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ىالعربية

 املقدمة
الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددست  مددب اددنات اسلياددنل الالم ىددمال ال مددب 

 آله الوحيه أجملال،
 أمن يلهلل.
 ايدن   مدب مدل ا د أ اح ا دنس المىا د وال لدهللالاالال ال دل  الل يد  ال دهللات فماس غ

الأل احد    مدب  أل ا ف ميهالان أمنت الجههلل الكيا  الذي يذلاله ف  ل   ذاك الاد ا،،
الودهلل امادن س امدك  أل ا ف  لهلل كد  لظةدي اكاياللهدن سلهدن أيدهلل أل اهدهللف ل د ل ملدال،

ال ل أهدت  حاناهت الالنممهت الألىنيهت،ااحهلل،  ل  الاح ا نس يم هللمنس  ائلي ل ل ائهن،
 اسحهللا، الا  م س يهت.

الددذي ل دد  يللناددي   ددنم  يددل ال،ظادد ، المددل يددال امددك الددهللالاالال هللاددالال ال ددن  ،
الوددهلل حددالد الددهللاالال م هللمددي  ددل  ،9191المىا دد ا الي ا،ددنل  الىددا  جددامس لاددن   ددنت 
) حمده  الهلل الجدنهلل الودهلل ودنت الدهللكاال  محمد حانال ال ن   الكنل اح ا ن  ا ن  إلاه ينليلدنل،

 يا جمددي الم هللمددي كنممددي  لددهللمن أ ددنهللا اح ا دده  ددنت ار( الالددهللكاال   يددهلل الدد  اا الددهلللام ،
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فكلس مانيلن  س من  لان  لمن فاهدن  ال مب وهلل  حىل اللم  اكالل اإلوين ، ت(،1009)
المد  هدذا الذاك ف دهلل كنلدس لدهللي مسحةدنس  مل ملمالمنس اهلل   مب ىلي  مت المح ا،

لاهدددن لادددن  الاددد ال يلادددنئت أ أ اهدددن لمدددس إلدددب الالاوددد  يودددمي، الهددد   مدددب مىدددرلي ا،ددد ا إ
مىدددرلي يلددد، هلل دددالي أ ىدددمهت الليددد  ودددمب ار  ماددده الىدددمت إلدددب يلددد  ال ينئددد  الل يادددي 
اىا ددههللالا  ددل آادد هت  مددب اددهلل  ددنم  يددل ال،ظادد  الأوددحنيه فدد  مالولددي ىددماس ييئدد  

 ملاللي.
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 حيبته وآثبره
ْ 
بل
َ
ي
ْ
 ل

(، مىا ددد ا ي ا،دددنل  اللدددهلل SirCharles.J.Lyallهدددال ا دددن لس جدددامس ل ا دددن    )
ت(، الاادد ال مددل كمي اددهللال، كددنل الاحددهللا  مددل كيددن  مددالةظ  اإلهللا ال المهلللاددي 9481 ددنت )

 الي ا،نلاي ف  الهلهلل، المل هلن يهللأ اهامنمه ينلمغي الل ياي الال ل  الل ي .
الهدددال مدددل أال  المدددالةظال المهامدددال ينلل يادددي،  مددد  فددد   ددد كي الهلدددهلل ال ددد واي، 

 .9414 – 9411 هللاهللال ف  الهلهلل، حاب أويح كيا  المالةظال الا مَّهلل ملنوا 
، الحمدد  9190 – 9414أمددن فدد  ي ا،نلاددن، ف ددهلل ا مددهلل ملوددين  مهمددن  فدد  أا للددهللا 

، الددذي (9)(Noldeke) لددالال اأىا دد اا فدد  ال،لدده امىددال  نمددن  كددنل وددهللا ن  للاللهلل دده
 الهللي غالاده (1)(Bevanكنل ا ال ه ف  الهلهلل،  لهلل  حساه اأىاجمنماي، الكذلك ياظنل)

(Coeje.m.j.de)(1) الكددنلالا اىددن هللالله فدد  أ منلدده اسهللياددي المددل أهددت آ ددن ه  اح اددا ،
الل   هللالاالال  ياهلل يل اسيد  ، ال دنم  يدل ال،ظاد ، ال مد ال يدل ومائدي، الل د  كادنا 
ددد    ددد   الملم دددنس  المظضدددمانس مددد  ممح دددنس الا جمدددنس ينلمغدددي األكما ادددي، الكدددذلك ل   

 (، ف  كمكان ينلهلهلل .9418 – 9419الىي  لماي ا ي )
اللدده يحددال، فدد  مجمددي الجملاددي الممكاددي ا ىدداالاي ملهددن  هجددنل ايددل  دد ا  ددنه 

ت(، الالالودددددددف فددددددد  ال دددددددل  9191ت(، الاىدددددددماي ىدددددددايالاي )9101الىدددددددم،نل ا مدددددددا )
ت(، الوسس 9198ت(، الال ل  الجنهم  م ج  لمملمالمنس الان اااي )9191الجنهم )

ت(، ال دددددل  ادددددري،  ددددد ا  ال دددددن   9198)ال دددددل  الجدددددنهم  يدددددنسهللا الاهدددددالهللي الالادددددال اال
 ت(.9194الولمالك)

ت(،  ددل  مدد  9110اددالف  الىددا  ا ددن لس جددامس ل ا ددن    فدد  اسال  مددل أامددال  )
النه  ىاي الىديلال  نمدن ، فد  مهللالدي فاود  آيدنهلل المل الفدي فد  ينكىدانل، الودهلل ىدماس 

)حدددهللائا يلدددهلل ذلدددك الحدددهلل، ينىدددمه ) ل ا دددن    يدددال  (، ا ددد اظن  لددده، هلل ف دددل  فددد  مكدددنل اىدددمب 
 .(8)الجلنل(، الوي ه من  ا  ا ا  إلب الاالت
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 ليبل وبئر معىنة
 النال  لان  ف  م هللمي هللاالال  نم  يل ال،ظا  حهلل ال مهمال ف  حانال ال ن   

ا ددا اكه فدد  م ادد  أ يلددال أال ىدديلال وددحنيان  فدد  الولددي ىددماس يددد )يئدد   األول:
 .(1) ملاللي(

المدن  (6)الىمت(م  أ يهلل يدل وداسوهللالمه  مب اللي  محمهلل)ومب ار  ماه الثاني: 
المحناللاهمددن الغدهلل  ينللي )ودمب ار  مادده الىدمت(الهلل نل الليدد   جد د يالهمدن مددل حدالا ،

 .(1) ماهمن
ف ددددهلل أاددددذ لاددددن  ال الااددددنس الادددد  أ امددددهلل  ماهددددن مددددل أهدددد   أمددددن الحنهلل ددددي اساللددددب،

، الون لهددن مدد  الم ،ال ددنس ال ددل اي الادد  احددهلل س  ددل اىا ددهنهلل الوددحنيي فدد  (4)الىددا 
الكلدددددددا يدددددددل منلدددددددك  المدددددددل أهمهدددددددن م ،ال دددددددنس لحىدددددددنل ايدددددددل  نيدددددددس، لالولدددددددي،امدددددددك ا

اسلون اال) ضدد  ار  لهمددن(،الف  حهللا دده  ددل ال الااددنس وددن   الوددهلل أ ددن  هددذا الايدد  
ك ا ا  مل ال دك  لدهلل مدل هلل ىداله ع الاللد  يدذلك المىا د وال ع فدرال  مدن اسحدة  ماده 

، أ ىدد  فدد  وددظ  الأل هددذا اليلدد ألدده ال هلل فدد  الوددف المغددن ي اللدداس الالفددالهلل الىددمماي،
يلهلل ال ضنل اس ه  الح ت، ذي ال لهللال، الذي الحجي، الالمح ت مين  ال، الهذا اهلل   مدب 
ألدده يلدد، ح يدد ، فمددال كددنل الفددهللا  لمددهلل الال إلددب اإلىددست لددت اكددل احاددنال إلددب  ددهللهلل كيادد  

 .(1)الهلنك  الااي أا د لت اال   للنم  يل ال،ظا  م،م ن   أ يلال أال ىيلال  جس ،
يدرل أيدن يد ال  دت  دنم  يدل ال،ظاد  ودهللت  مدب اللي )ودمب الذك  أله كدنل ا دك 

،حاد، ودن  الاسودي ال دال  (90)ار  ماه الىمت(سله كنل م اضن  الأ ى  مل الدالا  لده
ف  المىرلي ي ماهن  أل يل، يئد  ملاللدي ايدهللال ألده يلد، ح يد  أ ىدمه محمهلل)ودمب ار 

اللت  سا د، ماه الىمت(لمىن هللال أحهلل ي،الل يل  ىمات ف  و ا ه م  يل  الي،الل ا
 .(99)اكل هذا الالفهلل لل   اإلىست  لهلل يل   نم 
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الودهلل  أوال   إل الهلل اىي الاد  ودهللمهن الىدا  لادن  لهدذه الحنهلل دي هلل اىدي ا اد  ال مدا،
الذلددك لىددييال  الأ ددالهلل إلددب ال الااددنس مددل جهللاددهلل، ح وددس أل أوددف  لددهللهن الوظددي مارمدد ،

 هنمال.
ي م د  حنهلل دي يئدد    إجدسل ال دك  دل ألةدن  المىا د وال فدد  حنهلل دي مهمداألول

امدددك الحنهلل دددي الاددد  أ ددد س فددد  لظدددس اللي )ودددمب ار  ماددده الىدددمت(حاب جلماددده  ملاللدددي،
 اهلل ال  مب ال ينئ  الل ياي  ه ا  كنمس .

  ا ددداي أل ااددددر   المىدددممالل فدددد  ال ددددكالك الاإلىدددالانجنس الادددد  وددددهللمهن الثاااااني
ب امدك المىا  والل انوي أل لان  أا،ر ف  ااد ات ا ادي الاد  لهدس  دل ال لدالس  مد

الاساددد د الاددد  أ اي هدددن لادددن   ىدددنلي مدددل  دددههللال المىدددممال إلدددب إادددالالهت فددد   ال ينئددد ،
الايلدده الددهللكاال  حىددال لوددن  فاالهمدده إأ ألَّ الددهللكاال  محمددالهلل الجددنهلل  الالددهللكاال   الددهلللان،

 يدددهلل الددد  اا الدددهلللام  ودددهلل ليهدددن  مدددب ذلدددك  لدددهلل اح ا همدددن لدددهللاالال ال دددن    دددنم  يدددل 
 .(91)ال،ظا 

    وحاح اليان ي  ل ألس  ضد  ار  لده ون  )يلد،  جنل ف  فاح الين ي
اللي  ومب ار  ماه الىمت ىيلال  جس  يحنجي ا ن  لهت ال  ال فل   لهت حا دنل مدل 

 الار مدن إادنكت أ هلللدن، ف ن  ال دالت  يل  ىمات     الذكالال  لهلل يئ  ا ن  لهن يئ  ملاللي،
فهلل ن الليد  ودمب  ف امالهت، إلمن لحل مجان الل ف  حنجي لملي  ومب ار  ماه الىمت 

 .(91)ار  ماه الىمت  ماهت  ه ا  ف  وسال الغهللاال الذلك يهللل ال لالس المن كلن ل لس(
الأال هلل اليادن ي حدهللا ن  آاد   دل ألددس  ضد  ار  لده)أل   دس  الذكدالال ال ودداي 
اليل  لحادنل أىدامهللالا  ىدال  ار ودمب ار  ماده الىدمت  مدب  دهللال فرمدهللهت يىديلال مدل 

اهت ال د ال فد   مدنلهت كدنلالا احا،يدالل ينللهدن  الاودمالل ينلماد  حادب اسلون  كلن لىدم
كددنلالا ييئدد  ملاللددي ف امددالهت الغددهلل الا يهددت فيمدد  الليدد  وددمب ار  مادده الىددمت ف لددس  دده ا  
اددهلل ال فدد  الوددديح  مددب أحادددنل مددل أحادددنل اللدد ا  مدددب   دد  الذكدددالال ال ودداي اليلددد  
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ا  لن ألدن ل الدن  يلدن ف ضد   لدن لحانل( ون  ألس  ف  ألن فاهت و آلن   ت إل ذلك  ف  يمغال 
 .(98)الأ ضنلن

الفدد  يددنا الجهددنهلل لمياددن ي  ددل ألددس وددن  أل الليدد  وددمب ار  مادده الىددمت أاددنه 
  دد  الذكددالال ال ودداي اليلددال لحاددنل ف  مددالا ألهددت أىددممالا الاىددامهللاله  مددب وددالمهت فرمددهللهت 
الليددد  ودددمب ار  ماددده الىدددمت يىددديلال مدددل اسلودددن  ودددن  ألدددس  كلدددن لىدددماهت ال ددد ال 

الل ينللهدددن  الاودددمالل ينلماددد  فدددنل،م الا يهدددت حادددب يمغدددالا يئددد  ملاللدددي غدددهلل الا يهدددت اح،يددد
 .(91)الوامالهت ف لس  ه ا  اهلل ال  مب     الذكالال اليل  لحانل

إل هددددذه اسحنهللادددد، اؤكددددهلل أل الليدددد  وددددمب ار  مادددده الىددددمت يلدددد، جمن ددددي مددددل 
ل أوحنيه ف  حنجي له الهذه الحنجي اظىد هن حدهللا، ألدس الما هللت)ألده أادنه   د  الذكدالا

ال واي اليلال لحانل ف  مالا ألهت أىممالا الاىامهللالا  مب والمهت فرمدهللهت الليد  ودمب ار 
 ماه الىمت يىيلال مل اسلون ( الجنل ف  حهللا، آاد   دل ألدس  ضد  ار  لده أل 
 ىدال  ار وددمب ار  ماده الىددمت يلد، لنىددن  ا دن  لهددت ال د ال  إلددب لدنس مددل الم دد كال 

 .(96)اليالهت اليال  ىال  ار  ههلل
لمددن هددال يلدد، هلل ددالي الا ددههلل لدده مددن الهدد ذا اددهلل   مددب أل اليلدد، لددت اكددل لم اددن  الاد

 مدب  ىدال   91جنل  لهلل ايل ك ا  ودن   ودهللت أيدال يد ال منلدك يدل جلظد  مس دا اسىدلي
ار ومب ار  ماه الىمت ينلمهللالي فل    ماه اإلىست الهلل نه إلاده فمدت اىدمت اللدت ايلدهلل 

ب أه  لجهلل فدهلل الهت إلدب أمد ك  جدالس الون   ان محمهلل لال يل س  جنأ  مل أوحنيك إل
ف ددن  أيددال  ف ددن  وددمب ار  مادده الىددمت إلدد  أا ددب  مدداهت أهدد  لجددهلل، أل اىدداجايالا لددك،

ي ال  ألن لهت جن  فيل،  ىال  ار ومب ار  ماده الىدمت الملدذ  يدل  مد  فد  أ يلدال 
الحدد ات يددل ممحددنل   جددس  مددل أوددحنيه مددل ااددن  المىددممال فدداهت الحددن ، يددل الوددمي،

ىمنل  مل الوحنيي  ض  ار  لهت ىن الا حادب ل لدالا يئد  ملاللدي، فيلد، حد ات الذك  أ
يل ممحنل يكانا  ىال  ار إلب  نم  يل ال،ظا  فممن أانه لت الة  فد  الكادنا حادب 
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فدريالا أل اجايدالا إلدب مدن هلل دنهت   ت اىاو خ  ماهت يل   نم ،  هللا  مب ال ج  ف امه،
فنىاود خ  مداهت وينئد  مدل يلد     دهللا  الجدالا ا ، الونلالا  لل لاظ  أيدن يد ال الودهلل   دهلل لهدت

ىددمات ع  ودداي ال  ددس  الذكددالال الال ددن ال ع فرجددنيالا إلددب ذلددك فا جددالا حاددب غ ددالا ال ددالت 
 .(94)فرحن،الا يهت ف   حنلهت فممن  أالهت أاذالا أىانفهت  ت ونامالا حاب وامالا  ل آا هت
 ددا الكددذلك مددن جددنل فدد  اددر ا  اإلىددست)أل  ددنم  يددل منلددك الددذي اددهلل ب يمس

اسىددلي وددهللت إلددب  ىددال  ار وددمب ار  مادده الىددمت الهددال م دد ك فلدد    مادده اإلىددست 
الأهددهللد إلدب  ىددال  ار ودمب ار  ماده الىددمت ههللادي ف ددن   إلد  أ أويدد   فدريب أل اىدمت،
فىدم   فيل،  ه،ن ، ف ن   ايل، مل  من  ئس مل  ىمك فرلن لهت جن ، ههللاي م  ك،

فنىدالظ  يلد  ىدمات فلظد الا  م  فدريالا أل ا،الداله،يهت  نم  يل ال،ظا  فنىدالظ  يلد   دن
 .(91)مله ف امالهت ييئ  ملاللي

.الأ مددنل  (10) الكدذلك مدن جددنل  لدهلل ايدل ه ددنت)فنيل هت لادهلل الا اللدنس إلددب أمد ك(
أل ا ى  اللي  ومب ار  ماه الىمت الفهللا  يهذا الحجت إلب أهد  لجدهلل الالىديا فد  ذلدك 

الفدد  م دد  هددذا احاددنال الددهلل الال إلددب  ددهللهلل  حددهللال،ألهددت كددنلالا وينئدد  ماظ وددي اللاىددالا مهللالددي الا
 ددت لددال ألددن ىددمملن يمددل ا ددال  ألهددت الفددهلل ح يدد  هدد  مددل المل ددال  أل الدد   جددا   كيادد .

اللدال كدنل يل دن  ح يادن   ذاها لظاح يسهلل م   لجدهلل الفداهت أ دهلل الم نامدي يهدذا اللدهللهلل ال ماد ،
 الأان  كنل ذلك ال ج . ه  مل المل ال  أل ايل ه يجالا   ج ؟

هدد  اوددهللا أل ا ىدد  الليدد  محمددهلل  ر  مددل اهلل ددب ألدده الفددهلل ح يدد  الللددن أل لىدد
فدذذا ودن  ونئد    ومب ار  ماه الىمت جا ن  كدنمس  كمهدت مدل ال د ال فدرال إذل الظ ىدنل؟

 إل ال نهللال الم هال ال لت اىممالا يلهلل الكنل هذا ف  أال  اإلىست فهذا أم  اي،مه اسهلللي،
 جن  أ هللال ا ههلل لهت مل كي يدهلل  فيل، يئ  ملاللي كمهت مل اسلون  الف  اسلون  

 هلل  مددب ذلددك  المدن ايلهددن مددل الملددن ك أم ددن  ىددلهلل يددل ملددنذ الىددلهلل يددل  يددنهللال الآادد ال،
المدن ذكد ه لادن  مدل أل اسحنهللاد، جدنلس  لمنذا لدت اكدل لهدذا اليلد، مدل ونئدهلل  ىدك ي؟
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ألهت ذك الهن ف  ينا الغ الاس لمن آلس إلاه الحنهلل ي الهذا أم   ف  ينا الغ الاس ل ال  
 .(19)ااظب  مب أه  اللمت أ

 يدددنا اىدددماي ال ددد ل يمدددن ادددؤال  إلاددده، ودددن  الدددنلب)إل  (11)جدددنل  لدددهلل الياضدددنالي
 أ ال  أ و  ام ا(، أي  لين ، الىمنه ام ا ين اين  من اؤال  إلاه ال  ل.
 "يمللددب (11)الكددذلك مددن جددنل فدد  واللدده النلب )الي دد اله يغددست  مددات( وددن  ال،يدد ي

  نلت إذا كي "
أين ي ال مس دا اسىدلي لدت اد  الليد  ودمب ار  ماده الىدمت  الأمن اهلل نل لان  أل

لمن أ ى  مل الالا  له فهال وال  ين،  مل الجاله   الاد
اسال   أل اسهلللدي اؤكددهلل ألده احددهلل، مد  الليدد  ودمب ار  مادده الىدمت ال،مددا ملدده 

 .(18)الفهللا  لمهلل الال إلب هللاله الأله لت اىمت اللت ايلهلل
ت اجد ؤ  ىدالله أل اجاد  الددهلل نال ال دنل   أل أيدن يد ال لدال أ ىدد  مدل الدالا  لده لدد

 الهال المت أل ونحيه لت الالا اإلىست.
ال نل،  أل الم ،ال نس ال ل اي اؤكهلل أل  نم  يل ال،ظا  وهلل ل    ههلل  مده 

 (11) أي  ي ال ف  حنهلل ي يئ  ملؤلي احهللاهللا ، ا ال  حىنل يل  نيس  ض  ار  له 
 َوَأْنتُاْم ِمْن َذَواِئِب َأْىِل َنْجِد     َبِني ُأمِّ اْلَبِنيَن َأَلااْم َيُرْعُكْم          

 َتَيكُُّم َعاِمااٍر ِبَأِبي َباَراٍء            ِلَيْخِفَرُه َوَماا َخاَطُأ َكاَعْمدِ 
 أال َمْن ُمبِمٌغ عّناي َرِبيعاًا            فماا أحدثَت في الحدثاِن بعدي

 حكُم بُن سعادِ  أبوَك أبو الفعااِل، أبو براٍء           وخالَك ماجدٌ 
  (16)الا ال  كلا يل منلك

 لقد طارت شعاعًا كل وجٍو              خفاارة ما أجاااار أباو باراء
 فمثال مسياب وابني أبيو              بجناااب الرَّدِه من كنفي سواء
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 بني أم البنين أماا سمعتاام                دعاء المستغيث مع السمااااء
 الاسنااء فال بالفعل فزت وال   قادمًا              ات أعامر عامر السوء

 إلى السوءات تاجاري باالعاراء            أأخفرت النبي وكنت قادمًا 
اللال كنل أيال ي ال لت ا  اللي  ومب ار  ماه الىمت اللت الد،  هدهللا  لهدذا اليلد، 

مب ار  مادده اللددذك ه الليدد  ودد لكددنل مددل اساللددب أل اادداللب ال اددنهللال يلظىدده اللدداس  ددنم ،
الىمت ف  هلل نئه كمن هلل دن  مدب لدنس الللدلهت، انودي ألده مكد،  ده ا  ادهلل ال  مدب امدك 

ا دال  أيدال ه اد ال  ضد  ار  لده أل  ىدال  ار ودمب  ال ينئ  مادر  ا  يمدن فلمداله ينلدهلل نال،
ار  ماه الىمت كنل إذا أ اهلل أل اهلل ال  مب أحدهلل أال ادهلل ال سحدهلل ولدس يلدهلل ال كدالا ف يمدن 

  ار لمدل حمدهلل  يلدن اللدك الحمدهلل  المهدت الدت الاللادهلل ايدل الاللادهلل الىدممي إذا ودن  ىدم ون ،
المهت ا هللهلل ال،راك  مب مض  الاجلمهن ىدلال كىدل   يل ه نت ال ان  يل أي   يالي،

 .(11)االىف، اجه  يذلك
الكنل ا ال  ف  يلد  ودسال الظجد )المهت اللدل فسلدن  الفسلن(سحادنل مدل اللد ا 

ودهلل ودح أل  ودن  اليغدالي  س لدك مدل اسمد   د ل(،حاب أل   ار ىيحنله الالدنلب )لا
 الي  اللي  ومب ار  ماه الىدمت ألده ولدس يلدهلل الولدي يئد  ملاللدي فد  جماد  الودمالاس،

 ل  ك مي  دل ايدل  يدنس ودن   ولدس  ىدال  ار ودمب ار  ماده الىدمت  ده ا  ماانيلدن  
م  ف  الةه  الاللو  الالمغ ا الالل نل الوسال الويح ف  هللي  ك  وسال إذا ون  ى

دددمات،  مدددب   ددد  الذكدددالال  ار لمدددل حمدددهلل مدددل  كلاددده اسااددد ال ادددهلل ال  مدددب أحادددنل مدددل ى 
 .حاب ل   والله النلب  )لاس لك مل اسم    ل(.(14)ال واي الاؤمل مل امظه(

أله ومب ار  ماه الىمت للل لنىن  أال وينئ  ملهدن  ون  أيال حانل ف  هذه ا اي 
اددي ال لددالس  مددب   دد  الذكددالال وددن  الكالفاددالل لىدداس هددذه ا    دد  الذكددالال ال ودداي،

 .(11)ال واي الغا هت مل الم  كال
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الاسوي ال ال  ف  هذه المىرلي أل لادن  لدت اؤود  لمدن اهلل دب مدل لادنئت حدال  
المىرلي م   هذه أ ا،ما  ماهن حكدت هللالل ال جدالا  يل ي يئ  ملاللي مل أه  الحهللا،،

فهدت ا دا ،الل  إلاهت الللمه ع أي لان  ع جه  أل أه  الحهللا، أال ا مل أه  الىدا ،
ف  ويدال  الحدهللا،  د ال،ن   مدب  كدس أهد  الىدا  الدذال اىدالوالل الكدست كادف الود  

الاللااجي  لهلل الجم  يال اسهلللي أل هذا اليل، هال يل، هلل الي أ ىمه اللي   مه  إلاهت،
الوسال الالىست يلهلل ال ضنل اس ه  الح ت ىدلي  دس، لمهجد ال، الأل  دنم  يدل ال،ظاد   

مدب الغدهلل  يهددت، المدن كدنل فد  حىددينلهت أل اسمد  ىداؤال  إلددب هدال الدذي أل دا ال ينئدد   
  ض  ار  لهت. مل كي اؤهللي إلب اىا هنهللهت جمالن ،
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 اهلىامش:
                                                      

الا  ا،م دس اىدمه  مدب أحدهلل  –( اللهلل ف  هنميال هللال  9110 – 9416لاللهلل ه )  (9)
الالظن ىدداي، الالا كاددي  مددب ااظنلددهلل، فدد  جددالالجال   ددالا  هن، المددت المغددنس الىددنماي،

(، الاىددددداكم  هلل اىددددداه فددددد  لايددددد ات، الفاالدددددن، 9416(، اللدددددن  الدددددهللكاال اه ) 9411)
ددا ل  اىددانذا  لمغددنس الىددنماي، الالاددن ا  اإلىددسم  فدد  جددالالجال  اللاددهللل، اليدد لال،   

(، آ ددن ه  أودد  الا كاددا ىددال  ال دد آل ، فدد  ىدديا  فهددت ال ددل  الجددنهم  9469)
 . 111   1الة   المىا  والل للجاا الل ا    ( 9468)

( ام دب اللمددت فدد  لدال ال، الهلل س  مددب لاللهللكدده  9111 – 9411ياظدنل، أل،ددالل  ) (1)
فدد  ىا اىدديال ال، الأحدد   الم ايددي اساللددب فدد  هلل اىددي المغددنس الىددنماي، مددل آ ددن ه  
ل ددنئ  ج ادد  الالظدد  هللا فدد   ددس، مجمددهللاس، الفهددن س المظضددمانس الادد  ل ددد هن 

 ،  . 11  1الة  المىا  واللل ا ن   
( اللدددهلل فددد  هللال ل، ااددد ال مدددل جنملدددي لادددهللل يم دددا  9101 – 9416( هللي االاددده، )1)

هللكاددال  فدد  اسهللا الالظمىددظي، ل دد  غ اددا الحددهللا، سيدد   ياددهلل ال نىددت يددل ىددست، 
الهددال أوددهللت ما،ال،ددنس اللدد ا فدد  أال يددن مددن  ددهللا ال دد آل الأال اا اليدد هللد، الوددهلل ذكدد  

 ددا ،ي ددنس ال ددل ال أيددل واايددي الالوددالاا الل ا دد  فدد  كاددنا المىا دد والل ألدده ح
 . 191   1هال ال ل  الال ل ال، الة   المىا  والل 

 . 194، المالىال ي المىا  وال لليهلل ال حمل يهللالي  64  1( الة  المىا  والل 8)
 . 11( هللاالال  نم  يل ال،ظا  اح اا المىا  ا الي ا،نل  ا ن لس جامس لان  1)
واماه ون  ي إ   هلل الال اللي  ومب ار  ماده  ( أ يهلل يل واس يل جلظ  يل كسا،6)

 الىمت  ماه، الة   غالام  اسىمنل الميهمي سي  ال نىت امف ايل  يهلل الممك.
 . 81( هللاالال  نم  يل ال،ظا  اح اا لان  1)
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( الةددددد   هللادددددالال  دددددنم  يدددددل ال،ظاددددد  اح ادددددا الدددددهللكاال  محمدددددالهلل الجدددددنهلل  الالدددددهللكاال  4)
 .16 – 11 يهللال  اا الهلللام   

  هللادددددالال  دددددنم  يدددددل ال،ظاددددد  اح ادددددا الدددددهللكاال  محمدددددالهلل الجدددددنهلل  الالدددددهللكاال  الةددددد  (1)
 .14 يهللال  اا الهلللام   

 .89الموهلل  لظىه   (90)
 .81الموهلل  لظىه   (99)
، 14هدددددددددددنم  11الجدددددددددددنهلل  الالدددددددددددهلللام     ( هللادددددددددددالال  دددددددددددنم  يدددددددددددل ال،ظاددددددددددد ،91)

 .69هنم 14ال 
 .849  1فاح الين ي أيل حج  اللى سل   (91)
 .841د  849  1( الموهلل  لظىه 98)
 .191  6( فاح الين ي 91)
 .841  1الموهلل  لظىه (96)
هددال  ددنم  يددل منلددك يددل جلظدد  يددل كددسا اللددنم ي، فددن س ودداس الأحددهلل أي،ددن   (91)

الجنهماددي الاددن   ددنم  يددل ال،ظادد  ل ددا يمس ددا اسىددلي ل ددال  أالس يددل حجدد   
  والعب أطراف األسنة عامر     فراح لو حظ الكتيبة أجمع

 .111  1 الة   اس ست لم  كم 
 .11  8( اليهللااي الاللهناي أيل ك ا 94)
 .911  9( الة  ار ا  اإلىست لمذهي  91)
 .990  1( الىا ال الليالاي 10)
 .948  1( الة   اظىا  ال،ي ي19)
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،الةدد   اليحدد  المحددا، سيدد  841 9( ألددالا  الال ادد  الأىدد ا  الارالادد  لمياضددنالي 11)
 .111  6 حانل

 .11  1ة  اظىا  ال  ،ي  ، ال 861  99( اظىا  ال،ي ي  11)
 .11  8( اليهللااي الاللهناي 18)
 .918( هللاالال حىنل يل  نيس 11)
 .14( هللاالال كلا يل منلك16)
 . 118  9، ىلل ايل منجي  109  1( الة   وحاح ايل حينل 11)
، ىدلل أيد  149  1، الةد  الىدلل الكيد د لمياه د 181  1(     الىلي لميغدالي14)

 .189 9 هللاالهلل
 .1 114،( اليح  المحا11)
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 فهرس املصبدر واملراجع
 ، ، ت .9111، هللا  اللمت لممساال، يا الس 8اس ست، اا  الهللال ال  كم 
 ، ،1ألدددددالا  الال اددددد  الأىددددد ا  الارالاددددد  لمياضدددددنالي، هللا  الكادددددا اللممادددددي، ياددددد الس ،

 ت.1006
  اليح  المحا،، محمهلل يل االىدف ال دها  يدري  حادنل، يللنادي ال دا    فدنل الل  دن

 ت .9111 -هد 9891حى اللي، م اجلي وهللو  محمهلل جما ، هللا  الظك ، يا الس 
  اليهللااي الاللهناي،  مدنهلل الدهللال أيد  الظدهللال إىدمن ا  يدل ك اد  ال   د  الهللم د  ، ادح

 ت .1001أحمهلل  يهلل الالهنا فااح، هللا  الحهللا،، ال نه ال 
 دنهلل  ان ا  اإلىست، أيال  يهلل ار  مس الهللال محمدهلل الدذهي ، ادح مود،ظب  يدهلل ال 

 ت . 1001-هد 9816، هللا  الكاا اللمماي، يا الس 9 ،ن، ،
   اظىا  ال،ي ي المىمب جنم  اليانل ف  ارالا  ال  آل، أيدال جلظد  محمدهلل يدل ج اد

 ت .1001 -هد 9816، هللا  الكاا اللمماي، يا الس 8ال،ي ي، ،
  اظىددا  ال  ،يدد ، سيدد   يددهللار محمددهلل يددل أحمددهلل اسلوددن ي ال  ،يدد ، هللا  الكاددا

 ت.1008، 1ي، يا الس، ،اللمما
  ، هللاددالال حىددنل يددل  نيددس، اددح ىدداهلل حلظدد  حىددلال، م اجلددي حىددل كنمدد  الوددا ف

 .9118الهائي المو اي اللنمي لمكانا، ال نه ال 
   هللادددالال  دددنم  يدددل ال،ظاددد ، ادددح ا دددن لس جدددامس لادددن ، م،يلدددي هللا  ىيناىددد اليكم

 . 9191اللاهللا، إلكما ا 
 الجدنهلل ، ال هلل.  يدهلل الد  اا اماظدي هللاالال  نم  يدل ال،ظاد ، ادح هلل. محمدالهلل  يدهلل ار 

 ت .1009الهلللام ، هللا  ال ؤالل ال  نفاي اللنمي، يغهللاهلل 
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 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                     

 ، ، مكايدي اللهضدي 9هللاالال كلا يل منلدك اسلودن ي، جمد  ىدنم  مكد  اللدنل ،
 ت.9166يغهللاهلل 

  ، ىلل ايل منجي سيد   يدهللار محمدهلل يدل ا ادهلل ال  الالد ، ادح محمدهلل فدؤاهلل  يدهللالينو
 هللا  الظك ، يا الس.

 ل أي  هللاالهلل، سيد  هللاالهلل ىدمامنل يدل اس دل، الىجىدانل ، هللا  الكادنا الل يد ، ىل
 يا الس.

 ،مجمددس هللائدد ال 9سيدد  يكدد  أحمددهلل يددل حىددال يددل  مدد  الياه دد ، ، الىددلل الكيدد د ،
 هد.9188الملن ف، حاهلل  آينهلل، 

   ىدددا ال ايدددل ه دددنت، أيدددال محمدددهلل  يدددهلل الممدددك يدددل ه دددنت، ادددح محمدددهلل فهمددد  الىددد جنل
 ت . 1001الاالفا اي، ال نه ال الاا ي ىلاهلل، المكايي 

 ، ،،1 دددد   الىددددلي لسمددددنت الحىددددال يددددل مىددددلالهلل اليغددددالي، اددددح  ددددلاا اس لددددنؤال ،
 .9141المكاا اإلىسم ، هللم ا 

  ودددحاح ايدددل حيدددنل يا اادددا ايدددل يميدددنل سيددد  حدددنات محمدددهلل يدددل حيدددنل، ادددح  دددلاا
 .9111، مؤىىي ال ىنلي، يا الس 1اس لنؤال،، ،

 ماالل اسحنهللا، المىلهللال، سي  ال نىدت امدف غالام  اسىمنل الميهمي الالاولي ف  
 هد .9801،  نلت الكاا يا الس 9يل  يهللالممك، اح   الهللال  م  الىاهلل، ،

  فدداح اليددن ي فدد   دد   وددحاح الياددن ي، أحمددهلل يددل  مدد  يددل حجدد  اللىدد سل ، اددح
 ت.1000، هللا  الظاحنل، هللم ا 1 يهلل الل ا  يل ين ، ،

 ، ،  ت .9140لن ف، ال نه ال ، هللا  الم8المىا  والل، لجاا الل ا 
 ، ،هللا  اللمددت لممساددال، يادد الس 1مالىددال ي المىا دد وال، هلل.  يددهلل الدد حمل يددهللالي ،

 ت .9111


