

اموةثيدحوةعيدق:هجوأةئالُثىلعرئبلامرحيئاطسرفلاسابعلاوبأنيبيو

.اهتنادحنماهمدقفرعيال

«بناجلکنمهلبسحُياهميرحواعارذنوعبرأاهكرحفةعيدقلااًمأ-

.اهسفنرئبلانوبسحيالوبناجلكنماعارذنورشعلوقينممهنمو

اعارذنوعبرأ-يشاوملااهنميقستتناكاذإ-اهعيرحفةثيدحلاامأو

نوعبرأاهعرحفاهبناوجلكنميقستيشاوملاتناكنإو«يقسلاةيحاننم

نِٳ:لوقينممهنموءاعارذنورشع:لوقينممهنموءةيحانلكنماعارذ
.يقسلاتقويشاوملاهيففقتامرادقماهعيرح

.هلمرحالفاهتئادحنماهمدقفرعيالامامأ
َ:رداصملا

.536-537‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.9/17؛فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.394ج/2جم‹ماظنلارهوج:نيدلارونيلاسلا.

.95-88‹هماكحأومرحلا:ناسحيمايرلا.

مرح

رحبلامرح
(ةيرحبةحالم‹نارمعءةراضح)

نمبسحیو«نوعبرأ:ليقو«ناتئم:ليقو؛عارذةئامسمهرادقممرح
.هلدمىصقأدنعيأًالتمااذإەۋامغلبيثيح
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المأمملضرألاتناكءاوسرحبلاباحصأرحبلامرحنارمعنمعنميو

دارأنملوعنعو.رحبلاباحصألنوکياملثممیرحلانميسارملابحاصلتبنو

.المامغضرألاتناكأءاوسمهعفانمعنمتومهقيرطعطقتو.مهاسرمةرامع
:رداصملا

.538-539«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.8‹7/17فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.5/13-6‹نيبلاطلاجهنم:يصقشلا.

.102‹هماكحأوميرحلا:ناسحيمايرلا.

مرح

طئاحلامرح

(نارمعةراضح)

سايقمةبصقلا)«رخآبناجباطئاحبينأدارأنملءةبصقهرادقممرح

هيفراموأديلاهيفرعبامرادقمرخآلوقفو‹(م3.696=عرذأ6هلوط

بهذوءعرذأةئالثناطيحلامرحيفلوقينممهنموهحلصينأدارأنم

.ةسمخبلوقلاىلإمهضعب

ءةعارزلاولسفلاوءامللرادحلانعحسفُيهنأهيفتدرويلاماكحألانمو
هسعيامردقبرادحلانعحسفيواهيلعةرضمالهنألودعلاىريامردقب

هرادجباهلصأرضأنإفءاهبحاصريغضرأيفرجشلالصألخدنإو.ءالا

.هرسکیالوهکرحیالوهرضيالیحعطق
:رداصملا

.539540‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.189/17-190فصلا:دمحأيدنكلا.
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ءاحلافرح

مرح

ةيقاسلامرح

(يرمظن؛نارمعءةراضح)

حرطمليقوءةبراغملادنعبناجلكنمعرذأةئالثهرادقممرح

اهزاجبواهبيثكنماهعفانمعيمحلهيلإجاتحياماهعيرحليقوءاهبيثكبارت
.كلذهبشأامو

ملنإو«مولعمميرحالوةرامعاهيلعنكيملنإةئيدحلاكةميدقلاةيقاسلاو
بسحيوءاملازابنمالإاهعرحلبسحيالفءاملازاجبالإاهبحاصلنكي
.اهروسحجبسحيالفاهزاحبوةيقاسلاهلنمامأوميرحلايفاهروسج

مهدنعمسقتيهف‹ليصفتهيففةقراشملاحالطصايفةيقاسلامرحامأو

امنإوميرحلاديدحتيفريبكرْثأهلسيلميسقتلااذهو.نالمحوزئاجودئاقىلإ

زئاحاةيقاسلاميرحف.عورفنماهنععرفتيامواهتعسنيبقيرفتللئشانوه
ناعارذليقوعارذ(ليختلا)لاومألايفةيقاسلامرحوءعارذليقوناعارذ

الامرادقملحجرضرأييفةيقاسلاميرحو«‹جالفألاقرتفمدعباهيرحليقو

.اهجارتحرطمواهئام.رضي

عونبسحاقيضوةعسدرطيويقاوسلافالتخابمرحلاعونفلتخي
.ةيقاسلاريغةيقاسلاميرحو.جلفلاوأةيقاسلا

:رداصملا

.535‹534‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاويأ.

.11/17فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.99-100‹هماكحأومرحلا:ناسحيمايرلا.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.
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احلافرح

مرح

قيرطلاميرح
(نارمعةراضح)

وهقيرطلاميرحليقوءامنافصفالتخاىلع«ءاهسفنبرحيهقيرطلا

.اهيبناجىلعاهنعدئازلاعضوللا

كلذيفرداصملاتبهذوءةجاحلابسحتردقدّقف‹ءاهسفنقيرطلاامأ

:لثمةديدعتاعيرفتىلإ
.عرذأةنالث:ةلاجرلاقيرط-

.ةتسليقوعرذأةسم:ةباطحلاوةياقسلاقيرط-

.عرذأةعبس:اهوحنوريمحلاولاغبلاوليخلاقيرط-
.اعارذةرشعاتننا:اهقوفلمحتامفالتخاىلعلامحجلاقيرط-

.اعارذنورشعوةعبرأ:لماحلاوزئاوحلاقيرط-
.اعارذنوعبرأ:جاجحلالفاوقويشاوملاقيرط-

.رداصملاهددحتملفقيرطلانعدئازلاعضوملايرحامأ

:رداصملا

.533«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.79/1؛لينلاحرش:بطقلاشّْيفطا.

.3/96ج/2جمماظنلارهوج:نيدلارونيلاسلا.

.86-87‹هماكحأوميرحلا:ناسحيمايرلا.

_مرح

نويعلامرح

(يرمظن؛نارمعءةراضح)
نيعوءةثيدحنيعوءةعيدقنيع:هجوأةئالثىلعوهوىاملانويعبصتخي

.اهتئادحوأاهمدقفرعيال
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احلافرح

.اعارذنوعبرأهنأىرينممهنمو‹عارذةئامردقبميرحةعيدقلل-

‹نيرشعوةسمخبهردقينممهنموءاعارذنوعبرأوهومرحةثيدحللو-

يهواهلكتارامعلاميرحاهيرحليقوءاعارذنيرشعبهردقينممهنمو
.ميرحاسیللیقو؛عرذأةسمخ

مهنموءةثيدحلاليبساهليبسفءةثيدحمأةعيدقأااحفرعياليلانيعلاو

.ةكيدقلامكحاهمكحلعجينم

هنملوزياليذلاعضوملانماهعيرحبسحيو«نيعلاريغنيعلاميرح
ءاوسهيلعاهوكردأامىلإكلذيفرظنيوءةرامعلاىلإهنايرجتقويفاهؤام

اهعرحلوزالفاهؤامراغنِإو«ءاهرادقمفتصقنوأتدادزا
:رداصملا

.536‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

مرح

لزانلاوىرقلامرح
(نارمعةراضح)

لإبنابءيشثادحإدارنماهباحصأعنميالومرحافسيلفمدعتممرح

.اهلكمقرامعيفمهبرضياموأ؛كلذروءاماوىعرملاىلإمهتازاجَمبرضيام
عراوشلاولزانملاناردجءانبيفةقيقدطباوضبازميداوفارعأيو

لحخادللاوذفاونلاوباوبألاوءاهئوضوسمشلاهاحتاةاعارموءاهنيبةلصافلا
؛ءانتبلادنعمسحوةقدبىعاريءررضلاوةعفنملابةقالعهلاملكو.ةماعب

.اميمرتمءاشنإءاعيلقماناکادیدج

ةسدنملاعدبأيذلاوه‹عراوشلاولزانمللميرحلانمعونلااذهو

.ةيبازملاةيرامعملا

.هقفلابتكيفةلصفمةيهقفماكحأعراوشلاولزانملامرحلو

- 260 -

 



ءاحلافرح

:رداصملا

.539«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.79/1ءليتلاحرش:بطقلاشّيفطا.

مرح

(تارمعةراضح)

هردقنممهنموءاعارذنوعبرأهردقةروسملاةيرقلامرحيأرصقلامرح

؛معرحهلسیلصاخلارصقلاو.ميرحهلسیلهنآیرینممهنمو‹نيرشعب
.هبناجبرصقثادحإرصقلاباحصأعنمميرحلااذهنمضرغلاو

نودرصقطئاح)لیصفءانباودارأاذإرصقلهأىلعنيعتيهنأهماكحأنمو

ثلثملكشىلعروسلاعمدماعتمرادح)ةدافرءانبوأقدنخرفحوأ«(رصقلاروس

.طئاحلاكلذيفمهماهسردقىلعهونينأ(رايحنالاوأناليملانمهظفحب

يفيوتسيو.اقصتلمارصقوأاتيبرصقلابناجبثدحينأدارأنممعنعو

ءانبدارأنمىلععنملايرجيو.هجراخوأرصقلالخادىلإحتفييذلاكلذ
كلذيفثدحياملكو«تابنسرغوأرئبرفحوأرصقلانمبرقلابراد

.هريغوةعقبلاكلتبحاصكلذيفيوتسيو.اعارذنيعبرأنوداميفمرحلا

:رداصملا

.209539-210‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

مرح

ةنيدملاميرح
(نارمع.ةراضح)

نممهمو‹نيعبرأوُنيتئام.هردقينممهنمو‹عارذةئامسمخبردقيمرح

ثادحإةنيدملاباحصأعنمميرحلااذهنمضرغلاو.ميرحاسيلهنأىرب
.اهبناجبىرخأةنيدم
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ءالافرح

ىحرلالثم«هرضيامعيمجثدحيينأهّراجراحلاعنمهماكحأنمو

هيلإعمتحجتاملكوازارخوأارابنوكينأوأ«هبرقبانرفذختيوأةرصعملاو
هلثبتدقفنينسثالثثكمىحهعنعبملنإو.كلذيفهرضياممسائلا

وأهتادأىيحرلابحاصبصنىحهعنعيملنإلوقينممهنمو.كلذ

.كلذهلثبتدقف؛ةرصعملابحاص

ضرألابحاصىلعرادلابحاصلنإفءاهبحاصنذإبضرأيفارادبنمو
نمرادلابحاصناكنإف:اهلكعفانلاوقرطلانم«رادلاكلتهنعييفتستالام

نمناکنمكلذكوءهيشاومهيلإيوأتعضومثادحإهقحنمفيشاوملالهأ

عضيعضومثادحإهقحنمفارفاسمناكنإو.هريغوأرقبلاوأليإلاباحصأ
باحصأكلذك.هتلومحهيلإجاتحتاموهلوخدوهجورختقويفهلامحأهيف
.ةسانكلاوفتامرلايمروخبطللعضومءالؤطلعجيو.مهلكعئانصلا

:رداصملا

.539‹نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

مرح

دجسملاميرح
(نارمع؛ةراضح)

:نيينعمىلعٍنأيدجسملاميرح

ءزجرايناوأهمدهىلإيدؤيدقاممدجسملابررضلاعنملةيقاوةفاسم-1
.لاوقأةدعىلإهرادقميففلُكخادقو.هراًمعىلإةءاسإلاوأهنم

.نياثلاةرامعبلوألارضيلیلdیفرخآدجسمثادحإمنيياكمزيح2

دجسللاىلإبهذيمثءهتيبيفًاضوتيفنذؤملاناذألجرلاعمسيامردقهدودحو
.اًذدجسمهلاونيينأيجلاكلذلهألزاجكرديملنإفءةعامحلاعمةالصلاكرديف
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ءالافرح

:رداصملا

.253/2‹عماحلا:يراوحلاوبأ.

.30/37عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.10/17فّنصلملا:دمحأيدنکلا.

.149«رردلاكلس:يبايسلا.

.82dماكحأوميرحلا:ناسحيمايرلا.

مرح

ةربقملارح

(نارمعةراضح)

هددحدقوةربقملايشاوحيفكرتتيلاةحاسملايهوءاهدودحةمرحوه

.ريغالعرذأةئالثليقوةسمخهنأىلإنورخآبهذوءعرذأةعبسبضعبلا

عمنفديالفءادعاصفروبقةثالثتمضاذإالإمرحةربقمللنوكيالو

.نذإبالإنيربقلاوأربقلا
:رداصملا

.522«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.79/1؛ليتلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.83هماكحأوميرحلا:ناسحيمايرلا.

مرح

يداولامرح
(يرمظن؛نارمعةراضح)

نأهعرحفنایرخحلاريثكالحفناكنإليقوءاعارذنيعبرأبردقيميرح

- 263 -

 

 

 



احلافرح

هبکاسمدبمنمهلدعیو«هتاردحنموهبكاسمو«هعالتوهباعشهيلإمضُت
_.هعرحكاذف«هقوفاعارذنوعبرأهّبصعيمجو

.جرملايفلخديملاممرحلاهلو.ليسلاتقويفهؤامغلبيامثيحنمبسحيو
اودارأاذإمهيشاوموسانلاهيففقيامرادقملجاوملاوناردغلاميرحو

.اهنمءاقتسالاوعافتنالا

ميرخلو.ميرحىرحاكلذلسيلفهاربريغىرحبليسلاثدحأنإو

.اهرداصميفةلصفمماكحأضكارلاوأيراحجلايداولا
:رداصملا

.79/1«لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.102‹هماكحأوميرحلا:ناسحيمايرلا.

مرح

حلفلاعبنممرح
(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)

؛عارذةئامسمخ:ليقوعارذةئامالثبلصألاءامغارفتسادعبردقيمرح
.هبرضيالامهرادقم:ليقو

:رداصملا

.13/17نصل:دمحأيدنكلا.
Willkinson: Aflag of Oman..

.(ةلباقم):ناطلسينابيشلا.

مرح

مرحاديص
(جحءهقف)

مرحلاديص/ديص:رظني
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ءاحلافرح

مرح

مرا
(مالكلاملعةديقع)

ريغنيدلايفتامّرحلاِتأيوةيصعملابکتریيذلاكهتنملاوهمرحلا

ءالحتسم

ماكحأبهفارتعالكرشلابهيلعمكحيالوءةمعنرفكاًرفاكىمسيو

مكحُييذلالحتسملاسكعىلعوهوءةيصعمهلمعنأهرارقإومالسإلا

.كرشلابهيلع
:رداصملا

.443ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.132ءةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

.571‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

ِءارورح
2.

نويرورحلا

(فرف؛ةراضح)

ماعنيفصةكرعميفهيمبلاطيبأنبيلعمامإلاعماوناكنيذلامه
.ميكحتلالبقLهولزتعامشم657/ه7

ا2اهولزنيلاءارورحةيرقىلإةبسن«نييرورحلابمهرمأةيادبيفاورهتشاو

خسرففصنباهنعدعبتيلاوةفوكلافبلاطيبانبيلعركسعماورداغ

.(ملک3يلاوح)

.مهفالسأنييرورحلاةيضابلاربتعيو
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ءاجلافرح

.تالاقملاوخيراتلابتكرثكأيفلوادتم

نعرفستملاهنكل؛نييرورحلاويلعمامإلانيبتاضوافمتعقودقو

.ناورهنلاىلإمههجوتلاببسكلذناكوءةجيتن
:رداصملا

.34/6-35‹كولملاوممألاخيرات:يربطلا.

.395/2«بهذلاجورم:يدوعسلل.

.219‹202‹201/2‹خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.129‹118قاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.51ريسلا:دمحأيحخامشلا.

.174هَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

..53ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

.2‹جراوخلا:بلاغيجاوع.

.14شماه70ءةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

يرح

7

ةلبقلايرحت

(ةالصءهقْف)

.هتقيقحىلعفوقولامدعدنعءيشبلطيفدوهجلالذبوهيرحتل
ءافحخواهيلإدشرينممادعنادنعاهتفرعميفداهتجالاوهةلبقلايرحتو

.اهيلعلدتيلاترامألا

رئاسنمیوااهاريوةهجىلإهبلقليينأامإفةلبقلاهيلعتيفخنم
.ليعالنأامإو؛تاهجلا

.هبلقلامثيحهجوتينأيلصملاىلعبجيىلوألاةلاحلايي
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ِءاحلافرح

طقسيوءاشيةهجيأىلإةالصلايدؤينأهيلعبجيةيناثلاةلاحلاييو
.رذعلللابقتسالاطرشهنع

عبرأىلإتارمعبرأةالصلالصيلفةلبقلارمأيفريحتنمضعبلالاقو
.نيقيبدهعلانعجرخيلتافلتخمتاهج

فيفختلاقحتسيزجاعيرحتملاو؛ةدحاوةرمبحاولانأبيملاسلادرو

.فيلكتلايفةدايزلاال

مهنمدحاولكىلعلب؛ضعببمهضعبيدتقيالفةعامجةلبقلاىرحتاذإ

.ةعامجاولصضعبلاداهتجاقفتانإو.هبلقلامثيحيلصينأ

مهيلعضعبلالاقو.حجارلاىلعمهيلعةداعإالفةلبقلايفًاطخلانيبتاذإو

هيلإو«تقولاجرخاذإنوديعيالو«تقولايفنوديعينورخآلاقوةداعإلا

.شيفطابطقلابهذ

يفرمتسيواهيلإفرحتيهنإفةالصلايفوهوةلبقلاعضوميلصمللنيبتاذإو
.فنأتسيواهعطقيهنأشيفطابطقلاححصو.ءابقلهأثيدحليلدبهتالص

.قافتابداعأرحتالبةلبقلاريغلىلصنمو

هبءادتقالاهيلعبحيهنإفاهيفريحتيمنمةلبقلايفريحتنمدَجَواذِإامأ

.حيحصلاىلعنيمأريغوأناكانيمأ

:رداصملا

.488/1-489‹؛عماحا:ةكربنبا٠

.101‹80/2-83«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.72/7-75‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

لح

باسجحلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ارشواريحلصفولمعلازييوهداعملامويهدابعلىاعتهللاباسح
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اجلافرح

اولمَُعامبمهبيفاعيمجهللامهيويف:ىلاعتهلوقيفامك؛هوسن

.(6:ةلداحلاةروس)#ديهَشءْيَشلك'ىلَعهللاَوُةوُسَنوهللاُهاَصْحَأ

لّدرخنمةبحلاقثمناكنإوإلظ:ىلاعتهلوقل«هبنامبإلابجيٌقحوهو
.(47:ءاينألاةروس)نيبساَحانب'يفکواهبايا

باسحىلاعتهلغشيالو‹لهاذلاقولخملادعكدبهللاباسحسيلو

.دحأنعدحأ

:رداصملا

.61/1-62(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ11‹و45/1(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.و2‹(خم)؛مئاحلاءافش:يداربلا.

.275-276ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.6؛مالسإلاناكرأعماج:فیسيصورخلا.

.56تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.276؛شیفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

.286-287ءةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضخرمعاواباب.

.55-51«(نوقرم)‹نيدلالوصأيفتارضاحم:ىفطصميفيرش.

۰ نسح

ناسحتساللا

(هقفلالوصأ)
هنعلاقف.ةيفاوةقدبهموهفمديدحتبىلوألاةيضابإلارداصملانعت

.«ناهربالوليلدالو«دييقتالديلقتبلوقفناسحتسالاامأو»:ييوانجلا

ددحيملهنكلو‹نالجراولافسويبوقعييبأىدلاهسفنةرابعلاتدروو
سايقلاًميسقهلعجوءيفخلاسايقلايّمسقدحأهربتعاوءةقيقدةروصبهانعم
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رصاقهدنعلالدتسالاموهفمف؛لالدتسالاسايقهتيمستىلعحلطصاوءهَبشلا

.ناسحتسالاىلع
يخامشلاردبلادر«؛ناسحتساللفيراعتيلاسلاويخامشلاردبلاركذو

سايقنعلودعلاوه»ناسحتسالانأ:اهنم؛رخآلاضعبلاغاستساواهضعب

ىلإلودعلاوه»:وأ.«هنمىوقأبسايقصيصختوه»:وأ.«ىوقأسايقىلإ

.«ىوقأليلدلريظنلافالح

.«سانللقفرأوهابذخألاوسايقلاكرت»وه:ءادتهالابحاصلاقو

يفلصألانأبدودرملاناسحتسالاولوبقملاناسحتسالانيبيفوسلارّيمو
ناكليلدهنراقنإفييشلاىلإىوحلابليملاوسفنلاةوهشهنأناسحتسالا

.مومذموهفليلدريغبناكنِإو.سفنلاهتوهنإو«ادومحم
يفهدامتعارهظوءتاهتجالارداصمنمضناسحتسالاةيضابإلادمتعادقو

:يحخامشلاردبلالاق.اهريغوىربكلاةنودملايفءةيهقفلامهناقيبطتنمريثك

ركذدعبيالجراولالاقو.«ماكحألاضعبيفهزاوجىلإليمانباحصألو»

مث.«هنمفرطلئاسملاضعبيفةوعدلالهألو»:ناسحتسالايففالخلا

.جذامةدعهنمرکذ

وهو«هراهظِإىلعردقيليلدالبٌنظدربوه»:اضيأيلاسلاهنعلاقو

لصحاذإو.لمعلابىلوألاوهامبلطوهو«ناسحتسالابمهضعبهامسيذلا
هبلمعلاو؛هسفنةصاخيفهيلعليوعتلاو«هبذخألاهيلعبجودهتجمللاذه

هربخييح«هريغهبيفينأهلزوجيالفیوتفلاييامأ.هنمیلوأهریغیریىح

.«لیلدنععئشانرحتوأناسحتساكلذناب
:رداصملا

.21/2152؛307/1-308ةنودملا:ياسارخلامئاغوبأ.
.293/2-294‹عماحلا:ةكربنبا٠
.7؛عضولا:نوانجلا.
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.16/3ىايضلا:يبوعلا.

.125‹(خم)‹تالاؤسلا:قوسلا.

.ظ2‹(خم)«نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.96ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.81-83‹73/2-49875‹14/1«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.589‹(يجاويتلا.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.86ءلوقعلاراونأقراشم.179/2185«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.724-731ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

نسح

حيبقتلاونيسحتلا

.ءيشلاىلعٌمذلابمكحلاوه:حيبقتلاو؛ءيشلاىلعحدملابمكحلاوه:نيسحتلا

؟لقعلامأعرشلاامهأ؛حيبقتلاونيسحتلادنتسميثفلتخاو

نسحفرعُيعرشلانمف«ناّيعرشحيبقتلاونيسحتلانأةّيضابإلاىري
ةهجنمكلذفرعيالوءاهنعيهنملاتامرحملاحبقوابرومأملضلئارفلا
امالإفيلكتلامكحيفهحبقوءيشلانسحىلعلدياللقعلانأل؛لقعلا

نيبضراعتلأرهظيانهنمو.تاليحتسللوتابجاولاةهجنمهبقلعت
وهكلذدعبلقعلاودشرملاونازيلاوهعرشلاف:لقعلاوعرشلاماكحأ
.دبعلاةحلصمكاردإنعرصاقهل؛مباتلاوديؤلل

:رداصملا

.40‹قئاقحلا:يداربلا.

.220221223رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.151‹150ءةيضايإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.8687ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحرمعاواباب.
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نسحلاثيدحلا

لسرموهوأءةقثلاةجردنمبرقنَمٌدنسمهنأشيفطابطقلاهفرع

فالخىلعاذهو.ةلعوذوذشنمملسوهجوريغنمامهالكيوروءةقثلا
.يوارلاطبضةفخطرتشانم

:شيفطابطقلالوقي.هريغلحيحصلابنسحلاثيدحلانعءاملعلاربعيو

نمهتوقلحيحصلاىلإنسحلانمىقرترخآهجونميوراذإنسحلاو»
ةوقلايفقحلينأيقرتلابيعنو»:لوقيو.«رخآلابامهدحأدضتعيفنيتهجلا

.«هنیعهنأالحيحصلاب

:رداصملا

.10/1ةنامضلاءافو:بطقلاشّيفطا.

.30/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.22ةّيضابإلادنعثيدحلاةياور:حلاصيديعسوبلا.

نسحلا

(هقفلالوصأ‹ريسفتمالكلاملع)

Oو.۶َِِ2

ىلعیثیو؛حدميلعفلكوهنسحلاوييشلاىلعيميقمكحنسحلا
كوفهقّيوهللاشْحَيوُهلوُسَرَوهللاعطبنمو:ىلاعتهلوقلثميف«هلعاف

.(52:رونلاةروس)نوزئافلامم

‹لقعلابكردتىءيشلاتاذبةمئاقةفصنسحلانوكينأةّيضابالاىفن

.ةلزتعمللافالحعرشلاهنسحامنسحلاف
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:رداصملا

.128‹(خم)‹ةديقعلايفنامحرش:(يشكيودسلاديعسنبهللادبعهلعل)لوهجب.

.46/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.و82/1(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.86ةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

نسح

ةنسحلا

مالكلاملعںریسفت؛ةديقع)

نمهذهاوُلوَقيةََسَحمهبصُتناول:ىلاعتهلوقيفةدراولاةنسحلا

هلادنعنملكلقدنعنمهذهاولوقَيةيسمُهيصُتنإوهللادنع

ةمعنيه(78:ءاسنلاةروس)ايدَحنوُهَقْفَينوُداُكَيلموقءالؤَهلام

بيصتيلاةنسحلاو.هاوقتلهأهبصتخايذلاهنوعوهفطليهولا

.الّضفتهللادنعنميهدبعلا
:رداصملا

.401/1ريسفت:مکحمنبدوه.

.118/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.276/3-277‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

نسح

ةينيسحلا

(يبرغم«قرف؛ةراضح)
يقرشلاءزحلايفشاعيذلا«يسلبارطلانيسحلانبدمحأديزيبأىلإةبسن

.م9/ه3نرقلايف(ايبيل)ةسوفنلبجنم

.ةيرمُعلايهىرحخأةقرفءارآنمةقرفلاهذهءارآبرتقتو
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هعيلقتو«؛سايقلالئاسعذخألاهراثكإبنيسحلانبدمحأرهتشادقلو

امكءةنسلاصوصنىلعةيهقفلاماكحألاطابنتسايفيلقعلالالدتسالا

.ريسلاوخيراتلابتكاهتظفحةيدقعلئاسمةدعيةيضابألاهتفلاخمعرهتشا

نباىلعدرلاباتكوءردقلاباتكيفةثوثبمءارآنيسحلانبدمحألو

عمتلازدقف«مويلاةمئاقةقرفدعتملةينيسحلاو‹يرازفللامهالكو«ريمع

.اهسسۇمباهذ

:رداصملا

.135مالسإلاءدب:مالسنبا.

.95-96‹ةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع.

.62‹(خم)ريس:ينايسولا.

.242262‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.76هةزکرمةساردةّيضابإلا.314-315ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.215‹213ءةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.262‹243هَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

رشح

رشحلا

(ريسفت؛مالكلاملع,ةديقع)
هللادعوذافنإلوىازحلاوباسحللميظعلافقوملايفقئالخلاعمجرشحلا

هلوقل؛راثتلامهيلعبوضغلملاوءةّنلامهنعيضرملاحخدإب«ەديعووىاعت

مَنَىلَإنِمْْحُملاقوُسكوادونَمْحّرلاىلإنقمرشحتمول:للاعت
.(8586:مرمةروس)ادرو

يفتناكيلااهتاذيهُداسجألاوءاًعمحاورألاوداسجألابنوكيرشحلاو

:لجوزعهلوقكلذىلعليلدلاو‹ىلاعتهللااًهَعمَجتقّرفتاذإوءايندلاةايحلا
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اوئاكاميمُهُدوُلُحَوْمُهْراَصْبَأَومُهُعَْسْمهْيَلَعًدهَشاَهوَعَحاماذإ"ىل
ةروس)هديتقللأانأَدَبامك:هلوقو«20:تلصفةروس)نوُلمْع
.*«...الرغةاَرُعةافُحنوُرشحُت»):ڭكهلوقو‹(104:ءايبنألا

نمصتقتنأاهرشحنمةمكحلاو؛يشالتلابنوكيمئاهبلارشحو
.ابارتدوعتمثءاهملظ

لافطأكنومُعنمنوباثممهفنيكرشملالافطأوهةنىلإفنيملسللالافطأام

٠.(15:ءارسألاةروس)ىّرْأرزوةرزاورُتالوآرالصألل؛نيملسللا

O:رداصملا

.417/12؛353/9‹ريسفتلاريسيت.86‹85/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.144«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.174‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

.336-337ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

ِ.12«ءةديقعلايفسورد:يمايرلا.
اليلميهاَربِإللاذَحُناوط:لاعَيهللالوقبابيايبنألاثيداحأباَتك:يراخبلا*

ايندلاءانفبابءاهلهأواهميعنةفصوةّنجلابانك:ملسم.3171مقر0223

.2859مقر2194/4‹رشحلانايبو

ٿڪڪک ششح

شوشحا
(تاراهط.هقف)

.رهشأةعستيهوءةدوهعللاةدملازواحجتوهمأنطبيفهثكملاطيذلانينجا
.اهنطبيفدلولاسياذإةأرملاتّشحمحلوقنمةغللايفهلصأو
افنأةّيضابإلادنعدمتعماو؛لمحلاةدملوطأريدقتيفلاوقأءاملعللو

.ناتنسلمحلاىصقأنأاهنعهللايضرةشئاعنعةياورىلإادانتسا«ناتنس
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موصلاوةالصلاكرتتملاهنطبيفنينجايقبنإهنأشيفطابطقلاركذو

وأارشعوأنينسعبرأهؤاقبلاطولواهجوزتينللحتملوجوزلاتفتملو
تحوزتهتطقسأاذإف؛هطقسياملعفتنأاهزاجتامنإوءايحمادامرثكأ

.اهئيجيمدلموصلاوةالصلاتكرتولوألاتتافو

ميهاربإلاق؛رهشأةعستنمرثكألنطبلايفنينحلاءاقبنورصاعملالكشتسادقلو

تلاقاذِإهتحصبمكحنلازنالانكلءهنالطبنظلاىلعبلاغلا»:ىواتفلايفضويب

ىلإةقلطللامألاقفنتوهتدالوىلإةكرتلامسقفقوتيف؛نطبلايفهدوجوبتانيمألا
.«انینجاهنطبيفنأدقتعتتمادامجورتتالهنأديبةقفنلاطقستمثنينسسه

.هيفنوأكلذتابثإلءانمألاءابطألاىلعاهضرعةرورضبلاقو
ةدمالإرهشأةعستنمرثكأايحهمأنطبيفىقبيالنينحلانأقحلاو

-ةردانتالاحيف-هتومدعبىقباعروءانيقيتاماهدعبلاطنإفةريسي

ةقيقدلاتايئاصحاإلاهدكؤتوءابطألاهررقياماذهو.نطبلالخاداسلكتم

.لمحلاةدمىصقأيفءاهقفلالاوقأفالتخانعهيلإلودعلابجوف
:رداصملا

.26ءةبوجأ:نوفلخنبا.

.344/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.727/2«یواتف:ميهاربإضويب٠

__رصح

راصحالا

(جح؛هقف)

.هبمارحالادعبجحلامامتِإنععنملاوهراصحإلا

حربملابرضلاوأةلثملاوألتقلافوحخوءكيقلاو«نجسلالمشيراصحاإلاو

.دازباهذوةلحارلالضإككلذوححو
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‹حيرستلاجريملاذإضرموأودعبةرمعنعرَصحملانأةّيضابإلاىري

نمللحتيمث«؛مولعمموييفرحنيلهيفٌدَصِيملنإمرحلاىلإهيدهثعييهنإف
غلبيىحللحتلاهلزجيملحيرستلااجرنإو.مويلاكلذىضماذإهمارحإ
.ناکثيحهیدهحبذمرحلايفرصحلاناکنِإو.هلعيدها

هرحانلتقويلفرصحأدقورحنيلهيدهلسرأنمنأشيفطابطقلاركذو
.اطايتحاتقولانعهلالحإرخأتينأيغبنيو«لحأمتاذإفءانقو

:ةرقبلاةروس)يدهانمرسيااَمْمُرصحاناف:ىلاعتهلوقمهليلدو
.ةيبيدحلاماعللحتلابهباحصأرمأوللحتدقفكهلعفةنسلانمو(6

دعبةعبسوءرشعلايفمايأةثالثموصيهنتالوايدهدجيملوجحلابرصحماو

عمهیلعفلباقنمایدهدجيملنإو‹لباقنمجحيويدهيو«قيرشتلامايأ
.امايصوأاماعطهتميقجحلا

:رداصملا

.240-243‹194/4‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

نصح

ناصحالا
(حاكنءهقفر

اضيأقلطيوءاهنمعانتمالاوشحاوفلانعففعتلا:وهةغلناصحإلا
.جوزتلاىلع

ءجوزاذءطولاهيفوأهنمىتأتييذلاغلابلالقاعلاناسنإلانوك:اعرشو

.جيوزتلاناصحإوجوزلاناصحإهللاقيو.زئاجحيحصدفعب

نمملاسلالقاعلاملسملاغلابلارحلاجاوزبجيوزتلاناصحإققحتيو
؛بيعلانمةملاسلاةلقاعلاةملسلملاةغلابلاةرحلاب‹؛عامجللعنامبيع
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هحجرو؛ديزنبرباحجمامإلالاقهبو؛حصألاىلعاسامتينِإو

.شیفطابلطقلا

ءطوبولودقعلادعباهأطييحناصحإلليفكيالجاوزلانأضعبلاىريو

.ءاليإوأراهظوأفاكتعاوأمارحإوأسافنوأضيحيفناكنأب؛مارح

.ةراجحلابمجرلابدحيف.انزلايفةبوقعلاهيلعفعاضتنصحملاو

حاكنلالاوزدعبةأرملاوألجرلاىلعناصحإلاقالطإءاقبيفاوفلتخاو

دعبنيبزعأايقبولواماصحإءاقبرايتخاناويدلارهاظوءقالطوأتوه

.مجرلابادَحاينزاذإو«قارفلا

نمف‹؛فذَقْلادحطورشنموهوءةفعلاناصحإناصحإلاياعمنمو

.ةدلجنينامتدحلاهمزلافيفعانصحفذق

ءةيرحلاومالسإلاو؛لقعلاو؛غولبلا:يهفاصوأبةفعلاناصحإققحتيو

.دحلاهيلعبجيملاقسافوأادبعوأارفاكوأانونجبوأاريغصفذقنإف

:رداصملا

.479/2480مماحلا:ةكربنبا.

.344/7348-345‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

رضح

ةرضحلا

(فوصت‹ةديقع)

اهنأبامنوفّرعيفةفّوصتلملااًمأ.ةماقتسالاقلطماهّنأبةرضحلايلاسلافرعي

امايقلتم«نمحرلاىلإهبلقباهّجوتمناسنإلااهيفنوكييلاةلاحلانعةرابع
.نافرعلافئاطلنمهيلإدري
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ِءاحلافرح

:رداصملا

0.13ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

ةرضاحملا

(نامُغيرمظن‹؛ةراضح)

ةادُأيهویاضفضرأيفةمئاقةيوازبةبصتنمزكرُتةديدحوأةبشخ

للظلاةكرحقفوهايملاةبصنأعيزوتلنامعيفةلمعتسمةيدقتيقوت

‹هيلعةلالدللضرألايفسرغيرجحعضوينّيعمتقولكيثو«هدادتماو

اهيلعةّيضاباإلاةظفاحمنأالإ«؛نامُعيفجالفألامّدَقةيدقةرضاحلالعلو
اًح"اهيلعقلطيو.ايراضحارمعالىطعأاذهانموي91 "ِمخش

:رداصملا

.(خم)ءةقيثو:حلاصنبديعسيربعلا.

.26/3-30‹ةينامغلاجالفألا:ردبيربعلا.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

۰ رضح

ةَرَضْحْلا

(يبرغمءةيوبرتمظن؛ةراضح)

.رضاحماهعمجدرفم«نيتحوتفمءاروداضوةنكاسءاحوةحوتفمميك.

.برخغلملاةيضابإدنعميركلانآرقلاظفحوءالمإلاوطخلاميلعتلبانک

نآرقلاةبلطنم(ناوريإ)ذيمالتلامسقليبصلارّضَحُتاهنألمسالااذهبتيّمسو
.ملعلائدابميقلتلنايبصلاءالؤهاهرضحميومركلا
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اجلافرح

اهيلعفرشياهبةقحلموأدجاسملانمةبيرقنوكتامةداعرضاحملاو

ادادعإءاهيلعةبظاوملاوسيردتلاةمهمبموقينمالنونّيعيثيحبةباّرعلا
ىمسيوءايلعلاتايوتسملاىلإاوقترييحءىلوألاتايوتسملايفلافطألل
.كلذكنكيملنإ(يقْ"اهيقف"وءايبازعناكنإ"ميلعتلافيرع"

نإوبرملايفةّيضابإلادنعحلطصملااذهةيادبلاقيقداخيراتفرعنال

.م13/ه7نرقلاذنمرداصملايفدرو

ملعبافراعهمسرلاطباضهللاباتكلاظفاحنوكينأةرضحملامّلعُمىلعو
:هماهمنمنأللةءارقلاطبضىلعارداق«يبرعلاطخللا

.نايبصللنآرقلاظيفحت-

.ءاجحلافورحوطخلامهميلعت-

.اهيلعبتكييلاحاولألاحيحصت-

.قالخألامراكممهميلعتولافطألابيدأت-

:رداصملا

.64/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.5/3‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.8«ماّسبلادرولا:زيزعلادبعْييمثلا.

.2ةيادرغةبازعةحئال.

.319‹137‹136قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.34‹(خم)؛بازميداويفةلاسر:يدارثبويأجاحلا.

.119ء118«رئازحلاباتك:قيفوتدمحأيندملا.

.65ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.207طسوألابرغملايفةيضابإلا:يدوهزم.

.384/1مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا.
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ءاجلافرح

رمح
۳۰

روبقلارفاحفقو
(ةيلاممظنءةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

ظْسح

ظفجحلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

"بەساا18َ. ظيفَحِءيشلكىلعيبرناب:لجورعلاق«یلاعتهللاءامسأنم
:ظیفحلاياعمنمو«(57:دوهةروس)

.امیظعامایقءيشلكلاوحأىلعمئاق-

.كالحلانممهعلاكو«قئالخلاريدم-
.اهيلعمهيزاجيسومحامعأهنعىفختاءهدابعىلعبیقر-

.ءيشهرضياللوتسم-

:رداصملا

.و111/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.396/11؛422/6ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

اتشح

نوظفاحا

(رئازجلا/بازمءةيسايسوةيوبرتوةيعامتجامظنءقرفءةراضح)

ةثوروملاريسلاوديلاقتلاوتاداعلاىلعةظفاحمابمهمامتهالكلذباوُمُس

ةكرحلاىلإاومضنيملكلذلو«ةيعامتجاوءةيقالخأوةيركفتاعانقىلعءانب
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ءاحلافرح

نرقلانمثلاثلادقعلانمةيادببازميداويفتقلطناىلاةيحالصإلا

اُنهويحالصإوهوظفاحمبازميداوروصقنمرصقلكلناکف‹نيرشعلا

هلكايهوةيميلعتلاهتاسسۇؤع.قسيرفلكلالقتسابزيتسفانتىلإىَدأ

.يباجيإنواعتىلإلّوحتمثقيادبلايفةدحلاضعببمسنأءةيعامتجالا

‹«بازيمع.ايلعلاةيفرعلاتائيلايفليثمتنييحالصالللامكنيظفاحملل

.يثركلانمحرلادبعابسلحمبوديعسيمعسلجمك
:رداصملا

.اهدعبامو27/4رئازحلايفحالصإلامالعأ:زوبد.

.هلکدیلاقتالننسبازیمتاداع:جاحابراشق.

لح

ةلفحلا

(عويب؛هقف)

.ًالتماونيللاباهعرضلفحىلاةقانلاوةاشلايهةلفحلا

يفنبللالجرلاكرتبنوكي-هراثكإوعرضلايفنبللاعمج-ليفحتلاو
مهويوءيرتشملاهبرتغيلءةنالثوأنيمويهترقبوهتاشعرضوهتقانفالخأ

.اذكهمويلكاهنبلنأ

عصمتجييحهبلحكرتوةاشلاسطبرةيرصتلاوءةارصملاعيببىمسيو
ةلفحمةاشلاىمسئوءالفاحنوكيفنبللاهيف

دمعتنإامارحهباكترالصاععئابلاوتباثةلفحلاعيبنأةيضابإلاىري

.هيلعمثإالفدمعتيملنإوكلذ

نأنيبةيرصتلاىلعهعالطادعبمايأةئالثيرتشمللرايخلااونسحتساو

.رُکنماعاصدریوهدروأعيبلالبقي
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ءاحلافرح

اديقسيلثيدحلايفرمتنمعاصلاوءهبلحاذإنبللاةميقدريلبليقو
عاصيواسيامبلحيدقفءهنمبلحنإنبللانمتدرنعةيانكلبءامزال

همزليفلقأوأرثكأبلحيدقوءنبللانملثملاوأةميقلاوأعاصلاهمزليفرهت

.لثملاوأةميقلاوأرمتنمهيواسيام

هللايضرةشئاعثيدحيف8هلوقلاهبلحولوهيلعالواهدري:ليقو

يفصاخبابلاثيدحنأبشيفطابطقلادرو.*«ناَمّضلابجاَرخلا»:اهنع

هوحنو«ناَمّضلابجارلا»:ثيدحمومعامأو.هبلمعيلفرمتنمعاصلادر

.صوصخهيفدریملامیفلمعیف
:رداصملا

.224/2مماجلا:ةكربنبا.

.191/8-192‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

‹284/3ابيعهبدجومثهلمعتسافادبعیرتشانمیفباب؛عویبلاباتک:دوادوبآ*.

.3508مقر

ڃقفح

ةماقتسالاوقحلالهأ
(بهاذم؛ةراضح)

ةماقتسالاوقحلالهأ/لهأ:رظني

ةقيقحلاقارب

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ةقيقحلاةءارب/أرب:رظني
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ءاحلافرح

قحلا

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

وههللانابكلذ:لجورعلاققلانیسحلایلاعتهللاءامسأنم

الاتوبهدحوتباثلاوهوء؛يتاذقحهدوجويأ»6:جحلاةروس)حلا

.هريغللصحمب

وهقلانأل؛هئامسأنمامساقلاىلاعتهللاراتخا»:ضوُيميهارب]لاقو

هدوجوموييح؛تباثهللانلهيلإةبسنلابلطابهاوساملکویلاعتهللا

هللایوساملکومدعهيلعناينلومدعهقبسيمقاذهؤاقبواذ

هيفلعجيوىاقىلابهدييذلاوهیلاعتهللانوکينألافتاذيفِءابهلسيل

.«ەءاقبيضتقتيلارصانعلا

:رداصملا

011/2ىايضلا:يبوعلا.

.ظ-و51/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.370/9‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

يف:ميهاربضويب٠ .222/1«نآرقلاباحريف

وم

قمح

قحلا

(هقف؛هقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)

.هراکنإغوسيالو«بابسألانمببسيأبلوزياليذلاهسفنبتباثلا:ةغلقحا

:نامسقوهو.يعطقليلدنمملعاموىاعتهللانمتبثام:احالطصاو

.دابعلاقحوهللاقح
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ءالافرح

لومشوهرطخمظعلهللاىلإبسنو«سانللماعلاعفنلاهبقلعتامهللاقح
هبقلعتتفدبعلاقحامأ«تارافكلاوتاوكزلاودودحلاهتحتجردنتوعفن

.سانلانمةدودحمةفوأصخشلةصاخةحلصم

قوقحف.هتابجوموطاقسإلاو«هقرطوتوبثلاثيحنمهتازيمقحلكلو
لبقتدابعلا .كلذلبقتالفهللاقوقحامأ«طاقسإلاوءاربإلاوحلصلالبقت

ءازخلاقلعتثسيحنمالإةيضابإللةيصوصخقوقحلابابيفسيلو
هلوقكلذنمو؛تناهامهماهيفطيرفتلامدعودابعلاقوقحءادأبيورخألا

هلَعهللامَّرَحهنيميبملمقَحعطفانم»:كلاَمنبسنأثيدحيف
مممیس

م٣

.*«راَلاهَلبَحجوأَوةّنْحْلا

قحيفريصقتوبونذنمناسنإلانمردصامعروفلاىلعةبجاوةبوتلاف
.دابعلاقوقحىلعءادتعاوأطيرفتوأللا

املكفانهنمو؛عقاوللهتقباطمو9يفملعلاكهّنأل؛دّدعتيالقحلاو
نأل؛هنمدحاوييالإولانوكينأزوجياللمعلانودذاقتعالاهقيرط

ءةّيعطقلاةّلدألاىضتقمريغباهيفلوقلازوجيالنيدلالوصأنمتايعطقلا
عمودحاويئلصألايفٌيحلاو»:بطقلالوقيعامإوةنسوباتكنم
.«هفالخسانلاىلعقيضيالوءدحاويفودحاوعمهيفٌقحلاحرفلاودحاو

:رداصملا

.4/1ربتعملا:يمدكلا.

.12‹8/3-9ىايضلا:يبوعلا
..142/1فّنصللا:دمحأيدنكلا.
.380‹337-338‹43/17‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.222/1«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب٠
.795-796ءةيضابألادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
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ءاحلافرح

ملسلملاقحعطتقانمديعوباب«ناميإلاباتك:ملسم.660مقر174/2هروُذُنلاَو
.137مقر1

e 9 ققح

ةيركفلاةيكلملاقح
(تالماعمءهقف)

ءاملامعتساو«هيلإاهتبسنيفةركفلابحاصقحهانعمةيركفلاةيكلملاقح
وأةيكلملاهذهىلعيدعتلازاوجمدعوءةيداملاوةيونعملااناثنمةدافتسالاو

طيرشوأباتكيفةركفلاتناكءاوسءاهبحاصاضرونذإبالإاالغتسا

.ةفورعملارشنلاوظفحلالئاسونمكلذريغوأدهاشموأعومسم

رمأوهو‹تالماعملابابيفةدجتسملالئاسملانمةيركفلاةيكلملاربتعت

.نيرصاعملانيملسملاءاهقفنمريثكهديؤيوءةثيدحلاتاعيرشتلاهرقت

قحهبعافتنالانألملعلاراكتحامدعلصألانأيليلخلادمحأىري

الإةظوفحمخسنلاوأعبطلاقوقحنأبلوقللراصيالو؛عيمجللعورشم

اممملعلارشنبموقتيلاةسسؤملاررضتتثيحبهلوصحعقوتدنعررضلاعفدل

اهنيحفءةيملعلااهماهمءابعأبضوهنلاىلعاهكردقمدعواهرثعتىلإيدؤي
.ةلسرملاحلاصملانمضلحخديامموهو«هبديقتلاوعنملااذهةاعارمنكي

درجالةراجتلالجألخسنُيوأرّوصيوأعبطيذلايفنوكيامنإاذهو

.هيلعرجحللهجوالفنيرمألادحأدصقنمامأةدافتسالاوةدافإلا

:رداصملا

.124/3«ۍىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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قمح

قحلابلاط

(يقرشم‹تايمستةراضح)

قحلابلاط/بلط:رظني

قمح
ةقيقحلاةيالو

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ةقيقحلاةيالو/يلو:رظني

لقح

ةلقاحلا

.هقوسظلغينألبقنمبعشتاذإعرزلاوهولقحلانمذوخأمظفلةلقاحلا
لجرلاعيببشيفطابطقلاوةكربنبااهفرعف«اهريسفتيفءاهقفلافلتحادقو

¥رلك.و. ال"هنعايلايفدورولمرحعيبوهولجأىلإهليمولعمبحبهعرزلبتس
.ةّيضابإلابهذموهو«بحلانملبانسلايامرادقمةلاهجنمهيف

وهواهنمجرخياممءزجبضرألاءاركةلقاحملانأىلإييمثلابهذو
.كلذوحنوأعبرلاوُثلثلاءزحباوءروهشملا

:رداصملا

.326/2377عماجلا:ةكربنبا.

.59/10؛56/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.49‹48قاقاسملا:حلفأيليلخلا.

مقر2ءلخنوأطئاحيفبرشوأرمهلنوکیلجرلابابةاقاسملاباتك:يراخبلا*.
.1536مقر‹1174/3قرباخلملاوةنبازملاوةلقاحملانعيهنلاباب؛عويبلاباتك:ملسم.2
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ءاحلافرح

££مکح

ماكحألاوءامسألا

(مالكلاملع.ةديقع)

ِمکح
مکاحلا

(رئازجلا/بازمءةيسايسمظنءةراضح)

ةيرامعتسالاةرادإلاهُتةدلبلالهأنمصخشوهوءتياقلابكلذكفرعي

بازمةبازعلاةئيهنعوءةصاخباهنعةرداصلانيناوقلاقيبطتهللّوحخُتو«ةيسنرفلا
ثسيحقئيدحلاةيرضحلاوأءةينارمعلاةطرشلاةمهمهتمهميفهبشيوهو.اًنأيحأ

اقيقحت«نيناوقلاويهاونلاورماوألاعومجبةدلبلاناكسقّبطينأىلعرهسلاىلوتي

:رداصملا

.336ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحوت.
Merghoub Belhadj: Développement politique, 54. .

مکح

کلا
(هقفلالوصأ)

.لصفلاوناقتإلاوعنملاةغللايفمكحلا

وأةبسنلاعوقوكاردإوءابلسوأاباجيإرخآىلإرمأدانسإ:قطنملايئو

.اهعوقومدع
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ءاجللافرح

لعفبقلعتملاىلاعتهللاباطخ»هنأبيخامشلاردبلاهفّرعحالطصالاييو

هيلعحلطصايذلافيرعتلاوهو.«عضولاوُرييختلاوُءاضتقالابفلكلملا

دابعلالاعفأبقلعتللاهللاباطحرْثأ»هنأبهفيرعتيملاسلاراتخاامنیب

.«عضولاوُرييختلاوُءاضتقالاب

؛حيجرتلاوأمازلإلاليبسىلعكرتلاوألعفلابلطءاضتقالابدارملاو
جردنترييختلاوءاضتقالاتحتو.كرتلاوألعفلانيبةيوستلاهبداريرييختلاو

فرعُتو.ةمرحلاوةهاركلاوةحابإلاوبدنلاوبوجولاءةسمخلاماكحألا

.يفيلكتلاباطخلاماكحأب

.هنماعناموأهلاطرشوأرخآلاببسءيشلاعراشلالعجعضولابدارملاو

الوملعلاهيفطرتشياليذلا:هنأببطقلاهفرعويعضولاباطخلابفرعيو
.فيلكتلاباطخفالخبدمعلاالورايتخالاالوةردقلا

بجاولافرعف«نالجراولافيرعتيفةيفيلكتلاماكحألاتحضتادقو
فيرعتلاقلعتيو.«باقعهكرتيفوباوهلعفيفناكام»؛هنأبالثم

‹؛باقعلاوباوثلاديكأتوىازحجلابفيلكتلاطابتراوهويمالكلابناحلاب
ماكحألافيرعتييِءازجلاركذيملنملافالحخءةسمخلاماكحألاعاونأزييمتل

ءامزاجابلطهلعفعراشلابلطام»:الثمبحاولافيرعتيفلاقفءةسمخلا
.«امزالابلطهنعفكلاعراشلابلطاممارحلاو

.ننسلادكوأهبدصقي

اولاقهذافنإبهيفاورمأامف.ءاهقفلاتاعضاومنمفدسافلاوحيحصلاامُأ

.دسافاولاقهتداعإبهيفاورمأامو؛حيحص
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ءاحلافرح

:رداصملا

.29/1-30«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.8‹قئاقحلا:يداربلا.

.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.17«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.272-273‹(ېجاويتلا

.5/13؛165/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.229/2؛419213/2‹12/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.584-590ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

مکح

يعضولامكحلا

(هقفلالوصأ)
.ةيفيلكتلاماكحألانمءيشلةمالعوأاطرشوأاببسوأةلععراشلاهلعجام

الوملعلاهيفطرتشياليذلا:هنأبعضولاباطخشيفطابطقلافرعو
.فيلكتلاباطحخفالخبدمعلاالورايتخالاالوةردقلا

:رداصملا
.165/1ليلاحرش:بطقلاشيفطا.
.229/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

مکح

ةمكجحلا

(مالكلاملع.ةديقع)

يهوءامناوأييوءاهعضاومفءايشألاعضوو؛ناقتإلايهةمكجللا
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ءاللافرح

اذإف؛رخآرابتعابلعفةفصو«رابتعابتاذةفصىلاعتهللاٌّقحيفةمكحلاو

ناقتإلااهانعمناكاذإو.تاذةفصيهفثبعلايفنوملعلااهانعمناك

اولاق:ىلاعتلاق.لعفةفصيهفاهبةقئاللااهعضاوميفءايشألاعضوو

.(32:ةرقبلاةروس)ميكَحْلامَعتناكبالعاملإاتلملعالَكَناَحْبُس

۱۱ِ:رداصملا

.343/1ءايضلا:يبوعلا.

.و111/1(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.(ةتسيأةيشاح)2-1/5‹(ىسوم.ح.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.214«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.63/1-64‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.248/1249‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

مکح

میکح
ِرئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظنءةراضح)

ةّيبسنةيلالقتساهلوهئاضعألبقنمُبختنملا«نامُضلاسلجمسيئر
.ةبارعلانع

:رداصملا

.240-234/1«ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.114قبارعلاماظن:يريبعجلا.

.48ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.48‹32«بازمبخيرات:فسويديعسجاحلا.

.336ةّيديلقتلامظنلا:هللادبعحو.

.01‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 21-22. .

Donnadieu: Habiter, 38-40. .

- 290 -

 

 



ءاحلافرح

مكحلاخيش

(سنوت/ةبرجءةيسايسوةيعامتجامظنءةراضح)

دنستو.ةبرجةريزجىلعجنرفإلاتاءادتعاترثكالتثدحتساةفيظو

ةيسايسلاماهملاهيلإلكوفءهئاضعأريغنمةبازعلاسلحبهراتخيصحخشىلإ

يفعافدمامإىلإلوحتيدقو.ةباّزعلاةراشتسابوحجوعمةيركسعلاوةيندملاو

اهنيبةطاسولاةّمهمهيلإدنستفةيزاغلالودلاةنميهدنعاأ.برحلاةلاح

:رداصملا

.288/2(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح‹خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.160(سنوتيفةّيضابإلا)3ح

مکح

هللالإمكحال
(ةيعرشةسايسقرفء؛ةراضح)

ةمكحلا/مكح:رظني

_مکح
مکحلا

(هقفلالوصأ)
هعضوتنقتأاذإءانبلاتمكحألاقيىانبلاماكحإنمذوخأمةغلمكحلا

.للخلاهيلإقرطتيالثيحب
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ءاحلافرح

تفلتخادقوءهباشتملاوهوهريظنبانورقمابلاغدريحالطصالايقو

اسنجهرابتعاىلعمهروهمجناكنإو؛هموهفمديدحتيفنييلوصألاتارابع

.رهاظلاوصنلالمشي
انعمحضتملاوه»:هلوقبهفرعثيحيخامشلاردبلاراساذهىلعو

يفناكرتشيرهاظلاوصنلاف.يللاسلاهراتخاو.«ارهاظمأاًصنناكِءاوس
رخآنعملمتحيالناكنإف.ةدافإلابلالقتسالاورسفمىلإةجاحلامدع

صنلاف.رهاظلاوهفامهدحأيفارهاظناكونيينعملمتحانِإو«صنلاوهف

.امملسنجمكحلاومكحمللناعونرهاظلاو

«ليوأتبوأهرهاظبهانعمملعيام»هنأبشيفطابطقلاهفرعو

.نطابلاضعبهباشتملاو«رهاظلاضعبمكحلالعجدقفينالجراولاامأ

.هفالخبنطابلاوهانعمسوفنلاىلإقبسامرهاظلاو

مكحملاو»:لاقمثءهباشتملاومكحلايفسانلافالتخاىلإةكربنباراشأو
.«نيفلتخمنیهجولمتحيالهرهاظباقلعمهمكحناكام-ملعأهللاو-اندنع

.صنللفدارممكحلااذهو

هيلإقرطتيالامموهوهمكحدباتامهنأبمكحملايفوسلاددحامنيب

.ةيفنحلادنعمكحلابهيبشاذهبوهو.خسنلا

ميسقتبهيبشهنكلوهباشتلاومكحلالمشيميسقتركذبيتوعلادرفتدقو
يذلارسفلملاهنمف«باطخلانمنييرضىلعلمتشمنآرقلا»نأبلاقف.ةيفنحلا

هنمو؛هنايبةفرعمنعٰيغتسياليذلالمحاهنمو«هريغنايبنعهظفلبٰيغتسي

لمتحيامهنموماعلاهيفركفييذلاهباشتملاهنمو؛عماسلاهفرعييذلامکحلا
.«اهنمدارملاهبملعيليلدبالإاهنمءيشىلععطقلازوجياليلاهوجولا

هلعلفريخألاعوتلاامأ.رهاظلامكحلابو«صنلارسفمابدصقيهنأكو
.لمجاعاونأنموهو«؛كرتشللا
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ِءاحلافرح

ميلقتةاعارمعم«ارهاظمأناكاصنهبلمعلاوهمكحملاءازإبحاولاو

.رهاظلاىلعصتنلا

:رداصملا

.50/1-51‹معماجلا:ةكربنيا.

.13/1ء‹ربتعملا:يمدكلا.

.232/2-241ىايضلا:يتوعلا.

.58‹(خم)‹«تالاؤسلا:يقوسلا.

.99/1-100«فاصناإلاولدعلا:نالجراولا.

.حت)«فاصتإلاولدعلارصتخمحرش.27فاصناإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.2‹(يجاويتلا

.147‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبعصلل.

.48/1-51عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.251-252«لوقعلاراونأقراشم.168/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.423-427َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

مکح
و

ةمكحلا

(ةيعرشةسايسقرفءةراضح)
.ةددشمةروسكمفاكوةمومضمميك.

ةهجنمبلاطيبُأنبيلعنيبميكحتلااوركنأنيذلاةّيضابإلافلسمه

.اليصفتوةلمجهجئاتناوضفرونايفسيبأنبةيواعمو

.«هللالإمكحال»:مغوقلوميكحتلامهراكنإلكلذبةمكحملايمو

ءاجهنأنمىوقأ‹«هللالإمكحال»نمءاجةمكحملاظفلنأبلوقلالعلو
««ةمكحم»ىمسيالأميكحتلاركنييذلايفضورفملانأل؛ميكحتللاراکنإ

.ةغللارداصمضعبيفءاجامكبلسلاىلعنوكينألإ
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اجلافرح

هشيجيفهعماوناكنيذلافطبلاطيبانبيلععابتأمهنذإةمكحلاف

ةقحلاةعفلاعماوناکو‹م658/-37ماعنيفصيٿةيواعمشيجبراحام

يفاحضاواهفقومناكوفطرساينبراعتلتقىلاةيغابلةئفلاًدض

ناكنأىلإءةيغابلاةعفلالاتقيفاوتامتساوءدحأهيفٌكشيملوءةكرعللا

.فحاصلملاعفربميكحتلا

نيعمجأمهيلعهللاناوضرةباحصلانمةمكحلاءالؤهنوربتعيةّيضابإلانإ
لاتقلافيقوتاوضفرنيذلاكثلوأمهةمكحاف.مهفقوميفنيقحممحلافلس

مهتمامإاونلعأمثمهفقوميفاوددرتيملوىاهتناميكحتلاجئاتنوءادتبا
.ةباحصلادحأيبسارلابهونبهللادبعلاهودقعو

عمايشامتمنييومألادهعيفءاجفةمكحلاىلعجراوخلاظفلقالطإامُأ

ةطلسلادضاوجرحخنيذلاةالغلانعاربعموءةهجنمةسايسلاتاطلاغم

اهثيدحواهمبيدقةيخيراتلارداصملايفطلخلاءاجانهنمو«نييناورهنللاماقتنا

/ه5ق)ةّيضابإلادحأىجيايركزوبألاقكلذلو«جراوخلاوةمكحملانبي

«...قراوملاجراوخلا:ةمكحمللاولاقمهنألانوفلاخمانفصنيمل»:(م1

:رداصملا

.82/2‹تاباوحجلاوريسلا:نامعءاملع.

.106-109ء78«نيمتسرلاةّمئألارابخأ:ريغصلانبا.

.72-81«قرفلا:يدادغبلا.

.107/1‹لحنلاوللملا:نياتسرهشلا.

.108/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.64-66هَةمئألارابخأوةريسلا:ينالجراولاءايركزويأ.

.107/2خيرات:دمحأيبوقعيلا.

.240/2«نايبلاوفشكلا:يناهلقلا.

.7یادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.
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ِءاحلافرح

.33/1‹(خم)ريس:ينايسولا

.1902/5؛حاحصلا:يرهوجلا.

.142/12«برعلاناسل:روظنمنبا.

.168‹102ةاقتنملارهاوحبا:يداربلا.

.44-50ريسلا:دمحأيخامشلا.

.138/2«داقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.5-9«جراوخلاوةّيضابإلانيبقرفلا:قاحسإوبأشيفطا.

.443ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.36/1‹«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.باتكلالكءةّمراتلالوصألا.59-60ءةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

.30هَيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.54-55ءَةيضابالاةكرحلاونامُع:دّمحمشقرق.

.2شماه‹73‹ةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.

.35‹جراوخلا:بلاغيجاوع.

.4شماه71‹؛5شماه69‹5کشماه68«ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.11-8؛چراوحاوسيلةّيخابإلا:ميهاربإيل
.52ةّيطارقعيللانامُع:شاّبغ.

.72/1مهرودوةبازعلا:ملاصيوامسا.

.602مقرةمجرت‹(ةمدقلا)«(جمدمصرق)«برغملامسقءةّيضابألامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

مکح

ةيضابالاةمكحلا

(رئازجلاةيئاضقمظنءةراضح)

بازميداوةقطنميفةثداحلاتاموصخلايفلصفلاىلوتتيلاةمكحملا
رامعتسالادهعيفايمسراهبفرتعادقو«يضابإلاهقفللاقفوئازاب

.م1882ربمفون7/ه1299ةجحلايذ25:خيراتبيسنرفلا
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ءاحلافرح

يعاسملضفبو‹م1883/ه1301ماعذنمةرمتسملاتابلاطمللةجيتنو

:كاذنآةيسنرفلاةيروهمحلاسيئرردصأ«يوادرغلالقعموبحلاصديسلا

ريمسيد29/ه1308يناثلاعيبر27:موياًموسرمarnouونراک

ءةمصاعلارئازحلانملكيفةيضابإمكاحمثالثءاشنإبيضقيم0

مضتلازتالو‹خيراتلاكلذيفىربكندماهلكو‹ركسعمو‹ةنيطتسقو

:ةيادرغبةّيضابإللاةمكحلاةمهمسفناهتمهم«نييبازملانمةربتعمادادعأ

.تاعارتلاضفو«تاكرتلاميسقتوةيصخشلالاوحألااياضقيفلصفلا

يفتزربيلانارهوةنيدمىلإركسعمةمكحمتلوحقحالخيراتيفو
.ةفاثكباهيفلمعللنويبازملااهيلإلقتناو«يرئازحلابرغلا

ماعلامكاحجحلاًاشنأم1891يرفيف26/ه1308بجر17:موييو

ماتصألاو«يراخبلارصق:ندمنملكيفةيعرفةيضابإمكاحم«يسنرفلا
لامشلايفندميهو«سارهاقوسوءةنتابو«ترايتو«(ايلاحفلشلا)

اهيلإةرجمحلانويبازملادّوعتدقوءهقرشوهطسووءهبرغنيبةعزوميرئازجلا

.ةراجتلايفلمعلل

يفطرتشاوةّيضابإلامكاحلامظنيليدعتلخدأم1893/ه1311ماعيفو

امأمايأةينامتليقومايأةثالثىدعتياللجأديعسيمعسلحبىلعفانتتسألا
سلجممضيو.لماكرهشهيفلجألانإفةيسنرفلاةديلبلاةمكحميففانعسالا
.سلحلااذهرامعتسالالطعدقوهتاضقوبازمييءاملعلارابكفانعتسالا

لبقنممهرايتخامتيةروكذملاندملايفمكاحلاةاضقنأركذلابريدحجلاو

ةريساذىاضقلاماكحأبافراعحشرملانوكيثيحب«بازعبةبازعلاسلجب
بسنألارايتخاقحةيسنرفلاةرادإللنوكينأىلعءاًميقتسماًفيفع«ةنسح

.املةمدقملاةمئاقلانمضنم
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ءاحلافرح

:رداصملا

.224/1ةثيدحلارئازحلاةضحن:زوبد.

.337/1-338‹نيبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا.

.119-120«بازمیبخيرات:فسويديعسجاحلا.

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 73. .

مقلح

ةبازعلاةقلح

(يبرغممظنةراضح)

ةبازعلا/بزع:رظني

قلح

ةقلحجلاريس

(يبرغم.ةيوبرتمظنءةراضح)

قلح

(يبرغمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنةراضح)

للح

ةلاحتسالا

ةلاحىلإىلوألاهتلاحنعءيشلالّوحت؛تاراهطلابابيفةلاحتسالا

‹ليلحختلاوقارتحالابكلذمتيوهفاصوأوُءيشلانيعريغتب‹ةثداحةفلتخم

.كلذريغوةحاعملاوأ
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ءاجللافرح

لعافتبوأءايعيبطًالّوحتةيلصألاهتقيقحنعءيشلالوحتبيلكباهفرعو
رياغتةئراطلاهتقيقحتحبصأفءىلوألاهصئاصخهدقفأيئايميكليوحتو

ءلوألاهمساريغهمساوءىلوألاصئاصخلابتسيلهصئاصخوءةيلصألاهتقيقح

.ایقابهرهوجلظنو

يفنوفلتخيوالخاهسفنباهتلاحتسابرمخلاةراهطىلعءاهقفلاقفتادقو
.اهلصأنعلوحتتيلاىرخألاتاساجنلايفاوفلتخاامك.ليلختلاباهقراهط

.نايعألاةراهطبمكحلايفاهرابتعاوةلاحتسالازاوجىلإنورثكألابهذ

ءرمخلانمةلوحتملالخلاةراهط:مهرداصميفاهدورورثكييلاةلثمألانمو
ىلعبلغييذلاناويحلاوهو‹لالجلاةراهطوءةساجنلابيقسللاتابنلاو

.ةيفاكةدمسبحاذإ«؛سجنلاهماعط

ليلحتنمبنعلاريصعلاوحأتلقنكلذكو»:لخلانعةكربنبالاق

هئامسأريغتبهماكحأريغتتامنإو«دحاورهوحاو«ليلحتىلإمثمعيرحتلإ
.«هفاصوأرييغتلاهلاقتناو

سحجنتال»:سجنلابىقسيتابنلانعءلامآلاجراعميفلاقفيملاسلاامأ
.«هستجنعلاقتنالابهلصألاحتسادقسجنلانألاهرامتالواهروذج

.ساجنألاولبزلابديمستلازاوجىريهنأبوبحمنبادمحمنعلقنو

وضويبميهاربإمهنم؛بهذملاءاملعنمنيرصاعملالجبهذاذهىلإو
.امدعوادوجوهعمرئاد«فصولاومساللعباتمكحلانإاولاقو«يلكب
عامجإبومدوثرفنيبنموهونبللالحأهناحبسهللانأباولدتساو
تارهاطلابتفلعوتسبحمثةساجنلابتفلعاذإةبادلانأىلعنيملسملا

فيكف»ءةساحنبىلإمسحلايفليحتسيرهاطلاماعطلانأبوءاهمحلواهنبللح
.«؟ابيطثيبخلابالقنايفرثؤتالوءاثيبخبيطلابالقنايفةلاحتسالارئؤت
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ءاجللافرح

؛نايعألاريهطتيفةلاحتسالارابتعامدعشيفطابطقلامالكنمودييو
زوجيال»:تابنللةساجنلالامعتسايفلوقيوءرمخلاليلختةمرحىريوهف

هينمومعلةتيمكدونماهتلقبوأاهرجشتعفتناراثنملكؤينأيدنع
‹يأرلااذهيليلخلاديؤيوء*«مغبداذإاهدلجبالإةتيلابعفنتسينأنعكَ

.اهفاصوأتريغتنإوسجنلاةدامءاقبلةلاحتسالابدتعيالوهف

وأكالهتسالاىععةلاحتسالاةّيضابإلارداصملاضعبيفدحندقو

.رهاطلانمريثكلاييفةساجنلانمليلقلارْثألاوزوهو«قارغتسالا

الانإفهنايبقبسامىلعةلاحتسالايفرمألاناكاذإو»:يركبلالوقي

دقهنألسجنلانمليلقاهلخداذإةيودألالامعتسايفروذحميأىرن

«ةرهاطلاداولايفىشاللتي

ةداملانميوماديحولاءزحلااذهرضيالو»:ضويبميهاربإلوقيو

.«ەتلاحتسالةيلوحكلا

ناكمإمدعنعم.ةلاحتسالااهنم؛هقفلاباوبأيفىرخأتاقالطإةلاحتساللو

؛ةفلتخةيهقفماكحأموهفملااذهبةلاحتسالابقلعتتو.القعامإوةداعامإ؛عوقولا

.هوحنوقالطلاهيلعقلعيذلاطرشلاةلاحتساوأهيلعفولحملاعوقوةلاحتساك

:رداصملا

.395/1«مماحلا:ةكربنبا.

.60/2-4477/161‹ليئلاحرش:بطقلاشيفطا.

.258/4‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.655‹603/2‹ىواتف:ميهاربإضويب.

.ةمعطألاىواتف:يليلخلا.

.96‹92‹89/1-90‹«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.
«باَّرَشلاوماَعطلابدأ[63]بابءةقدصلاوةاكزلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*٠

.363مقر276/1‹غابدلابةتيلادولجةراهطباب«ضيحلا:باتك:ملسم.389مقر8/1

- 299 -



ءاجلافرح

دمتعلاولحلالهأ

(نامع؛يبرغمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

دوعتدقعلاولحلامحلةبارعلاةقلحىلإمامضنالايفنوقباسلاةعبرألامه

راّمعيبأىلإبسنتةيمستلانُودبيو.ةباّرعلانعةرداّصلاتارارقلامهيلإ

.ياكلادبع

يفماماإلابناجىلإنونوكينيذلالاجرلاكعلوأوهدقعلاولحلالهأو

.برغملاوقرشملايفةّيضابإلاتامامإلا

:رداصملا

.124/1‹(تاباوحجلاوريسلانمض)ناطحقيأةريس:ناطحقوبأ.

..19961718‹1ط؛يرماضلا.ط)ريس:يئاكلادبعرامعوب.

.367‹(خم)ةمغلافشك:يوكزإلا.

.90/1‹نايعألاةفحت:يملاسلا.

.30؛بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.143‹133ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:وسيردانبا.

للح

ةالصلايفليلحتلا

(ةالصءهقف)

رمأنماذهوميرحتلافالخوهوءالالحءيشلارابتعاوهليلحتلا
نأودعيالفمارحاذهولالحاذهءاهقفلالوقامأ«فلكلملاالعراشلا
.هلءاشنإال«يعرشلامكحللافشكنوكي

اروظحناكامةيلحوءاهنمجورخلاىلعةلالدللةالصلايفليلحتلادري
.*يسااَهليلْحَكَوٌيبكَلاةالّصلاٌمرْحَت»:8هلوقلءامءانأ
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ءاجللافرح

:رداصملا

.495/1«؛عماحلا:ةكربنبا.

.202203‹191/2-192‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.3مقر‹8/1روهطلاةالصلاحاتفمنأءاجامبابللالوسرنعةراهطلاباتك:يذمرتلا*.

للح

ةللاحلا

(تالماعم.ءهقف)

.امتاعبتنملصتتلاوملاظملانمجورخلابلطيهةللاحملا

ةحصلطرشيهو‹؛سانلاقوقحبهتمذتلغشيذلادبعلاىلعةللاحلابحجب

للاحيويدؤيىحهللانيبوهنيبةبوتلاهيفئزحتالو«قوقحلاهذهنمهتبوت
.ضرعماندبمالامييءاوس؛قحهيلعهلنم

هيفحصتالفهللاقحناكامامأتابعلاقوقحنمالإةللاحلانوكتالو

راحلاربنألالبقتسمهتلصهبمطقينأيفهمحروأهراجناسنإلاللاينأك

نميزجيالكلذنمو.ةللاحلابطقستالوللاقوقحنممحرلاةلصو

مرحميفةللاحلازوحجتالو.هللدجاسملانألهلهأللاحينأدجسمنمائيشدسفأ
همعويبلاوابرلاك

نملحيفتنأ:هباتغانمللوقينأيهوءةبيغلاىلعةللاحلايفاوفلتخاو

بلقهنأالهتملظمنعافعهنأكلذعمويلعكنمتردصيلاةبيغلا

.نورخآعنموزاوحابضعبلالاقفءالالحمارحلا

هللاحيملوتامنإوءهتللاحمهيلعتبجوكلذهغلبفادحأباتغانمامأ

بتيلفهغلبيملنإامأ.ةقدصلابهلىونوهلاعدوىلوتمناكنإهلرفغتسا

.هلرفغتسيوهيعماسمامأهتعمسنمدسفأامحلصيلوهبرنيبوهنيب
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ءالافرح

:رداصملا

.424/16؛33/8؛256‹205/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

للح
۳

لحتسلملا

(مالكلاملعءةديقع)

كلذبنيديوهوهللالحأاممرحوأفلامرحامللحيذلاوهلحتسللا

:نيهجوىلعوهف.هدقتعيو
محلوةتيللالثم«ليوأتريغباصنهياتكيفهللامرحاملحتسانم

ةلمنماجراخءاکرشمعرشلامكحيفربتعياذهفءانزلاوأر
.مالساإلا

نمةيئطاحمهفلإاًدنتسملطخلاليوأتبهللامرحاملحتسانم=

اذهف«ليوأتلالمتحيالاحيرصاصنمداصيامهليوأتيفدريملو؛عرشلاججح

.ةمعنرفكرفاكعرشلامكحيف
امیفهيلعنامضالوىلاظملانمهديبامدرينأبئاتلالحتسملاىلعو

رقينأرمؤيلبءَةيلامجِإةبوتبوتينأهيزجيالو«سفنألاولاومألانمفلتأ
كهتنملابنذملافالخوهوءاهنمبوتيولالحتسااهبکترايلامانالاعيمجب

.هللانيبوهنيبةماعلاةبوتلاهيزحتونمضيهّلإف

نال«هبکتریملوءيشةّيلحدقتعانمىلعلحتسملامكحبنرتيدقو

.لعفلافارتقالالداقتعالاتاذلكرشلابهيلعمكحلا
:رداصملا

.302/1-304(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق.ظ26/2(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.
.215/1-216‹نئازخلانونكم:يرشبلا.
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اجلافرح

.212-206/1213-207ءراثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.87/1099ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.24/17؛388/14ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.62/2تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.131-132‹93-94ءةملسمةرسأرم:ىيييلعرمعم.

.152ء40‹38تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.572‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

للح

ليلحتلاحاكن

(حاكنءهقفر

اهجوزىلإعجرتلاهقلطيمثةأرمالجرلاجوزتينأوهليلحتلاحاكن
.اثالثقالطلابهنعتنابيلالوألا

نِإ»:الاقيلعنعثراحلانعفبحاصنعلوهييبلاهنعیهدقو

نمءاوس.ليلحتلادصقهيفنيبتاذإحاكنلااذهنالطببةّيضابألايضقيو

ةروصلامتكاهيفيغيالوقطاوتنعوأءةجوزلاوأيناثلاوألوألاجورزلا

ظافلأللالناعلملاودصاقمللدوقعلاييفةربعلانأل.ارهاظيعرشلاحاكتلا

دصقباوملعاذإ؛دوهشلاو«يلولاوةجوزلاوءهلللحلاو«للحلانعلو.ينابملاو
.هباوضروليلحتلا

ءایعرشاحاکنسیلذِإءاینازناکاهجوزلاهليلحتةأرمانمهجاوزبدصقنمو
ةأرملاوهيلعتمرحنماهليلحتلالةيجوزلاةرشعلادصقلاهجوزتينألصألانأل

.ادبألوألااهجوزىلعمرحتوةينازدعتكلذىلعتأطاوتنإ
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ء؛جوزتلاامهزاجهدصقباملعيملوامُمودليلحتلايناثلادصقنإامأ

هلتلحليلحتلادصقالبتجوزتوامهسفنأيفاباتوادعاوتنإكلذكو

.الوأهتدعاوامىلعتجوزتلهاهأسينأهيلعسيلوءةقرافملاب

:رداصملا

228-223/8ىايضلا:يتوعلا.

.374/7-439/6.375‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.183/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.تافرصتلاودوقعلايفهرثأوثعابلا:دلاخركباب.

‹427/3هلللحلاولحلايفءاجامبابفلالوسرنعحاكنلاباتك:يذمرتلا*

.2258مقر‹211/2‹ليلحتلانعيهنلاباب؛حاكنلاباتك:يمرادلا.1119مقر

للح

ةلحمراوسأفقو

(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

للح

ةلحلاءارقففقو

(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

يلح

يلحلاةاكز

(ةاكزءهقف)

.هبىلحتتوءةضفلاوبهذلانمةأرملاهبنيزتتامّيلحلا
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ءاحلافرح

ادعمناكو«باصنلاغلباذإ؛عامجإلاوصنلابةضفلاوبهذلايفةاكزلابحتو

.راخدالاوزتكللدعيملاممةأرملاهبىلحتتاميففالخلاو.ءامنلاوأزتكلل

ء؛لوخلاهيلعلاحوباصتلاغلباذإهيفةاكزلابوحجوةيضابالاىري

.اراعمماارخدمماالمعتسمناکِءاوس

.اراعمواالمعتسمناکنِهيفةاكزلامدعیرینمفالخىلع

لوةّضفْلاوبهْذلانوُرنکينيذلاوژە:ىلاعتهلوقمومعمهتلدأنمو

.(34:ةبوتلاةروس)ميلاباذَعِمُهْرَشَفهللاليبَسيفاَهَنوقفني
.ةضفلاوبهذلايفةاكزللةبةبجوملاةحيحصلاثيداحألامومعو

ةضراعموةفيعضاُهنأبىلحلاةاكزلةطقسملاراثآلاوثيداحألانعاوباجأو

'.ةحيحصلاةلدألاتامومعب

ةاكرزلانأيهويلحلاةاكزلنوعناملااهيلإدنتسايلاةدعاقلانإاولاقو

قفتمريغةدعاقىامنللحلصيالامنودلاومألانمايمانناكاميفبحت

اهيلععمجادعاوقلاىلإعوجرلاباهفالخعفرياهيففلتخملالئاسملاوءاهيلع
.اهيفعزاتتملاال

:رداصملا

.48/6ىايضلا:يتوعلا.

.261/1274-267‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

GG ۶9

يدمحم

(نامُعتاکوکسم‹ةراضح)

.تايدمحمىلععمحبوةيدمحمويدمحم
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ِءاحلافرح

ذنمتدجو«بیرفتقولِنامعيفةلوادتمتناكةضفلانمةيدقنةلمع

م‹(م17/ها11ق)دشرمنبرصانمامإلادهعيفتمدختساو.ةبراعيلادهع

دهعلايفترمتساو(م18/ه12ق)ديعسنبدمحأمامإلادهعىلإهدعب

.(م20-18/ه14-12ق)يديعسوبلا
:رداصملا

.365معلافشك:يوكزإلا.

.133«لئاسولاومزاوللايفلئالدلا:شيورديقورحلا.

.20/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.4149ءتايعألاةضت:دّمحريشبوبأيللاسلا.

.303‹302/3‹نايعألافاحتإ:فيسيشاطبلا.

.(ةلباقم):ميهاربإيدنكلا.

کكمح

نويدمحيلا

(نامعةمكاحرس‹ةراضح)

دمحيلاةلود/دمحي:رظني

رمح

ءارمحلا

(تايانجءهقف)

.دلحاقوفنمىرُتةينطابةرمُحترهظأيلايهو«حورحلاعاونأنم
شرألاو.صاصقاهیفبجيالو.اهنطابحرجرابتعاباًزاجباخرجاهتيمستو

ءهجولاريغيفتناكنإو.ريعبنُمُتهجولايفتناكاذإاهيفبجاولا

.هنملقااهيفبحو
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ءاحلافرح

:رداصملا

.8/15-9ءليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

لمح

ملعلاٌةَلَمَح
(تايمستةيسايسوةيوبرتمظنةراضح)

يفةعيركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلاةسردميفاوجّرختنيذلاذيمالتلا

هقفلاونيدلالوصأهنعاوذخأم8/ه2نرقلانملوألافصتنلايفةرصبلا

قلاىلإةاعدءاملعمهنادلبىلإاولقتناوءةيعرشلاةسايسلائدابمويمالسإلا
يفيسايسلالمعلاويضابإلاركفللىلوألاةاونلانولكشيءةماقتسالاو

.برغملاوقرشملابمهقطانم

لوحذيمالتلاقلي«ضرألايفبادرسنعةرابعيهةديبعيبأةسردمو

؛فافقلابملسمةديبعوبأمامإلايمسىح؛فافقلاعنصبنيرهاظتممهخيش

.سابعلايبوةيمأيبنويعنماطايتحاكلذو
ةرصبلايفهتمامإيفديزنبرباجمامإللافلخملسمةديبعوبأناك

؛ىرخأقطاتمنمونميلاوبرغملاونامُعنمةبلطلادوفوهيلعتدفوو

نمددعكثلوأنمرهتشاو«بهذملالوصأىلعيعرشلاملعلانوبلطي
.ملعلاةلمحباوفرعءةبلطلا

:نامُغلهأنمملعلاةلح
.يوزنلارذنملانبريشبرذنملاوبأ-
.ينالعجلارينلانبرينملا-

.يوکزإلارباجيبأنبیسوم=
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.يدنكلاىلعملانبدمحم-

.يراحصلاليحرلانببوبحم-

:برغملالهأنمملعلاةلحو
.(سنوت)ناوريقلانممتسرنبنمحرلادبع-
.(ايبيل)سمادغنميسمادغلاراردنبليعامسإبينملاوبأ-

.(سنوت)ةوازفننميوازفنلايلبقلادوادوبأ-
.ىئازحبا)ساروألانميقاردسلامصاع-

.يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأف:نميلانماّمأو-

ء«برغملادالبىلإملسمةديبعوبأمامإلاهلسرأيذلاريخألااذهءانثتسابو

لوبقللانامضءاهنماوؤاجيلامهراصمأىلإاوداعمهلكملعلاةلمحنإ
اهلهأعابطواجلاوحأةفرعمبىردأراصمألالهأفمهتمهميفحاجنلاو
مخاسلبساّنلاةبطاخممهيلعلّْهسياممةّوقلاوفعضلانطاومومهفارعأو
رشنوةوعدلازكارمةماقإلةبسانملانكامألاوةمئاللافورظلارايتخاو
.تامامإلاسيسأتومالسإلا

ذإ؛ةيضابإلاةكرحلاةأشنيفةلالدنمرثكأهليللالححطصمأ
لمحيهنأامكءاهدنعةوعدلاريكاوبوةّيضابإلاءاملعلئاوأنمةلُثلع
ملعلابلطليبسيياورجاهنيذلالئاوألاذيمالتلاءالؤفريدقتلاولالجإلا

.قافآلايفهورشنمث«يمالسإلاقرشملايةيلصألاهعبانمنم
:رداصملا

.57-58هةئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.193‹107(خم)«باسنألا:يتوعلا.

.11ءةبوجأ:نوفلخنبا.

.19‹12/1‹خياشملاتاقبط:ْييجردلا.
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.98‹90‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.229«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييعصلا.

.108-109«ناكوأنوكينأزوجياميفناكمإلا:بطقلاشّيفطا.

.261/1ء«تايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.27/1-28‹(ايبيليفةّيضابإلا)2حءخيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.39ةّخيراتلالوصألا.108136137‹103ء11ءةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

.101ء17-16ةّيعامتجالامظنلا

.12«ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.38-44َةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج.

.121ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.94‹92/1‹مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا.

يمح

ةيامحلا

(رئازجلا/بازمءةينوناقوةيسايسمظنةراضح)

مغوؤشرييستنولوتيةديدعنورقلورئازحلايفنويبازملاةّيضابإلالظ
دهعناكنحريبكلابرغملااهفرعىلالودلااهيفلّخدتتلمهسفنأب

عملامشلاندميفنويبازملاىدصتف‹م1830/ه1246يسنرفلالالتحألا

نأالإ«ىتأثيحنمةدوعلاىلعهرابجإوهدرطوءهتمواقملنييرئازحلاةيقب
ضرفقودايعلالالغتساودالبلالالتحاىلعنيمّمصماوؤاجنييسنرفلا

.رئازحباعوبرىلعمهنيناوق

اولوح«رئازحلاضرألالالتحايفةيضاماسنرفنأنييبازمللدكأتالو

ةنيدمىلإاهشويجتلصواّنثيحب«ةيركسعةمواقمىلإةيسايسلامهتمواقم
امّإومهيلإاهمودقاورظتنيمل(ملك200)بازمةقطنملامشطاوغألا
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لبقاسنرفةضوافملبازمروصقيلثممنممهنايعأهحشرمهنمدفواهدصق

.افعضوةوَقبازمرارسأىلععلطتنُ

ةدهاعماهنعتجتنم1853/169ماعةضوافمتاضوافملاهذهنمو

‹لقتسلامشایکبفارتعالااسنرفنماوكتفينأنويبازملاعاطتساثيحب«ةيامحلا

ةدهاعملاهذهدقعو.رشابملالالتحالاتحتالةيامحلاتحتمهتقطنمنوكتنأو

Commandant(يرابوددئارلاعم1853ليرفأ29/ه1269بحر21موي

yطةDu)نودناررئازجللماعلايلاولامساب»)RANDON(اسنرفاهبجوع.تدّهعت

اقلطملخدتلامدعومهدئاوعةنايصومهكادقتعممارتحاومهدالبظفحببازمبل

لكهلّمحتتيذلاطسقلااهنيباميفنيعتعبسلاندملاكرتومحلةيلخادلارومألايف

قلغبوحجوىلعكلذكةدهاعملاصنتو«ةرزبلا'يونسلاجارخلاةميقنم؛اهنم

.اسنرفًدضراوثلامامأةقطنملاقاوسأ

شيفطابطقلااعددقفءاًماعلالتحالانمنييبازملافقوماذهنكيملو

دنعءلامشلاويبازمهلعفيذلارمألاوهوءانلعهذدضيركسعلاداهجلاىلإ

/ه6رفص=مرح؛جرفايديسيييسنرفلايركسعلالازنإلاةيلمع

.ةيلامشلاندملانماهريغوم1830ةيليوج-ناوج

بناجنمةيامحلاةدهاعمم1882/ه1299ماعيفتضقناسنرفنأالإ

رمألاةيركسعلااهترادإهيلعتضرفوهتلتحاوايركسعبازمتلخدفدحاو
.ةدايسلاوةيرحلاييمهقحبنیکسمتماولظونويبازملاهضفريذلا

نييبازملاةدعاسمىلإ«بازملالتحاىلعاسنرفرارصإبابسأعجرتو

ةمواقمىلإو؛خيشلايديسضباةقطنعةمامعوبةروثةصاخبوراوثلل
.ايركسعلامشلاندميفرامعتسالا

نيذللاةدايسلاولالقتسالابمهكسمتلزمرةيامحلاهذمبنييبازملاةبلاطمو

.م1882/ه1300لبقانورقامهباوعتمت
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:رداصملا

.199‹جاهنملاةلحب:قاحسإوباشيفطا.

.47حافكدلببازم:ميهاربإيالط.
ك

.هدئارجلك:ميهاربإناظقيلاوبأ.

.304‹272/1‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.1198100«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

ءةلاصألاةلجم«لاقمم1871ةروثلاطبأدحأةرهشنبرصاننبا:ةبيصقديزوبدمحأ.
.63-664ددع

Revue Africaine N°: 40, 287, 288. .
Merghoub Belhadj: Développement politique, 52-53. .

يمح

ةيمحلا
(مالكلاملع‹؛ةديقع)

يهوريغلاوأسفنللاراصتناٌقحلانععنملاوهوةفنألاوةيبصعلايه
ناسللاب‹مهلطابىلعمهتناعإو‹مهلعفِءوسىلعهموقءرملابحنعةمزال

.حراوحلالاعفأنمو«بلقلالاعفأنميه؛ندبلاوألاملاوأ

يفةيمحلانادصقيوءرفكلادعاوقنمضميمُجنباونوانجلااهفّنص
.ةبجاووةدومحمفقحللةّيمحلااًمُأمومذملااهانعم

:رداصملا

.30؛عضولا:ينوانحلا.

.101-100/1«(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبأ.

.38-7‹كيحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

0.153ءكيحوتلاةديقعحرش.267/16-268؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.140«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.
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ثنجلا

(ريسفت؛ةديقع)
.ءاحجلارسكبثنحلا

اّمأةريبكلاوةريغصلاىلعقلطيبنذلانأل؛بنذلانمصخأوهو

لاقءاوهسوأناكادمعريبكلامرحلاوهوةريبكلاىلعةداعقلطيفثنحلا

.(46:ةعقاولاةروس)ميلثنحلاىلَعنوُرصُياوناكول:ىلاعتهللا
:رداصملا

.286/14ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.52«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

زوح

ةزوحلا

(ةالص؛هقف)

ةنيدملاةرضاحاهبدصقيهقفلابتكيقو.ةيحانلاةغللالهأدنعةزوحلا

.عرازموةبيرقءايحأنماهعبتيامو
ةبراقتمىرقوأندمنعةرابعانأبليلاحرشيفشيفطابطقلااهددح

بلغأيفضبىلإاهضعبجايتحاعممايأةثالثريسمزواجتتالةفاسع

ضبوأ«لقتتتالةتباثتناكاذإاهوحنو«(بصقلاتويب)صوخلاورعشلا
.كلذوحنوءانبلابٌضعبوصوصخلانمٌضعبورعشلانم

فلقآو٣ةنالنااذإ»لاقو ىداةهزوحكلذنإف
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ةرارقونايربوسمخلادالبلاهذهنوكتاذهىلعفكلذريغولنوءانبنع
.«ةدحاوةزوحيليلتمو

اهيفةالصلانورصقيالادحاوانطوةزوحلابازمةيضابإبلغأربتعيو
.رصقلاةفاسع.اناهجىدحإنماهوزواجييح

:رداصملا

.28‹(رمعم1981ىييلعقيلعت)موصلاباتك:ينوانجلا.

.128ماّسبلادرولا:زيزعلادبعييمثلا.

.92/13-93‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.155/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

زوح

ةزايحلا

(تالماعم.هقف)

.ةرهشلااذكوهيفهلةضراعمالبةدمهيففرصتلابلصأءاعدايهةزايحلا

نأدعبالصأىعدانمو؛حصألاىلعنينسرشعلوصألايفةزايحلاةدمو

هديبيذلانأىعدااذإالإ؛هلةجحالفرثكأوأنينسرشعهريغهزاح

.كلذوحنوأبصغوأةيراعبهزاحامنإلصألا
ثكمولوتبثتالةزايحلانإفةدملاكلتلبقىوعدلاهيلعماقأنإنكل

.ىوعدلاةماقإدعبثكمام

هيلعقلعواماعنورشعةزايحلاةدمنأملسمةديبعوبأمامإلاراتخاو

هنوكلالةطوحللنيرشعلابضعبوةديبعوبأذحخأامنإ»:هلوقبشيفطابطقلا

.«مزجالناسحتسانيرشعلابهذخأف...نينسرشعحيحصلانل‹حيحصلا

ىرجامو«رابآلاوناينبلاوراجشألانماهبلصتااموضرألايفةزايحلانوكتو

لوحخدياعمنمنعم.سانلانمدحألهلصأفرعاميفنوكتامنإو؛یرحااذه
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اذإدوعقلاهيفنوكيامنإو.ةزايحلاهيفزوحجتالفدحألهلصأفرعيمامامأوكلما

.هريغلهيفدعقأراصدحأهضراعيملونينسثالثلجرلاهيفدعق

هلنکيملنملكلملاتبثيالو‹سانلانيبرهاظلامكحلابيهامنِإةزايحلاو

اهرمعيفهريغضرأيفلخدينأدحألزوجيالذإللانيبوهنيباميفكللا
.لاحباهباحصأاهنمعنعيواهكسعيو

:رداصملا

.55/14؛فّنصلملا:دمحأيدنكلا.

.513‹511‹502/13«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ضوح
ةيضوحلاةلخللا

(نامُعةعارزءةراضح)

طوح

طئاحلارح

(نارمعةراضح)

لوح

لئاجحلا

(تادابعهقف)

الوءلاصتالاعنموزجحنعم.لوحيلاحنمنحجاحلاورتاسلاةغللئاحلا
.ێعملااذهنعيهقفلالامعتسالاجرخي

هلوقليلدبتيمانعبارتلاعنميلئاحالبنفدلازاوجةّيضابالاىري
.(55:هطةروس)مکيعاهيوبکانقلاهم:ىلاعت
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عمسيناكنإهيفةوكالرادجك؛لئاحلمومأملاهاريالمامإبةالصلازوحت

ءاعراشلئاحلاناكنإحصتالو.ةرشابمهفلخيذلامومأملاتوصوأهتوص

نأل؛ءةساحجبوأ«لبإنطاعموأةرزحبوأءةلبزموأءةربقموأءايراجارنوأ

.ةالصلاعطقتءايشألاهذه

:رداصملا

.560/1769‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.518/6؛640‹524‹242/2‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

3لوح

لوحلا
(نامُعغ؛تاداع.ةراضح)

‹لوحلاةغلٰيعيو.ةنكاسمالمثدعبةمومضمءاحففيرعتلامالوفلأب

.ةنسلاوأماعلايأ

ء؛رخنوءتولوملابلافتحانمهينعتامو«نيينامعلادنعةقيقعلاةلزتمع.وه

.ىلاعتهللاركش«ناريحجلاوءارقفلاوبراقألاولهأللماعطإو

نوكيدقو«ةدالولانماموينيعبرأوةسمخرورمدعبلافتحالانوكيدق
لولا":ىَمسِيلافتحالانإفدعوملاوةَدملاتناكاّيأوءاليلقرثكأوأةنسدعب

£

.ةدالولانملوحرورميألوح
:رداصملا

.160ءَةيئامُعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

__لوح

ليحتسلا

(مالكلاملعءةديقع)

؛هدوجولقعلايفرّوصتُيالو«هنوكميقتسيالو«هدوحجوقفّنيالاموه
.بجاولاهلباقيو
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ىلعبجيو.لامكلاتافصلضوصقنلكىلاعتهللاٌقحيفليحتسللاو

ضقاتُتاهنأل؛تافصلاكلتبىلاعتهللافاصُناةلاحتسادقتعينأنمؤللا

.ةيهولألاصئاصحخ

بوحولارابتعابتافصلاماسقأنمىلاعتهللاقحيفةليحتسملاتافصلاو

.زاوحجلاوةلاحتسالاو

:رداصملا

.8/3‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.ظ98/2؛و42/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.253‹63«روتنلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.44ةملسمةرسأرم:ىيييلعرمعم.

.257/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.43-41(نوقرم)‹نيدلالوصأيفتارضاحم:ىفطصميفيرش.

ريح

ةراحلاسلجم

(نامُغءةيعامتجامظن؛نارمعةراضح)

مهتالاغشناهيفنوحرطيو‹مهتاعامتجاةراحلالهأهيفدقعييذلاناكلملا

وأخيشلابفرعيصخشهسأرييمويسلحبوهو؛مهرابخأهيفنولوادتيو
ديزوبأقيزرنبدمحمنبهللادبعسلاجلانمَعونلااذهثدحأدقوديشرلا
.(م1944/ه1364:ت)يمايرلا

ثيحءىايحألاسلاجعدالبلاضعبيففرعيالةروصسلجااذهلعلو
.ماعلاملاصلاةمدخويعامتجالالفاكتلاعباطيستکی

.ديشرلاروضحنودمهحارتأومهحارفألسلجلااذهيفةراحلالهأعمتجيدقو
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:رداصملا

.158ءةيخيراتةيؤر:سيمحيودعلا.

.83مقرةمجرت‹(جمدمصرق)‹قرشملامسقةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج.

ضیيح

ةضاحتساللا

(تاراهط.هقفر
مدوهوءتاتعملااهضيحمايأدعبمدلاجورخةأرملابرمتسينأةضاحتسالا

.ضيحبسيلوضرملاةهجىلعجرخيهلةحئارالٌقيقر«قرع
.ةضاحتسامدمايأةالثلبقعطقنملامدلارتعيو

نأزوجينمبرهظمدلكفكلذلءةمالسلاىلعاهلمحةأرلايفلصألاو

ةدمىصقأغلبتوأءامبةلعلرهظاإهنأملعُييحضيحوهفاهلثمضيحت
.ةضاحتسالامكحبهيلعمكحيذئنيحفمدلاعطقنيملمثضيحلا

:ةداتعموأةئدتبمامإةضاحتسملاو

لكييةالصلاكرتتةئدتبملاو.راظتنالاةدماهلفمدلااهبرمتسااذِإةداتعملاف

ةدعلعجىلاعتهللانأل.ةرشعضيحلارثكأنأىلعءانب؛مايأةرشعرهش

يفنأنيبتفضيحثالثضيحتىلاةقلطملاةدعورهشأةثالثضحتمليلا

.ةالتبمتناكعاطقناالبمدلارمتسانإو.اضيحوارهطرهشلك

.لمحلاةرتفيفنوكيالضيحلانألةضاحتسامدلماحلاهارتيذلامدلا

.سايإلاققحتدعبةأرملاوأةريغصلاةلفطلاهارتيذلامدلااذكو

‹ةزفقوأقبادبوكروأ‹ليقثلمحوأفوحخكةلعبًارطييذلامدلاامأ

نمرثكأمدلامادنإوءةضاحتساناكةلعلالاوزدعبمدلالازنإفعامجوُ

.اضيحناكببسلاعافتراعممايةئالث
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:رداصملا

.112/1‹عماحلا:ةكربنبا.

.180-183‹114/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.214‹209‹207/1ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.74-23/477-26‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا

۰

صيح

ضيحلا

(تاراهطءهقف)

فرعيو.ةمولعمةدميفةأرلاجرفنمجرخي«؛نتنمنيخدوسأمدضيحلا

.ِءرقلابكلذك

.مايأةرشعهرثكأو‹مايأةثالثةّيضابإلادنعدمتعملايفضيحلالقأ
راظتنالاورهطلاوضيحلامايأرابتعاةيادبنأىلإةّيضابإلارثكأبهذ

ةعاسنمفتاعاسلابمايألارابتعاىلإشيفطابطقلابهذو.سمشلابورغ

.يليلخلادمحأخيشلاهحجراموهوموياهلثل

ءاهجوزنععنتتالوءامايصالوةالصةأرملاهبكرتتالشيتفتلاضيحو
.شيتفتلابمشت

فرعيوبهذرانيداهترافكوةبوتلابجوتستةريبكضيحلايفءطولاو

.شارفلارانیدب

:رداصملا

.205-202/2«عماحلا:ةكربنبا.

.209/1‹(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

166٠-117«صلاخلابهذلا.200/1-201؛ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.16/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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تاوملاءايحإ

(تالماعم.هقف)

اهذخأيفدحأاهيلإقبسيءةكولمملاريغةتيلاضرأللنوكيتاوملاءايحإ

.هریغوعيبنمهکلميفلعفياماهيفلعفيهليهف«ليلقبولواهرمعيو

یلعٹراودعباٹراومليهفمهيلِإتبسننماهرمعةتيمضرألك
.هلاملحيالنملهيفرْثأالو؛مالسإلايفهلهألفرعيملامىلوألامهتمسق

مارحءااهايحأنموءيقسلاوحالصالابتاوملاضرألاءايحإنوکي

.ءاملامرغهيلعوهلامهُأرثكألاف

لبحلاوهنراولوهلكلمتاوملافلبجوأتاوميءانبئبوأارْثُأرثأنمو

.لبحلالصأالءانبلاهثراولفهينابتاموأمدممانإفماقامهنكسهل

.ءاملااهلصوأيذللرئبلاو«هتمارغوهؤانعلوأللوهلتاوملافاتاوم

:رداصملا

.518-520‹510/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ييح

ةاحلا

(ريسفت‹ةديقع)
نعةحجراخالءةّيضابإلادنعتاذةفصيهوءىاعتهللاتافصنمةايحلا

.«هريغ[يه]ةايحباليملاوه»:ناطحقوبألوقي.تاذلا

الجراولاءا۴ءةايحلاةفصمهقلوألادوهجالٹفيرعتلااذه

‹ىلاعتهللاقحيفةّيتاذةفصةايحلاةفصنأىلعصنف؛سداسلانرقلايث
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لزيمللجورعهللةفصةايحلا:اولاقكلذلو؛هريغيهالوضّرَعيهال

.اھافوصوم

؛توياليحىلاعتهللانأبميلستلاوناعيإلايضتقيةايحلاةفصبنامبإلاو

.هتایآهيلعلدتامک«تیمميحقلاحخدیریاللاعفملاع

:رداصملا

.340/1ىايضلا:يبوعلا.

.162‹تالاهحلاحرش:ياكلادبعرامعوبأ.

.152‹15/3‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و94/1‹ظ55/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.17كيحوتلاةمدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.88‹تاموظنملاعئلآللا:ورمعينالتلا.

.400«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.31للاتافص:دمحأيليلخلا.

.230/1-231‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.285ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.217-214ماعلاهباتكوييمثلا:رمعميكحلآ.

ييح

ةيحلاةفطنلا

(تاراهطءهقف)

يملا/يم:رظني

RR
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ءاخلافرح

ربخلا

ظفلركذالبرخآىلعدحألاقحدحأهركذيامءاهقفلا وأ"دهشأ"

.ةداهشلاةدامنمامهوحنو"تدهش"

ربخهيفزوجيامباب"ملوقباذهديفيامخايشألاناويديفءاجدقو

اولوقيملاذإف»:ناويدلاتارابعنمو"اندهشاولوقينأريغنمىانمألا

ملوأةداهشلاركذمدعباهئادأيفاورصقفةداهشناكءاوس«ربخهنإفاندهش

‹عاديإالبدوهشلانماوعمسيوأ‹؛داهشإالباوعمسينُالثم؛هداهشنكت

.ةءاربلاوةيالولاولاللاوةمامإلاك؛هيفمصخالامركذىلعاضيأقلطيو

نالفىلعنالفلنأاندهش:اولاقولوىانمألاريغةداهشىلعقلطيامك

نماربخلظیلبءةداهشلابهيفاوحرصولوةداهشمحلوقربتعيالف.اذك

.بذكلاوقدصلالمتحيرابخألا

:رداصملا

.139/1فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.219/13220؛62/11؛630‹283/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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ءاخلافرح

دحاولاربخ

(ثيدحلاءهقفلالوصأ.ةديقع)

ملو#8هللالوسرىلإهدنسلصتلملاربخلاوه:داحآلاربخوأدحاولاريخ

.بيرغلاوزيزعلاوروهشملالمشيو.رتاوتلادحغلبي
.ةرهشلاالورتاوتلادحغليملودحاولانعدحاولاهاورامهنأباضيأفّرَعو

.عطقنمولسرمودنسم:ماسقأةئالثىلإيطوشلملاويفوسلاهعرفدقو

دنعلمعلابجويونظلاديفيةحصلاطورشلعمجتسملادحاولاريخو

اوجتحيملكلذل.لمعلاوملعلابجويهنأبلاقنلافالخملعلاديفيالوءةّيضابإلا
ريغنيقيلاو«نيقيلااهانبمدئاقعلانأل«يعطقلاليلدلافلاخاذإدئاقعلابابيثهب

.عطقلاةجردىلإهعفرتنئارقهبفتحتنأالإدحاولاربخيثرفوتم
يعطقلاليلدلاعمدحاولاربخ-انرظنيفضراعتيامدنعرهظتفالخلاةرثو

ةيضابألاىريالو«هريغىلعرتاوتملامدقيفةرتاوتملاةنسلاونآرقلاصوصننم
.مهريغهيلإبهذامكةدحاوةجرديفاسيلامهنألاعمنيليلدلالامعإ

ركذنأامنيبةدعاقلاهذهىلعءانبةديقعلايفلئاسع.ةّيضابإلازيتدقو

.اهتيجحراكنإوةنسلادربمهومحتاولئاسملاهذهنيملسملاضعبمهيلع
يفةصاخبو«نيقيللانامضءاهتوقبسحةلدألابيترتاًساسأةيضقلاىبمو

.يحولاالإهيفردصماليذلابيغلالاجب

:رداصملا

.116‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.ظ4‹(خم)‹نايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.142/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.127ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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ءاخلافرح

.(هلك)تاحلافيسلا:ديعسيبونقلا.

.13؛ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

.4-218َةيضابإلادنعداهتحجالاجهنم:یفطصموجاب

ربخ

ةربخلا

(يحاضأهقف)

.«بيصنلاةربخلا»:ةكربنبالاق

يفلعفُيامكءةبصنألايفمهنيبافومستقيفةاشلاموقلايرتشينأةربخلاو
.نامع

:رداصملا

.377/2؛عماحلا:ةكربنبا.

ربخ

ةروبخلا

(نامعيرمظن؛ةراضح)

ةدابلا/ددب:رظني

ربخ

ةرباخملا

(ةعارزءهقف)
ىميدقوكلذوحنوأعبرلاوأثلثلاىلعضرأأللةعرازملايهةرياخلا

.*هللالوسراهنع

نأىلعءامهنيبلصاحلانوكيواهعرزينملءادرجضرأعفدبنوكتو

.ضرألاىلعلماعلانمرذبلانوكي
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ءاخلافرح

.ررغلادوجوبزاوحلامدعةكربنباللع

ء؛ضرألانمءزجبةعرازملابةرباخملالينلاحرشيفشيفطابطقلافرعو
.اهنمءزجريغبنوكتنأالإةزئاجريغيهو

زاواىقبيفءاهنمءزجباهئاركنعيهنلاضرألاءاركنعيهنلاىعمف

.فالخلانمجورخلاوطايتحاللعنملنأوافالخةلأسملايفنأركذو.هريغب

:رداصملا

.377/2400مماحلا:ةكربنبا.

.124/17-125ىايضلا:يتوعلا.

.582/3-583‹(5ط)‹حاضيإلا:يخامشلا.

۰.60/10‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

ء؛ءلخنوأطئاحيفبرشوأرممهلنوكيلجرلابابةاقاسملاباتك:يراخبلا*.

ءةرباخللاوةنبازملاوةلقاحلانعيهنلاباب؛عويبلاباتك:ملسم.2252مقر2

.1536مقر«3

هتخ

ةمتخلا

(نامُعيئازجلا/بازمةيوبرتمظن؛ةراضح)

.ةحوتفمميمفءاتلاناكسإوءاخلاحتفب

دارفأروضحبءاعدلاونآرقلامتاوخةوالتلسانلاةماعوأذيمالتلاعامتحا
.مهلكوأةبازعلانم

ةيحابصلا:نيتزرابنيترتفىلإةقلحلاماظنيفمسقنتميلعتلاسلامتناك

امأو«سمشلاعولطىلإحبصلاةالصدعبنمدتمتفةيحابصلاامأءةيئاسملاو

متاوخنمءيشةوالتبنامتخُت«سمشلابورغىلإرصعلاةالصنمفةيئاسملا

ةوالتلاكلتنإغ.ةمتخلاةرابعتءاجاهنمايروىاعدلاوميركلانآرقلا
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ءاخلافرح

ليللالامعأمتخبناذأىاسماهيورغدنعواحابصسمشلاعولطدنعءاعدلاو

.راهنلالامعأو

بيغتينأدحألقحيالفيمالتلاىلعاّيمازلِإنيتمتخلانيتاهروضحناكو

ضّرعترذعنودبباغنموءةباّرعلاخيشهلبقيرهاقرذعبالإامهنميأنع

.مونلاتاقوأوتامتخلافيرع:ىمسي

.ةيرابجإتسيلءاشعلاةالصدعبةثلاثةمتخكانهو

ةصاخبنييبازملادنعوةماعبةبراغملاةّيضاباإلادنعةمئاقتامتخلالازتالو

ريغيفاهنكلوءةيضابإتاعمحجتاهيفدجوتىلاندملابتايلصملاودجاسملايي

.اقباسةروكذملاتاقوألا

يفروضحلاىلعميركلانآرقلانمطاسقأعيزوتبمتتاّيلاحةمتخلانأامك

قيرفتنعخيشلانلعينأبكلذو«هتعاطتساوهتبغربسحبلكءدجسللا

.نيرضاحلاىلعنآرقلانمءازحجأ

هلحميفوأءهترسأدارفأنيبوهتيبيفتامتخلاهذهلثمميقينمكانهو

.هتسرادموميركلانآرقلاظفحىلعةموادملانمضيامءهلاّمعنيبيراجتلا

ماقييذلالافتحالاىلعةلالدللنامُعةيضابإدنعحلطصلملامدختسيامك

.لافطألانمنآرقلامتاخ

:رداصملا

.188‹125‹115‹(خم)ريس:ينايسولا.

.5‹1/174ءخياشملاتاقبط:ييجردلا.

.209ءةاقتنملارهاوجا:يداربلا.

.185كيرحلابةّيضابألا:حلاصةيجاب.

.8ءةبارعلاماظن:يريبعجلا.

- 325 -



ءاخلافرح

.102‹101‹28‹24‹2122‹ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.245هةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.227؛طسوألابرغملايفةّيضابإلا:يدوهزم.

.542/2‹مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا.

0121«يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

-

مونلاتاقوأوتامتخلافيرع

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

نتخ

ناتخلا

(تاراهطءهقف)
.رکذةفلقعطقوهناتخلا

الف.حئابذلاوحاكنلاكتالماعملاضعبوء؛تادابعلاةحصلطرشناتخلاو

نعاروذعمنوكيالو؛ناتتخالاىلعارداقناكاذإفلقأنمةدابعحصت

.كلذببسبفلتلاهسفنىلعفاخاذإالإناتخلا

نمف«ةراهطللةعناملاةساجنللةكساملاةدلحلاةلازإناتخلانمضرغلاو

«هناتحرارکتبجوناتخلادعبهتدلجتيقبنمونيتبجيالانوتخمدلو

.فصنلايفاوفلتخاوءأزجأةفلقلارثكأعطقنإو

هنأنوريضعبلانأالإ؛ثانإلانودروكذلاقحيثبحاوناتخلاو
نيرصاعملاضعبهدريأروهویفةغلابملامدعطرشبةبحتسمةمركمىشنالل
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ءاخلافرح

ةدلجةفلقلافءةلعلايفعماجلاءافتناوىشنألاوركذلانيبيوضعلاقرفللارظن

ىثنألافالخىلع«ناتخلاباهعزننيعتيف«ميئارحلاوتاساجنلااهيفمكارتت

.اًيباررضاهبناتخلاقحليىلا

.رذعلالإغلبييحهكرتيالو«يبصوهوهدلونتخينأدلاوللبحتسي
ء؛يلاسلايأريفدجسملالوخدهلزوجيو«روذعملافلقألاةالصحصت

جوزينأهلزوجيو.هتحيبذالوهحاكنحصيالو«نينتتخملاعمًفّصيالنكل

.اهجوزتيلينم

.هيلعىلصيالوءهفلخىلصيالوهتحييذلكؤتالوجوزيالفروذعملاريغامأ
.موصلاوةالصلاةحصيفطرشناتخلانألءهمايصوهتالصىضقباتنإو

.سجتلابحصتسمكةالصلانودموصلاهنمحصيهللادبعوبألاقو

مامإلافلخداذإامأ«سأبالفلوخدلالبقنتتخامثفلقألاجوزتاذإو

حاكتلازاوجمدعيلاسلاحجروءادبأامهنيبقيرفتلاىريبيبحنبعيبرلا

.دقعلاديدحتهيلعناكنتتخااذإف«لوحخدلالبقولو

ناكنأب؛نتتخينملاحبناكنإناتخلابتامنمنتاخلانمضيالو
.لامهلنکیملنإهيبأوأنوتخملالامنمنتاخلاةرجأو.مثأيالوءاميلس

.نينوتخملاكاوناکوهوکرتناتتخالابتوماموقلديتعانإو
:رداصملا

.472473‹7/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.193/1-206ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

شدخ

شدخلا

(تايانج,هقف)
الو؛لیسیالاععمداموهو.دلحلاسفنيفنوكيو«حورحلاعاونأنم
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يفناكاذإهيفبجاولاشرألاو.صاصقهيفبجيالو.ءوضولاضقني
.هنملقأهيفبجو«هجولاريغيفناكنإو.ريعبفصنءهجولا

:رداصملا

.9/15«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

۰ لذحخ

نالذخلا

(مالكلاملعءةديقع)

.نوعلاوةرصنلاكرتوهةغل

:اهنمةعفيراعتبةيضابإلاهفّرعدقو

.ةعاطلاوناميإللهداشرإو«هديدستمدعو«رفاكللهللانوعمدع-1

.هبهمصعييذلاهلضفوهللاءاطعنمهعنموهسفنىلإرفاكلالاكيإ2
.ناسنإللينأيرشلارطاخ-3
.العفسيلوكرتهبال؛فصويفىّنعمسيلنالذخلانأضعبلاىأرو
هرايتخابرفاكلاهيفبّبستينالذخلانأيفةحيرصةّنسلاونآرقلاةلدأو

.هيلعارببسيلو
:رداصملا

.410‹(قحللا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.
.138؛تالاهحلاحرش:يفاكلادبعرامعوبا.

.و42/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.295‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييصل.

.207-210«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.177/5ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.49/16‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.100‹؛يبصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.
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جورخلا
(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

.قحريغبوأقحبلداعلاوأرئاحلاناطلسلاىلعجورخلاوه

ءاقلطمهلمرحنيبءاهفقاومتنيابتوجورخلايفةيمالسإلابهاذملاتبتك

.هبراتوهججحوهتلدألكلوطورشبهلزيجموءاقلطمهلبحجومو

:ةئالتماكحأةّيضابالادنعجورخلاموهفملو

ميقملالداعلامامإلاىلعجورخلاوهومرحلاجورخللا:لّوألامكحلا
قرفعامجإباًطقمرمجورخوهويبنةنسوهللاعرشبمكاحلاودودحلل

ُہَكيَلَعانِ«:هلالوسرلوقلةبجاومامإلاةعاطنال.ةفاكمالساإلا

.*«هّللاباَتكْمُكيفماقااماوُميطأَواوُعَمْساَف«فئألاٌغوذْحَميشَبحدَ
لامعتسابرئاحلاناطلسلاىلعجورخلاوهو؛ئاباجورخلا:يناثلامكحلا

دنعزئاجوهو«هروجنعهفكوهّدرلةيملسلالئاسولادافنتسادعبوقل

.ربكأةنتفوررضىلإهئاضفإمدعوهحاحجبناحجرنمدكأتلاطرشبةّيضابإلا
ناطلسلاىلعجورخلاةمرحبلوقينمأرةّيضابإلافلاخيطباضلااذهبو

ةبلحجموهساسأنممكحلاوناطلسللةدسفمهّجوتلااذهيففءاقلطمرئاحا
ةيضاباللو.ةلثمألابحفاطهعقاوومالسإلاخيراتوءةمظنألاداسفودادبتسالل

ةطلسللضراعملافرطلايفتفقودقفقأشنلاذنمةضراعملايثاهتبرحب

يفاهتفسلفويسايسلااهركفكلذبترْتأفلودنماهتبقعأاموةيومألا
.ةيمالسإلاةلودلا

رئاجلاناطلسلاىلعجورخلانوبجوينيذلاجراوخلايأرنوفلاخيامك

.ربكأداسفوةنتفىلإمهجورخيدأنإوءاقلطم
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نُماذكو«رئاحلامامإلانمةءاربلانالعإبةلاحلاهذهيفةّيضابإلايفتكيو

مامإلاتحتدوعقلازاوحبهئاولتحتوهنملکةيالوعم«هروجيئهعبت

.اقلطمقفاوملاوفلاحخملارئاجلا

جرحاذإالإدحأىلعرئاحلامامإلاعمجورخلاةّيضابإلادنعزوجيالو

.ملظألالاتقلهعمجورخلازوجيفهنمملظأهيلع

طلستملاكرشملامكاحلاىلعجورخلاوه؛بجاولاجورخلا:ثلاثلامكحلا

نويهصلاناطيتسالاوءةيضاملانورقلايفرامعتسالالثمنيملسلاناطوأىلع

هدرطوهلاتقوهيلعجورخلابجيكرشملامكحهمكحاذهف؛نيملسملادالبل

ةروخبانيطالسلاىلعجورخلاميرحتبنيلئاقلانيبطسوةّيضابإلايأرنإ

فقومنيبوءةهجنممهملظىلعملميلستلالبمحناتقةمرحوءاقلطم
نودرمألافلكتامهمروحانيطالسىلعجورخلابوجوبنيلئاقلاجراوخلا
.بقاوعلاىلإرظنلا

:رداصملا

.4-5‹(خم)«تافصلاوثادحألا:رثؤملاوبأ.

.208/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.64‹61‹46/3‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.74/1‹خياشملاتاقبط:ێيجرالا.

دمحمخيشلاىلعدرلا.310/14«لينلاحرش.46؛صلاخلابهذلا:بطقلاشيفطا.
.230«يسلبارطلالماك

.164/2-165‹(ايبيليفةّيضابإلا)2ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
.431-450‹353-334354ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا

.78ياثعولاةلازإ:ملاسيبايسلا
.202‹199‹96‹95ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.
.(هلك)«جراوخاوسيلةّيضابإلا:ميهاربإيالط.
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.436‹412‹410‹نيحلاصلاجاهنم:نيدلازعقيلب.

.56/1ةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.65‹64‹50قاغبلاماكحأ:لالهنبدمحميربعلا.

.460‹456‹36مقرثيداحألا؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا.

ةيالووياَدَهْشلاَوقلاباذَعيف[4]باب«حيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*

دبعلاةمامإباب«ناذألاباک:يراخبلا.819مقر211/4‹ريمأللةَعاطلارو؛شيرر

.661 مقر‹246/1«لوللو
Cuperly Pierre : Introduction, 292. .

جرخ
جراوخلا

(ةيعرشةسايسءقرفةراضح)

:ناتلالداهزربأومهريغوةّيضابإلاتاباتكيفحلطصلملااذهتالالدتفلتحا

ةنسنيفصةكرعميفلاتقلافيقوتاوضفرنيذلامه:ىلوألا

نعفارحنالااوضتريملوءهنعجتناموميكحتلااولبقيملوم658/-7

.يدشارلامكحلاو2يبلاجُم

اولحتساف؛كرشلابنيملسملانممهريغىلعاومكحنيذلامه:ةيناثلا

نول:لحورعهللالوقرهاظباوذحخأومهئاسنيبسومحلاومأومهعامد
ُهوُمُتعطا .(121:ماعنألاةروس)نوکْرشُمَل١کنمه

اجورخهفصوبلوألاىعمابجراوخلاىلإمهتبسننوركنيالةيضابإلاومدقتمو

.نيدلانمقورملاێعمبجراوخلاةرمزيفمهرشحةدشبنوضفريوءایسایس

؛حلطصلملايفيرهوجلاقرافلااذهنوربتعيالفتالاقملاباحصأاّمأ

اقلطمةيسنلاهذهضفرىلإةّيضابإلانمنورخأتلارطضاطلخلااذهببسبو
اهنعةرجنملاةريطخلاةينيدلاماكحأللءاقتا
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كرشلابمهيفلاخمىلعنومكحينيذلامهنأبجراوخلاةّيضابإلافّرعيو

بسحتالو؛عورشمرربمريغنمحالسلابمامإلاىلعجورخلانوحيبيو

امك؛نيدلانعاجراحخلعفلااذهلثعبموقينمةّيضابإلاربتعيو.بقاوعلل

.نييومألادهعيفةقرازألانأشناك

نبكلمادبعيومألاةفيلخلاىلإهتلاسريفضابإنبهللادبعحرصدقو
نمهللاىلإءآرباإ...»:لاقوموهفملااذهبجراوخللهئادعبناورم

ءانلرهظاميفمالساإلانمجرخنيحناكدقلهعابتأوهعينصوقرزألانبا
مامإلاناكامك.«مهنمهللاىلإًاربتنفءهمالسإدعبرفكودتراوثدحأهنكلو

.نيملسملاءامدةمرحيفمهرظانيوجراوخلاىقليديزنبرياج

ضراعلملالعفوهفىلوألاةمكحلانموهوںیدحنبسادرملالبيبالعفاما
روابياضرلاىلع»:ةماقإلانأىريهنألرئاحلاناطلسلانعجراخلايعاولا
هللاضرأيفريسلاراتخاكلذل.«ميظعلسانلاةفاخإوفيسلاديرحتنأوبْئَذْل

مهدارأنإف«ىذأبمهوقحاليملهدونجوناطلسلامادامفيسلاديرحتمدعو

.سفنلانعاعافدمهنععانتمالامقحملظبهموقوناطلسلا

هظفلبالوادتمنكيملجراوخلاحلطصمنأرداصملاضعبءاصقتساديفيو

حُجرتو«جراوخوِةَدَعَفىلإةمكحلاماسقناماعم683/ه64ةنسلبق
دهعلايف؛ييدلاهدعبيف؛حلطصملااذهفيظوتمتهنأتاساردلاضعب
جورخلارثكالكلذوءةيسايسضارغألةيثيدحتاياورىلإادانتسايومألا

.مهتلودىلع

لأ:لشمتايمستمهسفنألاوضترانيذلاةّيضابإلنإ:لوقلالمحو
ةيمستجراوخلاظفلنوضفريءةماقتسالاوقحلالهأوءةماقتسالاوةوعدلا

تالولدممويلاتحضتااذإف.باقلألابزبانتلانمكلذنوربتعيومهابقلو
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دعيملءاموقلطينمىلعوءةفئاطلاهذهنممهفقوموةّيضابإلادنعجراوخلا

.مهيلعةظفللاهذهقالطإايملعالواندالوبقم
:رداصملا

.37/2؛119‹109/1‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.35ةماقتسالا:يمدكلا.

.208/3‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.98‹61‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

.30/3-39‹ناهربلاوليلدلا:يالجراولا.

.100/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.170‹164-165ةاقتنملارهاوجا:يداربلا.

.62-65«ريسلا:دمحأيخامشلا.

.173ةمغلافشك:يوكزإلا.

.226-225‹209ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

قرفلانيبةّيضابإلا.33(ةأشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
.446‹438ءةّيمالسإلا

.59ءَةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.37/1-41‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا.

.85ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.

.93‹30ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.(هلك)«؛جراوخاوسيلةّيضابإلا:ميهاربإيالط.

.17-21«جراوخلا:بلاغ.يجاوع.

.(قحلملا)353-53359ةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.153-158«ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا:رصانيعباسلا.

.88«ضايإنباةلاسريفةعارق:ةفيطلياكل.

.70-78‹46-1/48مهرودوةباّرعلا:حلاصيوامسا.

.28قةاغبلاماكحأ:لالهنبدمحميربعلا.

.(ةمدقملا)«برغملامسقةّيضابألامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.
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Cuperly Pierre : Introduction. .
Merghoub Belhadj: Développement politique, 14. .

سرخ

سورخلا
(نامُغفارعأيرمظنةراضح)

وهوىوضولللمعتسيسانلاهنمبرشيلقيرطلاىلعنوکیءامللعضوم

.رئازحباببازميداويفليبسلاءامكنيينامعلادنع

:رداصملا

.86/18فّنصملا:دمحأيدنكلا.

صرخ

صرخلا
(ةعارزءهقف)

انب«هعيبللخنلاسوؤرىلعرمتلاريدقتهبدصقيو«ريدقتلاهانعمصرخلا
.صرخلااذهىلع

‹هذاذجلبقهليكوأرمتلانزورذعتلعيبلااذهيفعراشلاصخردقو
.لماعتلانمعوتلااذهىلإسانلاةجاحوةرورضللحيبأف

إطخلاوأةريسيلاةلاهحلانعهيفزواجتيوءةربخلالهأةفرعمبصرخلامتيو

.ةيمالسالاةعيرشلادعاوقنمريسيتلانأل؛سانلاباقفرليلقلا

ريدقتييفاوفلتخاو؛عطقلالبقبنعلاولخنلاةلغةاكزءاطعإزوجي

ادباذإلحخنلاوبضعلايفهتزاجإىلإرثكألابهذفصرخلابباصتلا
.ابطرهولكأينأهلهأنيبورمتلانيبيلخيلءامهحالص
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:رداصملا

.56/8؛32‹31/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.246/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

صاخلا

(هقفلالوصأ)
ءاوسءدرفمعمىلعلدظفللكوهوءماعلاةلباقميفناكامصاخلا

بلغأو.فلأوةئامكايرابتعاناكوأديزولجركايقيقحدرفملااذهناك

نأىلإاورظنمممإثيحصيصختلانعم.هلعجتصاخللةّيضابإلافيراعت

لرياغممكحبدرفنياموهصاخلا .ماعلامكح

حجرو؛ديقلاوقلطملايفاوفلتخاو«صاخلاعاونأنميهنلاورمألاو

.صاخلانمامُنوكيللاسلا

ةقيقحةدارإنمعنامعنمنإالإءهظفلهيلعلداععطقلاصاخلامكحو
.نايبلابالإدارملانيعتيالف«كارتشالاوأزاحلاببسبظفللا

نآرقلابوءلوقعلاةلالدبنوكتاُهأبتاصصحخملاعاونأنالجراولاطبض

.عامجإلاوباطخلاليلدوديقملاوءىانثتسالاوداحآلارابخأوةنسلاو

وألصتمظفللاوظفلريغوأظفلامإصصخملانأيلاسلاركذو

ء؛ضعبلالدبوءةياغلاوءةفصلاوطرشلا:يهةلصتملاتاصصحخملافلصفنم

الإعيمحلاىلإدوعيواولابةفوطعملمجدعبءانثتسالانأو.لصتملاءانثتسالاو

.هفالحخىلعةنيرقتلدنإ

ةنسلاوتاحآلاربخوءةرتاوتملاةنسلاو«باتكلايهةلصفنملاتاصصخللاو

.عامجإلاوسايقلاو‹موهفملاوءةيريرقتلاةنسلاوءةيلعفلا
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نألةّيضابإلادنعريتعمريغفيباحصلابهذعوةداعلابصيصختلاامأ

مهضعببهذمىضتقمنأيلاسلاركذنإو«يوارلابهذعبالةياورلابةربعلا
.يمرضحلاقاحسإيبأكهبدادتعالا

يفنآرقلايفركذامعيمجف.لوقعلاةلالدبصيصختلاتاصصحخملانمو

.هبقيليالاملقعلاهنمصحىاعتوهناحبسيرابلافاصوأ

نمو‹؛صيصختلابحجومتبثييحمومعلانعلودعلامدعححارلا

مايصلكيفليللانممايصللةينلاتييبتباجيإةّيضابإلادنعكلذتاقيبطت

لقماَيصلاعمُحُيملنَس»:لاق$ىلانَعةصفَحثيدحمومعبالمع

ةعكرلكيمامإلاعمباتكلاةحتافلمومأملةءارقو.*«هلْمَيِصالفرْحْفلا

ارقيْمَلنملةالَصال:لاق8هلللوُسَرنأتماّصلانبةدابعثيدح

.**«باَتكلاةَحتاف
4 4

صيصختلايحخامشلاردبلاراتخاف‹«سايقلابصيصحختلايفةّيضاباإلافلتخا

الإوعامجإلاصصخملصألاناكوأ؛عامجإوأصنبهتلعتتبثنإسايقلاب
.دييقتنودسايقلابصيصختلايملاسلاحجرو.ىلوأماعلاف

:رداصملا

.120‹34/1؛فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.28«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.412-413‹(يجاويتلا

.151‹34-32/1‹سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.518‹497ةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

باتك:يذمرتلا.2454مقر329/2مايصلايفةينلابابمايصلاباتك:دوادويأ*
.730مقر‹108/3ليلانممزعيملنملمايصالءاجامباب؛موصلا
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ءاهلكتاولصلايفمومأملاوماماللةءارقلابوجوباب‹ناذألاباتك:يراخبلا**.
ةالصلايفباتكلاةحتافبةءارقلاباجيإباب:يذمرتلا.723مقر263/1

.488مقر26/1

ةصاخلاقيرطلا

(يبرغم؛كلارمع‹ةراضح)

ةصاخلاقيرطلا/قرط:رظني

ةرضاخملا

(تالماعم.هقف)

الءارضحخرامثلاعيبملعأهللاويدنعةرضاخملاميب»:ةكربنبالاق

.«اهحالصودبيوكردت

.ضارمأوداسفنمرامثلابيصيامعجرفتوةوالحلااهلخدتنأاهحالصودبو
راوطأةعبسلختنلاةلغلاوركذدقو»:لينلاحرشيفشيفطابطقلالاقو

يفيذلابحلاوهوضيرغإةزمحلاو؛علطءاطلاف"تربزبأط":كلوقاهعمجي

ودبو...رتءاتلاوبطرءارلاو«رسبءابلاووهزيازلاوحلبءابلاومامكألا
يوءةوالحلاروهظورارفصالاورارمالابلخنلايففءهبسحبءيشلكيفحالصلا

نيمسايلاودرولايفو«رخداوعزناذإدسفيالنأبزوملايفوءاهروهظبهريغ

بلقبركسلاو«لاحلايفاهبعافتنالابلوقبلايفوءاهمامكأخافتناوامهرونروهظب
صمحلاولوفلاوريعشلاوحمقلاكسيلايفذخألابقتسفلاوزوللاوزوحلاو«هقرو

.«رارفصالابخيطبلاو‹تاقعنالابرايخلاوءاثقلاونهوحنوسدعلاو
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:رداصملا

.377/2؛عماحلا:ةكربنيا.

.103/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ًاطخ

ًاطخلا

(هقفمالكلاملع‹؛ةديقع)

هنأبضعبلاهفرعو«لعفوألوقنمدصقهيفناسنإللسيلاموهًاطخلا

.هريغىلإريصيف‹هلعفزوجيءيشلعفلدصقلا
.تانامضلاوحننم؛ماكحألانمهريغنودًاطخلابمثلاعفري

دهتجاف«داهتجانعلصحاذإىلاعتهللاٌقحطوقسلئطخملارذعيو

ْمكاَحْلامكَحاذإ»ڭئهلوقلئآريغملاسئطخللاوروجأمبيصم
ome .*ُأهلفاطايثدهافمحاذنارهَلباصمثَدَهَجاف

هيفءاجامميأرلاهيفزوجيالاميفيأرلابلوقلايفًاطخلانوكيدقو
مدعوأةمألاعامجإنموأيهلوسرةّنسنموأهللاباتكنممكحلا
.لالضلاًاطخيمدكلاهاّمسو«صوصتنلاليوأتيفةباصإلا

:رداصملا

.25/1ربتعملا:يمدكلا.

.139یادتهالاباتك:دمجحأيدنكلا.

.257‹256‹87ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.807ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
وأباصأفدهتحجااذإمکاحلارجأبابةشسلاوباتکلابماصتعالابانك:يراخبلا*
.6919مقر2676/6ءاطحأ
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ةئيطخلا
(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

يفامكريغصلابنذلااهبداريدقوكمعريغنمبنذلايفعوقولايه

ُباَحْصأكلواهاعيطَحهببْتطاَحَأَوةعيسبسكنمىلبإ:ىلاعتهلوق

ةئيطحخابسكينم:ىلاعتهلوقو«ا:ةرقباةروس)نوُدلاَحاًهيفْمُهرال

.12وامْاًناَتهُبلَمَعحادقائیردهبمُرتامنااوا

نىممثإلاو«؛كرشلانعمةيسلاريسفتىلعريكلابنذلاابداریدقو

:رداصملا

.338/3؛159/1‹ريسفتلاريسيت.42/17-43؛159/5‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.87ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.9؛شْیفطاخيشلاِءارآ:یفطصمنتنيو٠.

ًاطخ

ًاطخلالتقلا

(تايانج,هقف)

لعفلاىدعتفحابملتقدصقبوأءالصألتقلادصقنودعقواموهًاطخلالتقلا

.ملسمهنأنيبتيفرفاكلتقدصقينمكو.ديصلايماركلتقفناسنإلإ

ةباصإوهوءأاطخهنأهيلععمجملااهنم؛هوجوىلعءامدلايفًاطخلاو

اودهشينأدوهشللو«ضحملاًاطخلاوهوهمدلحينمىمرنمممدلاموصعم

؟لطبمماقحمأهيمريفهتينامیردیالويمرييذلااهنمو.ًاطخلابكلذيث
.لوألالثمًاطخهنأدهشيالف.هدصقيملنميفهتيمرتعقوف
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يهوءةظلغمةرافكلتاقلاىلعوءةففخمةيدًاطخلتاقلاةلقاعىلعبحت

هيلعماعطإالفموصلاعطتسيملنإو«نيعباتتمنيرهشمايصوأةبقرقتع
.حجارلاىلع

:رداصملا

.500‹496/2‹مماحلا:ةكربنبا.

.171ءلاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

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

بطخ

باطخلاىوحف

(هقفلالوصأ)

روكذملاعملاهيضتقييذلا»:هنأبباطخلاىوحفينالجراولافرع

هُنام:ليقو.هيبنتلاةهجنمظفللاهيلعلداموه»وا.«رکذامنود

.«هانعم.ظفللاهيلع

فأامُهَللشالَق)نيدلاوللفيفأتلامرحتةيآبعونلااذهاولثمو
ىلوأتوكسلاو.يهنلابىلوألتقلاوىذألاوبرضلاومتشلاف.(23:ءارسإلا)
ىوحفنألىوحفلابهتيمستو.كلذبةبسانملايفهتيدشألقوطنملانممكحلاب
.اعطقهنممهفيامممالكلا

نأل«يولوألاموهفلاباضيأىمسيوءةقفاوملاموهفميعوندحأوهو
.قوطنملايفهنمىلوأتوكسملايفمكحلا

مكحلانوكةفرعمنكيالو.سكعلابوىلعألاىلعنيدألابهيبنتوهو
بسانملاىيعلملارابتعابالإروكذملايفهنمهنعتوكسملايفةبسانمدشأ

.مكحلانمدوصقللا
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مكحبهنعتوكسلملامكحقاحلإةيفيكو«موهفملااذهبميففالخلاو

هتابثإىلإيحامشلابهذف؟سايقلابمأةغللابتتبثهتلالدله«قوطنللا

افالخ؛رصتخملاحرشلهحرشيفشيفطاخيشلايأروهوءةغللاقيرطب
.سايقلانمهنأبلوقلااححصنيذللايبوعلاونالجراولل

.قوطنملاهضراعيملاذإهلولدعْعطقلاباطخلاىوحفمكحو

:رداصملا

.107‹(خم)ءةلكألا:ىسومنبداجن.

.19-20/جءىايضلا:يبوعلا.

(يمانلاحت).1:18«فاصنإلاولدعلا:يالجراولا.

.و114‹(خم)باوج:يبرحلاديعس.

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

حرش.و73‹و72/3.(خم)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرشحرش:بطقلاشيفطا.

.411/14؛9/11؛49/8‹لينلا

.258/1-259«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.454-455َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

بطخ

باطخلانحل

(هقفلالوصأ)
ايواسمتوكسملايفمكحلانوكينأوه

ل

يعوندحأوهو«قوطنملامكح
.ةاواسملاموهفمىمسيو.ةقفاوملاموهفم

مكحاودرف».هلكأميرحتةيآنمموهفملاميتيلالامقارحإميرحتهلاثمو

لامعيمجيفهجوتيديعولانأباومكحوءهبقوطنملامكحىلإهنعتوكسلل
.«كلذىلعاسايق«هتبادبکروأ«هبوثسبلوأهنملکانمميتیلا
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يْفمُهَفرلوط:ىلاعتهلوقنماذوخأم؛باطخلاعماضيأمسيو

.(30:دمحمهروس)لوقانحل

اهيبنتةقفاوملاموهفملعجثيحءىوحفلاعع.يخامشلاردبلاهلعجدقو

.يواسمللضرعتيملو«سكعلابوىلعألاىلعنيدألاب
ةلالدوهباطخلانحلنأىلإةّيضابإلايمدقتمروهمجبهذامنيبءاذه

وهوأ.مالكلاةحصهيلعفقوتياميهوىاضتقالاةلالدوأ؛باطخلا
نمف:مرحمللقلحلاةيآبهلاولثمو.هبالإمالكلامتياليذلاريمضلا

كشوةَقَدَصوامايصنُمةيادففهسأرنمىذاهبوأاًضيرَممكنمناك
.قلحف:فوذحلاريدمتو.(196:ةرقبلهروس)

.ءاضتقالاةلالديفةروكذملاةلثمألانماذهريغاودروأامك

.قوطنملاهضراعُيملاذإهلولدمعطقلاباطخلانحلمكحو

:رداصملا

.108/107‹«(خم)ءةلكألا:ىسومنبداجن.

.21ء3/20ىايضلا:يبوعلا.

.(يمانلاحت)1:18«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.ظ7(خم)ءنايبلاوةلدألا:يطوشلملانيروغبت.

.8/7عضولا:ينوانحلا.

.107(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.و114«باوج:يبرحلاديعس.

‹(ييجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.36ءلدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.
38420.

.ظ72ظ70/3(خم)فاصنإلاولدعلارصتخمحرشحرش:شيفطا.

.259/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.455-456ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.
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رطاخلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
يفرهظيوءكرتلاوألعفلاىلعهثعبيدبعلابلقيفىلاعتهللاهثدحيرثأ

.ةنطابلابولقلالامعأييو«دئاقعلا

:ناعونرطاخلاو

اقطلو«اقيفوتوةيادهیمسیفءاًمارکإةعاطوداهتجابقعنوكيريخ-
.17:دمَحُمةروس)هىّدُهْمُهَداَراوداَنيذلاَولو:ىلاعتهلوقهليلدو«ةيانعو

.الالضإوانالذخىّمسيف«ةبوقعوةناهإو«بنذبقعنوکیورش-
:رداصملا

.و42/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.49/16؛507/7«ليثلاحرش:بطقلاشيفطا.

ططخ

ةطخلا

(يبرغم.ةيوبرتمظنءةراضح)
.ءاطلاماغدإوحتفوىاخلارسكب

ةجيتنصخشلانارجهىلعقلطتامكةباّرعلاةقلحنمدرفلاءاصقإةيلمع

.سانلايقابنيبوهنيبعضوالصافطحنأكوءةيرقلالادفرعللهتفلاخم
:رداصملا

.172‹05/1‹خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.209‹208ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.564/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.2ء1‹(خم)ةفلتخملئاسر:لوهحم
.317/2-323؛247/1«رئازحلايفةّيضابإلا)4حخيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.
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.318«ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.82ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.237؛طسوألابرغميةّيضابإلا:يدوهزم.

.158‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

يضخ

يفخلاسايقلا
(هقفلالوصأ)

يفخلاسايقلاويلحلاسايقلا/سيق:رظني

يضخ

نيفخلاىلعحسلا

(تاراهطءهقف)
نيفخلاىلعحسللا/حسم:رظني

بلخ

ةبالخلا

(عويبءهقف)

.نمثلايفبذكلايهليقوءةعيدخلاةبالخلاعم

اعئابعدخرتشموا؛هعیبيفايرتشمعدخعئابلك»:ةكربنبالاق

اذِإ»:َيبلايمسليلدب«دسافعيبلاوءايصاعناكءهنمهعاتبااميف

.*«ةبالخاللقفتعیاب

يرتشلملاكرديو«صاععئابلاوتباثعيبانأةّيضابإلاروهمجىريامنيب

.لطابلابلكۇتنأسانلالاومألاظفح«نبغلاننعئابلاىلع
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:رداصملا

323/2324‹عماحلا:ةكربنبا.

.154/3‹(5ط)‹حاضيإلا:يخامشلا.

.191/8«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.201]مقر‹745/2عيبلايفعادخلانمهركيامبابءعويبلاباتك:يراخبلا*

.1533مقر‹1165/3؛عيبلايفعدخينمباب‹؛عويبلاباتكملسم

دلخ

دولخلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

ريغليوطلاثكللاوىاقبلاماود:احالطصاوىاقبلاوماودلا:ةغللاق

.رانلايفرانلالهألوءةّنحلاييفةّنحلالهأليهتنملا

:ىلاعتهلوقل؛ميعنلايفنينمؤملادلخيىلاعتهللانُىلعةّمألاتعمجأو

ايفمهةةّحلاُباَحْصأكلوتاّحلاَصلااولمَعَواوُنماءنيذلاوإل

نيذلاE:ىلاعتهلوقلمنهجفنيكشملدلخيو‹)82:ةرقباةروس)نوُدلاَع

رشْمُهكلواهيفَنيدلاَعمّنهَجراتيفنيْكضُمْلاَوباتكلالانماوُرفک

.6ةيهروةر
نأةًّيضابإلاىريف؛نيدُحوملانمةريبكلابكترمريصميفاوفلتخاو

مهقفاووءادبأاهنمجرخيالو«رانلايفدلخياهنمبتيمنإةريبكلابحاص

:اهنمةلدأىلإادانتساةيديزلاوةلزتعملاكلذىلع

هللادنعْمكَذَحَالقوُمايالإرثاتنناولو:ىلاعتهلوق-
دَهَعهللافلينلفاًدْهَع ةَمأهدهع بسكنم'ىلبنَنوُمَْعَتالامهللاىلعَنوُلوُقَتم
ةروس)نوُدلاَعاهيفمهرلُاباَحْصُأتتاعيهبُتطاَحَأَوةئيس

اهيفيدَلمتهَحراهلنإُهَلوُسَروهللاصعنموء8081:ةرقب
.(23:نجباةروس)ادب



اغلافرح

منهَحراکيفوهفسفتلتقفلبنمىدرتنَم»:8هللالوسرلوق-
هدييفُهمُسَفسفلقاًمُسىسَحكنموهادبأهيفاَدلَحُماًدلاَحهيفىد

reمصسgo ةديدَحبسفتلقنموهدأهيفدلمادلاَحْمّنهَحراکيفُهَسَحَس
„oeم

.*دباهيفاَدلَحُمادلاََمَنهَحراٿيفهنطَبيفاهباجيهدييفُهتديدَحَ

:رداصملا

.46/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و68/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.11-10/6ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.128/1«ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.610/17‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.291-299«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.185-225‹غمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

.70ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.714-716‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.437-471؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.451-455ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.303-310ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

«؛ٹثيبخلاوهتمفاخياموهبءاودلاوسلابرشباببطلابانك:يراخبلا*.

.هسفنناسنإلالتقمرحتظلغباب«ناميإلاباتك:ملسم.5442مقر2179/5
لقنميفءاجامبابهللالوُسَرنعبطلاباک:يذمرتلا.109مقر03/1
.2044مقر386/4ريغوأمسيهسقن

رانلاوةّنجلادولخ

(ثیدح‹ريسفتمالكلاملعءةديقع)

:ىلاعتهلوقل؛ناينفتالاًدبأناتدلاخرانلاوةّنجلانأةيضابإلاقفا
نألالوسرلوقو‹5رررم€اهلكال
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نالارالللحديونجلاةّنْجْلالهاهل

تومالراناله

هللالحي»:رمعنياثیدح

ايوتومالةنحْلالأاي:لوقيفمهيبندَوُمموقم

."«دیفوشامفدلالک

ءاضقنانهرانلاوةانإ:لاقنم»:الئاقةقيقحلاهدهنالجراولاررقيو

ن

\
™

[

.«ةنايدوأيأرنعهلاقءاوس؛كلهدقف

:رداصملا

.46/2‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.224‹غمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

‹2396/5باسحريغبافلأنوعبسةالخديباب«قاقرلابانك:يراخبلا*

نورابجلااهلخديرانلابابءاهلهأواهميعنةفصوةنجلاباک:ملسم.6178مقر

.2850مقر2189/4ىافعضلااهلخديةو

صلخ

صالخألا
(قالخأريسفت؛ةديقع)

ءةعمسلاوءايرلاك«سفنلاظوظحنماهريهطتو‹لامعألاةيفصتوه

الإاوُرمأامو:لجوزعهلوقل؛ىلاعتهللاهجوءاغتباكلذوىانثلاًبحو

ياللوقو«ميبةراحنياهكيصممهلاو
.11مولاةروس)يداصلعمهللادبَعانُترآ

الو؛كارشإريغنماصلاخاديحوتهبردحوينأفْلكلاىلعبجيو

.هتاقولخمنمءيشبالو«هريغبهيدللّسوتالو«ةيوست

:صالخاإلاماسقأنمبطقلاركذو

.باقعلانمصالخلاديرينأ1

.باوثلابزوفلاديرينأ2
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.اعمامهديرينأ-3

.ىلاعتهللانمءايحكلذلعفينأ4

.هلاميظعتوىلاعتهللالالجإكلذلعفينأ5
لي٤

هملعيال«هبرودبعلانيبرسوهو.بولقلالامعأنمصالحخاإلاربتعيو

.هلیمیفیوهالوهدسفیفناطیشالوهبتکیفكلم

:رداصملا

.332/3«ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.327/1-328«تاريخلارطانق:يلاطيجلا.

.312/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.616/17؛205/17؛33/16-42؛368/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.109‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.115-114ءةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

طلخ

ةطلخلا

(ةاكزءهقف)

لاومألاكلتنوكکتثیحبرشکوأنیلاملاومأجامدنايهةطلخلا

.دحاوكلامافأك
:ناعونيهو؛ةاكرلاماكحأيفرْثأةطلخلل

نوكت.نايعألاةطلخوءعويشلاةطلخاضيأىمستو؛كارتشالاةطلخ
لکيفبيصنكيرشلكلنوكيثيحبءاهضعبنعةزيمتمريغاهيفلاومألا
.كلملانايعأنمنيع

ضربقفرتلايفكارتشالانوكيثيح‹عفانملاةطلخىمستو«راوحلاةطلخ
.اًمولعمواًريمتمءاكرشلانمدحاولكبيصننوكعم«فيلاكتلافيفخت
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.عاشملاةطلخلالإةاكزلايفريثأتالهنأىلإبرغملاةيضابإبهذ
ةطلختناكءاوس؛اقلطمةاكزلاييارثأةطلحخللنأىلإةقراشملابهذو

كيرشلككلينأةاكزلابوجولاوطرتشيملو.عفانمةطلخمأنايعأ

.ةيكلامللافالخءةلبانحلاوةيعفاشلالوقوهوءاباصن

رداصملا

.175/15-179‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.247250-249‹240/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

علخ

علخلا

(حاكنقف
لقأوأقادصنماهعفدامدربءاهجوزنمةأرملايدتفتنأوهعلخلا

.هتمصعنمجرختو«هنم

.اهاضربالإاهدرجوزلاكليالومويلوأنماهسفنبكلمأةعلتخملاو

ةدعلاءاننُأعلخلايفةعجرلانأةّيضابإلارثكألاقفةعجرلايفاوفلتخانكل

اماهيلإدرينأو«كلذبةيضارنوكتنأةطيرش‹نيدهاشداهشإبمتت

قادصويلوبالإزوجتالهيفةعجرلانأىلإضعبلابهذو.هبتعلتحخا
.يليلخلادمحأرايتخاوهو‹نيدهاشو

قاللطلاةدعيهعلخلاةدعوءةّيضابإلاروهمجيأريفقالطعلخلاو

.حيحصلاىلع
سابعنبالوقوهو؛اقالطسيلودقعللخسفعلخلانأىلإضعبلابهذو

.يملاسلاوةكربنباذأهبوديزنبرباجو

::رداصملا

.134/2معماجلا:ةكربنبا٠

.250/3‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.
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.348/2«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

علخ
مامإلاعلخ

(ةيعرشةسايسءةراضحءةديقع)

د۰

فالختسالا

وأاذكىلعكتفلختسالوقينأب؛ليكوتلاوأرمألاوهفالختسالا

ةيصولاةباتكيففالختسالا:نيلاثمكلذلشيفطابطقلابرضو

.ةاكزلاذحأيففالختسالاوءاهذافنإو

يفاهعفدلاومألاباحصألبدنو»:ةاكزلابابيفهلوقكلذنم

مامإلاکوهوهلهتاکزعفاداربيو‹مهنيدلراتخيومهرمأهيلإدنسينملنامتك
ولو؛ئربهلماعرومأموأهرومأموأهلماعوأمامإللاهعفداذإهنأامكف
.«رمألاهيلإدنسينملاهعفداذإكلذكفءاهيطعينألبقتفلت

:رداصملا

.82/5؛248/3ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

فلخ

ةالصلايففالختسالا

(ةالص؛هقف)

؛ثدحبهتالصتضقتنااذإمامإلانيعينأبةالصلايففالختسالانوكي

.اهمامتإلةمامإلايثهبونينم
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فالختسالاو»:شيفطابطقلالاق.ثدحأاذإفلختسينأمامإلاىلع

.«ىصعفلختسيملنإو‹مامإلاىلعنيمومأمللقحةالصلايف

زوجيالهنأيخامشلاركذامنيب«ثدحلاعونةقراشملاددحيملو

يفامبىبيهنأل«شدخلاوفاعرلاوءيقلا:هجوأةئالثيفالإفالختسالا

يفءاجف«هريغلبقنمةنالثلاهذهنمءيشهسمنإاميفاوفلتخاو.ةالصلا

.فالختسالازاوجيخامشلاحجرو«فلختسيالهنأناويدلا

ىلإهديدمينأةبراغملاطرتشاومالكلابوأةراشإلابفالختسالانوكيو

.ةالصلامهبمتيلمامالاعضومىلإراتخينمذبجيوهيلييذلافصلا

مدقتىطسولاتايحتللدوعقلاوأدوجسلالاحفالختسالاناكنإو

ةريبكتبموقيمثدهشتلاوأدوجسلامتيففصلانمزربيىحفلختسلا
.ةالصلامتيفمامإلاماقمىلإمدقتيو

اهتفلاخملحجارلاىلعةزانحلاةالصالإةالصلكيفنوكيفالختسالاو

مهيلعونيمومأملاىلعتدسفمامإلااهيفثدحأنإف«تاولصلارئاس
.ىدارفاهومتيمُهَأضعبلاىريو«ةداعإلا

ةالصنألاقلطمفالختسالازاوجمدعبيضقيحوجرملوقبهذملايئو

.اهيففالختساللعمالفمامإلاةالصضاقتنابضقتنتمومألملا

حصيالهنألهتالصحصتالنمهترتسيفمامإلافلخنوكيالو

.هفالختسا

:رداصملا

.580‹579/1ءحاضيإلا:رماعيخامشلا.

.276/12701؛276/2‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.170/9-173‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.
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دعولافلخ

(ثيدح؛مالكلاملعءةديقع)
ةيآ»:َكهللالوسرلوقي‹نيقفانلاتافصنموهو«توهعلابءافولامدعوه

امامأو.*«ناخمثولادوَفلَحَأَدَعَواذإوَبذكثّدَحاذإ:ثالُيقفاتملا

هبقلعتيالو«ناسنإلابريبكررضلإيدۇيالوأهمكحيفامواوهسنعناک

.هنمرافغتسالابجيو«رفكالوقافنبهبحاصقحليالف«قولخملٌقح
:رداصملا

.457/4ىايضلا:يبوعلا.
.33مقر21/1‹قفانملاةمالعباب؛ناعإلابانك:يراخبلا*

فلخ

ةيفلخلا

(يبرغمقرفةراضح)

.ءافلارسكوماللاوءاخلاحتفب

يمتسرلامامإلاّنمزءةيبهولاةّيضابإلانعتقشنايلاقرفلاىدحإ
دالبب(م815-787/ه200-171مكح)نمحرلادبعنبباهولادبع
نبفلقشنملالوألااهميعزىلإةبسنمسالااذهبتيمسو.برغللا

دبعباطخلايبُأمامإلاديفحوهو«يميلايرفاعملاىلعألادبعنبحمسلا
مكح«ايقيرفإلامشبةيضابإللروهظمامإلوأ)يرفاعملاحمسلانبىلعألا
.(م761-757/ه144-140ةرتفلايي

اباتناكيذلاءايبيلفسلبارطريحيلاوبصنمىلعفَىلوتسا
ترهيتةمصاعيفمامإلاهردصُييذلانييعتلاباتكراظتنانود«نييمتسرلل
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ا.
مامإلانمهتبارقو«ةهجنمسلبارطميلقإنعةمصاعلادعبالغتسم«رئازحلاب
عقاولارمألااذهضفرنأالإباهولادبعمامإلانمناكامفء‹ىلعألادبع

فاذمتعم‹؛عمامالاىلعدرو‹«بجتسيمافلحنکلءبصنللاكرتبهرمأو

.ەديۇؤتىلاهتعامجىلعكلذ

كلذهلمتومهتبراحمبينوانحجلاديمحلادبعةديبعابأهّيلاومامإلارمأف

م835/ه221ماعيفباهولادبعنبحلفأثلاثلايمتسرلامامأإلانمز

رثإلفأاهمحجبنأالإءاًماعرشعةئالثيلاوحةدّرمتمةيفلخلاةكرحتمادو

الدعيملو‹ةيفلخلاةكرحتهتنةناو«سنوتبةبرحجةريزجيف«؛حمسلانبفلخ

.ةيبهولاةّيضابإلاىلإداعفلحخدلونأوةّصاخعابتأ

ةّماعبنيملسلملاقرفنمةقرفةيفلخلاربتعيالرّمعمىييلعنأريغ

ةلودلافلاحخ«ىيسايسلجرحمّسلانبفلخنألةّصاخبةّيضابالاو

ء؛لاجرلانمريثكةلودلاىلعراثنأقبسامكءةيسايسةيضقيثةيمتسرلا
.يسايسلاهحومطهلٌقشنموهلبءةّيضابإةقرفلاًسيئروأاًمامإٌدعيالفاذهمو

:رداصملا

.69‹نييمتسرلاةمئأألارابخأ:ريغصلانيا.

.120-135هَةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.67-48/170‹خياشملاتاقبط:ْييجردلا.

.546547‹242‹183ءريسلا:دمحأيخامشلا.

.231‹180‹166‹148/2ءةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا.

.312-313ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.158‹157ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.209ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.103ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.135‹126ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.
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ةفيلخلا

(ةيعرشةسايس‹ةراضحءةديقع)

.ةكأبلاغلايمهماکحنومسيون

:رداصملا

.198/5‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.131-127‹95مهرودوةباّرعلا:لاصيوامسا.

فلخ

فلاخملا

(هقف‹؛مالكلاملعءةديقع)

فالخلاو.موقلاظفلوأفلاخملاظفلبمهفلاخنّمعةّيضابإلارداصمربعت
.ةّسلاناعيإلاناكرأريسفتييوءةّيهقفلاماكحألاطابنتسايفعقاو

بحوءنيفلاخملابهذموموقلايفانبهذمنعانلئساذإ»:بطقلالوقي

لمتحياطخانيفلامبهذموءأطخلالمتحيٌباوصانبهذم:لوقننأانيلع

:انلوقيصامءطقفباوصانبهذمنأبلوقلاتعطقولكْنأل؛باوصلا
:لوقننأبجونيفلاخملاةنايدوانتنايدنعانلئساذإو«بيصيوئطخيدهتحنا
.«دحاوهللادنعقحانأل؛انوفلاخمهيلعاملطابلاوهيلعنحنامٌقحلا

الو‹نيتداهشلابنیديمادامةانمدحأجارحخإبطقةّيضابإلامكحيملو

هذهىلعو»:يليلخلادمحألوقي؛ةرورضلابنيدلانمملغامائيشركني

قحلانعتضغازيلاةمَألافئاوطىلعمهمكحةّيضابإلاىبةدعاقلا
ةلملانممهدحأجارخإنماطايتحادشاوناكفءامتادقتعميفةقيقحلاتبناجو
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.«باوصلانمظحالوةّحصلانم

:ةيتآلاماكحألاهيتامككلذو«قفاوملاةمرحكفلاخللاةمرُخنأنوُرقيو

.مهيرارذلتقالو‹مهئاسنيبسالو‹نتفلايفنييراحلانيملسملامئانغلحنال2

.مهداهشلبقت-3

.مهاتومىلعةالصلاومهتُكَأفلخةالصلازوجت4

.مهتنراومومهتحكانمزوحب5

.ةاكزلاملىطعتنأزوجي6

انلهصّخليحمسلدتعمفقومنيفلاخملانمةّيضابإلافقومنإفةلمحلابو

اداقتعامهينداهشقوفادابعلابلاطنالنحنو

انمققوقحلابوانناوحخإ:انلقنيتلمحلابیتانمف

ةلالدةّيَنظل«فلاخمرذعهيفعطقيالداقتعالالئاسميففالتخالاو

:رداصملا

.81«نيمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانيا.

.18/1-19‹ربتعملا:يمدكلا.

.109همتارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.و4‹(خم)ریس:يبوعلا.

.268/2؛120‹101‹86‹50‹40‹18/1‹(خم)ريس:ينايسولا.
.7‹(خم)؛ةسوفنلهُهريس:نیرمميروطفبلا۰

.67ماّسبلادرولا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.37/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.
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؛178/7؛116/6؛260/5-261؛228/3؛322‹217/2ء‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

14/4266/1542/17.

.25ءةقيقحلافشك:نيدلارونيلاسلا.

.10-11ْغمادلايلا:دمحأيليلخلا.

(هقفلالوصأ)

قلخ

دابعلالاعفأقلخ

(مالكلاملعءةديقع)

.هلعفىلعدبعلاةّيلوؤسموءاهرودصةهجثيحنمنيفلكملالاعفأهبدصقي
نيبالدجرثكألامالكلاملعلئاسمنمدابعلالاعفأقلخةلأسمو

:قآلاكاهيفةّيضابإلافقومصّخلتيويللالدعلابةقلعتميهو«نيملسللا
هنالذخوةعاطلايفهقيفوتوهتدارإبنوكتو«ىلاعتهللةقولخماهّنإ-1

.هتردقوهرايتخاوهتدارإبدبعلانمبسكيه-2

:اماسقأدابعلالاعفأمسقتو

.ةدارإلاوتاداقتعالايهو:ةنطابو«تانكسلاوتاكرحلايهو:ةرهاظ-]

.ةهاركلاعفأوةيرورضوءةيرايتخا:يهدبعلالاحبسح2

.ةهوركمءةحابمءاهيلإبودنمةمرحمءةبجاو:عرشلامكحرابتعاب-3
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هيفرُحَيملاملکودابعلالعفوهفيهّنلاورمألاهيفزاجاملك4
.اهيفداّبعللةعنصالةلبجوةقلخوهفيهنلاورمألا

اذهنعيلاسلاربعامك«؛يصاعلاةيصعملىلاعتهللاقلخحبقتسيالو

هلعفياميفسيليأءاهقلخييسیلوءةريبكلاباستکايحبقلاناف»:هلوقب

ةبسنلابحبقال»هن:.«هرماوأتفلاخاذإانلاعفأيفحبقلاامنإو«حيبقميكحلا

.«دارأهجويأىلعهيففرصتينأهلفهكلملكلانإف«لاعتهيلإ
لکقلاخىلاعتهللانأةحارصىفنيدحأالذإيظفلفالخلاًاشنملعلو

.هناحبسيرابلاهيزتتلكلاةياغوييش

:رداصملا

.ظ27‹(خم)«ردقلاباتك:يرازفلا.

.127/1عماج:يويسبلا.

.159‹155‹111/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.329/1ىايضلا:يبوعلا.

.26-25/2نجوما:يقاكلادبعرامعوبأ.

.33/1«فاصناإلاولدعلا:نالجراولا.

.10«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.ظ-و115ظ-و113«تانايدلانتمىلعشاوح:هللادبعيشكيودسلا.

.148/5«ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.295/5‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

0.178-175/2ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.186ءةفصاقلانيهاربلا:لاصيلعل.

.79-82فارماةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.376-372ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.66-69‹يعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.41ء2629قةريبكلا:يييهولا.

.289‹287لاعملاهباتكوييمثلا:رمعميكحلآ.
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قلخ

رانلاوةنجحلاقلخ

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ناقلختسلهو؟نآلاناتدوجومامهلهرانلاوةّنباييفءاملعلافلتحا

دقامهُنأىلإةلزتعملاضعبوةرعاشألاوةّيضابإلاءاملعروهمجبهذف؟اقحال

تدع:ىلاعتهلوقبوميركلانآرقلايفءاوحومدآةصقباولدتساوءاتقلخ

.(133:نارمعلآةروس)نقلل

يبأنباولهسيبأورثؤملايبأكةّيضابإلاضعبوةلزتعملاروهمجبهذو
اولدتساویازرجلامويناقلختسامهُنآوءنآلانيتقولخمريغامهنآلإناهبن

عمعطقنيمليأ‹5:دعرلاةروس)هاَهلظَومئااهلكال:ىلاعتهلوقب

تناكول:اولاقو‹(88:مصقلاةروس)ههولاكلاءءيشلکل:هلوق

نوكتالفكلذىلعةيآلاةلالدمومعلاهكالهواهؤانفمزالنالاةقولخمةّنا

.ماودلاباهللافصولضقانماذهو«ةمئاد
:رداصملا

.274/2ىايضلا:يبوعلا.

.و46‹ظ45/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.278ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.351352ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

قلخ

نآرقلاقلخ

(ريسفتمالكلاملعةديقع)
وهميركلانآرقلانأولزامالکبملکتمیلاعتهللانأىلعنوملسللاقف

ىلعهتاملكوهفورحبلمامالكلا .يعطقلارتاوتلابهنعلوقنملازجعملاكَيبلاىلع
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ءلرنللاىلاعتهللامالكلوحمهفالتخاةّمألاتلغشىلااياضقلانمو

؟هيفلاقينأحصييذلامكحلاامو
ةيضابألادنعالو«؛نيعباتلاالوتطةباحصلادهعيفةلأسملارئم

تزربامُنِإو«بيبحنبعيبرلاوملسمةديبعيبأوءديزنبرباجك«لئاوألا

.يرجمحلاثلاثلاةيادبو«يرجملايياثلانرقلاةياهيي

ءةّيمالكلاةلضعملاهذهيفمهنيباميففالتخالانماوملسيملةيضابالاو

:ٍتأياميفمهؤارآصخحلتتو

مالكنآرقلانإو«قولخمهللاىوساموييشلكقلخىلاعتهللانِإ1

نرقلايفةقراشلملالوقوهوءَدمحماندّيسىلعهليزتوهيحووهلل
يرحجلاثلاثلا

ملفيعطقليلدهيفدريملامبنآرقلايفلوقلانمازارتحامهفقومءاجو
.قولخمريغالوقولخم:هيفاولوقي

:ىلاعتهلوقليلدبةّيضابإلاروهمجوةبراغملالوقوهو«قولخمنآرقلا-
.مىلقريغثدحلاف«2:ءاصينألاةروس)دُ)مهرمرکذنُمهيامْ

.هانقلخ:نێعمب‹(3:فرخزلاةروس)ايَرَعانارُهاَعْلَعَحجنط:ىلاعتهلوقو
.ةقراشملاضعبلوقوهو«قولخمريغنآرقلا3
هللانأىلعقفّملكلانأل؛ةلأسملاهذهيففلاخملارذععطقزوجيالو

.ثداحهريغنأو«؛ثودحلامدعولامكلاتافصبفصّنم

درييذلادُدشتلاليبقنموهفىحنملااذهفلاخييأرلكنأبيرالو

مكحلاىلإبهذي ةّيضابإلايمّدقتمنموهو بوبحمنباف؛هبحاصىلع
.هلهجعسياماهربتعيوءةلأسملاهذهيففالخللهيخأنمريتينكةءاربلاب

‹نيملسلملابٌنظنسحءاهيففلاحنّهةءاربلابمكحلااسلاضتريملامك
.العولجيرابلاهيزنتعيمحجلاةياغنألو
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:رداصملا

.136/2؛عرشلانايب:دّمحعيدنكلا.

.208‹121/2ىايضلا:ىتوعلا.

.412-413‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.36/1«فاصنإلاولدعلا.60/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.مئاعدلا:رضنلانبا.

.111ءكيحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.299/1‹تاريخلارطانق.اهدعباموظ99‹و40/1«(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.190-191«(حلفأنبدمحمناظقيلايبألنآرقلاقلخةلاسر)ءةاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.301‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبعصللا.

.49«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.100/2؛122/1«نابإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.155/1-157ءنايعألاةفحت.247-242ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.10‹6‹4ء‹نايبلاضور

.93/1رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.198-197/2‹ريسفتلارهاوج.163-181غمادلاقلا:دمحأيليلخلا.

.72ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.395‹390393‹130/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.27-27نزاجلاوةقيقحلا:ملاسيبايسلا.

.120-125ةياردلاوةياورلاةّيلدجيفةءارق:يمرحلا.

.325-319‹309-307ءَةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.106-101‹يبصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.130-129ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

للخ

رمخلاليلخت

.اهتحلاعمدعبلخىلإاهليوحتوهرمخلاليلخت
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كلذبوءاَمَدشباهذإلاهيفحلماءاقلإبرمخلاليلختزاوجةكربنباىري

ميرخحتناكال»:عماحلايفلاق.ةيكلاملادنعحجارلالوقلاوفانحألاقفاوي

.«ةلعلالاوزلمرحتلالازاهبهذيحلملاناکوهيفىلاةدشلابذيبنلا

اميأ»:%$8يبلالاقدقفءكلجلاغبدىلعرمخلاليلختةكربنباساقو

لاق«ضويبميهاربإو«يملاسلالاميأرلااذهىلإو.*«رّهطدقفغببا

وأتللختفارمخهلصأناكولوهعنصةقيرطتناكامفيك»:ىواتفلايف

هيفراكسإالالخلئاسلانوكبيهامنِإةربعلانإف.الختراصف«تحبوع

.«لالحرهاطلخهنإفكلذكناكاملكفهريثكبالوهليلقبالاقلطم

لظنملقُتولو«هسفنبللختنإزئاجلخلانأىلإشيفطابطقلابهذو
جالعلابرمخلاليلختىلإناسنإلادمعاذإامأ؛لظىلإسمتنموأسمىلإ

لوقوهو.ليلختلابرهطتالو«زوحتالاهنإفاهيفحلملاوألصبلاءاقلإب
ثيدحلهتساحبولخلاكلذةمرححيحصلاو»:لينلاحرشيفلاق.روهمجلا

.«الخرمخلاذاختانعيهنلا

رظنلاضغبيكيرمختلاىمسياميمتيللختلانأىلإةراشإلاردحتو

.هریغوحلمنمهيفیقلیامع
:رداصملا

.547/2عماحبا:ةكربنبا.

132/11؛19/8؛85/4؛61/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.360/2-361‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

.602/2ءیواتف:ميهاربإضويب٠
ماطلابدأ[63]بابءةقدصلاوةاكزلاباتك؛حييحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا٠

يفءاجامبابللالوسرنعسابللاباتك:يذمرتلا.389مقر98/1ءباَّرَشلاَو
.1728مقر‹221/4‹تغبداذإةتيملادولج
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للخ

لخلافقو
(ةيلاممظنةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

ولخ

ةولخلا

(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)

لشمكجسمىلإلوحتغءامرادبةدابعللخويشلادحأهيفىلتخاناکم

.نالجراوبنيكاويبيفيضابإلاحلاصخيشلادجسم
؛ملعلاةبلطلةصاخلانكاسملابسنوتيفةبرجلهأفرعيففرعُتامك

روسميبأةسسؤعمويلافرعييذلاو«ناشحلادجسمبرقذختتتناكو

‹مهتيبلسوردلاءاهتنادعبتاولخلاهذهىلإنووأيةبلطلاناكف«يسارهيلا

اوباهلعجلإتاقلحلاخويشرطضاةساردلاىلعلابقإلافعضانكلو
.مهظعووماوعلاميلعتل

:رداصملا

.123‹(خم)«نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.(ةلباقم):ينهمدمحأحلصم.

۰

رمح

رمخلاليلخت
محلاليلخت/لل:رظن
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فوخ

فوخلا

(ثيدح‹ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.نمألاهدضو«زيزعتاوفوأ«هوركملولحعقوتةغلفوخلا
؛باشقعلالوميروعشلاو«ىلاعتهللاباذعنمقافشالاوهاحالطصاو

.ءاجرلاهلباقيو

الف:ىلاعتهلوقل؛نمؤملاىلعبحاوضرفىلاعتهللانمفوخلاو

٠(175:نارمعلآةروس)نينموُممنكنإنوفاحخوُمُهوفاَحَ

:يلاسلالوقي.نمؤملابلقيفءاجرلاوفوخلانيبةيوستلابحتو
ىلعامهدحأحجريالفىاجرلاوفوخلانيبيواسينأدبعلاىلعبحيف»

هنهللاةمحرنمسايإلاىلإىّدأءاجرلاىلعفوخلاحجرنإهالرخآلا

حجرنِإو.(87:فسويةروس)نوُرفاكْلاموقالإهللاحْوَرنمسَياَيال
لإهللاركَمنايالفلفلاباذعنمنامألاىلإىدافوخلاىلعءاجرلا

نزوول»:فّرطمنعيوردقو.(99:فارعألاةروس)«نوُرساَحْلموق
.«ةرعشطيخامهنيبناكامصيرتنازيمبهؤاجرونمؤملافوحخ

:رداصملا

.4ء؛عضولا:نوانجلا.

.57ءديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.43/1-44(يلكب.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.57‹كيحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

.110؛عضولاةيشاح:دمحةتسوبأ.

.د‹(ةمدقملا)«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.379/10ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.586/16-587«ليتلاحرش.30-31«صلاخلابهذلا:بطقلاشيفطا.
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.154-155ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.157-158ءةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

.9/1-10«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.245هَةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.305-308‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.227‹رمعمىجيلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.312313ةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

.1025مقر‹12/2‹ناميإلابعش:يقهيبلا*.

فوخ

فوخلاةالص

(ةالصءهقف)

لاتقيفودعنمفوخلالاحىدؤتيلاةبوتكملاةالصلايهفوخلاةالص

.اهوحنوعبسوأليسوأ
يفةالصلكيفناتعكرفوخلاةالصةفصيفةّيضابإلادنعتباثلاو

يبلاةالصيفرباجنعةديبعوبأامهاورناتيفيكاهئادأفوءرفسلاورضحلا

:*ءاقرلاتاذمويف

يلصيفءودعلاةهجاوميفةفئاطويبلافلخةفئاطفطصت:ىلوألا

ةيناثلاةعكرلانومومأملاٌمتيوامئاقتبثيمثءةعكرهفلختفقوياب
ءةعكرمهبىلصيفىرخأةفئاطينأتمثودعلاةهجاوملنوفرصنيومهسفنأل
.اعيمجمهبملسيمثمهسفنألةيناثلاةعكرلانوُمتيوءاسلاجتبثيغ

ةفئاطلابمامإلايلصينأءةّيضابإلاروهمجدنعلمعلااهيلعيلاو:ةيناثلاو
محييلصيفةيناثلاةفئاطلاٍقأتوودعلاةهجاولفرصنتمثءةعكرىوألا

.مامتِإنودنمءاعيمجنوملسيوملسيفءةيناثلا

- 364 -



ءاخللافرح

ريبكتوأءامإبولومهنكمأامكاولصلاتقلامهبدتشانإو

.مهيلعةداعإالفقابتقولاواونمأمثفوحخةالصاولصنإو

:رداصملا

.106-107‹عضولا:ييوانجلا.

.398/2-401«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.38/1147‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

51/1«فوخلاةالصبابءايوجووةالصلاباتك:حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

.3901مقر‹1513/4‹عاقرلاتاذةوزغباب؛يزاغملاباتك:يراخبلا.193مقر

ريخ

رايتخألا
(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

هلاعفأيفناسنإلاهدجياموهوءكبعلانمةدارإلابءيشلارودصوه

نمقلخوهو«فيلكتلاقلعتهبوكرتءاشنإو«لعفءاشنإهنأةرورضلاب

.هتدارإوىلاعتهللاملعقفوالإنوكيالو«رابحإالوعبطالبىلاعتهلل
ملاعفأعيمجاوفاضأنيذلا«صلاخلاربابنیلئاقلانيبطسوفقوموهو

ء؛قلطلملارايتخالابنيلئاقلانيبوةلكلابناسنإلاةدارإاوفنولاعتهللاىلإ

.هاوسالثدحالوفلاعفألقلاخهتدارإيفرحناسنإلانأنورينيذلا

.انىلاعتهللاقلخدعبهلاعفأيفدبعللةعاطتسالاتابْثإوهرايتخالاف

اراتخمنمآنمنمآامنوءادحأبجيملىلاعتهللا:ىسبتوعلالوقي-

.«روبحبريغ

ء«نيرمألاةبقاعانلنيونشلاوريخلالعفييهللاانريخ»:يلاسلالوقيو-
o O07

.(29:فهكلاةروس)#رفكيلفءاشنمونموُيلفءاَشنمف:یلاعتهلوقبلدتساو
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ةّيضابإلاروهمجانبهذموهوءراتخمدبعلانُقلا:بطقلالوقيو-

؛يرهاظيقرعىّنعماًمِإوللابصتخملاوهيقيقحىعماإرايتخالانُأو

.«قالطاإلادنعردابتملاوهدبعللاذهوةدارإلابءيشلارودصوهو

:رداصملا

.50/1‹لاعفألاةيمالحرش:بطقلا.

.28‹15/5؛14‹13/2ىايضلا:يتوعلا.

.147/5ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.194/2ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.4؛شْیفطاخيشلاءارآ:یفطصمنتنیو.

.383ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.27ةريبكلا:يبيهولا.

.14-15ةديفملالئاسملا:يلوعللا.

ريخ

مامارايتخا

(ةيعرشةسايسةراضحءةديقع)

مامإلارايتخا/ممأ:رظني

ریخ

رايخلا
(تالماعمءهقف)

ةدميفهخحسفوأدقعلاءاضمإيفقحلانيعيابتملادحألنوكينأرايخلا

.رايخلاعيبىمسيوامهنيبهنايضترييعرشغوسل«لوقعمببسبوأةمولعم

رايخامإرايخلاو»:شيفطابطقلالاق‹عاونأعيبلايفتارايخلاو

تقوىلإرايخلايلنأامهدحأطرشينأوهوطرشلارايخامإو...سلجلا
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رايخامإو‹«يرتشملاصخيودقعلادعببيعلاروهظلةصيقنلارايحامإولاذك

.«املوهودقعلالبقعيابتلانيحيفيذلاوهويورتلا
رايحاوفنوءميبلانعهتوبثلطرشلارايخزاوجىلإةّيضابإلابهذ

ىلع*«اقرَتَفَيْملامرايخلابناَعيبلا»:$8£هلوقيفقرفتلااولمحوسلجلا

.نادبألاباللوقلابقرفتلا

.خسفنمفرصلافطرشنإوفرصلايفرايخلاطرشزوجيالو

الو؛هطبضبحجوفلاومألالاقتناهيفنألتقولانييعترايخلايفطرتشيو

مارتاروضحانومومریمالانالعيبانيعتنمدا

ضقتلانلاقلطمطرشيريليدنعو»:لوبطارت١ىلعدريلاسلا

الكلذكفءقادصلاروضحقالطلاةحصيفطرتشيالامكف‹قالطلاك

.«مهاردلاروضحضقنلاةحصيفطرتشي

اممرثكأةدملانوكتنأالإ.نادقاعتملاهيلعقفتاامبسحبىهرايخلاةدمو

.دسفالإعيبملااهكرديالوأءامهدحأهيفشيعيال

رايخلاناكرايخلاهلناكو«رايخلاةدميفيرتشملاوأعئابلاتاماذإو

.تولمابعيبلاهمزليملوهثراول
:رداصملا

.469‹467/3‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.263-249/9264-253؛611‹212/8ليلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.282/4-283‹«تاباوج:نيدلارونيلاسلا.
عيبورايخلامبيف]33[بابعويبلاباتک‹حيحصلاعماجا:بیبحنبعيبرلا٠

ملوناعئابلانيباذإباب؛عويبلاباتك:يراخبلاباتك.568مقر‹152/2طّرشلا
عيبلايفقدصلاباب؛عويبلاباتك:ملسم.1973مقر732/2ءاحصنوامتكي

.1532مقر‹1164/3«نايبلاو
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ره۱

ياسراد

J

C
e E f.

ياسراد

(نامُع؛تاداعزومر‹؛ةراضح)

ةينامثمضتوءامهبصاخلاركذتلاحاتفمبةيبرعلاةيدجبألابيترتلةداعإ

علطينُأنودءاهنيعزومرلاهذهبنافرطلامليثيحيرسلکشبمهنیبامیف

.اهانعمنمءيشىلعمهعمنرتشملانورخألا

:رداصملا

.134‹132/4ةينامُعلاتاغللازومرلةسارد:لوسنإ.

ببد

نابديدلا

(نامُع؛ةيرحبةحالمةراضح)

يرجنبلا/رجنب:رظني

ربد

ريبدتلا

(قرءهقف)

ثودحوأءامهريغوأامهدحأتومىلعهدبعقتعديسلاقيلعتوهريبدتلا

.نيعمرم
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سوس

يكلموکحمتنأيأ؛يتایحيربدمتنأ:هدبعلديسلالوقبنوکيو

تومدعبوأ«ٍيومدعبرحتنألوقيوأءةيرحلاباهدعبوةيدوبعلابيتايح
.يدعبكلماليمالغ:لوقيوأءاذكةدملوأاذكعوقولوأ«نالف

.حيحصلاىلع«؛ضرملامأةحصلايفءاوسلاماثلثنمريبدتلانوكيو
نُزاوجبنورخآلاقو«هزاوجلإمهضعببهذفربذملاعيبقاوفلتحخاو

يخامشلاحجرامنيب.كلذريغلزوجيالو«يرتشملاهقتعيلهعيبناكنإعابي

نمهجويبكلملانمهحجارحخإالوهعيبزاوجمدعبلوقلاشیفط۱بطقللار

.جارخإلاهوجو

.هلقفوأودبعلللهسأوهاعبالإحيحصلاىلعريبدتلايفعوجرلاحصيالو
:رداصملا

.245-246‹243/2‹عماحلا:ةكربنبا.

.569/4-570‹حاضياإلا:رماعيخامشلا.

.568‹561‹551/12-553ء‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

تاریربد

تاريربدلا

(نامُغ؛نونفةراضح)

اماهيلععنصييلاءةلجعلاريديوهوراخفلاعناصاهيدؤيةينامعجيزاهأ
.ةيراخفناوأوتاودأنمهديري

:رداصملا

.143‹ةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو٠

 لجد

لاجدلا
(ثيدح؛مالكلاملعةديقع)

لحجرهنأبوةعاسلاتامالعنمةمالعكلاحجدلاروهظةّيضابإلافلستشي
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ىلإاداتساهةيادحلاليبسنعمهفرصوءلالضلاقيرطىلإسانلاةوعدبموقيروعأ
امنّسحأكمداًالُجَرتْيارفةبعكلادنعهليلينارأ»:ن8هللالوسرثيدح

هامرفيهواَهَحَرقملانمىرامنسْخأكهلللاحمذنمىر

نبحسم:يلليقف؟اذهنم:تلاسفهةّعكلابفوطبهِنيلحَرقتاوعىلعانکم

ةعاهلكىَمْيلانعرواططدمجلَااEالسلااَمهلَعمرم

.*لاحَكلاميسم:ليقف؟اذَهرم:تلآسفقفط

هتبثيالنممهنمو«ناهبنيأنب؛رصانلثمءاقلطمهيفنينمةّيضابإلانمو

.ناعاإلالوصأنمتسيل4ةلأسملاو.ىلاسلاكلذركذامك«هيفنيالو

:رداصملا

.140/4؛127/2-128؛436/1‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.140/6-141ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.92/1‹حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلا.

.329‹328ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.230-234ةياردلاوةياورلاةّلدجيفةءارق:يمرحلا.
:يراخبلا.54مقر20/1ايلايف]8[باب«‹حيحصلاعماجلا:.بیبحنبعيبرلا*

.5562مقر‹2211/5كعجلابابء‹سابللابانک

سرد

ةساردلاتاقوأفيرع

(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)
ةساردلاتاقوأفيرع/فرع:رظني

سرد

ةيئاطسرفلاةسردملا
(يبرغمءةيوبرتمظنءةراضح)

ةيئاطسرفلاةسردملا/ءاطسرف:رظني
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سرد

(ةيوبرتوةيلاممظن‹ةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

گرد

كاردإلا

(ريسفت؛مالكلاملع‹ةديقع)

َوُهَوُراَصبَألاهكردُل:ىلاعتهلوقيفدراولاكاردإلاعمةّيضابإلارسف

مالكيفءاجامي«(103:ماعنألاةروس)هريبحْلاُفيطْللاَوُهَوراَصبألاكري
تکردأیّنحتشعو«هتکردأیّئحتیشم:لاقي؛قوحللاهنو«برعلا
اهتيؤرنيعلاكاردإف«تاكردملاعاونأبسحبهانعمتوافتيكاردإلاف.هنامز

كراذتو.مسجللاهُسمديلاكاردإو«توصللاهعامسنذألاكاردإوءيشلل

4...اهيفاوكرادااَذِإىح:ىلاعتهلوقليزتلايفو«ءاوقحالت:موقل

:.اوقحالت:يأ‹(38:فارعألاةروس)

كاردالاريسفتىلعلديامبرعلامالكيفسيلنأةيضابألاءاملعررقيو

.ةرخآلايفىلاعتهللاةيؤرلنوتبثلاكلذىلإبهذامكءةطاحإلاب

ىرنأيفني؟راَصبألاهكرذُتالإ:ىلاعتهلوقنأنوريةّيضابإلاف

‹؛تاقوألاعيمجيفراصبألاعيمجلوانتيكلذولجورعهللاتاذٌراصبألا

ةيضابألايفنعمبسانتياذهوءةيقارغتسالاةّيسنحلا"لا"باهظفلمومعل
هيبشلالشثم‹قلخلاتافصنعىلاعتهلاهيزنتةرحخآلاوايندلايئةيؤرلا

.ةهجلاونوللاوءريظنلاو
:رداصملا

.113/2ىايضلا:يتوعلا.
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.و110ء3‹(خم)‹تانايدلانعمىلعشاوح:هللادبعيشكيودسلا.

555صسسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.203‹202ء39‹37‹29ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.68-74‹غمادلاٌقحلا:دمحأيليلخلا.

.313/1‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.134‹؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.ظ36‹(خم)ءةحداقلانيهاربلا‹يرذنلا.

كرد

ةالصلاكاردتسا

(ةالصءهقف)

ءةعقرلاةّيضابإلاةقراشمهيمسيو«‹مامإلاةالصنمهتافاممومأملاءاضقوه

.نالصولاةبراغملاهيمسيو

رخآوهماماإلاعملخادلاهيلصييذلانأىلإةّيضابإلارثكأبهذ

بفذو.مهدنعلمعلاهيلعاموهوءاوأوهدعبنمهبيتأياموءةالصلا
.سكعلاىلإدعاوقلايفيلاطيحلا

.تئافللالإنوكيالءاضقلاذإ*«اضفاف>امو»ةياوربنولوألاقلعتدقو

ءيشلنوكيمامتإلانأل**«اوُمتَأَْمُكَتافاَمو»ةياوربيناثلالوقلاباحصأجتحاو
‹هتقودعبلمعلابنايتإلايياروصحمسيلةغللايفءاضقلانإ:اولاقو.هلوأقعرش

«ةالّصلاتّيضقادق:ىلاعتهلوقكلذىلعلديوىادألاعمياضيأنوكياإ

3200رقبلاةروس)مكکساتمبصقاذإفل:هلوقو‹(10:ةعمحلاةروس)

نمكياغإو«نيقيرفلاالكلنيتياورلايفليلدالنأيلاسلاىرينكل
عملخادلاهيلصيامنأىلعلديتاوفلابريبعتلاو«مكتافام»يفليلدلا

.هتالصرخآوهمامإلا
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"هلوسروهدبع"ىلإمامإلاعمريخألادهشتلاارقينأكردتسملاىلعو

ءاصعدنميقبامكردتسيمثمامإلاملسينأىلإتايحتلارركيوأحبسيو
اموهتالصنمىتأامنيبالصافءاعدلانوكياليك$يبلاىلعةالصو

هيفاعبالماكدهشتلاكردتسملامتينأشيفطابطقلاراتخاو.اهنمىقب

.ملسيوسلجيكاردتسالادعبومامإلافلخءاعدلا

هتتافنمف.ناصقنالوةدايزالبتئافلانيعنوكيكاردتسالايفءاضقلاو

البماقمامإلاملساذإفكردأاميلصيوهفرثكأوألقأوأناتعكروأةعكر

هتافنمو.ملسيمثهيفلخدثیحىلإهکردتسیفاوانمهتافامىلإریبکت

موقيوعكريوأرقيمثمامإلاملسينأدعبموقيهنإفءىوألاةعكرلاعوكر
یضقيهنإفةدجسهتتافنإو؛ملسيوريبكتالبسلجيمثهدمحنملهللاعمسب

.ملسیودجسيىحكلذعيمج

هعمكرديملوةعبارلاوأةيناثلاةعكرلاىلإمئاقوهومامإلاعملخدنمو
سلجيمثءافقاويوتسيىحةريبكتبموقيمثهتافاميضقيهنإفمايقلاكلذ

.ةبنومهدنعىمستيلاةضهنلاكلتنودةالصلامتتالو‹ملسيو

ملنمودوجسوعوكرومايقيهامنإةيعرشلاةعكرلانأيخامشلاىريو
ىلإلجرلالخديالو»:لاقكلذل؛ةعكرلاكلتلكردمريغوهفةئالثلاهذهكردي

اميفالودوجسلايفالوعوكرلايهيلعلحخديالودوعقلاوأمايقلايثالإمامإلا
.«دوجسلاوأعوكرلاىلإهسأربىوهامنيحيفالونيتدجسلانيب

عمملسيمأةءارقلاكردتسيلهىلوألاةعكرلاكردأنملوحاوفلتخاو

.اهكردتسيهنأحجارلاو؟مامإلا

ناكِءاوس؛هيلعلخدثیحمامإلاىلعلخادلاملسيلهاوفلتخاامك

.دوعقنمميلستلانوكينأيخامشلاحجرو؟ادعاقمأامئاق
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:رداصملا

.366/1‹(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.590-592‹501‹461/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.308/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.172/11-187؛246/9-251؛48/8‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.118‹97/1-98‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
ةالصيف[36]بابءاميوجووةالصلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

ىلإيعسلابابءةمامألاباتك:يئاسنلا.217مقر‹58/1ءةالصلايفءاضقلاوةعامجلا
.861مقر‹114/2ةالصلا

؛ملسم.609مقر‹228/1قالصلاانتتافلجرلالوقباب«ناذألاباتك:يراخبلا**

.602مقر‹420/1‹راقوبةالصلانايتإبابحتسابابءةالصلاعضاومودجاسملاباتك

مهرد

مهرد
(نازوأ‹هقفر

:نينعمىلعقلطي«بّرعميمجعأمسا
.دقنلامهردیمسیو؛ةضفلانمبرضدقن:امحلوأ

ديدحتيفدوصقملاوهو«ليكلامهردىّمسيو؛نزوللةدحو:يناثلاو

.ةضفلاةاكزباصن

يأ؛ليیقاثمةعبسنزويواسيمهاردهرشعنزونأءاملعلابلغأیری

هبرضيذلا١يمالسإلارانيدلانأىلعءانبو.هّسمخولاقثمفصنمهردلانُ
دهعيئالوادتمناك.يذلايطنزيبلارانيدلايواسيناورمنبكلملادبع
ِ.غ2.975:يواسييضفلامهردلانزونإففلوسرلا

نأ«ناهبنيبأوسيمنبزصانوييمثلاو«ينوانحلاكةيضابإلاضعبىريو

مارغلاثلثوتامارغةثالثيضويبميهاربإهددحو.لاقثماثلثمهردلا

.ريعشلاتاّبحنمةّبحنيتسنزوبكلذو«(غ3.33)

- 374 -

 

 



لادلافرح

:رداصملا

.176-177؛عضولا:نوانجلا.

.30/2(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.66/3-68‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.217/15-221ء«لامآلاجراعم:نيدلارونيللاسلا.

.163/2«ىواتف:ميهاريإضويب.

.145-146‹يلحلاةاكز:يدمحيلا.

يرد

ةارادملا

(هقف.ةديقع)

.نيدلالجألايندلالذبيهةارادملا

السلاهّيلَعليربجيبيبحينَرمَأ»:لاقهنأ8هللالوُسَرنعيور
.*«لاَجْرلاةاَراَدُمِ

لاماءاطعإيهو«سفنبيطريغنمةبلانمضجردنتةارادللةعر

مكاحلاعمنوكتامابلاغوءلالاوأضرعلاوأسفنلانعرطخلاعفدلجأل

.ىّرادملاىلعمارح«يرادمللةزئاجيهوءهناوعأوأرئاجلا

ةروظحمريغاهّنكلءةوشرلاليبقنميهةرادملا»:یلکبنمحرلادبعلاق

هملظلاعفدرابحعناصييطعللانالءاهذحخآىلعةمرحعيهوءاهيطعمىلع

.«هلاموأهضرعوأهسفننع

:رداصملا

.77/13-80‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.233/1«يركبلایواتف:نمحرلادبعيلكب.

.78ءتارملاةياغحرش:ديعسيبونقلا.
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نِ"اعوفرمةشئاعنعفيعضدنسبهدنسميفيمليدللو»:نيولجعلالاق.715مقر

سابعنباوسنأنعبابلافو."ضئارفلاةماقإبيرمأامكسانلاةارادمبٍيرمأهللا

.508/1ىافخلافشك:نولجعلا.«ضعبباهضعبىّوقتييلعو

وعد

ةماقتسالاوةوعدلالهُ

(بهاذمءةراضح)
ةماقتسالاوةوعدلالهأ/لهأ:رظني

وعد

ةوعدلاراد

(ةيعرشةسايسمالكلاملع‹ةديفع)

رادلامکح/رود:رظني

وعد

ءاعدلا

(هقف.ةديقع)

وأ«ريخلايفةبغروأءةنوعمللادادمتسالاؤسلابهللاىلإلاهتبالاوهءاعدلا

.هوركمللاعفد

:اهنمماكحأءاعدلابقلعتتو

ءايحإلأسيالفءاعيطمهئاعدبنوكيامالإلأسينأدبعلليغبنيالهنأ
هلدعبمكلذنأامكءامكحتمنوكيكلذبهنأل..؛ناميلسكلموأ«ىتوملا
ارمأاسيلةلأسملاوءاعدلانألىاعدلاهمزلتسييذلاعضاوتلاوعوضخلانع
.مهئاعدبهنوهنيوهللانورمأيدابعلانإ:لاقيالفايو
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طرتشيلب‹قالطإبامهأسيالف«توللاوأرقفلالأسويعادلااعداذإو

توملاناكامو«ْييديفيلاريخرقفلاناكام:لوقينأكهلاريخامنوك

اذهلثميفطرتشيملنمنألالاسرإةلأسملالسريالوقايحلانميلاريخ

.هيلعهللامعنلراغصتسالاوأطخسلاجرخمهؤاعدجرخعضولملا

انبر:لاقينكلويلعرْجَتالو‹؛یملظتالبراي:وحنبءاعدلازوجيالو

.عوضخلاىلعلديكلذنألهبانلةقاطالامانلّمحتال

:رداصملا

.64‹(خم)‹؛ىاثعشلابأتاباوج:دیزنبرباج.

.129/1-131؛مماحلا:ةكربنبا.

.194ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

عقد

عافدلاةمامإ

(ةيعرشةسايس.ءةراضح.ةديقع)

نيدلاكلاسمنمكلسميهوءةمامإلالحارمنمةلحرمعافدلاةمامإ
روهظلانيبةداعنوكتوءروهظلاةمامإنمانأشوةحجردلقايهوءةعبرألا

ةعامحودعةمهادمدنعكلذوءةرورضلادنعلااهيلإاجليالو«نامتكلاو

.روهظلايفاوناكنإمهتلودىلعءادتعاوأ«؛نامتكلايفاوناكاذإنيملسللا

.مهودعمهيفعمطيفةوقلقأنيتلاحلايفنوملسملانوكيامةداعو

:ِتأياميفعافدلاتابجومصخلتتو

نسمودعلااذهنوكيدقوعضولاىلعهترطيسوءةّمَاللودعلاةمهادم-

.جراخلانموألخادلا
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نعهيلختوةّداحبانعمامالافارحناببسبملظلاةرثكوتاسفلايشفت-

هيلعيرخحتو«هنوبصنيمامإىلعنوملسملاعمجييلاحلاهذهيقو.ةمامإلا

.ىرخألاتالاحلايفيعرشلامامإلاىلعيرحتىلاماكحألا

ةَمألاىلعهقوقحنمو.يأرلاوةكنحلاوةعاجشلاعافدلامامإيفطرتشيو

.ودعلاةهجاومدنعربصلاو«لاتقلايفتابثلاهتابجاونمو.ةلماكلاةعاطلا

وهو.روهظلامدعو«هتابجومترفوتاذإةبجاولاضورفلانمعافدلاو
عاضوألاتأدهاذإفللادنعنمرصتلانأيىحرداقلکیلعنیعضرف

لاوزبهتمامإلوزتهَةُمَألادارفأنمادحاوعافدلامامإحبصأتّرقتساو

.روهظمامإهتعيبةداعإوأ«ديقالبرارمتساىلعهبصنزوجي:ليقو.اهنابجوم
ةظفاحلااهتياغ«روهظلانعزجعلادنعيدتعمللةمواقميهعافدلاةمامإف

.نيدلاىلع

متاحيبأةهجاوميفبرغملادالبيفيزوزلملامتاحيأةمامإاهتلثمأنمو

يئانملاماحمحنيافيهألاةمامإوم771/ه154ماعنيبساّبعلادئاقيله

.م893/-ه20ماعنامغعليزاغلانييسابعلادئاقروننبدمحمةهجاوميف

:رداصملا

.24/2‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.75/1مماحلا:يراوحلاويأ.

.23‹ريسلاباتك:عيبرلاوبأيازما.

.78-79هَةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.85/10ءفّنصملا:دمحأيدنكلا.

.66/3«ناهربلاوليلدلا:يالجراولا.

.364/2‹خياشملاتاقبط:يييجردلا.

.53‹52ءديحوتلاةمدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.175معلافشك:يوكزإلا.
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.885/3ءلينلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.302/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.276/14«ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.84‹79/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.105-106دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.186‹كيرحلابةّيضابإلا:لاصةيجاب.

.23ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.125ءنايعألاةضُم:دّمحمريشبوبأيلاسلا.

.11/9«لومأملاةياغ:يشاطبلا.

.124ةّيضابإلاةكرحلاةأشن.111ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.206ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهح.

.26ء25ةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

.510/2ءَةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.220ءَةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.144/1‹مهرودوةباّرعلا:لاصيوامسا.

عقد

عافدلاضرق

(نامُعةيركسعوةيداصتقامظنءةراضح)

عافدلاضرق/ضرق:رظني

لللد _

لالدتسالا
(هقفلالوصأ)

نمصاخعونىلعقلطياحالطصاو«ليلدلابلطوهةغللالدتسالا
.سايقالوعامجإالوصنبسيلاموهوءةلدألا
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عامجإلاوةنسلاونآرقلادعبةّيضابإلادنععيرشتلارداصمنملالدتسالاو

-نايلقنناليلدامهوسءانلبقنمعرشو‹يباحصلالوق:لمشیو.سايقلاو

فرعلاوعئارذلادسوباحصتسالاوناسحتسالاوةلسرملالاصملاو

عيرشتلارداصمنعنولوقيفءيأرلاحلطصملالدتسالاوسايقلاوعامجإلا

:رداصملا
.177/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

۰60ءةزكرمةساردةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.697-699ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموحجاب.

للد

ةلالألا

(هقفلالوصأ)
.عضولابملاعلاىلإةبسنلابقلطأاذإظفللانمعملامهفيهةلالدلا

ىلإاهومسقفةلالدللمهميسقتيفنيملكتملاكلسمةّيضابإلاروهمجعبتاو
.موهفموقوطنم

مكحلانإ»:لاقففانحألاميسقتنمبرقياميسقتيلاسلاركذامنيب

مظنلاناكنإلوألاوءالوأمظنلاسفنباتباثنوكينأامإمظنلانمدافتسللا

ةغلهنماموهفممكحلاناكنإيناثلاوةراشإلاوهفالإوةرابعلاوهفهلاقوسم

.«ءاضتقالاوهفاعرشوأةلالدلايهف

ةلالدلاةلالدوةراشإلاةلالدوقةرابعلاةلالد:ةعبرأعاونأهدنعةلالدلاو
.ءاضتقالاةلالدو
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:رداصملا

.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.36«فاصناإلاولدعلارصتخم:دمحأيحخامشلا.

.418-422‹(جاويتلا

.ظ7]‹ظ68-و68/3(خم)‹لدعلارصتخمحرشحرش:بطقلاشّيفطا.

.257-258‹252/1-253«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

للد

ةلالّألا

(تالماعم.هقف)

هردصيفدجيالفمريغدحأىلإسانلانمدحأسفننئمطتنأةلالدلا

ةفلألانمامهنيبالكلذهّرسللكأيهرصبأوللبهلامنملكأينأاجرح
.ماجسنالاوةدوملاو

هلخاداللالابحاصهرصبأوللكلانوكينأةلالدلازاوجطرشو

.نانئمطالامدعليلدءايحلانألىايحلاوةبيرلانمءيش

هلحابموهف«؛تئشاميلامنملک:هريغللجرلالاقاذإو
.ههنيملاموأ؛ةرملكأيلهاوفلتخاو

الو...جَرَحىّمْعَلاىلعسيل:ىلاعتهلوقنمذوحأمةلالدلالصأو
وامهتاتويزاكناتوتؤامكننماولکاکنامكا
وأمُكَتامَعتوببوامکماَمعَأتويوأمكاوولوتوو

ةروس)«ْمُكَقيدَصوَحاممحكماماکالاتويوأمُكلاوأا

۱.(61رولا

نموءدحجاسلملاورصقلاو‹؛نيناجاو‹ىماتيلالاومأىلعيرحبالةلالدلاو

.نذإلاكلعيالنملاميفنوكتالامنأل؛هرمأكليال
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ملاذإناذعتسانودبهلوخدهيلعلدنملزاج«تیبلابررضحيملنإو

بحاصرضحنإو.ةلالدلازاوجىلعءانب«حجارلاىلعدحأهيفنكي

ريغتينالطبلاعيرسفيعضةلالدلابابنألءهنذإبالإهيلعلخديالف«تيبلا

هبحاصنأريغلالاميفءاعداهنألو«نقيتمريغهنألوءامءيشببلقلاريغتب

.هريغلهايإهتحابإبیضری

:رداصملا

.394/5-396‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.320/3-321‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

للد

ءاضتقالاةلالد

(هقفلالوصأ)
ءاضتقالاةلالد/يضق:رظني

للد

ليلدلا

(هقفلالوصأءةديقع)

ىلعلادلاملاعلاك«يربخبولطمىلإهيفرظنلاحيحصبلصوتلانكام
.هقلخوهتدارإوهتردقوهملعوىاعتهللادوجو

الةيرظنلارومألاةفرعمىلإهبلصوتياملك»هنأبنيالجراولاهفّرع
يحاورلااما.«رحخآِءيشبملعلاهبملعلامزليام»هنأبيلاسلاهفرعو.«ةيرورضلا

«يربخبولطمىلإهيفرظنلاحيحصبلصوتلانكيامليلدلا»:لاقف

زاوجوتابجاولابوجومهفمتيهبو‹يقيقحويرورضيلقعلاليلدلاو
.تاليحتسملاةلاحتساوتازئاحجلا
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.هسفنلعملاءازإبظفللانييعتةلالدلاو

.كلذوحنوةراشإوزمروطخوظفلنمسانلاهيلععضاوتاميعضولاليلدلاو

.ةلَعهناحبسنيلاعلابرعرشلالاحميفوهوليلدللبصانلاوهفلاّدلاامأ

وأناكايسحلولدملاهبفرعياملكىلعليلدلاقلطيهقفلالوصأيفو

.ةلدأ؛صوصلنلاهاووحاولارخوسایقاو

ابریقرعلاقرفيو امومعامهسشيبنُأبجاوليلدلانيبیسومنبدانو

ليبسلاىلإدشرلملانأل؛ةجحةلالدلكسیلوةلالدةجحلكفءاصوصخو

ةجحسيلوىمسلاىلعلیلدمسالانُامكيلعهجسیلوهيلعةلالد

هسفنحصاننمهلكاشيامواذهةفرعمةحصمدعيملو,..قلخلاىلعهللا

.«هداشرإفیلاعتهللالإبغرو۴دهتجاو

ىلعليلدلاةحصنإذإ؛دحاوةيلمعلاةيحانلانمنيتظفللایدؤۇمو

اذهبوجوىلعةجحللامايقربتعياذهوهبنامعإلايضتمتهللادوحجو

.فيلاكتلارئاسيفرمألاكلذكوءناعإلا

:رداصملا

.329/1؛عماجا:ةكربنيا.

.108‹ةلدألاقئاقحوةلكألا:ىسومنبداحن.

.1:242/241ىايضلا:يتوعلا.

.5ء؛عضولا:وانجلا.

.28/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.120/1‹(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.9«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.
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.264‹252«روتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.165ءلوقعلاراونأقراشم.19‹12/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.1:75«رهوحباراثن:ملسمويأيحاورلا.

.195‹194/1تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.131-133ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

للد

ةبلاغملاليلد

(ريسفتمالكلاملعةديقع)

يفدراولاعنامتلاليلدبهنعربعياموهشيفطابطقلادنعةبلاغملاليلد

ولذإ‹(22:ءايبنألاةروس)اندسُفْهللاالاةهلاءًامهیفناکول:ىلاعتهلوق

ءةيهولألابدارفنالاىلإمهنماکىعسل«نوکرتشمنودلعتمةملاكانهناك

مهتميأناكاماوحلطصاولو‹ءاوحلطصينأنكمبالهّنأل؛هريغرهقللو
الويقيقحلاهلإلاوهفمهدحأبلغاذإو؛اعيمجنيزجاعمهنوكل؛الإ

.هريغفصولااذهٌقحتسي
:رداصملا
.28ةجحلانايبيفةّمحلا:بطقلاشيفطا.

.107؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

للد

ةلالدلاسايقوةلعلاسايق

(هقفلالوصأ)

ةلالدلاسايقوةلعلاسايق/سيق:رظني
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دجاسملاولدفقو

(ةيلاممظنةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

سمد

ةسامد

(سنوت/ةبرجءةيرحبةحالم؛تاداعءةراضح)

ةحوتفمنيساهدعبواهدمعمةّدشبةحوتفمميموةحوتفملادب

ةريبكةردقبفورعملا«سنوتبةبرجةريزجبلوزعملا'كم“ديصلةقيرط
ةحاسملايفىقلتةيبصقداوعأتاذةيقوفةكبشعضوبكلذميو.زفقلاىلع

هذهيفةكراشملابراوقلاددعلقيالوةيلفسلاةكبشلااهيفبصتتيلا

.ةسمنعةيلمعلا

:رداصملا

.22ءةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

ممد

قرعلامد

(تاراهط.هقف)
فقرعلامد/قرع:رظني

_نمد

باماّلا

(نامُعءةيرحبةحالمةراضح)

.كمورسكبنوتفةدودمملاميملاوةدودمملالادلاحتفب
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لادلافرح

كلذكىمسيوءدنحلاىلإرفاستبكارملاهيفتناكيذلايناثلامسوملاوه

.هتياهوهرخآوهمهدنعءيشلاناعيدف‹قلغلاوأيناعبللا

:رداصملا

.11-12ءنامُعةيرحبخيراتنم:نسحباهش.

يمد

ةيمادلا

(تايانج.هقف)

:ناعونيهو.دلجلاسفنيكنوکتو؛حورحلاعاونأنم
ضافودلاَضعبعطقيذلاريغصلاحراوأةبرضلايهو:ىرغصلاةيمادلا

.ريعبهجولايفتناكاذإاهيفبجاولاشرألاو.صاصقاهيفبجيالومدهنم

اهیفبجو.محللايفرثؤتملوءكلحلاتعطقاميهو:ىربكلاةيمادلا

.شرألاىلإهنعلدغلاوهطورشترفوتنإیادتیادمعلالاحيفصاصقلا

.هجولايفتناكاذٍإناريعبوهو؛ِإطخلالاحيفاقلطمشرألااهيفبجيو

؛دلعلاصرختيلايهو؛ةصراخلاباهاّمسوءادحاواعونةيمادلايدنكلاربتعاو
.نيريعببهجولایتناكاذإاهيفبجاولاشرألارّدقو.اليلقهقشتيأ

.هنملقااهيفبحاولافهجولاريغيفتناكنإاّمأ

:رداصملا

.216‹210/41ءفّنصملا:دمحأيدنكلا.

.9/15‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

يمد

ءامدلا

(هقف؛ةديقع)
ةبلغلارابتعابهلكناسنألادسجءامدلاةمرحوأىامدلاةملكعت

قلطيامككسلايفةقلطملاةّرضملايعتدقودسحلايفمدلاراشتنامومعو
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لادلافرح

هرارقإبملسلامدةمرحداقتعابوحجوعرکةّيضابالاداشیو

.اهقحبالإهضرعوأهلاموأ«هندبيفهبرارضإيأةمرحوقداهشلاب

.اذهدقتعيملنمكرشبمهضعبلاقىح؛ديحوتلاىلإكلذةبترماوعفرو

دودحلاءردوىامدلاماكحأقيبطتوتودحلالازنإيفنيقيلااوضرفو

.نيدلاقةدراولاماكحأللاقيبطتو‹ملسملاقحىلعاظافح؛ةهبشلاب

:رداصملا

.140/1‹(يلكب.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

بهذلا.140ءديحوتلاةديقعحرش.532/14؛263/14ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.28‹صلاخلا
.506‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.2؛شْیفطاخيشلاِءارآ:یىفطصمنتنيو.

رثد

رانيدلا

(نازوأهقف)

.بهذلانمةبورضللةيدقنلاةعطقلاىلعقلطي«بّرعميمجعأمسارانيدلا

‹مالسإلاوةيلهاجلايفبرعلااهبلماعتيناكةيساسأةلمعرانيدلاو

ىاهقفلافرعيفلاقثملارانيدلافداريو.مورلادالبنممهدرتتناكو

.ارانيدنورشعوأءالاقثمنورشعبهذلاباصن:نولوقيف

نأوءالماكالاقثميواسييذلارانيدلانزونأىلعءاملعلابلغأقفتي
نبكلملادبعهبرضيذلارانيدلاناومالسإالوةيلهاجيففلتخيملاذه

يطنزيبلارانيدلانزوىلعهيفظفاحةيمالسإلادالبلابلغأيفهرشنوناورم
نيذلاة#ةباحصلاهاقلتدقوكيلوسرلادهعيفهبًالّماعتمناكيذلا
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لادلافرح

قلعتءايعرشاًرايدكلذبهوُكسفباوعيابتو«لوبقلابهنامزيفاوناك
.يلاسلابهذاذهىلِإو.هبةيعرشلاماكحألا

دبعهبرضيذلاًيمالسإلارانيدلانأةئيدحلاتاساردلاضعبتتبثأنكل
.هسامخأةالثب(سوديلوسلا)يطنزيبلارانيدلانزونعصقنيناورمنبكلا

؛ربْللانزولاقثملااولعجفرانيدلاولاقثملانيباوقرفدقفبرغملاةيضابإام

.ككسُمللانزورانيدلاو

نمةّبحَسالثطاريقلاوطيرارقةئالثلاقثللاييمثلاويخامشلارتعاو

نوعستكلذبوهفءهتقلخنعجراخلادتمملافَّرطلاعوطقمءطسوأريعش
دققكيكدراثابتاستسهتمتصفللامأنشكح
.ةّيحنينامثوةعبرأ

راتيدلاناوريعشةبحنوعستلاقثملانأىريفعضولاباتكبحاصاأو

ءةبحنوعستوةّسكلذبوهف«تاّبحعبرأطاريقلاوءاطاريقنورشعوةعبرأ
.لاقثملانمربكأرانيدلالعجهّنأللاكشإلوقلااذهييو

:لاقثملاىلإمهردلانزوةبسننعنيلوقةَيضابإلادروأو

‹؛سيفمخنبرصانو«ييمثلاهلاق؛لاقثماثلثمهردلانِإلوألالوقلا

.هبلَّمعُييذلاهنأبيلاسلالاقو«يأرلااذهىلعهجیرختناهبنويأححصو

هلاق-روهمحلالوقوهو-لاقثلاراشعأةعبسمهردلانإيناثلالوقلاو
.سيمخنبرصانىلإاًضيأبسُنوملاسنببيبحو«يحبصلا

ريدقتلديحولاليبسلانُنوريءاملعلاضعبنإف«تافالتخالاهذهارظنو

دهعيفبرضيذلارانيدلاةفرعموهرضاحلارصعلانازوأبيعرشلارانيدلا
ريناندلاقيرطنع‹نيثحابلاضعبكلذىلإلصوتدقو.ناورمنبكلملادبع

4.25نزياورمنبكللادبعرادنأتبثوءةيبرغلاراثآلاروديثةظوفحما
.يليلخلادمحأىفأاذهجو.بهذلانم(مارغلاعبروتامارغةعبرأ)اًمارغ
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لادلافرح

نزونمققحتللريعشلاتاّبحىلإءوجللاىأترادقفضويبميهاربإاأ

ةسمخنزتاهدجوفءةطسوتمريعشنمةبحنيعستنّزوفرانيدلاولاقثملا

ةعب:رأنزتاهدجوفةّحنيناثوةعبرأنّرووءلاقثملانزووهو؛تامارعغ

.يركبلاهعباتو«رانيدلانزووهوÊ)4.66)مارغلايئلئوتامارغ

:رداصملا

.176-177؛عضولا:ييوانجلا.

.(ققحلاشماه)30/2«(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.44/2-45‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.66/3-68‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.217/15-221ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.163/2«ىواتف:ميهاربإضويب.

.247/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.163/2‹؛يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلکب.

.145-146‹يلحلاةاكز:يدمحيلا.

رود

ذيمالتلاراد

(رئازجلا/نالجراووبازمةيوبرتمظنءةراضح)

ناَوُريِإ/ناَوُريِإ:رظني

رود

0م

تێيريوذأ
(رئازجلا/بازم؛كارمع‹ةراضح)

تیریو/تيريوذأ:رظني
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لادلافرح

رادلامكح

(ةيعرشةسايسءةراضحمالكلاملعةديقع)

لمعيوأ«هاعريوهمكحينمو«هنكسينمودلبلاونطولارادلابدصقي
.هیفمکاجلاتحت

:نييساسأنيمسقىلإرايدلامسقنتو
ءاملسماهيفمكاحجلانوكيءديحوتلارادىمستومالسإلاراد-1

رباقمودجاسملاكءاهموسروةعيرشلاماكحأاهيفرهظتو«نوملسملااهنكسيو
:ناعونيهو؛تالمعلاكسو‹نيملسلملا

لدعلااهدوسيوءاضيأقلاةوعدرادىمستو«قحلاولدعلاراد-أ

تامرحكهتنينماهيفرهظنإو؛عدبلاةبراحموةّنسلاوباتكلابمازتلالاو

اھُمکاحینو.نیدبمرحاملَحُيالوهلالحأاماهيفمريالنكلهلل
.قحلاةفلاخمهنمملغنملِهنيعرو

نوففاوملااهيفو.ةروجلاوةربابحلااهيلعبلغي:ملظلاوروحاراد=
هنمملغنمالإ«هملظىلعهناعأوهتعاطبنادنموهكانماييحل
اميفةعاطلاو«ركنملانعيهنلاوفورعللابرمألااهيفبجيو«نيملسملاةقفاوم

.كلذطورشترفوتاذإمكاحلاىلعجورخلااهيفزوجيوقحاقفاوي

ءنيكرشملاناطلساهيلعبلغيرفكلاراد:اضيأىمستو؛كرشلاراد-2

:اهمكحومهرئاعشنورهظُياوناكولونوملسملامهعمنكسيوءاغونکسیو

لّصوتيمادامءاقبلااهيفكرشلاهيلعلحخدنمزوجيو«اهيفنيطوتلللقتنيالأ
.هرييغتىلإيعسلابجوكمكاحةعاطمرحخومالسإلارئاعشراهظإلإ

:رداصملا

.86-85‹77/1(ققح)دابعلالاعفأنيسيبت:دمحأسابعلاوبأ.
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لادلافرح

.141/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.70‹تالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.48/172(يلكب.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

061«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.301/1«راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.25‹توهجلالذب:نيدلارونيلاسلا.

.340-350ءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.155َةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.231-243vمراثآوهتايحيللاسلا:ىفطصميفيرش.

رود

ديحوتلاراد

(ةيعرشةسايسمالكلاملع‹ةديقع)

رادلامکح/رود:رظني

رود

(ةيعرشةسايسمالكلاملع‹؛ةديفع)

رود

رهاظلاراد

(ةيعرشةسايس؛مالكلاملعءةديقع)

رادلامكح/رود:رظني
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لدعلاراد

(ةيعرشةسايس‹؛ةراضح)

لدعلاراد/لدع:رظني

رود

شرعلاراد
(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجامظن؛نارمعءةراضح)

شرعلاراد/شرع:رظني

رود

ةريشعلاراد

(رئازجلا/نالجراووبازمةيعامتجامظن‹نارمعءةراضح)

رود
رفكلاراد

(ةيعرشةسايس‹مالكلاملع‹ةديقع)
رادلامكح/رود:رظني

—رود
نارودلا
(هقفلالوصأ)

همدعوماكحألانممكحعمفاصوألانمفصودوجووهنارودلا

هيفطرتشييذلادرطلانعفلتخيوهو."سكعلاودرطلا"یمسیو؛همدععم
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لادلافرح

ةلعلاكلاسمنماكلسمهرابتعايفافالخيلاسلاويحخامشلاردبلاركذو

.هرابتعاةکربنباىلإيلاسلابسنو«حيجرتنودنم
:رداصملا

.141/1ء؛عماجلا:ةكربنبا.

.579‹(يجاويتلا.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.53«لدعلارصتخم:دمحأيحامشلا.

.150‹147/2-148«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

نود

ناويدلا

(يبرغم؛تافنصم.ةراضح)

باتكالاقلطمباتكلاهبدصقيفيضابإلاثارتلايفناويدلاركذاذإ
ناويدوأ«ةبارعلاناويدوأديزنبرباجناويدهبدصقُدقوءطقفرعش

.ثيدحلاوةديقعلاوهقفلايفتافنصماهلكو«ضورعملاناويدلاوأءخايشألا
:رداصملا

.113مالسإلاءدب:مالسنبا.

.140هَةمئألارابخأوةريسلا:نيالجراولاءايركزوبأ.

.249/2؛5/1‹(خم)‹ريس:ينايسولا.

نود

خايشألاناويد

(يبرغم‹؛تافنصمةراضح)
.ءاملعةدعايعامجهفنص‹يهقفيعوسوملمع

قفلاامهدحأ‹؛نيئاويدكانهنأةعيدقلاةّيضاباإلارداصملابسحدكؤملاو
..٢٤bo-“صَ:ِ
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لادلافرح

كرتشيو.اباتكنيرشعوةسمخيفعقيرئازجلليقرشلابونحلابغيرأيداو
يفامهالكوم11/ه5نرقلايهوةرتفلاسفنيفافاامغنوكيفناناويدلا
امهدحأنومسيف؛امهنيبطلخلايفنيسرادلاوخاسعقوأامم؛هقفلانف

.هوفلۇملكلوةبازعلاناويدبرخألاوخايشألاناويدب

:مه‹جامجبأراغيفخايشألاناويداوفلأنيذلاف

.يتازملاءايركزنبىسومنارمعوبآ-1
.يئامللاجونامنبهللادبعدمعوبأ-2

.يغاوزلايليمنلاورمعوبآ3
.يسوفنلانانرجنبءايركزىيوبأ4

.حلصمنببابك-6

.ةيلومنبنيزوتربحبوبأ-7
:مه‹ْغيرأيداويفةبازعلاناويداوفلأنيذلاو

.يقزنزلابويأنبنتفلخي-]
.يسوفنلانانسملالاصنبدمحم-2

.ييجردلايرارطنقلاىسومنبفسوي3
.يتازملانارمعيلانبنارمعنبفسوي-4

.يتازملاءايركزيبُأنبیسوم5

ا
.يقزنزلاومحنبرباج-7
.يتازملايمجدلافلخينبنسادوکطمنبميهاربإ8
:رداصملا

.138مالسإلاءدب:مالسنبا.

.114‹1/91(خم)ريس:ينايسولا.
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لادلافرح

.56-52‹(نوقرم)‹ينايسولاةعومحجبةسارد:ةنابصعوبناميلس.

.897مقرةمجرت«(جمدمصرق)«برغملامسقءةيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

سنود

ةبازعلالاوید

(يبرغم‹؛تافنصم‹؛ةراضح)

خايشألاناويد/نود:رظني

نيد

نيدلاناکرا

(مالكلاملعءةديقع)

مالسالاناكرأ/نكر:رظني

نيد

نيدلامامإ

(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديفع)

۰ نيد

نيذلاةءارب

(مالكلاملعءةديقع)

.نيذلاةءارب/ارب:رظني

لنيد

نيدلازرح
(مالكلاملع.ةديقع)
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لادلافرح

نيد

ةنايدلا
(مالكلاملع‹ةديقع)

اماهتبحاصنمةقرفلكهبتناداملمشیمسا»اهْنأبنالجراولااهفّرع
كلذناکِءاوس‹مهفلاخنمرذعهيفاوعطقوهبىاعتهللاناديايدهودقتعا
؛بوصن:ێعم.نيدنظفللامعتسازوجيو«اطخوُادمعوُ‹الطابوُفح

ةدحودصقمىلعاظافحوءاهيففلتخملالئاسملايفدقتعنونيدتن:نعع.ال
.ةّيسلاناعيإلاناكرأعورفيففلاخملارذععطقمدعيغبنيةمألا

:رداصملا

.73/2‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.ةيفاصلاةنونيدلالوصأ:حتفنبسورمع.

.70/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.323‹(خم)‹تالاؤسلا:يقوسلا.

.41/34257؛58‹37/2‹ناهربلاوليلدلا:ينالجراولا.

.10/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.55قئاقحلا:يداربلا.

.136‹نيللاحتفلا:قیزرنبا.

.139/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.7/17؛685‹333/14‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.(اًققحمتانايدلانعمىلعيوتحي)ةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

نيد

نيدلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)
2 . ‹ةداعلاومكحلاو«لذلاو«باسحلاوىازحلاوءةعاطلاوءتايقنألا:ةغللايي

.بهذماوةلملاىلعقلطيو
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لادلافرح

ماكحألانمهّيبنناسلىلعیلاعتهللاهعرشام»:هْنأبىلاسلاهفرعيو

مالسالاوههللادنعىضترملانيدلانافاذل؛«داقننوهلنيدنانٌنَألانیديمسو

©(19:نارمعلآةروس)همالُسالاهللدنعيذلان:ىلاعتهلوقل؛هريغفالخب
.(85:نارمعلآةروس)نملنايدمالُسالاعغمينمو:هلوقو

هانعمهبدصقيهنإف«"ةيضابإلانيد«"ةيبهولانيدنيدلافيضأاذإو

؛مهريغنودنيدبةّيضابإلاصاصتخاليبسىلعال«بهذملاوهو«يوغللا
.بيوصتلااهبنوديريو"نيدن"ةرابعدرتدقو

:رداصملا

.28‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.26/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.468‹322‹320‹319‹85‹(خم)‹تالاۇسلا:يفوسلا.

.120‹(خم)ريس:ينايسولا.

.47‹6/2‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.ظ9/1(خم)ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.42‹قئاقحلا:يداربلا.

0.270‹265ءرونلا:زيزعلادبعٰييمشلا.

.139/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.283/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.113/2ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.7/17؛5/26لينلاحرش.23/1عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

061/2؛سمشلاةعلط.38«نايبلاضور.2728لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.133«(خم)«كئارفلابيترت:وُمحىسومواباب.

.13«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

066ءَةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.164ةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.222‹221«رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

- 397 -

 



نيدلا

(تالماعم.هقف)

.ةمذلافتبثقحلكوهنيدلا

هللاقحناكأءاوسناسنإلاةمذلغشياملكلمشيفيرعتلااذهو

؛تارافكلاوروذنلاكءةمذلايفتتبثيلاهقوقحيهو؛ىاعتوهناحبس

ملواهتقوجرخىلاةالصلاوتؤيمليذلاموصلاو؛جحلاورطفلاةقدصو

.ةلماعمرثِإةمذلافتبثاموهو؛دبعللاقحناكمأنؤت

.ةيصولاذافنإيفهللانويدىلعمدقتدابعلانويدنأةّيضابإلاروهمجىري

نأبجيو«عيابتلادنعنوكينيدلاف«تالماعملالابيفضرقلانعنيدلافلتخي

.بودنمهيلعداهشإلاوهتباتكنأىلعبهذلاو.حجارلاىلعتقوهلددحي

ردقنيدملالامنمذخأينأوهوءةّيضابإلادنعراصتنالايفقحلانئادللو
.املظوةلطاممديدستلانمنيدملاعنتمااذإ«هملعريغنمةيفخهنيذ

:رداصملا

.43/9‹37‹11/3-12‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.231/14-234‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

282/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

نید

ةنونيدلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

ةنايدلا/نيد:رظني

ے.نيد

نيدلاةاكز
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لادلافرح

نيدلازرف
(مالكلاملعق ‹ةديقحع)1

نيدلازرف/زرف

نيدلادعارف6

(مالكلاملع/ ‹؛ةديقع)1

الس ۱مالسالادعاوق/دعق

۱aفثدحلا0

يمالكلاملعق1 ‹ةديقع)1

8k۴ثدحملا/ثدح:رظني

مرشهمامراح مس‹ةراضحةديقع)1

نيدلاكلاسم/كلس :رظني

)ل.1|| یلرغم.تايمستةه[

.۱.۰۱/۰۱

نيدلا0

(مالكلال ‹ةديقع)1

نيدلاةيال الو/يل لو:رظني
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لاذلافرح
س
ر Ce

 E

٤ 7
د

تاذ

تاذلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

هللاتاذ»:لاقيفةلالحلاظفلىلإةفاضمةدراولاتاحلطصملانمتاذلا

اهعمجي«ةدلعتمناعمهبداریوءاريثکلوادتمهباالإ‹؛فيقوتلاهبدريملو‹«ىاعت

.دوصقملااذهبءافولانعةملكلاتزجعنإو.ىلاعتهللاةقيقحنعريبعتلاىلإدصقلا
:ِقأيامةقيقحلاهذهكاردإلةبّرقملاناعماهذهنماودروأو

.بهذملاراتخموهو«هسفنيهىاعتهللاتاذ-

.لامكلاتافصبفصلا:ىلاعتهقحيفتاذلاعم-

.هتاقولخمنمدحأاهملعينأنكمياليلاءةّصاخلاهتقيقح:تاذلا-

لمعتستدقو"هللا"ةلالحلاظفلىلإةفاضمابلاغتاذلاةملكلمعتستو

.ةلالحلاظفلنعليدباهنأك«ىلاعتهللانعريبعتلايفةغلابمانايحأةدرفم
‹نىسحلاءامسألاو«تافصلاوةيلالاصئاصخلابفّرعتوتاذلامُدَقَتكلذل

‹لثلاوصقنلانعةهرتم‹لامكلابةفصّتم«؛تاوذلارئاسلةفلاخم:اهنعلاقيف

.تافصلانعةلطعمتسیلو

ةمئاقالوةدئازتافصلاتسيلفتّدعتمريغدحاوءيشتافصلاويهو

.ةقيقحلانودموهفملاورابتعالابرياغتاهنيبو«تاذلانيعيهو«تاذلاب
:رداصملا

42/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.364/1ىايضلا:يوعلا.
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لاذلافرح

.27‹(يجصلاةمتتب)تانايدلانتمىلعةيشاح:هللادبعيشكيودسلا.

.88-89‹تاموظنملائلآللا:ورمعيقالتلا.

.197/1ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخللا.

.169«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.27/1-28«رهوجاراثن:ملسموبأيحاورلا.

.31-34ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.210‹204/1-204‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

تاد

ةيتاذلاتافصلا

(مالكلاملع‹ةديقع)

ةيتاذلاتافصلا/فصو:رظني

حبذ

حبذلا

(حئابذ.هقف)

عطقب؛هكالهإلجألاللكألجألناويحلاحورقاهزإوهحبذلا

.داربالاوركذلاعمددحعنيجدولاوءيرملاوموقلحلا

ءكيصلاوءرحتلاةاكذلابقحلأف؛ةاكذلانمصحخأحبذلاةكربنبالعجو

.حرحاوءرقعلاو

‹جادوألاوءيرلملاوموقلحلاعطقطارتشاةّيضابإلارشعمدنعحيحصلاو

موقلحلاعطقطارتشاىلإبهذنملافالخنيرصاعملاءاملعلادنعحجارلاوهو
.يئاطسرفلادمحأسابعلايبأمامإلالوقوهو؛طقفءيرملاو

.همأةاكذنينجاةاكذو
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لاذلافرح

‹«بودنملابقتسالاو.ةلبقلالابقتساوءةينلاوءةيمستلا:حبذلايطرشيو

.ةنسلافالخدقتعيملنإةلبقلاريغلحبذاممرحيالو

لافطألاوءاسنلاولاجرلاوديبعلاورارحألا؛مهلکنيدحوملاةحيبذزوحنو

.سأبالفرذعبناكاذإالإرذعريغبغلابلافلقألاالخامغلبلاو

.ةينىلإجاتحتةدابعلانمبرضاُنَألحصتالفناركسلاةحيبذامُأ

اذإوةمذلاودهعلايفاوماداممهلكباتكلالهأنمةحيبذلازوحتو

يفرحتلاركذنأل؛رحننإحبذلاهلصأاملكأزاوجشيفطابطقلاحجرو

.اهرحنعنتميملواهحبذدروةاشلارمألهسالوحيجرتلاليبسىلعوهاإلبإلا
:رداصملا

.119-117/1‹عماحجلا:ةكربنيا.

.452‹442‹440‹427/2‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

478‹474‹469‹462‹432/4-435‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.79/1«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.38‹37ةديفملالئاسملا:يلوعملا.

ارذ

يرذلافقولا
(ةيلاممظن؛ةراضحءاياصوقف

يرذلافقولا/فقو:رظني

عرذ

يرَّمعلاعارذلا

(نامُع:سییاقم.ةراضح)

.باطخلانبرمعىلإةبسنميماحتفونيعلامضب
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لاذلافرح

.يمشاحلاعارذلاكلذكانلاقيو.فصنوعارذنامعلهأفرعيف

:رداصملا
.107/17ءفّنصلملا:دمحأيدنكلا.

يکذ

ةاكذلا

ممذ

ةمذلالغش

(هقفلالوصأ)
هبنوكيامفصوعرشلاييوء؛نامضلاونامألاودهعلاةغللايفةمذلا

باطخاهلغشببسو«قلخللمأهللناكءاوسءامبٌقحقلعتةمذلالغشو
.ءادتعاوأهنمريصقتوأ«فلكملانممازتلاوأعراشلانم

نعءاهقفلاربعيامك«نويدلابابيفحلطصلملااذهلامعتسابلاغلاو

.بوجولابةمذلالاغتشا

ليلدلاحيجرتبيضقءامتءاربوةمذلالغشيفنافلتخمناليلدضراعتاذإ

درواذإفءامبلغاشلاليلدلادورولبقلصألايهةءاربلانألةمذلللغاشلا

تبثيليلدىلإجاتحيلغشلاعفرو؛لصألاوهلغشلاناكلغاشلاليلدلا

.لامتحالابنوكيالخسنلاومكحلاخسن
:رداصملا

.22025/11362/13‹82/9‹484/2183/6‹122/1‹لينلاحرش:شيفطا.

.347/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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لاذلافرح

بنذلا

(مالكلاملع.ةديقعر
اميففلتختيهف‹؛ةدحاوةحجردىلعبونذلاتسيیلومرحباقلطمبنذلا

.ةصاحءامسأوماسقأاوءاهنیب

‹ةريغصلاوةريبكلاو‹ممللاوةشحافلاوءةئيطخلاوءةئيسلا:اهئامسأنمف
.ثنحلاوءرزولاو؛مرحباو؛منالاوءةيصعملاو

:نيهجوىلعيهفاهماسقأامأو

ديعلانيببنذوهلبنذالنمكناكهنمباتاذإفبرودبعلانيببنذ-

.بنذلاةحجردرابتعابفينصتوهوةريبكلابونذلاوةريغصلابونذلا-

:رداصملا

.333-334؛289/1-290‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.48/1-50‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوب.

.39/574عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.305/8‹ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.52«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيماسلا.

.192/1؛تاقتعالاتاًّمهمحرشقداشرإلا:فيسيصورخلا.

.540/2-554‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.398-401‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

بهذ

بهذا

(ةراضحءهقفهقفلالوصأمالكلاملعءةديقع)
2 عورفلايفةقرفلكهبتنابيذلاقيرطللمساحالطصالايفبهذللا
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لاذلافرح

يفبيصلاو.ريفكتالوٌقيسفتالو«فلاخملارذععطقبهذملايفسيلو

.نيعمريغدحاولئاسملاكلت
عقرب«رذعلاهيفعطقيالاًمبهاذملااهيففلتختىلالئاسمللاولثمدقو

.ًاطخكلذناكولو:بطقلالاقءةالصلايفنيديلا

نمفمالسإلاالإبهذمانلسيل»:يلاسلالاقةيبهذمللةّيضابإلارابتعانايبييو

نوهبءاجنمىلعلطابلادرنوءاضيغبناكنإو«هبءاجنممقلالبقاندحتمغ

ملو‹«هفلاخنمريغصلاو«هقفاونماندنعريبكلافقحابلاجرلافرعنوءايبحناك

لإقيرفلكبهذنيحزيباةرورضلهيلإانيسامّإو«ءابهذمضايإنباالعّرشي

:رداصملا

.54‹43‹35/3؛6/2‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.56‹قئاقحلا:يداربلا.

.7/17ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

0127/1‹نيمثلادقعلا:نيدلارونيلاسلا.

.194/1تيحوتلاحاضيإ«يثيغلا.

.133‹(خم)‹كئارفلابيترت:وحىسومواباب.

.124«نايعألاةضُم:دّمحمريشبويأيملاسلا.

.13َةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.213-215«ەرائآوهتايحيلاسلا:ىفطصميفيرش.

.86/1-91مهرودوةباّرعلا:حلاصيوامسا.

RR
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ءارلافرح

J

2 1L
.

7

١

سر

سأرلاحسم
(تاراهطءهقف)

سأرلاحسم/حسم:رظني

سار
حيرلاسأرمسوم

(نامُع؛ڭيرحبةحالم‹؛ةراضح)

حيرلاسأرمسوم/مسو:رظني

يأر

يأرلاةءارب

(مالكلاملعةديقع)
يأرلاةءارب/ارب:رظني

-ير
يأرلا

(هقفلالوصأ)
لوصألايفاًمكحادجيملةثداحيفريصبملاعنميرظنداهتجايأرلا

.عامجإلاوةّنسلاوءنآرقلا:ةثالثلا

- 406 -



ءارلافرح

هوجونعلئساليتازملالاق؛يأرلانمعامجإلالئاوألانمريثكربتعاو

ةنسلاوباتكلا:ةئالثنيدلالامك»:ديحوتلاةمدقمهبانتكيفمعيمجنبا

.عامجإلانورکنيةيضاباإلانأنظنمًاطحأكلذبو.«يأرلاو

نبرباجمامإلااهدمتعايلالوصألاهذهىلعيضابإلاهقفلاماقدقو

دنعالإ٥ہوحیبيملفيأرلالامعتسايدیزنبرباحجةذمالتصعبددشتو

:رداصملا

.18‹(خم)ىاثعشلايبُأتاباوج:ديزنبرباج.

.26‹14/1‹ربتعما:يمدكلا.

.ظ8‹(خم)ةنوزخملافحتلا:عيبرلاويأيتازللا.

.22/2فاصناإلاولدعلا:نالجراولا.

.44/43‹كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.157-158َةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

يأر

ةيؤرلا
(ريسفتمالكلاملعةديقع)

فصقتتطورشب«تارّصبمللنيعلاكاردإٰيعتةغلةدوهعملاةيؤرلا

يفةليحتسمعملااذهبيهو.ناكملاو«نامزلاوءّيمتلاو«نوللاوءةيمسحلاب
؛هقلخبههيبشتو«لاعتهللميسحتنممزلتسيامل«ىرخأوايندىاعتهللاقح

:لاقو«103:ماعنألاةروس)ّراَصْبَألاهكردتالإ:ميركلاهباتكيفلاقكلذلو
`2(143:فارعألاةروس)هينارتنلف
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دحالب‹ىلاعتهللاتافصبملعلالامكلوصحىلعازّوحتةيؤرلاقلطتو
كاردإةلاحتساعم«لئالدلادايدزابللابنيقيلادايدزاعموأ«ةيفيكالو

يفىلاعتهللاةيؤربلوقلاةّيضابإلاءاملعضعبمنكملوىاعتهتاذةقيقح
اذميورمعمىجييلعوءيحخامشلاردبلاو«يلاطيحلاك‹موهفملااذهبةرخألا
.ايظفلمهنيبفالخلاحبصيوءةرعاشألاءاملعضعبعمنوفيمهف

:رداصملا

.58/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.122‹115‹112‹111/2ىايضلا:يتوعلا.

.416‹(قحلما)نيدلالوصأ:نيروغبت.

.1/75‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و73‹ظ-و68/1(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.و21‹(خم)؛مئاحلاءافش:يداربلا.

.287/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.284‹276‹275‹نامبيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

‹(خم)‹رطانقلاةيشاح.132؛نيسألارخذلا.175/5ريسفتلاريست:بطقلاشيفطا.
.(رابنز.ط)490/14تازلانايه.و2

.363/1ةريمع.ط.186‹1978طءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.68‹67غمادلاٌقحلا:دمحأيليلخلا.

.69َةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.29نزاجملاوةقيقحلا:ملاسيبايسلا.

.153‹152؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.301306ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.183‹180‹رمعمىجييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.106-115‹يبعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.158‹157ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

.227-234ماعلاهباتكويييمثلا:رمعميكحلآ.
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يأر
يآرلافكوقو

(مالكلاملع‹ةديقع)

يأرلافوقو/فقو:رظني

يأر

يأرلاةيالو
(مالكلاملع‹ةديقع)

يأرلاةيالو/يلو:رظني

بیر

يابرلا
(يقرشم‹تايمست؛ةراضح)

1نينرقلايفحلطصلاقلطأدقوءاغرواهرثكأواهملعأوهةمألاابر

.ةيلاتلانورقلايفكلذدعبهدحجبملوم8و7/ه2و

تام:رباحجلاقسابعنباتامال»:رداصلملاضعبييدحنكلذللاثمك

.«ةّمألاهذهينابرتام:ةديبعوبألاقرباجتاماملوءَةّمَألاهذهينابر
:رداصملا

.و10‹(خم)ريس:يتوعلا.

.3‹(خم)ءةسوفنلهأةريس:نيرقميروطغبلا.

ببر

ةبوبرملاقيرطلا
(نامُغ؛نارمعةراضح)

ةبوبرملاقيرطلا/قرط:رظني
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تابوبرملا

(نامُعةيداصتقامظنءةراضح)

دنعنوينامعلاهلمعتسيو.كولمميأبوبرملام:لاقيف«برهللاملك
.ةصاخبليخنلايفهقالطإ

:رداصملا

.121/17فّنصملا:دمحأيدنكلا.

حبر

عبرلا
(نامُع؛يرمظنهةراضح)

ةعستنمءزجوهف؛نامعيفجلفلاهايمعيزوتماظنيفةينمزسايقةدحو
مساعبرلكىلعقلطيو.ةعاسنورشعوةعبرأةَدرلاوءةَدَرلانمءازجأ
.راثآةّنسىلإعبرلكمسقنيوبصاخ

د20واس2=ةدرعست=عبرلا
:رداصملا

.137؛جالفألا:دّمحةقرز٠

Willkinson: Aflag of Oman. .

عبر

ةع
(نامُغيرمظنةراضح)

.نيعلاحتفواهديدشتوءارلامضب

جلفلاهايمعيزوتماظنيف«فصنوقئاقدعبسبةردقمةينمزسايقةدحو
.رٺالاعبريهو‹نامَعيي
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ءارلافرح

.اًسايقنيرشعوةعبرألايواسمرثألانوكيف«تاسايقةّنسىلإمسقتةعبرلاو

.ةقيقد,57=رثأ%=تاسايق6=ةعبر1

:رداصملا

.14/3 ءةينامعلاجالفألا:ردبيربعلا .
Willkinson: Aflag of Oman..

وبر

لضفلاابر
(عويب؛هقف)

.ةئيسنلاابرولضفلاابر:ناعونوهوءدحاولاسنحلايفةدايزلاوهابرلا

.ةئيسنلاابرةمرحىلعةّيضابإلاقفتا

ابرلانأل؛هزاوجىلإمهتمنومدقتملابهذف«لضفلاابريفاوفلتخاو
اَمنإ»:لاقيباناديزنبةماسأثيدحل؛ةئيسنلايفروصحممهدنع

اولاقوء**ثيداحألاىلإاودنتسافنيرخأتملابلغأامأ.*«ةئيسَنلايفابَرلا

دمحأو«يليلخلاهللادبعنبدمحممامالاو«شيفطابطقلا:مهتمتمرح

.نيمدقتملانمينالجراولاهراتخااموهو«يبونقلاوءيليلخلا

نأىلإةيعفاشلارارغىلعةّيضابإلاضعببهذفابرلاةلعيفاوفلتخاو
رتعيبولف.ايوادتوأامدأتوأاهكفتنإولكؤيامعميمعطلايهةلعلا

نورخآلاقوءابرناکلضفالبولوةئيسنوأديباديلضفبنيلوأمحلب
زوجيالفدحاوسنجنزويوألاكيامفءنزولاوليكلايهةلعلانإ

لوقلاوهو«ريخأتباقلطموديباديلضفعمسكعلاونوزومبولولیکم

.فانحألاهراتخايذلا
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يهةيضابإلارثكأدنعابرلاةلعنألينلاحرشيفشيفطابطقلاركذو

وأ؛ةرثكوةلقفلاختبءاملابءاملايح»لاملكيفابرلاققحتيف.ةيلاملا

.«ةحولموةبوذع

.ةدايزالبولوءابرإفريخأتلاامأ

‹ةءادرلاوةدوحباكةفصلايفنوكتامكمكلايفنوكتةلئامملانأجحرو

.ةيمكلايفايوتساولوزجيملافلاختنإف

:رداصملا

385‹320/2؛95/1«عماجلا:ةكربنبا.

.30‹26/3-28‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.43-44‹38/8-40‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.177/3‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

:يئاستنلا.1596مقر‹1218/3‹لثعالثمماعطلاعيببابقةاقاسملاباتك:ملسم*
.4581مقر‹281/7ةضفلاببهذلاعيبوبهذلابةضفلاباب؛عويبلاباتك
ُءاَحْفالحرريخىلَعلَمْعَتسا8هللالوُسَرنُيِردحْلاديعَسيبآثيدحاهنم**
اإهللاوال:َلاَقَف؟«اًذُكَحرريخرملكاهللاَلوُسَرهَللاَقفبينجر
َعْمَحْلامٍببلَعَفَل«:هّللالوُسَرلاقف«ةنالش عاًصلاَو؛نيعاصباذهنمعاصدا
:عويبلاباتك‹حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا.«اًبينَجمهاَرَلابْحَاَويهادلا
؛عويبلاباتك«يراخبلا.579مقر154/2شلواسفلواَبَرلايف[34]باب
.2089مقر‹767/2«هنمريخرمتبرعيبدارأاذإباب

ءوضولايفبيترتلا
(تاراهط.هقف)

.ةدئاملاةروسةيآقفوبيترتلاىلعءوضولاءاضعألسغوه
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ءارلافرح

نإ«هبوجوالبيترتلازاوجنوريةّيضابإلارثكأنأشيفطابطقلاركذ
ىلعهؤوضولطباهتفلاخمدصقنإوءةنسلاةفلاخمعيضوتملادصقيمل

«بسيترتلاالإهنعوريملفلوسرلانألبيترتلابوجوحجرمث.حيحصلا
تلغشاذإامأ؛ةمذلغشهيفنكيملاميفبوحجولامدعلصألانوكيامنإو

درودقويوضولابوجوبةلوغشمةمذلانإف؛هنعلدعيالفهتيفيكتدروو

.بيبحنبعيبرلامامإلاهيلإبهذاموهو.بيترتلاهتيفيكيف
ةيصعلملاداقتعانألاقلطمبيترتلامدعزاوجبىضقفةكربنبافلاخو

.هریغيفهلعفزوجياممکحعفرياللعفب

.ادحاوالوقزجيملاسكنمفكلابمتخولْجّرلانمأدبنإامأ
كلذلسغئدتبينأهيلعفهركذتمثاوضعكرتنمنأكلذراثآنم

هلسغيو«بيترتلابجوأنملوقىلعءاضعألانمهدعباملسغيمثوضعلا

.بوجولاىريالنمدنعءوضولارخآيف
:رداصملا

.83/1-85‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.122/1«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.54/2-55‹لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.31-32‹25/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

حجر

حيجرتلا

امىلعهبىوقيامبمكحلاىلعاهبلدتسيىلاةرامألانارتقاوهحيجرتلا
.هضراعي

.الوقعموأالوقنمناكاممنيينظنيليلدنيبالإحيجرتلانوكيالو
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هدامتعاوهترهشوهتلادعويوارلاملعبوءةاورلاةرثكبححرتيفلوقنملاامأ

.هسفنةياوربهلمعوهخسنىلعال؛هظفحىلع

نممدقملايفرظنلانمدبالرابخألاضراعتدنعهنأةيضابإلاروهمجىري
رذعتنإفءامهنيبعمجكلذملعيملنإو؛خوسنملانمخسانلاملعيلرخأتمل
؛كلذيفرايخلابدهتجلانأيمدكلاوةكربنبانعيلاسلاىكحدقفكلذ

ةكربنبابهذدقوءامهريغيفمكحلاسامتلاو«نيليلدلاطقاستوهراتخاو

.ةيلصألاةحابإلاىلإعوجرلاوطقاستلابلوقلاىلإ
نأللوقلاوهمدقمافءهلعفويلالوقضراعتاذإهنأةّيضابإلاىري

هجوتموهفعيرشتلللصألايفعضولوقلاوءاهيلعقفتموهوىوقأهتلالد
تلدو«هبيسأتلاىلعةنيرقتماقاذإو.معيالوٌيِبلاصخيفلعفلاامأءانيلإ
يفانتةبانحلانأىلعةّيضابإلاعمجأاذل.لوأللخسنيناثلاف؛لعفلاراركتىلع
اومدقو*«ارطفُمحبصأأابنحبصأنم»:ةريرهبأثيدحبالمعموصلا

ناةملسمأوةشئاعنعيوراملثمةيلعفةنسنمدروامىلعهبلمعلا
.**موصيمثناضمريفمالتحاريغعامجنمابتجحبصيناككيبل

.سايقلاىلعمدقمحيحصلادحاولاربخنأامك

«؛بوجولاىلعيهنلاو«ئعملابلوقنملاىلعظفللابلوقنملامدقيو
‹هريثكىلعلامتحالاليلقو«بهذملايفحصألاىلعةحابإلاىلعبوجولاو

.حصألاىلعكرتشملاىلعزاحاوزاحجلاىلعةقيقحلاو

ءةفلاخملاىلعةقفاوملاموهفموموهفملاوءاميإلاىلعىضتقملامدقيو
ء؛قلطملاىلعديقملاوءاقلطمماعلاىلعهجونمماعلاوماعلاىلعصاخلاو

.لمجاىلعرسفملاو
يوقاموءةيعطقهتلعوأهلصأاعبلالدتسالاوسايقلايألوقعملاحجرتيو

فصوهتلعامو«هليلعتىلعصاخليلدماقامو«ْيظلانمهتلعوأهليلد
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ءارلافرح

ربسلاسايقمدقيو‹«ةرامألاىلعيرابتعاوهامو«يرابتعالاىلعيقيقح

.ةبسانملاىلع

ةصوصتنملاةلعلاميدقتبىضقفللعلانيبحيجرتلادعاوقيفيتوعلالصفو

قفتلاورخآلصأنمةعزتنلاىلعيوقلصأنمةعزتنملاوءةطبنتسملاىلع
اهعافترابعفتريواهدوجوبمكحلادجوييلاوءاهيففلتخملاىلعاهتوبْثىلع

لوصأىلعةدنتسماوءاهمدعبمدعيالواهدوجوبمكحلادجوييلاىلع

.ةيفانلاىلعةبجوملاودحاولصأىلعةدنتسملاىلعةريثك

:رداصملا

.310/2؛18/1ءمعماحلا:ةكربنيا.

.246/1-247ءءايضلا:يوعلا.

.83/2(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.56-58«فاصتالاولدعلارصتخمي.93-94ءكيحوتلاةمدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.605-615‹(يجاويتلا.حت)«فاصنإلاولدعلارصتخمحرش

.192/2-212؛20/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.649-637655-639ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.315مقر‹81/1مئاصلارطفيامبابموصلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.

Ê1109مقر‹780/2«؛بنجوهورجفلاهيلععلطنمموصةحصبابموصلاباتك:ملسم.

حجر

ملعلانععوجرلا
(مالكلاملعءةديقع)

ملعلانععوجرلا/ملع:رظني

لجر

لجرلاةينزم
(حاكنهقفر

لجرلاةينزم/ييز:رظني
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لجارملافقو
(ةيلاممظن‹؛ةراضحقف

فقولا/فقو:رظني

وجر

ءاجرلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

.ةنحبالوخدولمعلوبقو‹یلاعتهللیضريفهلمأونمؤملاعمطوه
حلاصلالمعلاىلعهبحاصتحيناكاذإالإاحيحصءاجرلانوكيالو
.يصاعملاكرتو

ملوةّلمعلاةّدقعلائدابملانمضفوخلاعمءاجرلاةّيضابإلافّنص

اًمودهبنمؤملافصنأاوبجوأف؛فينصتلااذهادعاميفمهريغنعاوزيمتي
ليبقنمءاجرلاةبلغيفاوبغرفراضتحالالاحيفالإ«فوخلاعميواستلاب
.ىلاعتهللابنظلانسح

نماوطَتَقَتالْمهسَفنأىلعاوفرنيذلايدابعايلقط:لجورعلاق

روفعلاوُهَاعيمَحَبوَُلارهانِهُلةَمْحَر
نوَينيذَللاهناسفِءءيشاکتعسويتو:لاقو٤)53:رمزلا

اًنتاَباَببمهنيذلاوَةاكلانونويو .6:فارعألاةروسانوُنموياتت

هلاحناکامهمٌرتغيالوسأيبال«اًنزاوتنمۇمللنالفکينآدبملاناذه
.نايصعلاوةعاطلانم

:رداصملا

.80/2-84‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبأ.
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.57كيحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

.د‹(ةمدقملا)«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.377/10ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

73/2ءنابإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخللا.

عضولاعماج.31‹30؛صلاخلابهذلا.586/16587ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.
.64ةيشاحلاو

.155‹154‹35«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.9/1؛يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.306‹305‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.314-315ءةيمالكلاهؤارآويلاطيحجلا:ريضحخرمعاواباب.

م©ص

سر

(سنوت/ةبرج‹نارمعةراضح)

ةرامعلايففورعملانحصلاوهوءةيبرحبادجاسملايفوشکميرامعمءاضف

قيقرتوهوءةيبازملاةينيدلاةرامعلايف"نَحّسأ"مساةبحرلاىلعقلطيوءةيمالسإلا

.ىحصفلاةيبرعلاةغللايفداصلل

:رداصملا

.14قبرجةريزجدجاسموعماوج:ضايرطبارملا.

_ لحر

ةبئاسلاةلحرملا

ةبئاسلا/بيس:رظني
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محر
محرلاءاربتسا

(حاكنءهقفر
محرلاءاربتسا/ارب:رظني

ِصخر
ةصخرلا

(هقفلالوصأ)
.نيفلكملاراذعأهيفىعارمففخممكحيهةصخرلا

.ةيزاموةيقيقحىلإمسقنتو

ءناضمريفهركملاراطفإوء«هّركملاناسلىلعرفكلاءارجإةقيقحلاةصخرلانم
.هيفةيزعلابذحأنملرجألاتوبثعمةصخرلابذحخألازاوجعونلااذهمكحو

هسفنىلعفاحاذإضيرملاو«ناضمررانيفرفاسملاراطفإاضيأةيقيقحلانمو

هسفنىلعفاحنإالإىلوأاهيفةعزعلابذحخألانأعونلااذهمكحو.كالحلا

.ةصخرلابذحخألاهلبدنيفافعض

«ضعبنودعضاوملاضعبيفانلاعورشمهلعفنوكياميهفةيزاجلاامأو

مرحمو«ةرورضلالاحيفانلعورشمريزنخلامحلومدلاوةتيلانملكألاك
يف)اهعضوميفةصخرلابذحخألابوجوعونلااذهمكحفءةعسلالاحيف
.(ةعسلالاحيف)اهعضوميفةعزعلابو«(ةرورضلالاح

:رداصملا

.3‹«صلاخلابهذلا:بطقلاشيفطا.

.226-216/2229‹؛سمشلاةعلط:نيدلارونيللاسلا.

ددر

ةّدّرلا
(نامُغيرمظن‹ةراضح)
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ءارلافرح

:اغلاهایمميسقتماظنيٿةينمزسايقهدحويهوتارىلععمجي

.ةعاسنيرشعواعبرأيألماكمويرادقمةدحاولاةّدرلايواستو.نامُكب

|سلستلابسحةبنرمةدررشعةيناثدحاولاجلفلايفتاّدرلاددعغلبتو

.صاخمساةدرلكلو«ْيمزلا

اكلمحيو«عبرمساءزجلكىلعقلطيءازجأةعستىلإةّدرلامّسقتو

اس24=ةَدر1

:رداصملا

.137‹جالفألا:دّمحمةقرز.

حزر
,٥-

(نامُع؛تاداع‹؛نونفءةراضح)

.ءاحلاحتفويازلانوكسواهديدشتوءارلاحتفب

ةيلاجرتاصقربابوحصم«رعشلابةحراطملاو«فيسلابةزرابملانونفنم

.نيينامغلادنع

ةالولادنعساَنلابلاطيعامحجلاريبعتلاةليسويضاملايفةحزرلاتناك

.ناتخلاوسارعألاودايعألاكةدّدعتمتابسانميفىدؤُتتناكامكءةهيألاو

لكرعاشلحتريفمهرمأاودقعيلساّنلاعمتجاةحزرلالبطقداماذإو

.اهلجأنماوعمتجاىلاةبسانملاوأثدحللهبخّرؤيءارعشةليبق

ءحلصلاوأراصتنالانالعإو«برحلانالعإلةليسواًضيأةحزرلاتناكو

نعحيورتللةليسوايلاحتحبصأو‹مهنيبملسلارارقإلنيبراحلانيبطسوتلاو

.سرتلاوفيسلابلازنلاوةزرابملايفةعاربلاضارعتساو«سفنلا
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:رداصملا

.35-37«نوُيتامُعونامُع:ميركلادبعغاّبصلا.

.64‹63ءةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

.82اکرب:نورخآودايزيلوعملا.

.598‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

فزر

ةفْرَرلا
(نامُع؛تاداع؛نونف؛ةراضح)

.يازلانوكسواهديدشتوءارلاحتفب

‹ممنابسانمومهدايعأيفودبلانملاجرلااهيدؤيتاصقرلاعاونأنم

.ودبلادنعةقزرلااهلباقترضحلادنعةفزرلاو

يصعلااهيفمدختسُت«ةيعاقيإتاكرحوجيزاهأبةبوحصمةفزرلانوكتو
.قدانبلاورجانخلاوفويسلاو

:رداصملا

.152‹151‹ةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو٠

فزر

قزّرلا
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

:نيينعمىلعقلطي

اوقفنأوإ»:ىلاعتهلوقنمدوصقلملاوهو«لالحلانمدبعلاهكلبام:لّوألا
و

.(10:نوقفانلاةروس)مکاًنقَزَرامنم

:ىلاعتهلوقهنّمضتيامموهو«هبعفتنافدبعلاىلإىلاعتهللاهقاسام:يياثلا
ناكاءاوس«6:دوهةروس)هكاَهَفزرهللاىلعالإضْرألايفةبآَدنماًمَوط
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ءارلافرح

.مارحلاقزريالهللانإ:نيلئاقلاةلزتعمللافالخةهبشمُأامارحمأالالح

:لاقيالامك"مارحلاقزار":هلللاقينأيغبنيالنكلو»:يلاسلالوقي

ركذو.«صيقنتلاماهيإنمهيفالنكلهقلخيملهّنألال"رذقلاقلاهل"

ءاهيففلاخملاىلععينشتالف«لوصألانمتسيلةلأسملانأناهبنيبأنبا

.يليلخلادمحأهراتحخااذكو

:رداصملا

.ظ129ق‹(خم)‹؛ةديقعلايفنتمحرش:(يشكيودسلادیعسنبهللادبعهلعل)لوهجب.

.و29‹(خم)«‹ردقلاباتك:يرازفلا.

.172/2ىايضلا:يتوعلا.

.(ةتسيبأةيشاح)4/1«(ىسوم.ح.حت)مالسالادعاوق:يلاطيجلا.

.349‹10«‹نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبصلا.

0.270ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

171.٠‹162/2‹ريسفتلارهاوج:دمحأيليلخلا.

.392ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

هيفاتسر

ةيقاتْسرلا

(نامُع؛قرف؛ةراضح)

.نامعبقاتسرلاةنيدمىلإةبسن«نيسلانوكسواهديدشتوءارلامضب

يصورخلاكلامنبتلصلامامإللترصتناءةيسايسوةيركفةسردمةيقاتسرلا
؛ىسومنبىسوميضاقلاهلزعيذلا‹(م886-851/ه273-237مكح)

بوجوومامإلالزعييةيعرشلاتباوثلابمازتلالاةرورضباهضفريفتحتحاو
اهتُأةجردلكلذيفتددشتو«يسايسلانأشلايفيأرلابدارفنالامدعورواشتلا

.اضيأةءاربلايفوهفةيؤرلاهذهدضفقونملكنأوةءاربلايفاهيفلاخمتربتعا
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م886/ه273ماعتلصلامامإلالزعدعبةرشابمركفلااذهاشن

‹م10/ه4نرقلايفةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبُأنمزيفرولبتهنكلو

.عماحلاباتکبحاص

ىسومنبدانو«يويسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأ:ةيقاتسرلاءاملعنمو
.فنصملابحاص«يدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأويحل

نبدشارو«یسومنبیسوميضاقلانمةءاربلامهباجيإيفءالؤهغلابدقو
مامإلالزعىلعقفاونملكو(م890-886/ه277-273مكح)رظنلا

اعبيمكحجلالهجعسيالهنآاوعّداومهفلاخنمرذعاوعطقف؛تلصلا

غابعامجإلابمامإىلعجراخلاوعامجإلابمامإوه»:اولاقفثدحأ
.«عامجإلابةبجاوعامجإلابيغابلانمءاربلاوعامجإلاب

ماكحألاقيبطتوءةمامإلاومكحلايفيأرةلأسمنوكتنأودعتالةلأسملاو

.لمتحتالاممئاقوللليمحتو«صوصنلايفبئاصريغداهتجااهيلعةيدقعلا

ةسردملاوةيقاتسرلاةسردملانيبيخيراتلاعارصلااذهىشالتدقو

ةهجوانىسومنبىسوماهادبأيلاتارربملانأىرتيلا)ةيناوزلا
-1034مكح)يبرعيلادشرمنبرصانمامإلادهعيف(ةيعرشرظن
نبسيمملاعللوهلكلذيفلضفلادوعيو.(م1624-1599/ه9
لصأيفصوغلانعدعتبايذلا(م1659/ه1070:ت)يصقشلاديعس
ملف«لمشلاعمجدصقنيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنمهباتكفلأوفالخلا
ركفلايفنيتسردمىلإدعباميفاتلوحتنيتللانيتقرفلانمدحأرذععطقي
.ةيضابإلادنعيسايسلا

تحخرشءةيمادابورحهتايادبيفناكيذلاعارصلاةنتفتهتنااذهيو
.ةدشارلااهتمامإتقزمو«ٍِنامعلاعمتجاةدحو
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ليصافتركذيفةينامغلاةيهقفلاتاعوسوملاوريسلابتكتبنطأدقلو

ةيقاتسرلارظنلاةهجونمرداصملاكلتزربأنموء؛نيتسردملانيبفالخلا

ثادحأليلحتيفعدبأدقفيلاسلانيدلاروناما.يويسَبلاوةكربنبابتک

كلذفادمتعمةكربنبافقوماضفارنيتسردملانمءاملعلاففوموةنتفلا

.امبادهشتسمهيدينيباهعمجينأعاطتسايلاةينامغلاريسلا

‹يياوزنوهنمقاتسرلالهأنمكانهفءايفارغجءامتناتسيلةيقاتسرلاو

:رداصملا

.221/3عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.55یادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.

.287-283ءةمْغلافشك:يوكزإلا.

.349‹340‹338‹212213‹145/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.160‹159/2‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

65؛نامغدمحميرحجحلا.

.1-31‹(هرضاحم)‹ىصقشل۱دیعسنبسیخ:رصانيعباسلا.

Willkinson: The Imamat. .

.(ةلباقم):باطخيدنكلا.

منسر

نويمتسرلا

(يبرغمةمكاحرسأةراضح)

-777|296-160)ةيمتسرلاةلودلاةمامإىلعتلوادتةمكاحةرسأ

متسرنبنمحرلادبعاهسسؤمىلإبسنتو«يمالسإلابرغملادالبيف(9
برغملايفةلقتسمةيمالسإةلودلوأٌدعُتو(م788-777/ه171-160مكح)

ساسأىلعنوعياهتمئأناكو«(ترايت-ترهات)ترهيتاهتمصاعوطسوألا
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ملعلابنويمتسرلازاتماو.ةّيضابألادنعةمامإلايفةبولطملاطورشلاقفوىروشلا
.ريبدتلانسحوةوقلاوةماقتسالاولدعلاو

؛يمالسالابرغملانمةعساشةقطنمىلعمهذوفننويمتسرلاطسبدقو

ندألابرغملايفةقربىلإءابرغطسوألابرغملايفناسملتدودحنمتدتما

.(م909-798/ھه296—182)ةيبلغألاةيقيرفإءانثتسابءاقرش

هفلۇلنييمتسرلاةميألارابخأباتكيفءةرملوألحلطصلملااذهركذدرو

ناظقيلايبأمامإللارصاعمناكيذلاةيمتسرلاةلودلاخرؤم«ريغصلانبا

.(م906-865/ه294-251امكح)متاحيبهنباو

:رداصملا

.69‹نييمتسرلاةّمئَألارابخأ:ريغصلانبا.

.102ءَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.
.اهدعبامو43‹خياشللاتاقبط:ييجرالا.

.263‹ريسلا:دمحأيخامشلا.

.هلک‹ةّيضايرلاراهزألا:ييورابلا.

هلكةّيمتسرلاةلودلا:ىسيعيريرحلا.

.هلكلودلّوُأسُسؤممتسرنبنمحرلادبع.هلك«ةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.
Dangel : Imamat Ibadite de Tahert, .لك.

لسر

لوسرلا
(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

لوقي‹هفغيلبتبهرمأوعرشبهيلإیحوأوىلاعتهللاهافطصاٌرشبلوسرلا
قفٌتي«5ع4سوالسرةكِئَالَمْلابيطمنلو:ىلاعت

- 424 -

 



فصُيو؛غيلبتلارجأالإةلاسرلايفبسكهلسيلو‹ىلاعتهللاهراتخيلوسرلاو

اميهوةليحتسمتافصو؛غيلبتلاوةمصعلاوةنامألاوقدصلاكةبجاوتافصب

اميهو«ةزئاجتافصو؛ةلفغلاونونحلاوةنايخلاوبذكلاكءةلاسرلايفحدقي

.قاوسألايفيشملاولكألاك«رشبلارئاسعمهيفعمتجي

.الئاعءابمدآلحءارکذنوكيو

:رداصملا

.226227ءلوقعلاراونأقراشم.10/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.5؛مالساإلاناكرأعماج:فیسيصورخلا.

.62ء49‹ةملسمةرسأرمس:ىیيلعرمعم.

.224225؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

لسر

لسرُا
(ثيدحءهقف)

8يبلانعربخلايعباتلاعفرينأ»:ةكربنبالاق.اقلطميباحصلاهنمطقسام
.«هرکذيالفيباحص#يلانيوهنيبنوكينأبحاوفييلادهاشيملو

عضوميأنمرثكأفدحاووارهدانسإنمطقسام»:هنأبيملاسلاهفرعو
.نييلوصألافيرعتاذهو.«ناك

ضعببهذامنيبءاريبكيعباتلانوكينأطرتشيملةكربنبانأظحاليو

شيفطابطقلاهاضترايذلاوهطارتشالامدعو.كلذطارتشاىلإنيثدحملا

ملو«اذکلعفوأاذك#8هللالوسرلاق:يعباتلالوقوهلسرملاو»:لاقف

املسمنكيمهنكلوتيلايقلٰيعي)اًمرضخعنوكينأيوارلايفطرتشي
.(اقلطمةييبلاقليميعي)مرضخمريغوأ(ةباحصلانمدعيالف
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جرخيهنألعماجريغ.عنامالوعماجريغفيرعتلااذهنأيبونقلاىريو

ليسارمبهنعربعملاوهوهنمهعمسيملام8هللالوسرنعيباحصلاهاورام

ام8هللالوسرنعيعباتلاهاوراملخديهنألعنامريغوهو.ةباحصلا

ملسيملواثيدح8هلللوسرنمكرشملاعماذِإامكلذةروصو«هنمهعمس
ثيدحلافرعدقفهلككلذلوريملوهتايحيفملسأوأكهتومدعبالإ

.«ەهريغنمهاعمسامنعيبلاىلإيعباتلاوأيباحصلاهفاضأام»:هنأبلسرللا

نملضعملاوعطقنملانمالكنأىلإسمشلاةعلطيفيلاسلابهذو
.لسرملاعاونأ

البلبقةباحصلاليسارمنمناكنإلسرملامكحو»:يلاسلالوقي

.«عامسلاىلعةلومحميباحصلاةياورنأل«فالخ

نباورمعنباوسابعنباكيباحصلالسرمامأو»:شيفطابطقلالوقيو

هتمهوعمسيملامهييبلانعةباحصلاراغصنميلعنبنسحلاوريبزلا

.«ةجحوهفملسوهيلعهللاىلص

هدرىلإشيفطابطقلابهذف؛يعباتلالسرممكحيفةّيضابإلافلتحا

دجويملنإلسرملابجاجتحالادرحيحصلاو»:لاقوكضاعهعمنكيملاذإ

ردبلابهذامنيب«ثيدحلاحلطصمءاملعهيلعرقتسااماذه.«دضاعهعم

.لدعلالسرملوبقىلإيلاسلاويخامشلا

وه]نسحلاودیزنبرباجکةمئألالاسرإنأل..»:يخامشلاردبلالوقي

هرکكنينكيملو«مهنيباميفالوبقماًروهشمناكامهريغو[يرصبلانسحلا
.«هباًغوطقماًعامجِإاللالدتسالاباًعامجِإيعأءاًعامجإناكفكحأ

:رداصملا

.16/1؛عماحلا:ةكربنبا.

.246247‹(خم)‹تالاۇسلا:يقوسلا.
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.حت)فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.9‹فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.444‹(جاويتلا

.48/1ج«نئازخلانونكم:يرشبلا.

.407صلمشلاعماج.14/115ءةنامضلاءافو:بطقلاشيفطا.

.47‹45/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.22/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.190‹؛ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

.147.156‹ميبرلامامإلا:ديعسيبونقلا.

.3367-2734-28ءةّيضابإلادنعثيدحلاةياور:حلاصيديعسوبلا.

لسر

لسرملابسانمل
(هقفلالوصأ)

لسرملابسانملا/بسن:رظني

كشر

دشرلا

(تالماعم.هقف)

ءاهعضاوميفءايشألاعضوولاماريبدتيفدادسلاوحالصلاوهدشرلا

.ربتعملاريغليلقلايفالإنبغيالودعبعدخيالاغلبمهغولبميتيلادشرو
ققحتبنوكتامنإدشرلايفةربعلاو«هدشرغلباذإالإهلعفديالميتيلالام

ىلعردقيالميتيلانأنيبتاذإوىالتبالادعبحالصلاققحتمثالوأغولبلا

.هلامهيلإعفديالفهغولبدعبلالايففرصتلانسح

ريتخو«لاجرلانماهمراحموءاسنلانماهماحرألبقنمةميتيلادشرفرعيو

.همدعوأاهدشرققحتيفاهجاوزلةربعالوسفنلاةنايصوتيبلاريبدتيث
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ءارلافرح

:رداصملا

.450‹449/2‹عماجلا:ةكربنبا.

.231/6‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.153/5؛441/3‹تاباوج:نيدلارونيللاسلا.

.540/2‹ىواتف:ميهاربإضويب.

دشر

ديشرلا
(نامُغةيعامتجامظن؛ةراضح)

دحأوهوءةليبقلاخيشنودهبصنمينامعلافرعلايفيعرفلاخيشلاوه

اهلهأهيفدعيصاخلااهسلجبةراحلكلوءةراحلالهأنعنيلوؤسللا
.ةراجلانوؤشلوادتل‹ةيرودوةيمويتاعامتجا

.ةردقملاوحالصلاوةنامألاطورشب«ةراحلايلاهألبقنمديشرلارايتخامتي

هتيکزتوهعيقوتةلودلادمتعتو؛فاقوألاىلعمايقلاديشرلاماهمنمو

.ةيمومعلافئاظولايفمهنييعتلهتراحءاضعأل

.(م1944/ه1364)يمايرلاديزيبُأدهعىلإالمبيفماظنلااذهخيراتعجري
:رداصملا

.158ةّيخيراتةيؤر:سيميودعلا.

.(ةلباقم):دمحأنبىييدنكلا.

.ةظحالم:نمحرلادبعيلاسلا.

وشر

ةوشرلا

(تالماعم؛هقف)

.لطابقاقحالوأ«قحلاطبإلىطعيامامنأىلعةوشرلانورثكألافرع

.امهقحيفنعللادورولاعميطعملاوذخآلاىلعةمّرحمموهفملااذهبيهو
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ءارلافرح

Nim

صخشهيطعياماهنأباهفيرعتنكمباهبةقلعتملاماكحألاءارقتسانمنكل

.ةجاحءاضقوأبرأمقيقحتةيغبةطلسيذل

يشرينأهلزوجيلههلقحلانأنقيتنممكحيفءاملعلافلتحادقو

ء؛نورثكألابهذفةوشربالإهلهذخأيالناكاذإهقحهلذحخألمكاحلا

رئاباىلعمرحولوزاواىلإروسميبآنباوِنوانحجلاو«دیزنبرباجمهنم
اذهىلإوهلامصيلختىلعوقحلاذافنإىلعهاطعأامنإهيطعيامنألفحألا

.يلکبوضويبميهاربإو«شيفطابطقلالاميأرلا

ىلعرئاجللاريرقتةوشرلاهئاطعإيفنألزاوحلامدعىلإضعبلابهذ

.لطابلاوروجلا
الإدعبألاوبرقألاوريقفلاوىغلاورجافلاورابلا«سانلانيبةزئاجةيدهلاو

.ملظلاىلعةنوعملاكةيصعميفةيدحلا

ضرغيأنميطعملاةينصولخنقيتنإالإةوشرربتعتمكاحللةيدحلاو
.ءادهالاىوس

:رداصملا

560/16؛75/13؛45/12؛106/6‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.720/2«یۍواتف:ميهاربإضويب.

اضّرلا
(مالكلاملع.ةديقع)

.دبعلانموىلاعتهللانمنوكيوءلوبقلااضرلالصأ
الو؛ةعاطلاىلإهقيفوتودبعلمعكيهللالوبقعي:ىلاعتهللااضر-

هنعيضرمريغوأ«هتعاطلهنعيضرماّمِإدبعلاف؛هطخسعمهاضرعمتجي
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ايضرمناكلعقوولهنأ؛اهلخدنمرانلانمجرخينأنكهالفهنايصعل

.نآييهنعيضرمريغوهنع

لعفةفصاهإ:ةقراشملاولبالهلاقفءاضرلااةفصفينصتيففلا

.لازيالاميفىضريسنعملزألايفضارهللانإاهيفلاقيوءاهراثآرابتعاب
ةمزالةفصاهّنأل؛ةردقلاوةدارإلاوةايحلالثمتاذةفصةبراغملااهربتعاو

«ضارماعرداقوهوالإيحالفءاهريغيضتقتاملثمءاهيضتقتوةايحلل
ثيدحلاونآرقلاييوءالعفهلعحجتالوةفصاضرلايمستةغللاو.طخاس

ِاضرلابلجورعهللافصو
الَزُأاضرلالعجينيقيرفلاالكنأل؛يظفليرابتعافالتخالااذهنألإ
دريامهلوبقو‹ىلاعتهللالعفيفلدعلاوةمكحلاهداقتعا:دبعلااضر-

هرسمألاشتماوهطخسمدعو؛كلذلهرورسوءهيلإهنوکسو«هنمهيلع

.مالسإلاناكرأنمضعيمجنباهفنصيو.هيُهبانتجاو
:رداصملا

.16/1‹ربتعما:يمدكلا.

.114/2-115‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبأ.

.48‹قرفلايفةلاسر:يفوسلا.

.221/2222(خم)ريس:ينايسولا.

.18/3-25‹ناهربلاوليلدلا:ينالجراولا.

.36«ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.331/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.
.52‹قئاقحلا:يداربلا.

.129/1«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.
.453‹452‹114‹113‹112«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.
.149-150‹كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.
.153‹152‹10«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
.137/1تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.
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.99ءتارملاةياغحرش:دمحأليلخلا.

.289‹288ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

بغر

ةبغرلا
(مالكلاملع‹ةديقع)

:ناينعمةبغرلل

.اعرشبولطماذهوءريخلالعفىلإدصقلاهيجوت:لّوألا
.اهفارتقاىلعمزعلاوأءةيصعملاىلإدصقلاهيجوت:يناثلاو

نماتنکر‹ناثلاىعملابءةبغرلاعيمجنبورمعصفحوبألعجدقو

.بضغلاوةوهشلاوءةبهرلاوءةبغرلا:يهوءةعبرألارفكلاناكرأ
وهاهديیدحتنمفداامّنِإويعرشلیلدانکراهرابتعاقدريملو

ازوجبالإسيلاناكرأاهتيمستو.هقرطلٌدسورفكلايفعوقولانمريذحتلا

.رفكلاىلإةيدؤملالبسلاىلعةلالالل

‹ءاماذبرئاہکتسيلرومألاهذهنُحضاوورئابكلانمصءاملعلااهًذعو

.مارحلانمهعمجيف«لاملايفناسنإلابغرينأكءاهنعجتنامةريبكلاامنإو
:رداصملا

.108/1‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبأ.

.39ءاهحورشوديحوتلاةمّدققم:عيمجنبورمع٠

.39«ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.39‹ديحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

0.156-155كيحوتلاةديقعحرش.214/16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.144تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.237-238«رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.
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ةعيفرلا
(مالكلاملعءةديقع)

:ابدصقيوءةقراشملادنعصاخشألاةيالوتابثإقرطنمةيالولاةعيفر
.دحأةيالوبلدعلادحاولارابخإ

:يهلاوقأةعيفرلابيلوتلايفو
.بهذملاروهشميفهبلومعملاوهو«ةءاربلاوةيالولاماكحأبملعلاطارتشا-1

.ىثنأمأناكاًركذءةيالولاتابثإلدحاولالدعلاربخلوبق2

.ةيرحلاوةيروكذلاطرشبلوبقلا-3

.ىشنأوأناكاًركذماعلاريغلةيالولاببسركذطارتشا4

.اقافتا«ناكايدحاولانملبقتالفةءارلابةعيفرلاام

:رداصملا

.19/2‹ربتعملا.104/1-106؛15/3ءةماقتسالا:يمدكلا.

.210/1(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

.256/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.66/2‹ناعإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

0133ء2003‹3.ط«راونألاةجهب.354ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.219/1ءداقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

قفر

ةقفّرلا

(ايبيل/ةسوفنةينمأوةيعامتجامظنءةراضح)
؛صاخحشألانمةعومحبيعيءةسوفنيفةيعامتجالاتاحلطصملانم

طبروءةسارحلالثمةيعامتجاماهم.موقيميظنتنمضنولمعيةنالثمهددع

.اهريغوتاقدصلاعيزوتو«روخصلابلجوءدودسلا
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ِءارلافرح

فرعييقرعميظنتوأةئيهنمءزجةقرفلاوءةقرفلانمءزجةقفّرلاو
.رئازلاببازميبدنع"ناَدْروُصَمِإ"ةئيههبشياموهو"نَرامَعِإ"ب

يلاطيإلالالتحالالوخدبضرقنا«ةسوفنلبجيفمدقماظنلااذهخيراتو

.ايبيللإ
:رداصملا

.562/2ج«(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

بفقر

ئازجلا/بازمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)
نمنوكيامةداع«نيعمصخشةبقارك.مايقللنيعيءةباّرعلاةئيهنموضع

.ةقلحلايفاوضعهقاحلإدصقءناوريإةئيه

هلاوقأوهلاوحأيفرظنلاو«صخشلااذهناحتمايفبيقرلاةمهمصحخلتت

.ةباقرلاهذهبهرعشينأنودءةقلحلاريسونيدلاماكحأبهمازتلاىدمو

:رداصملا

.71قباّرعلاماظن:يريبعجلا.

بيقرلا

e»

بقر

بقارملا

(نامُعءةيعامتجامظنةراضح)

ء؛قوسلابقارم:نيعونىلع«ٍيامعلايعامتجالاماظنلايفبقارللا

.ةعارزلابقارمو
نماهتمالسوةضورعملاةعاضبلاةظحالمهتفيظوف«قوسلابقارمامأ

نمكلذوءةمرحلاعويبلاعيمجعنمو«نابكرلايقلتعتمو«شغلاوداسفلا
.ةيمالسالاةراضحلايففورعملاةبسحلاماظن
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نمنيعرازملاعنموءيعارزلالمعلاةبقارمهتفيظوفءةعارزلابقارمامأو

محليوضعماويداملانوعلاميلقتو«مهتعارزبءانتعالاىلعمهبلامإلا

عتموءةبئاسلاتاناويحلانم(ليخنلا)لاومألاىلعةظفاحلاوشغلاعنمو

.سانلالاومأنمتاقرسلا

.(م1944/ه1364:ت)يمايرلاديزيبأدهعالمييفرهظحلطصللانأوديي
:رداصملا

.159ةّيخيراتةيؤر:سيمحيودعلا.

.17-20‹(خم)‹يمايرلا2005ديزيبأخيشلانعةركذم:يلعيجرفلل.

كفر

دقارلا

ءتاتعملانمزلايحوهوهلمحةدمتزواجيذلايمداآلانينجوهدقارلا

.ةيفخلابابسألانمببسل
.اًشوشحمنوفلخنباهامسو

:رداصملا

.526ةبوجأ:نوفلحخنبا.

.29ةّيصولاليلد:يلماكلا.

عفر

ةعقرلا

(ةالصءهقف)
هتافاممومأملاءاضقىلعةّيضابإلاةقراشمهقلطيحلطصمةعقرلا

.مامإلاةالصنم
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ءارلافرح

:رداصملا

.172/11-187؛246/9-251؛48/8‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.118‹97/1-98‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

بکر

ةريبكلابكترم
(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ةريبكلابكترم/ربك:رظني

رکر

زاكا

(ةاكزءهقفر
.نداعملاريغنمةيلهاحلايفنوفدملالاملاوهزاكرلا

.نيدحوملاريغنيفدنمنوكينأطرشبةضفوأابهذناكاعةّيضابإلاهديق

.قناودةسمىلعدازاماذإ«سمخلازاكلايفبجي

نامزلايففرصلالقأهنوكلامنإوهسفنيفادحسيلقنادلانأىملاسلاىريو

.هنمةسمخبباصتلارابتعاناكقنادلانملقافرصدحجونإفءلوألا

:رداصملا

.76/1يايضلا:يبوعلا۰

.146174‹133/14-135‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

_نکر
هالسالاناكرأ

(مالكلاملع,ةديقع)
؛بلقلالمعنملاصخيهومالسإلااهيلعموقييلاسسألايه

:يهوباعيتسألاليهستلءةعبرأيفعيمُجنبورمعصفحوبأاهرصح
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.هللالإضيوفتلاوللاىلعلكوتلاوفلاءاضقباضرلاوفلارمألمالستسالا

.نيدلاناكرأنوالاهامسدقو

:رداصملا

.113/2-121‹(ققح)دابعلالاعفأنييبت:دمحأسابعلاوبأ.

.37‹36‹كيحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.149-150‹كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

136/1ءتاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.99‹تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

نکر

رفكلاناكرأ

(مالكلاملعءةديقع)
اهصخلدقو«بولقلالامعأبقلعتتورفكلااهيلعيبنييلاسسألايه

:يهةعبرأيٿعيمجنبا

.هللامرحاميفةبغرلا-

.هللاتاقولخمنمةبهرلا-
.هللاةيصعمىلإدوقتيلاةوهشلا-

.ماقتنالاىلعثعابلابضغلا-

رفكلاىلإةيةريطخلابلقلاضارمأنمتاكلهملاهذهربتعتو
صلختلايفدهتجيلفهتدابعتضرتعانإاًمأوىادتبادبعلااهدقتعااذإ
.هکلهتالعلاهنم

:رداصملا

.39-40‹ديحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.
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ِءارلافرح

.154-157ءكيحوتلاةديقعحرش.240-213/16ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.144تارملاةياغحرش:دمحأىليلخلا.

ممر

مرلا
(ةينامعتايمستءةعارزءهقف)

وأ؛ءيشللمعتستال«نارمعلانيبنوكتءدحألهكولممريغضرأوهمرلا

.ترجهمثلبقنملمعتستتناك
.هضقنىلعهلهأعمتجيملامفالخألاىلإفالسألانممرلالقتني

نإالإ«ىرتشيالوعابيالهنأاهنم؛ةقراشملادنعةصاخلاهماكحأمرللو

سيلوهللمهلكهلهأهبهونإالإمرلايفةبهالو.ضعبحلاصميفهضعبعيب

.بئاغالولفطالو«ميتيمهيف

؛ضعبىلعمومرلاضعبساقيالفءهلهأهداتعاامىلإمرلالامعتسايفعّجري

ناكنإف«لامعتساوألمعوأةحنموأةداعقوأءانطوعيبنماهيفهتداعلكلو

ةهبحلاةراشتسابمسقالبثرحالإومسقبالإثرحيالفكردأاميفمسقيمرلا

‹مرلابمايقلارمأمهيلإلكوينيذلامهومهيلإروظنللاموقلانايعأمهوءهلهأنم

ةداعلاتناكاذِإ«؛نورينمهنمءيشلامعتسابنذإلاوأهلحلصياميفرظنلامحلو

.ىلصموأادجسمهباونينأملو.كلذبيضقتمهدنع

:رداصملا

.87/17ءفّنصملا:دمحأيدنكلا.

514-0515‹508/10؛248/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.(ةلباقم):دمحأيبايسلا.

.122/8«نامُعيفجالفألاةأشن:نوسنكليو.

.(ةلباقم):ديعسديسيديعسوبلا.
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0ممر

دجاسلملاميمرتففو

(ةيلاممظنةراضحهقف)

فقولا/فقو:رظني

بهر

ةبهرلا
(مالكلاملعءةديقع)

:ناعونيهوءريغلانمفوخلااهبداري

هلوبقمدعوءىلاعتهللاباقعدبعلافاخينأ:ىلاعتهللانمةبهرلا-

.ةبجاويهو.هللانيدبهئافومدعولمعلا

وأمکاح)اررضهبقحلنأصخشنمفوخلاللريغنمةيهرلا-
ةعناصلملاىلإاذههعفديف(توملاورقفلالثم)عقيهوركمنموأ«(هريغ
اذهبييهو.هيغبانتجامدعو«ىلاعتهللارمألاثتمانععانتمالاوءةنهادملاو

.ةعبرألارفكلاناكرأنمضميمُجنبااهفّنصدقو.ةمّرحمعلل
:رداصملا

.39«ديحوتلاةمّدقم:عيمجنبورمع.

.39«ديحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

0.156‹155ءكيحوتلاةديقعحرش.243/16«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.144-145«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

نهر

نهرلا
(تالماعمهقف)

.ءافولارذعتاذإاهنمتنموأاهنمقوتسينيدبةقيوةيلامنيعلعجنهرلا
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:لاوقأىلإهنمضيلهنهترملادييفنهرلاعاضاذإاميفاوفلتخاو
اصعبُضْعَبنمانإفإل:ةياللنهرلايفنيمأنهكرملانأيملاسلاىري

ملامنهرللامرغهمزالو«(283:ةرقبلاةروس)ُهَئاَمَأنموايذلادويل

دنعنهترملاهطرشولونوهرملالامعتساحصيالهنألهريغلهرعيوأهلمعتسي
.ةكربنبارايتخاهنأركذو.نهرلا

ىلعنيدلابحاصعجريمهضعبلاقف«ىرخأءارآبابلايفةيضابإللو

لمعلاهيلعو«نهرلاةميقلضفبنهرلابحاصعجريالو«نهرلابحاص
.ةيضابالاروهمجدنع

هتمیقىلعقحلادازیيشبهبحاصىلعامهدحأاعجريال:نورخآلاقو

.صقنوأ

.لضفلانادارتيلبضعبلالاقو

قحردقبالإهيلعفلختسالامنهرنونجبوأميتيةفيلخلزوجيالو

اذِإهوحنوأميتيلاىلعدئازلاكلذعيضيالعلهيلعدئازباللقاوأنهترملا

نل؛ءالؤفنيدذحأىلإهتأحلأةرورضلدئازبالإدجيلنإالإ؛نهرلاعاض

نِإدئازلانمضةرورضالبدئازبنهرنإف.دئازلايفنيمأنهكرملانأةدعاقلا

نمببسالبنهرلاتامنِالإدحأببسالبهللانمتآبولوعاض

.نهرملاهلنمضيونمضيهنإفهرمأوأنهترلاببسبتامنإو؛نهترملا

:رداصملا

.341/2343-342؛عماحلا:ةكربنبا٠

.224‹175‹46‹12/11-13«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.453‹445/4‹تاباوج:نيدلارونيملاسلا.
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6م1

ةيبورلا
(اينازت/رابحنزنامتاکوکسم‹؛ةراضح)

يذلاوههنآودبيو‹(م1856-1832/ه1273-1248)يديعسوبلا

ةيرابحنزةلمعاملوادتيفعرش.يدنملايدقنلاماظنلانمالقنءاهتدحتسا

.دومحنبيلعناطلسلادهعيفم1890/ه1308ةنسةيمسر

طاغمنأىلعيقأتو«لفنرقلاةرجشةروصاهيلعرابجنزبةصاخلاةيبورلاو

.ةيبور100ء50‹20ء10ء05:اهنمهديدع

:رداصملا

.422‹404«رابخألاةنيهج:ديعسيريغلا.

.60رابحنزيفةّيرامعملاةكرحلا:هللادبعدمحمنسح.

حور

حورلا
(فوصت‹ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

:اهنمناعمةّدعبنآرقلايفحورلاةظفلتدرو

نمحوريقليإل:ىلاعتهلوقيفامكئايبنأىلعلّرنملاهللامالك-
.15:رفاغةروس)هەدابعنمءاَشينمىلعءهرم

كِبلقىلَعْنيمالاٌحوُرلاهبلر:ىلاعتهلوقيفامكلالیربج-
.(3-194:هرعشلاةروس)هَىيرَذنمْلانمنوُكَ

نبووللفحولنعكولا:ىلاعتهلوقيفةدراولاحورلااًمأ
قلخنمٌقلخوهاهنمدوصقملانأحجارلاف«(85:ءارسإلاةروس)يبررا
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هلوقل؛لصأنمدلوتالوقدامريغنمتدجوءيحلانئاكلايفىلاعتهللا

ضبقتو«ةايحلاهيفثبتلهيفخفنت«(117:ةرقبلةروس)نوُكَيفنکال:یلاعت

ءاوزجعونوثحابلااهيفضاخوءاهتقيقحيففلتخادقو.اهعزتلهنم
.ىلاعتهللاىلإاهرمأضيوفتملسألاو

وهوءالعولجهللاىلإهملعلكوُينأليواقألاىلوأو»:بطقلالوقي
.«ةّيضابالارشعمانلوق

ىوسحورلايفنيضئاخللليلدالهناتفرعاذإو»:يملاسلالوقيو

الوت:ىلاعتهلوقل...بحاواهيفضوخلانعفوقولانأكلرهظنيمختلا
و7

٠(36:ءارسإلاةروس)لعهبكَلسيلامفق

13:رداصملا

.462‹461‹(خم)‹؛تالاۇسلا:يقوسلا.

.ظ25-و24/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.(نامع.ط)492‹489/9تازلانايمه:بطقلاشيفطا.

263-0265ء«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.164‹150/1«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.38«دارملاةياغحرش:ديعسيِبونقلا.

دور

دبعلاةدارإ

(مالكلاملع‹ةديقع)

:اهعاونأمهأو‹لعفلامدعوألعفلاىلإهدصقيه:دبعلاةدارإ

.لعفلالصحُالووكتدقذإللعنوكتلو«لعفلابس;:ينمتلاةدارإ-

مدعوألعفلاىلإٌدحبدصقلايهو«لعفلاةدارإىمستو:مزعلاةدارإ-
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ةعاطتسالالثم«هدعبالوهلبقال؛لعفلاعملصحتوهلةلعنوكتولعفلا
.ضعبلادنع

.ربحبالوهركمريغءهلعفيفراتخمهنأتبثيناعملاهذهبدبعلاةدارإو

:رداصملا

.70«نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزحخوبأ.

.ظ35/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

0193«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.10/16.10/16؛11/10‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.79-82«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.465/2‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.254‹ةيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.

دور

ىلاعتهللاةدارإ

.(ريسفتمالكلاملعءةديقع)
دارملالوصحلبقاديرملزيملف“لةبجاوىلاعتهللتاذةفصةدارإلا

ىلعهركتسيالهنأىعتو.ةدارإلارختىلعلديالدارملارخأتو«هدوجوو

صیصختيفةيفاكهتاذنُدیفتو«ءيشهقوفيالو‹نايحألانمنيحيفيش

.نكمملايقرطدحأ

هلوقلثميفقلخلاعِعنأتو؛هملعدقفهدارأاملكذِإ‹ملعلابقلعتتو

.(38:رمزلاةروس)چ...رضبهلايدارنط:یلاعت

امهنأضعبلاىريو؛كَيهنعهاركتسالايفنيفةئيشملاعميقتلتو
.ةئيشملانمةلالدعسوأةدارإلانأوأءةغلنافدارتم
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هنأئعیالوهبیضقوناکاملکیلاعتهللادارادقفرمألانعفلتختو

قلحخوءامبرمأيملوةهوركمةمرحماهدارأوةيصعملاقلخدقف؛كلذلکبرم

.اھہرمأواهدارأوةعاطلا

:رداصملا

.20‹نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزخوبأ.

.85/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.144/2ىايضلا:يوعلا.

.072/273نجوما:يقاكلادبعرامعوبأ.

52/170«تاهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و36/2‹و99/1‹(خم)‹ةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.25‹(يجصللاةمتتب)تانايدلانعمىلعةيشاح:هللادبعيشكيودسلا.

.994‹(خم)ء؛نيجوملامظاعت:زيزعلادبعٰييمثلا.

‹(خم)لمعلايعاد.150/1مئاعدلاحرش.124/5ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.8؛صلاخلابهذلا.و4

0.155ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.466/2؛236/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.356‹121-122‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

.69‹يعصلملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.214-217ملاعملاهباتكوٰييمثلا:رمعميكحلآ.

ضور

ةضورلاةكرعم

(نامُع‹؛كراعم؛ةراضح)

اهئادحأتعقودقو«نامُبةّيضابإلاةمامإلاخيراتيفةروهشمةمساحةكرعم

لبجلاوىوزننيب«برغلاةهجنمفونتةنيدمبرقناكميهوءةضورلايث
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مامإلالزعلنامعلهأنمنيضراعماونيدّيؤلانيبةكرعملاهذهتناكورضحخألا

.(م886-851/ه273-237مكح)يصورخلاكلامنبتلصلا

:رداصملا

.1/194«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.159‹111/2‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

يور

ىنعمابةياورلا
(ثیدحءهقف)

نملهزاوجةّيضابإلابهذموىاملعلاهيففلتخااممىعملابثيدحلاةياور

كلذزاوجىلإبهذ»:يلاسلالوقي.اهيناعموةيبرعلاظافلألابافراعناك

يرصبلانسحلاىلإبسنونييلوصألارثكأ(ئعملابثيدحلاةياوريأ)
لهأنمانباحصأهيلعو:يخامشلاردبلاهراتخاو«يعخنلاميهاربإو

فحوةنسلاداريإنمدوصقملاوهكلذنألىعملازوجيامنإنكل...نامع

.«زيزعلاباتكلافالخبدوصقع.سيلاهظافلأ

:رداصملا

.31/1.38/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

يور
يوارلاطئارش

(ثیدحءهفف)
يوارلاطئارش/طرش:رظني

بیر

ةبيرلا
(تالماعمءهقف)

.كشلايهةبيرلا
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نوكياملثم.ةييراهنأباقيقحتهملععماهيلإفلكملالحخديلايهةققحلاةييرلا

.هتهبشتيوقاماأنالجراولااهفّرعو.تاراغلاباحصأوقرطلاعاطقيديأيف

وأهديتلخدامدعبالإةبيراهأبملعيمليلاةبيرلايهةضراعلاةبيرلا

.اهوديهوةققحمتسيلاماهأبنالجراولالاقو.امهجوباهيففرصت

سيلهنأهللادنعقفاوولوءةققحمةبيربيرملاءيشلابانتجاحيحصلا

وأهنمجرخنملهدربجيف.هيفهبتشاامعفقولاثيداحألءامارح

.درلارذعتنإهعيبينأبهتميقبوأهبقدصتلا

:رداصملا

.429/1‹:حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.89/17-93‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

بیر

بارتسملا

(تالماعم؛تاراهط.هقف)

وحنوأابروأاقورسموأابوصغمهنوكيفاكوكشمناكاموهبارتسللا
.لحيالامكلذ

.ةييرللعنلملاو«نيقيلامدعلزاوحلا:نالوقبارتسمءامبءاجنتسالايف

.ةققحمةبيرلانكتملامزاوحلاىلإضعبلابهذو

يفهلامعتسازجملاقورسموأابوصخغمءاملانوكنمنقياذإامأ

.حجارلاىلعءوضولاوءاجنتسالا
زوجيهسحبيفكوكشملاذإهسحنيفكوكشللابارتسملابدارملاسيلو

.لصأللاباحصتساهلامعتسا

يهنلاهيلعدروام.ةالصلاىلعبارتسمبوثبةالصلاميدقتبضعبلالاقو

.كنآلاوهبشلاوريرحلاكسابللانم
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الهنألبارتسملاريغنمهتاكزجرخيهنإفبارتسملامهديبناكنمو

الصألاماكلذةاكزهمزلتالهنأشيفطابطقلاحجرو.ةيربهللاىلإبرقي

.مارحلابههابتشال

نموءروهشملاىلعمارحلامكحهمكحفهارتشافهئارشلبقاعيبمبارنمو
الوبايتراىلعلحخديملهنأليلابيالوهکسمبلهاوفلتخافهئارشدعبهبار

يذلانمثلاردقكسعيوهعييوأءةنقيتمةمرحبالإهنمجرخيملهدييفتبث
ملعدقهنألرسيقألاوه:يداربلالاق؟ءارقفلاىلعيقابلاقفنيوىطعأ

.ءارشلادعبالإاهملعيملولواهملعيملنمكنوكيالفةيرلاب

:رداصملا

.429/1؛حاضيإلا:رماعيحخامشلا.

.89/17-562/893-563؛46/3؛61/1‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

.180/3‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

یر

حيرلاسأرمسوم
(نامُعءةيرحبةحالمةراضح)

حيرلاسأرمسوم/مسو:رظني

ت
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[يازئافره|

ةرجازلاءانغ

(نامُع؛نونف؛يرمظنةراضح)

نمةعونصللاةرجازلاةلجعتوصقفاري«يدرفلاءانغلانمعونوه
نماهقرتختىلاةبطحلابةلجعلاكاكتحادنعاليمجاتوصردصتيلاو«بشخلا

.رابآلانمءاملاجارختساةيلمعءانَْأاهطسو

امبونجيفامأءنامُعلاشيفةرزاحلاءانغوأةرجازلاءانغىمسيو

.ةوانسلابفرعيف

:رداصملا

.142ءةيديلقتلانامعنونفنم:مالعإلاةرازو.

وکز

ةيكزتل
(ماكحأءهقف)

لطبتيلارئابكلانمةراهطلاىلإمهتبسنبدوهشلاليدعتيهةيكرتلا
.اقلطمةداهشلالطبياميفنىلعاضيأةيكزتلاقلطتو.ةداهشلا

ةيكزتمكاحلابلطيالفريزاعتلاودودحلاادعةداهشلكيفةيكزتلازوحت

.ةيكزتللعوضومقحأريزاعتلاودودحلانأضعبلاىريوءاهيفدوهشلا

.هتیکزتمصخلابلطيملولوىانمأنمهتيكزتبلطدهاشلاحمكاحلهجنإ

.روهشملايثادعاصفناتنيمأونيمأوأنانيمأةيكزتلايفيزجي
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.اهدعبحصتامكةداهشلالبقةيكزتلاحصت

ييهدلوىلعدوهشلاهتيكزتولاملاريغيفهدلودوهشبألاةيكزتزوجيو
.ةبارقلاوماااذكو«هريغولاملا

لع(ْيوذاوُدهْشَأَوط:ىلاعتهلوقليضرءالدعیکزلانوکينأدبال

هروس)ءادَهُشلانمنضرنمم:هلوقو‹(2:قالطلاةروس)مکس

ىوتسانإوءةيكزتلاهوجوبفراعةيكرتالإلبقتالنألصألاو«(282:ةرقبل
.حيرجتلابلغنولدعملاونوحرحلاهيف

:رداصملا
.156/1«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.258‹250‹249‹245‹240/13‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.ةظحالم:ميهاربإيالط.

وکز

يلحلاةاكز

(ةاكزهقْف)

يلحلاةاكز/يلح:رظني

وکز

نيدلاةاكز

(ةاكزهقْف)

امكیمسملجألنوكينألصألاورخلقحنمةمذلابتبثامنذل
هوتكافیمَسُملجأىلانيدمنيااذِإاونانيذلااَهياايط:یلاعتلاق
لظيوىارباإلاوأادلب”الإطقسيالحيحصلانيدلاو‹(282:ةرقبلاةروس)
.نيدملادييفناكنإوامكحهنئادلاكولم
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؟نيدملامأنئادلاىلعيهله«نيدلاةاكزيفءاهقفلانيبفالخلاو

روهمجابحجوأامنيبمانريغلامهنألالصأهيفةاكزالهنأرمعنبابهذم

نيدلاىلإاورظنامكفمدعوألجألالولحنمهلاحاوربتعاوتاكزلاهيف

.هنماسوئيموأءادألاوجرمهرابتعابلاحلا

هتاكز:مهضعبلاقو‹هلوهيذلاهبحاصىلعنيدلاةاكز:مهضعبلاقف

كلذيقةاعارملالهمهفالتخاببسنوكينأهبشيوهديبوهيذلاىلع
.طقفكلملامأفرصتلاوكلللا

يبألوقوهو»:لاقولالابحاصىلعنيدلاةاكزنُيخامشلاحجرو

قرفامنيب««سلفمىلعنكيملنإللامهمحرانئاهقفنمةّماعلاوةديبع

.لجؤملانيدلانيبولاحلانيدلانيبمهضعب

لحنإفءهلجألحيملامنيدملاىلعنيدلاةاكزنأيليلخلادمحأراتحاو

هضبقيملامنيدملاىلعنيدلاةاكز:دابعنبالاقو.نئادلاىلعهتاكزتناك

.هلجألحولوهنمهبحاص

افإو؛لحيملنيدىلعيكزيالو»:شيفطابطقلللينلاحرشيفءاج

امیلعهیکزیو«هکلاملبوههیکزيالفلحاذإوهتمذيفوهنمهيكزي

همزلتملاذکهوانیدرخآلهاطعأوهضبقولفهيلعو«لوحييح:ليقو«ىضم
.«ةقدصلانمرارفلادصقيوأهديبوهولوحلالحيمامادبأهتاکز

.نئادلالاماعباتهلعجنممهنم؛نيدلاةاكزتقويفلاوقأةيضابإللو
ةاکزجرخیف«لقتسمتقوبهصخنممهنمو«رضاحلاهلامعمهنيديکزیف

.شيفطابطقلاراتخوهوءهتقويفهنيدةاكزوهتقوييهلام

:رداصملا

.146/2(5ط)حاضيإلا:رماعيخامشلا.

۰.85‹11/3-12«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.231/14-234‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.281-251/1263275278282‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.
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يازلافرح

ممز

ماز
(نامُغ‹سيیاقم.ةيرحبةحالمةراضح)

.ةفاسملاسايقلنامعيفلمعتسُتةادأ

.ابيرمتتاعاسثالثلداعياميأيرحبموينتيواسيمازلاو

:رداصملا

.619‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

رابجنز

رابجنز
(اینازنت/رابجنز«نطاومءةراضح)

تالولدماجلنأامك«جنزلائطاشوأجنزلادالب«رابجنزةملكييعت

نمبرقلابيدناطيحلايفنيتريغصنيتريزجنمةنوكمرابحنزو.ىرحخأ
ةفغللابوىارضخلاةريزحجلاةيناثلاو«رابحنزامهادحإىّمست«اينازناتةلود
PEMBA.ةيناثلاو0186GU[A«ىوألاىمستةيلحاوسلا

توتملاوبرصعلاوةقرافألا:ةزرابسانجأةئالثنماماكسلكشتي

.ةتوافتمبسنب

ىلعمالسإلااهلصوذإءاهخيراتليصافتيفابتقحلو«؛نامعبرابنزتطبترا

تلكشثيحبنامُعىلإتمضناوءةيبرعيلاةلودلادهعيفيضابإلابهذللا
)ناطلسنبدیعسناطلسلادهعيفةصاخبفارطألاةيمارتملاةينامعلاةيروطاربمإلا

.ايقيرفإقرشونامُغناطلس‹(1802-1856/ه7-1273
ةراضحاهباودّيشف«ناطيتساللرابحنزىلإةقحالتمتارجمبنوينامعلاماق

.هتراحتولفنرقلاةعارزباورهتشاو«نمألاوءاخرلااهداس
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يازلافرح

تاقالعهلتناكيذلا«ديعسنبشغربناطلسلاءاهنيطالسزربأنم

ضبةعابطيفمهسأو«شيفطابطقلادهعيف(رئازحلاب)بازمعمةقيثو
.يحاورلاملسموبأملاعلاهمكحلالخزربو.هتافلؤم

نبديعسناطلسلاةلالسنمنيديعسوبلانيطالسلايفمكحلارمتسا

ءاقينجنطماكحديىلعم1964/ه1384ةنساهطوقسناوأىلإ«ناطلس
.ايناراتةلودةلكشماقينجنطىلإرابحنزتّمُضفنيلجنإلانملّخدتبو

‹ءةلئاهدادعأاهيفتتامءةيلهأابرحرابنزتشاعءةنطلسلاطوقسرثإ

.نامعىلإةدئاعىرحخأدادعأتّرفو

اينازتورابحنزيفةّيضابإلادهش«نيرشعلانرقلانمتاينيعستلاعلطمعم
يفلازيالو.ةيداصتقالاوةيميلعتلاوةيعامتجالاتالاحلاتلجشةديدجةضن

‹مالسلاراداينازتتةمصاعيفو«نيتريزحلايفةرشتنمةّيضابإلانمةّيقبرابحنز

.یرخأتاظفاحمييو

:رداصملا

.هلك«رابخألاةنيهج:ديعسيريغملا.

190/1٠ِ‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.هلك«رابحنزيفةّيرامعملاةكرحلا:هللادبعدمحمنسح.

.60-93‹38-50«تاركذم:مساقجاحلابخيشلا.

ينز

لجرلاةينزم
(حاكنءهقف)

.لجرلاامبنزيلاةأرملايه
اعتمتسماهجرفلإرظننابولوامنزةأرمابجوزتينألجرللزوجيال

.هعرفلالوهلصألكلذزوجيالامك.اهنمكلذب
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يازلافرح

نإامأو.ناثراوتيالو«بسنلاتبثوءاهقدصأوءاهقرافاحكانتنإو

.احکانتنإناقرفيالفديسموأرظنبتمرح

.لالحلامرحيمارحلانألعاضرلانمولواهتنبواهمأحاكنمرحيو

:رداصملا

.133/2«عماحلا:ةكربنبا.

.19/7؛48/6‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.41/6-42«تآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

مهز
ةموهزلا

(تاراهطءهقف)
.ةبوطرلاوةنويللايهةموهزلا

دلحاامأو.ةبوطريأةموهزهبتناكاذإءوضولاضقنيعوزتملادلجلا

.هعزنبءوضولاضقتنيالفتيللا

:رداصملا

.119/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.150/1‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.35/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ةجوزلاميرحت
(حاکنهقف)۱

ةجوزلاميرحت/مرح:رظني

جوز

تاجوزلانبلدعلا

(ةيصخشملاوحأقفا

تاحجوزلانيبلدعلا/لدع:رظني
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يازلافرح

ةرايزلا

(رئازجلا/نالجراووبازم«فارعأ‹ةراضحر

ةفورعمةيخيراتتايصخشوخياشملبسنتعاقبنالجراووبازمدالبيئ

ةبسانماًهوذختينيذلاةبازعلافارشإتحتصاخمسوميفناكسلااهروزي

.مهدادجأرثامومهخيراتبسانلافيرعتل

.عماجلادجسملايفاهقالطناناكموةرايزلادعومنعنالعإلامتيو

ناذأعميهتنتوء؛ثانإلانوددالوألاوبابشلاولاجرلاةكراشمقلطنتو

.معألابلاغلايفبيلحورمتنمتاقدصلااهرثِإقرفت«ةداعرهظلا
يغوةرارقلاوةيادرغونقزييبياهعاقبوةرايزلاهذهنعلئاوألابتكدقو

ر

ءام

.ةرايزلاهذههيفتأدبانيعماخيراتاولّجسيملمهنأالإةطوطخممهتاباتكلازتالو

:رداصملا

.140-145‹(خم)ريس:ينايسولا.

.86-87«ةبرجءاملع:ناميلسقاليحلا.

هلک‹(خم)ةلضافعاقبرکذ:لوهحم.

.154‹153‹(خم)‹نابلانصغ:ميهاربإمازعأ.

.38ءةّيصولاليلد:يلماكلا.

.235/1«(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.7231‹يعامتحالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوحخ.

.هلك‹تارازملاوةرايزلا:رمعراشق.

دجاسلملاةرايز

(سنوت/ةبرجءةيركسعوةيسايسوةينيدمظن؛ةراضح)
يلاةبرجةريزجيفطوطشلاولحاوسلادجاسمنودصقينويبرحلاناك

دحجاسلملاكلتتينبدقو«ةرايزلابانفوصخيوىراصنلاعمةهجاوميفتناك
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يازلافرح

ذإةأجفودعلامهمجاهيالئلءاهبةيليللاةسارحلاةماقإفدمبلحاسلاىلع

.ةلفغلاوأمونلايفمهتغابيلاليلمهمجاهيناكاماريثك

دقفتلءاملعلااهروزيناکو‹نیرشعوةسمخحنعدجاسملاهذهددعديزي

.روغثللمهتسارحومهداهجيفمهعيجشتوءةسارحلاىلعنيمئاقلاءارفخلا

:رداصملا

.86«ةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

روز

ةرايزلاماع

(يبرغم؛فارعأةراضح)
نمقطانمةدعلم1057/ه449ةنسةبلطوءاملعاھماقةرايزيه

‹؛نالحراوو«‹غيرأو«فوسيداوو«vارقوةسوفنلبجك؛يمالساإلابرغل

دقفتلمهخياشماودصقثيحءاهريغوءةبرجو«نيجردودیرحبادالبو

.مهعميملعلالصاوتلادیدحتومحلاوحأ

:رداصملا

58/1‹(خم)؛ريس:ينايسولا.

روز

روبقلاةرايزفقو
(ةيلاممظنءةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

يوز
ةيوازلا

(يبرغم.ةيوبرتمظن؛ةراضح)

ذيمالتلاراغصةبوقعبصاخلاريغصلاسبحلاوهءةبازعلليوبرتلاماظنلايف
.هوفرتقايذلابنذلابسحبمهييدأتل
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يازلافرح

ةيوازلاتناكءامَأشنةيادبيفدجاسملاجراخملعلاتاقلحتناكامدنع

يفةيوازلاناكمحبصأدجسملاىلإةقلحلاتلقتناالو«سردلاةقلحفلخ

.ةقلحلانعديعبريغدجسملاناكرأنمنكر

راشماهاصقأغلبيةنيعمةدملماعطلانممرحيو‹ةيوازلاييفذيملتلاسبحيدقو

:رداصملا

.104‹ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.2/764‹؛مهرودوةبارعلا:حلاصيوامسا.

دیز

ةدايرلا

(ريسفت؛مالكلاملعةديقع)

.ناسنإلانموكيهللانمنوكتولصألاىلعلضفامةدايزلا

.(26:سنويةروس)ةو'ىّسُحلااوُسحأيدلل:هلوقيفیلاعتهللانم-

‹ءاهتبسانمةَدشلناوضرلاوءةرفغملاععرُسفُتوءاملاثمأرشعبةنسحلاةلباقميهو

.دودحريغبيونعلاوينسحلاهئاطعنمةايفهدابعهبهللااامو

لاق«ناعيإلالاصخبهملعوءهلامعأةدايزبهنامإةدايزيه:ناسنإلانم-

.(124:ةبوتلاةروس)هانُامُهنَداَرفاوّنماءيذلاامف:ىلاعت
:رداصملا

.382/1ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

0242«رونلا.59‹(خم)«نيجوملامظاعت:زيزعلادبعييمثلا.

.401/5ءةعيرشلاسوماق:ليمحيدعسلا.

.ظ142/2‹(خم)‹رطانقلاةيشاح.175/6223-176ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

23/1عفلاولصألالماش
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يارلافرح

.281‹275«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

142/1٠«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.49-51مغمادلايلا:دمحأيليلخلا.

دیز

هناصقنوناميالاةدايز

(ريسفتمالكلاملع‹؛ةديقع)

هناصقنوناميإلاةدايز/نمأ:رظني

دیز

ةقثلاةدايز

(ثيدحءهقْف)

اثيدحةعامجيورينأ«ثيدحلاءاملعروهمجدنعءةقثلاةدايزبدوصقلملا

‹ةاورلاةيقباهركذيملةدايزهيفتاقثلاضعبديزيفدحاودانسإبادحاو

.امهيلكيفمأنتملايفمأدنسلايفكلذناكءاوس

يفيلاسلاطرتشيامنيبءاقلطمةقثلاةدايزلوبقىلإةكربنبابهذي
نوثدحملاهنعربعياذهوحنبو.يوارلاةلفغيضتقيليلدموقيالنأاهوبق

.ةياورلاتاسبالمبسحيأنئارقلاوتاحجرملابسح:ةرابعبداقنلا

:رداصملا

.7/1؛عماجلا؛ةكربنبا.

.30/2«؛سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.
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يازلافرح

ةفاضملاةدايزلا

(نامُع؛تافنصمةراضح)

‹؛نامعءاملعدنعهتاخوسنمنمباتكيفخساناهفيضييلاةدايزلا

.امومعبتكلايفيشاوحلاطنىلعوهو.يلصألافلؤملاهدروأامتسيلو

:رداصملا

.رفعجنباعماج:رفعجنبا.

.92/1.يراوحلاٍبأعماج:يراوحلاوبا.

.عرشلانايب:دّمحميدنكلا.

.فّنصلا:دمحأيدنكلا.

.1ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:یفطصموسيردانبا.
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نيسلافرح

لأس

لاؤسلاداقتعا

(هقف‹ريسفتمالكلاملع؛ةديقع)

؛هللانيدنمهمزليامعيمجنعةلمحلايفلاؤسلافلكملادقتعينأوه
.(43:لحتلاةروس)هوُالٌمُتنكنِركدلالَااولاسافإ»:ىلاعتهلوقل

:اهنمعاونأىلإلاؤسلامّسقيو
‹ىلاعتهللانيديفهلهجسانلاعسيالاًمعلاؤسلاوهو:نيدلالاؤس-1

.لقعلانودعمسلانمءةّجحلاهبموقتاك

.مارحلاولالحلارمأنمهلهجسانلاعسياميف:ةليضفلالاؤس-2

.هباتكيفىلاعتهللاهمرحيذلالاؤسلاوه:لالضلالاؤس-3
:رداصملا

.76-75/4عرشلانايب:دّمحميدنكلا.

.117/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

لاس

ةلأسموبأ

(يبرغم؛تافنصمةراضح)
ةلأسموبأ/ةلأسموبأ:رظني

لأس

ةءاربلاوةيالولايفلاؤسلا

(مالكلاملع.ةديقع)
قًاطخلاوكشللةلازإةنطابلاالةرهاظلاةلدألانعثحبلاونيبتلاوه

اًمإوةيالواًمإمهنأشبفقومىلإلوصولادصققةرفكملاعدبللنيثدحلاناش
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نيسلافرح

يكللاؤسلابجاولافءاثدحبكترایلوتمنأشيففيأرلالاؤساًّمُأ.ةءارب

.ةءاربلاىلإةيالولانمهلقنن

:رداصملا

.94/2‹تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع.

.76/4عرشلانايب:دّمحميدنكلا.

لاس

رابجلادبعوثراحلاةلأسم

(يبرغمءةيعرشةسايسءةديقعءةراضح)

نيذللا«يدارملاسيقنبرابحلادبعو«يمرضحلاديلتنبثراحلاىلإةبسن

م748/ه131ةنسيمالسإلابرغملايفةيضابإةمامإلوأسيسأتالواح

نكل«يرهفلابيبحنبسايلإبرغلاسلبارطبيومألايلاولاىلعامهتروثب

دعب«رخألامسجيفزورغمامهدحأٌفيسو«نيلوتقمادجوفكلذامهمتيم

مكحيأاورديملوةّيضابإلالهذف“لايضاقرخآلاوءامامإامهدحأنيغنأ

مأءرخآلانمةءاربلاوامهدحأةيالومأ«ةءاربلامأءامهيلكلةيالولا:نوذختي

.امهريغنوكيلتاقلالعلو«لوتقملانملتاقلاتوبثمدعل!؟فوقولا

قزميداكبرغملاةيضابإطاسوأيفةريبكةنتفوًالدجعضولااذهراثأف

دنعيسايسلاويمالكلاركفلاىرثأهنكلءةيسايسلاوةيعامتجالامهتدحو

مهنم«قرشملانمءاملعءاتفتساىلإبرغمءاملعرطضاو.دعباميفةّيضابإلا

رمتسساو«؛يئاطلابحاحدودوموبأوةعركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا

ماعةمامإلابحمّسلانبىلعألادبعباطخلابأةعيابمتءاجىحلدحجلا

«رابحلادبعوثراحلاةلأسمرکذمدعنيعيابملاىلعطرتشاف.م7/_ه0

.ريغالةدحولاعدصتىلإالإيوتالاهل
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نيسلافرح

.برغملاةيضابإىلعةلأسملاهذهيلسلاريثأتلاىهتناخيراتلاكلذذنمو

:رداصملا

63-0.64هَةمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.153‹87‹26-1/22‹خياشملاتاقبط:ْييجردلا.

.170ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.126ءريسلا:دمحأيخامشلا.

.78-75ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

لاس

لئاسلافقو
(ةيلاممظنءةراضحءهقف)

فقولا/فقو:رظني

لاس

لاؤسلافوقو
(مالكلاملعءةديقع)

لاؤسلافوقو/فقو:رظني

ةبابسلا
(ةراضحمالكلاملع)

.نورقلاريخييةّمألارايخىلععينشتلايفنيلاغملاىلعةباّبسلاحلطصمقلطي
:رداصملا
.(ةرضاح)«ناوكذنبملاسةريسلالخنمةدحولا:دمحأيليلخلا.
.361‹(قحلملا)ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.
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نيسلافرح

ةخبسلاماع

(سنوت/ةبرج؛تايمست؛ةراضح)

ةواتسموةيبهولاةّيضابإلانيببرحهيفتعقوم1500/ه906ماعوه

فورما"ةواتسم"نيبعقيةخبسلاىمسيناكميفءةبرجةريزجبةيراكللا

CASTEL.»ليتشقلانصحويلبقلاقوسلاب
:رداصملا

.51ءةبرجءاملع:ناميلسيتاليحلا.

رس
ربسلا

(هقفلالوصأ)

فذحواهنمليلعتللحلصيامٌءاقياولصألافاصوأرصحوهرسل
وهو«ميسقتلاوربسلابيخامشلاردبلاهيلعحلطصاو.كلذلحلصيالام

.ێعملاسفنب
.اينظماايعطقناکِءاوسللعلاطابنتسالةجحربسلاو

الإدحجأملفتثحب:لوقينأاهرصحوفاصوألانايبيفلدتسملايفكيو

لدتسملاىلعبحوافصوضرتعملارهظأاذإو.هريغمدعلصألانأللذه

.احيحصرصحلاربتعيوهلاطبإ

:رداصملا

0.566‹(ييحاويتلا.حت)«؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

134/2-0136«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

۰.308«لوصألالوصف:نافلخيبايسلا.
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قباوسلا
(مالكلاملعءةديقع)

ديعسلاةداعسنمهئاضقوهمكحو‹ىلاعتهملعيفقبسامقباوسلابدارملا

.يهإلالدعلاورايتخالاوربحلاةلأسعبةقالعقباوسللو.يقشلاةواقشو
:رداصملا

.80/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.19/6‹تاباوج:نيدلارونيلاسلا.

.362-367«شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

لبس

ليبسلانبا
(ةاكز‹هقفر

.ةاكزلاالهللابجوأيلاةينامثلافانصألانمليبسلانبا

ملوهلهأنععطقنمملسملكوهةقدصلاقحتسييذلاليبسلانباو
ذحخأيفهلاماًيدتالوءاًضرقدجيملوءهلهأىلإهتنوؤمهيفكيلامهعمنكي
.ارذعتمهلامىلإهلوصونوكينأطرشءهلهأيفلاماذناكولوةاكزلا

هيلإبهذاموهوءةيصعمريغيفهرفسنوكينأةيضابإلاطرتشيو
.ةلبانحلاوةيعفاشلاوةيكلاملاروهمج

:رداصملا

.114‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.192/5‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

لبس

لابسإلا
(ةالصءهقف)

.هلاسرإوءيشلاءاخرإةغللايفلابسإلا
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نيسلافرح

.نيبعكلازواجتيىحبايثلاءاخرإهقفلايفو

يبلانعةحيحصةديدعثيداحأيفرازإلالابسإنعيهنلادرودقو

لوقكلذنموءهلعافىلعديعولادورولةريبكةّيضابإلادنعوهو‹8

يذلاةَراَرإلبسملو...:ةَماَيقلمويمهيهللارالةنالث»:

..ءاليُخهري

ضعبدسفأو«فالخادمعهبةالصلاداسفيقورهمکحو

.رخفالووهزالبولوهبةالصلاةّيضابإلا
لابسإلانعتُميلاثيداحألايفءاليخلاركذنأيليلخلادمحأىريو

ٹحبنودلبسملكىلعهركنأهكيبلانأليلدبتكييقتللالديكاتللتءاج

لاقدقونهيعرشلاباجحلاوةرتسلاموزللءاسنلاثتسامثهدصقنع

دعثيداحألاهذهلو.**لِمَانساَهَلَفرازإلالاس!وكايإ»:£$

الوةالصلاءانةريبكلباکتراهنألااًضقانةالصلافببوثلالابسإ

.رئابكلاعمةدابعلاعمتحب

ناضملانمهوحنوأضوعبلاوأدربلانمافوخهرجشيفطابطقلازاحأو

.ءاليخلابتتحتوءاقلطمهرجتفةأرملااأ

:رداصملا

.52/253‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.456/1-474«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

اوسرئابكلالأنإلاقْنَمىلعةجُحْلا[1]باب؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

ءاليانمهبوثرجنمباي«سابللاباتك:يراخبلا.752مقر199/3نيرفاُكب

.5455مقر213/5

بمأ.4084مقر56/4رازإلالابسإيفءاجامباب‹سابللاباتك:دوادوبأ**

.16180مقر‹65/4«هموقنملجرثيدح؛نيعمجأنييندملادنسملوأ
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ةلبسلا

(نامُع؛ڭكيعامتحجامظن‹لارمع‹ةراضح)

عمجتلةراحيفحوتفمءاضفوءانبيهو«تالبساهعمجدرفمةلبسلا

عوذجلاوةراجحلاوبوطلانمةدّيشممدقلايفتناكويلقاكس

لئاسوبةزهحبةثيدحةيانبتراصدقفءرصعلااذهيفامأليخنلافعسو

.ةليبقلاتاعامتجااهيفدعت«ةيرصع

ةراحيفتالبسةعدحجوتنأنكعيو«ليبسلانمٌقتشمحلطصللا

.ةدحاوةليبقىلإتالبسةدعبسنتدقوةدحاو

اهتفيظوترصتقادقفمويلااًمُأمكحلارقمروديّدؤتاميدقةلبسلاتناك

حارتألاوحارفألاةماقإو«نيبلاتاذحالصإكةيعامتجالاماهلاضعبىلع

ضعبيفهراشتسالاوميلعتلاكةيوبرتوةيفامُثةطشنأبمايقلاوروازتلاو

.ةماعلاثادحألاواياضقلا
:رداصملا

م.ى
.217«نوّينامعونامُع:ميركلادبعغابصلا.

.574‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

.(لاقم)كيرفثرإةلبسلا:ملاسيرورسللا.

.(ةلباقم):دّمحميميلسلا.

.(ةلباقم):دمحأنبىييدنكلا.

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 16. .

لبس

(ةيلاممظنةراضحقفا

فقولا/فقو:رظني

- 464



نيسلافرح

راتسأ
(رئازجا/بازمفيداصتقامظن‹ةراضح)

.فصنومهاردةتسنزوهرادقمغلبينیزاوملانمعون

:رداصملا

راس

راتتسالا
(مالكلاملعةديقع)

ةيقتلا/يقو:رظني

راس

ةرتسلا

(ةالصءهقف)

هلعجياموأكلذريغوأاصعنميلصلملامامأبصنيوأزرغيامةرتسلا

.هيدينيبنيراملاعنملهمامأيلصللا

ىلإيلصملايلصينأكءةرتسلاذاختابرمألايفثيداحألاتءاجدقو

وهوءاًصخاشايشدجيملنإطخبيلصملارتستيناةّيضابإلادنعزوجي

.فانحألايرحخأتموةلبانحلاوةيعفاشلالوق

‹عرذأةلالثاممشیفطابلطقلاححجرفةرتسلادودحفاوفلتخاو

.اعارذرشعةسمخىلإحاضيإلايفيخامشلااهلصوأو

:رداصملا

.450‹445/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.093468‹85‹84/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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نيسلافرح

مامإلاةرتس

(ةالصءهقف)

اضيأىَّمسيوءمامإلافلخةرشابمفقييذلامومأملامامإلاةرتسبدارملا

.هافقةهجنمنوكيهنألمامإلاافقهللاقيامكيمامإلاةيفاق

.هسفنناكملامامإلاةرتسبدصقيدقو

اهعضوميفنوكيالوءةغرافكرتتالفءةبجاواُكُأمامإلاةرتسماكحأنم

ءالؤهفهتالصحصتالنملکونونجبوأكرشماهيفنوكيالامك«ةيراس

نوصعطقيمهالملوحًفصينأحصيالومامإلافلخاوفقينأحصيال

مهفالختساةحصمدعنعالضف.ةرتسماماللنوكيالفطسولانمفصلا

.كلذىلإمامإلاجاتحااذإ

:رداصملا

.463/1-464‹(5ط)‹حاضيإلا:يخامشلا.

.84/2ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.110‹95‹86/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

دجس

دحاسلملافاقوأ

(ةيلاممظن؛ةراضح)
فقولا/فقو:رظني

دجس

دجسملاجرح
(نارمعةراضح)

دجسملاميرح/مرح:رظني
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(سنوت/ةبرجءةيركسعوةيسايسوةينيدمظنءةراضح)
دجاسملاةرايز/روز:رظني

ةوالتلادوجس

(نآرقلامولعءةالصءهقف)
اهيفدرو«نآرقلايثةنيعمتايآةوالتدنعنوكيدوجسةوالتلادوجس

.اربخوأءارمأةدجسلاركذ

ىدحإةّيضابإلادنعيهو.تادجسلاهذهعضاوميفءاملعلافلتخادقو

؛معرموىارسالاو‹لحتلاوكدعرلاو«فارعألاةروس:ْيف؛ةدجسةرشع

.تلصفو؛صوءةدجسلاو؛لمنلاو«ناقرفلاو«؛جحلاو

ىفالإءاهعضاوموةوالتلاتادجسددعيفةيكلاملاعمةّيضابإلاقفتيو

يذلاهَل|اودَجُساوؤ:ىلاعتهلوقدنعةيكلاملااهاريذإ«تلصفةةروسةدجس

هاا|مكنِقل نعةّيضابإلااهدجسيامنيب.(37:تلصفةروس)نودعها

مُمَوِراَهّلاَوللابهَنوُحُبسُيكبَردنعنيااوُربكَسانإق»:ىلاعتهلوق

ةرشعسمتادجسلاددعنأمهريغىريو.(38:تلصفةروس)نوميل

ء؛مجنلايفو؛جحلاةروسنمةيناثةدجس:عضاومعبرأةدایزب‹؛ةدجس

.قلعلاو‹قاقشنالاو

؟المآةالصيهلهةوالتلاةدجسيياوفلتخاو

دنعاهلعفمرحيفءةالصلامكحةوالتلاةدجسمكحنأيلاسلاحجر

زوخبو.سمشلاةدبعبهبشتلاميرحتلءاوتسالادنعو«بورغلادنعوعولطلا
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نيسلافرح

.ببسلاتاذةالصلاكامنَأللبةالصريغاهوكلالرصعلادعبورحجفلادعب

.حجارلاىلعةدكؤمةنسيهوءةراهطلااهيفطرتشيو

ىلإدوجسلارخؤيهنإفضرفلايفةدجسةيآيلصملاارقاذإ:ةبراغملالاقو

دجسءاشنإفءلفنلايفاهأرقنإو«ضرفلايفدازينأنعاطايتحا؛ميلستلا

.ملسينأىلإاهدوجسرخأءاشنإوهنيحيف

وأاضرفةالصلايفاهئراقىلعاهدوجسبوحجوشيفطابطقلاحجرو

نألو‹دتوحجسلارخواهُارقهنأوريملو"دحجسفاهأرقهكهنأل؟هنیحيفالفن

دوجسلانألوءةالصلااهنمنثتستملةماعتءاجدوجسلابرمألاثيداحأ

هيلعصنامكةقراشملابهذماذهو.ةالصلانموهفءنآرقللعبتةوالتلل

.يليلخلادمهححصو‹يمدكلالدیعسوبمامإلاو‹جراعملافيلاسلا

:رداصملا

.68‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.703-698/1‹حاضيإلا:رماعيحاّمشلا.

.170-164/2عرفلاولصألالماش.514/2«لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.207/12216ءلامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

.54/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.1025مقر‹365/1؛ئراقلادوجسلدجسنمبابءةعمحلاباتك:يراخبلا*
.575مقر405/1ةوالتلادوجسبابءةالصلاعضاومودجاسملاباتكملسم

لحس

مهولادوجس

(ةالصقفا

مهولادوجس/مهو:رظني
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نيسلافرح

دجسلملاقلغ

(يبرغمةينيدمظن؛ةراضح)

ةينلادجسم

(سنوت/ةبرج؛نارمع؛ةراضح)|

دجاسلملامیمرتفقو

(ةيلاممظنءةراضحءهقف)|

فقولا/فقو:رظني

دجاسملالابحفقو
(ةيلاممظنءةراضح؛هقف)|

فقولا/فقو:رظني

دحجاسلملاولدفقو

(ةيلاممظنءةراضح,هقف)

فقولا/فقو:رظني
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دكجس

دحجسلملالیکو

(يبرغم.ةيعامتجاوةينيدمظنءةراضح)

فاقوألاليكو/لكو:رظني

نجس

نجُسلا

(يبرغمءةيعامتجاوةيوبرتمظنءةراضح)
ِ.اهديدشتونيسلاحتفب

يفبقاعملانجسمتيامابلاغو«نامتكلاةلحرميةباّزعلادنعباقعلاعاونأنم

ةدمو.مرحباعونبسحةنيعمةدلبازمجراخىلإىفنيمثهيلعقلغيفدجسللا
ندملانيناوقلفلاخملكلةبوقعىصقأيهلاكتلاوءاموينورشعريزعتلاوبيدأتلا

اذهزواجتُيدقوءانجساموينوعبرأوءاصعلابةدلجنوعبرأوهو؛ةّيضابإلاةيبازمل

.كلذةيعرشلاةرورضلاتضتقااذإدحلا

ةيضابإلاتاعمتجايفلوعفملايراسةبوقعلانمعونلااذهناكدقو
ايئانلازنأىلإيسنرفلادهعلاذنمصلقتيأدب¢‹نامثعلادهعلايفةيبازللا

.م1962/ه1382ماعرئازحلالالقتسادعب
.نامتكلاةلحرميفىرغصلاةمامإلاةباثع.ةبازعلاماظننأبيدأتلااذهعجرمو

:رداصملا

Daddi Adoun, Y. : Institutions traditionnelles, 50. .

نجس

(نامُعةيئاضقمظنةراضح)

ريغةينمزةرتفلنجسلاهبنودصقي؛نامُعةاضقتايبدأنمحلطصم
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نيسلافرح

دهعىلإلمعتسيحلطصللاناكو.دحاولاماعلانعديزتالاهنكلوةددحم

:رداصملا

.(ةلباقم):فلخينايرشلا.

لحس

لحاسلا

(يبرغم؛نطاوم؛ةراضح)

طيحتيلاقطانملا:ابلاغهبعيفءةيبرغملاريسلابتكيفلحاسلاركذاذإ

.ةيقيرفإبسباقجيلخوترسجيلخب

مثملو8/ه3و2نرقلايفنييمتسرلانمزةّيضابإلابةلهآتناكىلايهو

.كلذدعبةديدعنورقل
:رداصملا

.63/1-67‹(خم)ريس:ينايسولا.

طخس

طخسلا

(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

ءهدرولمعلالوبقمدعوءاضرلامدعٰيعتىلاعتهللةفص:طخسلا

.حلاصلالمعللقيفوتلامدعوهيلعَباقعلاو

بهذفءةبراغملانيبوةقراشملاولبحلالهأنيبطخسلافينصتففلما

راثلابباقعلانماهراثآىلإرظنلاب؛لعفةفصهرابتعاىلإلبحلالهأوةقراشملا

.قيفوتلامدعو
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ذنم.طخسلابهسفنفصوىلاعتهللانأل؛تاذةفصطخسلاةبراغملاىريو

©08:ةرقبلاةروس)نيرفاكْلوُدَعهللنف:ىلاعتهلوقيفامك«لزألا
ديفتمهرظنيفةغللاإو.6:ةبوقلاةروس)مهتابهللارکنكلو

.العفطخسلامستملوطخسنمىلعطخاَّسبفصولا

تافصنمهريغيضتقتامكةايحلاةفصهيضتقتاضرلالثمطخسلاو

خلا...طخاسضار«رداقملاعوهوالإيحالف«تاذلا
َنأل؛ةفصلاىّدؤموعملايفسيليرابتعايظفلفالتخالانأظحالي

نكيملو«لزألاذنمةفصلاهذهفصّمىلاعتهللانأىلإنايهتنينيفرطلاالك
.لعفوأتاذةفصاهرابتعايفالإفالخلا

هل؛راّنلاهلخديالاذلدحاوصخشيفاضرلاعمطخسلاعمتجيالو

هيلعطاساّمِإوهفدنعاًيضرمحبصيفكلذدعبةالخديمثهيلعطخس

.هنعضاروُ

:رداصملا

.221/2222(خم)ريس:ينايسولا.

.18/3-28‹ناهربلاوليلدلا:نيالجراولا.

.453‹452‹112-114«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

لدس

لدسلا

(ةالصءهقْف)

.ةالصلايفةّرسلاىلعامهعضومدعونيديلالاسرإ

يفلدسلانأبنوريو؛ةالصلايفضبقلاوعفرلاةينُسةيضابإلادنعتبثتم
.حيحصليلدىلإجاتحيلمعةدايزامهفضبقلاوعفرلاامألصألاوهةالصلا
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ىلعتقفتايذلاهتالصءيسملاثيدحةالصلالاعفأيفةّيضابإلادمتعمو

يفوهوء«ضبقلاوعفرلا8ءيبلاهيفركذيمليذلاءةّنسلارداصمهتحص

.ةجاحلاتقونعنايبلاريخأتزوجيالو«نايبلاضرعم

ىلعةالصلاءانبيفمهنماطايتحامهريغدنعدروامةّيضابإلادمتعيملو
.نيدلادامعاهرابتعابنيقيلا

سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأهاوريذلاثيدحلابنولدتسيو
ُبانذَأاهَنأكةالّصلايفْمُهَيدْيأنوُعَفرَييدبنمنونيموقينأك»:كظ

۱0۱.*«سُمشلیخ

نأعم«اريبكافالتخامهنيباميفضبقلاومفرلابنيلئاقلافالتخالعةوالع

ةرهاظةكرحضبقوعفرنمنيديلاةكرحو؛مويلايفتارمسمرركتتةالصلا

عمجألو«رتاوتلابتلقنلفلوسرلااهيلعبظاوولفمعيمحلااهاريوىفختال

.ةالصلالامعأةيقبىلعاوعمجأامكاهيفةدحاوةقيرطىلعنيةباحصلا

:رداصملا
.67‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.281/8«لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.27؛یواتفوةبوجأ:ىييلعرمعم.

.ةالصلايفمضلاوعفرلاثيداحأىلإهابتنالاتفلدمحأيبايسلا.

..(ففصم)ةالصلايفمضلاوعفرلا:رصانيعباسلا.

ةسمامإلايف[35]بابءاهبوجووةالّصلابانک‹حيحصلاعماحجلا:بیبحنبعيبرلا*

.213مقرهةالّصلايفةقالحلاو

لدس
بوثلالدس

(ةالصءهقفر

اقّرقملفسألنيبكتملاوسأرلاىلعوأنيبكنملاىلعهؤاخرإبوثلالدس
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امءاعيمجبناوحلانمومادنموفلخنملدسلانوكيو«هفارطأنيب

.قحالتتملوةقرفتمهفارطأتماد

.تدسفةروعلاتفشكنانإفءةالصلايفلدسلاهركيو

تعمتجااذإوأ«يلصملااتبكرتدراميفهفارطأتعمتحااذإالدسنوكيالو

.ةروعلافشكتتملام.كلذقوفتقرتفاولوضرألانودفارطألا

.ةبجوأاصيمقسبلنللدسالو
:رداصملا

.585/1‹مماحلا:ةكربنبا.

.424/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.138‹«صلاخلابهذلا.50/2-51‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ررس

ةريرسلاةءارب

(مالكلاملعءةديقع)
ةريرسلاةءارب/ارب:رظني

رر

رسلاملع
رسلاملع/ملع:رظني

قرس

ةقرسلا

(تايانج.هقف)

.ةهبشهجوريغىلعزرحنمةيفخريغلالامغلابلالقاعلاذأةقرسلا
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.مومعلاليبسىلعذخألاعاونألكىلعةقرسلاظفلقلطيدقو

.«ررغوأشغوأةطلاغمبذخأامةقرسلايفلخدو»:شيفطابطقلالاق
«قورسملامهواتتلاحيفمحلاوحأفلتختقاّرسلاو»:ةكربنبالاقو

.زرحنمقرسنمىلع

وأمشهاردةنالنروهمحلادنعو؛مهاردةعبرأةّيضابإلادنعةقرسلاباصن

لاقومهاردةئالثهتميقمهضعبلعجفء*قراسلادي#ىبلاهببسبعطق

.ةرشعيهلبةيفنحلالاقوةعبرأهتميقةيضابإلا

:رداصملا

.474/2؛عماجلا:ةكربنبا.

.472-474‹(خم)‹؛تالاؤسلا:يقوسلا.

.518/9«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

نجلانٹنملقأيف#8هللالوسردهعيفقراسديعطقتمل»:تلاقةشئاعثيدحل*.

ءاياصنوةقرسلاباب؛تودحلاباتک:ملسم««نُٹوذامھالکوسرتوأةفححج

.1685مقر<«3

دعاسلا

(نامُع؛يرمظنءةراضح)

لهأةغلبجلفلايفًبصتيلاةيئالايراحلايعتودعاوسىلععمحب

.نامع

:رداصملا

0187/2ءخيراتلاربعنامع:نافلخيبايسلا.
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حجتفسلا

(نامُع؛نارمعةراضح)

يفةداعنوكي«رادحلانطابيفبادرسنعةرابعوهو«ةرامعلايفقفنلا
دنعرارفلللمعتسيو«؛نوصحلاوعالقلالثمةنيصحلاةيركسعلاينابملاناردج

.نصحللودعلاةمهادم

:رداصملا

.98/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

۰

رّطس

ريفستلا

رئازجلا/بازمةيعامتجاوةيوبرتمظنةراضح)
ةيلامشلاندملايفنيلماعلانييبازملانمفرحتينمدضيئاقوءارجإ

.(لتلا)رئازجلل
دعب«بازمىلإفرحتنملاريفستيفةمكاحلاةطلسلابناعتسيامةداعو

.ةنيدملاكلتبنييبازملاةعامجلحخدت

هداعبإو«ترفلاحالصلدعاسميعامتجاوجداجيإوهريفستلانمضرغلاو

.داسفلانطاومنع

:رداصملا

.530/2-531«(رئازحجلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةيضابإلا:ىيييلعرمعم.

۰

رصس

رفسلا
(سيیاقم.ةالصءهقف)

.عوجرلاةينبهةايحلاضارغأنمضرغلهتماقإلحمنمناسنالاجورخ:ةغلرفسلا
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.ةيعرشلارصقلاةفاسمعطقدصقىلعهنطونمفلكملاجورخ:اًحالطصاو

نمجرخقيبلانأيورال«ناخسرفةّيضابإلادنعرصقلاةفاسمو

ىلصءناخسرفةنيدملانيبوهنيبوءةفيلحلايذبناكيحةكموحنةنيدملا

بسحتو.بابلافثيدححصأوهرمعميجييلعلاقو.*نيتعکرنيتعكر

.رصقلاةفاسمزواجييحرفاسملارصقيالو«نارمعلاةياُهنمةفاسللا

؛مئاصللرطفلازيجيوءةّيضابإلادنعةالصلارصقبحجويهنأرفسلامكح

نإو؛ميقمفلخالإاًعبرأرفاسملايلصينأزوجيالف«ءةعيزعمهدنعرصقلاف

.داعأىلص

نألمميتلاهلزوجيالهنأالإرصقلاهيلعبجوةيصعمرفسيفناكنمو

.ةعيزعالةصخرفمئاصللرطفلاونيتالصلانيبعمجلاامأ.ةصخرمميتلا

تلاطولو«رفسلاةينىلعهبحاصمادامارمتسمرفسلامكحلظيو
كلذنيطوتيونيوأهنطوىلإبوؤييح«نينسددعهنطوجراخهتماقإ

.هيلإرفاسيذلادلبلا

هراجتباوجرخنإ»:لاقذإديزنبرباجمامإلانعيوُراموهو

.«اورصقاوعجراوصلختىماوونو«نينسلانمرشعلاوسمخلانوميقيف

ديرياليلإانئمطمناكودلبيفلمعيناكنمنأيليلخلادمحأىريو

مامتإهيلعءاليلقالإهسأرطقسمىلإبهذيالوةحاحلالإهنعلاقتنالا

«لوألاهنطوىلعايقبممادامهسأرطقسميفمامتإلاعمدلبلاكلذيفةالصلا

.«مامللاهيلعفنئمطملارقتسملائكسنكسنإ»:ةالصلاىواتفيفلاق

:رداصملا
.579/1عماحلا:ةكربنبا.

.106؛عضولا:ينوانجلا.

.85‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبيمرضحلا.
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.354/2«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.268/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.49‹مالساإلايفرفسلاماكحأ:ییيلعرمعم.

.350/1«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.220/1‹رباجمامإلاهقف:ىیيشوكب.

‹480/1ءاهرصقونيرفاسلملاةالصبابءاهرصقونيرفاسملاةالصباتك:ملسم“.

.307/1‹رصعلاةالصتقوباب«دئاوزلاعمجب:يمثيلا.690مقر

۾«2

نمس

ةينيصلانفسلا
(نامُعءةراجتةيرحبةحالمةراضح)

ةينيصلانفسلا/نيص:رظني

هيفسلا

(تالماعمءهقْف)

اليذلاهلقعىلعبولغملاوهاًحالطصاوءلقعلافيفخةغلهيفسلا
عبتيوعرشلافالخبلمعييذلاهيفسلابداريدقوءلالايففرصتلانسحب
.هلقعىلعهاوهةبلغل«ىوهحلا

‹روهمحجاوةّيضابإلادنعهيلعرجحللببسهفسلانعئشانلافارسإلاو
.هفسلاببسيفلكملاىلعرجحلانوريالنيذلاةيفنحللافالخ

لاقتلاظفرلدیاحهيتسىعادرمکاادقو
لمينأعطسالاًفيعتضوَهيسقحاهيلعيذلاناكناف»::ىلاعت
.(282:ةرقبلاةروس)لعابلَوللملف
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غولبلادعبمأغولبلالبقكلذناكءاوس«لقعلافعضبةيالولاهذهبحت

.عايضلانمهلامظفحدارملانألةدوجومةلعلاتمادام«لاملاميتيلاضبقو

.ءارشالوعيبيفلماعيالنكللاملاقوقحهيلعبحتهيلعروجحلاو
هذحخأزاوجوةبراضمهيفسلانملاماذخأزاوجشيفطابطقلاىريو

.هندبىلعالهلاميفهفرصتىلعرجحلانألًالماعضارقلل

:رداصملا

.250/2؛عماحلا:ةكربنبا۰

.673/13؛343‹342/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.268/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

طقس

يصاعملاطاقسإ

(مالكلاملعءةديقع)
يصاعملاطاقسإ/يصع:رظني

e

يمس

ةيقاسلامرح

(يرمظن؛نارمعةراضح)

ةيقاسلاميرح/مرح:رظني

e

يمس

ةيقاسلا

(نامُعيرمظن؛ةراضح)

:اهنم«نامعبجالفألاماظنيفةديدععاونأىلعيهو؛ةينبمةيئامةانق
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.ةيوناثقاوساهنععرفتتءجلفللةسيئرلاةيقاسلايهو:ةدئاقلاةيقاسلا1

اهُنوكنعرظنلاضغبءجلفلاءاماهيفليسيةانق:ةزئاحلاةيقاسلا-2

.ةيعرفمأةسيئر

ةيفرعماكحأالوءاهمدرمتيىلاةيقاسلايهو:ةمومدملاةيقاسلا3

.اہبةقلعتم

.ةفوشكمنوكتاليلاةاطغملاةيقاسلايهو:ةفوقسلملاةيقاسلا4

:رداصملا

.89‹68/17؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

يمس

يقاسلاقيرط
(نامُع؛يرمظن‹لارمع‹ةراضح)

يقاسلاقيرط/قرط:رظني

يضس

ةاقاسملا

(ةعارزءهقف)

اهتلغنوكتوءةيانعوايقساهمدخينلهرجشلجرلاعفدينأةاقاسملا
.قافتالابسحامهنيب

نمءانثتساءلوقبلاالإلخنلاوراجشألاعيمجيفاهزاوجةّيضابالاىري
يذلاةفينحيبألافالخء؛قلخيملامعيبوةلوهجلاةراجإلاامه«نيمولعمنيلصأ
.بنعلاولخنلابديدحجلاهبهذميفاهرصحيذلايعفاشلاوءاهعنعب
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:رداصملا

۰.66/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.105110‹16‹12قاقاسملا:حلفأيليلخلا.

تکس

يوكسلاعامجإلا

رکس

ركسلا

(تايانج,هقفر

.لقعلاليزتةوشنركسلا

ىلعنکل«ضابقتاوبرطبديقريغنمءاقلطملقعلارْيغتوه»:يملاسلالاق

ىلعدرلااذهبدیریو.ركسباسيلامهفإفءهتعلاونوناوحنجريل‹«ةفآلاهجوريغ

.طقفدقرموهامنإو؛ركسع.سيلهنألءامارحسيلناخدلانإلاقنم

.ادمعركسملوانتبمتاذإمارحركسلاو
‹ةداعلايفركسمريغبارشوأماعطبنوكيدقركسلانأشيفطابطقلاىريو

.هلوانتهيلعمرحهبهركسوهلالتعاناسنإلاملعاذإف«لوانتمسفنييةلعللب

لبءهلقعنادقفاوربتعيملو«ناركسلاقالطعوقوىلإةًّيضابإلابهذ

راتخاو.هلقعلاوزيفهرایتخابببستهنألهيلعاديدشتهقالطموزلبهولماع

زييمتهعميذلاناركسلانإ:لاقو«ناركسلالاوحأنيبزييمتلاةكربنبا

ناركسلاامأ‹زييمتلانمهدنعال«هدصقبهلعفياملقعيهنأل‹؛قالطلاهمزلي
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ريغالوقالطهنمعقيال«قيرطلاةعراقيفىقلملانونجلاكوهفزيمملاريغ

.يليلخلادمحأكلذىلإلامو.ركسلابهلقعلاوزلودصقلامادعنال

الوةينىلإجاتحتةدابعلانمبرضاهنألحصتالفناركسلاةاكذامأ

.هؤارشوهعيبحصي
.ةدلجنينامثترجلابراشلادحيو

:رداصملا

.180‹179/2‹عماحجلا:ةكربنبا.

؛451/7؛318/5365؛154/1351/4488-155‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.408/14؛18226158/13

.269«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.292/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

گككس

ةيكاكسلا

(يبرغم؛قرفءةراضح)
نرقلانيبامشاعيذلايقاوللاكاكسلاهللادبعىلإبسنتةقرف

نموةرورضلابنيدلانممولعملااهيففلاخةيهقفلئاسمبت.م9/ه4و3
:لئاسملانمهيلإبسنيامرهشأ

.سايقلاوعامجإلاوةّنسلاراكنإ

.ةعيرشللديحولاردصملاوهنآرقلانأمعزلا
ةنسلادرنمنألمريفكتوهتئطختبيفوسلامهنموةيضابإلامكحدقو
.كرشأليزتتلادرنمو«ليتتلاڌرنمک

دقو«سنوتبونجيفةرارطنقمهعقومزواجتيمل«هتاولةليبقنمهعابتأو
اذهءانثتسابنأشيأةقرفلاهذلنكيملو.م11/ه5نرقلايثامامتاوفتحخا
.ريصقتقويفاهيلعىضقواًمامتاهشمهيذلايعرشلافارحنالا
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:رداصملا

.192ءَةمْئألارابخأوةريسلا:يالجراولاءايركزوبأ.

.300ء«قرفلافةلاسر:يفوسلا.

.119‹118/1‹خياشملاتاقبط:ْييجردلا.

.70ەةزكرمةساردةّيضابإلا.316-317هةّيمالسإلاقرفلانييةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.87ةّيضابإلانعتاسارد.ورمعيمانلا.

.104ءةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.248249ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

نکس

نيكسلملا

(ةاكزقف

.ةاكزلامحلهللابحجوأنيذلاةينامثلافانصألانمنيكسللا

وأنوكسلانمنيكسللا:اولاقفنيكسمللءاهقفلافيراعتتددعتدقو

يكسمواط::یلاعتهلوقبابنمایشكليالنموهوعوضا ةَبَرْثماذاًنيكْسم

:ىلاعتهلوقلهیفکيالنکللامىلعردقنموه:اولاقو.(16:دلبلاةروس)

.(79:فهكلاةروس)«رْحَبلايفنولَمْعينيكاسمتئاکفةّنيفَسلاامال

نمهلءيشاليذلاجاتحلاوه:اولاقفريقفللةمباشمفیراعتاودروأدقو

.يفکيالوءيشهلوأةفرحالولام

:ةثالثلاوقأشيفطابطقلادروأنيكسللابريقفلاةقالعيو
.ديزنبرباجمامإلانعيورموهونيكسملانمًالاحدشأريقفلانإ-

.ريقفلانملاحدشأنيكسملانإ-

.دحاوێعمع.امحنإ-
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يفريقفلاديقهنكلءدحاوعمينيكسلاوريقفلايمرضحلالعجامك
اجايتحادشأنيكسلملانأركذوءافاحلإسانلالأسياليذلاهنأبرخآعضوم

.ريقفلانم
:لاصحخثالثةقدصلانمنيكسلملاوريقفلاهبقحتسييذلاو»:لاقو

هلميفنوكيالنأثلاثلاوارحنوكينأيناثلاوءاملسمنوكينأاهدحأ

.«امهردنوسم:لیقوءاينغهبنوکیلامانمباصنةميق

لضفيالايدهيلعنأالإةاكزلاباصنكلمنمنيكسملادحيفلخديو
لايعاذنوكيوأ«سلفمىلعهلامنوكيوأءةاكزلاهلئميفبحبامهنع

.ةنسهباصنهيفكيالثيحب

:رداصملا

.218/3-220‹لينلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.111-113‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

.233-231(5ط)‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.297/1«ىواتفلادمحأيليلخلا.

.251/1باجمامإلاهقف:ىيبشوكب.

سلس

سلسلا

(تاراهطءهقف)
.لاسرتسالاوةنويللا:ةغلسلسلا

الفحيرواطئاغوأيموأيدموأيدووألوبلهاست:احالطصاو

الهنأهمكحوءهبحاصلةراهطلايفصخرلاضعبحيبيضرموهو

اذإف«ةالصلكلۇضوتلانمدبالف«تقولالوخدلبقهنمةراهطلازو
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هؤوضوضقتنيالوتقولاجرخييحلفنوةضيرفنمءاشامىلصًاضوت

.ىرخأةلعبالإ

ًاضوتيوجنتسيملنإمميتلاهيلعسلسلانأشيفطابطقلاحجرو

.لعفءاشتحالاهنكمأنإليقو‹لستغيو

رئاسوءاجنتساللمميتنمدبالهنأيدنعيذلا»:لينلاحرشيفلاق

هنأل...لاستغاللمميتمثءوضوللمميتمثالسغالدجيالىلاتاساجنلا

.«سجنلادوجوعمءوضولاحصيال

:ناويدلايفءاجكلذيففالتخاىلعءاحصألابسلسلاةالصزوحبالو

نوديعيمُفإفءاحصألابليلعلاىلصنإوميسدقتلابليلعلانمىلوأحيحصلاو»

مهنمو«هتلزنميفناكنعيالإليلعلايلصيالو«صخرينممهنموممتالص

.«مهفلاخوأةلعلايفمهقفاوَنيليلعلابليلعلايلصياللوقينم

الإوءعيبلادنعهركذبجيىامإلاوديبعلابويعنمدعيسلسلاناكو

.يرتشملاىلعاسيلدتناک

:رداصملا

.5/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.427/8؛360/1367369375؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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شغربناطلسلافرص

(اينارتت/رابجحنزنامتاکوکسمةراضح)

ةيشغربلاةسيبلا/سيب:رظني

حباطلسلاقيرطلا
(نامُع؛فارمعةراضح)

يناطلسلاقيرطلا/قرط:رظني

ياطلسلايردلابكوكلاماسو
(اینازت/رابجنز؛تایمستءةيسايسمظن؛ةراضح)

يياطلسلايردلابكوكلاماسو/مسو:رظني
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فلسلا

(عويب؛هقف)

.هكيدقتءيشلافيلستو«برعلامالكيفضرقلاوهفلسلا

يففوصومعيبىلعقلطيامك«ضرقلاىلعفلسلاقلطيءاهقفلادنعو
.ملسلاعيبكلذكىمسياموهو؛لجعمدقنبلجؤمةمذلا

ىلإهعيدقتو«سلحاىلإلاماسأرميسقتفلسلاذإ؛ملسلانممعأفلسلاو
.طقفهلملسملاديىلإهعيدقتملسلاوهلملسملادي

فلسانَم»:هلالوُسَرلاق:لاقسابعنباثيدحهزاوجليلدو

.*مولعلَاىلإموُعَمنزووموُلعَمليکيفُفلْسِيلف

وأضورعلابهزاوجىرينملافالخادقننمثلانوکيناهطورشنمو

؛لطابوهونيدلابنيدلاعيبنمناكالإو«سلجلايفهضبقمتينأوعفان

سنجنمنمثلاونمثلانوكيالنأوءةلاوحلاوةلامحلاهيفزوجتالكلذل

.ابرلابابنمهنأل؛دحاو

شيفطابطقلانكل«مايأةثالثبهذملايفهلقأو«؛لجألاديدحتنمدبالو

هنأل؛لقُأوأنيمويوأمويلولوهزاوجيدنعيذلاو»:لينلاحرشيفلاق

ةحصححرامك.«ريثكلاوليلقلالمشيلحألاومولعملجأىلإ:لاق

نييعتمدعو«دوهشالبملسلا بوحجویرینملافالخ«نويدلارئاسلثمهناكمنيعت

.بهذملاءاملعنمكلذ

لقاميفزوجيهنأالإءلاومألانمهتافصطبضنكمبالاميفملسلاحصيال

.جرحللاعفر؛هتوافت

نعهحجورخ؛الطابناكلجألاوأنيضوعلادحأىفةلاهحلاتلحخداذإو
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ةنسلاتزاجأامف«نالطبلاميبلااذهلصأنألوٌييبلااهعضويلادويقلا

:رداصملا

.383/2؛330/2عماحلا:ةكربنيا.

.665‹650‹638‹636‹633‹69‹67‹11/8‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

ءرمتلاوماعطلايففلسلايفءاجامبابفلالوسرنععويبلاباتك«يذمرتلا*.

‹781/2مولعمليكيفملسلابابملسلاباتك:يراخبلا.1]13]مقر3

.1604مقر‹1226/3‹ملسلابابقاقاسملاباتك:ملسم.2124مقر

نيدلاكلاسم

(ةيعرشةسايسةراضح‹ةديقع)

.قيرطلا:ةغلوهو؛كلسمعمجكلاسللا

عاضوأبسحءةّيعرشلاماكحألاذافنإىلإاملّصوتييلاقرطلاهبداریو
اهادقو.مهدنعةمامإلالاكشأدسيهوءافعضوةَوقنيملسملاةعامج

ةرجمحلالبقيلوسرلاةريسباهلاوڵدتساوءةمامإلاكلاسم:نيثدحملاضعب
.اهدعبو

.نامعيفةبراعيلاةمامإو«برغملايفةّيمتسرلاةمامإلالاحك:روهظلا-]
.ىبسارلابهونبهللادبعلاحك:عافدلا-

.فوعنبراتخملاةزمحيبأوريدحنبسدارملالبيبألاحك:ءارشلا3
.ملسمةديبعيبأو«ديزنيبرباجمامإلالاحك:نامتكلا4
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نمهنأل؛ةديقعلاثحابمنمضةّيضابإلادنعنيدلاكلاسمماكحأدرتو

ماكحألاكلذلاعبتاوطبضف«ضرألاهجوىلعلدعلاةماقإةديقعبجاولا

.كلسملكيفعمتجملارّيستىلاتافقيبطتلاو

.يرجمجلاسماخلانرقلالالخرهظنيدلاكلاسمحلطصمنأودييو

اهدهشيلالاوحألاعيمجقرغتستملكلاسملاهذهنأةظحالملابريدحجلاو

.ابرغمواقرشمهخيراتربعيضابإلاعمتجلا

:رداصملا

.290؛ججحلاولئالدلا:يمرضحلا.

.22ريسلاباتك:عيبرلاوبأينازملا.

.78‹61مئلرابخأوةريسلا:يالجراولاِءايرکزوب.

.85/10فنصلا:دمحأيدنكلا.

.54-50‹كيحوتلاةمّدَقم:ميمجنبورمع.

.364/2‹خياشملاتاقبط:ييجرالا.

054‹50كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.54‹50‹كيحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

0.195كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشیفطا.

.93/1-96«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىجييلعرمعم.

.295ءةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.23ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

175.٠‹149هةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

218.٠ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.249-248/1ةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.89-90‹يعصللاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.99-7ء‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

0.130-1؛مهرودوةبارعلا:ڂحلاصيوامسا.
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ملس

(مالكلاملع‹ةديقع)

مالسإلاناكرأ/نكر:رظني

ملس

نيملسملاىراسأ/رسأ:رظني

ملس

مالستسالا

(قالخأ.ةديقع)

‹؛هتقفلاخممدعوهعاينابمازتلالاو«ىلاعتهللارمألعوضخلاودايقنالاوه
.هيلعضارتعالاكرتو«هردقباضرلاو

ءةفبرألامالسإلاناكرأنمضميمُجنباهفنصءدابعلاىلعضرفوهو
.ضيوفتلاو«لكوتلاوءاضرلاومالستسالا:يهو

:رداصملا

.36‹ديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.

.330/1‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.36ءكيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

149٠-151ديحوتلاةديقعحرش.139‹138/17؛لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.153«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.131/1تاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.244ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.
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مالسإلا
(هقفلالوصأ‹ريسفتمالكلاملعءةديقع)

تلاقإ:ىلاعتهلوقل؛دانعلاكرتو«ناعذإلاوتايقنالا:ةغلمالسإلا

.14:تارجحلاةروس)هاَملسَأاولوقنكلواوُنموُتمللقانماءبارلا
.ناكرألابلمعلاو«ناسللابرارقإلاو«نانابقيدصتلاوه:احالطصاو

هللاةفرعمكهلهجعسيالاعبخسارلاٌيِلقلاداقتعالاوهقيدصتلاف

.هلسروهبتکوهتکئالمو

.ماكحألاتبثتهبو«ديحوتلاةلمحجبقطنلاوهناسللابرارقأإلاو

دنعفوقولاو«تامّرحلابانتجاو«ضئارفلابنايتإلاوهناكرألابلمعلاو

.ةيالولاونامبإلاتبثيهبو«تاهبشلا

.ديحوتلاوءةلملاوءةعيرشلاو‹نيدلا:هبداريومالسإلاقلطيو

امهفءةرمثلاثيحنمحالطصالايفناقفَّيوةغلنامبإلانعمالسإلافلتخيو
بجاولاكلذناكأءاوسءاقلطمبجاولابنايتإلا:وهدحاوءيشىلعناقدصي

لمعامهعمناكوأ‹ناسللابلوقعمنانجاباقيدصتمطقفناسللاباقيدصت

َنموُمْلانماهيفناکنماراق:لاعتهلوقامهفدارتىلعلديو.هنايتإمزال

٠(36-35:تايراذلاةروس)هَنملْسُمْلاسصتیبرغاهيادوامف

:هناكرأف:ناكرأودعاوقىلإمالسإلاميسقتةّيضابإلادنعدرودقو

«لصعلاومسلعلا:هدعاوقو.شيوقتلوءلُكوتاوءاضرلاومالستسالا
.عرولاوةينلاو

يفعيمُجنبامثتواناعمتناكميسقتلااذهلةقّنوملاىلوألاتايادبلاو

.ةييرعلاىلإةّيربربلانمديحوتلاةديقعلهتمجرت
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:رداصملا

.110/1-111‹(خم)ريس:ةّيضابإلاءاملع.

.19/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.69-68‹34‹8/3ىايضلا:يتوعلا.

.468‹(خم)‹تالاۇسلا:يقوسلا.

.47‹46/2فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.287/1-289‹(ىسومجاحلا.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحلا.

.22ءكيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

0.247«رونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.195/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.338‹337/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.154/1ءناعيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

۰.6/2ءلينلاحرش.23/1؛عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.330‹329ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.135/1تاقتعالاتاًّمهمحرشيفداشرإلا.5مالسالاناكرأعماج:فيسيصورخلا.
.394ةفصاقلانيهاربلا:لاصيلعل.

93«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.10‹قافنلاةرهاظ:ورمعيمانلا.

.234‹66َةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج.

.218‹رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.401‹400ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

ملس

مالساإلاةضيب/ضيب:رظني
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ميلستلا

(ةّيعرشةسايس‹ةديقع)

نملدقعلاولحلالهأرايتخابنوكيوءةمامإلاتوبثقرطنمميلستلا

‹هتمامإهبحصتو‹ماماللدقعلاماقماذهموقيو.ةيعرلااًضربوءامامإهنوبصنيي

:رداصملا

.97/10-99؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.31ءةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

ملس
ميلستلا

(ةالصقف

.ةالصلانمجورخلل"مكيلعمالسلا":يلصملالوقوهميلستلا

‹"مكيلعمالسلا:اهتغيصيفتاياورلاتفلتخادقو.ةبجاوةنسميلستلاو

هقطنيلهو«ناتميلستمُأةميلستيهلهو**للةمحرومكيلعمالسلاوُ

ا

۱.هلامشوهنينعمُأههجوءاقلت

مثهنيىلعههجوبحفصينأوهوةدحاوفميلستلااًمُأ»:ةكربنبالاق

يلصللالعففيكو...هللاةمحرومكيلعمالّسلا:لوقيوهراسيىلعحفصي

.«ةالصلانمجرخدقف

:لوقي:ليقوءالامشوانيميدحاومالسبحفصي»:شيفطابطقلالاقو

دوعسسمنياورامعلعفياذكوءالامشمكيلعمالسلاوءانيبمكيلعمالسلا
وهوهبلمعلاو***هللالوسرنعو«نامثعنعةياوروهومامضو

.«ەوركموهولوألابذحخألازوجيوحيحصلا

- 493 -



نيسلافرح

:لينلاحرشيفشيفطابطقلالاقميلستريغباهنمجرخنإةالصلاحصتالو

:وهواهرخآىلإتايحتلاارقنملالإةالصلاحصتالهنأيدنعهجولاو»

ولوةالصلاداعأملسينألبقًاطخوأادمعادسفملعفنإفملسو«"هلوسرو"

اهلو...»:هَيهلوقلميلستلابةالصلانملحيامنإهنألةرورضهلعف

.«مارحإيالإانايسنالوادمعةالصلالخدتالامك****لْسَلا

تدسفرذعریغبمیلستالبهتالصنمجرخنمهنأناویدلايفرکنکل

.هوركمفدهشتلاماذإالإهتالص

:رداصملا

.495/1؛عماجلا:ةكربنبا.

.203‹202‹191/2-192‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

ليمُيههُحَوءاَقلتةَدحاَوَةَميلسُىقةالّصلايفملَسُيناكاهللالوُسَرنأ»ةّشئاَعنع.

296.۱مقر91/2ءاضيأهنمبابةالصلاباتك:يذمرتلا.«ايَشَنَمْيألاقشلاىلإ

ْمكْيَلَعمالاهراسْنَعَوهمينعمسناكهنا»ايلانعهلادبعنع

هَدَحُضاَيواًُهاَهنمدَضاىّريىحللاةَمْحَرَوْمُكيلَعالسلاهللاةَمْحَرَو
.1324مقر3‹لامشلاىلعمالسلافيكبابءوهسلاباتك:يئاسنلا«اَتُهاَحنم

.3044مقر‹265/1‹نيتميلستةالصلايفملسيناكنمءةبيشيبأنبافنصم***

ءةالصلاءادتبابابءايوجووةالصلاباتك«حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا۳

حاتفمنأءاجامبابفلالوسرنعةراهطلاباتك:يذمرتلاننس.220مقر5/1
.3مقر‹8/1روهطلاةالصلا

ملس

نيملسملاةعامج

(بهاذمةراضح)

نيملسملاةعامج/عمج:رظني
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مالسلا

.راكذأمالكلاملع‹؛ةديقع)

:اهنمةداعتمتالالدللمعتساحلطصممالسلا

زجعلاوصئاقنلانمهتمالسعمي؛تاذةفصوهوىلاعتهللامسا-1

مدعو«روخلامدعنعم؛لعفةفصوهو.قلخلابهبّشلاوةجاحلاوتافآلاو

.هباذعنمنمؤللانمأو؛عيطملابیذعت

ةطساوباهايإهعمسينأبهلوسرىلعهتبحتوئايلوألىلاعتهللابت-2

.يحولاةطساولثم

ءحبصلاةالصدعبنآرقيرئازجلاةيضابإىدلنيروهشمنْيَدْرولمسا-3

ريغّصلامالسلابامهنعربعيءامهريغوةّيسلاونآرقلاماراكذأنانمضتي

.يبرحلاديعسيّمعىلإيناثلابسنيو«ريبكلامالّسلاو

:رداصملا

.20-21«بتكةّنسعومحب:نيفلؤمةَدع.

.و2/1‹(خم)ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.52-53‹نێسحلاهللاءامسأحرشيفىسألارخذلا:بطقلاشيفطا.

018«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.8«بازميبخیرات:فسويديعسجاحلا.

ملس

نيملسلاخيش

(تامغع؛تایمست؛ةراضح)

نيملسملاخيش/خيش:رظني
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مالسالادعاوق

(مالكلاملع‹ةديقع)

مالسالادعاوق/دعق:رظني

ملس

نوملسلملا

(ةراضحمالكلاملعةديقع)

ةدعىلإفرصتتاهّنإفةّيضابالارداصملايف"نوملسملا"ةظفلتقلطأاذإ

.نئارقلاوقايسلابسحناعم

الخناكولويدمحماندّبسةلعيرقملكىلعقلطيماع:لّوألاعلل
ةلباقميفاًماعاًيفرعالامعتساءاملسمىّمسيفءةيلمعلاضئارفلاضعبب
.ةيالولاالإ؛نيملسملاماكحأهيلعبّنرتتو؛كرشللا

لهأوأءةماقتسالالهأوأ‹نيملسملاةعامجوأ«نوملسملا:يناثلاعملا

لباقميفمهعابتأىلعةّيضابإلااهقلطأتايمستاهلكحلالهأوأةوعدلا
ىلإباستنالايفمهنمةبغرلوألاردصلايففالتخالاعقواًمَلمهيفلاخم
يفةّيضابالاةيمستلاركذدحنالاذل؛ةفئاطوأصخشىلإال؛عماجلامالسإلا
.يرجملاثلاثلاترقلانمريخألاعبرلايفلإةيقرشملاوةّيبرغملارداصللا

ىلاةقياضللاوةعباتلانماًرارتحاناكةيمستلاببسنأضعبلاىريو
.نييسابعلاونييومألالبقنماهاوضّرعت

نولوقيمهف«مالسإلاةرئادنممهريغجارخإكلذبمهتيمستييعتالو
‹مهيلعومهفلخةالّصلاكمهيفلاخىلعنيملسملاماكحأءارجإبوحوب
.مهعمشياعتلاوجوازتلاو
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ةيضابألارداصملايفةرثكب"نوملسملا"حلطصلملااذهلامعتساعاشدقو

بهذلملاعابتأحبصأامل«نمزلارورمعمائيشفائيشىشالتيذخأمثلوألا

نمرخاوأنمسداسلانرقلاوفلؤمربتعيوءةيضابإلابمهتيمستنوغيستسي

ءةلداعلاةمامإلابنوكّسمتللاهبداريئسایسلولدموذ:ثلاثلاعملا

ءروجلاةّعألباقميف«ركنملانعةيهانلا«فورعملابةرمآلافلاعرشلةع

:رداصملا

.349‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

1.٠‹(خم)‹حلفأدمحممامإلاةلاسر:حلفأنبدمحم.

139ء112‹(يتاسارخلاىسيعنباةلاسر)مالسإلاءدب:مالسنبا٠

.157/1ةماقتسالا:يمدكلا.

061ءَةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

0113/2‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.و4‹(خم)ريس:يبوعلا.

.141‹2/119‹(خم)ريس:ينايسولا.

.244‹241/2‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.114‹شماه112/1‹نايعألاةفحت.9-230ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

12.٠ءةّيخيراتلالوصألا:تافيلخ.

31ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.269‹268/1‹خيراتلاربعنامُع:ملاسيبايسلا.
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مظعألاهللامسا

(راكذأثيدحمالكلاملعةديقع)

"هللا"ةلالحلاظفلوه*هللالوسرثيدحيفروكذملامظعألاهللامسا

ءامسألاعيمجلبقهبادبيهّنأل؛ةّيضابإلاروهمجوءكيزنبرياجمامإلادنع
مسا:لیقو."«ماركإلاولالحلاوذ»:بيبحنبعيبرلادنعوهو.ىرخألا

.«ماركإلاولالحلااذايمويقاييحاي»:مظعألاهللا
:رداصملا

.133/5عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.124/2؛305‹33/1ىايضلا:يبوعلا.

.47كيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.377/2‹حيحصلاعماحلاحرش:نيدلارونيلاسلا.

.283-281ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:یفطصموسیردانیا.
َُمْحّرلاوُهالإهَلالٌدحاَوكهلونيتيالاناهيففْمظْعألادهللاُمُسا»:يذمرتلا*

اذه:ىَسيعوبالاقمويالاوهلإلِالهللا1:َناَرْمعلآةَحتافَوميحرلا

يلانعتاوعدلاعماجيفءاجامباب«تاوعدلاباتک..«حيحصنسحثیدُح

.3478مقر517/5ك

للَحْلااذااوظلا»:لاقيلانعةّشئاَعنع‹؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا

.498مقر0135/2تليضفوءاَعَدلابدأيف[22]بابراكذألاباک«مارکدلاو

امس

ىنسحلاهللاءامسأ

(راكذأريسفتمالكلاملعءةديقع)
هركذاوس؛انيعوأىّنعمريغنعءيشلاهبزيكامهنأبمسالافرعي

.هركذيملوأيّمسللا
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ىلعةلالدنمهيفا؛ةيضابإلادنعحجارلاىلعٌومسلانمٌقتشممسالاو
.ةمسلانمقاقتشالابنولوقيفراكنلاامُأ.ءامسألامدقوةعفرلا

تاذلاىلعةلادلاظافلألاةّيضابإلادنعيهو«نئسحلاءامسألاىلاعتهللو

.قتشمريغماقتشممسالاناكأءاوسءامقافصوةّلعلا

ءامسألاف«قرفىلاعتهتاذنيبواهنيبسيلف«ىمسملاةلزنمءامسألالرو

بّرتيتاذلالبءامبةدحّممالواهيلعادئازائيشتسيل«تاذلانيعيه

ءاظفلالعمىّمسملايهاذهبءامسألاو.اعمةفصوتاذنعبنرتياماهنع

.هبقوطنملاظفللايفالإتاذلاومسالانيبقرفالو

يألادلاهبديرأاذإو‹ىمسملانيعوهفلولدملامسالابديرأاذإف

مدقلارابتعاثيحنمهمدعورياغتلااذهًاشنيو؛ىمسللاريغوهف ظفللا

ملذِإءاهظفلرابتعابةثداحةقولخمءامسألانأةّيضابإلاىرياذغلو؛ثودحلاو

اهيتاعمرابتعابو.كلذلكىلاعتهللاقلخفاهبنوقطانلاالوظافلألانكت

اذهبءامسألاو«لزألاذنمابفصّمىلاعتهللانأل؛ةقولخمريغةميلقيهف

.لبقتسمالولاحالو«قباسنامزىلعرصتقتالءَ
:یلاعتلاقامكاهبءاعدلاانلعرش‹نێسحلاءامسألاهللنأملعتنأانبسحو

ءآَمُسلاهلو ةروس)امسيفنوُدحْلنيذلااوُرذَواهبهوغداف'سخاءاَمُس

لإهَلاليذلاهللاوهل:ىلاعتهلوقيفءامسألاضعبتركذدقو0:فارعألا

مَعهلانحسكَمَاراحلرَانصْيَهمامومُالسلاسوُدَقْلاكلماوُه
a م

يفاّمأحّبسيىسحلاءاَمْسلالأروصُملائرابلاقلاعهلاوهَنوُكِرشُ

.(2324:رشحلاةروس)ْميكَحْلايع3ضْرالاوتاّواَمَسلا
::رداصملا

.2124‹13‹نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزحخوبأ.

.و324‹(خم)‹ێسحلاهللاءامسأريسفتفباب:دمحأيحاّمشلا.
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.و90‹(خم)‹ةثكانلاىلعٌدرلا:حتفنبسورمع.

.64‹(خم)ىانعشلابأتاباوج:دیزنبرباج.

.54/2؛عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.364/1ىايضلا:يبوعلا.

.388‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.74‹تالاهحلاحرش.108/2ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.ظ106‹و104‹و92‹و91/1‹(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.34‹قئاقحلا:يداربلا.

111٠كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.111112‹56(يبصللاةمتتب)تانايدلانتمىلعةيشاح:هللادبعيشكيودسلا.

.87-88‹تاموظنملائلآللا:ورمعيقالتلا.

.211«نيروغبتلوصأىلعةيشاح:فسوييبعصللا.

.122‹118‹56«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.154/1«‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.159/10؛149/4ءةعيرشلاسوماق:ليمجحيدعسلا.

.215/1ءناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.19‹3؛نێسحلاهللاءامسأحرشيفىسألارخذلا:بطقلاشيفطا.

.6«نايبلاضور.179‹177‹5-6ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.33/1«ىواتف:ميهاربإضويب.

.29ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.213/1214215217223224‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.113-115‹شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.280-277ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

ىمسللا

(مالكلاملع)
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ء.4۱2ّ

.قلاخوأملاع:وحن«هسفنلهقحتسااملكوهىلاعتهللاٌقحيفىمسلملاو

.هريغسيلوةّيضابإلادنعىمسملانيعوهمسالاو
:رداصملا

.35‹قئاقحلا:يداربلا.

.149/4ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.214/1-219«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.83-85‹يبصملاةيشاحقيقحتوةسارد:نياهيشلاومح.

.207-209ملاعملاهباتكوييمثلا:رمعميكحلآ.

مس

نويحمسلا

(يبرغمقرفءةراضح)
نبىلعألادبعباطخلايبانبحمسلاةسوفنلبجيىلاوجهنم.نومزتلملا

اولبقنيذلاةيبهولاةّيضابإلانممهو(م9/ه3ق)ميلايرفاعملاحمسلا

ءاليتسااوضفرو‹(م819-793/ه204-7مكح)باهولادبعةمامإ

ةسوفنلبجةيالوىلع(ةيفلخلا)هعبتنموباطلايبأنبحمسلانبفلخ

.ترهيتةمصاعلابمامالانمنذإنودهدلاوةافودعب

لبءطقفمامإلانذإنودةسوفنةيالوىلعءاليتسالابفلحفتكيملو

.نييمتسرلاةمامإلةيزاومةمامإنالعإلةيالولابلالقتسالابلطيحار

:رداصملا

0140‹135مالسإلاءدب:مالسنبا.

069«نّيمتسرلاةّمئَألارابخأ:ريغصلانبا.

119٠-122هةّمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.70/1؛خياشملاتاقبط:يجردلا.

0181ريسلا:دمحأيخامشلا.
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.192/2ءةيضايرلاراهزألا:يورابلا.

.178‹177ةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.103ءةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.135‹126ءةيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاب.

.249252ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

قحمس

قاحمسلا

محللاتزواجاميهو.محللايفنوكتو؛حورحلاعاونأنمقاحمسلا

دمعلالاحييفصاصقلااهيفبحيو.هعطقالبمظعلانيبوهنيبقافسىلإ

شرألااهيفبجيو.شرألاىلإهنعلدُعلاوهطورشترفوتنإیادتبا

ريغيفتناكنِإو.هجولايفتناكاذإةرعبأةيناثوهو؛إطخلالاحيفاقلطم

.هنملقااهيفبجاولافهجولا

:رداصملا

.216/41؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.10/15‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

عمس

عمسلا

(هقفلالوصأمالكلاملعةديقع)

مس

عيمسلا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
ةّئاذلاهتافصنمو؛نئسحلاىلاعتهللاءامسأنمعيمسلا
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.تاوصألاهنعىفختاليذلا-

عيمَّسكط:ىلاعتهلوقهنموفلباقوءاعدلابيجتسمنئعک.

.(38:نارمعلآةروس)ءاعذلا

عيمجفاشكنايفةيفاكىلاعتهتاذنُيأفتاذبعیمسىلاعتهللاو

:رداصملا

.5/2ىايضلا:يبوعلا.

.235ء36‹(خم)؛تالاهحلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.

.و101/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.89‹؛تاموظنملائلاللا:ورمعيقالتلا.

.234/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.285ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا

.0-222لاعملاهباتکوييمثلا:رمعمیکحلا.

مس

۱

0

امك‹نيلصللرئاسهعمسيلهتوصعفريمامإلافلخنوكينموهعّمسللا

."ريخألا8هللالوسرضرميفهكَطركبوبألعف

ءهسمامإريغبدتقمعمسلابيدتقملانأباولاقوميمستلاةّيضابأإلامنم

ىدعتتالةصخرلاوءةصخرةظركبيلأعيمستوءةالصلايفةدايزميمستلاو

.ةيكلاملاضعبهيلإبهذاموهو.اهناكم
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:رداصملا

.68/2-69‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

باتك:يئاسنلا.413مقر‹309/1مامإلابمومأملامامتئابابةالصلاباتك:ملسم*.

.798مقر‹84/2مامإلامتأينع.مامتئالابابءةمامإلا

ماكحألاوءامسألا
(مالكلاملع‹ةديقع)

ةيعرشلاظافلألا:امبدصقُيهّنإفماكحألابةنورقمتدرواذإءامسألا

:نيفنصىلعيهو.ةّنسلاونآرقلايفنوفلكملاابفصوييلاةّيدقعلا

ملسمونمؤم:اهنمفلانيدبنيفوملاةعاطلالهأبصتخيفنص-1

.لاصو‹عئاطو«قتمو«دتهمو
:ناعوناضيأاذهورئابكلالهأبٌصتخيفنصو-2
؛قسافوملاظولاض:اهنميهلكرئابکلالهاىلعقلطيعونس

.رفاکو«صاعو«رجافو
الهّإفكرشملاكةصوصخمةفصلهأىلعالإقلطيال:ٍناثلاعونلاو

بحاصىلعالإقلطيالهإفقفانلاكوءكرشلابحاصىلعلإقلطي
...اذكهوةقرسلابحاصىلعالإقلطيالهّنِإفقراسلاكوءقافنلا

ىلعقلطتيلاةّينيدلاءامسألانعةبّنرتملاةمزاللاراثآلايهفماكحألااًمأو

نمةءاربلاو‹يفولاةيالوكءةيويندنوكتدقماكحألاهذهو.ناسنإلا

.رجافللباقعلاو؛عيطمللباوثلابةّيورخأنوكتدقو«يصاعلا
نمماكحألاوءامسألاثحبمو.ماكحأللةعباتءامسألانأةّيضابإلاىريو

.ةيضابإلادنعنيدلالوصأ
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:رداصملا

.25؛عضولا:ييوانجلا.

.26/3«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.125-128‹81-82«تاموظنملائلآللا:ورمعيتالتلا.

.34/1«ناعبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.402ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.520/2-521‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.94-95‹يبعصملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحينياهيشلا.

.48ةريبكلا:يبيهولا.

.248«رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

نمومس

نوينمومَسل۱

لبق(م16-15/ه10-9ق)يلاوح«ةبرجةريزجبةمكاحةيضابإةرسأ

رثإهروهدتدعبةبارعلاماظنةيوقتيفريبکرودالناک.نييدولجاةرسأ

دعبم1039/ه431ةنسيجاهنصلاسيدابنبزعملااهّنشيلابورحلا

دهشتساثيح‹م915/ه529ةريزحلاىلعيناثلاولوألاىراصنلايموجه

ةخيشلملاكلذكةرسألاىلعقلطيوءةّيضابإلاءاملعنمريبكددعاهيف

.ةينمومسلا

:رداصملا

.221‹197ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.44/1«ةبرجةريزجدحجاسموعماوج:ضايرطبارملا.

.14‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوح.
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راجتس

راجنسلا
(نامُعةيرحبةحالمقةراجتةراضح)

يرحبلادشرملاةنيفساهردصتتءةيراجتلاةيرحبلانفسلالفاوقنمةلفاق

.ايدقةينامعلاةيرحبلايفلمعتساحلطصموهوءدئاققلاوهو

:رداصملا

.19«‹نامعةّيرحبخیراتنم:نسحباهش.

عيبرلادنسم

(ثيدح,هقف)

ةباحصلانماهناوربسحثيداحألاهيفعمحجتثيدحلايفباتكدنسللا

بسحوأءةباحصلاءامسأليئاجحلابيترتلابسحديناسملانيببتريون

.تارابتعالانمكلذريغوأمالسإلايفمهتقباس
؛بيترتلااذهقفودنسملايفهثيداحأبيبحنبعيبرلامامإلاعمجدقو

نرقلايفنالجراولافسويبوقعيوبأداعأمث"عيبرلادنسم"مسابفرغف

ميقرتبيملاسلامامإلاماقمثةيهقفلاتاعوضوملاقفواهتبيترتيرجحلاسماخلا
دنسمحيحصلاعماجلا":مساباتكلاىلعقلطأوءاهيلعقيلعتلاوثيداحألا

.'بيبحنبعيبرلامامإلا

اهعمجتادايزاهنمعبارلامضيىازجأةعبرأنمحيحصلاعماحلانوكتي
نبحلفأةياورو؛ليحرلانببوبحمنايفسيبأةياورنمينالجراولا
نمثلاثلاءزحلانأضعبلاىريو.ديزنبرباجمامإلاليسارمو«باهولادبع
.اضيأينالجراولاعمج
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:رداصملا

.هلک‹؛حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا.

.هلك«بيترتلاةيشاح:ةتسوبأ.

.هلكحيحصلاعماحلاحرش:نيدلارونيلاسلا.

.10‹قئاقحاهضحدتهبش:دمحمجاحابخيشلا.

.333«ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

.188-193ءةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

ةنسلا

(ٹثيدحءهقفلالوصأءهقف)

.ةعبتملاةقيرطلاوةداعلاةغللايفةنسلا

نم«نآرقلاريغ8ييبلانعردصاماهبداريلوصألالهأحالطصاييو

وأءالعفلعفيهتمأنمادحأىرينأب«هريغهلعفالريرقتوأ؛لعفوألوق

.راکنإلاىلعارداقناکٹیحكلذرکنیالوهبقثينمهنعهغلبي

ءةيقلخلاوةيقلخلا8ىلاتافصفيرعتلاففاضتثيدحلابابيو

هتنامأوارحراغيفهثنحتكءةثعبلالبقهرابخأضعبو«هيزاغموهتريسو

.ةلاسرلالبقهنمتدهعىلاةفيرشلاهقالحخأو

ةرهشلابوأرتاوتلابامإليبلابالاصتاةيفيكىلعقلطتةنسلاثحابمو
.داحالابوأ

؛بحاوالوضرفبسيلامةنسلابدصقيفماكحألاوهقفلابابيفامأ

ةالصلاننسلثم«راتبقاعيالوهلعافباثياميهيأ«بدنلااهمكحو

.اهريغوموصلاو
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بانكلايفءاجاللاقيو»:الئاقةنسلاوضرفلانيبيدنكلادمحأزيمدقو

.«رثألدعلاةمئأنعءاجالوءةنس8يبلانعءاجالوءةضيرف

عمءةنسلانماعيمجءاملعلاضعبامهذعكلذلوباشترْثألاوةنسلانيبو
لافةروُتأملاامأ.ةنتسمةنسوءةروثأمةنس:ناتنسةنسلاف»امهنيبقيرفتلا

.«ەدعباهونتسايلافةنتسملاامأو‹مالسلاهيلعيبلانعاهورثأ

هيلعبظاووأتارمةدع8يلاهلعفامةنسلانأمهضعبىأرامنيب

ملويلإدعيملوهلعفوأ«ضراعببسلتادابعلاضعبيفهنعردصامامأ

.طقفةمباشمفورظيفهنايتإحلصي‹لاحةعقاوهنوربتعيفهيلعموادهنأتبثي

.تادابعلانملفاونللةلماشةنسلامهضعبرابتعادروامك

نومدقيمهنكلوءَيلااهيلعمواديلاةيلعفلاةنسلابةّيضابإلامتهيو

ىلععيرشتلابابيفلدألوقلانأل«ضراعتلادنعةيلعفلاىلعةيلوقلاةنسلا

.تالامتحالاهيلعدرتيذلالعفلانمعابتالاومازلإلا

ةنسلاقالطمشوقكقعدبلاةلباقميفقلطتامناضيأةنسلاناعمنمو
.ةعدبلاقالطو

باتكلليوأتةنسلاو":اهيفنولوقيو«نآرقلاناعمنايبلردصمةنسلاو
."ىلاعتوكرابتهللا

ةنسلاف.ةبحتسمةنسوةبجاوةنسىلإةنسلاميسقتةيضابإلارداصملايٿدروو

ةضمضلاونيديلالسغوةيمستلالثمءاهكرتزوجيالوءةبحتسملانمدكوأةبجاولا

ال»:شيفطابظطقلالاق؛ةالصلايفتايحتلاةءارقوىوضولايفقاشنتسالاو

.«دمعالبهكرتعمةالصلاحصتاهريغودمعالبولواهكرتبةالصلاحصت

دصقاهبحصاذإزئاجريغارمأةبحتسملاةنسلاةفلاخمةيضابإلاىريو
قهللالوسربيسأتلانعضارعإلاوةفلاخللا
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:رداصملا

.269/1؛عماحلا:ةكربنبا.

.14/1ربتعملا:يمدكلا.

.50/1؛فّنصملا:دمحأيدنكلا.

.92كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيخامشلا.

.44ءكيحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

.84/1‹نيبلاطلاجهنم:يصقشلا.

.108/9ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.631‹173‹367/14.7/2؛107/1ءلينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.2/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.332‹29ء53‹17ء16ءثيغللاحتف:دمحميرهطم.

.183-228ءَةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

.158/1-159«رهوحلاراثن:ملسموبأ1340يحاورلا.

e ©

:نٽس
تاومألاننس

(ئانجءهقف)
؛نيفكتو؛لسغنمءايحألاىلعملسملاتيمللةبجاولاقوقحلايه

امنألاننستيمسوءةضورفمتابجاويهو.ةلبقللهيجوتو‹؛نفدوءةالصو

.توعبملسملکيٿةعبتم
نودحومىتومطلتحخااذإو«نيملسللاريغلتاومألاننسلعحجتال

نمنيبتنمالإ«تاومألاننسمهلكمملتلعجاوزيميملو«نوكرشمو

.ناکامفيكنفديهنإفنيكرشلملا
الرثكألالاقفهتومنمهتايحنيبتتملوأاتيمدلونإطقسلايفاوفلتحا

امأ.هنيفكتبجيملمتتملنإو‹نفديوهتقلختمتنإنفكيامنإوهيلعىلصي
.اهلکهقوقحهلفتاموايحجرخنإ
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ننسهللعحتو«تيموهوةقلخلاماتجرحخاذإهيلعىلصيضعبلالاقو
.اهلكتاومألا

:رداصملا

.55‹(خم)ريس:ينايسولا.

.645‹622/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

مهس

مهسلا

(نامُعکرمظن؛ةراضح)

ةقيقد53برّذقتو«نامُعيفجالفألاهايمعيزوتيفلمعتستةينمزةَدم

.نامعنمقطانملاضعبيفةريعشلاحلطصملفدارموهوءافصنوارنايواستو

:رداصملا

Willkinson: Aflag of Oman. .

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

.(ةلباقم):باطخيدنكلا.

اوس

ةئيسلا

(هقفريسفتمالكلاملع‹ةديقع)
:يهتالالدثالثةعيسلل

بانتجامدعوءهرمألاثتمامدعباهبىاعتهللايصعةحيبقةلصخلک1

قحيفوأدابعلاٌقحيفوأ«لاعتهللافحيفءهنعىناملعفبوأهين

.لكلاٌقحيفوأ«سفنلا

:ةينآلارومألابرفكتورئاغصلاععةعيسلا2
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.(25:ىروشلاةروس)تائيّسلانعوفعيو#:ىلاعتلاقةبوتلاب
9و

بہGoممۇس

هللاناکواشينمبدعيوءآشينملرفعي:یلاعتلاقفلاةئيشم-

.(14:حتفلاةروس)هميراًروفُع
رفكهلعناوهامرئابكاوتناف:ىلاعتهلوقلرئابكلابانتجاب-

.31:ءاسنلةروس)مكتايسمُكنَع

هنَعاهبهللارفكلإَملْسُمْلاُبيصُتةَبيصُمنماًم»:هيهلوقلةبيصملاب-

لیک
.يلوسرلاةعافشب-

تاَنسَحْلانط:ىلاعتلاق.رئابكلابانتجاطرشعم«تانسحلالعفب-

.(114:دوهةروس)تاعيسلاهڏ

اهلجألهنماربيالو«فوقولاوأةيالولاىلعهئاقبياهبحاصىلعمكحييو

.اهيلعرارصإلاهنمملعيىح

ىلعارارصإمأاكرشمأاقافنناكأءاوسءريبكلابنذلا:ئعمعبةعيسلا-3

.اهريبكواهريغصبونذلا

ىلبإل:ىلاعتهلوقل؛بتيملامراّلايفدّلخمموهفملااذهبةيسلابحاصو
اَهيفْمُمرالُباَحْصأكوفةئاكيطَحخهبتطاَحأوةقيسبسكنم

.81:ةرقبلاةروس)نوُدلاَخ

ىلعاروصقمكلذسيلورانااهّبجاصلحدةّيسلانأىلعلدتةيآلاف
ىلعلدتةئيسلاتناكولهالرانالخدياضيأةريبكلابحاصلبءكرشلا

ءاياطخلاعمتعمجاهّنكلوءاهبحاصدولخبمكحلايفةيفاكتناكلكرشلا

ضعبىريو.هدحوكرشلاسيلوةريبكلااهبدوصقللانُىلعكلذلدف

.رئابكلايهفتائيطخلااًّمأوءكرشلاٰيعتةيآلاهذهيفةيسلانأءاملعلا
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:رداصملا

۰121/1‹ريسفت:مکحمنبدوه.

.187/2‹ربتعملا:يمدكلا.

.39/54957‹عرشلانايب:دمحميدنكلا.
.70/1‹ناهربلاوليلدلا:ننالجراولا.

.ظ70/2‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.51‹قئاقحلا:يداربلا.

.124«روتنلا:زيزعلادبعييمثلا

.252/2‹نيبلاطلاجهنم:يقاتسرلا.

حرش.387/10ريسفتلاريسيت.(نامع.ط)140/2تازلانايمه:بطقلاشيفطا.

.42/17‹لينلا

.543‹يراضحلادعبلا:يريبعجلاا.

.399‹398‹«شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.304ءةّيمالكلاهؤارآويلاطيحلا:ريضحخرمعاواباب.
.5317مقر2137/5«ضرلللاةَّرافكيفءاجامباب«ىضرملاباك:يراخبلا*

ء؛نزحوأضرمنمهبيصياميفنمؤملاباوثباب«بادآلاوةلصلاوٌربلاباک:ملسم

.2572مقر192/4

اوس
ىلاعتهللادنعنمةّيسلا

هللادنعنمهذهاوُلوقيةَسَحْمُْبصنوط:ىلاعتهلوقيفةدراولاةيسلا

مَاءالؤَهلاَهللادنعملكلفدنعنمهذهاووفةهيسْمُهْصُنو

صقنكةّيلبلاوةبكنلااھداری«(8اسفلةروس)هاكيدَحنوُهقَفَينوُداکيل

.راعسألاءالغو‹رامثلا
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وُركذتيوأعجريهلعلللانمهلءالتبايهدبعلابيصتىلاةئيسلاو

.هنايصعببسبهلءازج

:رداصملا

401/1ريسفت:مکحمنبدوه.

.118/2عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.277/3-278ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

3سما

|مالكلاملعةديقع)ا

لكلاوحوأسفنقحيفوأمدابعوحقوأ

ءاكاهتناوأالالحتساىاوسلاىلعرئابكلاوأرئاغصلابكترانمءيسملاو

.كلذككرشملاهبىمسيدقو

.ىلاعتهللاىلإهتبانإوهتبوتدنعءيسملابيصاعلافصويفتنيو
:رداصملا

.67/4‹ریسفت:مکحمنبدوه.

.124«رونلا:زيزعلادبعىيمثلا.

.372/12-373‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.152-153تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

يناوس
ىباوسلا

(نامُعفعارز؛ةراضح)

٣
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:رداصملا

ءةينامعلاجالفألا:ردبيربعلا.

‹نامُعيفيرلالئاسووجالفألا:يلعيرححلا.

.157/8ءنامَعيفجالفألاةأشن:نوسنكليو.

.(ةلباقم):كرابميدشارلا.

دوس

ءادوسلا

وأزاحماحرُجاهتيمستو.دلحلاقوفنوكتوءحورحلاعاونأنمءادوسلا
اهیفبجيالو.دلحلاتحتاداوسترهظأيلايهو.اهنطابحرُجرابتعاب
يفتناكنإو.ريعبٌمِبْر«؛هجولايفتناكاذإاهيفبحاولاشرألاو.صاصق

.هنملقااهيفبجو«هجولاريغ
:رداصملا

.8/15-9‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

دوس

ديسلا

(نامُعةيسايسمظنءةراضح)
نبدممامإلادالوأنمدّيسلاببقلنملوأو.ةيكلملاةمظنألايفريمأللفدارم

مكحلاىلوتيذلا«؛ناطلسهنباوه(م595-549/ه1198-1154مكح)ديعس

.(616-603/ھ1206-1219)ماعدمحأهيخأنباوديعسهيخأدعبنامعيف

اروهظقبسأوهومهريغدنعامكيييداليسايسينامعديسلاحلطصمو
.ةنهابنلاةرتفيفلمعتساكلذك«ناطلسلاحلطصمنم
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:رداصملا

.244/4‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.

.هلك«ناويدلا:يلاتسلا.

روس

ةروسلاةءارق

(ةالصء.هقف)

ةروسلاةءارق/ارق:رظني

روس

ةلحمراوسأفقو

(ةيلاممظنءةراضحءهقفر

فقولا/فقو:رظني

فوس

فیوست
(ريسفت‹ةديقع)

بوتيفوسهنألمأينأبءةبوتلاهكرتوبنذملايحخارتفيوستلابدصقي
.ايدامتمیَمسیو؛اموی

لاق؛ةرغرغلالبقةبوتلاىلإردابيمامهتائیسنعزواجتيالىلاعتهللاو

بيرقنمنويومثةلاهَحبءوسلادوُلمعَيذلهلاىلعبولامط:ىلاعت

يدللبوتّسْيَواًميكَحاًمِيلَعلناكوْمِهْيلَعهلبويكاف

َنيذْلاالونالاتيتيّنإلاقُتْوَمْمُمَدَحأَرَضَحاِىحتافيسلانوم
o

.(718:ءاسنلاةروس)راکمهونوُتوُمي
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:رداصملا

.336/16ءلينلاحرش.169/3-170«ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

قوس

قاسلا

(ريسفتمالكلاملع‹؛ةديقع)

¢42:ملقلاةروس)قاسنعفشکیموي:ىلاعتهلوقيفقاسلاظفلدرو

رمألاةدشنعةيانكلايفيرعلالامعتسالاقفاوياميةّيضابإلادنعرسفيو
2ےو0

نعيورامكءهلوهوةمايقلامويةدشىلعلديةيالايفوهوءهلوهو

نعوميسجتلانعىلاعتهللاهيزتتلبسانميناعملاهذهبقاسلاليوأتو

.ريكذتلاوبيهرتلاوهوءةيآلادصقملمئالمو‹هيبشتلا

:رداصملا

.399/4-400‹ريسفت:مكحمنبدوه.

.109/2ىايضلا:يبوعلا.

.ظ63/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.83/5-84‹«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.74«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.260-251‹215-207‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

قوس

قاوسألافقو

(ةيلاممظنةراضحءهقف)
فقولا/فقو:رظني
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موس
ةمئاسلا

(ةاکزهقف)

.ةحابملايعارملايفمنغلاولبإلانمةيعارلايه:ةغلةمئاسلا

.اهبحاصاهفلعينأنودماعلارثكأيعرلابيفتكتىلا:احالطصاو

يفةمئاسلبإلكيي»:میکحنبزبثیدحىاهقفلاقافتابىكزتيهو

.اهيفةاكزلابوجوةّيضابإلارثكأىريفةفولعملاامأ.*«نوبلةنبانيعبرألك

اهفلعييلامنغلاورقبلاولبإلاامأو»:لينلاحرشيفشيفطابطقلالوقي

فالحاهيةاكزلابوحجويفف‹شیيشحاباهيلإءيججوأهدنعنماهبحاص

.«اهيفهاكزال:يعفاشلاوةفينحوبالاقو

ةيلوصألادعاوقلاقررهھتUءاهيفةاكزلابوحجومدعيليلخلادمجیریو

بسسدتاامىلعادراوتاذإديقماىلعقلطملاليلدلالمحبوجونم

:رداصملا

.620-621‹610/1-611«عماحلا:ةكربنبا.

612/1ءعماحلا:ةكربنبا.

.7/3ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

49-50‹47/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

يفمنفغلاولبإلايفبحتامنإةقدصلانأىلعليلدلاركذباب:ةعزخنباحيحص*.

.2266مقر‹18/4ءامهریغنودامهمئاوس

يوس
تايسلاوتانسحلاءاوتسا

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)
ةقراشلملاهزاجأفهيففلخااكةمايقلامويتايسلاوتانسحلاءاوتسا
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اہلکهتاميستلطبابئاتتاماذإناسنإلان::مهريغلاقوةيراغلاضعبو

.اهلکهتانسحتلطباًرصمتاموأ

ةروس)لاَجرفاّرْغألاىلَعو»:ىلاعتهلوقريسفتيفةلأسملاهذهدرتو
؟كلذريغمهم؟مهتایسومهانسحتوتساموقمه‹(46:فارعألا

؛تاعاطلايفداهتجالاملسملاىلعبحاولاف‹مالكلاملعنمةلأسملاو

الىلاعتهللاف.لئاسملاهذهلثع.لاغتشالاوألكاوتلامدعو«يصاعملاكرتو

.نيبساحلاريخوهوءاًدحأملظي

:رداصملا

.20/2‹ریسفت:مکحمنبدوه.

.56/2«تاهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.374‹154/6ةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.79/1-80‹نامبإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.65/5-69‹ريسفتلاريسيت.491‹488ءكيحوتلاةديقعحرش:بطقلاشيفطا.

.442-443‹شْيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنةنيو.

يوس

شرعلاىلعءاوتسالا
(ريسفتمالكلاملع‹ةديقع)

:ناهجوهبداریوةغللاقءاوتسالاقلطي

ىَلَعتوتُساَوِلو:لاعتهلوقهنمويسحلانكمتلاوتوبثلا-1
.(44:دوهةروس)يددوُجل

.ظفحلاوفيرصتلاوريبدتلاوةنميحلاوملعلاوءاليتسالاوةبلغلاورهقلا2
ميسجتلاوهيبشتلانعههيزتتوىلاعتهللالالجبقيلييذلاوهيناثلاهجولاو

:ىلاعتهلوقىلإادانتسا«شرعلاىلعءاوتسالاتايآةّيضابإلالّوُأهبو«لولحلاو
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ىلعءاوتسالاعماولمحيملف.(18:ماعنألاةروس)هداَبعَقْوفرهاَقْلاوهو

ةباحصلاضعبنعيوراموهو.لوقعملاريغوألوقعملاىلعءاوسءةقيقحلا

نسحلاوديزنبرباجو«دوعسمنباورمعنباوسابعنباك‹نيعباتلاو
.كاحضلاودهاحجو

ةروس)شرعاىلع'ىوَْسالعمناهريغوسابعنيالةياوريو
.«ىاعتهتمظعوهدحبوهؤانثوهركذعفترا»:(54:فارعألا

:رداصملا

.416‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.ظ22‹(خم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.93‹90‹61/5-71ء«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.85-87‹تاموظنملائلآللا:ورمعيتالتلا.

088«رونلا:زيزعلادبعْييمثلا.

.5/310ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.75-5/76‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

214.٠-213«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.224/3-225«نآرقلاباحريف:ميهاربإضويب.

.43-44«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.285-1/292‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.32«تارملاةياغحرش:ديعسيِبوُتقلا.

.245/3؛سدقماتيبةرخص[35]بابلعباتحيحصلاعماحجلا:بيبحنبعيبرلا*.

يوس

ةاواسملارفک

(مالكلاملع.ةديقع)

ةاواسملارفك/رفك:رظني
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(يبرغم‹ةراضحةيعرشةسايس‹ةراضح)

£

(م11/ه5ق)يغاوزلاركبوبأهقلطأحلطصم"ةبئاسلاةلحرملا"وأ"ةبئاسلا"

ءارج«برغملادالبيفةّيضابإلاعمتحباهشاعيلانهولاوفعضلاةلحرمهبافصاو

؛نيدلاماكحأنمريثكاهيفتعاضفىاملعلاصقنوملظلاوعدبلاراشتناولهجلا

ةبئاساتنامزنكلويارشالوعافدالونامتكالوروهظيفانسل»:لاقذإ

يهلب«نيدلاييفسماخهجوةبئاسلانأيعيالو‹«قوقحلابمايقلاسانلاعيبضتل

.ةعبرأيفةّيضابإلاامرصحيلانيدلاكلاسمنودرتمعقاولٌفصو
:رداصملا

.22ريسلاباتك:عيبرلاوبأتازلا.

.39-38/1‹(خم)ريس:ينايسولا.

.2/364‹خياشملاتاقبط:ْييجردلا.

.275ةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.109ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.135ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.97‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

ریس

ريسلا

(ةيعرشةسايس‹؛تافنصم‹ةراضح؛ةديقع)

.ةئيلاوةداعلاوةقيرطلاوةّنسلاءةغللايفةريسلايناعمنم

لمحتيهقفويدقعويسايسعباطتاذلئاسرنعةرابعةقراشملادنع

يفةّصاخبو«هرصعلةقباسلاوأهرصعلئاسمنمةلأسميثاهفڵلۇمرظنةهجو
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ريسُيونامزلكربتخيامنإو»:يدنكلالوقيمكاحلاةءاربوةيالوةلأسم
ةيالولاماكحأنورصبينيذلاهلنودهاشلاهؤاملعةيالولايفهّماكحأ

هذهبسنتامةداعو««تلخداذإعدبلاوتلزناذإنتفلانورصبيوءةءاربلاو

‹ناطحقيبُأنبناطحقةريسو«ليحرلانببوبحمةريسلاقيفءاهفلؤملريسلا
.دادمنباةريسو«يويسبلانسحلايبأةريسو

يقبواهضعبرشتدقو‹ينامعلاخيراتلارداصمزربأنمريسلاهذهدعتو
.ةنيصرلاةساردلاوقيقحتلارظتنتتاعومحجبنمضاطوطخماهبلغأ

:ناتلالدةبراغملادنعريسللو

انهنموهتريسنسحوصخشلارثاعجوزممخيراتنعةرابع:ىلوألا
اهفلۇمىلإبسنتامةداعو«ريسلاناونعلمحتةبراغملارداصمضعبتعءاحج

.يخامشلاريسوينايسولاريسوينالجراولاءايركزيأةريسك
اياصووةيهقفماكحأوءلاثمأومكحوظعاوملكشىلعِقأتف:ةيناثلااّمأ

.يتازملاعيبرلايبُأريسبكلذللثعيو«ةيوبرت

ٍ:رداصملا

.هلك‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.35/1‹ربتعما:يمدكلا.

۱.اهدعبامو17ريسلاباتك:عيبرلاوبأيتازملا.

.هلكهةّمئَألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزويأ.

.133-3؛عرشلانايب:دمحميدنكلا.

.هلک‹(خم)ريس:ينايسولا.

.هلك«ريسلا:دمحأيخامشلا.

.202/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.308/1«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.219-215ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.
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131.٠ءيعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوحخ.

.13‹(ةرضاحم)«نامعخيراتلاًردصمةينامُعلاريسلا:نايلعيدولاجلا.

.69‹(ةرضاحم)‹؛نامعيفايفارغويبلاسيماوقةباتكلةسارد:نمحرلادبعيلاسلا.

.104‹(ةرضاحم)‹خيراتلاوهقفلانيبةّيئامُّعلاريسلاوباسنألابتك:يلعيقاوللا.

.129«(ةرضاح)ةّئامُعلامولعلليلواردصمكةّئامُعلاريسلا:ملسمييهولا.

.362‹(ةرضاحم)ءةيبرغملاريسلا:دّمحميمعاباب.

ریاس

ةقلحلاريس

(يبرغم.ةيوبرتمظن؛ةراضح)

يفهريسطبضلةقلحلاماظنوسسؤماهغاصيلانيناوقلاوتاميظتتلا

ةلحرميفةّيضابإلاتاعامجلاةدايقوفارشألايفوءالّوأةيوبرتلاةيلمعلا

.ةقلحلاماظنعسوتدعبيمالسإلابرغملادالببنامتكلا

ێیسارهیلاروسميبُأنبليصفءايركزوبأ«ريسلاهذهغاصنملوأو

هللادبعوبأةيلمعلااهدعاوقىسرأواهقّبطمثةباّرعلاماظنةركفبحاص

فدارموهوةيركبلاةيروسلملاةريسلابماظنلايَمسف‹يسوفنلاركبنبدمحم

.ةقلحلاحلطصمل

مهزربأوءىءاملعلانمددعريسلاهذهطضیلوتهنأفورعملانمو

.هريسفيقاكلادبعرامعوبأ

:رداصملا

.80‹39ءةئألارابخأوةريسلا:نيالجراولاءايركزوبأ.

.57(خم)ريس:ينايسولا.

.هلک«(خم)ریس:قاكلادبعرامعوبأ.

.132/1‹خياشملاتاقبط:يييجردلا.
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.207قاقتنملارهاوحلا:يداربلا.

.39ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.95؛ةراضحلالظيفبازيميداو:ريكبتشوعأ.

.179‹178/1مهرودوةبارعلا:لاصيوامسا.

2 ١
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ا

J


٣ `
فوحاش

فوحاشلا

(نامُعةيرحبةحالمةراضح)

.نامعنمةنطابلاومدنسملحاوسيفرهتشا«كمسلاديصنفسنم

.'ةراقبلا":مدقلايفاهمساناكو

:رداصملا

.38«تامُعةّيرحبخيراتنم:نسحباهش.

ةخاش

ةّخاشلا

(نامُغتاکوکسمءةراضح)

نبناطلسمامإلادهعيفاهنولوادتينوينامعلاناكيلاتالمعلانم
.(ع1680-1640/ه1091-1050مكح)يبرعيلاكلامنبفيس

:رداصملا

.51/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيملاسلا.

ةيشاش

ةيشاشلا

رئازجلا/بازم؛تاداعةراضح)

مويلاربتعتو"تیشاشُن'ىمستوهسأرىلعيبازملااهعضييلاءاضيبلاةيقاطلا
.سارعألاوتالفحلاوةينيدلاتابسانملايفاهيدتريءامبزتعييلازومرلانم
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حطلفملاورسبءةيشاشلاىلإةفاضإلاب‹يبازملليديلقتلاسابللالمتکیو

.ءاضيبةءابعو

:رداصملا

.8ء‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةحجاوخ.

Claud Bavard : Lumiêre du M’ZAB. .

كبش

ةكبشلادالب

(رئازجلا/بازم‹نارمعءةراضح)

عقتو‹؛ةكبشلادالبحلطصمبازميداوةقطنمىلعةثيدحلارداصملاقلطت

“30و2لوططخوياوتسالاطخلامش932و20°ضرعيطخنيب

.ملک50يلاوحاهرطقةرئادىلعشتنيرغطخقرش
لوهسوباعشونايدووباضهاهقرتختةبرخصلالابحلانمةلتكيهو

ليستوء؛يبرفغلابونحالإيبرغلالامشلانمةحوتفمءيمطلانمةفيض

نمو.مسالااذهءاجاهنموقةكبشهشةنوكمهاحنالااذهفاهتيدوأمظعم

؛ونتغيروأيداووءيليلتميداووءاسبتنأيداووبازميداونايدولاكلت

...ليوزأيداوو«ضيبألايداولاوءزوزوتلايداوو

لإيبرغلالامشلانميهوتسلابازميداولهسندمىلعقلطيامك

كانهو«فطعلاوةرونبونقزييبوةكيلموةيادرغوةياضلا:يبرغلابونجلا

.يقرشلابونحلايفةنافلزوبونحلايفيليلتمةنيدماهيلإفيضينم

ةماقإىلإنييبازملاةقطنملاناكسةروصحملاةيرخصلاةعيبطلاهذهتعفددقو

امياعشونايدولالوهسباوظفتحاامنيبءةيرخصلاباضحلاممقىلعمهدم
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تانيصحتةماقإنمةكبشلاةعيبطتنكمامك.يشاوملاةيبرتوةعارزلاةسراممل

.ءادعألاتامجهنماهتياقولندملاكلتلوحةيعافد

لازيامءتاحاولايرلماظنةماقإىلعةكبشلادالبةيفارغوبطتدعاسدقو

ءالتمانامضلدودسةيرخصلالتكلاكلتنيبتميقأثيحءةقيقدلاهتسدنمهبامئاق

‹نشوبدس:ركذندودسلاكلتنموطحقلاتاونسلرابآلاوةيفوحلاةيئاملاةقبطلا

.نقزييبيفسابحأدسوءةيادرغيف...ديدجأسابحأو«زوزوتلاو
:رداصملا

.9«بازمیبخیرات:فسويديعسجاحلا.

100.٠‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.46ءةّيضابإلاةّيئيدلاةرامعلا:جاحلابفورعم.

Chaperon: La communauté Mozabite, 9. .
José Gers : Au M'zab, 8. .

هبش

2نل۱

(ريسفت؛مالكلاملعءةديقع)

ىلاعتهللالوقف؛ءامسألايفسيلو‹اعملاونايعألايفقافّتالاوههيبشتلا

لديال4(65:ٌجحلاةروس)يحفورساَنلابهان:ةيلعلاهتاذنع

فوعَرَنينموُمْلاب»:هنعلاقذإ8دمحمهلوسروهللانيبةماشمىلع

.(128:ةبوتلاةروس)ْميحَر
نيبهيبشتللةمهوملاصوصنلانولّوؤيةّيضابإلانإفموهفملااذهىلعءانبو

.قولخملاوقلاخلا
:رداصملا

.91-90«نيفلاخملاعيمجىلعدرلا:رزحخوب.

.ظ-و1/55‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.
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.180/6‹ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.260-251‹215-207ء‹لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيماسلا.

هبّش

هبشلا

(هقفلالوصأ)

نىعلاجرخيالو.هتروصيفءيشلانمبيرقلاوأ‹لثملاوهةغلهبشلا

.يوغللاعملانعيهقفلا

لبلصألامكحلابسانمنوكياليذلافصولاهنأبهوفرعفنويلوصألاامأ

.عضاوملاضعبييهيلإعراشلاتافتلالةبسانملاهيفنظت

طبترياموهماعلاهبشلا»:هلوقبامهفرعو«نيعونىلاسلاهلعجدقو

هبمكحلاقلعتياموهصاخلاهبشلاو.هيلعسايقلانكمبهجوىلعهبمكللا

ء؛نييلوصألالاوقأيفافيرعتهلدجيهنارکذو.«هضیيقنبهقيلعتنمىلوأ

.فيرعتلااذههلعضوف

ذحختي«؛لوصألالهأدنعةلعلاكلاسمنماكلسمدعيهنأهبشلاةفيظوو

امهركذنرتقاذإريزخلابههبشلدرقلاةساجنبمهمكحلثم«سايقللاقيرط
.(60:ةدئاملةروس)«ريزاَنلاوَةدَرقلامهنملعجول:ىلاعتهلوقيف«نآرقلايث

ديبعلاماكحأيفمهددرتكلذنمو«يسحيروصوأيمكحهبشلاو

ضبيثلامابمههبشوماكحألانمريثكيقوةقلخلايفناسنإلابمههبشل
.لاملاىلعانايحأوناسنإلاىلعنوساقيانايحأفماكحألا

ةسيقألافءاصاخاكلسمالسايقلاحاونأنماعوتهبشلاينالجراولاربتعاو
:عاونأةتسىلعهدنع
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ةلعلاسايقوء؛نعملاسايقوءاهيلعصوصنملاةلعلاسايقو«باطخلاموهفم
.لالدتسالاسايقوءهبَشلاسايقوءةطبنتسللا

:رداصملا

.76/2«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.145/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيللاسلا.

.330ةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

هبش

هّيشلا

(ةالصءهقف)

.رمحألاساحنلاوهليقو«ساحتلانمبرضهَبشلا
.*هّيشلاوكئنآلابةالصلانعةنسلايفيهنلادرو

.نداعملانمامهريغامهيلعةّيضابإلاساقو

يفلاقفرخآنعمثيدحلايفةدراولاهبشةملكلشيفطابطقلاىطعأو
كلذلحخديفكُنآلاهبشيامهّبّشلابدارملا:لاقينأنمعنامالو»:لينلاحرش

لحدأفهمباشاموكنآلابةالصلانعىن8هنأيأ.«سايقلابالهبهلك

.كنآلاهبشياملكيهنلايف

.ةهاركللمأميرحتللوهلهكنآلاوهّبشلابةالصلانعيهنلايثاوفلتخاو
هءاقلإهيلعنأايسانندعملابىلصنملىفأويليلخلادمحأمرحتلاىلإبهذف
لَاليربجهربخأاملةالصلايفهلعنىقلأنيح8يبلالعفامكركذتاذإ
.ةهاركلاىلإيملاسلامامإلابهذو.**اهتساجنب

هبيجيفءايشألاهذهلمحنمفهبيلحتلاوهبّشلاسبلىلعدراويهنلاو
.دسحباسمالتتناكاذإاهبىلصيالضعبلالاقو.هیلعءيشالفابىلصو
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:رداصملا

.41/2ليلاحرش:بطقلاشيفطا.

.273/6-274«لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

.37/1-38«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ءةالصلاعماجبابءاهيوجووةالصلاباتك؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*

.294مقر1

يقابدمحأ.650مقر175/1لعنلايفةالصلابابقالصلاباتك:دوادوبأ**
.11467مقر92/3«يردخلاديعسيبأدنسم«نيرثكملادنسم

ةهبشلا
(ٹیدح.هقففكقفلالوصأ‹ةديقع)

حّجرمالوهمّرحيلصأوهللحيلصأ:نالصأءيشلابذاجتينأيه
ٌ

.فقوتلاهيفبحاولافءامهنمدحاول

ُماَرَحْلاَونيبلالَحْلا»:ريشبنبنامعنلاهاوراميفكهللالوسرلاق
WPسB$سلور

رساتاتاىقنفيانزيكاطلتاهتناتو

Ad

بصذوةهبشومارحولالحىلإقزرلاميسقتوبهذمو

الإهدنعةهبشلاقلعتالومارحاًمِإولالحاًِإلامانأىلإبيبحنبعيبرلا

.دیزنبرباجلوقرهاظوهوءةديقعلالئاسع.

:رداصملا

.249‹(خم)‹«تالاؤسلا:يفوسلا.

0415«رونلا:زيزعلادبعيملا.

.10/259ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.518/8«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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.270‹269«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

باك:ملسم.52مقر‹28/1«هنیدلاربتسانملضفبابءناعإلابانك:يراخبلا*.

.1599مقر‹1219/3«تاهبشلاكرتولالحلاذحخأبابقاقاسللا

هبش

دمعلاهبشلتقلا

دمعلاهبشلتقلا/دمع:رظني

هبش

هَبشلاسايق

(هقفلالوصأ)

هبش
َشما

(ةديقعمالكلاملع)

هقلخبىلاعتوهناحبسهللاهيبشتلةمهوملاظافلألارهاظىلعاوفقونيذلامه
حراوجلاوأ«لوزتلاوءيجبا:لثمءةكرحلاهللاىلإبسنتيلاصوصتنلاك

مزاولوءاضعألاوحراوحابوءهتقيقحىلعميسجتلاباوحرصنيذلا1
.ةمسحباوُمسو‹؛قاوسألايفسانلاةطلاخمو؛بحجلاقیرختکةينامسحلا
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صيملةهبشملانمناثفنصو-2

ر

يفاوطلغنكلقّينامسحلاباوح

.تافصلاييوءاوتسالاييوءةيؤرلايفنيطلاغلاكءنآرقلاناعموتافصلا

يفًاطخلاوباوصلافصوبءافتكالاو«باقلألاهذهنعضارعإلاىلْوألاو

.هللايضريالابهيلعمكحالورخآلللمازلإنودنم«تافصلا

:رداصملا

.297/1‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.شماه9؛عضولا:ينوانحلا.

351/1ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.39/3‹ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.و53.ظ52/1(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحجلا.

.84-4/83ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.385ءةيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.155؛شيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.300‹299ءةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

هبش

هباشتملا

(نآرقلامولع‹ريسفتءهقفلالوصأ:مالكلاملع‹ةديقعر

وههباشتلانرابتعااهنيبعمااو«هباشتمللءاملعلافيراعتتدلعت

‹تاذلابهنمدوصقلاوهتقيقحكردتملوأهانعميفخيذلايعرشلاصنلا

.هقلخنمادحأهيلعْمِلطُيملوملعبىلاعتهللارثأتساهباشتمىلإمسقنيو

صوصتنلاعمقفاوتيامياهدحأىلإلوؤي«رثكأفنيينعملمتحيهباشتمىلإو

.ةيبرعلاةغللاطباوضبطبضنينأةطيرشءةّيعطقلا
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هلوقوهرايعملاومكحملاىلإدريفىلاعتهللاتافصيفهباشتملانمناكامو

.(11:ىروشلاةروس)ءىشهلثمكسيل:ىلاعت

.قولخملابقلاخلاهيبشتهماهيإوأصنلايفلامجإلاهباشتلابابسأنمو

أيىحصنلاهيلعقدصيامءافخثيحنمهباشتملايفلمحالحخدو

؛مهولامكحلةباشمهرهاظ:نِإثیحنمفهيبشتللمهولملاماو.هلیصفت

.ناينعملاهبتشاف؛لقعلامكحلقفاومةنطابو

:رداصملا

.52/1«؛عماحلا:ةكربنبا.

.13/1ربتعملا:يمدكلا.

.124‹(خم)‹تالاؤسلا:يفوسلا.

.ظ185/1‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.27فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.4‹نيبلاطلاجهنم:يقاتسرلا.

.123/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.49/1‹عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.258‹247254ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيللاسلا.

.171/1-284‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.90؛شیفطاخيشلاِءارآ:ىفطصمنتنيو.

.و3‹(خم)ةحداقلانيهاربلا‹يرذنللا.

رجش

راجشألامرح
(ةعارز؛نارمع‹ةراضح)

راجشألاميرح/مرح:رظني
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بحشلا

(نامُعيرمظنءةراضح)

نماهتيفصتواهتيقنتوه«نامعيفجالفألابيرلاماظنيفيقاوسلابحش
.ررضللاعفرةبسرتملالاحوألاونيطلاوبارتلا

:رداصملا

.40/17-44فّنصملا:دمحأيدنكلا.

اذش

ةاذشلا

(نامُعةيرحبةحالمةراضح)

.تاوذشواذشاهعمج

هللادبعنبناسغمامإلاوزغلايفاهلمعتسانملّوُأةيبرحةنيفس
.دنحلاةنصارقةدراطمل(م9/ه3ق)يدزألايدمحيلا

:رداصملا

123.٠‹121/1ء«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

۰.61«(روشاعدیعس.حت)؛نامعلهآخيرات:لوهجمب.

ذدش

ذاشلا

.هنمقثوأوهنمهاوراملافلاخمةقثلاهاورامثيدحلانمذاشلا

عباتملصأثيدحللسيلوءةاقثلانمةقثهبدرفتامهنأبذاشلانعربعيو

.ةقنلاكلذل
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اموهو.«سانلاةياورلافلاخمةقثلاهيوريام»:هلوقبشيفطابطقلاهفرعو

.درفتلادربالةاقثلاهاورامةفلاخمطارتشانميعفاشلاهيلإبهذ

وهو؛زيزعوبيرغىلإمسقنيو«هتاورتلقامهنأبذاشلافّرعفيلاسلاامأو

.ةياورلاةلقىلإىريلبءةاقثلاةيقبوةاورلانيبةفلاخملاوأدرفتلاىلإرظنيالاذهب

:رداصملا
.7/1ةنامضلاءافو:بطقلاشيفطا.

.51/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.218ء177ءثيغللاحتف:دمحميرهطم.

ذذش

ةذاشلاةءارقلا

(نآرقلامولع)

.رتاوتلادحغلبيملالقنكهنعتلقنةءارقلكيهةذاشلاةءارقلا

زاوجنمءةينآرقلاماكحألااهتبثتالوءانآرقةذاشلاةءارقلاىمستال

.كلذوحنوءالبنحلاسمةمرحوءةالصلايفاهتعارق

ءارقلاو.«ةعبسلاءاروامتاءارقلانمذاشلا»:سمشلاةعلطيفيملاسلالاق

.ةزمحو«مصاعو«رماعنباو«ريثكنباو«يئاسكلاوورمعوبأوعفان:مهةعبسلا
اهديناسأةحصلاهبةءارقلازوجترشعلاتاءارقلانأيليلخلادمحأىريو

ءارقلاةئالثلاو.نيامثعلافحصلملاوهوهيلععمحجبامامإلافحصللااهتقفاومو

.فلخوبوقعيورفعجوبأمهةرشعلاةيقب

امهنمالكنأل؛داحآلاربخةلزنمتاءارقلانمذاشلاةّيضابإلالزني

نأمزليالولمعلامهدنعبحويداحآلاربخنأامكفكيبلانعيورم
.تاءارقلانمذاشلاكلذكف«رتاوتلامكحهلىطعي
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:رداصملا

.71ءلوقعلاراونأقراشم.31/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.55/158«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ھ

طرش

ةطيرشلاةءارب

(مالكلاملعءةديقع)
ةطيرشلاةءارب/ارب:رظني

طرش

يوارلاطئارش
(ثیدح.هقف)

لقعلاوغولبلاثيحنميوارلايفرفوتتنأيغبنييلافاصوألايه
.ةلادعلاومالسالاوطبضلاو

:ٍتأياميفطورشلاهذهيلاسلاصخلدقو

.غولبلادعباهادأاذإالإيبصلاةياورلبقتالف:غولبلا-

.مهمالكيفةجحالو«هوتعملاونونحجلاىلعفيلكتالف:لقعلا-

.ءادألايحعامسلادنععملاناقتإب:طبضلا-

.قسافلااذكوءاقافتاةدودرمرفاكلاةياورف:مالسإلا-

.تاءاندلايوذلاعفأويصاعملابانتجاب:ةلادعلا-

.يفخلابذكلاعاونأنمسيلدتلاو:سيلدتلامدع-

لوبقحيحصلاو»:اطباضازيممناكنإيبصلانعيخامشلاردبلالاق

اسددجحيملو.«اطباضناكاذإغولبلالبقاهلمحتولوهتداهشوهتياور

.ثيدحلاءاملعضعبلعفامكزييمتلل
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اناقتإهنقتأاذإىعملابهيدؤينأزاوحبظفللاظفحطرتشيالو»:يملاسلالاقو

.«اًضيأظفللاظفحطرتشيهظفلنودهانعم.ثيدحاةيدأتزوجيملنموهامات

:رداصملا

.155/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.193‹192ص‹(ييجاويتلا.حت)«فاصناإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.238‹40‹38‹2/2.31/2‹سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.142‹140ءَةّيضابإلادنعثيدحلاةياور:حلاصيديعسوبلا.

طرش

ةطارشلا

(نامُغةعارز‹ةراضح)

.اهرامتتيبنتنسحوءاهومنةدعاسمةلخنلانمةلباذلاءازجألاةلازإةيلمعيه

اهسراميالةيديلقتقرطاهلكو"تيبتتلا"ةيلمعبةقوفرمةطارشلامتتامةداعو

.نيينامُعلانيعرازملانمةليوطلاةربخلاباحصأالإ

هيلعقلطيدقامكةطارشلاىلعدالحلاظفلنيينامُعلاضعبقلطيو

۱.ةبالخلاظفل

:رداصملا

.201ءَةئامُّعلاتاداعلا:دوعسيسنعلا.

طرش

طرشلا

.«ەئافتنابمكحلايفتنيومكحلادوجوهيلعفقوتييذلا»:هنأبيملاسلاهفرع
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ةعساواهوحتفدقوءدوقعلابابيفطورشلابزيمتممامتهاةيضاباللو

حابميرحتوأمارحلیلحتنمةدعاقمدتوأاصنمداصتمامنيدقاعتملل

5لالیرحطشلا¦ْمهطوُرُشىلعنوُمِلْسُمْلا»:ثیدحلإاودنتساو

.*«اًماَرَحلَحَأ

نمضتيوأهاضتقمفلاخيملوامارحنكيملامعيبلايفطرشلااوتبثأف

بيبحنبعيبرلامامإلالاقفعيبيفنيطرشيفاوفلتخانكل.ةلاهجوأاررغ

ملامءاهتحلصملاققحمهارتامطارتشانمةأرملانونكمي«حاكنلابابيو

فلاخيملنإوء؛حاكتنلامزلوطرشلالطبهفلاخنإفتقعلاىضتقمفلاخي

اقلعماهديباهقالطنوكيوأاهدلبنماهلقنيالنأهيلعطرتشتنأكىضتقللا

الطرشلکنمكلذوحنوأنيلوحةبيغوأاهيلعرستوأحاكنكمولعم

.هنمهربتملاماهطرشىلعيهوزاجاًمارحللحيوأالالحمرحي

:رداصملا

.105‹(خم)ةلكألا:یسومنبداحب.

.285‹282/6«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.233/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.102/3«ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

ءسانلانيبحلصلايففهللالوسرنعركذامبابماكحألاباتك:يذمرتلا*
.1352مقر3

ل

طرش

ةطيرشلاةيالو
(مالكلاملعةديقعر

ةطيرشلاةيالو/يلو:رظني
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عرش

انلبقنمعرش
(هقفلالوصأ)

:ىلاعتهلوقل«عئارشلانمهلبقالخسانمالسإلانأىلعنوملسملاعمجأ

اَنمْيَهُمَوباقكلانمهيديباملاقّدَصُميحلبباتكْلاكيلالزنأوإل
.(48:ةدئاماةروس)ههيَلَع

اهنعتكسيلالئاسملايفانلبقنمعرشبلمعلازاوجيفاوفلتخاو

.عئارشلاكلتيفاهمكحاندجوومالسإلا

هللاتاولصءايبنألانميةعيرشيفلحاملك»نأىلإيمدكلامامإلابهذ
ءايبنألانمهريغهخسنيملام«اباوصوالدعوىذههبكسمتلاناكمهيلع

.«هبكسمتلازوجيالًاطخوالالضكلذراصخسانلانيدلاءاجاذإف.نيلسرملاو

خسالاميفالإءانلعرشبسيلانلبقنمعرش»نأةتسوبأحجرو

نآرقلايفمهنعةياكحىلاعتهللاهركذام»كلذنمددحفينالجراولاامأ
.«خسنيملو

ربخللاوأنآرقلايفدروامنأيدنعو»:لينلاحرشيثشيفطاخيشلالاقو
.«انلعرشوهف؛هخسنىلعليلدمقيملوءانلبقنلعرشوهاممحيحصلا

كبعرشلارارقإوءةنسلاوباتكلايفانعرشيفهدوروبهتیجحتبثتف

مالسإللةقباسلابتكلانمردصينأدهتجمللزوجيالهنأاوعمجأاذحلو
امويهلوسرةنسوهللابانكيفاعمازتلالاهيلعلبءةمدقتملاننسلاو
.ماكحألاطابنتسالدعاوقوجهانمنمامهنمديفّتسا
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:رداصملا

.184/1‹ربتعملا:يمدكلا.

.64/1«فاصنإلاولدعلا:ييالجراولا.

.و35/1(خم)«ةينونلاحرش:يلاطيجلا.

0137/1«بيترتلاةيشاح:دمحمةتسوبأ.

.70/16‹لينلاحرش.109‹صلاخلابهذلا:بطقلاشّيفطا.

.60/2«سمشلاةعلط:نيدلارونيلاسلا.

.708-713ءةيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

عرش

ةعرشلا

(هقفلالوصأ)
.اقلطمقيرطلا:ليقو.دربملالاقامكقيرطلاءادتباةغللافةعرشلا

ةَعرشْمُكْنماَملَعَجلكلإل:ىلاعتهلوقهنمو«رابتعالااذلةعيرشةلملاتيمسو

.(48:ةدئاملاةروس)اجاهنمو

نمءاجاممالسإلايفةعيرشلابداريفدحاونعمةعيرشلاوةعرشلاو

.خوسنملاوخسانلاهيفيرجيامممارحولالحواونورماوأنمنيدلاماكحأ

يذلالالدتسالاو«سايقلاو؛عامجإلاوةنسلاو‹نآرقلا:عيرشتلارداصمو

.ةيعبتلارداصملالمشي

لصألوقعمولصأ:ةئالثماسقأىلإعومسملاعرشلاينوانحلامسقيو

.لصألالاحباحصتساو

‹عامجإلاوةنسلاوباتكلا:ةئالثلصألاف

؛باطخلاعموباطخلاىوحفوباطخلانحل:ةثالثلصألالوقعمو

.ناسحتسالاوةمذلالغشوةمذلاةءارب:ةئالثلصألالاحباحصتساو
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.فاصنإلاولدعلايفينيالجراولاهانبتيذلاميسقتلانيعوهو

:رداصملا

.14/1«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.7/6مضولا:ينواّنحلا.

.208‹188/7ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.54/4‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

119٠-122ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

عرش
ةعراشليخن

(نامُعةعارزةراضح)

ةعراشليخن/لخن:رظني

عرش

عرشلادورو

(هقفلالوصأ)

.عئارشلالازنإولسرلالاسرإوه:عرشلادورو

؛عرشلادورولبقءايشألامكحيفةّيضابإلامهعمونويلوصألافلتحا
ِالجراولالوقوهوءةيلقعلاوأةيلصألاةحابإلابلوقلاىلإمهضعببهذف
ةجحلامايقلبقفيلكتالذإ.حجارلاوهوركبيبأنبءايركزيحييبأو
.لقعلارظنهيلإيدؤيامريغ؛لسرلالاسرإو

.رظحلابلوقلاىلإةّيضابإلاروهمجبهذامنيب
.يأرباهيفيخامشلاردبلامسحيملو«رومألاهابتشالقيرففقوتو
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.ةيلقنلاوةيلمعلاهتلدأقیرفلكلو

نييلوصألاةداعترجىلاةيضقلاهذهثحبىودحجمدعىلإيداربلاهبنو

.ةدئافلاةعيدعيهوءاهيفعزانتلاوضوخلاب

‹ميرحتلا:لاوقأةئالثىلإءايشألامكحيفاوفلتخاف؛عرشلادورودعبامأ

.مرحتلاراضملافوليلحتلاعفانلايفلصألاو«لحلاو

ءانضرعاملالاهتاذلرظنلابراضملاوعفانملايفمالكلاو

قمراشارعالوماليقو؛لحلالاومألايفلصألانأيللاسلاىريانهنمو

صوصتنلاةلالدل؛مرحمدريملامةّلحلاىلإيمدكلاديعسوبألامو

هدشاييشأينفاموتاّواَمّسلايفامٌہكَلرسو

.زئاحباریغبهللارتيالو‹نانتمالاضرعميكلذهللارکذو.(13:ةيئاحللا

:رداصملا

.67/1-68«فاصنإلاولدعلا:نالجراولا.

.و219/2‹(خم)‹قداصلاثحبلا:يداربلا.

.25فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.189/2-191«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.

.710ءةّيضابإلادنعداهتجالاجهنم:ىفطصموجاب.

فرش

ةقراشلملا

(تايمست؛ةراضح)

تومرضحوقارعلاونامعونميلافرصمنمءادتبا؛قرشملاةيضابإمه

هذهقلطتو.قرشملالهأكلذكمهيلعقلطيو.اهالاواموناسارخورابجنزو

ايبيلةيضابإيعييذلابرغملالهأوأةبراغملاحلطصمةلباقميفتاحلطصللا
.سلدنألاوىصقألابرغملاورئازحباوسنوتو
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عمنمازتحلطصملاروهظتايادبنأ«رداصملاضعبعبتتنمودبييذلاو

.ةيسايسلاوةيوعدلاةحاسلايفقرشملاوبرغملاىلإملعلاةلمحزورب
:رداصملا

.101-102ءَةمئألارابخأوةريسلا:نالجراولاءايركزوبأ.

.219‹218ءةاقتنملارهاوجبا:يداربلا.

.746/528£/1562‹150‹1/60‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.66(بتکةّسةعومحبنمض)ءةيضرملاةعمللا:نيدلارونيلاسلا.

هلك‹(ةرضاحم)«ةبراغملاهقفيفيقرشملاروضحلا:دّمحميمعاباب.

كرش

كرشلا

(ثیدحمالكلاملع‹ةديقع)

وأ؛لاعفألاوأتافصلاوأتاذلايفءهقلخوىلاعتهللانيبةيوستلاوه
نموهو.قلاخلاتافصبقولخمفصووأ«قولخملاتافصبقلاخلافصو

.ملظلاورفكلاعاونأ

:ِتآالاکيهوتارابتعالافالتخابسحبعاونأةدعىلإكرشلامسقني

امو:ىلاعتهلوقىلإادانتسادوحجكرش:داقتعالاوناميرابتعاب1
.(47:توبكنعلاةروس)«نوُرفاكلالإًاتتايائبدحج

.قلطملاىلاعتهللالامكفلاخيامءهقلخدحأوهللانيبةيوستلا:ةاواسمكرشو

وأهلاعفأوأهتافصىدحإوأىلاعتهللاراكنإىلعقبطنيدوححجلاكرشف
مالسإلاناكرأكهبلهجلاوأ«ةرورضلابنيدلانممولعميعطقراکنإب
نوكيو.هملعدعبةكئالملاوبتكلاوءايبنألادحأوأرانلاوةّنباوثعبلاو
.يعطقلالحرحتوأيعطقمرحلالحتساباضيأدوحجلا
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ءلاصتألاوأتافصلاوأتاذلايفىلاعتهللدنلعجوهةاواسملاكرشو

ربمُكيّوَسُتذانيملالضيفلاكنِهللا:رانلالهأنعىلاعتلاق

7.(9798:ءارعشلاةروس)َنمْلاَعْلا

و:ىلاعتلاق«ناطيشلاةعاطوهوءةعاطلاكرش:لمعلارابتعاب-2

امومكتفْمُكْتدَعوَوقَحْلادعوبكدعوهلانِرالايضفملاَلا

اوُموََوينوُمولالفيلسمکنوعدناط

ينِٳيخرصمبمتن نمنوُمُكرشاامبتّرفكيئ

.(22:ميهاربإةروس)لبق
اةةدابعوهورغصألاكرشلاو.يفخلاكرشلاىمسيوىايرلاكرشو

فاحامَفوُخَأنإ3هللالوسرلاقءاھبسانلاءايرهجوىلع

.*ايلا:لاق؟هّلالوُسسَرايرَعْصألاكرشلااًمَو:اولاقنعْصألاُكْرّشلا

وهوءةبراغملاىلإااهبهبسنحلطصموه:يئزجكرشو3

دوححلانميلكلاكرشلالاصحادعاهدئاقعلايفةريبكباكترا»

.كرشلاماكحأهيلعبّترتتالو‹«ةاواسملاو

الهنأىلعةّيضابإلاعمجأو؛اقافتةريخألاةثالثلاتارابتعالاضعبلاىّمسيو

صاعمیوسسیلاهضعبنأل؛دوححلاوةاواسملاكرشماكحأاهّبحاصقحلت

.اکرشمهنوُمسیالوءاًدصقالاًريصقتدبعلانعردصترئابكو

ء؛كرشلاحلطصملامعتسايفغلابعُسوتلارهظيةئالثلاعاونألاهذهيفو

حضاووءةيضابإلااهبنيدييلاءاممأللماكحألاعابةدعاقةفلاخمىلإةفاضإ

.كرشلليوغللائعملانمرثكأاونيملمهناذه

:رداصملا

.134-1/132‹ربتعملا:يمدكلا.

.34ىادتهالاباتك:دمحأيدنكلا.
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.ظ1/50‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيحلا.

.35‹15/16‹ليتلاحرش:بطقلاشيفطا.

0136ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.204/1تاقتعالاتاًمهمحرشيفداشرألا:فيسيصورخلا.

.192‹77ةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

.136-137«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.337-339«شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.236«رمعمىييلعخيشلا:مساقجاحلابخيشلا.

.78‹؛يصملاةيشاحقيقحتوةسارد:ومحيناهيشلا.

.23119مقر‹428/5كيبلنبدومحمثيدحراصنألادنسميقاب:دمحأ*.

كرش
ةاواسملاكرش

(مالكلاملع.ةديقع)
كرشلا/كرش:رظني

كرش
ةكرشلا

(تالماعم.هقف)

.نيبيصنلاطلخ:ةغلرسكفحتفبوأ؛نوكسفرسكبةكرشلا
ةحصلامكحوأةقيقحنيلالاطلخهببسبمتييذلادقعلايه:احالطصاو

.هبحاصلاميفطیلخلکفرصت

ء؛عفانملاةكرشوءكيلمتلاةكرشاهيففةددعتمروصبةكرشلاعقت
.لاومألاةكرشو

يف:نيعوتنىلععقتةكرشلانأ«يئاطسرفلادمحأسابعلاوبأركذو

.لاومألاريغيقو«لاومألا
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‹«بسنلاةكرشومالسإلارومأو‹نيدلايفعقتلاومألاريغيفةكرشلاو

.مهلعفريغبومهضعبلعفبوىاكرشلالعفبعقتلاومألاينو
لخدياميفوءلالابسكليعسلايفاوقفتانإاعيمجمهلعفبةكرشلاف

.مئانغلاوتاراجتلاوءاهوزرحأاذإ«تاحابملاعيمجنممهكلم

اذإ‹حابرألاوةراجتلانمبساكملاعيمجلثم‹مهضعبلعفبةكرشلااما

ببسبةجرزتمملالاومألاوءاياصولاوثاريملالثممهريغلعفبةكرشلاامأو

.هريیغبیصننعدحاولكبيصنزيتنكهبملو«دوقنلاومنغلاوحمقلاك«يجراخ

.ةضوافملاةكرشو

ةكرش:ماسقأةتسىلإةكرشلالينلاحرشيفشيفطابطقلامسقو

؛هوجوةكرشو‹نادبأةكرشو؛ةضوافمةكرشو«‹نانعةكرشوةبراضم

اوفلتخاولوءانباحصأدنعاهيلعقفتمىلوألاةئالثلاو»:لاقوبجةكرشو

.«طورشلاضعبيف

:رداصملا

.380/2عماحلا:ةكربنبا.

.5«ليئلاباتكهبلخأالليمكتلا:زيزعلادبعيمثل.

304‹303/10«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

كرش
نادبألاةكرش

ةرجألانوكتولمعلانمعونلبقتلرثكأفنانثادقاعتينأ:نادبألاةكرش
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:ناعوناهيفو

.ضعبنودء؛لامعألاضعببةديقمةكرش-

امةرجأيفكارتشالاىلعاقفتينأك:كلذبديقتمةقلطمةكرش-

.عونيأنمهنالمعي

ددعتمدعبزاوحلاديقاهزاجأنمو.نادبألاةكرشةّيضابإلارثكأزاجأ

الامضعبلاذحأيالعلجيسنلللزغلازيهجتكتمزالتنإالإمئانصلا

.كلذزاوجیرینمفالخىلع«نوقحتسي

اهيفعقتاللاعفألانأل؛لينلايفييمثلاهقفاووءاهداسفةكربنباراتخاو

.لاومألايفةكراشملاحصتامنإةكراشللا

:رداصملا

.367/2مماحلا:ةكربنبا.

.420‹419/10«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

كرش

ربجلاةكرش

ربحاةكرش/ربج:رظني

كرش

نانعلاةكرش

نانعلاةكرش/ننع:رظني
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ةضوافملاةكرش

(تالماعمقفا

ةضوافملاةكرش/ضوف:رظني

كرش

عفانملاةكرش

عفانملاةكرش/عفن:رظني

كرش

هجولاةكرش
(تالماعم.هقف)

لامريغنمامهتمذيفءارشلاىلعناصخشلاقفّنينأب؛ممذلاةكرشيه

.امهنيبحبرلانوكيوةعنصالوامل

.هخرنمءزجبنماضلامهيجوعيبيه:ليقو

اهعيبينأهعمقفتيفهيجوللِقأيفهلومخلصخشةعاضبدسكتنأهانعمو

.اھبرنمءزجىلعهل

يّنعلمحتبابنمىلوألاةروصلايفامنأل؛ةعونماهيتروصبةكرشلاو
ةيئناثلاةروصلايفو.ةعفنمرجفلسوءلعجبنامضكلذو؛كنعلّمحتأو

نمءارشلايفبغرتسانلانماريثكنأل؛ريغلاىلعسيلدتاهيفةلوهجبةراجإ

.سكعلاىلعءارقفلانأوديلايفالإنورجّتيالمنأمهداقتعالءايلمألا

:رداصملا

146.٠‹لاصخلارصتخم:قاحسإوبأيمرضحلا.

0.304‹303/10«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.
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كرش

كرشلارئابك

(مالكلاملع‹ةديقع)

كرشلارئابك/ربك:رظني

كرش

كرتشلملا

(هقفلالوصأ)
.عضولاسفنبيعمنمرثكأىلعلداموه:كرتشملاظفللا

ةقيقحلانيبكارتشالالاثماهنمةكربنباركذءةديدعروصهلكارتشالاو

وأءاعإبوأمالكللةمدقمنوكينايببالإملكتملادارمفرعيالفلزاحلاو

ديلابديرينألمتحيفينالفل:لئاقلوقينأك«دارملامهفتةراشإ

عقيديلامساف.كللايففرصتلااهبديريدقو.ةمعنلاوةنللديريوأ«ةحراجل
.ةنيرقوأظفلنمنايبالإملكتملادارممهفيالوءاهلكيناعملاهذهىلع

قلعتيام.وأهتمدقعوأهتلصبباطخلاربتعينأبجاولاف»:ةكربنبالاق

.«بطاخملادارمحصيلهب

اوعنمونآرقلايقومالكلايفكرتشملاعوقوىلإةّيضابإلاروهمجبهذ
امنيب.اعمجوأادرفموأازاحجبوأةقيقح«هيناعموأهيينعمىلعكرتشملاقالطإ

.ةقيقحالازاحبهيينعمىلعكرتشملاقالطإزاوجيخامشلاردبلاىري
.هلعضوامضعبدارفأىلعهتلالدرابتعاباماعكرتشملانوكيدقو
:رداصملا

.69‹68/1عماحلا:ةكربنبا.

؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش.31ء11ءفاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيحخامشلا.

.377-227378‹(جاويتلا.حت)
.138-140‹82‹81/1«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.
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كرشلملا

(ثيدح«ريسفتمالكلاملعءةديقع)
:نأياماهنمبمايفتفلتحانإوىّدؤملايفةقفَنمفيراعتكرشملايفتدرو

.ةاواسملاوأراكنإلاوأدوححابكرشلالعاف-

.ىلاعتهللامرحاللحتسملا

.ةلملانمهجرخيالدقتعملا

.اهلهجوأةّيعطقماكحأنماهيلعبّترتاموأةلمحلاركنأنم-

نيركتنملاو«باتكلالهأوةدحالللاو‹ناثڻوألاةدبعبنيكرشملللٹکو

نمو‹ناصقنلاوزجعلاتافصبهللافصونموءةرورضلابنيدلانممولعم
نملكونييداملاةفسالفلااذكو.ايعطقامكحوأ«اباتكوأالوسرركذأ

.مالعإوأفيلأتيف«هنيدوهلسروهللابًفختسا

وأادرفءابرحوأاملستالاحلالكيفاهتفرعمبجيماكحأكرشملل

:تالاکيه ةلود

.نودلخمانيقيرانلالهأنممهةرخآلايف1

.عسولانمنوملسملاكلميامكبمالسالاىلإنوَعدي-2

ام؛محلرافغتسالاالومهيلعمّحرتلازوجيال«نيملسللاةءاربيفمه3
.مالسالااولخديم

رباقميثنونفديالومهيلعىلصيالو«نوترويالونوثريال4

...مهداهشلبقتالو...نيملسللا

نيدىلإمقوعدبوجوىلعرداصملادكؤتفنيملسملاةمامإمايقدنعام

هلوقىلإادانتساءةيزحامهنملبقتالو‹لتقلاالإمحسيلفاوبأنِإوللا

مهومنلحوثخنيکرشموفاقمرحلارهشالاٌخْلَسنااذرف:لاعت

.(5:ةبوتلاةروس).دَصْرَملکمهاوُدُعَقاَو(مهورصحاوهودو
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عضولالظيف8هللالوسرلمعيفوهةينآرقلاصوصنلايفرظنلاو
:يهلحارمىلعنيكرشملاعملماعتلانوكينأيضتقينهارلايلاعلا

.نسحأيهيلبةلداجلاوءةنسحلاةظعوملاوةمكحلابهللانيدىلإمهتوعد-

ةيامحاهبجوع.متي«تادهاعممهعممربتانيدمالسإلاباولبقيملنإ-

.مهتلاسمونيملسملاومالسالا

اوضرعتوأ؛نيدلايفاونعطوأ«ناعألااوئكنودهعلااوضقناذإ-

؛برخلااونلعأدقكلذبمُإف«فافختسالابمالساللورضلابنيملسملل

.فيسلاةيآماكحأمهيلعقبطتف

نيكرشماوناكنإومهف«باتكلالهأماكحألاهذهنمشُتساو

.ممبةصاخاماكحأمحلنأالإفدمحمةلاسرمهراكنإل

:رداصملا

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

.(ةمدقملا)د«رونلا:زيزعلادبعٰييمثلا.

.195/1‹راثآلابابل:انهميديعسوبلا.

.25/1؛عرفلاولصألالماش.5/240ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.4677ءةملسمةرسأرمس:ىيييلعرمعم.

۰160«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.263‹260‹رمعمیحیيلعخيشلا:مساقجاجابخيشلا.

.88‹81‹67-66ءدارملاةياغحرش:ديعسيبوُتقلا.

يرش

يراشلا

(ةيعرشةسايس‹ةراضحةديقع)

نمو.ةارشىلععمجيوىارشلاكلسمكلسييذلاىلعةّيضابإلاهقلطيبقل

.يراشلافوعنبراتخملاةزمحوبأوريدحنبسادرملالبوبأ:ةارشلازريأ
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جراوخلاىلعةارشلاظفلًاطخنيفارغحلاونيخرؤملاضعبقلطأدقو

.امهنيبزييتنودةّيضابإلاو
:رداصملا

.(ةّيضابإلادنعةوعدلاجهنمقحلمنمض)ةريسلا:ناوكذنبملاس.

.110‹4964‹46‹نييمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانبا.

.158/2‹لماكلا:دّربملا.

.364/2‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.هلکقيناسنإلاتاساردلاةلحب«(لاقم)‹نييفارغحلادنعةّيضابإلا:ميهاربإزاحب.

يرش

ءارشلا

(ةيعرشةسايسةراضح‹؛ةديقع)

وهوءاعيدقةّيضابإلادنعةمامإلاعاونأنمعونو؛نيدلاكلاسمنمكلسم
م'ىركشاهللاناول:ىیلاعتهلوقلهللاةاضرمءاغتباهسفنناسنإعيبينأ

:ةبوتلاةروس)لليبَسيفنواةامهلنبمهَلاَوُمأَوٌههَسفنأَنينموُملا

.هسفنبةّنبايرتشيوأراثلانمهسفنناسنالايرتشينأكلذكٰيعيو‹(11

بوحجولاليبسىلعالملظلاةهجاومدصقبيعوطتلمعءارشلاو

نعلقتالةعامجبدتنتنأهتقيرطو.بابحتسالاليبسىلعنكلو«ضرفلاو

فورعملابرمألاوةَهلوسروهللاةعاطىلعهنوعيابيمحلامامإالجرنيعبرأ

نودرئاجامكحلارييعتىلعسانلاثحيئنودهتجميركتنللانعيهنلاو

اولقتناكلذاولعفنإوء«ساَنلاةفاخإمملزوجيالو‹لاومأللالوةيعرللضّرعتلا

.ةبارحلامكحىلإءارشلامكحنم

وُلدصعلارهظيىحمهروذىلإاوعجرينأمهسفنألةارشلازوجيالامك

.رحخآلوقيفةئالثىلإمهددعلصينأوأ«لوقيفاعيمجاودهشتسي
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نورصقي«هوكلمعضوميفاورقتسيالأةارشلاةفصو»:يمرضحلالاق

:مهيفلاقيكلذلو‹«مهئاولتحتنوُمتيو‹مهدالبومهقيرطقةالصلا

.مهفويسمُهناطوأ

هزاوجححارلالعلو«هئارشنعيراشلاعوجرزاوجيففلتخادقلو

.هنماربيالءارشلاةمامإلوبقنمعنتمانمفكلذلوبحاو

نولثعيةيضابإلانأليلدبءةرجهلللوألانرقلاىلإحلطصملاروهظدوعيو

.هزمحِبأولالببأةمامإبهل

ةبقارمةفيهىلإنيدلاكلاسميفكلسمنمةارشلاةفيظوترّيغتغ
ةمامالاوةيمتسرلاةلودلايدهعيفةّيضابإلاةمامإلالخادمامإلاكولسل

.نامعبةيناثلاةّيضابإلا

:رداصملا

.158/2‹لماكلا:دّربملا.

.(شماه)29‹عضولا:نوانجلا.

.23‹ريسلاباتك:عيبرلاوبأيازما.

.289290‹ججحلاولئالدلا:قاحسإوبأيمرضحلا.

.38/1ج‹(خم)ريس:ينايسولا.

.364/2‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.54‹53كيحوتلاةمّدقمحرش:دمحأيحخامشلا.

.54‹ديحوتلاةمدقمحرش:دواديتالتلا.

.176معلافشك:يوكزإلا.

.310/14ليلاحرش:بطقلاشْيفطا.

.124‹115/1‹نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.275/2ةيضايرلاراهزألا:ييورابلا.
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ةّيضابإلا)4ح.94-95ء15‹(ةاشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابألا:ىيييلعرمعم.
.343‹ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا.502/2«(رئازحلايف

.23ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.2145تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.24/342؛237/1239‹خيراتلاربعنامع:ملاسيبايسلا.
.278282َةيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.
.339-342‹338/2«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.
.113130‹109ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.
.164‹160هةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.
.221ءةيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

.185‹يبرعلابرغملايفءاضقلا:ميهاربإزا.

.510/2ءَةيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.

.141‹140‹51-60ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

.99‹98‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

.2122ةديفملالئاسملا:يلوعملا.

رعش

ةريعشلا
(نامُغ؛يرمظن؛ةراضح)

يقسلاهايمميسقتماظنيفرثألاماسقأدحأيهةينمزسايقةدحو
ىلعنامعقطانمضعبيفةريعشلاظفلقلطيو.جالفألابنامعيففورعللا

.ةقيقد53بردقيوفصنورثأوهو«مهسلااضيأةريعشلاتايمستنمو

:رداصملا

.(ةلباقم):باطخيدنكلا.
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هلا

(نميلا؛نامُغقرف‹؛ةراضح)

.نيعلاحتفواهديدشتونيشلاٌمضب

هفالحخدعب(م787/ه171:يفيح)فّرعملانببيّعشىلإبسنتةقرف

ىلإهمامضناوبرغملاىلإرصمنمهلاقتناو«بيبحنبعيبرلامامإلاعم
.راكنلايففّنصيحبصأو؛يراكنلانيدنفنبديزي

:رداصملا

.94/2‹تاباوحجلاوريسلا:نامعءاملع.

.108/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.95هَةمْئَألارابخأوةريسلا:ينالجراولاءايركزوبأ.

.113ةبوجأ:نوفلخنبا.

.274/2؛49/1-51‹خياشملاتاقبط:ْييجرالا.

.103/1(يلكب1982.حت)مالسإلادعاوق:يلاطيحجلا.

.158/2«نايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.57/1‹رئازحلاييةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.1/106‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.24ةيقيرفإلامشبنامُعةقالع:يريبعجلا.

.37‹يضايرلادهعملاتاقلط:ملاسيبايسلا.

.149‹129صميفةّيضابإلا:دّمحمبحر.

.393ءةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزا.

.266ءةّيضابإلادنعةوعدلاجهنم:دمحمرصان.

رش+

راغشلا

هيلووهةأرمالجرلاجوزينُوهو‹ةيلهاجلاةحكنأنمراغشلاحاکن

ا
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قادصريغباهيلووهةأرمارخآلاهجوزينأىلعءرخآلجرل«قادصريغب
.ىرخأللاقادصامهنملكنوكتوءاضيأ

:هبحاصلامهدحألوقي؛كاذوأاذهنمحاكنلااذغبلطلانوكيدقو

لكقادصنأىلع؛يخأوأينباكجوزأنأىلعكتحخأوأكتنبايجوز

.هنمعضبلاايلخأورهملاافرامُهأكفءىرخألاعضبامهنمةدحاو

ىريوهحيحصتنكعبيالهنأو؛حاكنلااذهنالطببةّيضابإلامكحو

.قادصلادوجوعمولوءةلدابلاطارتشاىلعمئاقراغشلامكحنأيليلخلا

ناوءاطورشمنوکيالنأيغبنياراغشىمسيالوجاوزلاحصييكلو

.اشاصلاخاهيلإعفديقادصةدحاولكلو«؛جوزلابةيضارةأرمالكنوكت

:رداصملا

160/2مماحلا:ةكربنبا.

.180/2-182‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

لغش
ةمذلالغش

(هقفلالوصأ)
ةمذلالغش/ممذ:رظني

عطش

ةعافشلا

(ٹیدح؛ریسفتمالكلاملع‹ةديقع)

yم
ةليسولايهوء«قحلاهيلعنموقحيذنيبةطاسولا:ةغلةعافشلا

.ريغللريغلانمريخلالاؤس:افرعو.بلطلاو
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هدايزوةالوحخدو؛باسجللاليجعتبلطاهّنأبةّيضاباإلااهفّرعو

.اهيفتاجردلا

؛هتدارإفیلاعتهللاعوجرٰيعتالويللاةدارالاضراعتالةعافشلاو

.هلعوفشملاىلعلّضفتو‹هبلطةباجتسابعفاشللمرکتاهنكلو

ةكئاللاو8دمحميبنلا:مهومحلنذأنملالإةعافشلانوكتالو
.تادابعلاوىادهشلاو«؛نوحلاًصلاوىايبنألاو

:اهعاونأو

؛فقوملالوهنمساّنلانعافيفخت«باسحلاءدبلىمظعلاةعافشلا-1

2دمحماندّيسةيصاحخيهو

.ةصاخبنينمؤملاٌقحيفيهوقنالوخدلةعافشلا-2

.ةنبايفتاجردلاةدايزلةعافشلا-3

لِنوُمَفْشَيو:لجواًءهللالوقلةريبكلاٌبحاصةعافشلالانيالو

مهالوايشىلوُمنَعىلومينعيلموي(28:ءايبنألاةروس) یضترانمل
ات(42:ناخدلاةروس)محايرحلوههنللا(محرنملإنوُرصن
مهَعَفتامف:U:رفاغةروس)هغاطميشلوميمحنمَنيملاظلل ةعافشيهعْفَت

:هئهلوقنمدیزنبرباجمامإلاهورالو.48رنداةروس)ىيا
.*«يتمأنمرئاَبكلالهلةعافشلاتّسل»

:رداصملا

.418‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.198‹مئاعدلا:رضتلانبا.

.35‹(يشكيودسلاةيشاحمامتإ)‹؛تانايدلانمىلعةيشاح:فسوييصل.

.453ءرونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.(نامع.ط)24/2تازلانايه.550‹(خم)نيروغبتلوصأحرش:بطقلاشيفطا.
.96و/2‹(خم)‹رطانقلاةيشاح
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.288‹287«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.167‹161/1ءتاقتعالاتاّمهمحرشيفداشرإلا:فيسيصورخلا.

.61-62«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.654‹«يراضحلادعبلا:يريبعجلا.

.246ءةيضابألادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.427-436‹؛شّيفطاخيشلاءارآ:ىفطصمنتنيو.

.9-343ّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:یفطصموسیردانبا.

يفهلاهَمحَردْيَزنبرباجْنَعْميِطاَقمْلارال‹؛حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا*.

.1004مقر279/4قفالاَونالا

قفشلا

(تیقاومةالصءهقف)
.سمشلابورغدعبقفألايفىرُتيلاةرمحلاوهقفشلا

ءهقوفضيبألاقفشلاوءقفألايفنوكيرمحألاقفشلانأةكربنباحضوأ

.هلحميفضيبألاراصرمحألاباغاذإف

تقولوخدوبرغملاةالصتقوجورخرمحألاقفشلابويغبقلعتيو

.ءاشعلاةالص

قفشلابيغينأىلإسمشلابرغتنيحنمبرغلتقونأححجارلا

كارتشافالتخالاببسو«ضيبألاقفشلابيغينأىلإضعبلالاقورمحألا

.رمحألاوضيبألاىلعقفشلامسا

ةالصلاعسيامردقاقيضماتقوبرغمللنأىلإيمدكلاديعسوبألامو

.قفشلابايغرظتنيالوءاهفئاظوو

؟ضيبألاوأرمحألاوهلهاوفلتخاو«قفشلابايغاهتقولوأفءاشعلاامأ

- 557 -



نيشلافرح

بهذموهوءرمحألاقفشلاهنأءةكربنباو«يمرضحلاقاحسإوبأراتخا

فو؛طايتحاينناثلابذحألايو»:لاقو؛ضيبألاهنأىلإيدنكلابهذو

.«قافتالاهيلعيناثلاوءةرطاخملوألا
:رداصملا

.518/1؛عماحلا:ةكربنبا.

.383/1-384‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.179/6-180‹لامآلاجراعم:نيدلارونيلاسلا.

رکش
2 ركشلا

(ريسفتمالكلاملعءةديقع)

.ةعاطلاىلعباوثلابهتازاجبدبعللهللاركُْش

تقلعامىلإهللامعنفرصوءهقحبهلفارتعالاوههللدبعلاركشو
مأناتجلاباداقتعامأ؛ناسللابالوقكلذناكأءاوسءةعاطلانمهلجأل

دي
تقاسناىحةمكحلاىضتقمقفاولعفلك»هابنالجراولاهفرعو

.«اهتياغىلإةمكحللا

رفكوةمحعنلارفك)هيعونبرفكلاقلطمللباقمةّيضابإلادنعركشلاو
ةلزتمالذإءةلاحمالرفكلايفلحدركشلانمجرخنإدبعلاف.‹(كرشلا

امواراشام:ىلاعتلاق‹(نامبإلا)ركشلاورفكلايلزنمنيب

۱.(3:ناسنإلاةروس)هاًروفك
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:رداصملا

.521/4ىايضلا:يبوعلا.

.29/3‹ناهربلاوليلدلا:يالجراولا.

.14/16‹ليتلاحرش.442/15-443«ريسفتلاريسيت:بطقلاشيفطا.

.9«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.134ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

ككش
كشلا

(هقفءكقفلالوصأمالكلاملع‹؛ةديقع)

.رخآلاىلعامهدحأحيجرتنود«نيضيقنلانيبددرتلاوهٌكشلا
لهجلاةّيضابإلاءاملعهيّمسيو«كاردإلاتالومشمنميلاسلادنعوهو

.ءيشلاةقيقحةفرعمىلإلصويالهّنِإثيحنم
.كشلابدبعيالىلاعتوهناحبسهللاو

.دسفمريغودسفم:نيهجوىلإتادابعلايفهرثأثيحنممسقنيو

:اضيأنيعونىلعدسفملاٌكشلاف-1

وأٌقسحهنأيمالسإلانيدلايفٌكشلاوهوءاكرشربتعيفامهدحأاأ-

.تافصلاوتاذلايفهديحوتوهللاةفرعمكهلهجمسيالاميفوأ«لطاب

ةلمجريسفتيفٌكشلاوهوءةّيضابإلادنعةمعنرفكربتعيفناثلااًمأو-

.فالخلاهيفزوجيالامديحوتلا

.اهلعفنمنقيتلاامدعبضكئارفلاءادأيفٌكشلالثمدسفلاريغتشلاو2

الإلوزيالنيقيلاو«نيقيلابالإُكشلالوزيالءةّيهقفلاماكحألايو
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:رداصملا

.438‹(خم)‹«تالاۇسلا:قوسلا.

.19/2«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.ظ-و72/3‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

110-111«تافيرعتلا:ياجرجلا.

.32ءديحوتلاةمّدقمحرش.9«فاصنإلاولدعلارصتخم:دمحأيخامشلا.

.494-499«رونلا:زيزعلادبعييمثلا.

.39/9؛164/6ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.37ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.154/1«رهوجلاراثن:ملسموبأيحاورلا.

كك

كاكُشلا

(ةراضحمالكلاملعةديقع)

يأربسحفلتتالولدعةكاشلاةقرفلاوأكاكُشلاحلطصمقلطُأ

:اهنملاعلک

لهأيففوقولاوكشلاب»نومعازلامه:يطوشلملانيروغبتهركذام-1
اونادوءاولزنةلزنملايأوءاوباصأءامسألايأيردنال:اولاقورئابكلا

.«مهيففوقولاالإساّنلاعيمجالوانعسيال:اولاقومهيفًكشلاب

بكترمجورخنودقتعينيذلامهفيراوملامکحمنبدوهدنعامو-2
.رانلانمةريبكلا

.اعيمجنيعزانتملااوقرافو«ىربكلاةنتفلااولزتعانيذلامه:يداربلادنعو-3

:رداصملا

.250/2«ریسفت:مکحمنبدوه.
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.9‹(قحلملا)‹نيدلالوصأ:نيروغبت.

.و37‹(خم)‹مئاحلاءافش:يداربلا.

.453ةيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

گككش

كشلافوقو

(مالكلاملع.ةديقع)

كشلافوقو/فقو:رظني

لکش

لاكشإلافوقو
(مالكلاملعءةديقع)

لاكشاإلافوقو/فقو:رظني

لمش

ءامصلالامتشا

(ةالصءهقْف

هيديىلعهدشيوءةالصلاييفهبوثلجرلاسبلينأءامصلالامتشا

لصينألهسيالىحءباللجتمريصيوءابناجهنمعفريالوهندبو

.ضرألاىلإهئاضعأب

هيیبناجدحأنمعفريمث«هريغهيلعسيلدحاوبوثبلامتشالاوهليقو

.هتروعفشکنتفهيبكنمىلعهعضيف

حجارلاو.ةالصلاةحصىلعهريثأتيففالخلاوءةنسلايفهنعيهنموهو

عوشخلانعهلغشويلصملاىلعهقييضتلهوركمهنكلو«هبلطبتالةالصلانأ
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تفشكتنااذإنكل«دوجسوعوكرنمةالصلالاعفأءادأيفنانئمطالاو

.ةالصلاتلطبةروعلا

قيضوهوءقزاحلاةالصنعيهنلاعضولاباتکيفينوانجلارکذو

قاحسإوبألاقءةالصلاتاكرحمامتِإنعيلصملاقيعيثيحببوثلا

؛بوثلاقيضهانعميفو«لعنلاقيضقزحلا»:عضولاباتكشمامبشيفطا

.«ةحبرفلاسبيلك

:رداصملا

.55/1‹عماحا:ةكربنبا.

.137؛عضولا:ييوانجلا.

.423/1-424‹حاضيإلا:رماعيحخامشلا.

.138؛صلاخلابهذلا.49/2-50‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

+

یس

قنشلا
(ةاكزءهقف)

دازامهانعموةقاكزلايفنيتضيرفلانيباموهو‹قانشلا:هللاقيو‹قنشلا

.رشعةسمخلاىلإةرشعلاىلعدازاموةرشعلاىلإسمخلاىلعلبأإلانم

رقبلابصقولاو«لبالابقنشلانوصخيمهنأةّيضابإلاصوصننمرهاظلاو
.اهريغولبإلايفقنشلانأىرينمفالخىلع«منغلاو

نودامقنشلانأوهو؛رخآالوقيليلخلاققحمللنأيليلخلادمحأركذو

ىلإهبسنو؛هسنجريغنمهتاکزجرختاموهورقبلانمنيرشعوةسمح
ةغلقانشألاوصاقوألانأحيحصلاو»:لاقو.يمدكلاوةيواعمبأنيخيشلا
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يفناشلاورقبلايفلوألالامعتساءاهقفلاىلعبلغامنإودحاوامهانعم

.«هيفةحاشمالحالطصاوهو‹لبإلا

له«لبإلانمعستلايفف؛قنشلابةضورفملاةاكزلاقلعتتلهاوفلتخاو
ةرحترهظتو؟ةاكزلاضرفاهبقلعتيمأهنعوفعمسمخلاىلعةدئازلاةعبرألا

ثالثرخآللولبإلانمسمحنيطيلخلادحألناكاذإف؛ةطلخلايففالخلا

وهويءيشثالثلابحاصىلعسيلوةاشسمخلابحاصىلع:لوقيفف

بحاصىلعلوقيقو.يراوحلايبأو«رقصلانبنازعةيواعميبأحيجرت
ققحلالاقوءاممامثأةالثثالثلابحاصىلعوةاشلانامتأةسمخسمخلا

.يليلخلادمحأهححجراموهو‹«حصأولدعألوقلااذهو»:يليلخلا

:رداصملا

.157/1ةنودملا:نياسارخلامئاغوبأ.

.613/1ءعماحلا:ةكربنبا.

171‹168‹165/1‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

دهش

داهشإ

(حاكنقف

.ةداهشلالمحتبلطداهشإلا

اوضقكلذل«صوصخابةعجرلاوحاكنلاىلعداهشإلاةّيضابإلابحوأ

.داهشاإلالبقاهسمواهعجارنإةأرملاةمرحبو.داهشإالبحاكتنلانالطبب

مث؛نيتنثاوأةقلطهتجوزلجرلاقلطاذإو»:عماحلايفةكربنبالاق

ملوانباحصألوقيفهيلعمرحتامنإفءةنيبلابداهشإلاباهعجارينألبقاهئطو
.«افالخكلذيفمهنيبملعن
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نوكييح؛حاكنلادقعيفمالسإلالهأنمنيلجرروضحبةداهشلامتتو

روضحةداهشامهتداهشنألءةلادعلاامهيفطرتشيالوءاحيحصايعرشادقع

.رابخإةداهشال
:رداصملا

.181‹122/2‹مماحلا:ةكربنبا.

.109‹310/7؛87/6‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.338/2‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

دهش

دهشتلا

(ةالصءهقف)

تايحتلامظعمنإفءهمظعع.ءيشلاةيمستنمكلذكيعمدهشتلا

ىمسيوهبءاجامةيقحوءةلاسرلابهلوسرلوءةينادحولابهناحبسهللةداهشلا

.ظفللااذهبهحاتتفالتايحتلا

نموءةظلغمةرافكرذعالبتايحتللدوعقلاكراتىلعوءةبجاوةنسدهشتلاو

.يسانلاديعيال:ليقوءاهرثكأكرتوأءاهيسننماذكوةقالصلاداعأاهكرتدمعت

وأاوهسثدحأنميفكلذكو«فالحخاهنمئزحلاردقلاديدحتييو

؟هتالصحصتلهعطقوأردقلاكلذدعبادمع

غلباذإليقو«"هلوسروهدبع"ىلإغلبيملامئزحبالمهروهمجلاقف
."هتاكريوهللاةمحرويبلاىلعمالسلا"ىلإليقومأزجأ"تابيطلا"

ارقنملالإةالصلاحصتالهنأيدنعهجولاو»:شيفطابطقلالاقو

ًاطحخوأاًدمعاًدسفملعفنإفملسو"هلوسرو"وهوءاهرخآىلإتايحتلا

.«ةرورضهلعفولوةالصلاداعأملسينألبق
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هوخحنونآرقلايفاميءاعدلاودهشتلابقعيلاىلعةالصلابحتسيو

.كلذبوجوىرييذلايعفاشللافالحخءايندللولوةيبرعلاب

مهدنعحصتملذإ؛تايحتلايفعبصإلاكيرحتةّيضابإلادنعتبثيملو

.لصأهوقيملوةبابسلاكيرحتثيداحأ

:رداصملا

.523-525‹521/1‹حاضيإلا:رماعيخامشلا.

.123/2؛عرفلاولصألالماش.200‹189‹181/2«لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.283/8«لامآلاجراعم:نيدلارونيملاسلا.

دمش

ةداهشلا

(ةيعرشةسايسءهقف؛مالكلاملعءةديقع)
.ةفاضإلاوقايسلافالتحخابفلتختناعمةّدعةداهشلل

هنأىعدياًمعوأ«بلقلافرقواًبعناسللابريبعتلايه:لّوألاعملا

:يقياماهنمعرفتيو.قدص

هلكيرشالهدحوهللالإهلإالنأناسللابرارقإلايه:ةداهشلاةملك-1

.دیحوتلاةلمجيهو.هدنعنمقحهبءاجامنُأو«هلوسروهدبعادّمحمنو

.ةءاربلاوةيالولايفةداهشلاكءةّيدقعلاماكحألايفةداهشلا-2

لاق...دودحلاوعويبلاوحاكنلاكءةّلمعلاماكحألايفةداهشلا3

ةداهشنإ:ليقو»:ةّيضابإلاىلعنيفلاخملاةداهشمكحينالجراولا

نمداقيو«صاصقلاودوقلانمءاهريغودودحلايفةزئاجاهلكنيفلاخللا

لإةءاربالةءاربلا[يف]نكلمهبمهيلعدودحلاماقتومقداهشبنيملسللا

.«لودعلانيملسملاب
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وأءايندلايفاماهبداريو.بيغلاملاعةلباقميقلطي‹ةداهشلاملاع-4

ك.ءءود

.انساوحبهکردنوءانیدیانيبرضحاموا؛قلخاملک

لتقنعيصاخحلطصمديهشلافهللاليبسيفملسملالتقينأةداهشلا5

ارثأتمهمويلتاموأ.هللاةملكءالعإلنيكرشملاًدضبرحلايفنيملسمانم

نمەهريغامأو.ةرخالاوايندلادیهشىمسييو.لاوقألارهشأىلعهحارجب

.ةرخألاءادهشمهفىاسفنلاو‹قيرغلاونوطبملاونوعطملا

:رداصملا

.91/2فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.6ءديحوتلاةمدقمحرش:دوادِنالتلا.

.337/8ءةعيرشلاسوماق:ليمجيدعسلا.

.54‹1/52«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

.18-19«تارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

دهش

(مالكلاملع)
دهاشلاىلعبئاغلاسايق/سيق:رظني

دش

دهاشملا

(يبرغم؛نارمع؛ةراضح)

ءةيضابإلادنعةينيدوةيملعوةيخيراتةلالداليلانكامألايهودهشمعمج

دهاشم:ريسلابتكيفةروكذملادهاشملانمو‹ميلعتلاوةربعلاضرغلرازدقو

.رئازحہاببازمندميفتارایزلادهاشمىلإةفاضإ«ةسوفنلبج
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:رداصملا

.64‹7(خم)ءةسوفنلهأةريس:نيرقميروطغبلا.
ك

.هلك‹(خم)«ةرايزلادهاشم:ميهاربإناظقيلاوبأ.

دهش

ةءاربلاوةيالولايفةدهاشملا

(ةديقع)

.ةيصعموأةعاطنمفلكلملاةلاحدهاشلانياعينأ

.ةءاربلايفنيلدعلاةداهشطارتشاو«(ةعيفرلابىمستو)ةيالولا

:رداصملا

.125/2‹ربتعملا:يمدكلا.

.24/1عرفلاولصألالماش:بطقلاشيفطا.

.353‹352«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيملاسلا.

.119-120ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

رش

روهشملاثيدحلا

مثبذكلاىلعمهؤطاوتزوجينمنورقلالوأيفهيورييذلاثيدحلاوه
هيلعضرتعيالو.لوبقلاىلعمهعمرمتساوهولبقفءةيلاتلانورقلايفرهتشا

.ةوةباحصلالاحىلعقدصلاةبلغلءاّداحآهلصأنوكب

.«لوبقلابةمألاهتقلتوءةئالُثىلعدازام»هنأبيخامشلاردبلاهفّرعدقو
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.ضيفتسلملابهنعربعيوهدنسلوأنمرتاوتلابفصتيملهنألرتاوتملاةبترمنودوهو
يفروهشللاةاورنأرتاوتملانيبوروهشملاربخلاوأضيفتسملانيبقرفلاو

يفكلذدعبثيدحلارهتشيمث«بذكلاىلعمهؤطاوتنكينورقلالوأ
.رتاوتلالهأيفكلذنكيالامنيبءةيلاتلانورقلا

داحأآلارابخأنماريثكنإف«ثلاثلانرقلادعبرابخألارتاوتبرابتعاالو

.كلذدعبرتاوتلادحتلحخد

ناحجردادزيمثلئاوألاهتاورقدصبنظلالصحيروهشملاثيدحلاو

.لوبقلابهلةمألايقلتورتاوتلادحهلوخدبقدصلا

ةيزمهيفناكثيحرتاوتلاسفننمضيفتسملالعجىلإضعببهذو
رابتعاديفيهمالكرهاظنأيخامشلاردبلاىلإيلاسلابسنوةضافتسا

ردبلاةرابعصنورتاوتلاكهقدصباعوطقملوبقلابىقلتملاضيفتسللا

.ةنيرقبالإاملعديفيالهنأيحامشلا

ناكنإف«تكردأامىلعسفنللاًنوكسوةنينأمطملعديفيهنأباوصلاو
دافأف«نظلابناحاناحجراهدازاداحآناكنإو«نيقيةدايزاهدافأارتاوت

.نظلالصأقوفونيقيلانودامكح

ىلعنافدارتمرتاوتلاوةرهشلافءروهشملاريغةرهشلانأيلاسلاىريو
طقفةنينأمطلاديفيفروهشملاثيدحلاامأ«نيقيلاناديفيو«دحاونعم

دنعدوجوم«داحآوروهشمورتاوتمىلإثيدحلليئالثلاميسقتلااذهو
.داحآامإورتاوتمامإثيدحلانأءاهقفلاروهمجىريامنيبءةيفنحلاوةّيضابإلا

:رداصملا

.142/1فاصنإلاولدعلا:ينالجراولا.

.439‹(يجاويتلا.حت)؛فاصنإلاولدعلارصتخمحرش:دمحأيحخامشلا.

.337-338‹لمشلاعماج.364/2‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.349-350«لوقعلاراونأقراشم.13/2-15«سمشلاةعلط:نيدلارونيملاسلا.
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.89ءاڻدحمبيبحنبعيبرلا:يوابكلا.

.10‹؛ثيغملاحتف:دمحميرهطم.

رھش

ةرهاشلملا

(تالماعمءهقف)

رهشلابسحءةراجاإلاةدمديدحتيفنامزلابدييقتلاعتةرهاشملا

.روهشلاونيرهشلاو
.اعملمعلاةياغوةرهاشملاوةموايملابديبقتلازوجيالهنأشيفطابطقلاركذو

:رداصملا

.74/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

رهھش

ةرهشلا
(ةيعرشةسايسءهقفلالوصأءهقفءةديقع)

رتاوتنمركنيالىحهروهظورمألاراشتنا»:اهنأبةرهشلابطقلافرع

يفنكيملولو«نيلقانلاةرثكلكلذةحصيفباتريالومعفدتاليلارابخألا

.«تاقثنيربخملا

.ةنينأمطلامكحجرخمعملايفجرختةرهشلاةداهشو

بذكلاىلعمهلثمؤطاوتنكميالةعامجمهنأبةرهشلالهأيلاسلافّرعو

نملافالخ«ددعلانييعتمهيفطرتشيالف«يشتاهجنماونوكينأبةداع

.دحاونعمرتاوتلاوةرهشلانوكترابتعالااذهيو؛مهيفددعلانييعتبلاق

ةلاحتسالاهيفنكميلوألانأبةربخلابملعلاوةرهشلابملعلانيبمهضعبقرفو

.ركنممصخالثيحكلذبمكحيامنإوملعامعيناثلايفلوحتيالو«بالقنالاو
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.اضيأدئاقعلابابيفةجحلامايقوماكحألاتابثإيفرثأةرهشللو

ةمامإو‹لايمأو«سايإو؛حاكنو«بسنتوبثو«بئاغتوميفزوجتف

.لالهةيؤرو

قحاهطلاخنإوءاقحهللاهيفنألصاصقالودوقالودحيفزوحتالو
.هللانمةبوقعاهلصأفءتابعلا

.سانلالاومأيفعامطألاعاستال؛لاومألايفةرهشلاحصتال:ليقو

اهلهأنماهضراعيالنأوءاهلهأنعةرداصنوكتنأ:ناطرشةرهشللو

رخآلاضعبلانمردصيو«ربخنيقحملاضعبنمردصينأاملاثمو.ضراعم
اذإامأءةرهشبسيليداحآنيضراعتملانيربخلانمدحاولكف«هفلاخيربخ

.هبًابعيالفهلهأريغنمارداصراکنإلاناك

نأملعاو:يملاسلالاقهيفو«ةءاربلاوةيالولابابيفحلطصملااذهفظويو

ةرهشالإتبثتالةءاربلاياهنألءةءاربلايفاهنمعسوأةيالولابابيفةرهشلا
.قحامننظلادرجمبتبثتةيالولايفو«قحلا

نيناقوفامهنأىلإييمثلابهذو؛مهبتبثتنمددعيففلتخاو

.بطقلاهحجرو
:رداصملا

.371/1‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.49‹48/1ةماقتسالا:يمدكلا.

.294/1‹نئازخلانونكم:يرشبلا.

.246/2‹ناعيإلادعاوقديهمت:ديعسيليلخلا.

.227/13-233؛351/12737‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.349-353«لوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.236/1؛ءداقتعالاتامهمحرشيئداشرإلا:فيسيصورخلا.

.119-120؛ءتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.
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ةوهشلا

(مالكلاملعءةديقع)
.ىلاعتهللادودحيّدعتب«تايهنملاباكتراوتاذلملاعابتاىلإسفنلالم

ءةبهرلاوءةبغرلا:يهو؛عيمخجنبافينصتييةعبرألارفكلاناكرأنميهو

.بضفغلاوءةوهشلاو
:رداصملا

.29؛عضولا:ينوانجلا.

.9-40ءديحوتلاةماقم:عيمجنبورمع.

.9؛كيحوتلاةمدقمحرش:دوادِتالتلا.

.145«دارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

ىروشلالهأ
(تايمست؛فيعرشةسايس؛ةراضح)

يف؛ميركلانآرقلايفهبرمألادروءةيعرشلاةسايسلايفلصأىروشلا

مهرواشوإل:هلوقو.38:ىروشلاةروس)مهيبىروُشمهرمأول:ىلاعتهلوق

.(159:نارمعلآةروس)رسالايف

دشقعلامتيمهبجوم.نيذلاكعلوأمهماعلافرعلايفىروشلالهأو

ةسايسيفيأرلالهأوءاملعلانايحألابلغأيفنولثمبءالؤهوقفالخاب

ءامعزلاولئابقلاءاسؤرنمةربخلالهأوةوقلاوةكوشلاباحصأوءةمألا

ةنسالوىلاعتهللارمأنوفلاخيالءانمأاونوكينأطرش؛دنحجلاءاسؤرو

.ههلوسر
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ةّسلبلاغلايفةّيضابإلااهلعجو«نانثاىروشلاهبدقعتتاملقأنإليقو

لعفبايستمهريغىلعةّمحمهوةسمخلاىقييومهنمدحاولةمامإلادَقعُف
.هطرمعةفيلخلا

نولتحيءاهئاضعأنمنوقتنملامههةبازعلاةقلحماظنفرعيفىروشلالهأو
ةعبرألانيقباسلانمو«نورشابملاهتدمعوهناوعأمهوءةقلحلاخيشدعبةيناثلاةبترمل

سلحابفرعيامنولكشيو«دقعلاولحلالهأبكلذكنومسيوءةقلحلاباقاحتلا
.ىروشلادبع.(م1018/ه409)ةنسهسيسأتذنمماظنلااذهمرَتلادقوصاخلا

:رداصملا

.45-46‹41/1-42‹تاباوحاوريسلا:نامعءاملع.

.389/2مماحلا:ةكرينبا.

.4(خم)ريس:ياكلادبعرامعوبأ.

.171/1-172ءخياشملاتاقبط:ييجردلا.

.213/14-314‹لينلاحرش:بطقلاشّيفطا.

.99‹(ةأشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيعيلعرمعم.

.32-33«ةسايسلاومكحلا:ميهاربإفسوينبا.

.216-217‹189ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعناله.

.78-79ةّيطارقعيدلانامُع:شابغ.

.150/1307/2-152ءةّيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعاو.
.263 ›119-118/1 ‹مهرودوةبازعلا:لاصيوامسا .

Dangel : Imamat Ibadite de Tahert, 107. .

ھ

روس

ةروشللا

(نامُع؛ةيسايسمظن؛كارمعةراضح)

نوكيو.يضاقلاةسائربىروشلالهانمةّيضابإلاءاملعهيفعمتجيناكم
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اياضقلايفتبللتاسلجلاهيفدقعتومامإلارقمثيحةعلقلايفوأنصحلايف

.هلزعوأمامإلارايتخااهزربأءةمهللا

ىروشلانوينامعلاقلطأدقفمكحلايفىروشلاىلعةّيضابإلانماصرحو

.مالسالايفةضيرفلاهذايلمعاقيبطتةعلقلاوأنصحلاتويبنمتيبىلع

:رداصملا

.152/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.99ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

هوش
ءاضعألاةاش

(اياصوءهقف)
يهوىاضعألاةاشبءاصيإلاىلعبرغملادالببةّيضابإلاضعبحلطصا

نميصوللاءاضعأكفءاجرنيكاسملاوءارقفلاىلعاهمحلبقّدصتُيةاش

تعةملسُمةبقرقّتعَأنم»:لاقكيبّلانعةريرهيبُأنعيورامراتلا
هَوضعلكبهلا قشفلارذعتدنعاذهىلإاودمعدقو.*«راّنلانموضعُهنم

.رذعلامايقدنعسايقلابابنمناکف

.ةكرتلاثلثنمجرغختيلالفاونلاتاقدصلانمضءاضعألاةاشلحخدت

.ءاضعألاةاشلالصأادجيملامهنأيلكبوضويبميهاربإركذ

نمءاضعألاكفلةداعسانلااميصويىلاةاشلا»:ةكبوأدمحألاقو

ىلإملسملااببرقتيةبرقوءةقدصالإةقيقحلايفيهامءاهنعربعيامكرانلا
.«تاقدصلانماهريغكهللا

هولقانتوسانلاضعبهداتعااممنوكتنأءاضعألاةاشودعتالاذهىلعو

هبءاصيإلانعلودعلابوجوءاملعلانمنورصاعملاىريو.هونسحتساو
نأداقتعازاوجمدعىلإضعبلابهذو.هتيضرفسانلادقتعينأةيشخ
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ةيبيغلارومألانمكلذنأل«رانلانمتيملاءاضعأهبهللاكفيةاشبقدصتلا

اهيفدريملءاضعألاةاشوءةحيحصلاصوصنلاقيرطنعالإملعُتالىلا

:رداصملا

.235/15؛610/12؛280/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.159‹(خم)«كئارفلابیرت:ومیسومواباب.

.41ةّيصولاليلد:يلماكلا.

.9فلاىلإريصبلانمؤملاليبس:ميهاريإناظقيلاوبأ.

.532/2«یواتف:ميهاربإضويب.

2469/6ةرريرحُتواطهللالوقباب‹نامعألاتارافکكباتك:يراخبلا*

.1509مقر‹1147/2‹قتعلالضفباب‹قتعلاباتك:ملسم.6337مقر

تاعرقلاهايش

(رئازجلا/بازم؛فارعأ‹ةراضح)

تاعرقلاهايش/عرف:رظني

ايش

ءيشلا

(ةيمالسإةفسلفمالكلاملع)

ءظافلألاٌمعُأءيشلاف؛اًمودعموأناكاًدوجوم«فصويوهنعربخُيامءيشلا

.سکعالوءيشدوجوملكف.مودعماودوجوملاو«قولخملاوقلاخلالمشي
ياشععلعافمساةغيصىلعٍقأيفیاشردصملصألايفءيشلاو-

هلوقلءايشألاكالءيشىلاعتوهف«هناحبسيرابلاىلإفرصنيذئيحو
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الاٌكلاَهءْيَشلك:هلوقو‹(11:ىروشلاةروس)ءىشهلثمكسيل:ىلاعت
.(88:صصقلاةروس)ههو

هللايمامّنإو؛مسالاىلعةلالدوهاموىلاعتهللافصوسيلءيشلاو

.هنعربخيورکذينالو؛مولعمهبال۽س

فرصتيهنِإف«هدوجوءيشّميأ«لوعفملامساةغيصىلعءاجاذإو-

.قولخملالإ
:ءيشبسيلوأائيشمودعملارابتعايفنايأرةيضابإللو

ءيشاندنعويءيشبسيلةرعاشألادنعمودعملاو»:يداربلالاق

.مودعم

الو«روكذممولعممهدنعءايشألاٌمعأفةيرعشألااًمأو»:يلاطيحلالاقو-

مهدنعواندنعمودعملاف.مودعمِءيشوهنيلألادنعوءائیشمودعملانولعجي

ييشالقعنكمملامودعملانإ»:الئاقعوضوملايفيملاسلالصفو-

.«ةلزتعمللافالحخ

:رداصملا

.378/1ءءايضلا:يبوعلا.

.4‹(خم)؛تالاؤسلا:ييوسلا.

.223‹تالاهحلاحرش.428‹425‹406‹405/1ءزجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.

.40/1«فاصنإلاولدعلا:نيالجراولا.

.و86‹ظ85‹و42/1‹(خم)ءةينونلاحرش:يلاطيجلا.

.32‹قئاقحلا:يداربلا.

51.٠ءرونلا:زيزعلادبعيييمثلا.

.158ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.
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ايش
ةئيشملا

(ريسفتمالكلاملع.ةديقع)

دابعلالامعألکنافكلذل؛دوجولملامادعإومودعملاداجيإامبةفص

.ةذفانةقلطمةئيشمهللااهءاشدق

يهفةيصععبتقلعتاذإو؛ةّبعةئيشميهفةعاطلابهللاةئيشمتقلعتاذإف
22A الإنوعاناًمَوِ:ىلاعتلوقي.لعفلابرمألامدع:يعتو«ةدارإةئيشم

.(30:ناسنإلاةروس)هللاءاشْي

.رخآرابتعابصوصخومومعو«رابتعابفدارتةئيشملاوةدارإلانيبو
:رداصملا

.155‹152/2ىايضلا:يتوعلا.

.45/2؛51/1«ناهربلاوليلدلا:نالجراولا.

.181‹تافيرعتلا:ياجرحجلا.

.155ءلوقعلاراونأقراشم:نيدلارونيلاسلا.

.81-82هتارملاةياغحرش:دمحأيليلخلا.

.373ةّيضابإلادنعيدقعلاركفلا:ىفطصموسيردانبا.

نُ

خيش
خيشلااباب

(يبرغم‹تايمستةراضح)

خيشلااباب/خيشلااباب:رظني

خيش
خايشألالاوید

(يبرغم؛تافنصم؛ةراضح)

خايشألاناويد/نود:رظني
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يش

خيشلا

(تايمست؛ةراضح)

ةمكحلاوةسايكلابحاصعرولايقتلالجرلاينامعلاثارتلايفخيشلابدصقي

.ةبارعلاةقلحخيشىلعبازميفخيشلاحلطصمقلطيو.اماعنکيملولو

:رداصملا

.476‹(نوقرم)‹ةيسايسلاةايحلا:دمحأدومحم.

.(ةلباقم):رصاننبدمحميمايرلا.

.(ةلباقم):دمحأيبايسلا.

Benkari Naima: L’influence de l'Ibadisme, 22. .

خيش
مکحلاخيش

(سنوت/ةبرجءةيسايسوةيعامتجامظنءةراضح)

خيش
ةقلحلاخيش

(يبرغم؛ةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنةراضح)

‹يمالسالابرغملايفةّيضابإلاندمنمةنيدملكيفةبازعلاةقلحسيئر
بسحهماهمعيمجبموقيو؛نامتكلاةلحرميفلداعلامامإلاةطلسلثع

.هرصعيفةيعامتجالاوةيسايسلافورظلا

.ىوتفلاوداشرالاوظعولا-
.ةّماعلاىلإةبازعلاتارارقغيلبت-

- 577 -

 

 

 

 



نيشلافرح

.ةقلحللانوؤشهرادإ-

.ةلزانلارومألايفدقعلاولحلا-
.ةيجراخاوةيلخادلاىرحخألاتائيحلاىدلةباًرعلاةقلحليثت

مدعدنعوأنتفلاتارتفضعبيفارغاشةقلحلاخيشبصنمىقبيدق

نمخيشالبةينالفلاةيرقلاتیمعب:لاقیف‹هتخیشمىلععمجباملاعلادوجو

مهددعناكنيدعاسمواباونةقلحلاخيشلنأامك.اذكةنسىلإاذكةنس

.ماهملاةرثكورصعلاروطتلةباجتسااًرخؤمهيفديزمث«رشعيلا

الوامةبازعلاماظنلاوزلةبرحجوةسوفنلبجفحلطصلملااذهیھتنادقو

.اذهانمويىلإنالجراووبازميقايقابلاز

:رداصملا

.138مالسالاءدب:مالسنبا.

.811‹35(خم)ريس:يفاكلادبعرامعوبا.

.171/1‹خياشملاتاقبط:ييجردلا.

.207قفاقتنملارهاوجلا:يداربلا.

.288/2؛103‹(ةأشنلا)1ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.81ةباّرعلاماظن:يريبعجلا.

.88«ءةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس.

.170‹169ءةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج.

.31ء0بازمیبخیرات:فسويديعسجاحلا.

.253/1254‹مهرودوةباّزعلا:لاصيوامسا.
Daddi Adoun, Y.: Institutions traditionnelles, 19. .

خيش

ةليبقلاخيش
(نامُعةيعامتجامظنةراضح)

فارشاإلايفلثمتت؛نامعيفةيداصتقاوةيعامتجاتايلوؤسمهبطانتدرف

‹نوبقارملاوءادشرلا:مهوءافكأصاخشأىلإلكوتيلاماهلانمددعىلع
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رابكنمنوكيامةداعو.ةاكزلاةابجوءلامعلاو‹جالفألاءالكووءةبتكلاو

.ةعرفتمماهمىلعليكولكفرشيو.ةمكحلايوذونسلا
:رداصملا

.175ةّيخيراتةيؤر:سيميودعلا.

خيش

نيملسلملاخيش

(نامُغ‹؛تايمست‹ةراضح)

يفدروامبسحروهظلاةلحرميفبقللااذهمامإلايضاقلمح

.ةيضابإلارداصملا

‹مامإلادعبةيناثلاةجردلايفيتأيو«مالسإلاخيشمساكلذكهيلعقلطيو

.ةماماإلابصنميلوتىلعرداقلاءفكلاصخشلاحيحيشرتهماهمنمو

يوكزإلارباجيبأنبىسوم:يضابإلاخيراتلافبقللااذهلمحنمو

نببوبحمنبدمحمو‹(م۸230/844:ت)يلعنبیسومو‹(م797/ھ181:ت)

.(م891/ھ278:ت)يلعنبیسومنبیسومو‹(م873/ھ260:ت)لیحرلا

:رداصملا

.198‹151‹117‹115‹111/1ءنايعألاةفحت:نيدلارونيلاسلا.

.105ةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ.

.1405مقرةمجرت‹(جمدمصرق)«قرشملامسقءةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةّيعمج.

خيش

(ايبيل/ةسوفنةيعامتجامظنةراضح)

لبجلامكاجحببقلْيوةراوُروةسوفنلبجىرقيفةبارعلاسلامسيئر
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ذيفنتوءةسوفنلبةيجراخلاوةيلخادلانوؤشلايّلوت:هماهمنم.ريمألاو
.ناودعلالاحيفعافدلامامإةباثعبناكو«ماكحألانالعإوسلاحاتارارق

.هتماقالاًرقملبحلاةمصاعوُداَجةنيدمةسوفنلبجخيشذختيو

:رداصملا

.287/2«(رئازحلايفةّيضابإلا)4ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

خيش

بازميداوخيش

(رئازجلا/نالجراووبازمءةيعامتجاوةيوبرتوةينيدمظنءةراضح)

ايلاحیّمسیو«رئازحہابنالجراووبازميداوندمةبازعسلامسيئر
.دیعسيمعسليسيئر

هيفرفوتتنأطرتشيوء"ابابخيشلا"بقلبايلعبازميداوخيشبقليو
ءاهيفميقيىلاةنيدملايفةبارعلاةقلحلاخيشنوكينأوءةمامإلاطورشةفاك

.ةءافكوءاًملعبازميداوءاهقفرثكأنمنوكينأو

ةيضابإةفاكلاسيئرعبتلابنوكيوهلاسيئرديعسيّمعسلحبهبختني
ءاضعُألبقنمبازميداوخيشنييعتميسارممتتو«نالجراووبازميداو
ميمعتلاو.(هسأرىلعةمامعلانوعضي)هنومّمعيثیحبديعسيمعسلجب

رارقلاذاختايفمّدقتلاوةيملعلاةسائرلا:مدقتلاوةسائرلاىلعليلدجيوتتلاك

.ةحورطملارومألايفتبلاويئاهنلا

نمضرومألالكيفىروشلاًادبعبةديقمبازميداوخيشةطلسو

.ةيمالسإلاةعيرشلادودح

اًرمأردصُيالو؛سلجلانعردصتيلاتاقافتالانالعإهماهمنمو
.هتراشتسانود
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.ناودعلالاحيفعافدلاةمامإةّمهمهيلإدنستو

نبميهاربإخيشلاو‹ْييمثلازيزعلادبعخيشلا:نيرخأتلابازميداوخويشنمو

رمعنبنمحرلادبعخيشلاو«يلعاوومحريكبنبفسويخيشلاو«ضويبرمع

:رداصملا

.231/1232ءةثيدحلا.رئازحلاةضحن:زوبد.

.289/1«رئازحلايفةّيضابإلا)4حءخيراتلابكوميفةّيضابإلا:ىيييلعرمعم.

.50«بازمیبخيرات:فسويديعسجاجلا.

.286ةيديلقتلامظنلا:هللادبعحون.

.41‹ملاعملاهباتكويييمثلا:رمعميكحلآ.

.137‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوخ.

خيش
ةخيشةمام

(رئازجلا/بازمڭيعامتجاوةينيدمظنةراضح)

ةخيشةمام/ةخيشةمام:رظني

خيش

خياشملاسلجم

(ةيسايسوةيوبرتمظنةراضح)
خياشمهرضحيةرصبلايفةيركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلاهسسأسلحب

.اهعابتابجييلاتاسايسلاهيفرّرقُتوءطقفةّيضابإلاءامعزو

:رداصملا

.106ةّيضابإلانعتاسارد:ورمعيمانلا.

.107ءةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ.
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خيش
ةخيشملاسلع

(يبرغمةيعامتجاوةيوبرتمظن؛لارمع؛ةراضح)

ناكملااذلوءاهئاضعأرئاسهبطيحيوةبازعلاةقلحخيشهيفسلجيناكم

.خيشلابايغدنعارغاشىقبيذإهتمرح

خياشملاهيفنيعيلديعسيّمعسلحبهبموقييعامجلافتحااضيأةخيشلملاو

:ت)وسيردانباناميلسنبدمحماةرتفيفةداعلاهذهتلازدقو‹مهمركيو

نيبنتفنمكاذنآنييعتلاكلذنعمجنيناكالارظن‹(م1896/ه3

:رداصملا

‹(خم)؛بازميٿنتفنمعقوامدييقت:لوهجمب.

.82«ةبارعلاماظن:يريبعجلا.

.126 ‹يعامتجالاطبضلا:زيزعلادبعةجاوحخ .

Martin : Les tolbas du M'zab, 04. .

خيش

ةينمومسلاةخيشلملا

(سنوت/ةبرجفمكاحرسأةراضح)

نوينُّموُمَسلا/نمومس:رظني

صیش

صيشلا
(ةعارزءهقف)

.ارمتاهلعجييذلاجضنلاغلبتملاذإلخنلاةرثصيشلا
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ملوأاهمسومريغيفتجتنأاذإاصيشلبارتجتنتالنألختنلاةداعو

.اهجاتنربۇي
.لكأللتحلصوتكردأنإصيشلايفةاكزلامزلت

نمصيشلاطاقتلارالزاج«رمتلاذاذجنمنانجبحاصغرفنإ

نانجيفنكيملو«هبحاصهيلإعجريالناكنإ؛عذحلانموأ«ضرألا

.نامزلاوضراوقلاورويطلابعايضللضرعمهنأل.قلغمروسم

:رداصملا

.201/12-202؛32/3‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.146‹(خم)«كئارفلابيترت:ومحىسومواباب.

عیش

عاشلملا

.زيمتتملوءابصنألاهيفتطلتخاامعاشلملابدارملا

دحاولكلامزرفىلإنولصيالو«هنوكلميموقنيبطلتخالامعاشلملاف

.عاشملامدقببسب«سانلانمدحأدنع

.عاشم.سيلفملعاماّمأو

مأالوصأتناكءاوس؛لاومألاعيمجيفنوكيعاشملانأساّبعلاوبأركذو

اموضرألانملوصألايفنوكيهنأ؛یرخأعضاوميفركذو.تالقتنم

.ىيمثلااذهىلعهديآوءاطلتخمىّمسيفاهريغاًّمُأءامبلصتا

.دعبمسقيملكرتشملاميفهبيصنناسنإلاعيبوهعاشملاعيب
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دعبهناممتيناعيابتملاناكاذإةلاهجهيفامعيبزاوجءاملعلاضعبىري

عاشملانهريفاوفلتخاامك.عاشملايفكلذنورخآعنموءةلاهجلالاوز

.هيفضبقلارذعتلنورخآهعنمو.عيبلابهوساقوةّيضابإلاضعبهزاجأف

:شيفطابظطقلالاق؛يقابلاحالصإلهضعبعيبزاوجضعبلاىثتساو

البءانبوأسرغنمهيفثدحأامعابينأعاشملايفتدجوامعسوأو»

هنمقوتسيوسرغيوأهيفبينأو«هيقابحالصإلهضعبعابينأو«ةعقبكلم
.«عاشملالصأعماعاشمنوكيمث؛هيففرصام

لصتااملصفولصفناامعيبعاشملالهأنمرظنلالهألزوجيو»:لاقو

.«عاشملاةلغليبسكلذنمتليبسوءهلهأوعاشملاحالصلرظنلابعيبلل

هعيبزوجيالعاشملانأىريذإ؛رخآىحنمةلأسملايفبهذفيركبلاامأ

هبذحخۇيامنإو‹هقالطإىلعسيلزاوحلامدعبمكحلانكل«هبابرأءابصنأةلاهح

.داسفوةنتفثعبمنكيملو«لاومأللعييضتعقيملام

امهنمو‹لالغتسالاوئكسلاهبداريامهنمو«؛ثرحللضحمتيامهنمعاشملاف

:ضارغألاهذهفالتخابعاشملاماكحأفلتختنألوقعملانمو.ءانيللذحختي

؛ليطعتنودهنمعافتنالاناكمإلهلاحىلعكرتيفثرحللناكامامأف

ضرعتيملاميلصألاهمكحىلعىقبيفلالغتسالاوێكسلاهبديرأامامأو
امامأو.عايشلابهیکلامنيبةنتفراثمحبصيوأ‹لامالابررضتيوأمادمنالل

كلذنأل؛عاشموهوءاكرشلادحأنمهؤانبمتينأريسعلانمفءانبللناک

ىقييةثنموءلصألاعبتاعاشُمءانبلاحبصيذإهتادوهحبعايضىلإيدؤي

هنأببسبهبابرأهنمديفتسيالالطعمدوقعلاهيلعرمتدقو‹عايضللةضرع

ماكحألابيو‹لاملاةعاضإنعىهنييذلاعرشلاهرقيالاماذهو‹عاشم

.لآملاولاحلايفدسافملاءردوحلاصملابلجىلع
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نأككلذوءداسفلايفتنيوةحلصملاهبققحتتهجونعثحبلاقحكلذل

عيبزاوجبلوقنو‹عايشلاىلعهرارمتساناكمإلثرحللضحمتاميتسن
امك؛عاشملالهأنمقوفامفةئالثرظنلالهأىلإهرمأعجرتنأدعبيقابلا

لهأىلإعاشملارمأعجريامنإو»:لينلاباتكلهحرشيفشيفطابطقلالاق

ءةثالثقوفاموةثالثلوقعلايحيحصلاغلبلالاجرلاعاشملالهأنم«رظنلا

نمهيلإرظنينممناكاذإدحاولجروأنيلجرنذإيفصخرينممهنمو
هنمسقيمثءتازملابوأميوقتلادعبعابيف««مكحوبيصنكلذيفهلنوكي

ٌدحلعجيكلذبويارقفلاىلعهبقدصتيءزجهنممصخينأدعبهباحصأىلع

.ءابرقألامصاختو‹عفانملاعييضتو؛عاشملاديمجتل

:رداصملا

.103-106«نيضرألالوصأوةمسقلا:دمحأسابعلاوبأ.

.6‹لينلاباتكهبلأامليمكتلا:زيزعلادبعييمثلا.

.360/11؛503‹514‹511‹305/10‹لينلاحرش:بطقلاشيفطا.

.48/3‹ىواتفلا:دمحأيليلخلا.

.115/2-117«يركبلاىواتف:نمحرلادبعيلكب.

8

- 585 -



E
j
ê

148

166

172

225

321

368

400

406

447

458

524

 



 
م2007/365:عاديإلامقر

 





نالعإلاورشتلاوةفاحصللانفلةسسؤمعباطمبعبط



 

Sultanate of Oman

Ministry of Endowments and Religious Affairs

Dıctıonary of Ibaqdiı
Terminology

Vol. 1

Muscat

142/2011





  
Sultanate of Oman 9)

E Ministry of Endowments andReligious Affairs

 


