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ينميلا	يهقفلا	ثارتلا	ريوثت

	هيجو	خيشلل	انعلا	نم	ةعردزCا	يضار@ا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم
"	)م1567/ـه975ت(دايز	نب	ميركلا	دبع	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا

ًاجذومنأ

بوقعي	دمحأ	لماك	رونأ	ءايC	.د

ربمتبس	21	ةعماج

ةينميلا	تاساردلل	يكيرم@ا	دهعCا 	
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	( ةمدقم )

	دمحم	انديس	لسرلا	زعأو	قلخلا	فرشأ	ىلع	م0سلاو	ة0صلاو	،,+اعلا	بر	&	دمحلا	
	موي	مايق	ىلإ	,لص+ا	تاولص	لضفأ	مهيلع	،هبحص	ىلعو	،,مركGا	,بيطلا	هلآ	ىلعو
			...نيدلا

دعبو

	ثارتلا	جاتن	نم	ةقاب	ةرم	لك	نوثحابلا	مدقيو	،تاطوطخ+ا	تاسارد	ماودلا	ىلع	ددجتت				
	ثحابلا	اهيف	يوطي	،ةيعيرشتلاو	ةيناسنeا	مولعلا	رداصم	عم	ةاناعم	دعب	زجُنت	،ينميلا
	نكمتيف	،هتيمهأو	طوطخ+ا	ةيهام	راهظإ	ىلإ	لصي	ىتح	؛دقنلاو	بيقنتلاو	ثحبلا	نم	لحارم
		.فوفرلاو	نئازخلا	سيبح	ناك	نأ	دعب	رونلا	رصبيً	اثورومو	يملع	جاتن	ميدقت	هل0خ	نم

ً	امومع	يم0سeا	ثارتلا	يف	ثحبلا	نم	ءزج	ةقيقحلا	يف	يه	امنإ	هذه	لمعلا	ةقرو	نإ			
	ينميلا	انءامتنا	سكعت	،انثارت	لثمت	يتلا	نئازخلا	كلتف	،صوصخلا	هجو	ىلع	ينميلاو
	نيدلا	هيجو	ثارتو	،ةيهقفلاو	ةيخيراتلا	انتركاذ	تبثتو	،ةفلتخ+ا	ةيبهذ+ا	هبراشمب	يم0سeا
	ثرeا	اذه	نع	ديعبب	سيل	،)م1567	/ـه975	ت(	دايز	نب	ميركلا	دبع	نب	نمحرلادبع
	نم	ءزج	"	انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم"ـف	،يراضحلا
	نأ	رطاخلا	اهل	بيطي	ةينميل	ةراضحللً	ايهقفً	ايملعً	اثوروم	دعت	يتلا	ةيخيراتلا	ةركاذلا	هذه
	.,ثحابلا	نم	حضاو	مامتهاب	ىظحت	نأو	،هب	دوجت

	دبع	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا	هيجو	خيشلل	طوطخم	قيقحت	ىلع	فوقولا	انلواح	انه	نمو		
	ملاعلا	اذه	نأو	اصوصخو	،امهب	قلعتي	امو	هت0ماعمو	يعارزلا	هقفلا	يف	دايز	نب	ميركلا
	ةيرهاطلا	دهع	رخاوأ	ذنم	ينميلا	يهقفلا	ثحبلا	اورثأ	نيذلا	نميلا	ءاملع	ةلمج	نم	دعي
	؛رونلل	هتافلؤم	جرخت	ملو	،ثحبلاو	ةساردلا	نمً	ارفاوً	اظح	لني	مل	هنكل	،ةينامثعلابً	ارورم
	.نولفاغلا	هنع	لفغ	ام	زاربإ	يفً	اماهسإ	طوطخ+ا	اذه	جارخإ	هذه	تناكف
	ةنودم	يف	دوجوم	وه	امع	ةرياغم	انيديأ	,ب	يتلا	ةخسنلا	دعت	،ةيناث	ةيحان	نمو		

zabid_ar_manuscrits؛	ةبيرقو	هبشلا	طوطخمب	راد	اGةرعاش	يف	.ديبز	اذهبو	حبصت	
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	يف	انعلا	ليزم"	طوطخم	نم	ىرُخأ	ةخسن	نع	فيرعت	يف	ةيعون	ةفاضإ	ةساردلا	هذه
."	انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ
:يلاتلا	وحنلا	ىلع	ءاج	،قيقحتلاو	ثحبلا	ةطخ	ضرع	نإف	،كلذ	ىلع	ءانبو

	راد	ةطوطخملل	اّمأ-ءاعنص–	ةينميلا	تاطوطخ+ا	راد	ةخسن	تدمتعا•
	اهولخب	مهللا	ةمات	اهنوكلو	،اهطبضو	،اهمدقلً	ارظن	ديبز	يف	ةرعاشãا
	لخاد	اهيححصت	نم	دبã	يتلا	؛ةحضاولا	ةيوغللا	ءاطخãاو	تازمهلا	åم
.ç+ا

	يف	هب	صاخ	ثحب	دوجول	كلذو	؛طوطخ+ا	بحاص	ةمجرت	يف	لطأ	مل•
	ءوضلا	ءاقلا	يف	ينم	ةبغرو	،باهسإب	هنع	ثدحت	ةيملعلا	تايرودلا	ىدحإ
	ةيداصتقãا	اهتيمهG	؛انعلا	ليزم	طوطخم	ىلع	عسوم	لكشب
	.ةينيدلاو	ةيعامتجãاو

	ةدمتع+ا	ةخسنلا	نع	ةينقت	ةيفيرعت	ةقاطبلا	تضرعو	طوطخ+ا	بسن	تبثأ•
.هل	نراق+او

.طوطخملل	ةيملعلا	ةميقلاو	ةيبهذ+او	ةيخيراتلا	ةيؤرلا	تنيب•
	,بأف	خسنلا	,ب	حلطصم	ضومغ	نم	ناك	ام	ىلع	شماوهلا	يف	ترشأ•

.ىنع+ا	ميقتسيل	بسنGا
	يف	هب	فراعتم	وه	امك	شماهلا	يف	ةيوغللاو	ةيهقفلا	تاحلطص+ا	تحرش•

تاطوطخ+ا	قيقحت
.شماوهلا	يف	اهتمجرتو	ةيهقفلا	م0عãا	ءامسأ	تجرخ			•
	اهباحصأ	ىلإ	طوطخ+ا	çم	يف	ةيهقفلا	ءارíا	ضعب	تعجرأ	امك•

.ةيهقفلا	بتكلا	ضعب	ىلعً	ادنتسم
	ميسقت	ىلعً	ادامتعا	ةمتاخو	هيبنتو	ماسقأ	ةث0ث	ىلإ	طوطخ+ا	تمسق•

.ةطوطخملل	طوطخ+ا	بحاص
	ىلـــع	هتـــغايـــصو	طوطـــخ+ا	قيقحـــت	يـــف	،ةوفـــه	وأ	ليلـــق	دـــهج	ينـــم	ردـــص	دـــق	ناـــك	نأً	اريــخأو
.يل	اهرفغيلف	؛ئراقلا	هاري	يذلا	لكشلا
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لو@ا	مسقلا

	ماكحأ	يف	انعلا	ليزمو	دايز	نب	ميركلا	دبع	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا	هيجو	خيشلا
انعلا	نم	ةعردزCا	يضار@ا	يف	ثدحأ	ام

فلؤCا	ةايح

	 هدلوم :- 				
	رهش	يف	،يعفاشلا	يديبزلا	يرصق+ا	دايز	نب	نيدلا	هيجو	دمحم	وبأ	خيشلا	ةم0علا	دلو	
	نوطب	ىدحإ	ىلإ	يمتنت	ةرسأ	نم	،⁾¹⁽	"	ديبز"	ةنيدم	يف	،م1449/ـه900	ةنس	نم	بجر
	.⁾²⁽	يدزGا	ناندع	نب	كع

:هبهذم-
	ناكف	،هئاملعو	يعفاشلا	بهذ+ا	تاداهتجا	خانم	لظ	يف	نيدلا	هيجو	انخيش	ةيلقع	تمن		
	انخيش	ناكف	،ةيبهذ+او	ةيملعلا	هتيصخش	اهب	تلماكت	كانهو	انه	نم	ãاصخ	عمج	نأ
	:لوقي	كلذ	يفو	،هجوتلاً	ايمكحً	ايفوص	،دقتع+ا	يرعشأ	،بهذ+ا	يعفاش

⁾³⁽	دقتع+ا	يرعشأ	فوصتلا	يف	يـ									ـيعفايو	عورفلا	يف	يعفاش	نأ
:هتأشن-

	نم	ةعيرشلا	مولعلا	سرد	اهدعب	،نآرقلا	ظفحو	،هدلاو	ةياعرو	فنك	يف	عرعرتو	انخيش	أشن	
	ماع	يفو	.⁾⁴⁽	اهنقتأو	،ةيبرعلا	ةغللا	مولعو	ريسو	ضئارفو	لوصأو	ريسفتو	ثيدحو	هقف

	،اهيلإ	هت0حر	اهدعب	تلاوت	،جحلا	ةضيرف	ءادõل	ةكم	ىلإ	ةلحر	هل	تناك	،م1535	/ـه942
	مرحلا	ءاملع	,بو	هنيب	يفاقثلا	لدابتل	ةصرف	اهللخت	،اهرواجو	ةليوط	ةدم	اهيف	ماقأ	هنأ	ىتح
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	وحن	اهانحنم	وحنت	ءاتفإو	تاشقانمو	تارظانم	نم	ملعلا	سلاجم	تذخأف	،اهيلإ	نيدفاولاو
	هرشن	ىلع	لمعلاو	،يعفاشلا	بهذ+ا	ميعدت	هاجت	يف	هتيصخش	نوك	يذلا	يفاقثلا	رثGا
	نأ	دعب	ىتح	،⁾⁵⁽	ةيم0سeا	رايدلاو	نميلا	يف	ةيملعلا	ةناك+او	ةلزن+ا	نم	هل	ناكف	،هسيردتو
.⁾⁶⁽	م1567/ـه975	ةنس	نم	هدلوم	رهش	تاذ	يف	ةين+ا	هتفاو

ةيلمعلا	هتايح
ً	املع	نانبلاب	هيلإ	راشم	ملعك	هتيمهأ	نم	مغرلاب	،ءاضقلا	ةفيظو	نيدلا	هيجو	خيشلا	لوازي	مل
	مهرمأيو	،فاقوGاو	ماكحلا	فئاظول	حشرتلا	هتذم0تل	ىضري	ã	ناك	هنأ	لب	ً،اسيردتو
	ً،اريقف	&ا	همحر	يفوت	اذهلو	،بتكلا	ةعلاطمو	ملعلاب	لاغتشãا	ىلع	مهثحيو	،اهنع	يلختلاب
	كرتي	ã	كلذ	عم	وهو	هموي	توق	هدنع	سيلو	حبصي	هنأ"	ً:0ئاق	،كلذ	لوح	هسفن	نع	ثدحتو
	.⁾⁷⁽	"هموي	توق	ليصحت	يف	سردلا	مامت	دعب	ىعسيو	سيردتلا

ةيملعلا	هتايح
	هنأب	؛نيدلا	هيجو	انخيش	ركذت	ةحضاو	ةراشإ	دجن	اننإف	؛ةيخيراتلا	رداص+ا	انحفصت	اذإ		
	هنأ	ثيح	،يعفاشلا	هقفلا	ذيم0تلا	مهنع	ىقلتي	نيذلا	ملعلا	تاقلحل	نيردصت+ا	نم	ناك
	"ةيباهولا"	ةسرد+ا	:اهنمو	،اهعماوجو	ديبز	سرادمب	كلذو	،ءاتفeاو	سيردتلل	ردصت
	عماجلاو	⁾⁸⁽راشنلا	ىفطصم	اشابلا	عماجو	ريبكلا	عماجلاو	،	"ةيقثاولا	"و	"ةيفرشGا"و
	.⁾⁹⁽يرفظ+ا
	لئاسرو	تافلؤم	نم	ةيفيلأتلا	هدوهج	نأ	اندجول	،انخيشل	ةيملعلا	دوهجلا	دصر	اندرأ	اذإو	
	يف	ةرولبتم	اهبلغأو	،هيلع	ضرعت	وأ	لسرت	لئاسمو	لزاونو	ىواتفل	ةبوجأ	نع	ةرابع	تناك
	ةدع	فنصو	"	:هلوقب	،⁾¹¹⁽	رهابلا	انسلا	باتك	بحاص	كلذ	دكؤيو	،⁾¹⁰⁽	يم0سeا	هقفلا
	هل	دجوي	مل	ملعلا	يف	هعاستا	عم	،تارصتخم	اهرثكأ	نكل	،ةديفم	تافلؤم	فلأو	،تافنصم
	ةثيدحلاو	ةميدقلا	رداص+ا	اهتدصر	يتلاو	،تافلؤ+ا	كلت	نمو	،"...ملقلا	نانع	هيف	قلطأ	باتك
	:اهنم

.⁾¹²⁽	ةره+ا	د0ب	نم	ةدراولا	لئاس+ا	نع	ةررحت+ا	ةبوجGا•

.⁾¹³⁽	ةيك+ا	ةلئسGا	نع	ةيضر+ا	ةبوجGا•
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.⁾¹⁴⁽	ةحتافلا	نم	ءاهنإو	ةلمسبلاب	رهجلا	يف	ةحضاولا	ةلدGا	•

.⁾¹⁵⁽	ةققح+ا	ىواتفلا	يف	ةقرش+ا	راونGا•

.⁾¹⁶⁽	,تنثا	نم	مايقلاو	لادتعãاو	عوكرلاو	مارحGا	نع	نيديلا	عفر	ةنس	تابثإ•

	.⁾¹⁷⁽	يتخأ	تنأ	هتأرمã	لجرلا	لق	نع	يتفتس+ا	فاعسإ•

.⁾¹⁸⁽	ناضمر	يف	حيوارتلا	ةيمك	ىلع	ناهربلا	ةماقإ•

	نم	ةءاربلا	ةحص	ىلع	قلاط	تنأ	يف	قيقحتلا	يوذ	نع	ةيبهذ+ا	لوقنلا	داريإ•
.⁾¹⁹⁽	قيلعتلا	ã	ةضراع+ا	غيص

.⁾²⁰⁽	ةلادعلا	عماجت	ةداهشلا	لوبق	نم	ةعنا+ا	ةوادعلا	نأ	يف	ةلãدلا	حاضيإ•

	ظحلا	ريغ	ىلع	عقاولا	يلولا	جيوزت	ن0طبب	ةحصف+ا	صوصنلا	حاضيإ•
.⁾²¹⁽	ةحلص+او

.⁾²²⁽	ة0صلا	هلطبي	عربت	نأ	يف	نيدشرتس+ا	ةيغب•

.⁾²³⁽	قافنGا	يعدم	قيدصت	يف	كرد+ا	ريرحت	يف	قاتش+ا	ةيغب•

	.⁾²⁴⁽	مارحلا	تيبلا	ءانب	رييغت	نع	م0سeا	ةمئأ	ريذحت	•

.⁾²⁵⁽	لاوش	ل0ه	ةيؤرب	ربخأ	نم	مكح	يف	لاق+ا	ريرحت•

	ماعلاو	صاخلا	رذعلاب	طقسي	ã	ىمرلا	مد	نأ	يف	ماهفGاب	ةامس+ا	ةلاسرلا•
⁾	⁾²⁶⁽.

.⁾²⁷⁽	⁽	,مGا	دلبلا	نم	دراولا	لاؤسلا	نع	,ت+ا	باوجلا•

.⁾²⁸⁽	ردخ+او	طشن+ا	ماكحG	ررح+ا	باوجلا•
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	.⁾²⁹⁽	لامعGا	بتك	يف	درو	ام	ىلع	م0كلا	يف	ل¢لا	طمس•

.⁾³⁰⁽	نيديلا	ثيدح	يف	مهولا	نم	يرهزلا	ىلإ	بسن	ام	عفد	ىلع	نيديلا	دش•

.⁾³¹⁽	دجاس+ا	ةمئأ	ىلع	ة0صلا	ريخأت	راكنإ	يف	دحاولا	ميركلا	حتف•

.⁾³²⁽	نيد+ا	عربت	ماكحأ	يف	,ب+ا	حتفلا•

.⁾³³⁽	باوثلا	لاصيإب	ءاعدلا	مكح	يف	باطخلا	لصف	•

	.⁾³⁴⁽	بارح+اب	قلعتت	ماكحأ	نع	بابلجلا	فشك•

.⁾³⁵⁽	أطخلاو	سبللا	نم	نيدلا	عربت	يف	عقو	امع	ءاطغلا	فشك•

.⁾³⁶⁽	ةمذلا	يف	امع	ضوبق+ا	مكح	نع	ةمغلا	فشك•

.⁾³⁷⁽	بارح+ا	لاوحأ	نع	باقنلا	فشك•

.⁾³⁸⁽	انعلا	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم•

.⁾³⁹⁽	ةص0خلاو	ليذلاو	حتف	ام	ةحص	ىلع	ةصانلا	ةلاق+ا•

.⁾⁴⁰⁽	ةيندعلا	لئاس+ا	نع	ةبوجGا	يف	ةينسلا	بهاو+ا•

.⁾⁴¹⁽	ةبحصلاو	ةوخGا	يف	ةبخنلا•

.⁾⁴²⁽	خوسن+ا	ماكحأ	نم	ءيش	نايب	يف	خوسرلا	لهأ	نع	ةحيحصلا	لوقنلا•

.⁾⁴³⁽	ةنيعلا	عيبلا	ةحص	اهنم	دافتس+ا	ةنيع+ا	ةبذعلا	لوقنلا•

.⁾⁴⁴⁽	ميلس	بلق	اذ	ناك	ن+	ميوقلا	عفانلا	لوقلا•

.⁾⁴⁵⁽	لمعتس+او	قلط+ا	ءا+ا	مكح	يف	لمكGا	حضاولا	ريرحتلا•
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.⁾⁴⁶⁽	انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم•

	قلعتي	امو	انعلا	نم	ةعردزCا	يضار@ا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم	_
اهب

	عمتج+ا	يف	ةيلاكشإ	تلكش	يتلا	لئاس+ا	يف	هيواتفب	نيدلا	هيجو	خيشلا	رهتشا		
	كلذلو	،بوصو	بدح	لك	نم	هيلإ	جحُي	ملع	ةبعك	راصف	ً،اصوصخ	ينميلاو	ةماع	يم0سeا
	،ىواتفلا	هذه	ضعبب	هدارفنا	لعلو	،يعفاشلا	بهذ+ا	م0عأ	خيرات	يف	ةقومرم	ةناكم	لتحأ
	لهأ	ةدمع	،م0عGا	ءاملعلا	خيش	مامهلا	مامeا	":هنأب	،هفصي	،هفنصم	يف	⁾⁴⁷⁽	يلشلا	لعج
	يتقم	،هنارقأ	ىلع	مولعلا	يف	مدق+ا	،هناوأ	ةبوجعأو	هتقو	لهأ	ديفمو	،هنامزو	هرصع
	ةلثمت+او	،ةيهقفلا	لئاس+ا	ىدحإب	فيرعتلا	ثحب+ا	اذه	لوانتيس	كلذلو	،"...مانGا
	جهن+او	،"انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم	"ةطوطخمب
.هفيلأت	يف	عبت+ا

	فلؤCا	ىلإ	طوطخCا	بسن	تابثإ-
	ةيمهأ	عبتت	انيلع	لهسي	ىتح	،هريوثت	بجوتسي	،يخيرات	ثارت	نع	ربعي	طوطخم	يأ	نإ			
	بسن	تابثأ	ةيادب	ضرعنس	انه	نمو	،يخيراتلا	وأ	يهقفلا	هراسم	ةيهامو	طوطخ+ا
.هفلؤ+	"انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم"	طوطخم

	دعب	،-طوطخ+ا	بحاص-نيدلا	هيجو	خيشلا	،فيلأتلاب	اهدارفأو	اهعمج	يف	تبثا	نم	لوأف	
	ىلاعت	&ا	ترختساف	مامزب	⁾⁴⁸⁽	طبضنت	ã	ةقرفتم	ةبوجأ	تيأر	امنا"	:كلذب	لوقيف	،هحيضوت
	نع	ةيلاخ	ثاحبأو	لوقن	نم	كلذ	يف	هيلع	تفقو	ام	داريإو	فيلأتلاب	اهدارفأ	يف
	ءامدقلا	هيلإ	هتبسن	تبثأ	امك	،هيلإ	دوعي	طوطخ+ا	نإ	انخيش	تبثأ	اذهبو	،"...فسعتلا
:مهنم	ركذن	،,ققح+او	,خرؤ+ا	نم	نوثدح+او

		⁾⁴⁹⁽	رهابلا	انسلا	هفنصم	يف	يلشلا	دمحم•

.⁾⁵⁰⁽	,فراعلا	ةيده	هباتك	يف	اشاب	ليعامسإ•
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.⁾⁵¹⁽	ريبكلا	عماجلا	تاطوطخملل	هتسرهف	دنع	هركذ	،يحيقرلا•

	.⁾⁵²⁽	ربخلا	ةص0خ	يف	فاكلا	هفلؤم	يف	يولع	نب	رمع•

⁾⁵³⁽	يم0سeا	ركفلا	رداصم	يف	يشبحلا	دمحم	&ادبع		•

⁽⁵⁴⁾	zabid_ar_manuscrits			ةنودم	•

.ديبز	يف	ةرعاشGا	ةبتكم•

	ثحابلل	ةدمتعCا	خسنلا	نع	ةينقت	فيرعت	ةقاطب	ً:ايناث-

⁾⁵⁵⁽	)ةطوطخCا	فصو

	ةبتك+ا	يف	اهتدجو	،ةجودزم	تاقيرو	نع	ةروصم	ةروص	ةرابع	يه	:اهناكم•
.ءاعنص	تاطوطخ+ا	راد	نم	ةروصم	لوشGا	ليمج	ذاتس£ل	ةصاخلا

	نع	ةرابع	يهو	،ىلوGا	ةحفصلا	نع	لصفنم	صنلا	ناونع	:طوطخ+ا	ناونع•
	ليكشتلا	ضعبو	،رمحGا	نوللاب	طاقنب	ةلكشم	دوسGا	نوللاب	ثلثم	لكشب	راطأ
	هيف	روكذم	،هيقف	لئاسم	لوح	ةجابيدو	فلؤ+ا	مسا	طوطخ+ا	ناونع	مسا	تحتو
.⁾⁵⁶⁽	امهريغو	،	دادرلا	ةم0علاو		يكبسلا	نيدلا	جات	خيشلا	مسا

	لكشبو	يمره	ثلثم	لكش	ىلع	ةريغص	دئاوف	دجوت	ناونعلا	ةحفص	شماوه	يف	كلذكو	
	وه	بركو	هجولا	وه	يدعمف	،ح0فلا	هجو	:اهانعمو	،برك	دعم	ةملك	ىنعم	:لثم	،لئام
	ضرGا	يف	ةعفن+اب	رذن	لوح	⁾⁵⁷⁽	يعاجضلا	ةم0علل	ةلأسم	تدجو	امك	،ح0فلا
	ليطتسم	راطأ	لخاد	بوتكم	طوطخ+ا	نم	ىلوGا	ةحفصلا	يف	امنيب	.اهريغو	،ةفوقو+ا
	.لكشم	طخبو	رمحGا	نوللاب

	انسفنأ	رورش	نم	&اب	ذوعنو	هرفغتسنو	هنيعتسنو	هدمحن	&	دمحلا"	:اهتيادب•
	ã	نأ	دهشأو	هل	يداه	0ف	للضي	نمو	هل	لضم	0ف	&ا	يدهي	نم	انلامعأ	تايسو
	هيلع	&ا	ىلص	هلوسرو	هدبع	دمحم	نأ	دهشاو	هل	كيرش	ã	هدحو	&ا	ãإ	هلآ
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	رثكوً	اريثك	اهب	ىولبلا	تمع	ةلئسم	هذهف	دعب	امأ	مظعو	مركو	فرشو	ملسو
	ىلع	تبرطضاوً	اريثك	اهيف	⁾⁵⁸⁽	عئاقولا	تعونتوً	اريخأوً	اميدق	اهيلع	لاؤسلا
	ã	ةقرفتم	ةبوجأ	تيأر	امناو	.م0كلاب	اهدرفأ	نم	رأ	ملو	.اهيواتف	,لئاسلا
	تفقو	ام	داريإو	فيلأتلاب	اهدارفأ	يف	ىلاعت	&ا	ترختساف	مامزب	⁾⁵⁹⁽	طبضنت
	&اب	تنعتساو	.فاستعãاو	فسعتلا	نع	ةيلاخ	ثاحبأو	لوقن	نم	كلذ	يف	هيلع
⁾⁶⁰⁽	"...كلذ	قيقحت	ىلع	قيفوتلاو	ديدشتلا	يف	ىلاعت

	درج+	فقولا	ىلع	نيد	تابثا	ىلإ	اوردابي	ã	نأ	ماكحلا	ىلع	بجاولاف	":اهتياهن•
	هذه	درج+	هنوتبثي	يذلا	,لا	اذه	قلعت	نم	فقولا	هارب	لصGا	نأف	ةداهشلا	هذه
	&او	هتداهش	نم	,قيلا	ىلإ	دهاشلا	دانتسا	مدعب	عقت	يتلا	ةدسافلا	ةداهشلا
	."ملعأ	لجو	زع

ً.ادج	ةديج	ةلاح	يف	ةمات	تاقيرو	رشع	:قاروGا	ددع•

	ةنودم	يف	ناتطوطخ+ا	ساقم	امنيب	،مس16	22x	س39	:اهساقم•
zabid_ar_manuscrits،	،ةفلتخم	افG:ىلو	اهساقم	،16	4x23مس،	

			.⁾⁶¹⁽مس17،5	25x	ىرخGاو

.موهفم	خسن	:اهطخ•

	لئاس+ا	تاهيبنت	نم	ةمه+ا	تارقفلاو	نيوانعلل	رمحGا	نوللاو	دوسأ		:اهدادم•
	ضعب	دجوت	امك	.تافيرعت	نم	ةمه+ا	صوصنلاو	تاباجإو	لاوقأ	نم
	نم	رمحGا	نوللاب	ميقرتلا	تاودأ	نع	0ًضف	،اهنم	اولخت	نأ	دأكتو	ت0يكشتلا
	لكش	ذختا	يذلاو	,يزتلا	نع	0ضف	.ىرُخأو	ةرقف	,ب	لصفت	ةيرئاد	طاقن
	،ءارمح	ةطقن	اهلخادب	ءادوس	ةرئادو	ءارمح	ةطقن	اهلخادب	ءارمحلا	رئاودلا
.تاملكلا	ضعب	قوف	نوللا	ءارمحلا	طوطخلا	ضعب	نع	كيهان

.دجوي	ã	:اهخسان•
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	ركب	يبأ	نب	ىيحي	نب	دمحم	نب	فسوي	:هشماوه	ىلع	قلع+او	طوطخ+ا	كلام•
	ةهج	نم	ةريخGا	ةحفصلا	شماه	يف	درو	نG	؛⁾⁶²⁽	لدهGا	حاطبلا	يلع	نب
	،⁾⁶³⁽	لدهGا	حاطبلا	ىيحي	يبأ	نب	فسوي	مسا	لئام	طخ	لكش	ىلع	,ميلا
	ةنس	نم	،لوGا	يدامج	رهش	هسفن	طوطخ+ا	شماه	يف	ظح0ي	امنيب

	يبأ	ناملس	ةم0علا	يديس	ىلع	هارق	غلب"	:هلوقب	كلذو	،م1782	/ـه1197
	/ـه1197	ةنس	لوGا	دامج	رخاوأ	يف	⁾⁶⁴⁽	لدهGا	لوبقم	رمع	يبأ	ىيحي

	يبأ	ناملس	ةم0علا	ىلع	طوطخ+ا	ضرع	مت	هنأ	؛انل	حضوي	اذهو	،⁾⁶⁵⁽	م	1782
	رهش	يف	&ا	ةمحر	يفوت	هنG	؛رهشأب	هتافو	لبق		لدهGا	لوبقم	رمع	يبأ	ىيحي
.لاوش

		.⁾⁶⁶⁽	م1784	/ـه1199	ةنس	،مرحم	رهش	نم	،ءاث0ثلا	:خسنلا	خيرات•

	ىيحي	يبأ	نب	فسوي	ةم0علا	كلم	اهنأ	رابتعاب	نكل	،دجوي	ã	:خسنلا	ناكم•
.ديبز	يف	تخسن	اهنأ	ودبيف	؛⁾⁶⁷⁽	لدهGا	حاطبلا

	نم	ىلوGا	ةحفصلاف	،ىرخأو	ةحفص	,ب	رطسãا	ددع	فلتخي	:رطسGا	ددع•
	امنيب	،رشع	ةينامث	اهتياهنو	ً،ارطس	رشع	ةعست	ىلع	يوتحت	طوطخ+ا	ناونع
ً.ابيرقت	30-	28	ةيسيئرلا	تاحفصلا	يف	اهددع	نوكي

ةعومجم	نمض	:ف0غلا•

	مورخلا	ضعب	عم	ةقرولا	لفسأ	ةفيفخ	عقب	راثآ	اهب	ةديج	:طوطخ+ا	ةلاح•
	.⁾⁶⁸⁽	فرطلا	يف	ةضرGا	نع	ةجتانلا

	اهخسن	خيراتو	ً،ادج	حضاو	اهطخو	،ةمات	اهنأ	:طوطخملل	ةيملعلا	ةميقلا•
	فاضأ	امم	طوطخ+ا	بناوج	ىلع	يشاوح	دوجوب	زيمتت	امك	.,فورعم	خسانلاو
	اهيلع	انقلطأو	،ةرعاشGا	راد	ةخسنللً	ا•مأ	اهاندمتعا	كلذل	؛ةيملع	ةميق	اهل
	.)أ(	طوطخم
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ديبز	ةرعاش@ا	راد	طوطخم-

.7/ج/م	،24جم،	ديبز	ةرعاشGا	راد	:اهناكم•

	نع	ةرابع	يهو	،ىلوGا	ةحفصلا	نع	لصفنم	صنلا	ناونع	:طوطخ+ا	ناونع•
	لوGا	رطسلا	:0ثمف	،نول	رطس	لك	،رمحGاو	دوسGا	نوللاب	ثلثم	لكشب	راطأ
	.اذكهو	،رمحGا	نوللاب	رطس	يناثو	دوسGا	نوللاب	بوتكم	طوطخ+ا	ناونع	نم
	راد	طوطخم	سكعب	يشاوح	يأ	ةلأس+ا	ةحفص	ةمدقم	يف	دجوت	ã	امك
	.تاطوطخ+ا

	انسفنأ	رورش	نم	&اب	ذوعنو	هرفغتسنو	هنيعتسنو	هدمحن	&	دمحلا	"	:اهتيادب•
	ã	نأ	دهشأو	هل	يداه	0ف	للضي	نمو	هل	لضم	0ف	&ا	يدهي	نم	انلامعأ	تايسو
	هيلع	&ا	ىلص	هلوسرو	هدبع	دمحم	نأ	دهشاو	هل	كيرش	ã	هدحو	&ا	ãإ	هلآ
	رثكوً	اريثك	اهب	ىولبلا	تمع	ةلئسم	هذهف	دعب	امأ	مظعو	مركو	فرشو	ملسو
	ىلع	تبرطضاوً	اريثك	اهيف	⁾⁶⁹⁽	عئاقولا	تعونتوً	اريخأوً	اميدق	اهيلع	لاؤسلا
	ã	ةقرفتم	ةبوجأ	تيأر	امناو	.م0كلاب	اهدرفأ	نم	رأ	ملو	.اهيواتف	,لئاسلا
	تفقو	ام	داريإو	فيلأتلاب	اهدارفأ	يف	ىلاعت	&ا	ترختساف	مامزب	⁾⁷⁰⁽	طبضنت
	&اب	تنعتساو	.فاستعãاو	فسعتلا	نع	ةيلاخ	ثاحبأو	لوقن	نم	كلذ	يف	هيلع
⁾⁷¹⁽	"...كلذ	قيقحت	ىلع	قيفوتلاو	ديدشتلا	يف	ىلاعت

	عماجب	ضرGا	لقن	ىلعً	اسايق	فقولا	لام	نم	انعلا	ةميق	لذب		":اهتياهن•
	ام	ح0ص	نبا	نع	0ًقن	ةيراجلا	نم	ضورلا	حرش	يفو	كلذ	يف	ةحلص+ا
	نأف	ىلوأ	لب	كلذ	مامeا	ىأر	نأ	لا+ا	تيب	يضارأ	كلذب	قحليو	كلذ	يضتقي
	.		"...مدقتام	هيف	انزوجو	ضرGا	عيب	مامeا	ىأر

ً.ادج	ةديج	ةلاح	يف	ةمات	ةقرو	رشع	ىدحإ	:قاروGا	ددع•

.مس4x23	،16	اهساقم			:اهساقم•
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.موهفم	خسن	:اهطخ•

	نم	ةمه+ا	تارقفلاو	نيوانعلل	رمحGا	نوللا	هللختيو	دوسGا	نوللا	:اهدادم	•
	دجوت	امك	.تافيرعت	نم	ةمه+ا	صوصنلاو	تاباجإو	لاوقأ	نم	لئاس+ا	تاهيبنت
	رمحGا	نوللاب	ميقرتلا	تاودأ	نع	0ًضف	،اهنم	اولخت	نأ	دأكتو	ت0يكشتلا	ضعب
.ىرُخأو	ةرقف	,ب	لصفت	ةيرئاد	طاقن	نم

.دجوي	ã	:اهخسان•

.دجويã	:هشماوه	ىلع	قلع+او	طوطخ+ا	كلام•

		.⁾⁷²⁽	دجويã	:خسنلا	خيرات•

.دجوي	ã	:خسنلا	ناكم•

	نم	ىلوGا	ةحفصلاف	،ىرخأو	ةحفص	,ب	رطسãا	ددع	فلتخي	:رطسGا	ددع•
	،رطسأ	ةعست	اهتياهنو	ً،ارطس	نيرشعو	ةعبرأ	ىلع	يوتحت	طوطخ+ا	ناونع
ً.ابيرقت	26-	25	ةيسيئرلا	تاحفصلا	يف	اهددع	نوكي	امنيب

ةعومجم	نمض	:ف0غلا•

.⁾⁷³⁽	ةزاتمم	نوكت	نأ	داكت	لب	ً،ادج	ةديج	:طوطخ+ا	ةلاح•

	يف	ةقدلا	هب	زاتمت	ام	مهأو	،حضاو	اهطخو	،ةمات	اهنأ	:طوطخملل	ةيملعلا	ةميقلا	•
	انقلطأ	كلذلو	،تاطوطخ+ا	راد	نم	تخسن	اهنأ	لدي	اذهو	،ءاطخGا	ةلقو	طبضلا
.)ب(	طوطخم	اهيلع

:uتخسنلا	نع	ةماع	ةظحsم	-

	امهنأ	حجرن	انلعجي	امم	،هعوضومو	طوطخ+ا	ةيهام	يف	ناقفتت	,تخسنلا	نأ	ظح0ن
.امأ	يه	ىلوGا	نأ	حجرنو	،ىرخ£لً	امأ	امهدحأ	نأ	وأ	،دحاو	لصأ	نم
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طوطخCا	طخ	يف	دمتعCا	جهنCا	-

	بولسأ	"انعلا"	يضار£ل	ةيهقفلا	لئاسملل	هحرط	بولسأ	يف	نيدلا	هيجو	انخيش	دمتعا		
	ضيفب	زيمت	امك	،هتاباجإ	يفً	ادصتقم	ناك	ثيح	زاجيãاو	،حوضولاو	ةس0سلاو	ةلوهسلا
	نم	رداص+ا	ىلإ	عوجرلا	ىلع	مئاق	يهقف	يجهنم	حرط	وهو	؛لãدتس0ل	اهقوسي	يتلا	ةلدGا
	،	يلومقلاو	،	ليجع	نب	ىسوم	نب	دمحأ	يوادبنطلا	:لاثمأ	نم	،ءاهقفلا	ءارآو	لاوقأو	بتك
	.⁾⁷⁴⁽	مهريغو	،	ةضورلاو	،	داشرلا	حرش	يف	دادرلا	و		رمع	نب	دمحأو	،	ح0ص	نباو

	تاف0تخãا	داريإب	همامتها	نيدلا	هيجو	انخيش	جهنمو	انعلا	طوطخم	يف	تف0لا	ءيشلاو		
	هقفلاب	تلجت	تاداهتجãا	ةمسف	،بيرغب	سيل	اذهو	،يعفاشلا	بهذ+ا	لخاد	ةيهقفلا	هوجولاو
					.⁾⁷⁵⁽	داهتجãاو	سايقلا	ىلع	ةمئاقلا	ةيعقاولاو	ةبكاو+اب	زيمت	يذلا	،يم0سeا	يعفاشلا

	يف	يداهتجãا	يملعلا	جاتن	نم	هل	دجو	ً،ادهتجمً	ا+اع	،نيدلا	هيجو	انخيش	ناك	،انه	نمو		
	،ةيحان	نم	اهسفن	ةرهاظلا	مهف	يف	يهقفلا	قمعلا	نم	هل	ناك	امك	،هيقفلا	مولعلا	عيمج
	تسيل	،ىوتفلا	يف	ةلجعلا	نG	،ةيناث	ةيحان	نم	بصعتلا	مدعو	اهتجلاعم	يف	هينأت	ةرورضو
	رثكوً	اريثك	اهب	ىولبلا	تمع	ةلئسم	هذهف	"	:انعلا	ليزم	هتوتف	ةيادب	يف	لاق	كلذل	،ةدومحم
	.اهيواتف	,لئاسلا	ىلع	تبرطضاوً	اريثك	اهيف	عئاقولا	تعونتوً	اريخأوً	اميدق	اهيلع	لاؤسلا
	ىلاعت	&ا	ترختساف	مامزب	طبضنت	ã	ةقرفتم	ةبوجأ	تيأر	امناو	.م0كلاب	اهدرفأ	نم	رأ	ملو
	فسعتلا	نع	ةيلاخ	ثاحبأو	لوقن	نم	كلذ	يف	هيلع	تفقو	ام	داريإو	فيلأتلاب	اهدارفأ	يف
	هيلإ	تعرضتو	،كلذ	قيقحت	ىلع	قيفوتلاو	ديدشتلا	يف	ىلاعت	&اب	تنعتساو	.فاستعãاو
⁾⁷⁶⁽	"...كلاس+ا	ليهست	يف

طوطخCا	ةيهام-

	يهو	،)ةيعارزلا	ت0ماع+ا	هقفب(	ـب	ىمسي	ام	نمض	"	انعلا"	يضارأ			عوضوم	جردني	
	،يعفاشلا	يداهتجãا	هقفلا	هدهشو	يم0سلا	نيدلا	قفاو	فرعك	ضراعتت	مل	ةيهقف	ماكحا
	تابلطتم	بكاومو	هيتموميد	يم0سeا	هقفلل	كلذب	ىطعأف	،هيف	ءاملعلا	ءارأو	هفيراعت	تددعتف
	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم	هفلؤم	يف	انخيش	دروأ	دقو	.رصعلا
	يف	لوقيف	،اهب	قلعتي	امو	اهفيرعتو	،اهعاونأب	انعلا	يضارGاب	ةقلعت+ا	لئاس+ا	،"انعلا	نم
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	انعلا	ةيهام	يف	ىلوGا	ةلاق+ا	ةمتاخو	هيبنتو	تãاقم	ةث0ث	يف	اهيف	م0كلا	ترصحو...":كلذ
	مسا	وهفً	افرع	ةيهام	امأ	امهنم	بكرم	وأ	رثأ	وأ	,ع	وه	لهو	هفيرعتو	ح0طصãا	ثيح	نم
	حرط	وأ	ليسلا	اهرع	نم	وأ	اهنم	اهيف	بارتلا	ةدايزو	ربزو	ثرح	نم	ضرGا	يف	نوكت	ا+
⁾⁷⁷⁽	"...	ضرGا	ةميق	يف	ةدايز	هنم	لصحي

	يأ	،"	ريعتس+او	سلف+ا	نم	ضرGا	يف	كيرشلا	":ىنعمب	⁾⁷⁸⁽	طوطخ+ا	اهفرع	امك	انعلاو	
	كيرشلا	وأ	ريعتسملل	له	هضرأ	ديري	كلا+ا	ءاجف	اهثرحف	هضرأ	تسيلً	اضرأ	راعتسا	نم
		؟اهثرحو	اهتعارز	يف	انعلا	دعب	ةعفنم	نم

	ام	،هب	قلعتي	امو	انعلا	لوح	رودتو	هفلؤم	يف	نيدلا	هيجو	انخيش	اهدروأ	يتلا	لئاس+ا	نمو		
	رخأ	نم	صخش	رجأتسا	ول	هنأ	":يوادبنطلا	يركبلا	نيدلا	باهش	ةم0علا	ىوتف	يف	ءاج
	ةمولع+ا	ةد+ا	تمت	املف	يقسلا	مدعل	اهعرزي	ملو	اهربزو	اهثرحف	ةمولعم	ةدم	ةعارزللً	اضرأ
	اهب	لدتسأو	انخيش	اهشقان	يتلا	لئاس+ا	نم	اهريغو	،"...كلذ	هل	لهف	هضرأ	نم	كلا+ا	هعنم
	.⁾⁷⁹⁽	مهنم	ةيعفاشلا	رصعلا	ءاملع	لوقأ	نم

	،نيدلا	هيجو	انخيش	ةوتف	يف	طقف	اهتثارحل	ةيعارزلا	يضارGا	ىلع	ةراعتسãا	رصتقت	ملو		
	.⁾⁸⁰⁽ً	انفدم	وأً	ارئب	اهيف	رفحيل	ضرGا	ةراعتسا	ةلأسم	دروأ	دقف

	تعونت	دقف	،انعلا	طوطخم	يف	تدرو	يتلا	ةرجأتس+ا	يضارGا	عاونأب	صتخي	اميف	امأ		
	يضرGا	:اهنم	،انخيش	تاداهتجاو	ءاملعلا	لاوقأ	نم	ةطبنتس+ا	،ةحورط+ا	ىواتفلا	عونتب
	.⁾⁸¹⁽	ةيفقولا	يضارGاو	،)ةلودلا(	ةيناطلسلا	يضارGاو	ةصاخلا

	ةكرشلاو	ةعراز+او	راجئتسãا	,ب	تاقورفلا	نيدلا	هيجو	انخيش	انل	ركذ	،هتاذ	قايس	يفو	
.انعلا	نم	اهيلع	بترتي	امو

	ل0غتسا	يف	ةكراش+ا	ثيح	نم	ةراجeاو	ةكرشلا	هبشت	:اهنأب،تفرع	امك	ةعراز+اف	
	كلا+ا	بيصن	نوكي	نأب	؛فلتخت	ةعراز+ا	نكل	،ةنيعم	ةصحب	اهنع	جتانلاو	ةيعارزلا	يضارGا
	نوكت	نأب	ةراجeا	نع	ةعراز+ا	زيمتت	امك	.حابرGا	جتان	نم	سيلو	،هسفن	لوصح+ا	نم
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	دقع	سيلو	راجيإ	دقع	نوكي	انهو	–	ليصاح+ا	–	ضرGا	نطاب	نم	,عم	رادقم	ةرجGا
			.	⁾⁸²⁽ةعرازم

طوطخملل	ةيبهذCا	ةيخيراتلا	ةيؤرلا-

	هتسارد	نكمي	ã	ةيخيرات	يهقف	فرعك	"انعلا"	طوطخ+	ةيبهذ+ا	ةيخيراتلا	يؤرلا	دعُت		
	يف	يوطنت	ةيخيراتلا	ه+اعم	ديدحت	نG	؛نميلا	يف	يعفاشلا	بهذ+ا	راشتنا	نع	ىزعمب
	يف	نميلل	ايفارغوميدلا	ةيبهذ+ا	ةطراخلا	عيزوت	ُهعجتنت	يتلا	لاج+ا	وهو	،يفارغجلا	نايكلا
	.نيدلا	هيجو	انخيش	دهع
	؛يبهذ+ا	عيزوتلا	حرطلا	ىلع	"	انعلا"	طوطخملل	ةيخيراتلا	ةيؤرلا	يف	اندمتعا	اذإً	اضرفو	
	/يرجهلا	ثلاثلا	نرقلا	عم	نميلا	يف	هروهظ	ذنم	⁾⁸³⁽	هدودح	تلجت	يعفاشلا	بهذ+ا	نإف
	كلذ	ذنمو	؛نميلا	لفسأ	قطان+ا	يف	،اهيلإ	يعفاشلا	مامeا	مودقب	كلذو	،يد0ي+ا	عساتلا
.⁾⁸⁴⁽	اهمومع	يف	رشتناف	،ءاملع	نم	ددع	هلمح	تقولا
	دقف	،يد0ي+ا	رشاعلا	/يرجهلا	عبارلا	نرقلا	يف	امأ	،يعفاشلا	بهذ+ا	ةوق	ةرتف	هذهو	
	عمً	انمازتم	ناك	راصحنãا	اذهو	؛ةيلبجلا	د0بلا	نم	اهلãاو	امو	ةماهتو	نميلا	لفسأ	رصحنا
	بهذملل	ينبت+ا	يسايسلا	دجاوتلا	صلقتو	،⁾⁸⁵⁽	اهيلاعأ	يف	يديزلا	بهذ+ا	راشتنا
	نأ	نكمي	يذلا	لاؤسلاو		.⁾⁸⁶⁽		-	ينسلا	دعبلا	تاذ	ةينمي	لود	انه	دصقي-	اهيف	يعفاشلا
	ةيفارغج	هب	ددحن	رايعمك	يسايسلا	رايع+ا	ىلع	دمتعن	نأ	نكم+ا	نم	له	:نيريثكلا	هحرطي
	،لاؤسلا	ىلع	ةباجyل	؟هيلع	ضخمتي	نأ	نكم+ا	نم	يذلا	ريثأتلاو	يعفاشلا	بهذ+ا
	رييغت	يف	ثدَحي	نأ	نكمي	ريثأتلا	رايعمو	يسايسلا	حرطلاف	،معن	:لوقن
	ظوحلم	لكشب	رثؤي	هرودب	يذلاو	،ةيسايسلا	ىوقلا	قفو	ةيبهذCا	ةطراخلا
	دعب	تاذ	ةيسايس	ةوقك	ً:sثم	،ةينامثعلا	ةلودلاف		،ةيبهذCا	ةينبلا	ىلع
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	ًءاوس	اهترطيس	قطانم	يف	يفنحلا	بهذCا	رشن	Éَتت	مل	يفنح	يجولويديأ
	يسايسلا	دجاوتلا	ىلع	ةزكترم	اهتيجيتارتسا	ن@	؛اهريغ	يف	مأ	نميلا	يف
	ةيعفاشلا	ةاضقلل	ءاضقلا	رمأ	ضوفت	تناك	اذهل	؛يبهذم	هنم	رثكأ	يركسعلا
	لب	،sًيئض	ناك	نميلا	لفسأ	يف	يبهذCا	هجوتلا	ىلع	فانح@ا	ريثأت	اذهل		،⁾⁸⁷⁽
	uب	لدابتCا	ريثأتلاو	براقتلا	ةجيتن	-اهيلاعأ	سكعب	،ريبعتلا	حص	نأً	امودعم
	يتلا	،ةيبوي@ا	ةلودلا	سكعبو	-ةيجولويدي@ا	روذجلا	يف	ةيفنحلاو	ةيديزلا

	اهترطيس	قطانم	يف	يرعش@ا	دجاوتلا	ضرف	ىلإ	ىرُخأب	وأ	ةقيرطب	تعس
	سماخلا	نرقلا	ذنم	نميلا	لفسأ	يف	مدق	عضوم	اهل	تدجو	يتلاو	،⁾⁸⁸⁽
	نم	عون	لصحف،⁾u⁾⁸⁹يدsيCا	رشع	يناثلاو	يداحلا	/uيرجهلا	سداسلاو
	يعفاشلا	بهذCا	ةمئأ	تادقتعم		دجنف	؛يعفاشلا	يرعش@ا	رثأتلاو	ريثأتلا
	دجن	ثيح	؛نيدلا	هيجو	انخيش	دقتعم	مهنيب	نمو	،يرعش@ا	بهذCا	ىلع	زكترت
	،طوطخCا	يف	ةروكذم	ةرعاش@ا	لوصأ	ىدحإ	يهو	،	ديعولاو	دعولا		لصأ
	مكاح	فقولا	ىلعً	انيد	هتبثاو	كلذب	مكح	نم	نأ	كشïو	":	انخيش	لوقب	،كلذو
	.⁾⁹⁰⁽	"ديعو	يف	لخادو	لجو	زع	ñا	لزنأ	ام	ريغب

طوطخCا	ناونع	تابثإ-

	يف	انعلا	ليزم	:دحاو	ظفل	ىلع	ةدمتعCا	خسنلا	يف	طوطخCا	ناونع	درو		
	بحاص	هتبثأ	ام	وهو	،انعلا	نم	ةعردزCا	يضار@ا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ
	،⁾⁹¹⁽	رهابلا	انسلا	هفنصم	يف	يلشلا	دمحم	:لثم	،uققحCا	ضعبو	طوطخCا
	تاطوطخملل	هتسرهف	دنع	هركذ	،يحيقرلاو	،⁾⁹²⁽	,فراعلا	ةيده	هباتك	يف	اشاب	ليعامسإو
	دمحم	&ا	دبعو	،⁾⁹⁴⁽	ربخلا	ةص0خ	يف	فاكلا	هفلؤم	يف	يولع	نب	رمعو	.⁾⁹³⁽	ريبكلا	عماجلا
⁾⁹⁵⁽	يم0سeا	ركفلا	رداصم	يف	يشبحلا

طوطخCا	ضرع-

	هءارأ	اننل	رهظت	مسق	لكو	،ةمتاخو	هيبنتو	تïاقم	ةثsث	ىلإ	طوطخCا	مسقنت
:يهو	،يعفاشلا	بهذCا	ءاهقفو	ءاملعلا	نم	ريثك	لاوقأ	ىلعً	ادنتسم	هتباجأو
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	وأ	رثأ	وأ	uع	وه	لهو	هفيرعتو	حsطصïا	ثيح	نم	انعلا	ةيهام•
.امهنم	بكرم

انعللً	اكيرش	هب	ريصي	يذلا	ردقلا•
	ام	ىلإ	امهدحأ	رابجإ	يفو	نيدرفنمو	uعمتجم	امهفرصت	مكح	يف•

.همدعو	عيبلا	نم	هيلإ	رخ@ا	هاعد
ةمتاخلا•

	يف	مهلاوقأو	ءاملعلا	ءارأ	اهيف	انل	رهظت	؛طوطخCا	ماسقأ	نم	مسق	لك	يفو		
	ديدحتلابو	؛تامارغو	ةيلام	تsماعم	اهيلع	بترتي	امو	انعلاب	ةقلعتCا	لئاسCا
	اذهو	،ةماعلا	دنع	فsخ	ىنحنم	وهو	،ةيعارزلا	تsماعCا	هقفلا	يف	بصت	اهنأ
	ردقلا"	لوح	ةروحمتCا	ةثلاثلاو	ةيناثلا	ةلئاسCا	ضرع	يفً	ايلج	انل	حضتي
	يفو	نيدرفنمو	uعمتجم	امهفرصت	مكح	يف	"	و	"انعللً	اكيرش	هب	ريصي	يذلا
."همدعو	عيبلا	نم	هيلإ	رخ@ا	هاعد	ام	ىلا	امهدحأ	رابجا

طوطخملل	ةيملعلا	ةميقلا-
:يهو	،طاقن	ةث0ث	يف	طوطخملل	ةيملعلا	ةميقلا	رصحن	نأ	اننكمي	

	عفاوشلا	ءاملع	دنع	فيلأتلا	ةيمهأ	فشك	يف	انعلا	ليزم	طوطخم	قيقحت	مهست	•
	لديف	؛لد	نأ	اذهو	،يفنحلا	يجولويديGا	دعبلا	تاذ	ةينامثعلا	ةلودلا	دهع	يف
	ةيم0سeا	بهذ+ا	ىلع	اهئاملع	حاتفناو	نميلا	يف	يدئاقعلاو	يركفلا	عونتلا	ىلع
.ىرخGا

.ثيدحلا	خيراتلا	يف	نميلا	م0عأ	نم	ملع	نع	مهم	بناج	انل	حضوت	اهنأ•
	ءارíا	ضارعتسا	يف	،ةيعفاشلا	ةيجهن+ا	ىلع	ءوضلا	ءاقلا	يف	اهلضف	اهل•

	ةلثمأ	ةمدختسم	،اهماكحإ	يف	يلقعلاو	يسايقلا	ليلدلا	ىلع	ةدمتع+ا	ةيهقفلا
			.اهمهف	ةماعلا	ىلع	لهسي	ىتح	تاداهتجãا	تابثإ	يف
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يناثلا	مسقلا

انعلا	نم	ةعردزCا	يضار@ا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم

فيلأت

دايز	نب	ميركلا	دبع	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا	هيجو	خيشلا

)قيقحت(

ىلوGا	ةلاق+ا

.امهنم	بكرم	وأ	رثأ	وأ	,ع	وه	لهو	هفيرعتو	ح0طصãا	ثيح	نم	انعلا	ةيهام
⁾⁹⁶⁽	ميحرلا	نمحرلا	&ا	مسب

	نــــم	انــــلامــــعأ	تايــــسو	انسفــــنأ	رورــــش	نــــم	&اــــب	ذوعــــنو	هرفغتــــسنو	هنيعتــــسنو	هدمــــحن	&	دمــــحلا
	هــل	كــيرــش	ã	هدــحو	&ا	ãإ	هــلآ	ã	نأ	دــهشأو	هــل	يداــه	0ــف	للضــي	نــمو	هــل	لضــم	0ــف	&ا	يدــهي
	ةلئسـم	هذـهف	دعـب	اـمأ	مظـعو	مرـكو	فرـشو	ملـسو	هيلـع	&ا	ىلـص	هـلوـسرو	هدبـع	دمـحم	نأ	دـهشاو
	ًاريثـــك	اهيـــف	⁾⁹⁷⁽	عـــئاـــقوـــلا	تـــعونـــتوً	اريـــخاوً	امـــيدـــق	اهيلـــع	لاؤســـلا	رثـــكوً	اريثـــك	اهـــب	ىولبـــلا	تمـــع
	ã	ًةـقرفتـم	ةـبوـجأ	تـيأر	امـنإو	.م0كـلاـب	اـهدرـفأ	نـم	رأ	مـلو	.اهـيواتـف	,لـئاسـلا	ىلـع	تـبرطـضاو
	كـلذ	يـف	هيلـع	تفـقو	اـم	دارـيإو	فيـلأتـلاـب	اـهدارـفأ	يـف	ىـلاعـت	&ا	ترختـساـف	⁾⁹⁸⁽	ماـمزـب	طبضنـت
	دــــيدــــشتلا	يــــف	ىــــلاعــــت	&اــــب	تنعتــــساو	.فاستــــعãاو	فسعتــــلا	نــــع	ةيــــلاــــخ	ثاحــــبأو	لوقــــن	نــــم
	ãو	ن0كتـلا	هيلـعو		ناعتـس+ا	وـهو	كـلاسـ+ا	كلـت	ليهسـت	يـف	تـعرضـتو	كـلذ	قيقحـت	ىـلإ	قيـفوتـلاو
	يـف	ثدـحأ	اـم	ماكـحأ	يـف	⁾⁹⁹⁽	انعـلا	لـيزـم	اهبقـلا	نأ	تـيأرو	ميظعـلا	يلعـلا	&اـب	ãا	ةوـق	ãو	لوـح
	ةــلاقــ+ا	ةمــتاــخو	هيبنــتو	تãاقــم	ثلــث	يــف	اهيــف	م0كــلا	ترصتــخاو	انعــلا	نــم	ةــعردزــ+ا	يــضارGا
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	اـمأ	امهنـم	بـكرـم	وأ	رـثأ	وأ	,ـع	وـه	لـهو	هفـيرعـتو	ح0طـصãا	ثيـح	نـم	انعـلا	ةيـهاـم	يـف	ىـلوGا
	وأ	اهنـم	اهيـف	بارـت	ةداـيزو	⁾¹⁰¹⁽رـبزو	ثرـح	نـم	ضرGا	يـف	نوكـي	اـ+	مـسأ	وهـف	⁾¹⁰⁰ً⁽اـفرـع	ةيـهاـم
	هــنايــب	يــتأيــس	اــم	ىلــع	ضرGا	ةميــق	يــف	ةداــيزــلا	هنــم	لصحــت	⁾¹⁰²⁽حرــط	وأ	ليســك	اــهريــغ	نــم
	&ا	همـحر⁾¹⁰⁵⁽	يـلومقـلا	لاـق	هدروـن	امـب	فرعيـف	امهنـمً	ابـكرـم	وأ⁾¹⁰⁴⁽ً	ارـثا	وأ	⁾¹⁰³⁽انيـع	هـنوـك	اـمأو
	ىـــلاعـــت	&ا	همـــحر	⁾¹⁰⁶⁽ليجـــع	ىـــسوـــم	نـــب	دمـــحأ	ةـــم0عـــلا	ىتـــفاو	رـــثأ	ضر£ـــل	ثرـــحلا	ةبـــهلا	يـــف
	رــثأ	هــنأــف		امهنيــب	ضــقانــت	ãو	حــصGا	ىلــع	,ــع	ثرــحلا	نأ	ىــلاعــت	&ا	همــحر	⁾¹⁰⁷⁽يحبــصGاو
	⁾¹⁰⁹⁽سلفـــــ+اـــــك	⁾¹⁰⁸⁽يدعتـــــلاـــــب	فـــــصوـــــي	ã	نـــــم	قـــــح	يـــــف	,عـــــلا	مكـــــح	هـــــل	لـــــهو		لاـــــح	لـــــك	ىلـــــع
	ىضقـي	هـكرـت	نأـب	حرـص	مـث	ليجـع	نـبا	هـب	باـجأ	يذـلا	وـهو	معـن	امهحـجرأ	نãوـق	⁾¹¹⁰⁽ريعتـس+او
	يــــــفو	كــــــلذــــــل	دــــــهشي	اــــــم	⁾¹¹¹⁽ح0ــــــص	نــــــبا	ىواتــــــف	نــــــع	يــــــتأيــــــسو	هــــــن	ثروــــــيو	تيــــــ+ا	نوــــــيد	هنــــــم
	ىواتـف	يـفو	.موقتـم	مرتحـم	لعفـب	ةـمرتحـم	ةداـيز	اهـنG	⁾¹¹³⁽اهـبً	اكـيرـش	سلفـ+ا	نأ	⁾¹¹²⁽	⁽ةـضورـلا
	ةدــم	اهــب	عفتــنو	كــلذــب	اهتميــق	تدازو	اهــعرزو	اهــثرــحف	اــضرأ	بصــغ	اذأ	هــنأ	اضــيأ	ليجــع	نــبا
	نـم	قـح	يـف	رـثأ	ثرـحلا	نأ	يـف	رـهاـظ	وـهو	هـثورـحم	اهـترـجأ	اـم	ردقـب	هـثورـحم	اهـترـجأ	هـمزلـي	لـهف
	ةـم0عـلا	انـخويـش	خيـش	لاـقو	هـل	دـهشي	اـم	⁾¹¹⁴⁽يـضاقـلا	ىواتـف	نـع	يـتأيـسو	.يدعتـلاـب	فـصوـي
		اهــــــعرزيــــــلً	اــــــضرأ	راعتــــــسا	وــــــل	عرــــــف	⁾¹¹⁶⁽	داــــــشرãا	حرــــــش	يــــــف	⁾¹¹⁵⁽يقــــــيدصــــــلا	دادرــــــلا	لامكــــــلا
	0ــف		ىواتفــلا	يــف	⁾¹¹⁹⁽يوغبــلا	لاــق.	ريعتــس+ا	نذأ	ريغــب⁾¹¹⁸⁽	اهــثرــحف	كــلاــ+ا	ءاــج	مــث⁾¹¹⁷⁽اهــثرــحف
	بــجوــي	نأ	لمتحــيو	لاــق	كــلذ	هــل	برــك	اــمدعــب	عــجر	وــل	امــك	ضرGا	لثــم	هرــجأ	ريعــ+ا	ىلــع	بجــي
	يـف	هتـيار	اذكـه	اـناجـم	هـسرـع	علـق	ريعملـل	نكـي	مـل	ريعـ+ا	نذأـب	سرـغ	ناـكوـل	هـنG	لثـ+ا	ةرـجأ	هيلـع
	ىلـع	بجـي	ã		⁾¹²⁰⁽بـيذـهتلا	بـحاـص	لاـق	راوـنGا	يـفو		هرـهاوـج	يـف	يـلومقـلا	دنـع	هلقـنو	هـيواتـف
	رـهاـط	رـثأو	مرتحـم	لمـع	هـنG	حـصGا	وـهو	بجـي	نأ	لمتحـيو	لاـق		⁾¹²¹⁽	بـيركتـلا	لثـم	ةرـجأ	ريعـ+ا
	لامتـــحا	ىلـــعو	.⁾¹²²⁽ىهتـــنا	سلفـــلا	رـــخأ	يـــف	قبـــس	اـــم	ىلـــع	مكحـــلا	يـــف	نايـــعGا	ىرـــجم	راـــج
	نــفدلــلً	اــضرأ	راــعأ	نــم	عــجر	اذأ	اــم	,ــبو	كــلذ	,ــب	ةــيوستــلا	سايقــلا	⁾¹²³⁽	يونــسeا	لاــق	لوGا
	ã		نـفدـلا	نأـب	باجـيو		لاقـف	يفشـي	ã	امـب	مهضعـب	قرـفو⁾¹²⁴⁽رفحـلا	ةـنؤـم	مرغـي	0ـف	رفحـلا	دعـب
	همـحر	ح0صـلا	نـبا	ىتـفاو	.ىهتـنا	بـيركـت	نودـب	ةنكمـم	اهـنأـف	ةـعارزـلا	ف0خـب	رفحـلاـب	ãإ	نكمـي
	مــل	نأ	هــنأــف	هريــغ	نــم	كــلاــ+ا	اــهرــجأــف	ةدــ+ا	تضقــناو	اهــثرــحوً	اــضرا	رــجأتــسا	نميــف	ىــلاعــت	&ا
	ىلـــــع	ã	ضر£ـــــل	كـــــلاـــــ+ا	ىلـــــع	هتـــــح0ـــــف	ةميـــــق	هلـــــف	اهـــــب	عفتـــــنا	ãو	ةـــــح0فـــــلا	هذـــــه	ىلـــــع	عرز	نكـــــي
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	اهـــنأـــف	ةـــمرتحـــم	ةـــح0فـــلا	نـــل	ةـــح0فـــلا	ببـــسب	ضرGا	ةميـــق	يـــف	داز	اـــم	وـــهو	يـــناثـــلا	رـــجأتـــس+ا
	ىرتـشمللو	سلفـلاـب	خسفـلاـب	لاـن	اذأ	ءارـشلا	دقـع	نأ	يـف	حـصGا	ىلـع	انـب	كـلذ	كلمـي	وـهو	تعـقو
	صتـــخاو	عيـــب	ãإو	هتميـــق	عـــئابـــلا	هـــل	لذـــب	نأـــف	يرتـــشملل	ىقبـــي	هـــنأـــف	رـــثGا	اذـــه	لثـــم	عيبـــ+ا	يـــف
	اهتحــص	مدــع	يغبنــي	لــب	رظــن	ةراــجeا	ةحــص	يــفو	.ىهتــنا	نمثــلا	نــم	كــلذ	لــباقــي	امــب	ىرتــش+ا
	حرـــش	نـــم	هـــم0ـــك	.ىهتـــنا	هـــف0ـــخ	نايـــب	نـــع	يـــتأيـــسو	,تميقـــلا	,ـــب	توافتـــلا	هـــل	نمضـــي	ىتـــح
	رفحيـلً	اـضرأ	راعتـسا	نأـف	⁾¹²⁵⁽نايبـلا	بـحاـص	لوـق	ىـلإ	راـشأ	تلـق	هدـئاوـف	لزـجا	اـمو	داـشرeا
	ةراــعeاــب	اهتــحابتــساــف	ةرــجGاــب	كلمــت	ةعفنــم	اهــنG	⁾¹²⁷⁽ةــيراعــلا	تحــصً	انــفدــم	وأ⁾¹²⁶⁽ً	اريــب	اهيــف
	ريعــ+ا	عــجر	نأــف			ةــحاــبeاــب	حابتــسي	ءاــ+ا	نG	هذــخأ	هــل	زاــج	⁾¹²⁸⁽ءاــ+ا	عبــن	اذإو	عــفانــ+ا	رــئاســك
	نأ	⁾¹²⁹⁽بـــهذـــ+ا	ىضتقـــي	يذـــلاوً	اصـــن	هيـــف	ملـــع	ã	هـــعوـــجر	حصـــي	لـــهف	رفحـــلا	دعـــب	ةـــيراعـــلا	يـــف
	كلمـــي	مـــل	,عـــلاـــك	هـــنأ	انلـــق	نأـــف	,عـــلاـــك	وـــه	لـــه	سلفـــ+ا	نـــم	لمعـــلا	نأ	يـــف	,ـــلوقـــلا	ىلـــع	ىنبنـــي
	ريـغ	نـم	عوـجرـلا	هـل	ناـك	,عـلاـك	سيـل	هـنأ	انلـق	نأو	هلمـع	ةميـق	هـل	نمضـي	نأ	طرـشب	ãإ	عوـجرـلا

	نأ	طرـشب	ãإ	عوـجرـلا	كلمـي	مـل	هـلوـق	هيـلا	راـشأ	يذـلا	دـهاشـلا	تلـق	.ىهتـنا	لمعـلا	ةميـق	نامـض
		ثرـحلاـب	هـتداـيز	نأ	لـصاحـلاـف	.ىـلاعـت	&ا	ءاـش	نأ	كـلذ	قيقحـت	يـتأيـسو	هلمـع	ةميـق	هـل	نمضـي
	ررـحت	يذـلاـف	حرـط	وأ	ليسـك	اـهريـغ	نـم	بارتـب	اهـتداـيز	اـمأ	يدعتـلاـب	فـصوـي	نـم	قـح	يـف		,ـع
	مكـح	ىلـع	ملكتنـلو	⁾¹³⁰⁽غبصـلاـب	قحلـم	هـنأ	هريـغو	يدعتـ+ا	,ـب	هيـف	قرـف	ã	هـنأ	يـتأيـس	امـم	يـل
	⁾¹³¹⁽طـسوتـلا	يـف	لاـق		هددصـب	نحـناـم	هبقـع	دروـن	مـث	ةدـئافلـل	0يمكـت	ليسـلا	هلمـحي	يذـلا	بارتـلا
	نــم	لكــل	حابــم"	وهــف	ماعــلا	رــهنلا	ىــلإ	تاوــ+ا	نــمً	اــبارــت	ليســلا	لمــح	وــل	نأ	يوغبــلا	ىواتــف	يــفو
	عراشـلا	يـف	دعـي	ناـك	نأو	هذـخأ	هريغـل	سيلـف	هكلـم	هلمعتـسيل	هلمـحيل	"ناسـنأ	هـجرـخأ	ولـف	هذـخأ
	نــم	لكــل	حابيــف	بارتــلا	كلمــت		هدصــق	نكــي	مــلو	رــهنلا	ةيقنتــل	هــجرــخا	نأو	عراشــلا	يــف	دفــي		نأو
	مهـــــل		بارتـــــلا	ناـــــك	ةـــــعامـــــجل	هـــــكولمـــــم	كرتـــــشم	رـــــهن	يـــــف	عمتـــــجا	نأو	لاـــــق	عراشـــــلا	نـــــم	هذـــــخأ
	هكـلاـ+	بارتـلاـف	ريغـلا	ضرأ	نـم	هلمـح	نأو	هـضرأ	يـف	تبنيـف	تاوـم	نـم	هلمـحي	ةلـخن			⁾¹³²⁽قذعـك
	هلمـح	وـل	هـنأ	مهفـي	دـق	تاوـ+ا	نـم	ãًوأ	ىـلاعـت	&ا	همـحر	هـلوـقو	هريغـل	ãو	رـهنلا	كـلاـ+	هذـخأ	حابـي	ãو
	ضرأ	نــــــم	هلمــــــح	اذأ	اــــــمأو	."دعــــــب	هيــــــفو	هذــــــخأ	حابــــــي	ã	هــــــنأ	لاــــــ+ا	تيــــــب	يــــــضارأ	نــــــم		ليســــــلا
	مهيـــضارأ	ىـــلإ	هودرـــل	هـــناكمـــب	اولمـــع	وـــلو	مهسفـــنأ	هـــنوعبتـــي		ناـــكو⁾¹³³⁽[اهـــئاـــبرا	فرـــع]	هـــكولمـــم
	اهـــب	⁾¹³⁵⁽هـــنوعبتـــي	نكـــلو	اوـــفرـــع	وأ		هفـــيرعـــت	نكـــمأ	ãو		اوـــفرعـــي	مـــل	اذأ		امـــب	"رـــهاـــظ		⁾¹³⁴⁽		عنـــ+او
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		عـضوـ+ا	نـع	مهيـضارأ	تدعـب	اذا	اميـف	هيـف	كـش	ãو	0ـف		بـلاغـلا	وـه	امـك	هنـع	اوـضرـعا	لـب	مهسفـن
	يــف	هــلوــقو	زاوجــلاــب	ىــلوأ	و	لــبانســلا	طاقتــلاــك	هذــخأ	زاوــج	رــهاظــلاــف	مهيــلا	ليســلا	هلمــح	يذــلا
	0ــف	هوكلــم	مهــنأ	وأ	"رــهاظــف	مــهريــغ	نــم	هــب	قــحاــم	هــنأ	دارأ	نأ	هلــهG	بارتــلا	نأ	كرتــش+ا	رــهنلا
	هيفـف	هريـغ	نـم	اـمأو	تاوـ+ا	نـم	لومـح+ا	يـف		اذـهو	مهيـضارأ	بارـت	نـم	هزيمـت	نكمـي	نأ	ãإ	مهلـلا
	اـم	هنـع	&ا	يـضر	⁾¹³⁶⁽	يدوهمسـلا	ديسـلا	ىواتـف	يـفو	طـسوتـلا	يـف	اـم	.ىهتـنا		هيـلإ	اـنرـشأ	اـم
	طلتــــخاــــف	رــــخأ	ضرأ	ىــــلإ	لــــجرــــل	كــــلذ	وحــــنو	ةراجــــح	وأً	اــــبارــــت	ليســــلا	لمــــح	اذأ		ةلئســــم	هظفــــل
	يـف	هعـئاـب	وأ	هريـغ	ةطنحـب	ةطنـح	تطلتـخا	وـل	مهـلوقـك	وـه	لـهف	ريمتـي	ã	ثيحـب	ةروـكذـ+ا	ضرGاـب
	بـــحاـــص	مزلـــي	لـــهو	ã	مأ	طلتخـــ+ا	مامـــحلا	يـــف	اـــنرـــكذ	امـــك	مكحـــلاـــف	امـــهردـــق	لـــهجو	هريـــغ	عـــباـــم
	يتـلا	ةرـجشلا	بـحاـص	كـلذـكو	ةبـلاطـ+ا	لبـق	ةروـكذـ+ا	ضرGا	نـع	امهلـيزـي	نأ		ةراجحـلاو	بارتـلا
	حرــــش	يــــف	يونــــسeا	لاــــق	امــــك	ةبــــلاطــــ+اــــب	ãإ	هــــمزلــــي	ã	مأ	ريغــــلا	ءاوــــه	يــــف	اهــــناصــــغا		تلعــــج
	امــك	ةبــلاطــ+ا	لبــق	هعلــق	هــمزلــي	ã	تبنــف	هــضرأ	ىــلإ	هريغــلا	ً	ارذــب		ليســلا	لمــح	اذأ		⁾¹³⁷⁽جاهنملــل
	تطلتـــخاـــف	رـــخآ	ضرأ	ىـــلإ	ةراجـــح	وأ	اـــبارـــت	ليســـلا	لمـــح	اذأ		باوجـــلاـــف	مـــه0ـــك	يضتقـــم	وـــه
	كــــــلذ	قحــــــلا	ةداــــــع	هــــــب	ةبــــــلاطــــــ+ا		نــــــعو	دنــــــع	سانــــــلا	ضرعــــــي	ارــــــسي	ناــــــك	نأــــــف	زيمــــــت	ã	ثيحــــــب
	ةطنحــب	هتطنــح	تطلتــخا	وــل	امــك	وهــف	ãإو	اهنــع	ضارــعGاــب	ةداعــلا	ترــج	يتــلا		⁾¹³⁸⁽طــقاوســلاــب
	لــب	ةبــلاطــ+ا	لبــق		كــلذ	ةــلازإ	هــمزلــي	ãو	هقــح	رادقــم	نــم		هنيكمــت	هــمزــل	هبــحاــص	هبلــط	اذإو	هريــغ
	ىلـــع	قافـــتãا	دعـــب	ةمسقـــلا	نـــم	دـــب0ـــفً	اـــكرتـــشم	راـــص	دـــق	كـــلذ	نG		اهيلـــع	انـــه	لاحـــلا	فـــقوتـــي
	قحلـم	كـلذ	نأ	ىلـع	دـهاوشـلا	دارـيإ	ىـلإ	اـندـع			ةروـكذـ+ا	ىواتفـلا	نـم		.ىهتـنا	ملـعا	&او	رادقـ+ا
	رمـــــع	نـــــب	دمـــــحأ	ةدـــــيدعـــــلا	ىواتفـــــلاو	ةديفـــــ+ا	فيـــــناصتـــــلا	وذ	ةـــــم0عـــــلا	انخيـــــش	لاـــــق	غبصـــــلاـــــب
	هـــب	تدازـــف	اـــبارـــت	اهنـــم	حرطـــف	اـــضرأ	بصـــغ	نميـــف		⁾¹⁴⁰⁽ةدـــيرـــجت	يـــف	ميجـــلا	حتفـــب		⁾¹³⁹⁽دـــجزـــ+ا
	اسجـــــن	ناـــــك	نأـــــف		⁾¹⁴¹⁽يـــــناـــــيورـــــلا	لاـــــق	اهيـــــف	هـــــطاسبـــــناو	هـــــط0تـــــخã	هلقـــــن	نكمـــــي	مـــــلو	اهتميـــــق
	.ءيــــش	0ــــف	كلهتــــسم	هــــنأ	امــــهدــــحأ	ناهــــجوــــفً	ارــــهاــــط	وأ	بــــصاغلــــل		ءيــــش	0ــــف	⁾¹⁴²⁽ثاورGاــــك
	.ىهتـنا	ةغبصـب	بوثـلا	غبـص	وـل	امـك	بارتـلا	نمـث	ردقـب	ضرãا	نمـث	يـفً	اكـيرـش	نوكـي	يـناثـلاو
	هـبايـغ	يـف	ىرـج	⁾¹⁴³⁽	روـكذـ+ا	انخيـش	ناـك	نأو	هحـجرـت	ىـلإ	ةراـشإ	هليلقـت	يـفو	هـجوا	اذـهو	ُتلـق
	اهيـف	انـبو	هـضرـع	بصـغً	اضـيأ	⁾¹⁴⁴⁽	روـكذـ+ا	انخيشـل	دـيرـجتلا	يـفو	سايقـلا	وـه	لوGا	نأ	ىلـع
	⁾¹⁴⁷⁽	[نأ]اذأ	⁾¹⁴⁶⁽يـــضاقـــلا	لاـــق	ةـــضرعـــلاو	رادـــلا	⁾¹⁴⁵⁽	ةراـــجأ	بجـــت	لـــهف	هنـــم	تـــعزتـــنا	مـــثً	اراد
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	ًاعـناـص	هـترـجأ	بجـت	ةعنـص	هملـعو	ادبـع	بصـغ	نمـك	⁾¹⁴⁸⁽	لثـم	ةرـجأ	هـمزـل	اهـبارـت	نـم	اهيـف	ىنـب
	لاق	اظيلغت	رادلا	لثم	ةرجأ	فصن	همزل	هريغ	نم	ىنب	نأو

	يـف	تـيأر	مـث	ةـضرعـلا	لثـم	هرـجأ	موزـل	هجتـ+او	لاـق	امـك	وـهو	⁾¹⁴⁹⁽رـهاـظ	رظـن	هيـف	اذـهو	يـلومقـلا
	سايقــلا	هــجوو	تلــق	دــيرــجتلا	يــف	اــم	.ىهتــنا	ةــضرعــلا	لثــم	ةرــجأ	هــمزلــي	نأ	سايقــلا	لاــق	راوــنGا
	هيلــع	بجــي	0ــف		هكلــم	رادــلا	تراــص	هــبارتــب	اــهانــب	نأــب	اهــبارــت	ريغــب	رادــلا	ىنــب	اــ+	نأ		هذــه	يــف
	وـهو	اهـترـجأ	هـمزلـف	ةـضرعـلا	بـحاصـل	هكلـم	اهـنأـف		اهـبارـت		نـم	ىنـب	اذأ	اـم	ف0خـب		هكلـم	ةرـجأ
	هـمزلـي	نأ	اهـثرـحفً	اـضرأً	ابصـغ	اذأ	ىـلاعـت	&ا	عفـن	ã	ليجـع	نـبا	ىواتـف	نـع	هانـمدـق	اـ+	دـهاـش
		ةرــجأ	عــم	اذــه	نأ	رــهاظــلا	⁾¹⁵¹⁽[و]	⁾¹⁵⁰⁽يــضاقــلا		لوــق	بقــع	طــسوتــلا	يــف	لاــق	هــثورــحم	اهــترــجأ
	اهـــترـــجأ	فصـــن	نـــم	رثـــكأ	ةـــضرعـــلا	ةرـــجأو	⁾¹⁵²⁽ةسيســـخ	رادـــلا	نوكـــت	دقـــف	ãإو	ةـــضرعلـــل		لثـــ+ا
	.ىهتـــنا	ةـــضرعـــلا	ةرـــجإ	ãإ	لاحـــلا	هذـــه	يـــف		بجـــي	ã	نأ	بـــهذـــ+ا	سايـــقو	يوغبـــلا	لاـــق	.ىهتـــنا
	نأو	يدعتـ+ا	ريـغ	قـح	يـف	,ـع	يهـف	ضرGا	سفـن	نـم	تـناـك	اذأ	ةداـيزـلا	نأ	كـلذ	نـم	انـل	ررـحتف
	قـــفوـــ+ا	&او	كـــلذ	ملـــعاـــف	هريـــغو	يدعتـــ+ا	هيـــف	ىوتـــسيف	غبصـــلاـــب	ةقحلـــم	يهـــف	اـــهريـــغ	نـــم	تـــناـــك
	"...	.	باوصلل

ةيناثلا	لاق+ا

انعللً	اكيرش	هب	ريصي	يذلا	ردقلا

	هلثمو		يدعتCا	ريغ	يف	ïًوأ	مsكلا	ضرفنلوً	اكيرش	هب	ريصي	يذلا		ردقلا	يف	
	دقو	سلفأ		اذأ	لوقنف	اذه	انباتك	يف			⁾¹⁵⁴⁽رظانلا	ىلع	sًيهست	⁾¹⁵³⁽سلفCا	يف
	ريغ	قح	يف	uع	هنأ	هانررق	امم	تلمع	دقو	اهبارتب	اهربزو	ضر@ا	ثرح
	ىرتشا	اذأ	هنأ	همكح	وأ	بوثلا	سلفCا	رصق	اذأ	ام	مكح	همكح	نأو		يدعتCا
	هتميق	تصقن		نأ	هعم	هل	سلفملل	ءيش	ï	و	هعاب	اميف	عوجرلا	عئابللف	هرصقو
	ءيش@و	ةدايز	sب	دوجوم	عيبCا	ن@	اهتواس	وأ		اهلبق	هتميق	نع	ةراصقلاب
	اهن@	uعلاب	اهل	اقاحلا		ةدايزلاب	كيرش	سلفCاف	اهيلع	تداز	نأو	سلفملل
	ريغ	بوثلا	ةميق	تناك	نأف	بصاغلا	فsخب		موقنم		مرتحم	لعفب		ةدايز
	قوسلا	عفترا	نأو	نمثلا	سدسب	سلفCا	عجر	ةتس	روصقمو	ةسمخ	روصقم
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	لاق	ةبسنلاب	امهنيب	نوكيف	امهب	وأ	ةدايزلاب	ذخ@اب	صتخا	امهدحأ	ةميقب
	ةدايزلا	لصحت	نأ	هيلإ	انرشأ	امك	ةلئسCا	ةروصو⁾¹⁵⁶⁽يشكرزلاكو		⁾¹⁵⁵⁽يعرذ@ا
	⁾¹⁵⁷⁽عئابللو	اهببسب	ï	قاوس@ا		عافترا	ببسب	تلصح	ولف	ةراصقلا	ببسب
	راشأو	⁾¹⁵⁸⁽	بكوكلا	يف	امهنع	هلقن		.ىهتنا	هعم	سلفملل	ءيش	ïو		عوجرلا
	ملسيï	هنأ		⁾¹⁶⁰⁽يواحلا	بحاص	نع	sقن	ةضورلا	يفو	⁾¹⁵⁹⁽	ةيافكلا	يف	هيلإ
	ىتح	لدع	دنع	عضوي	لب⁾¹⁶¹⁽	ءامرغلا		ىلإ	ïو	سلفCا	ىلإ	ïو	عئابلا	ىلإ	بوثلا
	نع	بكوكلا	يف	هلقن	ةضورلا	يف	امو	.ىهتنا		⁾¹⁶²⁽لماحلا	ةيراجلاك	عابي
	يف	سلفCا	نأ	تملع	اذأ	امهيلإ	وأ	ةضورلا	ىلإ	هتبسن	ىلو@ا	ناكو	رهاوجلا
	⁾¹⁶³⁽[ةرجGا	ةميقلا	ةدايزب	اكيرش	نوكي	انعلا	بحاص	]اكيرش	نوكي	ةراصقلا	ةلئسم
	نوكي	ثرحلا	ةلئسCا	يف	نأ	تملع	ردقت	ام	ىلع	بوثلا	ةميق	نم	داز	ام	ةبسنب
	حيرصتلا	حsصلا	نبا	ىواتف	نع	انمدق	دقو	ةراصقلاك	ةميقلا	ةدايزب	اكيرش
	ةظفل	ام	⁾¹⁶⁴⁽	يوادبنطلا	باهشلا	رصعلا	ةمsع	انخيش	ىواتف	يفو		.كلذب
	اهربزو	اهثرحف	ةمولعم	ةدم	ةعارزلل	اضرأ	ذخأ	نم	صخش	رجأتسا	ول	ةلئسم
	امو	كلذ	هل	لهف	هضرأ	نم	كلاCا	هعنم	ةدCا	تمت	املف	يقسلا	مدعل	اهعرزي	ملو
	ةدم	ءاضقنا	دعب	عنCا	رجؤملل	معن	هنع	ñا	يضر	باجأف	رجأتسملل	بجي
	وهو	.ىهتنا	انعلا	بسب	ضر@ا	ةميق	يف	داز	ام	رجأتسملل	بجيو	ةراجúا

	هخيش	ىواتف	يفو	.هلمع	ةرجأب	ï	ةميقلا	ةدايزب	ةكرشلا	نوك	يف	اضيأ	حيرص
	ةمsعلا	عومجم	يف	تيأرو	ةثلاثلا	ةلاقCا	يف	يتأيسو	هوحن	دادرلا	لامكلا

	رخأ	ىلع	رجأ	ةلئسم	ةظفل	ام	ىلاعت	ñا	همحر	⁾¹⁶⁵⁽	يرشانلا	دمحم	نب	ةزمح
	نمو	ةدCا	كلت	يف	ضر@ا	قسي	ملو	ةمولعم	ةدم	مولعم	ماعطب	ةعارزلل	اضرأ
	نم	اهلولح	دعب	ةرج@ا	بلط	رجؤCا	دارأف	رجأتسCا	خسفي	ملو	يقسلا	اهتداع
	ةمsعلا	باجأ	ï	مأ	اعرش	ميلستلا	رجأتسCا	مزليو	كلذ	هل	لهف	رجأتسCا
	ةرج@اب	ةبلاطCا	هل	معن	ىلاعت	ñا	همحر	⁾¹⁶⁶⁽	دادرلا	نيدلا	نيز	نبا	ىسوم
	ةلئسCا			.ملع	لج	ا	و	هزع	ñاو	هذه	ةلاحلاو	ضر@ا	قسي	مل	نأو	ةامسCا
	رجؤCا	هعنمو	ةراجïا	ةدم	تضقناف	اهثرحو	ضر@ا	رجأتسCا	ربز	نكلو	اهلاحب
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	نب	دمحم	هيقفلا	باجأ	هربزو	هثرح	يف	بجي	امف	اهتعارز	نم	ةيناثلا	ةنسلا
	هروب	نم	ةثورحم	ضر@ا	ةميق	uب	ام	رجأتسملل	بجي	هنأ	⁾¹⁶⁷⁽	يلحCا	يلع
	ُفقوتي	نم	ُتيأرو	تلق	روكذCا	عومجCا	نم	.ىهتنا	كلذ	نع	ةيلاخ	اهتميق	uبو
	ïو	رجأتسCا	خسفي	ملو	ضرïا	قسي	ملو	ةدCا	تضقنا	اذأ	⁾¹⁶⁸⁽	ةرج@ا	موزل	يف
	ىلع	روهمجلا	نأ	ملع	دقو	عرشلا	نع	ةبتر	رخأتCا	فرعلا	ميدقت	ïإ	هل	ىنعم
	ñا	همحر	يوادبنطلا	باهشلا	رصعلا	ةمsع	انخيش	طخب	تدجوو	.هفsخ
	اذأ	ةلئسم	⁾¹⁶⁹⁽يرشانلا	نيدلا	هيجو	يضاقلا	طخب	تدجو	هظفل	ام	يلاعت
	تضمو	ضر@ا	قسي	ملو	اهيف	ىنعف	رخأ	اهرجأ	مث	ةعارزللً	اضرأ	هل	رجأتسا
	عوجرلا	انعلا	بحاص	دارأف	ثلاث	رخأ	نم	كلاCا	رجأف	قاب	انعلاو	ةراجúا	ةدم
	هب	تداز	ام	هب	عوجرCاو	لو@ا	رجأتسCا	ىلع	ï	كلاCا	ىلع	عوجرلاف	هانعب
	كلذ	دعب	بتك	مث	ىلاعت	ñا	همحر	يدلاو	هلاق	انعلا	نم	همرغ	امï	ضر@ا	ةميق
	ام		.ىهتنا	عوجرلا	نم	ىلعف	ةفوقوم	تناك	ولف	ةكولمم	ضر@ا	تناك	اذأ	اذه
	يتأيسو	انعلا	ميلست	لبق	ةراجúا	ةحص	هرهاظو	تلق	انخيش	طخب	هتدجو
	ةدايزبً	اكيرش	هنوك	نم	هتررق	يذلا	اذه	تلق	نأف	ىلاعت	ñا	ءاش	نأ	كلذ	قيقحت
	ىتفا		ليجع	نبا	نأو	هلمع	هراجإب	عجري	هنأ	يوغبلا	نع	مدقت	اC	فلاخم	ةميقلا
	اذإ	ام	يف	كلذ		ضرف	امنأ	يوغبلا	نأ	هنع	باوجلا	يف	يل	رهظي	يذلا	تلق	كلذب
	ناكو	⁾¹⁷⁰⁽رسع	هتميق	ةفرعم	يفوً	افلات	ريصيف	ريعتسCا	ثرح	ىلع	ريعCا	عرز
	ىلإ	ةراشإ	ةروكذCا	ىواتفلا	نع	هانمدق	اميفو	برقأ	هلمع	ةرجأ	ىلإ	عوجرلا
	نأ	ىلع	يوغبلل	ىواتفلا	يف	ام	لمح	دعبي	ï	هنأ	ىلع	انعلا	⁾¹⁷¹⁽ءاقبب	ريوصتلا
		لمحيو	هنع	مدقت	اميف	هلوق	هل	لديو	ضر@ا	ةميق	هب	تداز	ام	هلمع	ةرجأب	دارCا
	يف	نايعلا	ىرجم	يراج	رهاظ	رثأو		مرتحم	لمع	هن@	حص@ا	وهو	بجي	نأ
.	ملعا	ñاو	سيلفتلا	يف	قبس	ام	ىلع	مكحلا

بارتلا	ةدايز



26

	ةلئسمب	قحلم	هنأ	انمدقف	حرط	وأ	ليسك	جراخ	نم	بارتب	ةدايزلا	تناك	اذأ	امأ	
	غبص	ول	امك	وهف	جراخ	نم		بارتب		ةدايز	اهيف	ثدحا	دقو	سلفا	نأف	غبصلا
	وأ	اهنع	تصقن	ناف	ةميقلا	دزت	ملو	ةغبصب		ةغبص	اذأ	همكحو	بوثلا	سلفCا

	تفوو	هتميق	تداز	نأو	عئابلل	هيلع	ءيش	ï	امك	سلفملل	ءيش	sف		اهتواس
	غبصلا	دعب	تراصف	uمهرد	غبصلا	ةميقو	ةعبرأ	هتميق	تناك	نأب		uتميقلاب
	لاق	سلفملل	غبصلا	لكو	عئابلل	بوثلا	لكف	هقح	uعيابتCا	نم	لك	ذخأ	هتس
	⁾¹⁷³⁽غابصلا	نبا	هدروأ	ام	اذهو	ىلاعت	ñا	ةمحر	⁾¹⁷²⁽يراصن@ا	ايركز	ةمsعلا
	امهيف	ناكرتشي	امهنأ	هانعم	ليقو	غبصلا		كيرش	سلفCا	مهلوق	ىنعم	وهو
	فوت	مل	نأف	لو@ا	مsكلا	ةمتت	ىلإ	اندع	.ىهتنا	زييمتلا	رذعتل	امهتميق	بسحب
	هن@	غبصلا	ىلع	صقنلاف	ةسمخ	انلاثم	يف	هتميق	تراص	ناك	uتميقلاب	هتميق
	هتميق	تراص	ناك	امهيلع		هتميق	تداز	نأو	هلاحب	مئاق	بوثلاو		بوثلا	يف	كلاه
	نمثلا	لعجيف	uع	غبصلا	نأ	ىلع	ءانب	سلفملل	غبصلاو	ةدايزلاف	ةينامث
	غبصلا	ةميق	نم	سلفملل	ام		لذبو	بوثلا	كاسمأ..		عئابللو	يفصن	امهنيب
	هانقحلا	ام	ةميق	سلفملل	ام	لذبو	ضر@ا	كاسمأ		عئابلل	لوقن	اذكف	ةراصقلاو
.ةراصقلا	وأ	غبصلاب

يدعت+ا

	ارثأ		تناك	اذأ	ةدايزلا	يف		كراشي	ï	نأ	انردقو	بصاغلاب	هلثمنو	يدعتCا	امأ	
	بارت	نم	ةلصاح		ةدايزلا	تناك	اذأ	اميف	كراشيو⁾¹⁷⁴⁽	ةراصقلاو	ثرحلاكً	اضحم
	غبص	اذأ	هنأ	همكحو	انردق	امك	غبصلاب	ةقحلم	يه	اذأ	ليسلاك	جراخ	نم
	هنم	لصحي	ï	اهيومت	لصاحلا	ناكو	ةغبصب	بوصغCا	بوثلا	بصاغلا
	هلصف	نكمي	ملو	كلذ	هنم	لصح	نأو	⁾¹⁷⁵⁽قيوزتلاك	وهف	لام	uع		غابصنïاب
	هنم		بوصغCا	كلم	ىلإ	مضنا	لام	uع		هن@	غبصلاو	بوثلا	يف	اكرتشا
	بوثلا	راصو	ةرشع	امهنم	لك	ةميق	تناك	ولف	ضحم	رثأ	هنأف	ةراصقلا	فsخب
	هريظن	فsخب(	ةيوسلاب	امهنيب	وهف			⁾u⁾¹⁷⁶ثsث	وأ	نيرشع	يواسي	اغوبصم
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	هكلم	صلاخ	يف	لمع	هن@	سلفملل	ةغبصلاب	ةلصاحلا	ةدايزلا	نأف	سلفCا	يف
	ام	عم	هل	ناك	ام	هكلمب	امهنم	لك	لب	ةعاشúا	ىلع	تسيل	ركذ	اميف	امهتكرش	مث
	ضافخنï	ةدايز	وأ	صقن	امهدحأ	يف	وأ	امهيف	لصح	ولو	دئازلا	نم	هصخي
	ةدايزلاو	صقنلا	نوكيف	هب	لمع	ةدايزلا	يف	هعافتراو	صقنلا	يف	امهدحأ	رعس
ïاقح	ًCن	ضفخنا	عفتراو	رعس	هلام	وأ	لصح	كلذ	بسب	عامتجا	بوثلا	
	ةدايزلا	ن@		غبصلا	ىلع	هتروص	يف	صقنلاب	لمعلا	ببسب	يأ	غبصلاو
	هنم	بوصغCا	بسحب	ضحCا	رث@ا	ىلإ	تدنسأ	اذأ	بصاغلا	لعفب	ةلصاحلا
		⁾¹⁷⁷⁽شر@ا		هدر	عم	مرغ	غبص	sب		هتميق	نع	بوثلا	ةميق	هب	تصقن	نأو
	صقن	ولو		نكمأ	نأ		بوثلا	نع	غبصلا	يأ	هلصف	بصاغلل	⁾¹⁷⁹⁽[و	]	⁾¹⁷⁸⁽هريصقتل
	هيلعو	هربجب	هيلع	هرجي	كلاCا	نأ	ىلع	ًءانب	هئاقبب		كلاCا	ىضرو	بوثلا	هب
	ىلع	ايضارت	نأو	بوثلا	بحاص	هبلط	اذا	لصفلا	ىلع	رجي	لب	صقنلل	شر@ا
	غبصلا	بصاغلا	بهو	ولو	هلصف	نكمي	مل	اذأ	اميف	قبس	امكً	اكرتشم	ىقب	هئاقب
Cكلا	بوثلا	مل	همزلي	هلوبق	ولو	لذب	بحاص	بوثلا	بصاغلل	ةميق	غبصلا	
		يف	سارغلاو	انبلا	فsخب	ï	مأ	هلصف	نكما	ءاوس	هيلإ	بحي	مل		هيلع	هكلمتيل
	فsخب	رسع	راقعلا	عيبلا	ن@و		ريعCا	فsخبً	اناجم	علقلا	نم	هنكمتل	ةيراعلا
	مل		ثلاثل	و	ازاج	هبحاصل	هكلم	عيبب	دارفنïا	امهدحأ	دارأ	ول	⁾¹⁸⁰⁽	[و	]	بوثلا
	مزل	بوثلا	عيب	كلاCا	دارأ	ول	معن	اهل	رمم	ï	راد	عيبك	هدحو	هب	عفتني	ï		اذأ	رجي
	دارأ	نأب	هسكع	ï	كلاCاب	رضي	نأ	هل	سيلف	دعم	هن@	دعب		غبصلل	عيبلا	بصاغلا
	يدعتCا	قحتسي	ï	هن@	هعم	عيبلا	بوثلا	كلام	مزلي	sف	غبصلا	عيب	بصاغلا
	مل	ثلاثل	غبصلا	ناك	ول	هنأ	uمكحلا		يليلعت	ةيضقو	هريغ	كلم	ةلازإ	هيدعتب
	حرش	يف	ايركز	هلاق	يناثلا	نود	لو@ا	يف	ملسم	وهو	امهيف	بصاغلاك	نكي
.هب	حيرصتلا	بكوكلا	نع	يتأيس	ملسم	هانركذ	امو⁾¹⁸¹⁽	ضورلا

ثلاثلا	لاق+ا

⁾¹⁸²⁽	سلف+او	عئابلا	,ب	كارتشãا	مكح
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	رخ£ا	هاعد	ام	ىلإ	امهدحأ	رابجإ	يفو	نيدرفنمو	uعمتجم	امهفرصت	مكح	يف	
			دارأ	ول	هنأو			همكح	رم	دقف	اعم	امهعيبب	مكحلا	امأ	.همدعو	عيبلا	نم	هيلإ
	ثلاثل	هقح	عيب	امهدحأ	دارأ	ولو		زاج		هبحاصل	هكلم	عيبب	دارفنïا	امهدحأ
	ةمsعلا		انخويش	خيش	لاق	دقف	سلفCاك	يدعتCا	ريغ	يف	امأ	زجي	مل	ادرفنم
		دارأ	ول	اضيأ	هحراش		⁾¹⁸³⁽يرجوجلا	نع	sًقن	داشرúا	حرش	يف	دادرلا	لامكلا
	ةحصل	اوباجي	ï	مهل	صلخيل	بوثلا	ةميق	عئابلل	اولذبي	نا	هؤامرغو	سلفCا
	ناب	انه	عنCا	للعي	نأ	زوجيو	غبصلا	نعً	ادرجم		هريغو	عيبلاب	بوثلا	دارفإ
	لاقي	نأو	ءارشلاب	لاومأ	هل	لصحي	نا	ددصب	ï	هلاومأ	عابت	نأ	ددصب	سلفCا
	سلفCاو	ءامرغلا	قح	قلعتل	عيبلاب	بوثلا	دارفنï	عيبلاب	غبصلاب	درفي	ï	امك
.ىهتنا		لمأتيلف	كلذ	نم	يشل	ضرعت	نم	رأ	ملو	ةميقلا	ةدايز	هيف

	يضتقي	ام	بصغلا	يف	يتأيسو	رظن	هيفو	هبقع	لاق	مث	يرجوجلا	نع	هلقن	ام
	لوق	ىلإ	ريشي	تلق	.ىهتنا	غبصلا	نع	ادرجم	عيبلاب	بوثلا	دارفإ	ةحص	مدع
	امهدح@	لهف	غوبصCا	بوثلا	يف	اكرتشا	ىتم	بصغلا	يف	⁾¹⁸⁴⁽	ةضورلا
	يأ	.ىهتنا	عنCا	حصïاو	اهل	رمم	ï	راد	عيبك	ناهجو	هيف	هكلم	عيبب	دارفنïا
	ةلئسم	يف	عئابلا	ىلع	ةعاشإب	هنم	بوصغCا	نم	بوثلا	عيب	عنتما	اذإو
	لكلا	عيب	ىلا	اعد	ول	اماً	ادرفنم	هتصح	عيب	دارأ	اذإ	انه	ىلوأ	هعانتماف	سلفCا
	بصاغلا	ىلع	بجو	بوثلا	عيب	ىلا	بصغلا	ةروص	يف	هنم	بوصغCا	اعد	ناف
	يدعتCا	قحتسي	ï	دارأ	ناو	كلاCا	رضي	نا	هل	سيلف	دعتم	هن@	كلذ	ىلا	ةباجúا
	يليلعت	ةيضقو	ىلاعت	ñا	همحر	ايركز	خيشلا	لاق	.هريغ	كلم	ةلازإ	ةيدعتب
	يف	ملسم	وهو	امهيف	بصاغلاك	نكي	مل	ثلاثل	غبصلا	ناكول	هنأ	uمكحلا
	هنمو	بكاوكلا	يف	هب	حرص	ملسم	هنا	ركذ	امو	تلق		.ىهتنا	يناثلا	نود	ىلو@ا
	نإ	ïإ	دعتم	ريغ	هن@	يإ	عئابلا	هبلاط	اذإ	عيبلا	ىلع	ربجي	ï	سلفCا	نأ	ذخؤي
	.ملعا	لجو	زع	ñاو	هعانتم	ï	ىنعم	sف	عيبلل	ةدعم	هلاومأ	نأ	سلفCا	يف	لاقي

ةروبز+او	ةثورح+ا	ضرGا	مكح
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	ةروبزCاو	ةثورحCا	ضر@ا	مكح	ليزنت	ىفخي	ïو	بوثلا	رمأب	قلعتي	ام	اذه"
	دقف	هريغل	انع	اهيف	نأ	لاحلاو	رخأ	نم	اهتراجإ	ضر@ا	كلام	دارأ	ولف	كلذ	ىلع
	لاق	دادرلا	لامكلا	ةمsعلا	نأو	ةراجúا	ةحص	يضتقي	ام	حsص	نبا	نع	مدقت
	uب	توافتلا	هل	نمضت	ىتح	اهتحص	مدع	يغبني	لب	رظن	ةراجïا	ةحص	يف
	مsك	رم	دقو	دادرلا	مsك	ىهتنا(	ىهتنا	همهفي	ام	نايبلا	نع	يتأيسو	uتميقلا
)ىهتنا	همهفل

رخآ	رجأتسم	ةدم	اضقنا	دعب	رجأتسم	نم	ضرGا	ةراجإ

	دعب	رجأتسم	نم	ضر@ا	ةراجإ	زوجي	له	ةلئسم	دادرلا	لامكلا	ىواتف	يفو
	ميلست	لبق	ضر@ا	ةميق	هب	تداز	انع	هل	ناك	اذأ	رخآ	رجأتسم	ةدم	ءاضقنا
	ñاو	ةراجúا	حصت	ï	باجأ	عرزت	ملو	ىقس	لصحي	مل	هنأ	ةروصلاو	هئانع
	دقع	ريغ	نم]	ضرأ		ةعارز	يف		رخ£		نذأ	⁾¹⁸⁵⁽لجر		ةلئسمً	اضيأ	اهيفو	.ملعا
	نذأ		درجم	هنم	ىرج	امنأ	و	اهححصي	نم	دنع	هححص]	⁾¹⁸⁷⁽	[	⁾¹⁸⁶⁽ةعرازم
	ضر@ا	اهتبوطر	صمت	يتلا	راجش@ا	عطقو	اهربزو	ضر@ا	ثرحف	⁾¹⁸⁸⁽	[طقف
	نم	هضرا	ضر@ا	كلام	نهر	مث	عارزلا	اهلعفي	يتلا		هوجولا	لمكا	ىلع	اهايهو
		نذ@ا	ىلع	عجريو	عيبلاو	نهرلا	حبصي	لهف		عرازلا	عفتني	نأ	لبق	اهعاب	وأ	رخأ
	رخآ	ىلإو	نذúاب		امرتحم		هلمع	نوكل	كلذ	نم	ءيش	حصي	ï	مأ	هلمع	ةميقب
	ïو	نهرلاب	درفني	نأ	كلاملل	سيلف		كلذب	ضر@ا	ةميق	تداز	اذأ	باجأ	لاؤسلا
	اهيفو	.	ملعا	ñاو	مرتحCا	انعلا	نود	ضر@اب	عافتنïا		ىتأت	ï	ذأ	عيبلاب
	ىلع	uمهس	ةعفنC	اهنم	ائيش	رخآ	ىلع	اهكرش	يضارأ	كلمي	لجراضيأ
	ةثsث	ةعفنم	حsصا	ىلع	مهس	ةعفنمب	اهنم	ائشن	مهسأ	هثلث	ةعفنم	حsصا
	كيرشلا	لاطبا	يرتشCا	دارأف	رخآ	ىلع	ةروكذCا	يضار@ا	كلاCا	عابف	مهسأ
	نأ	باجأ	ركذ	ام	لاحلاو	ةروكذCا	ةكرشلا	ىلع	كيرشلا	ىقبي	لهو	كلذ	هل	لهف
	لطاب	عيبلاف	⁾¹⁸⁹⁽	[اهانع]	اهنيعو	كيرشلا	اهثرح	دقو	ضر@ا	عاب	اذأ	كلاCا
	ةراجúا	عنمب	يوادبنطلا	باهشلا	رصعلا	ةمsعلا	انع	ىتفا	دقو	تلق	.ىهتنا
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	مsكب	تيتفأ	تنكو	حsصلا	نبا	مsك	ىلع	هعsطا	عمً	ارارم	انعلا	ميلست	لبق
	قباسلا	نايبلا	مsك	هاضتقا	ام	ىلع	هفsخب	اهدعب	تيتفأ	مث	ةرم	حsصلا	نبا
	ناعلطCا	نsيلجلا	نامامúا	اذهب	ىتفا	دقو	اميسï	ىوتفلا	يف	دمتعCا	وهف
	ىلاعت	ñا	يضر	امهنامز	يف	ىوتفلا	ةساير	امهيلإ	تهتنا	ناذللا	ناعلضتCا
	رخ£	انع	ضر@ا	يف	ناك	اذأ	لصاحلاف	.⁾¹⁹⁰⁽	امهمولعبو	امهب	عفنو	امهنع
	امنإ	ةبهلا	اذإ	اهتبه	اذكو	اهتراجإو	اهعيبو	انهر	ضر@ا	كلام	ىلع	عنتما
	⁾¹⁹¹⁽	ةيصولاو	اهفقو	ةحصب	لاقي	نأ	يغبني	معن	ابلاغ	عابي	امف	حصت
	ىلع	هري	ملام	فقو	ةحص	ليلدب	تاكيلمتلا	نمً	اباب	عسوأ	اهن@	اهب	⁾¹⁹²⁽رذنلاو
	رذنلاو	ةيصولا	ةحص	ليلدبو	عومجCا	ىضتقCً	افsخ	ةضورلا	يف	ام
	.لوهجCاب

عيبلا	يف	انعلا

	هذه	يف	ىولبلا	تمع	دقو	هكيرش	نم	ïإ	عيبلاب	درفي	ï	نأ	مدقت	دقف	انعلا	امأ
	هراكنا	بجاولاو	لطاب	وهو⁾¹⁹³⁽	ةلقنلاب	هنومسيو	انعلا	عيبب	اهلبقو	راصعïا
	انخيش	ىتفا	دقو	.ملعا	ñاو	يل	رهظي	اميف	ةيصولاك	هتحص	يغبنيف	رذنلا	امأ
	انعلا	ةمسق	زاوجب	ىلاعت	هلا	همحر		يوادبنطلا	باهشلا	رصعلا	ةمsع
	ضرأ	هديب	لجر		هيواتف	يف	ام		ةروصو	ً	ازارفإ		تناك	اذإ	هبابرا	uب	كرتشCا
	ةدم	نم		كلذ	هيلإ		نمم	كلذ	رجأتسيف	ىلاعت	ñ	فقو	ضرأو	⁾¹⁹⁴⁽ةيناطلس	كsمأ
	تحلصو		ن£ا	ىلإ	ةيقاب	يهو	اهماقأ	ربز	ةروكذCا	ضر@ا	يف	هلو		ةميدق
	و	ادïوأ	فلخو	ىلاعت	ñا	ةمحر	ىلإ	ىفوتف	اهربز	ةماقإو⁾¹⁹⁵⁽	ينعتلاب	ضر@ا
	ةداع	مكح	ىلع	كلذ	ىلع	مهيديأب		اونوكيو	ةروكذCا	ضر@ا	اومسقي	نأ		اودارأ
	ةأياهCا		مكحب	اهنم	ءيش	نيروكذCا	نم	دحاو	لكل	زيمتو	اهومستقاف	مهيبأ
	⁾¹⁹⁷⁽هتمسق	يف		بولغم	هنأ	مهضعبل	رهظ	مث	كلذ	يف	مهنيب	يضارتلاو⁾¹⁹⁶⁽
	نوكي	ïو	ىلو@ا	ريغ	ىرخأ	ةمسق	مسقي	عجري	ةثرولل	لاق	مث	هيف	نوبغمو
	زيمت	ام	ىلع	ضري	مل	مهضعبو	كلذب	ىضر	مهضعبف	ابولغم	ïو	انوبغم	اندحأ
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	بولغمللف	sًماكً	اعرز	راصو	هرذبو	هثرحو	هاقسبو	ىلو@ا	ةمسقلا	يف	هب
	ةرهطCا	ةعيرشلا	يضاقلا	ىلإ	هرمأ	عفري	نأ	هل	زيمت	يذلا	ةمسق	يف	نوبغCا
	ضر@ا	نوك	ركذلا	مدقت	بولغملل	هطسب	ةدم	لثCا	ةرجأ	عرزلا	بحاص	مزليو
	امف	هريغو	ربزلاب	اهل	هتماقإو	مهيبأ	ءانعل	ةثرولا	uب	⁾¹⁹⁸ً⁽اعاشم	ةكرتشم
	uملسCا	مكب	عفنو	ىلاعت	ñا	مكباثاً	ايفاش	انايب	انل	اونيب		كلذ	يف	مكحلا
	ىنعا	هرمأ	عفري	نأ	هل	معن	هظفل	امب		باجأ	.	ملسو	دمحم	انديس	ىلع		ىلصو
	ن@		ةلداع	ةنيب	مهثروم	فلخ	ام	ةمسق	يف	Éغلا	تبث	اذأ	نباغلا	نوبغCا
	هاقس	امم	هيلع	ىلوتسا	يذلا	بارتلاب	ربزلا	وهو	مهثروم	اهدجا	يتلا	نايع@ا
	يشكرزلا	مداخلا	يف	هلقن	امك	مهلً	اكولمم	راص		يلبجلا	بارتلا	نم		⁾¹⁹⁹⁽	ءاCا
	ةمسقلا	هيف	تدج	ثروملل	اكولمم	ناك	اذإف	انباحصا	يرخأتم	نم	ةعامج	نع
	لثم	ةرجأب	هنبغ	ىذلا	ىلع	نوبغCا	عجر	Éغلا		ةلداعلا	ةنيبلاب	تبثو	مسق	اذاف
	ضقنت	ةمسقلا	نï	عوجرلاب	انلق	امناو	هيف	ايوتسا	اميف		ناضاقتيو	دئازلا

	يذلا	بارتلا	داحتï		كش	sب	زارفا	يهو	دارف@ا	ةمسق	يف	طلغلا	تبث	ثيح
.	فوقوCا	ةمسق	زوجي	ïو	ةفوقوم	ضر@ا	لاقي	ï	رهنلا	ءام	هقاس

ةيناطلسلا	يضارGا

	نأو		نيرجأتسملل	اهيف	ةمسق	sف	لاCا		تيب	يه	اذأ	ةيناطلسلا	ضر@ا	اذكو
	ذأ	ضر@ا	تاذل	تسيل	ةمسقلا		لوقن	انï	ةمسق	ï	ةأياهم	يهف	ةاضارم	فقت
	وه	اC	ةمسقلا	امنأ	و	ةيناطلسلا	ضر@ا	ïو	لئاسلا	ركذ	امك	ةفوقوم	يه
	كلام	هل	ققحتي	مل	يذلا	يلبجلا		بارتلا	نم		رهنلا	هرج	امم	اهيف	داز	اC	كولمم
	ىلإ	ةبسنلاب	هركذ	امك	هيلع	ىلوتسا	نم	هكلميف	ةحابúا	يف	ءاCا	عبني	وهف
	تاذ	يف	ï	داز	اميف	اهيف	⁾²⁰¹⁽ةمسقلا		انزوج	كلذلو		⁾²⁰⁰⁽نوطسابلا	مهو		بارتلا
	ñاو	هبيصن	نم	دئازلا	هرجأب	Éغلا	نم	ركذ	اC	ةمسقلا	نsطب	تبث	ىتمف	ضر@ا
	.⁾²⁰²⁽	[هب	ñا	عفن]	هباوج	ىهتنا	ملعا

انعلا	مكح	يف	هيبنت
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	اضرأ	رجأتسا	اذأ	نأ	وهو	دعاوقلا	هابأت	ïو	هل	نطفتلا	يغبني	مهم	هيبنت
	مث	هتعارز	ةدم	اهب	عفتناو		اهعرز	مث	اهبارت	يف	دازو	اهربزو	اهثرحف	ةعارزلل
	نم		ضر@ا	بحاص	عنمو	ةبلاطCا	دارأو		ةدايز	اهيفو	ةراجúا	ةدم	تضقنا
	اذاً	اصوصخ	اهداز	يتلا	ةدايزلاب	عفتنا	دق	هنأ		لاحلاو	رماع	اهيف	فرصتلا
	نم	رجأتسCا	هديزي	ام	ةلباقم	يف	ةداتعCا	اهترجأ	نع	ضر@ا	باحصأ	ضقنا
	اورظني	نأ	uموقملل	يغبنيف	عرزلاب	رضي	امع	ضر@ا	ةيقنتو	ربزلاو	ثرحلا
		⁾²⁰³⁽ةدايزللً	ايواسم		هعافتنا	ناك	نأف	ضر@ا	يف	هتدايز	ىلإو	هعافتنا	ىلإ
	هعافتنا	ناك	ناو	ةداتعCا	ةرج@ا	نع	ضر@ا	كلامب	اوفحجي	ï	نا	مهل		يغبنيف
	كلذ	ىلع	ديو	uعفنلاب	⁾²⁰⁴⁽	ةقيï	ةدايز	اوتبثي	نأ	مهل	يغبنيف	ةدايزلا	نم	لقأ
	قبسي	مل	اذأ	اميف		ةكرشلا	روصت	نم		⁾²⁰⁵⁽حsص	نبا	ىواتف	نع	هانمدق	ام
	آيش	قحتسي	ï	انعلا	ىلع	عرز	اذا	هنا	هاضتقمو	هانع	ىلع	عرزي	ملو	ضر@ا
	نم	ذخؤي	امك	اهب	هعافتنا	دوجو	عم	ةدايزلل	رثا	ï	اذا	هب	عفتنا	ام	ةلباقم	يف
	حلصي	ï	امب	اهربزو	اهثرح	اذأ	اذه		اهلمأت	دنع		ةقباسلا	حsصلا	نبا	ىواتف
	هيلع	يغبنيف	هيلع	ةعارزلا	لوصح	فقوتي	ï	اربز	اهيف	داز	اذا	امأ	هب	ïإ	ةعارزلا
	ï	ذإ		كلذ	يف	ضر@ا	كلام	هل	نذإ	اذإ	ïإ	هب	ةميقلا	ةدايزب	كراشي	ï	لاقي	نإ
		ناك	ثيح	كلذب		ةكرشلا		يتأت	امنأ	و	رهظي	اميف	ةراجúا		⁾²⁰⁶⁽درجC	هديفتسي
	عجر	مث	هدلاو	هل	هبهو	اميف	نبïاو	سلفCاك	ةدايزلا	ثادحإ	لاح	ضر¶لً	اكلام
.باوصلل	قفوCا	ñاو	هل	كلذ	زاوج	يف	فقوتيف	رجأتسCا	امأ		.كلذ	وحنو	هيف

⁾²⁰⁷⁽	ةيفقولا	يضارGا	يف	رظانلا	مكح
	ةمتاخ	

	اذأ	ةلئسـم	اهنـم	فـلؤCا	اذـهب	قلعتت	ةمهـم	لـئاسـCا	ملـع	لمشـت	اهنسـح	ñا	لاسـن
	لذبـي	نأ	رـظانلـل	لـهف	اهتميـق	هـب	تداز	رـجأتـسCا	دنـع	اهيـفو	ةـفوـقوـم	ضر@ا	تـناـك
	اميــف	مدقــت	دقــف	اذاــم	مأ	فــقوــلا	ةحلصــم	كــلذ	ىأر	نأ	فــقوــلا	لاــم	نــم	انعــلا	ةميــق
	اــم⁾²⁰⁸⁽	يرــشانــلا	بيطــلا	نــب	نمــحرــلادبــع	نــيدــلا	هيــجو	يــضاقــلا	طــخ	نــع	هتلقــن



33

	يـف	ىرـكذ	اـم	كـلذ	لدـيو	هـل	كـلذ	زاوـج	رـهاظـلاو	كـلذ	يـف		كـلذ	يـف	دادزـت	يضتقـي
	ةـفوـقوـمً	اـضرأ	رـجأتـسا	اذأ	ةراـجïا	باـب	رـخآ⁾²⁰⁹⁽	رـحبلا	يـف	لاـق	هظفـلو	مداخـلا
	⁾²¹¹⁽شرأ	هـمزلـي⁾²¹⁰⁽	يـطانحـلا	ماـم@ا	لاـق	عـفرـلاـب	هرـمأ	مـث	ىنبـف	ءانبلـل	رـظانـلا	نـم
	كـلذـل		هـتراـجإ	يـف		ةحلصـCاو	ةحيحـص	ةراـجúا	تـناـك	اذأ	فـقوـلا	لاـم	نـم	ضقنـلا
	ï	لاقــي	نأ	لمتحــيو	رــظانــلا	ىلــع	ضقنــلا	شرأ	عــفرــلاــب	رــمؤي	ةدــساــف	تــناــك	نأو
	فـقوـلا	لاـم	نـم	انعـلا	ةميـق	لدـب	زاوـج	يـف	رـهاـظ	وـهو	تلـق	.ىهتـنا	ءيـش	هـمزلـي
	ةـيراعـلا	نـم	ضورـلا	حرـش	يـفو	.كـلذ	يـف	ةحلصـCا	عـماجـب	شرïا	لذـب	ىلـعً	اـسايـق
	ىأر	نأ	لاـــCا	تيـــب	يـــضارأ	كـــلذـــب	قحليو	كـــلذ	يضتقـــي	اـــم	حsـــص	نـــبا	نـــع	sًقـــن
	زـع	ñاو	مدقـت	اـم	هيـف	ىـتا	اـنزوـجو	ضر@ا	عيـب	ماـم@ا	ىأر	نأـف	ىـلوأ	لـب	كـلذ	ماـم@ا
	هـلو	يـعرـش	هـجوـب	ةـعدرزـCا	ضر@ا	ىلـع	دـي	هـل	لـجر	ةلئسـم	اهنـمو،	⁾²¹²⁽	ملـعا	لـجو
	روـكذـCا	انعـلا	ةميـق	ذـخأ	ىلـع	هرـجي	نأ	رـظانلـل	لـهف	مرـحم	انـع	ةروـكذـCا	ضر@ا	يـف
	كــلذ	هــل	سيــل	مأ	اهلثــم	ةرــجأــب	ديــلا	بــحاــص	هيــف	بــغر	اذإ	هريــغ	ىلــع	اــهرــجؤيو
	هريـغ	ىلـع	اـهرـجؤيو	انعـلا	ةميـق	ذـخأ	ىلـع	هرـجي	نأ	رـظانـل	سيـل	.باوجـلا	اـنوتـفأ
	هرـجأ	نـم	رثـكأـب	بـغار	اهيـف	بـغر	نأو	لثـCا	هرـجأ	لذاـب	انعـلا	بـحاـص	نأ	لاحـلاو
	ىلـع	هبـن	ةمـهوتـم	ةحلصـم	ةلـباقـم	يـف	ققحم	لاـم	تـيوفـت	نـم	كـلذ	يـف	اـC	لثـCا
	.	ةــفوــقوــCا	ضر@ا	يــف	انبــلا	كلمــت	نــم	كــلذ	ريظــن	يــف⁾²¹³⁽	ينيقلبــلا		جارــسلا	كــلذ
	اـهرـجأـي	رـظانلـل	سيـلو	هـيواتـف	يـف	ñا	همـحر	دادرـلا	لامكـلا	ةـمsعـلا	لوـق	نـم	ذـخأو
	بـحاصلـفً	اضـيأو	.كـلذ	فلكـي	ï	ضرـي	مـل	اذأ	هـنأ	كـلذ	موهفـم	هـئاـضرا	لبـق	هريـغ	نـم
	اذا	هريـغ	نـم	ضر@ا	راجئتـساـب	قحا	نوكـي		نأ	كـلذو	ةـيانـع	ءاقـبإ	يـف	...نـع	انعـلا
	ءيشـب	ïو	اهـب	لـطامـم	ïو	بلغتـم	ريـغ	ضر@ا	لثـم	ةرـجأ	ïًذاـب	⁾²¹⁴⁽	ً[ايلـم]	ةقـث	ناـك
	بـحاـص	ىـلإ	هتميـق	رـظانـلا	ميلـست	نـم	فـقولـل	حلـصا	ءاقـبúا	ناـك	امـبر	لـب	اهنـم
	sـف	حـيرـلا	فسـنو	لامعتـسïاـب	⁾²¹⁵⁽سردنـيو	نـمزـلا	يضمـب	لوزـي	انعـلا	ن@	انعـلا
	ñاو	هـساردـنا	دعـب	هتميـق	نـم	ءيـش	ميلـست	ىـلإ	رـظانـلا	جاتحـي	sـف	ذئنيـح	ىقبـي
	ةـفوـقوـCا	يـضار@ا	نأ	وـهو	ىولبـلا	هـب	تمـع	اميـف	ةلئسـم	اهنـمو		.ملـعا	لـج	وزـع
	ىلـع	دـئازً	ارـبز	اهـبارتـب	اهـنوـعرـيو	اهـنوـثرـحيف	اـهراظـن	نـم	اـهوـثراـح	اـهرـجأتـسي
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	مـث	ةروـكذـCا	ةداـيزـلا	يـف	مهـل	راظنـلا	نذأ	ريغـب	هيلـع	ةـعارزـلا	لوصـح	فـقوتـي	اـم
	ببـسب	ةلـصاحـلا	ةداـيزـلً	اـيواسـمً	اـعافتـنا	اهتـعارز	ةدـم	اهـب	نوعفتنـيو	اهـنوـعرزـي
	دارأ	اذأ	مــث	.ةنــس	لــك	اذكــهو	هيلــع	ةــعارزــلا	لوصــح	فــقوتــي	يذــلا	رــبزــلاو	ثرــحلا
	هريـــغ	نـــم	ريـــجأتـــلاو	اهيلـــع	رظنـــلا	هـــل	يتـــلا	ضر@ا	ثراـــح	دـــي	عـــفر	راظنـــلا	دـــحأ
	ثراحــلاو	ةرــج@ا	ميلــستب	لــطامــم	ريــغً	انيــمأ	ناــك	نأــب	كــلذ	يــف	ةحلصــCا	دوــجوــل
	نـم	اذـكو	اذـك	⁾²¹⁶⁽	دـيامضـلا	نـم	اهيـف	كتيـب	هـنأـب	دوهـش	هـل	دـهش	كـلذً	اضـيأ	لو@ا
	هـل	دـهش	وأ	ريثـك	لامـب	دـيامضـلا	رـجأ	تلمـحاو	هدـي	عـفر	uـح	ىـلإ	هيلـع	هطـسب	لوأ
	هــقاــس	امــم	هيلــع	ىــلوتــسا	اــC	هــنأو	.اهنــم	يذــلا	انعــلاو	رــبزــلا	كلمــي	هــنأــب	دوهشــلا
	وأ	رـظانلـل	لاقـي	مـث	.ريثـك	لامـب	ذئنيـح	نوـموقـCا	هـموـقو	يلبجـلا	بارتـلا	نـم	ءاـCا
Cنـ	دارأ	اـهراجتـسا	عـفدأ	اCلاـ	يذـلا	وـه	رـجأ	دـيامضـلا	ï	ةميـقو	بارتـلا	عـفرو	هدـي	
	ميلـستب	هنـم	اـهراجتـسا	دارأ	نـم	ïو	رـظانـلا	مزلـي	ïو	حيحـص	ريـغ	اذـه	لـهف	اهنـع
	لــهو	ï	مأ	كــلذــب	مكحــلا	غوســي	ïو	بارتــلا	ةميــقو	دــيامضــلا	رــجأ	وــه	يذــلا	لاــCا
	ضرـف	وـلو	.ï	مأ	روـكذـCا	ثراحلـل	كلـم	روـكذـCا	بارتـلا	نإـب	دوهشـلا	ةداهـش	لبقـي
	ةلـصاحـلاو	ةداـيزـلا	نـم	لـقأً	اـعافتـنا	ةروـكذـCا	ضر@اـب	عفتـنا	روـكذـCا	ثراحـلا	نأ
	اهــبً	اــكراشــم	نوكــي		لــهف	هيلــع	ةداــيزــلا	لوصــح	فــقوتــCا	رــبزــلاو	ثرــحلا	ببــسب
	ثارــــحلل	اوــــنذأ	نــــيروــــكذــــCا	راظنــــلا	نا	وــــلو	ï	مأ	طقــــف	اهــــب	عــــجرــــي	يتــــلا	يــــهو
	يـف	مكحـلا	امـف	هيلـع	ةـعارزـلا	لوصـح	فـقوتـي	ï	يذـلا	رـبزـلا	ثادـحأ	يـف	نـيروـكذـCا
	ىـــلإ	كاـــيأو	ñا	اـــندـــشرا	لـــئاســـCا	اهـــنأ	ملـــعأ	باوجـــلا.	نـــيروـــجأـــم	اـــنوتـــفأ	كـــلذ
	يقـت	خيشـلا	نـبا	نـيدـلا	جاـت	خيشـلا	نأ		باقعـلا	بـجوتـسن	اـم	انبـسحو	باوصـلا
	يــبأ	نــمز	يــف	ةعــقاو	ةظفــل	اــم	هيحــشرــت	يــف	لاــق	ىــلاعــت	ñا	امهمــحر	⁾²¹⁷⁽نــيدــلا
	نـع	هـناـمز	يـف	لاؤسلا	عـقو	⁾²¹⁹⁽حـيرـش	نـب	ذيملـت....	⁾²¹⁸⁽	يـصاعـلا	يـبأ	نـب	ñادبـع
	هيـلإ	ايتفـلا	تعـفرو	عنـCاـب	ءاهقفـلا	ةـماـع	ىتـفأـف		ةـفوـقوـCا	ضر@ا	ىلـع	بارتـلا	عيـب
	و	اوهتنتــف	هعيــب	زوجــي		هريــغو	حاــيرــلا	⁾²²⁰⁽بوبــه	فــقوــلا	دعــب	اهيــف	داز	اــم	لاقــف
	نــم	نأ	يــف	حــيرــص	لقــن	اذــهف	⁾²²¹⁽هــل	ىربكــلا	تاقبطــلا	يــف	وحــنو	.ىهتــنا	هوقــفاو
	ïو	عيبـب	هلقـن	زوجـي	ïو	هكلمـي	ï	اهـل	رـجأتـسم	ناـك	نأو	اهـبارتـب		فـقوـلا	ضرأ	رـبز
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	يـضار@	لقنـلا		نـهرثـكأ	نsطـب	ملعـي	هنـمو	لقنـلا	بابـسأ	نـم	ءيـش	ïو	رذـن	ïو	ةبـه
	اهـــبارتـــب	اهـــنورـــبزـــي	فـــقوـــلا	يـــضارأ	نأ	كـــلذو	ىولبـــلا	اهـــب	تمـــع	يتـــلا		فـــقوـــلا
	دارأ	اذإــف	تsغــلا	ةداــيزــب	نوزوفــيو	نوشيعــي	و	روــكذــCا	روــبزــلا	ىلــع	نوــعرزــيو
	اهنــم	ءيــش	ىلــع	بلغــت	وأ		مهنــم	ةرــج@ا		⁾²²³⁽	[نــم	]⁾²²²⁽	لــجرــلا	هدــي	عــفر	رــظانــلا
	ةريثــك	ةميقــب	نوــموقــCا	هــموقيــف	هكلمــي	ءانــع	ةروــكذــCا	ضر@ا	يــف	هــل	نأ	يــعدــي
	ماكحـلا	تبثـتو	ةـمولعـCا	مـهاردـلا	نـم	اذـكو	اذـك	هتميـق	نأـب	مـكاحـلا	نـع	نودـهشيو
	ماكحــلا	يدــي	uــب	نودــهشي	مهــنأ	بجعــلاو	.رــكذ	اــم	درــجC	فــقوــلا	ىلــع	انــيد	كــلذ
	ةـــمدقتـــم	uنـــس	ةدـــع	نـــم	ادمـــض	اذـــكو	اذـــك	ةروـــكذـــCا	ضر@ا	يـــف	كتيـــب	نوـــلوقـــيو
	ةداــيز	نــم	...	نوزوفــيو	هــنوشيعــي	اــم	عــم	هــباــهذو	كــلذ	ساردــناــم	لاحــلا	دــهشي
	اهتبثــي	لاــCا	نــم	ةريثــك	ةلمــحم	دــيامضــلا	نــموقــيو	.uنســلا	كلــت	يــف	⁾²²⁴⁽	ةلغــلا
	روـكذـCا	ثراحـلا	نأـبً	اـماكـحاو	⁾²²⁵⁽	ريـظانـم	هـب	نوتبثـيو	فـقوـلا	ىلـع	انـيد	ماكحـلا
	ًانــيد	هتبــثأو	كــلذــب	مكــح	نــم	نأ	كــش	ïو	.فــقوــلا	ىلــعً	انــيد	روــكذــCا	لاــCا	قحتــسي
	اـم	مكحـي	مـل	نـمو	ديـعو	يـف	لـخادو	لـجو	زـع	ñا	لزـنأ	اـم	ريغـب	مـكاـح	فـقوـلا	ىلـع
	]ثرــــحلا	ىــــلإ	هميلــــستو	لاــــCا	اذــــه	ضارتــــقا	ىلــــع	راظنــــلا	نوئجليــــف	ñا	لزــــنأ
	يــف	وهــف	ضر@ا	ةميقــلً	اــيواســم	روــكذــCا	لاــCا	ناــك	امــبرو	روــكذــCا	⁾²²⁶⁽[ثراحــل
	اذـه	ىلـع	دـيزـي	لـطاـب	يأو	نـيروـكذـCا	اهـثارـح	نـم	فـقوـلا	يـضار@	ءارتـشا	ةقيقحـلا
	يغصـلو	رـبزـلا	اذـه	كلمـيً	اـنsـف	نأـب	مهـتداهـش	يـف	نوـحرصـي	مهـنأ	بجعـلاو	.لـطاـب
	هذــه	عامــس	زوجــي	ïو	مهــتداهــش	دنتــسمب	مهملــع	عــم	كــلذــب	مهــتداهشــل	ماكحــلا
	نـم	ءيـش	ةروـكذـCا	ضر@ا	يـف	نوكـي	نأ	رـيدقـت	ىلـعو	اهيـلإ	ءاغـصïا	ïو	ةداهشـلا
	مهــتداهشــب	اوتبثــي	نأ	دوهشلــل	نــيأ	نمــف	اهيــلإ	ءاــCا	هــقاــس	يذــلا	يلبجــلا	بارتــلا
	نكمـي	ï	ذأ	كـلذـب	هـتداهشـب	تـب	نـم	بذـك	عطـقو	يلبجـلا	بارتـلا	نـم	رـبزـلا	اذـه	ناـب
	ىلـع	بـجاوـلاو	.هـب	هـطsتـخا	عـم	ضر@ا	بارـت	نـم	يلبجـلا	بارتـلا	زيمـت	ةداهشـلا	يـف
		⁾²²⁷⁽	هارـب	لـصGا	نأـف	ةداهشـلا	هذـه	درـج+	فـقوـلا	ىلـع	نـيد	تابـثا	ىـلإ	اوردابـي	ã	نأ	ماكحـلا
	دانتـسا	مدعـب	عقـت	يتـلا	ةدـسافـلا	ةداهشـلا	هذـه	درـج+	هـنوتبثـي	يذـلا	نـيدـلا	اذـه	قلعـت	نـم	فـقوـلا
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	دمــحم	اــنديــس	ىلــع	ñا	ىلــصو	.ملـــعأ	لـــجو	زـــع	&او	هـــتداهـــش	نـــم	,قيـــلا	ىـــلإ	دـــهاشـــلا
	هبحصو	هلأ	ىلعو

ةمتاخلا

	تsماعCا	هقف	يف	لئاسم	نم	اهيلع	بترت	امو	انعلا	يضارأ	انل	تزرفأ		
	لsغتسا	نم	نطاوCاو	ةلودلا	اهلsخ	نم	تعاطتساً	ايداصتقاً	اعقاو	،ةيعارزلا
	هقف			تايولوأ	نم	اهلعج	امم	؛يمsسúا	عرشلا	قفو	،ةيعارزلا	يضار@ا
.ماسقأوً	اباوبأ	ةيهقفلا	رداصCا	اهل	تدرفأف	،تsماعCا
	يف	يتأتو	،ةينيدو	ةيعامتجاو	ةيداصتقا	رهاظم	انعلا	يضرأ	انل	تدسج	امك	
	ةدعاق	لsخ	نم	كلذو	،ةيعارزلا	ةيمنتلا	ةيلمع	يف	اهماهسا	:كلذ	ةمدقم
	عمتجCا	يف	تقلخ	ةكراشCا	هذه	نأ	يف	بير	ïو	،ةلودلاو	دارف@ا	uب	ةكراشCا
	هيلإ	راشأ	اذهو	،ةقثلا	هسكعت	ايداصتقاو	ايعامتجاً	اعقاو	يمsسúا	ينميلا

	لئاسCا	ركذ	نع	لفغي	مل	ثيح	،انعلا	يضارأ	هطوطخم	يف	نيدلا	هيجو	انخيش
	ريعتسCاو	سلفCاو	راجئتسïاو	راجيúاو	عافتنïاو	عفنلا	"ــك	اهب	ةقلعتCا
."	بيركتلاو	ربزلاو
	تsماعCا	هقف	ليلحت	نأ	انل	رهظأ	نيدلا	هيجو	انخيش	نأ	هابتنsل	تفsلا	نمو
	باجأ	يهقف	روحمو	،سايقلاو	داهتجïا	هقف	يف	ةرضاح	تناك	؛انعلا	يضار¶ل
	تاروطتلا	ءوض	يف	كلذو	ً؛اباوبأ	هل	اودرفأو	يعفاشلا	بهذCا	ءاهقف	اهيف
	هقفلل	بسحت	ةطقن	هذهو	كاذنآ	تsكشم	نم	عقاولا	هزرفأ	امو	،ةيخيراتلا
	نم	جورخلل	لقعلا	فيظوت	ةيناكمإ	يف	هتنورم	ىدم	انل	رهظت	اهن@	،يعفاشلا
	.عسوأ	لاجم	يف	صنلا	فيظوتو	،دومجلا
	نم	عمتجCا	تامزلتسC	يهقفلا	ثحبلا	ةبكاوم	نإب	:لوقلا	نكمي	انه	نمو	

	نم	راص	اذهلو	،ثيدحت	رواحمو	ديدجت	ملاعمو	،ةديدج	تايطعم	مدقي	نأ	هنأش
	؛بجو	نأ	هتغايص	ةداعإو	رونلل	هجارخاو	ثارتلا	ريوثت	ةيمتحلا	تايرورضلا
Cةبكاو	،رضاحلا	اوCةيلوؤس	عقت	انه	ىلع	انئاملع	ءاهقفو	،ةم@ا	اميف	حبصي	
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	صيحمتلا	دعب	كلذو	؛ةيوهلاو	تاذلا	ديكأتو	،يضاCا	زونك	راهظا	خرؤCا	رود
	.هجو	لك	يف

)أ(	طوطخم
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عجارCاو	رداصCا	ةمئاق

تاطوطخCا	ً:ïوأ

:)م1517	/ـه923	ت(يعفاشلا	ينميلا	دادرلا	نب	ىسوم	نيدلا	لامك	،دادرلا-

	)2403(	مقرب	،رصم–	ةرهاقلا	،ةيرهز@ا	ةبتكCا	،داشرلا	حرش•
39954.

:)م1567/ـه975ت(	دايز	نب	ميركلا	دبع	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا	هيجو	،دايز	نب	-

	)أ(	خسنلا		انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم•
	.ءاعنص	،	تاطوطخ+ا	راد

	خسنلا		انعلا	نم	ةعردز+ا	يضارGا	يف	ثدحأ	ام	ماكحأ	يف	انعلا	ليزم•
7/ج/م	،24جم،	ديبز	،ةرعاشGا	راد)ب(

رداصCا	ً:ايناث

:)م1498/ـه904	ت(	ينميلا	يكسكسلا	نمحرلا	دبع	نبا	باهولا	دبع	،يهيربلا-

	،يشبحــلا	دمــحم	&ا	دبــع/قيقحــت	،يهــيربــلا	خــيراتــب	فورعــ+ا	نميــلا	ءاحلــص	تاقبــط•
.م1994	/ـه1414	،2ط	،داشرeا	ةبتكم	،نميلا-ءاعنص

/ـه748ت(	يقشمدلا	نامثع	نب	دمحأ	نب	دمحم	&ا	دبع	وبأ	نيدلا	سمش	،يبهذلا-
:)م1347

م2001	/ـه1422	،نانبل	–	توريب	،ةلاسرلا	ةسسؤم	،ء0بنلا	م0عأ	ريس•

/ـه501ت	(ينايورلا	دمحأ	نب	ليعامسإ	دحاولا	دبع	نساح+ا	وبأ	،ينايورلا-
:)م1107
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	يحتف	قراط	/قيقحت	،	)يعفاشلا	بهذCا	عورف	يف(	بهذCا	رحبلا	باتك•
م2009	،1ط	،نانبل–	توريب	،ةيملعلا	بتكلا	راد	،ديسلا

/ـه771ت(	يفاكلا	دبع	نب	يلع	نب	باهولا	دبع	رصن	وبأ	نيدلا	جات	،يكبسلا-
:)م1369

	دمحم	حاتفلا	دبعو	،يجانطلا	دمحم	دومحم	/قيقحت	،ىربكلا	ةيعفاشلا	تاقبط•
.م1992/ـه1413	،2ط	،رصم-ةزيجلا	،رشنلاو	ةعابطلل	رجه،ولح

:)م1046/ـه438	ت(	لهس	يبأ	نب	دمحأ	نب	دمحم	،يسخرسلا-

	.)ط.د(	،م1993		/ـه1414	،نانبل_	توريب	،ةفرع+ا	راد	،طوسب+ا•

)م1370	/ـه772	ت(يعفاشلا	يونسeا	يلع	نب	نسحلا	نب	ميحرلادبع	:يونسeا-

	،1ط		،نانبل–	توريب	،	ةيملعلا	بتكلا	راد	،	لوصGا	جاهن+ا	حرش	يف	لوسلا	ةياهن•
.م1999	/ـه1420	ماع

	:)م1487/ـه893	ت(	يديبزلا	فيطللا	دبع	نب	دمحأ	سابعلا	وبأ	،يجرشلا-

	،نميلا	–	ءاعنص	،رشنلل	ةينميلا	رادلا	،ص0خeاو	قدصلا	لهأ	صاوخلا	تاقبط•
.م1986/ـه1406

:)م1834/ـه1250ت(يلع	نب	دمحم	،يناكوشلا-

	راد	،روصنم	ليلخ/هيشاوح	عضو	،عباسلا	نرقلا	دعب	نم	نساحمب	علاطلا	ردبلا•
.)ت.د(	،)ط.د(	،رصم–	ةرهاقلا	،يم0سeا	بتكلا

:)م1245/ه643	ت(	نمحرلا	دبع	نب	نامثع	،ح0صلا	نبا-

	ملاع	،مكحلاو	مولعلا	ةبتكم	،رداقلا	دبع	&ا	دبع	قفوم	/قيقحت	،ح0صلا	نبا	ىواتف•
.	م1986/ـه1407	،1ط	،نانبل-توريب	،بتكلا

:)1678/ـه1089ت(	يلبنحلا	يحلا	دبع	حsفلا	وبأ	،يلبنحلا	دامعلا	نبا-
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	،1988/ـه1409	،نانبل	توريب	،ركفلا	راد	،بهذ	نم	رابخأ	يف	بهذلا	تارذش•
.)ط.د(

	:	)م1004/ـه395	ت(	ديعس	نب	لهس	نب	&ادبع	نب	نسحلا	ل0ه	وبأ	،يركسعلا-

–	ةرهاقلا	،ةينيدلا	ةفاقثلا	ةبتكم	،نامثع	دمحم	/قيقحت	،رئاظنلاو	هوجولا	باتك•
.م2007	،1ط	،رصم

:)م1162/ـه558	ت(ينارمعلا	ملاس	نب	ريخلا	يبأ	نب	,سحلا	وبأ	،ينارمعلا-

	راد	يرونلا	دمحم	نب	مساق		/قيقحت	يعفاشلا	مامeا	بهذم	يف	نايبلا•
.م2000	/ـه1421	،1ط	،ةيدوعسلا	ةيبرعلا	ةكلم+ا	–	ةدج،	جاهن+ا

	:)م1414/ـه817(يدابآ	زوريفلا	بوقعي	نب	دمحم	،يدابآ	زوريفلا-
	،يسوسقرعلا	ميعن	دمحم/فارشإ	،ثارتلا	بتكم	/قيقحت	،طيح+ا	سوماقلا•

.م2005	/ـه1426	،8ط	،نانبل	-		توريب	،ةلاسرلا	ةسسؤم
:)م1300/ـه700ت(يومحلا	يمويفلا	يلع	نب	دمحم	نب	دمحأ	سابعلا	وبأ	،يمويفلا-
.)ت.د(،)ط.د(،نانبل	–	توريب	،ةيملعلا	ةبتك+ا	،ريبكلا	حرش	بيرغ	يف	رين+ا	حابص+ا•
:)م1191/ـه587	ت(يناساكلا	دمحأ	نل	دوعسم	نب	ركب	وبأ	نيدلا	ء0ع	،يناساكلا-

	،2ط		،نانبل	–	توريب	،ةيملعلا		بتكلا	راد	،عئانصلا	بيترت	يف	عئانصلا	عئادب•
.م1986/ـه1406

	:)م1372/ـه774ت(	رمع	نب	ليعامسإ	نيدلا	دامع	،ريثك	نبا-

	،ةيلودلا	راكفGا	تيب	،نانبل	–	توريب	،نان+ا	دبع	ناسح/اـهب	ىنتعا	،ةياهنلاو	ةيادبلا•
)ط.د(	،م2004/ـه1424

	يرصبلا	بيبح	نب	دمحم	نب	دمحم	نب	يلع	نسحلا	وبأ	،يدروا+ا-
:)م1058/ـه450(يدادغبلا
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	بتكلا	راد	،دوجو+ا	دبع	دمحأ	لداع	،ضوعم	دمحم	يلع	/قيقحت	ريبكلا	يواحلا•
.م1999/ـه1419			،1ط	،نانبل	-	توريب	،ةيملعلا

:)م1441/ـه845	ت(	يلع	نب	دمحأ	،يزيرق+ا-

	،لايش	نيدلا	لامج	/قيقحت	،كول+او	ءافلخلا	نم	جح	نميف	كوبس+ا	بهذلا•
	،44	ص	،)ط.د(	،.م2000/ـه1420	،رصَم–	ةرهاقلا	،ةينيدلا	ةيفاقثلا	ةبتك+ا

45

:)م1311/ـه711	ت(	مركم	نب	دمحم	،روظنم	نبا-

.م1997/ـه1416	،6ط	،نانبل	-توريب	،رداص	راد	،برعلا	ناسل•

:)م1520/ـه926ت(دمحم	نب	ايركز	،يراصنGا-

	توريب	،يم0سeا	بتكلا	راد	،بلاطلا	ضور	حرش	بلاط+ا	ىنسأ	وه	ضورلا	حرش•
)ت.د(،)ط.د(	،نانبل	–

:نيدلا	بطق	دمحم	،يلاورهنلا-

	،ةيدوعسلا	ةيبرعلا	ةكلم+ا	،1ط	،ـه990	/ـه917	،ينامثعلا	حتفلا	يف	يناميلا	قربلا•
.م1967	/	ـه1387	،رشنلل	ةماميلا	راد

)م1277/ـه676	ت(	فرش	نب	نيدلا	ييحم	ايركز	وبأ	ظفاحلا	،	يوونلا-

	–	توريب	،يم0سeا	بتك+ا	،	شيواشلا	ريهز	/قيقحت	,تف+ا	ةدمعو	,بلاطلا	ةضور•
.)ط.د(	،م1991	/ـه1412	،ايروس		–		قشمد	،نانبل

عجار+ا	ً:اثلاث
	:ديسلا	داؤف	نمیأ-
	،يرجهلا	سداسلا	نرقلا	ةياهن	ىتح	نميلا	يف	ةينيدلا	بهاذCا	خيرات•

	/ـه1408	،1ط	،رصم	–	ةرهاقلا	،نانبل-توريب	،ةينانبللا	ةيرصCا	رادلا
م1988
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:يدادغبلا	ليعامسإ	،اشاب-
	،ةليلحلا	فراعCا	ةلاكو	،uفنصCا	راثآو	uفلؤCا	ءامسأ	uفراعلا	ةيده•

.)ط.د(	،م1955/ـه1375	،ايكرت	–	لوبنطسإ
	:دمحم	ñادبع	،يشبحلا-
	راد	،نميلا-ءاعنص	،داشرúا	ةبتكم	،نميلا	يف	يمsسúا	ركفلا	رداصم•

م2014	/ـه1435	،1ط	،نانبل–	توريب	،مزح	نبا

:نورخآو	قازرلا	دبع	دمحأ	،يحیقرلا-
ريبكلا	عماجلا	تاطوطخم	تسرهف•

zabid_ar_manuscrits-				

ةبهو	،يليحزلا-
.	)ت.د(	،4ط	،ايروس	-قشمد	،ركفلا	راد	،هتلدأو	يمsسúا	هقفلا•

	:دمحم	،يلشلا-
	،رشاعلا	نرقلا	رابخأ	يف	رفاسلا	رونلا	ليمكتب	رهابلا	انسلا•

	–	ءاعنص	،داشرúا	ةبتكم	،يفحقCا	دمحأ	نب	ميهاربإ	/قيقحت
.م2004/ـه1425	،1ط	،نميلا

	:رداقلا	دبع	،سورديعلا	-
	ولاح	دمحأ	/قيقحت	،رشاعلا	نرقلا	رابخأ	نع	رفاسلا	رونلا•

	.م2001	/ـه1420	،1ط	،رداص	راد	،نانبل–	توريب	،نورخآو
	،رداقلا	دبع	دماح	و	تايزلا	دمحأ	و	،ىفطصم	ميهاربإ	/هدعأ	،طيسولا	مجعCا	-
.)ت.د(	،)م.د(	،)ط.د(	،ةوعدلا	راد	ةيبرعلا	ةغللا	عمجم	/	قيقحت	،راجنلا	دمحمو
	-ةرهاقلا	،ةيلودلا	قورشلا	ةبتكم		،ةيبرعلا	ةغللا	عمجم	،طيسولا	مجعم	-
م2004	/ه1425	،4ط	،رصم

	:ركب	يبأ	نب	يولع	نب	رمع	،فاكلا-
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	رشع	يداحلاو	رشاعلا	uنرقلا	نايعأ	ضعب	نع	ربخلا	ةصsخ•
	تفل"	هب	قحلم	"رردلاو	رهاوجلا	دقعو	رهابلا	ءانسلا	نم	بختنم"
	نب	رمع	:هفلؤC"	ربخلا	ةصsخ	يف	مهركذ	دري	مل	نم	ىلإ	رظنلا
	ةيبرعلا	ةكلمCا–	ةكم	،جاهنCا	راد	،ينsيجلا	يداهلا	دبع
م2002/ـه1423	،	ةيدوعسلا

	:اضر	رمع	،ةلاحك-
	،1ط	،نانبل–	توريب	،ةلاسرلا	ةسسؤم	،uفلؤCا	مجعم•

م1993/ـه1414

:ناميلس	نب	نمحرلا	دبع	،لدھألا-
	دمحم	ñا	دبع	/قيقحت	،نميلا	تاداس	خيرات	يف	نمزلا	ةفحت•

	،ةدحتCا	ةيبرعلا	تارامúا-	يبظ	وبأ	،يفاقثلا	عمجCا	،يشبحلا
م2004	/ـه1424

:يلع	نب	uسح	،يسیولا-
	ةبتكم	،"يخيرات	يجولويج	يفارغج	باتك	"ىربكلا	نميلا•

.م1991	/ـه1412	،2ط	،نميلا-ءاعنص	،داشرúا
تايرودلا	ً:اعبار

:يلع	دمحأ	عراف	،متاح	،دمحم	هدبع	دمحم	فسوي	،يضاوعلا-
	ىلع	هرثأو	ةيملعلا	هدوهج	"يرصقCا	دايز	نب	نمحرلا	دبع	ةمsعلا•

	"ددعلا	،ةيCاعلا	ةنيدCا	ةعماج	ةلجم	،"عمتجCاو	ملعلا	ةبلط
.م2016	،ويلوي	،"رشع	عباسلا
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	وليك	,عبرأو	ةئام	اهنع	دعبت	ثيح	،زعت	نم	يبرغلا	لامشلا	يف		ةعقاو	ةينمي	ةنيدم	:ديبز)(1
	,سح	،يسيولا(	.سيح	ةنيدم	ايرادإ	عبتتو	،رتم	وليك	ةئام	دعب	ىلع	ةديدحلا	نم	بونجلا	ىلإو	،رتم
	،2ط	،داشرeا	ةبتكم	،نميلا-ءاعنص	،"يخيرات	يجولويج	يفارغج	باتك	"ىربكلا	نميلا	،يلع	نب

.)106	،105	/1	،م1991	/ـه1412
	،نورخآو	ولاح	دمحأ	/قيقحت	،رشاعلا	نرقلا	رابخأ	نع	رفاسلا	رونلا	:رداقلا	دبع	،سورديعلا	)(²

	.410	ص	،م2001	/ـه1420	،1ط	،رداص	راد	،نانبل–	توريب
.410ص	،هسفن	ردص+ا	)(³
	.411	ص	،هسفن	ردص+ا	)(⁴
	نب	ميهاربإ	/قيقحت	،رشاعلا	نرقلا	رابخأ	يف	رفاسلا	رونلا	ليمكتب	رهابلا	انسلا	:دمحم	،يلشلا	)(⁵

	.505ص	،م2004/ـه1425	،1ط	،نميلا	–	ءاعنص	،داشرeا	ةبتكم	،يفحق+ا	دمحأ
.410ص	،رفاسلا	رونلا	:سورديعلا	)(⁶
.412ص	،هسفن	ردص+ا	)(⁷

	نم	يناطلس	رمأب	اهيلع	,عي	لآو	لوأ	دعيو	نميلا	ةãو	مهأ	نم	:راشنلا	اشاب	ىفطصم	)(8
	مساب	اشاب	ىفطصم	رهتشا	دقو	،م1541	/	ـه947	يف	اهومكح	نيذلا	ينوناقلا	ناميلس	ناطلسلا
	ةلفاقل	هترامإ	ءانثأ	مهيلع	ضبقي	نيذلا-	,فصن	ىلإ-قرطلا	عاطقو	صوصللا	رشني	ناك	هنG	؛راشنلا
	،ـه990	/ـه917	،ينامثعلا	حتفلا	يف	يناميلا	قربلا	:نيدلا	بطق	دمحم	،يلاورهنلا	.يرص+ا	جحلا
.94	ص	،م1967	/	ـه1387	،رشنلل	ةماميلا	راد	،ةيدوعسلا	ةيبرعلا	ةكلم+ا	،1ط
.413،	412ص	،رفاسلا	رونلا	:سورديعلا	)(⁹
	هدبع	دمحم	فسوي	،يضاوعلا	:رظنا	،اهاوتحمو	اهفينصتو	،نيدلا	هيجو	ةم0علا	تافلؤم	لوح	)(¹⁰

	ىلع	هرثأو	ةيملعلا	هدوهج	"يرصق+ا	دايز	نب	نمحرلا	دبع	ةم0علا	:يلع	دمحأ	عراف	،متاح	،دمحم
	155	ص	،م2016	،ويلوي	،"رشع	عباسلا	"ددعلا	،ةي+اعلا	ةنيد+ا	ةعماج	ةلجم	،"عمتج+او	ملعلا	ةبلط
-166.
	.505ص	،يلشلا	)(¹¹
	،ةليلحلا	فراع+ا	ةلاكو	،,فنص+ا	راثآو	,فلؤ+ا	ءامسأ	,فراعلا	ةيده	،يدادغبلا	ليعامسإ	،اشاب	)(¹²

	تسرهف	:نورخآو	قازرلا	دبع	دمحأ	،يحيقرلا	.5/442	،)ط.د(	،م1955/ـه1375	،ايكرت	–	لوبنطسإ
	.2/880	،ريبكلا	عماجلا	تاطوطخم
	.415ص	،رفاسلا	رونلا	سورديعلا	)(¹³
		.415ص	،هسفن	ردص+ا	)(¹⁴
.505	ص	،رهابلا	انسلا	،يلشلا	)(¹⁵
.442	/5	،,فراعلا	ةيده	:اشاب		.415ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا	)(¹⁶
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا	)(¹⁷
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		.505	ص	،رهابلا	انسلا	،يلشلا	)(¹⁸
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا	)(¹⁹
		.505	ص	،رهابلا	انسلا	،يلشلا	)(²⁰
		.505	ص	،هسفن	ردص+ا	)(²¹
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	:سورديعلا	)(²²
		.415ص	،هسفن	ردص+ا	)(²³
		.415ص	،هسفن	ردص+ا	)(²⁴
		.442	/5	،,فراعلا	ةيده	:اشاب	)(²⁵
²⁶)(zabid_ar_manuscrits		،	22ص.	
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	سورديعلا	)(²⁷
		.415ص	،هسفن	ردص+ا	)(²⁸
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	سورديعلا	)(²⁹
	يداحلاو	رشاعلا	,نرقلا	نايعأ	ضعب	نع	ربخلا	ةصsخ	:ركب	يبأ	نب	يولع	نب	رمع	،فاكلا	)(³⁰

	مهركذ	دري	مل	نم	ىلإ	رظنلا	تفل"	هب	قحلم	"رردلاو	رهاوجلا	دقعو	رهابلا	ءانسلا	نم	بختنم"	رشع
	راد	،ةيدوعسلا	ةيبرعلا	ةكلم+ا–	ةكم	،ين0يجلا	يداهلا	دبع	نب	رمع	:هفلؤ+"	ربخلا	ةص0خ	يف
		.534ص	،م2002/ـه1423	،جاهن+ا
		.534ص	،هسفن	ردص+ا	)(³¹
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	سورديعلا	)(³²
		.442	/5	،,فراعلا	ةيده	:اشاب	)(³³
		.442	/5	،هسفن	ردص+ا	)(³⁴
		.442	/5	،,فراعلا	ةيده	:اشاب	)(³⁵
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	سورديعلا	)(³⁶
.505	ص	،رهابلا	انسلا	،يلشلا	)(³⁷
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا	)(³⁸
		.534ص	،ربخلا	ةص0خ	،فاكلا	)(³⁹
		.534ص	،هسفن	ردص+ا	)(⁴⁰
		.415ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا	)(⁴¹
.505	ص	،رهابلا	انسلا	،يلشلا	)(⁴²
.505	ص	،هسفن	ردص+ا	)(⁴³
.166	ص	،نمحرلا	دبع	ةم0علا	:يضاوعلا	)(⁴⁴
.167ص	،اهسفن	ةيرودلا	)(⁴⁵
.505ص	،رهابلا	انسلا	،يلشلا	)(⁴⁶
.505ص	،هسفن	ردص+ا	)(⁴⁷
	.)	تيأر	امنأ(	حصGاو-	تيار	امنا	طوطخ+ا	يف	ةملكلا	لصأ	نم	)(⁴⁸
.505ص	)(⁴⁹
⁵⁰)(5	/	442
⁵¹)(3/	1173.
.534ص	)(⁵²
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	راد	،نميلا-ءاعنص	،داشرeا	ةبتكم	،نميلا	يف	يم0سeا	ركفلا	رداصم	:دمحم	&ادبع	،يشبحلا	)(⁵³
.272	/1	،م2014	/ـه1435	،1ط	،نانبل–	توريب	،مزح	نبا
.75	،19ص	)(⁵⁴
.)أ(قحل+ا	:رظنا	)(⁵⁵
."طوطخم"	،4	،3ص	،انعلا	ليزم	:رظنا	)(⁵⁶
	يديبزلا	يعاجضلا	معن+ا	دبع	نب	ىسوم	نب	دمحم	نيدلا	لامج	ةم0علا	وه	:يعاجضلا	)(⁵⁷

	ص	،رفاسلا	رونلا	:سورديعلا(	.م1516	/ـه922	ةنس	يفوت	،اهئاملعو	ديبز	ءاهقف	دحأ	،يعفاشلا
157(.

)عئاقولا(	حيحصتلا	،طوطخ+ا	يف	ةملكلا	لصأ	نم	)(⁵⁸
.46	شماه	:رظنا	)(⁵⁹
.)أ(قحل+ا	:رظنا	)(⁶⁰
.75	،19ص	،zabid_ar_manuscrits	ةنودم	:رظنا	)(⁶¹
	هيقف	ةم0علا	ديسلا	يلع	ذملتت	نمم	وهو	،ةيلقعو	ةيلقن	مولع	يف	عربو	،مولعلا	لصح	،هيقفو	ملاع	)(⁶²

	يف	نمزلا	ةفحت	:ناميلس	نب	نمحرلا	دبع	،لدهGا(	.لدهGا	لوبقم	رمع	نبا	ىيحي	نب	ناميلس	هنامز
	عمج+ا	،ةدحت+ا	ةيبرعلا	تارامeا-	يبظ	وبأ	،يشبحلا	دمحم	&ا	دبع	/قيقحت	،نميلا	تاداس	خيرات
	.)2/602	ص	،م2004	/ـه1424	،يفاقثلا
."طوطخم	"7	،مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	)(⁶³
	عرب	،ديبز	ءاملع	نم	ةعامج	نع	ذخأ	،يعفاشلا	يديبزلا	لدهGا	لوبقم	رمع	نبا	ىيحي	نب	ناميلس	)(⁶⁴

/ـه1197	ةنس	يفوت	،ةينميلا	رايدلا	يتفمو	هرصع	ءاملع	نم	حبصأف	،ةيلقنلاو	ةيلقعلا	مولعلا	يف
	.)2/565	ص	،نمزلا	ةفحت	،لدهGا(	.م1782

	.2/602	ص	،نمزلا	ةفحت	:لدهGا	)(⁶⁵
."طوطخم	"7	،مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	)(⁶⁶
."طوطخم	"7	،مقر	ةقرو	،هسفن	طوطخ+ا	)(⁶⁷
.قحل+ا	:رظنا	)(⁶⁸
)عئاقولا(	حيحصتلا	،طوطخ+ا	يف	ةملكلا	لصأ	نم	)(⁶⁹
.46	شماه	:رظنا	)(⁷⁰
.قحل+ا	:رظنا	)(⁷¹
."طوطخم	"7	،مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	)(⁷²
.قحل+ا	:رظنا	)(⁷³
."طوطخم"	،6-2	مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	:رظنا	)(⁷⁴
	.169	،168ص	،نمحرلا	دبع	ةم0علا	:يضاوعلا	."طوطخم"	3	،2	مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	:رظنا	)(⁷⁵
.57	،56	ص	،شماه	:رظنا	."طوطخم"	2	مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	:نيدلا	هيجو	)(⁷⁶
.هسفن	مقرلاو	طوطخ+ا	)(⁷⁷
.هسفن	مقرلاو	)أ(	طوطخ+ا	)(⁷⁸
	."طوطخم"6	،4	مقر	ةقرو)أ(م		،انعلا	ليزم	:رظنا	)(⁷⁹
."طوطخم"2	مقر	ةقرو	هسفن	طوطخ+ا	:رظنا	)(⁸⁰
	."طوطخم"5	مقر	ةقرو	،هسفن	طوطخ+ا	:رظنا	)(⁸¹
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	،)ت.د(	،4ط	،ايروس	-	قشمد	،ركفلا	راد	،هتلدأو	يمsسúا	هقفلا	:ةبهو	،يليحزلا)(⁸²
6/468.

	ةينيدلا	بهاذ+ا	خيرات	:ديسلا	داؤف	نميأ	:رظنا	،نميلا	يف	ترهظ	يتلا	ةيم0سeا	بهاذ+ا	لوح	)(⁸³
	–	ةرهاقلا	،نانبل-توريب	،ةينانبللا	ةيرص+ا	رادلا	،يرجهلا	سداسلا	نرقلا	ةياهن	ىتح	نميلا	يف
.59-58ص	،م1988	/ـه1408	،1ط	،رصم
.59-58ص	،هسفن	عجر+ا	)(⁸⁴
	.79	ص	،هسفن	عجر+ا	)(⁸⁵
.63	ص	،هسفن	عجر+ا	)(⁸⁶
.169ص	،رفاسلا	رونلا	:سورديعلا	:رظنا	)(⁸⁷
.75	،74	ص	،بهاذ+ا	خيرات	:ديسلا	داؤف	نميأ	:رظنا	،نميلا	يف	يرعشGا	بهذ+ا	دجاوتلا	لوح	)(⁸⁸
.74	ص	،هسفن	عجر+ا	)(⁸⁹
	."طوطخم"7	مقر	ةقرو	،انعلا	ليزم	:رظنا	)(⁹⁰
.505ص	)(⁹¹
⁹²)(5	/	442
⁹³)(3/	1173.
.534ص	)(⁹⁴
.272	/1	،يم0سeا	ركفلا	رداصم	:يشبحلا	)(⁹⁵
.هب	,عتسن	ةدايز	:)ب(	يف	)(⁹⁶
.حصGا	وهو	عئاقولا	:)ب(	امنيب	،عياقولا	)أ(طوطخم	يف	تبتك		)(⁹⁷
	دشي	مث	شاشخلا	وأ	ةربلا	يف	دشي	يذلا	طيخلا	وهو	،بحاسلا	هيف	مكحتي	يذلا	ءيشلا	وه	:مامز	)(⁹⁸

.)401ص،طيسولا	مجعم(		.	دوق+ا	فرط	ىلإ
	دبع	دماح	و	تايزلا	دمحأ	و	،ىفطصم	ميهاربإ		/هدعأ	،طيسولا	مجع+ا	(.	ةقش+ا	:انعلا	)(⁹⁹

	.)1/489	،)ت.د(،	)م.د(،)ط.د(	،ةوعدلا	راد	ةيبرعلا	ةغللا	عمجم	/	قيقحت	،	راجنلا	دمحمو،	رداقلا
	امو	،ركنلا	فsخ	وهو	،	فورعCا	وه	،ءارلا	uكستو	،ءافلاو	uعلا	مضب	:فرعلا)(¹⁰⁰
		،ةيبرعلا	ةغللا		عمجCا	،طيسولا	مجعم	(.مهتsماعمو	مهتاداع	يف	سانلا	هيلع	فراعت
.)595ص	،م2004	/ه1425	،4ط	،رصم	-ةرهاقلا	،ةيلودلا	قورشلا	ةبتكم
	نب	لهس	نب	&ادبع	نب	نسحلا	ل0ه	وبأ	،يركسعلا(	.ةروبزم	رئب	:لاقيو	،ةراجحلاب	رئبلا	يط	:ربز	)(¹⁰¹

	،ةينيدلا	ةفاقثلا	ةبتكم	،	نامثع	دمحم	/قيقحت	،	رئاظنلاو	هوجولا	باتك	:	)م1004/ـه395	ت(	ديعس
.)1/240		،م2007	/ـه1428		،1ط	،رصم–	ةرهاقلا
	هب	تدعاب	حرطم	لك	ىونلا	هب	تحرط	لاقيو	هاقلأ	احرط	هبو	ءيشلا	،حرط	ردصم	نم	:حرط	)(¹⁰²
	,ب	حرطو	ةلأس+ا	هيلع	حرط	لاقيو	هطسبو	هاقلأ	ائيش	هيلعو	هنم	هصقن	ددع	نم	اددعو	هاقلأ	هدي	نمو
	هلوط	هحرط	ءانبلاو	هحرط	ءيشلا	)	حرط	(مهلا	هلاب	نع	حرط	لاقي	هدعبأو	هاقلأ	هنع	ءيشلاو	رمGا	هيدي
	.)2/553طيسولا	مجع+ا(.	هعسو	وأ	ادج
	مث	لجأ	ىلإ	نمثب	هتعلس	عاب	رجاتلاو	فلسلا	يأ	ةنيعلاب	ىطعأ	وأ	ذخأ	لجرلا	ً:انيع	)(¹⁰³
	،طيسولا	مجع+ا(	.ابرلا	نم	ملسيل	ادقن	نمثلا	كلذ	نم	لقأب	هسفن	سلج+ا	يف	يرتش+ا	نم	اهارتشا
2/	641(.	
	كرت	ةرثأو	ارثأ	هريغو	فيسلاو	هريغ	نع	هاورو	هلقن	ثيدحلاو	هرثأ	عبت	ةرثأو	ةراثأو	ارثأ	ً:ارثأ	)(¹⁰⁴
	هيلع	هسفن	لضف	ىرثأو	ةرثأو	ةرثأو	ارثأ	هيلع	)رثأ(	هلعف	راتخا	اذك	لعفي	نأ	ن0فو	اهب	فرعي	ةم0ع	هيف
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	)هرثآ(	هيلع	نرمو	هقذح	هبو	هل	غرف	هلو	مزع	رمGا	ىلعو	لضف	اذك	لعفي	نأو	رثأ	وهف	بيصنلا	يف
	مجع+ا(.	هرثأ	عبتي	هلعجو	هب	هصخ	ءيشلاب	ءيشلاو	هسفن	ىلع	هرثآ	لاقيو	هلضفو	هراتخا	اراثيإ
.)		1/5،	طيسولا
	يموزخ+ا	يكم	دمحم	نب	دمحأ	،سابعلا	وبأ	نيدلا	مجن	ةم0علاو	خيشلا	وه	:يلومقلا	)(¹⁰⁵
	دعيو	،ةيبرعلاو	لوصGابً	افراع	،هقفلا	يفً	امامأ	ناك	،رصم	ديعصب	ةلومق	ىلإ	ةبسن	،يلومقلا
	نبا	ةمدقم	حرشو	،رحبلا	رهاوجو	،طيح+ا	رحبلا	:هتافلؤم	نمو	،نيروهش+ا	ءاهقفلا	نم	يلومقلا
	دبع	نب	يلع	نب	باهولا	دبع	رصن	وبأ	نيدلا	جات	،يكبسلا(	.م885/ـه272	ةنس	يفوت	،بجاحلا
	حاتفلا	دبعو	،يجانطلا	دمحم	دومحم	/قيقحت	،ىربكلا	ةيعفاشلا	تاقبط	:)م1369/ـه771ت(	يفاكلا
	.9/30		،م1992/ـه1413	،2ط	،رصم-ةزيجلا	،رشنلاو	ةعابطلل	رجه،ولح	دمحم
	ليجع	ينب	ةرسأ	نم	،ليجع	نب	رمع	نب	يلع	نب	ىسوم	دمحأ	وبأ	هيقفلا	وه	:ليجع	نب	)(¹⁰⁶
	يعفاشلاب	بقل	ىتح	،هرصع	ءاهقفو	ءاملع	رهشأ	نم	دمحأ	وبأ	دعيو	،هقفلاو	ملعلاب	تيصلا	ةعئاذ
	فيطللا	دبع	نب	دمحأ	سابعلا	وبأ	،يجرشلا(	.هرمع	نم	,ث0ثلا	زواجتي	ملو	يفوت	دقو	،ريغصلا
	ءاعنص	،رشنلل	ةينميلا	رادلا	،ص0خeاو	قدصلا	لهأ	صاوخلا	تاقبط	:)م1487/ـه893	ت(	يديبزلا
	.)344،	343ص	،م1986/ـه1406	،نميلا	–
	ريهش	فنصم	هل	ةيعفاشلا	ءاهقف	نم		،	دعسأ	نب	دمحأ	نب	يلع	نسحلا	وبأ	:يحبصGا	)(¹⁰⁷
	نمحرلا	دبع	نبا	باهولا	دبع	،يهيربلا(		.م1303/ـه703	ةنس	انيهقف		يفوت	،,ع+اب	فرع
	دبع/قيقحت	،يهيربلا	خيراتب	فورع+ا	نميلا	ءاحلص	تاقبط	،)م1498/ـه904	ت(	ينميلا	يكسكسلا
	.172	،168	ص	،م1994	/ـه1414	،2ط	،داشرeا	ةبتكم	،نميلا-ءاعنص	،يشبحلا	دمحم	&ا
	.)183	ص	،	يم0سeا	ركفلا	رداصم	:	يشبحلا
	ظفللا	اذه	لامعتسا	جرخي	ãو	،هريغ	ىلإ	ءيشلا	ةزواجم	وأ	،دحلا	ةزواجم	،ةغل	:يدعتلا	)(¹⁰⁸
.)588ص،طيسولا	مجعم(	.مهريغو	ةيعفاشلا	ءاهقفلا	نع
.)2/700،طيسولا	مجعم(	.هنويدب	ءافولا	نع	رجاتلا	فقوت	ىلع	بترتت	ةلاح	:سلف+ا	)(¹⁰⁹
/ـه711	ت(	مركم	نب	دمحم	،روظنم	نبا	(	.نيد+ا	وأ	نويد+ا	يأ	،راعتسا	نم	لعاف	:ريعتس+ا	)(¹¹⁰

.)4/612	،م1997/ـه1416	،6ط	،نانبل	-	توريب	،رداص	راد	،برعلا	ناسل	:)م1311
	ح0صلا	يتف+ا	نب	نامثع	ورمع	وبأ	نيدلا	يقت	م0سeا	خيش	ظفاحلاو	ةم0علا	وه	:ح0صلا	نبا	)(	¹¹¹

ً	امامأ	ناك	،قارعلا	يف	روزرهش	ىلإ	ةبسن	،يروزرهشلا	يدركلا	ىسوم	نامثع	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا
	دبع	وبأ	نيدلا	سمش	،يبهذلا(	م1245/ـه	643	يفوت	،هرصع	ءاملع	رهشأ	نمو	،ثيدحلاو	هقفلا	يف
	،ةلاسرلا	ةسسؤم	،ء0بنلا	م0عأ	ريس	:)م1347/ـه748ت(	يقشمدلا	نامثع	نب	دمحأ	نب	دمحم	&ا
.)23/140	،م2001	/ـه1422	،نانبل	–	توريب
	يوونلا	فرش	نب	نيدلا	ييحم	ايركز	وبأ	ظفاحلا	مامõل	,تف+ا	ةدمعو	,بلاطلا	ةضور	باتك	)(¹¹²
	هقيقحت	مت	دقو	،يعفاشلا	هقفلا	يف	بتكلا	ةدمع	نم	باتكلا	اذه	دعيو	،م1277/ـه676	ةنس	يفوت+ا
	بتك+ا	لبق	نم	،م1991	/ـه1412	ةنس	شيواشلا	ريهز	:ققح+ا	لبق	نم	ةريخGاو	،تارم	ةث0ث
	.ايروس	–	قشمد	،نانبل	–	توريب	،يم0سeا
	سلف+او	,ع	اهنأ	رهظ	ãأو	ةضحم	ةفص	وهف	بوثلا	رصق	اذأ	اهب"	:ةدايز	)أ(طوطخ+ا	ةيشاح	يف	)(¹¹³

)ب(	طوطخم	çم	يف	هيلع	داز	ام	اذهو	،"كيرش
.يرشانلا	نمحرلا	دبع	نيدلا	هيجو	يضاقلاب	انه	دصقي	)(¹¹⁴
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	يعفاشلا	بهذ+ا	بكاوك	نم	،يعفاشلا	ينميلا	دادرلا	نب	ىسوم	نيدلا	لامك	ةم0علا	وه	:دادرلا	)(¹¹⁵
	/ـه923	ةنس	انخيش	يفوت	دقو	،داقتعãا	نسح	يف	داقولا	بكوكلا	:هتافلؤم	رهشأ	نم	،اهراونأو

		.)481	/2	،,فراعلا	ةيده	.167،	166	ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا(	.م1517
	،رصم–	ةرهاقلا	،ةيرهزGا	ةبتك+ا	يف	هنم	ةخسن	دجوت	ثيح	،داشرلا	حرش	طوطخم	انه	دصقي	)(¹¹⁶
	.39954	)2403(	مقرب
	حاحصلا	يف	:هلوقب	طوطخ+ا	ةيشاح	يف	اهانعم	خسانلا	حرش	ثيح	،اهبرك	)ب(	طوطخم	يف	)(¹¹⁷

	ركذ	ثيح	،ةيشاح	يف	)أ(	هل	راشأ	ام	اذهو	،ثرحلاب	اهتبلق	رسكلاب	ابارك	لتق	باب	نم	ضرGا	تبرك
.يقيدصلا	دادرلا	لامكلا	ةم0علا	دنع	اهبركب	تركذ	اهنأ	خسانلا
.)ب(يف	كلذكو	،اهعرز	)أ(طوطخ+ا	ةيشاح	يف	)(¹¹⁸
	ءارفلا	دمحم	نب	دوعسم	نب	,سحلا	دمحم	وبأ	ةنسلا	يحمو	نيدلا	نكر	ظفاحلا	مامeا	:يوغبلا	)(¹¹⁹
	ةنس	انخيش	يفوت	،ةديدعلا	فيناصتلا	نم	هل	،نيرسف+او	,ثدح+ا	ءاملع	دحأ	،يعفاشلا	يوغبلا

/ـه774ت(	رمع	نب	ليعامسإ	نيدلا	دامع	،ريثك	نبا(	.م1122	/ـه515	ليقو	،م1116/ـه510
	،ةيلودلا	راكفGا	تيب	،نانبل	–	توريب	،نان+ا	دبع	ناسح/اـهب	ىنتعا	،ةياهنلاو	ةيادبلا	:)م1372
	.)1878،	1873ص	،)ط.د(	،م2004/ـه1424

.يوغبلا	مامeا	:بيذهتلا	بحاصب	دصقي	)(¹²⁰
	دعب	ضرGا	ةعارز	ىلإ	ريع+ا	رداب	ول	:لاقي	،بيركتلا	انع	يفو	.ةعارزلل	ضرGا	بيلقت	:بيركت	)(¹²¹
/ـه438	ت(	لهس	يبأ	نب	دمحأ	نب	دمحم	،يسخرسلا(	.بيركتلا	ةرجأ	همزلي	مل	اهل	ريعتس+ا	بيركت

	ء0ع	،يناساكلا	.38	/23		،)ط.د(	،م1993	/ـه1414	،نانبل_	توريب	،ةفرع+ا	راد	،طوسب+ا	:)م1046
	بيترت	يف	عئانصلا	عئادب	:)م1191/ـه587	ت(	يناساكلا	دمحأ	نل	دوعسم	نب	ركب	وبأ	نيدلا
	،طيسولا	مجعم	.)181	/6	،م1986/ـه1406	،2ط	،نانبل	–	توريب	،ةيملعلا	بتكلا	راد	،عئانصلا

781(.
.سيلفتلا	:)ب(	طوطخم	يف	)(¹²²
	ةيعفاشلا	ءاملع	نم	،يعفاشلا	يونسeا	يلع	نب	نسحلا	نب	ميحرلا	دبع	،يونسeا	)(¹²³
	ردبلا	:يناكوشلا(	.تاحورشلاو	ةديدعلا	فيناصتلا	نم	هلو	،م1370	/ـه772	ماع	يفوت	،اهيثدحمو
.)353،	1/352،علاطلا
	هيلع	داز	ام	اذهو	،رفحلا	لثم	ةرجأ	مرغي	هنأ	يوونلا	دنع	حصGا	:ةلمكت	:)ب(	طوطخم	يف	)(¹²⁴
.ةيشاحلا	يف	)أ(	طوطخ+ا	خسان
	ت(	ينارمعلا	ملاس	نب	ريخلا	يبأ	نب	,سحلا	يبG	يعفاشلا	مامeا	بهذم	يف	نايبلا	)(¹²⁵

	–	ةدج،	جاهن+ا	راد	هترشنو	،يرونلا	دمحم	نب	مساق	ققح+ا	لبق	نم	هقيقحت	مت	،)م1162/ـه558
.م2000	/ـه1421	،1ط	،ةيدوعسلا	ةيبرعلا	ةكلم+ا
ً.ارئب	)(¹²⁶
	،رواعتلا	نم	ةقتشم	ليقو	،	ضوعلا	نع	اهيرعتل	ةيراع	تيمسو	،ضوع	ريغب	ةعفن+ا	كيلمت	:	ةيراعلا	)(¹²⁷
	،	ءاش	ىتم	دادرتسãاب	هيلإ	ةبونلا	دوعت	نأ	ىلع	هكلمب	عافتنãا	ةبون	هريغل	لعجي	هنأكف	،	بوانتلا	وهو
	رجأتسا	ول	ام	ريظن	وهو	..ً.ارهش	يراد	ةعفنم	كتكلم	:لوقي	نأب	كيلمتلا	ظفلب	دقعنت	ةيراعلا	نأ	ليقو
	،طوسب+ا	:يسخرسلا(	.بوكرلاو	سبللا	ةعفنم	كلم	نإو	،	هريغ	نم	رجؤي	نأ	هل	سيل	ابوث	وأ	ةباد

11/133(.
.آ+ا:	)ب(	طوطخم	يف		)(¹²⁸
.يعفاشلا	بهذ+ا	:انه	دصقي	)(¹²⁹
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	.ٍء0َغِب	لب	هِنَمثِب	هْذُخأي	مل	يأ	هِنََمث	ِْغبِصِب	هَذَخأ	امو	.	هب	َُغبْصُي	ام	:رسكلاب	ُْغب́صلا	:غبصلا	)(¹³⁰
.)1/1013	،طيح+ا	سوماق(
	دمحأ	نب	نادمح	نب	دمحأ	سابعلا	وبأ	يعرذGا	مام£ل	حرشلاو	ةضورلا	,ب	حتفلاو	طسوتلا	باتك	)(¹³¹
.طوطخ+ا	لئاسم	ىدحإ	يف	نيدلا	هيجو	انخيش	هب	لدتسا	يذلاو	،يعفاشلا	راج	نب
.)1171/	1	:طيح+ا	سوماق		(.	اِهلْمَحب	ُةَلْخ•نلا	:قذعلا	)(¹³²
.)ب(	طوطخم	يف	ةدوجوم	ريغو	)أ(	ةيشاحلا	يف	ةدايز	)(¹³³
.عن+اف		:	)ب(	طوطخم	يف	)(¹³⁴
.اوعسي	مل		:	)ب(	طوطخم	يف	)(¹³⁵
	ت(	يدوهمسلا	يلع	نب	دمحأ	نب	&ا	دبع	نب	يلع	نسحلا	وبأ	نيدلا	رون	مامeا	:يدوهمسلا	)(¹³⁶

	و	،ىواتفلا	:لثم	،اهتيص	تعاذ	يتلا	تافلؤ+ا	نم	هل	،,فلؤ+او	ءاهقفلا	رهشأ	نم	،)م1506/ـه912
	.اهريغو	،ةينميلا	ةبوجGا	يف	ةينسلا	راونGاو	،ديلقتلا	ماكحا	يف	ديرفلا	دقعلا	و	،أفولا	ةص0خ
.			.)471،	470	/1،علاطلاردبلا	:يناكوشلا	(
	ماع		،نانبل–	توريب	،	ةيملعلا	بتكلا	راد	هتعبط	،	لوصGا	جاهن+ا	حرش	يف	لوسلا	ةياهن		)(¹³⁷

.ىلوGا	هتعبطب	،م1999	/ـه1420
	:روظنم	نبا(.	ضرGاب	ةئط0لا		ةضفخن+ا	لابجلا	راغص		:	طقاوشلا	)ب(	طوطخم	يف		)(¹³⁸
.		)3/493	،برعلا	ناسل
	دجز+ا	رمع	نب	دمحأ	نيدلا	يفص	ةاضق	يضاق	ةم0علاو	خيشلا	وه	:دجز+ا	رمع	نب	دمحأ	)(¹³⁹
	يفوت	دقو	.داشرeا	لئاسم	يف	بلطلا	ةفحت	:هتافلؤم	رهشأ	نم	،هيقفو	ملاع	،يعفاشلا	يديبزلا
.)201-195	ص	،رفاسلا	رونلا	:سورديعلا(	.م1523/ـه930	ةنس	انخيش
	لئاسم	يف	بلطلا	ةفحت	:رمع	نب	دمحأ	باتك	وه	،هديرجتب	نيدلا	هيجو	خيشلا	دصقي	)(¹⁴⁰
.دوعس	كل+ا	ةعماج	لبق	نم	م1957	/ـه1377ماع	رشن	يذلاو	،داشرeا
	نم	نايورو	ةدلب	نم	،يعفاشلا	،	يربطلا	،	ينايورلا	دمحأ	نب	ليعامسإ	دحاولا	دبع	نساح+ا	وبأ		)(¹⁴¹

	فيناصتلا	نم	هل	،نانبلاب	مهل	نيراش+ا	ءاهقفلاو	,ثدح+ا	نم		حبصأف	،	ريثكلا	نع	عمس		ناتسربط
.)21/14	،ء0بنلا	م0عأ	ريس	،يبهذلا(	.	م1107/ـه501	ةنس	ان+اع	يفوت	،ةديدعلا
	مجعم(.هتلخن	اذأ	لابرغلا	يف	ربلا	بصق	نم	ىقبي	ام	وأ	رفاحلا	يذ	عيجر:ثاورGا)(¹⁴²
.)379	ص،طيسولا
.ينايورلا	ةم0علا	انه	دصقي)(¹⁴³
.ينايورلا	ةم0علا	انه	دصقي)(¹⁴⁴
.ةرجأ	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁴⁵
.	يرشانلا	نمحرلادبع	نيدلا	هيجو	يضاقلا	انه	دصقي)(¹⁴⁶
.	ةيشاحلا	يف	)أ(	طوطخ+ا	خسان	هركذ	ام	اذهو	،نأ	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁴⁷
.	لثمك	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁴⁸
.	طقف	رظن	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁴⁹
.	.يرشانلا	نمحرلادبع	نيدلا	هيجو	يضاقلا)(¹⁵⁰
.	واو	نود	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁵¹
	نأ	(	ةشئاع	ثيدح	يفو	هتعفر	هيف	نوكي	0عف	هب	لعف	اذإ	هتسيسخ	نم	عفر	لاقي	:	ةسيسخ)(¹⁵²
	ةقانلا	ةسيسخو	)هتسيسخ	يب	عفري	نأ	دارأو	هيخأ	نبا	نم	ينجوز	يبأ	نإ	تلاقف	اهيلع	تلخد	ةاتف
.)	234	/	1	،طيسولا	مجع+ا	(.	ةسداسلا	ةنسلا	يف	ةينثلا	ءاقلإ	دنع	اهنانسأ
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.	سلفملل	هلثمنو	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁵³
	،طيسولا	مجعم	(	.اهرمأ	ئربتسيل	ةهج	ىلإ	لسر+ا	وأ	،رمأ	ةرادإ	يلوت+ا		:رظانلا)(¹⁵⁴

.	)932ص
	دبع	نب	دمحأ	ن	نب	دمحأ	يعفاشلا	يعرذGا	سابعلا	وبأ	نيدلا	باهش	ملاعلا	مامGا	خيشلا	)(¹⁵⁵
	:علاطلا	ردبلا	،يناكوشلا	(.م1381/ـه783	ةنس	يفوتو	،م1308/ـه708	ةنس	يف	ان+اع	دلو	،دحاولا

2/35	،36(.
	نيدلا	ردب	يشكرزلا	&ا	دبع	نب	رداهب	نب	دمحم	وهو	.يشكرزلا	:	)ب(	طوطخم	يف)(¹⁵⁶
	ريس	:يبهذلا	.م1391/ـه794	ةنس	يفوتو	،م1344/ـه745	ةنس	دلو	،يعفاشلا	يرص+ا	يجاهن+ا
	.21/167	،ء0بنلا	م0عأ
.	عئابلل	)(¹⁵⁷
	.يعفاشلا	ينميلا	دادرلا	نب	ىسوم	نيدلا	لامك	ةم0علل	داقتعãا	نسح	يف	داقولا	بكوكلا	)(¹⁵⁸
		.)481	/2	،,فراعلا	ةيده	.167،	166	ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا(
	بتكلا	راد	،مولساب	رورس	دمحم	يدجم	/قيقحت	،يونس£ل	هيبنتلا	حرش	هيبنلا	ةيافك	)(¹⁵⁹
.م2009	/ـه1431،	1ط	،نانبل–	توريب	،ةيملعلا
	ةم0علل	وهو	.ينز+ا	رصتخم	حرش	وهو	يعفاشلا	مامeا	بهذم	هقف	يف	ريبكلا	يواحلا	)(¹⁶⁰
	،)م1058/ـه450(يدادغبلا	يرصبلا	بيبح	نب	دمحم	نب	دمحم	نب	يع	نسحلا	وبأ	،يدروا+ا
			،1ط	،نانبل	-	توريب	،ةيملعلا	بتكلا	راد	،دوجو+ا	دبع	دمحأ	لداع	،ضوعم	دمحم	يلع	/قيقحت

	.م1999/ـه1419
.2/651	،طيسولا	مجعم	.نئادلا	وأ	مصخلا	ىنعمب	،ميرغ	درفم	:ءامرغلا	)(¹⁶¹
.لئامحلا	:	)ب(	طوطخم	يف	)(¹⁶²
.خسانلا	)أ(	طوطخم)(¹⁶³
	يديبزلا	يوادبنطلا	بيطلا	نب	دمحأ	يركبلا	باهشلا	سابعلا	وبأ	وه	:يوادبنطلا	)(¹⁶⁴
	.م1541	/ـه948	ةنس	يفوت	،ديبز	ةنيدم	يف	سيردتلاو	ىوتفلا	ةساير	هيلإ	تهتنا	،يعفاشلا
.)505ص	،رهابلا	انسلا	:يلشلا(
	ءاهقف	نم	،يديبزلا	ينميلا	يعفاشلا	يرشانلا	دمحم	نب	ةزمح	سابعلا	وبأ	)(¹⁶⁵
.)186	،185ص	،رفاسلا	رونلا	سورديعلا	(	.م1519/ـه926	ةنس	يفوت	،اهئاملعو	ديبز
	مهيلإ	راشCا	اهمsعأ	دحأو	ديبز	يتفم	،يعفاشلا	دادرلا	نيدلا	نيز	نبا	ىسوم	)(¹⁶⁶
				.)166ص	،رفاسلا	رونلا	،سورديعلا(	.	م1517/ـه923ىف	ةمsعلا	يفوت	،نانبلاب
	نيدلا	باهش	نب	دمحم	&ادبع	وبأ	نيدلا	ل0ج		مامeا		:يلحCا	يلع	نب	دمحم	هيقفلا	)(¹⁶⁷
	اهئاملعو	ةيعفاشلا	ءاهقف	نم	،يلح+ا	يراصنGا	دمحأ	نب	ميهاربإ	نب	دمحم	نيدلا	لامك	نب	دمحأ
	115	/2	،علاطلا	ردبلا	:يناكوشلا(	.م1459/ـه864	ةنس	يفوتو	،م1389	/ه791	ةنس	دلو	،	ء0جGا
،116(.
ةراجú	:)ب(	طوطخم	يف)(¹⁶⁸
	نبا	يرشانلا	بيطلا	نب	نمحرلا	دبع	نيدلا	هيجو	وه	:يرشانلا	نيدلا	هيجو	)(¹⁶⁹
	راشCا	ديبز	ءاهقف	نم	نيدلا	هيجو	هيقفلا	ناكو	،يرشانلا	بيطلا	وبأ	هيقفلاو	ةCاعلا
.)319،	284ص	،ءاحلص	تاقبط	:يهيربلا(	.نانبلاب	مهيلإ
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	ٍرْسُع	دعب	&ا	لَعْجَيَس	ىلاعت	&ا	لاق	ةبوعصلاو	ة•دشلاو	قيّضلا	وهو	رْسُيلا	دض	:رسع	)(¹⁷⁰
	نبا(		.هنيد	ءاضق	هيلع	رسعت	نمً	اح0طصا	رسعلاو	ً،ارْسُي	ِرْسَعلا	عم	ِنإً	ارْسُي	ِرْسُعلا	عم	نِإفً	ارْسُي
.)563	/4	،برعلا	ناسل	:روظنم
.اقبب	:)ب(	طوطخم	)(¹⁷¹
	،ةيعفاشلا	رصم	ءاملع	نم	،يجرزخلا	يراصنGا	دمحأ	نب	دمحم	نب	ايركز	ىيحي	وبأ	:يراصن@ا	)(¹⁷²

.م1520/ـه926	ةنس	يفوتو	،م1421/ـه828	ماع	دلو	.ايركز	يضاقلا	وأ	م0سeا	خيشب	فورعم
	بهذلا	تارذش	:)1678/ـه1089ت(	يلبنحلا	يحلا	دبع	حsفلا	وبأ	،يلبنحلا	دامعلا	نبا	(
)10/186	،)ط.د(	،1988/ـه1409	،نانبل	توريب	،ركفلا	راد	،بهذ	نم	رابخأ	يف
	نب	دمحم	نب	ديسلا	دبع	وهو	:يعفاشلا	لب	،يكلاCا	غابصلا	نباب	سيل	انه	دصقي	)(¹⁷³

	،ملاسلا	قيرطلاو	ملاعلا	ةركذتو	،لماكلاو	،لماشلا	باتك	فنصم	،يدادغبلا	غابصلا	دحاولا	دبع
.)14/14،ء0بنلا	م0عأ	ريس	:يبهذلا(	.م1084/ه477	ةنس	يفوت
	لَهأو	لاق	سادي	امدعب	صلختي	ï	امم	بحلا	نم	لبنسلا	يف	يقب	ام	:ةراصق	)(¹⁷⁴
.)5/95،	برعلا	ناسل	:روظنم	نبا	(	.́يِرْصِقلا	هنومسي	ماشلا
	امك	ٍبِشَتؤُم	Øلك	ا•نِم	•دَجلا	ل•صح	دق	زازقلا	دشنأو	يرب	نبا	لاق	قَوَز	قووازلا	عمج	:قيوزت)(¹⁷⁵
	.هتْم•وقو	هْتن•سح	اذإ	َباتكلاو	َم0كلا	ُتْق•وَزو	ْر́بتلا	هنم	جرخي	بارت	ةْر́بتلاو	ُقَو•زلا	ةْر́بتلا	يف	ام	ُل́صَحُي
.)10/150،	برعلا	ناسل	:روظنم	نبا(
uثلث	:)ب(	طوطخم	يف	)(¹⁷⁶
	ِشَْر£ل	ٌَببَس	ُه•نG	ِبْو•ثلا	نم	ُْبيَعلا	َصََقن	اموُ	ةَوْشِرلاو	ِشْرGا	ُبََلطو	ُشْدَخلاو	ُةَيّدلا	:شر@ا	)(¹⁷⁷
	ُءارْغ	ãاو	ِةَعْلّسلا	يف	ِْبيَعلاو	ِةَم0•سلا	َ,ب	َُعفُْدي	امو	ٌةموصُخو	ٌف0ِتْخا	:يأ	ٌشْرأ	امهنيب	.ُةَموُصُخلاو
	،يدابآ	زوريفلا(	:رظنا	ديزملل	.2/1002	،طيسولا	مجع+ا	.وه	ِشْرGا	ّيأ	يِرْدأ	ام	ُقْلَخلاو	ُءاطْع	ãاو
/فارشإ	،ثارتلا	بتكم	/قيقحت	،طيح+ا	سوماقلا	:)م1414/ـه817(يدابآ	زوريفلا	بوقعي	نب	دمحم
.)1/753		،م2005	/ـه1426	،8ط	،نانبل	-		توريب	،ةلاسرلا	ةسسؤم	،يسوسقرعلا	ميعن	دمحم
هريصقتب	:)ب(	طوطخم	يف	)(¹⁷⁸
	بسنGا	وهو	خسانلا	نم	ةدايز	)(¹⁷⁹
بسنGا	وهو	خسانلا	نم	ةدايز	)(¹⁸⁰
	ةرابع	وهو	،يراصنGا	ايركز	يعفاشلا	هيقفلل	بلاطلا	ضور	حرش	بلاط+ا	ىنسأ	وه	ضورلا	حرش	)(¹⁸¹

	حرش	:)م1520/ـه926ت(دمحم	نب	ايركز	،يراصنGا	:رظنا	.يعفاشلا	هقفلا	يف	يعوسوم	باتك	نع
.)ت.د(	،)ط.د(	،نانبل	–	توريب	،يم0سeا	بتكلا	راد	،بلاطلا	ضور	حرش	بلاط+ا	ىنسأ	وه	ضورلا
.ميسقتلا	ليهستل	ثحابلا	لبق	نم	ناونعلا	عضو	)(¹⁸²
	ءاملع	دحأ	،يرجوجلا	معنCا	دبع	دومحم	يحلا	دبع	دمحم	نب	دمحم	ةمsعلا	)(¹⁸³

	روذش	حرش	:اهرهشأ	نم	ةديدعلا	فيناصتلا	نم	هل	،اهئاهقفو	اهئاحن	نمو	،عفاوشلا	رصم
/ـه1250ت(يلع	نب	دمحم	،يناكوشلا(	.م1484/ـه889	ةنس	هيقفلا	يفوت	دقو	،بهذلا

	،روصنم	ليلخ/هيشاوح	عضو	،عباسلا	نرقلا	دعب	نم	نساحمب	علاطلا	ردبلا	،)م1834
	.)203	-2/200	،)ت.د(	،)ط.د(	،رصم–	ةرهاقلا	،يمsسúا	بتكلا	راد
	.يوونلل	ةضورلا	باتك	انه	دصقي	)(¹⁸⁴
	اذهو	،هتيشاحب	لب	،صنلا	¨م	يف	لجر	ةملك	ةدجاوتم	ريغ	)ب(	طوطخم	يف	)(¹⁸⁵
.خسانلا	لبق	نم	)أ(	ةخسن	ليدعت	دعب	اهخسن	مت	)ب(	ةخسنلا	نأ	دكؤي
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	ىلع	،عرازCا	uبو	ضر@ا	بحاص	uب	عرزلا	ىلع	ةدقاعم	:ةغللا	يف		:ةعرازCا	)(¹⁸⁶
	لsغتسا	ةقيرط	يهو	،اهيلع	ناقفتي	يتلا	صصحلاب	امهنيب	لصاحلا	مسقي	نأ
	ةبسنب	امهنيب	جتانلا	مسقيو	،لsغتسïا	يف	عرازلاو	كلاCا	كارشإب	ةيعارزلا	يضار@ا
.	)392ص	،طيسولا	مجعم	(.فرعلاو	دقعلا	اهنيعي
.صنلا	ةيشاح	يف	خسانلا	نم	ةدايز	)(¹⁸⁷
.صنلا	ةيشاح	يف	خسانلا	نم	ةدايز	)(¹⁸⁸
.صنلا	ةيشاح	يف	خسانلا	اهححص	)(¹⁸⁹
.حsصلا	نبا	و	،دادرلا	لامكلا	هيقفلا		:انه	دصقي	)(¹⁹⁰
	هتوم	دعب	هلايعو	هلامو	هرما	يف	فرصتب	نsف	ىلإ	دهعلا	يأ	،اياصو	عمج	:ةيصولا	)(¹⁹¹
.)1038	ص	،طيسولا	مجعم(
	وأ	ةدابع	وأ	ةقدص	نم	هسفن	ىلع	هبجوي	وأ	،هبرل	ءرC	اهمدقي	ام	:رذنلا	)(¹⁹²
.)912	ص	،طيسولا	مجعم(	امهوحن
	ىلإ	يدعتCا	ريغ	لقني	يذلا	فيعضتلا			:ةغللا	يف	نونلا	ديدشتب	:ةلقن	)(¹⁹³
	ىلإ	يدعتCا	ريغ	لقتنت	يتلا	لقنلا	ةزمهو	.رثكأ	ىلإ	دحاول	يدعتCا	وأ	يدعتCا
.ةثsثل	دعتم	ىلإ	uنثï	يدعتCا	وأ	،uنثï	دعتم	ىلإ	دحاول	يدعتCا	وأ	،	يدعتCا
.	.)949	ص	،طيسولا	مجعم	(
.ةلودلا	يضارأ	)(¹⁹⁴
.بسن@ا	وهو	ينعتلا	:)ب(	طوطخم	يف	)(¹⁹⁵
	نع	ةرابع	يهً	ايهقفو	.هب	ايضارتيو	،رمأ	ىلع	ناكيرشلا	عضاوتي	نأ	:ةأياهCا	)(¹⁹⁶
.)	6/542	،يمsسúا	هقفلا	:يليحزلا(	.عفانCا	ةمسق
.	)ب(	ةخسن	يف	ةدجاوتم	ريغ	)(¹⁹⁷
	اهيف	uكيرش	اناك	اِذإ	ضَرأ	َوأ	راد	يف	ِناعاتشُمو	ِناعِياشتُم		ىنعمب	:ٌعاشُم	)(¹⁹⁸

.	ٌةعاشُم	َيأ	مهنيب	ٌةعÆيَش	رادلا	هذهو	هبحاصل	ٌعÆيَش	مهنم	دحاو	لكو	اهيف	ُءاَعيُش	مهو
.)188./8	،برعلا	ناسل	:روظنم	نبا	(
.اذكهو	،آمب	ءام	لثم	دCاب	)ب(	طوطخم	يف	ةزمهلا	تبتك)(¹⁹⁹
.نوطساب	مهو	:)ب(	طوطخم	يف)(²⁰⁰
.ةمساقCا	:)ب(	طوطخم	يف)(²⁰¹
.)ب(	طوطخم	يف	ةدايز	)(²⁰²
.ةدايزلابً	ايواسم	:)ب(	طوطخم	يف	)(²⁰³
.	حصGا	وهو	ةقئï	:)ب(	طوطخم	يف	)(²⁰⁴
	،يعفاشلا	هقفلا	بتك	تاهمأ	نم	نمحرلا	دبع	نب	نامثع	ةم0علل	ح0صلا	نبا	ىواتف	دعت	)(	²⁰⁵
	قفوم	/قيقحت	،ح0صلا	نبا	ىواتف	:)م1245	/ه643	ت(	نمحرلا	دبع	نب	نامثع	،ح0صلا	نبا	:رظنأ
.م1986/ـه1407	،1ط	،نانبل-توريب	،بتكلا	ملاع	،مكحلاو	مولعلا	ةبتكم	،رداقلادبع	&ا	دبع
.	درجمب	:)ب(	طوطخم	يف	)(²⁰⁶
	لص@ا	سيبحت	:يهقفلا	ىنعمب	فقولاو	.ثحابلا	لبق	نم	ناونعلا	عضو	مت	)(²⁰⁷
	مجعم(	.ñا	كلم	ىلع	امإو	هكلم	ىلع	امإ	ةنيعل	سباحلا	اهنأ	ثيح	،ةعفنCا	ليبستو
)1051ص	،طيسولا
.ً	اقباس	هتمجرت	مت)(²⁰⁸
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	هيقفلا	تافنصم	نم	)يعفاشلا	بهذCا	عورف	يف(	بهذCا	رحبلا	باتك	)(²⁰⁹
	،نانبل–	توريب	،ةيملعلا	بتكلا	راد	،ديسلا	يحتف	قراط	/قيقحت	.ينايورلا	يعفاشلا
		.م2009	،1ط
	دعب	يفوتCا	،يربطلا	يطانحلا	ñا	دبع	نب	دمحم	نب	uسحلا	ñ	ادبع	وبأ	)(²¹⁰

	،uفلؤCا	مجعم	:اضر	رمع	،ةلاحك(	.يعفاشلا	بهذCا	ءاهقف	نم	،م1010/ـه400	ةنس
.	)	48	/4	،م1993/ـه1414	،1ط		،نانبل–	توريب	،ةلاسرلا	ةسسؤم
ً.اقباس	هب	فيرعتلا	مت	)(²¹¹
.	)ب(	طوطخم		نم	ةرقف	رخآ	هذه	)(²¹²
	دبع	نب	قلاخلا	دبع	نب	حلاص	نب	ريصن	نب	ن0سر	نب	رمع	ةم0علا	:ينيقلبلا	نيدلا	جارس	)(²¹³
.م1403	/ه806	ةنس	ىفوتو	،م1324/ه724ةنس	دلو	رصمب	ةيعفاشلا	رابك	نم	،ينانكلا	قحلا
.)1/506،علاطلا	ردبلا	:يناكوشلا	(
)882ص	،طيسولا	مجعم		(.ردتقم	ينغ	يأ	،ئلم	لجر	ةغللا	يف	لاقي	:	ايلم	)(²¹⁴
	،هاياقب	تحمنا	:رثGا	وأ	مسرلا	سردنا	،سردنم	وهف	َ،اساردنا	،سردني	سردنا	:سردني	)(²¹⁵
/ـه700	وحن	ت(يومحلا	يمويفلا	يلع	نب	دمحم	نب	دمحأ	سابعلا	وبأ	،يمويفلا(		.تسمطنا	،تفع

	،)ت.د(،)ط.د(،نانبل	–	توريب	،ةيملعلا	ةبتك+ا	،ريبكلا	حرش	بيرغ	يف		رين+ا	حابص+ا	،)م1300
1/192(.	

	طبري	ام	لك	وه	دمضلاو	،دمض	امهتبقر	ىلع	عضوي	ناروث	دمضلاو	دمض	عمج	:ديامضلا	)(²¹⁶
.)543	ص	،طيسولا	مجع+ا	(	.هيلع	دشت	فافلو	ةباصع	نم	رسكلا	وأ	حرجلا	هب
	ةبسن	،يعفاشلا	يكبسلا	يفاكلا	دبع	نب	يلع	نسحلا	وبأ	نيدلا	يقت	:يكبسلا	نيدلا	جات	)(²¹⁷
	ناك	،مهزربأو	ةيعفاشلا	ةمئأ	رابك	نمو	،هرصع	يف	م0سeا	خيش	،رصم	ديعص	يف	كبسلا	ةيرق	ىلإ
	اهتحت	جردنتو	،يكبسلا	ىواتف	:هتافلؤم	رهشأ	نم	،يوحن	ملكتم	يلوصأً	اهيقفً	ارسفمً	اظفاحً	امامأ
	،امهريغو	،يوونلل	جاهن+ا	حرش	ف	جاهتبãا	،ملقلا	عفر	ثيدح	نم	مكحلا	زاربإ	:اهنم	،ىواتفلا	نم	ددع
.)2222ص		،ةياهنلاو	ةيادبلا	:ريثك	نبا	(.م1355	/ـه756	ةنسً	امامأ	يفوت	دقو
	ءارم@ا	دحأو	مsسúا	لبق	ةيلهاجلا	ءاسؤر	نم	،صاعلا	يبأ	نب	ñا	دبع	وبأ	)(²¹⁸
	وبأ	يفوت	.هنع	ñا	يضر	باطخلا	نب	رمع	ةفيلخلا	مايأ	رصم	حتافو	.همsسإ	دعب
	يلع	نب	دمحأ	،يزيرقCا.	1203،1204	ص	،	ةيادبلا	:ريثك	نبا	(	.م664/ـه43	ةنس	ñادبع
	لامج	/قيقحت	،كولCاو	ءافلخلا	نم	جح	نميف	كوبسCا	بهذلا	:)م1441/ـه845	ت(
	،44	ص	،)ط.د(	،.م2000/ـه1420	،رصَم–	ةرهاقلا	،ةينيدلا	ةيفاقثلا	ةبتكCا	،لايش	نيدلا

45(.
	يضاق	ناك	،	م0سeا	ةاضق	رشأ	نم	،يدنكلا	مهجلا	نب	سيق	نب	ثراحلا	نب	حيرش	)(²¹⁹
	،ةيادبلا	:ريثك	نبا(	.ه80	ليقو	،ه78	ةنس	ىفوت	،هنع	&ا	يضر	يبا	نب	يلع	ةفيلخلا	نمز	ةفوكلا

.)1357ص
.)968	ص	،طيسولا	مجعم(	.رابغلل	ةريث+ا	حيرلا	:بوبه	)(²²⁰
.يكبسلل	ىربكلا	تاقبطب	انه	دصقي	)(²²¹
.خسانلا	نم	ةدايز	)(²²²
.خسانلا	نم	ةدايز	)(²²³
	.)2/660	:طيسولا	مجع+ا(	.ل0غو	ت0غ	اهعمجو	ضرأ	عير	وأ	راد	ءارك	نم	لخدلا	:ةلغ	)(²²⁴
.رظان	درفم	)(²²⁵
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.خسانلا	نم	ةدايز	)(²²⁶
.ةارب	ً:ايوغل	بسنGا	)(²²⁷


