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 يبرعلا دقتلا خيرات

 ةياهن ىتح ةيلهاخلا نم

 ثلاثلا نرقلا

 ا

 فيلأت

 مولس دواد روتكدلا

 بادآلا ةيلك

 1954 - دادغب

 ادادقي  ناميالا ةعبطم يف تعبط



 163+ جحا



 م
 مالسالا لبق يبدالا دقنلا

 ب دقنلا ةأهن

 نييلهاجلاو نانويلا لهأ دنع دقنلا خيرات يف

 نطاومو اهنم ديجلا را-هظاو اهميوقتو

 .ءاوسلا ىلع رثنلا وا رعشلا نم بيدالا جاتناب متبي نذا دقنااف لشفلاو فعضلا

 .نامورلاو نانويلا مهنمو ىلروط ن
 مهراثآ اومجرتو نيينانويلا قطن و ةفسافب برعلا

 راثآلا ةسارد نف وه دقنلا

 رز, برعلا تغبس ماوقا دقنلا جلاع دقو

 مهب اورئأتو هباسطخلاو رعشلا يف وطم

 دقنلا ىلا يلي ام يف ضرعن فوسو ينأب ايف
 دك اومجرت اك نيبابلا نيذه يف

 1 ضرعن فوسو اذه
 هتأشنو ينانويلا

 : ينانويلا دقنلا
 زجوم لكشب

 !الايف هيدقنةظحالملوا روهظىملا دقنلا وخرؤم رب
 هذه نكت ملو داليملا لبق عيباسلا نرقلاو رشع يداها نرةلا نيب شاع يذلا

 ضعب اهربتعا دقق. كلذ عمو اهتاذل ةدوصقم وا ةدمعتم ةيدقنلا ةظحالملا

 لصو ىتح روطتو امن يذلا يندالا دقنلا + ناسنالا لطنم دقتلا يخرؤم

 م هيلا لصو ام ىلا
 وا



 سوتساسيه اهعنص بهذ نم عرد فصو نعاضرع سوريمو» ملكت دقن
 ةروص ممرو اجذاس ايفير ارظنم ةنيمثلا عردلاىلع عناصلا روصو ليخآ لطبلل
 رظنملا سوريموه فصوو هلقح يف لمعي حالف

 نم عنص هنا ولو اثورحم لقحلا ودب دهشملا فلخخ لظا دق لقحلا ناك»

 ن يي « 11)نفلا ةزجعم يه هذهو بهذ
 اماظم ودبي لقحلا لمجي نا ىلع رداقلنانفلا نا سوريموه ةظحالم ىنعمو

 انفلاف بهذ نم عرد ىلع لمعي هنا ولو
 . بهذلا نم مظعا وه ام بهذلا ىلع عضي ناو

 هرطاخيف لوجيب امع ربعينا ردقي نذا نا

 0 ا

 . لثما ملاع يف

 (1)سوريموه ىريفهتفيظوو يتفلاق احلا صوصخب ىرخأت اظحال كانهو
 )هب لمجيام رعاشلا بهتةنآلا ناو

 1 ناكم يف

 ,«ءانغلل مث دن نانفلا حور ناو

 ٠ (؟)ةولمللا يئاغالاو ... رشلاو ريخلا هنطعا رعاشلا بحت يتلا ةملآلا نا «

 يميلعتلا رعاشلا بجاو نع ىنعم يا صوصنلا هذه نم مهفن نا نكمي الو .

 يبدالادقنلا جضن دقو م . ق سماخلا ن
 نرقلا يف عمتجملاف يناثويلا عمتجملا يف ىرخالا  ةيعامتجالا رهاوظلا جوضن عع
 با.ش ىلا ىلوا ةلوفط نم رول امن دق عمتجم هنأكو ودابي م ق سماخلا
 ةيطا رقميدلا هغلبت دح ىصقا ىلا هروطت ىهننا دق يسايسلا ماظنلاف ةخوخيشف
 نم ددع ىهنناو ةاغطلاو كولملا بهذو ةرمدملا ةمخضلا بورا تهتناو



 ثالافتحالا ثدلو : تمنو تأدن نا دعب ةيطارقمدلاو ةيطارقتسرالا مظنلا
 ةرهاظك ةيحرسملا ترهظو دقعملا ينفلا اهلكش ىلا طيسبلا اهلكش نم

 فاتخم تأشنو سرفلا عم بورحلا تهتنا دلا تالافتحالا ر
 ايصخش تزرو ةفسلفلا ترهظو

 ةيناثويلا ةفسلفلا
 سسؤم ( م44 -478) طا

5 

 نيملعتملل ايبد' اراسنم لثمت تلاز ال دوبزهو سوريمره راعشا تناكو
 اذه يف عاشو ءا

 » نافوناسكا راشا ذقف ةصاخلاو

 الا ب .شو

 نوفانخيال صو ريموه مهركذ نب
 كانايو نهز لا ريغت نع ةمهملا هتدعاق سطياقريه عضوو ؛ رشبلا نع ًاريإك

 ملي بواسالاو ةغالرلا يف رضاحي سوراكت ورب ناكو نبترم رهنلا لزنتال

 (؛)اهنيبستو ةفرعملا يف نورخآ رضاحيو عا

 ةينانويلا ةا -هلملا بتاك دنع ةرم لو' انحالم ترهظو

 نافوطسرا
 قاسأملا بانك دحا سوايخسآ ناسل نع ؛ ع-افضلا و اهمسا ةهكف ةيحرسم يف

 دقف ( م؟4+ و 47+ ) نيب هتايحرسم بنك يذلا نافوطسرا هبهيس

 اسهنع ريرعتلاو ةاسأملا يف ةيماسلا فطاوعلا تاذ تاعوضوملا راينخا بوجوب

 قارب قار بولساب

 نكمن دقف . اددج فيرط لكشب ءةيحرسسم ةركف نافوطسرا ضرعو
 نذاىلع لصحي نا ةينيدلا تالافتحالا هلاو ةرمخلا هلا ( سرخاب ) سريسإن
 ةرفس دعبو سديبروي يحرسملا بتاكلا عاجرتسال لفسالا ملاعلا لا ةلحرلا يي

 5 اهيف رخآلا ملاعلا ىلا

 ةديجلا ةاسأملانازيم لوح سوليخسآو
 سديبروي نيب كانه فينع لادج موقي ةفارطلا نم 1 ا ييصاا

 هذهوتيبدالا هماكحا اهتم لك
 .هيف شيعيناكيذلا هعمتجموا نافوطسرارظن ةهجو لثمت امنا عقاولا يئماكح الا



 ؟ يلاتلا لاوئسلا سوايخسا ناسل ىلع نافوطسرا عيشي
 4؟ اهب هيلع مديل اهب بلاطي نارعاشلل ع سسالا يا: ينربخا كوجراو

 : لاوؤسلا اذه ىلع بيجي نا ةيحرسملا لالخ لواميو

 ةيقارلا تاعوضوملا رعاشلا راتخي نا بلاط انركذ اك سوايخساف

 : ةجتنمو ةراتخم رعشلا ةغل نوكت ناو يقارلا بولسالاو ةيماسلا فطاوعلاو

 فقوم هاف ةأرملا ةيرحي بلاطو نيدلاو قالخالا ىلع درمت يذلا سديبروي اما

 ةيعقاو ةسغلب ائيدح اريبعت ربعت هنايحرسم تايصخش لعج دق وهف . رخآ
 . ةيبعش ربباعتو

 : لوقي هلعجي نيح نافوطسرا هنم رخسيو
 لغاشملاو ةيمويلا ةاسيحلا نم عببنت يتلا ءايشالا حرسملا ىلع عضا يناو

 ...٠ ةينآلا

 « (*)سانلا ةغل لمعتسن انوعد ٠ : ىرخأ ةرم هناسل نع لوقيو

 نا » : وه رعاشلا ىلع كلاب نافوطسرا لاؤس نع سديبروي بيجيو
 امم نسحا سانلا لعجي ناو ةمالا دعاسي ناو ايئاص هيأرو ايعقاو هبدا نوكي

 رعاشلا نم لك نا ىلع سوليخساو سديبروب قفتبو ه اسم ة.ةيرطب هيلع مه

 لثمي سوليخساف , فلتخم امهنم لك ةقيرط نا ولو ؛ ملعي ه نا ب4 نانفلاو

 نافوطسرا ملكتيو ثيدحلا زايتلا لثمي سديبروبو هتغلو هنف يف ظفاحملا رعاشلا

 : اهنم هتيحرسم لالعخ ةقرفتم تاعوضوم يف
 اهجلاع ةاكشم هذهو هفعض وا ءادتبالا ةرقو ةاسأملا يف ءادتبالا ةلأسم

 . عوضوملا يف مدقتن نيح ىرن فوس اك برعلا داقنلا
 رهاوظ نم ةرهاظك نفلل ةغلاب ةيمهأ ( م ..ق 4#! ) نوطالفا ربعيو

 . هيف شاع يذلا عمتجملا



 نكمي عبارلا نرقلا نم لوالا دقعلا يف هبتك يذلا « ثوبا ٠ ةبانكت يف

 : رعشلا نع نيتقيقح هنم صخلتسن نا

 « يداعلا مالكلا نع رعشلا ةعانص نأ

 . ةيملعلا قئاقحلا ملعت ىلع موقيال رب 4

 نع ملكتي يركفلا هجوضن ةرتف يف هبتك يذلا ةيروهمجلا باك ينو

 مدع قاخي هناب ةمهتاو « فطارعلا يوريو يذغي و ام هناب با رعشلا

 هبلطتتام سكع ريثيو هفاتلا حرملا ىلع ثعبيو بلقلا يف ماسقنالا ثدحيو تابثلا

 ام اذا مهنا لوقيو ةيروهمجلا يف ءارعشلا لبقي ال وهف اذلو ةيرضحلا لئاضفلا
 دب الف ناك اذاو ىرخا ندم ىلا مهلسرا مث مهسبلاو مهمركاف بابا اوقرط

 ىلا نوليمي نيذلا نيتمزتملا صاصقلاو ءارعشلا فيظوت ىلا اوعديف ءارعش نم

 . ةبروهمه ا دونج ةيبرتل ءباتك يف اهعضو يتلا هرماوا نوعبتيو ةليضفلا

 ىهو رضحتملا عيتجملا يف يلاشملا رعاشلا نع نيناوقلا بانك ىف مل
 ةيروهمجلا يف ملكتيو ةينطولا يناغالا الا مظنبالو اماع نيسمح هرمع نوكي نا

 ةهللالا حدم يف مظني ناو ايدهز نوكي نا وهو هيف بغرب يذلا بدالا نع

 : لوقيو لاجرلا ءاظع ديجمتو
 ءانغ رعشو مالم لكش ىلع لوخدلاب ةلوسعملا ديشانالل انحمس ام اذا

 ال عضخمت فوس انماكحا ناو . مالسلا يناسنالا لقعلاو نوناسقلا ىلع أرقاف

 مكن فوس ينلا يهو ملالاو

 .ءرعشلاو ةفسلفلا نيب موقي اميدق ءادع ناب رعشلا ةهلآر بخت انعد : لوقي مث
 بابسالا نم ببس يه هذه هتيرظنو ةينفلا « ةاكاغلا » نع كلذك ملكتيو

 2 نفلاو بدالاو رعشلا ىلع ةيساقلا هماكحا ردصي هتلعج يتلا

 امب «ربخت » راعشاو ثدح ام « فصت د راعشا ىلا كلذل رعشلا مسقيو
 -ا-



 قالخألا ىودع لشنت منال ىلوألا نم رطخا راعشألا هذهو يسآملاك ثدح

 رودينا ؛ ياحي » نا نكمي ال ةايحلا يف مهمرودب موقي يذلا لجرلا ناو
 ليثمتب اوموقي نا نبروجألا ءابرغلا ديبعلا ىلع نا نوطالفا ىري كلذا« رخآ
 وهف يتنفلا قلخلا تاجرد نم ةثلاثلا ةجردلا يف معقب لثمملانا ىريو تايحرسملا

 هعنص هسفن راجنلاو راجنلا همتصي يذلا شارفلا ةروص مسرت يذلا ماسرلاك
 روصي ال كلذل ماسرلاف لثملا ملاسع يف قلخ يذسلا ديحولا ( شارفلا ) نع
 سيل وهف كلذلو راجنلا اهعنصي يتلا « هتروص ١ روصي لسب لوالا شارفلا
 عسبيو لثمملا وا يواسأملا رعاشلا هلثمو « يكاحع وه لب عيئاصب الو قلاب ٠
 دوجولا نميماعلا هفقوم نمىلوالا ؛ةروصلا» و ةعيبطلا يف «لكشلا؛نم ءةقوم

 , (0)لثملا ملاع وا يتيقملا

 (م قالا7 588 وطسرا ررهظب ينسعتلا يناذسلا دقتلا اذه ىهتناو
 درجتبو لقتسملا ءارقتسالاو درجتلا ىلا ليمي يذلا يعوضوملا دقنلا دلوو
 نفلا روذج يف ثحيو ةاهلملاو ةاسأملا ةساردل  رعشلا 9 هسباتك يف وطسرا

 مالكلاب هباتك متعوةاهلملاو ةاسأملا تانوكمو صئاصخ نع
 فاوس دفقتنلا يف ة قو ةمهم ءارآ بانكلا اذه يف ثبو ةيرعشلا ةمحلملا نع

 : ةباطخلا باتكلو بانكلا اذه برعلا ةمجرت نع ملكتن نيح ال ضرع
 نيب رهظ ينانريلا ركفلا رثدناو نامورلا ىلا ةراضحلا تلفتنا نا دعبو

 مهداقنرهشا صو ميدقلا ينانويلا ثارتلاسيدقت ىلا نوليمي داقننامورلا بانك
 الو ( ءايشالا ةعيبط ) هباتك يف سوينكنولو « رعشلا نف  هباتك يف ساروه
 يف نامورلل يركفلا ريثأستلا مادعنال ينامورلا دقنلا نع مالكلل اسنب ةمجاح
 ينرعلا ركفلا



 : لهاجلا دقتلا

 نولجسي برعلا أدب يهذلا ينانويلا رصءلاىلع ثرم ماع فلا يلاوح دعبو
 + ةرئادلا دوهعلا نع روطتو امن يذلا يرعشلا نفلا ىلع ىلوالا مهتاظحالم
 ءاوس هتأشن بابسا تناك اهمو ىلوالا مالا دنع رعشلا ةأشن يف داقللا فلتخا

 وا لبالا قوسوا رابآلا نم ءاقستسالاك لمعلا تقو ءانغلا هيعاود نم تناك |

 دئاصق فيلأت وا ودعلا دصرل ءاجملا دئاصق فيلأتو رحسلا هيعاود نم ناك

 .ءايحالا لانيل ىرتخأ ةرم ةايحلا ىلا *ىبجملا نم هعنمو تيما حور دصرل ءاثرلا
 هرميقينا اولواحو مهيلا لصو اك نفلا اذه اولبقت ىتادقلا برعلا ناف ىذالاب

 . ساسالا اذه ىلع

 ةهلآلا ناب - سوريموه دّقتعا اك نو

 سدقلا حورو مهجها ٠ ناسم يبنلا

 يرجهلا لوالا نرقلا يف دقنلا نع

 ةمعطالا تعنصو اهتأنهف لئا

 نادلولاولاجرلا رشابتيو رسارعالايف نوعتصي يك رهازملاب نيعليءاسنلا عجتجاو

 مهركذب ةداشاو مهرثآمل ديلختو مهباسحا نع بذو مهضارعال ةيا.مح هنال

 6 حبتتت سرف وا مهيف غني رعاش وا دلوي الغي الا نوئنرب ال ناكو
 سماخلا نرقلا رخاوا زواجتي ال ةيلهاملا نم دقنو رعش نم انلصو ام نا

 يف تيور صوصن يه امنا دقنلا نع انيديا نيب يتلا صوصنلا ناو يدالبملا
2-5 



 نومضم انغاب امبرو ةيوارلا هيف شاع يذلا نمزلا ةيلفعب تيورو مالسألا
 اهب ملسي ةقيئوك صنلا ذخؤي نا اما رعاشلا ىلا بسن يذلا دقنلا وا شاقنلا

 يلهاجلادقتلا فخصن نا نككميو لاوحالا نم لاح ةباب هلوبق نكمي ال اذهف

 : يلي ام ىلا ةدراولا صوصنلا بسح

 ١( بولسالا دقن :

 نييلم اجلا نب ترج ةيرعش تارواحمو ةيبدا سلاجمنعرابخالاةاور لقني

 .الدمهلهال ةعزانملا ريثك هرعش يف ةنظلا ديدش ناكو سيقلا " 'ىرما نع نوربو

 : هل لاقف ةد'ق نب ثرا راما همبساو يركشيلا مؤتلا ينا انتب اقثاو هسفنب

 , معن : لاق اهزجاف لوقا ام ف'صنا يل طاق لوقت اك ارعاش تنك نا

 انهو "به ًاقيترب' ىرت راحا :سيقلا ؤرما لاقف

 اراعتسا رعتست,سوحتا رانك . مؤتلا لاقف

 حيرتش وبا مانو هل تقرا :سيقلا ؤرما لاقف

 اراطتسا أده دق تلق اماذا : مؤتلل لاقف

 بيغ ءاروب هميزه نأك :سيقلل ؤرما لاقف

 اراشع تقاله4للو”راشع : 2 مؤتلا لاقف

 خاضا 'يّتفتك العت نا املف :سيقلل ؤرما لاقف

 اراحف هقئيرت 'زاجعا'تّهوت : مؤتلل لاقف

 ايبظ رسسلا تادذب كرتي ملف : سيقلا ؤرما لاقف

 «)ارامح اهتهلجب كرتي ملو : 2 مؤتلا لاقف

0 



 الا ررقف مؤتلل ًاراصتلا هل رخآلا رعاشلا ةهباجت درجت سيفلا كرما ريتعأو
 . رهدلا رخآ هعزاني الو ارعاش نئامي

 نيبت رج هنتامملا ناو مؤنلا نب ثراحلا وه امنا رعاشلا نا توقاي ىورو

 سيقلا ؤرما عمم املف . حيرم ثاباو ةداتق هيوخا نيبو هنيبو سيقلا قرما

 . محل لاق مهتبوجا

 يدأتو اهماكحاو ةرابعلا ةدوج

 2 تييبلا

 سفن ىلع عمتسملا ماد اه ةماعلا ماكحالا هذه نم مسسق العف حصي دقو

 ىقرا ةيلهاجلا رعاشلا ةفاقث نركت نا لو سيلو رعاشلا نم ىوتسملا

 ٠ لاوحالا نم لاحب هلي

 نميلا لها داس اومع

 دقو ) ناكم لعجف هياع كلذ ركنا اسيق نأ ل

 .:(8)( هيأن ىلع) : ( اومعز

 ةميق انفرع اذا ردانو لسب ادج ليلق دّقنلا سلاجم ركذ نم انيلا درو امو

 , اهيف رودي ناك اوتلا ةرثكو نيياهاجلا ةايح يف رعشلا

 : لاق حشوملا فلؤم

 يدعسلا لبخملاو بيبطلا نب ةدبعو متهالانب تاقربزلا كاتو
 انما : ناقربزلل لاقف ؟ رعشا مشلا يف ( يدسالا راذح رب ةعيبر ) ىلا

 تل



 اماو : هب عفتنيف ائيل كرت الو لكاف جضنا وه ال نخسا محلك كرعشف تلا

 0 رم ل مهرعش نع رّصق ك رعش ناف لبخم اي تنا

 . رطعتالو رطقت اهزردخ كحا ةدا 5 كرعش ناف ةدبعاي تنا

 : ىرخا ةغيصب ىرخا ةرم صلا ىوربو

 لسبخملاو بيبطلا نب ةدبعو متهالا نب ورمعو ردب نب ناقربزلا عمتجا »

 موق ناول هللاو . ةدبع مهل لاقف مهراعشا | دشانتف عضوم يف نوبمي.ةلا

 مربخا نا اماو كراعشا نع ينوربخت نا اماف مترطل رعشلا ةدوج نم اوراط

 «انربخا : اولاق

 ديدشلاوهو ) عيكو ءاق

 هنم عسوا ةيعوالا نم هريغو ( رطقي ال يا هيلع برسي الف لجرلا هعنطسي
 اهبباطا نع تذخاف ةروحنم روزجم تررم كناف ناقربز اي تنا اماو

 طال_هلا : لاق ) ضارعلاو طالعلا كرعش ناف لبخم اي تنا اماو اهئباخاو
 0 ذخفلا ضرع يف همس ضارعلاو قنعلا يف لبالا مسيم

 دمتعت اهئاب دقنلا يف صوصنلا هذه ىوحف صخلن نا نكمي اذه ىلع

 لم
 هدجوملا دسقتلا يف اك ظفللاو ىنعملا نيب قفاوتلاو بولسالا ةدوج ١(

 : . ىشعالل
 : ناقربزلل دقانلا لوق يف اي انود وا اطسو هنوكو بولسالا يفو ('

 « هب عفتنيف ائين كر او لكاف جضنا وه ال نخسا محلك كرد 0

 لبخملل دقانلا لوق يف اك هريغب بواسالا

 ١ مهريغ رعش نع عفتراو مه رصق كرعش ناف 6 .

 ىنعملا جارختسا ةبوعصو بولسالا رسع يف رظنلاو بيكرتلا ةناتم (؛
 .«رطمت الو رطقنسيلف اهزرخ مكحا ةدازك كرعش ناو : ةدبعل دقانلا لاق 5
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 : لبخملل ةدبع لاق اك هنرهشو رعشلا عويش ( 9

 هلكو نويع هلك كرعش نا لو ةي هنأكف « ضارعلاو طالعلا كرعش نأ :
 . راتخع

 ةدبع لوق يف 5 ةءادرلاو ةدو#لا نيب رعاشلا رعش ةوق فالتخا ١(
 : ناقريزلل

 « اهئباخاو اهبياطا ند تذخاف ةروحنم روزجم تا
 ,نعملا حوضو ١(

 كاردا ىلع لدت تاراشا  تحص نا  انبديا نيب ين !! صوصنلا يو
 ين رعاشلا حاسجنو هلاوكو ىنعملا لولدمو ظنلاو . قفاوتلل نيلهاجلا
 ناففلالا ةغايص

 ينايبذلا ةغبانلا ناك »

 اهراعشا هيلع ضرعتف ءارعشلا

 "| مث « ريصب وبأ

 اي ”ريغلا ”تانفجلا اذل

 هد ةدئجَت نم نرطنقي انئفايساو
 ق'رحم 'ىتباو ءاقنتعلا يب اندلو

 امنبا اني 'مركاو الاخ انب 'مركاف

 : ةغبانلا لاقف
 ملو تدلو نمب ترخفو كفايساو كنافج تللقا كنكلو رعاش تنا

 :١00)كدلو نمب رخفت

 : هحرشيو ذقنلا اذه ىلع يلوصلا قلعبو
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 دو ةغبانلا مالك ءاقن هيلع لدي يذلا لياجلا دقتلا اذه ىلا رظناف»

 ىندال عمج فايساو « انفايساو ؛ : لا. هنال كافايسا تللقا : هل لاق هرعش

 « نافج ه ريثكلاو ددعلا ىندال « تانفجلاو »©« فويس و ريثكلاو ددعلا

 « قرحم ينباو ءاقنعلا ينب اندلو » لاق هذال تدلو نمب ترخف : لاقو

 لرح روديو ريهز نب بعكو ر غياتلا هيف عضوب رخآ صن كانهو

 قاخلا ىلا برعلا ةرظن 1 ؟ رهاظلا هلولدمو ىنعملا ضومغ

 , ةلزعلاب «ةقالعو ينفلا

 + يبعشلا لاق

 رذنملا نب نامتلل لاق ينايبذلا ةغبانلا نا ٠

 ائفخ ”تُمامإ ”ضرالا "كارت

 قل اون تح نا ىو

 ءاجهلا ىلا ناك هانعم حضوي امب هعبتت ل تنا نا تيب اذه : نامعنلا لاقف

 كلذ داراف ح ٍددملا ىلا هنم برقا

 ام هتعبتا تنا ناف اثالث

 ىملس يبا نب ريب لا ىتا

 اهعبتف اجرخف ىرب رعشلا ناف هيربلا ىلا انب جرمخا ريهز لاقف ربخلا هربخاف

 : ةغبانلا لاقف هوبا هب حاصق ينفدرا مع اي : لاقف بعك هل لاقي ربهزا نبا

 بعك لاقف ناديري ام |ههتأي ملف تيبلا الواجتف هفدراف انعمنوكي يحخا 42

 ١ : لوقت نا كعنمي اف

 [هنم ”زعلا ”تلئاتح ناب كلذو

 الور نا اهيبناج عدمتف

 تاكل



 !!)١1(2. هيعكلا برو ءا

 : يلي امب ىنعملا دقن اهياع دمتعي يتلا ناكرالا صخ ا

 جاتحيال ثيحب اجو لك | ىلع دوصقملاىنعملل ةيدؤملا ظافلالا رايتخا ( ١

 يف ىنعملا مهف ءوس يف حماسلا طروتي ال ثيحبو دوصقملا حرسشب نا رعاشلا
 رعاشلا بلق

 هئاد ىنعملا يدوس ناو ةيعابتجالا تافصاوملل ىنعملا عاضخا (

 جرخيالاو كلذ نم رعاشلا ريغي الاو ةيايبقلا تاعضاوملاو يعامتجالا كولسلا
 .؛ كدلو نمب رخفن ملو تدلو نمب ترخف ٠ : ناسحل ةغبانلا لوقك . اهيلع

 قلخخ ىلع ةد.ءاسملا فوردظلاو ينفلا قالا لوح ةماع ةظحالم (*

 ةيربلاىلا انب جرخخأ :  لاقنيح ىملس يبا نب ريهز ناسل ىلع تدر

 سسأ نم نييلها لا ءارعشلا ضعب دنع ةلز.علاو ةواخلاف ؛ ىرب رمشلأ ناف

 نع فارصنالا ىلا رطاسخلا هيجوتو زيكرتلا نم كلذ يعدتسي !.1 عادبالا

 ةمئاق ةيملع ةقيقح يهو رعاشلا بيدالا ىلع رثؤن يثلا تاجعرملاو تاصغنملا

 هتضراءم شيرق تداراو يبنلا رهظ نيحف : اديج امنوكردب برسعلا ناكو

 بابل ىلع كلذ اوطاعت نيذلا مهؤاحصف فكعو و اهءابدا كلذل تعدف

 . ؛ مهدوهجم اوغلب نا يتلا ةولخلاو نأضلا مومحلو رمخلا فالسو ربلا

 : (لاحملا) ةيقطنملاو ةيملعلا ءاطخالا (*
 نب ورم نيبو هنيب ةعزانم يف ةفرط ناسل ىلع ةظحالملا هذه تدرو دقو

 لع نب بيسملا نيبو هنيب تعقو اهنا اضيا ليقو موثلك

 : يوارلا لاقو

 : مهدشلاف هودشنتشاف ةبلعث نب سيق ينب سلجمب سلع نب بيسملا رم

 تاه



 رلساو 'عئبتر اا اهيااح امص 'ميعناالا

 لك ملناو طاحشت نع كيّنيحن'

 8 : هلوق غلب املف

 كدا دنع محلا ىسانتا دقو
 مادئكم' ”ةيرعيصلا هيلع

 بهذا مالغاب : بيسملا

 روكدذلل سي
 ل.بالا نم روكذ

 لو ثانالل مسيم ةيرعيصلا نال رءاشلا ىلع ةفرط كردتساو

 اكو
 : يماعأطخ اذهو

 ٍإَع اهفصو قالطاو ثاثالا هقصو يف أطخا رعا

 ىطسرا ذصخاؤي ملو رعشلا يف ينفلا بيعلا اذه مهسفنا نوينانوبلا كرداو
 وف لخخدي ال بيع هال هيلع رعاشلا

 هاب لامجو هظافلاةحص نع لوزئسم

 : يبدالا عقاولا (4

 امنا بدالا نا ديعب نمز ذم وطسرا كردا

 رعاشلان ال هب رعاشلل ةقالع الو نفلا
 !..: ريغ سيل هانعم ذوف:نوديولسا ةو

 لب نئاكوهامالدإ
 بلاطي امئاد بيدالا نا يا هلثم عسقي نا حصي

 د
 نوكي نا بجي ام روصي



 ةروصلايف هجو لكأ ىلع اهجرخيل ةيعقاولا ةروصااهسفن نم ائيش فيضي ناب

 هسفن نم فيضي نا

 نيب كلل ذل اواضافو ةروصلا ىلع ايش

 رماسا ىلع ىرسخالا ىلع امهادحا اولضفو نيتروص هكردا يذلا لاك

 . رخآلا هنع فلختو مهدحا

 ةدبع نب ةمقاعو سيقلا *ىرما ةعزانم نع لقن ام ةلاحلا هذهل لاثماو

 : هبش نب ورمع لاق



 *,ثرد قاسللو ”بوثملا طوسللف

 بلاهم' جررخأ 'عقو هنم_رجئزالو

 :ةمقلع لاقو كقاسب هتبعتاف هتيرمو كرجز يف كطوسب كسرف تدهجف

 هن انع_ نم [يناث ”نهكرداف

 ٍبتحتملا حئارلا ”رك رمي

 , (9"!هيعتي ملو هبرضي مل هنانع نم ايناث هسرف كرداف

 سانلا يف عقاولا لاككلا روصي نا رعاشلا نب رم تدارا بدنج ما نأكف
 امناو مهمب اهدنع هتيعقاوو رعاشلا قدص نذا سيلف ؛ العف عققاولا لاما ال
 وا قاخ وا ةليضف نم نوكي !ه دوجا ىلع ايلاثم اربوصت *يشلل رعاشلا ربوصت
 ةفاضالاب نكميو . هيذتحي نا رعاشلا ىلع بجيو مهي يذلا وه لامج وا ةوق

 نيرءاشلانيبةئراقملا بوجوملا ةوعدلا يهو: رخآ مهم ”يشنظحالم كلذ ىلا

 نوكتل ةدحاو ة.يفاقو دحاو نزو ىلعو عوضوملا سفن يف مظنلا اهل مت نيذلا
 هنأكو لحتتم هسنا داقنلا نظيو مهتم صنلاو ... ايملع مكهللاو ةنكمب ةلضافملا
 ناك اذاو يرجحلا لوالا نرقلا يف ةفلؤملا صوصنلا نم هلعاو بترمو دعم
 .اشال وهف كلذك

 : ةينفلا بويعلا (©

 اوناك برعلا ضعب نا ةدمعلا يف درو امم ودبي يذلا
 ءاوقالا روهظ يف ببسلا وه اذه لعلو اهبنورهظي الف ةيفاقلا ةكرح نوعطقيو

 صوصنلا يف هوفصو يذلا ينايبذلا ةغبانلا مهنمو ءارعشلا رابك ضعب رعش يف
 تكا



 .بباعمب الهاج د قانلا رعاشلا نوككي نا نكمي فيكف الاو ءارعشلا دقاث هناب

 ؟ هرعش

 ناو ودبي اك هثونغيو هب نإ لاب نونغتي نويزاجهلا ناكو

 نوعييب اوناك دوهيلا لعلف ةنيدملا

 هءلئاق تنا رعش لك يف نغت
 رامضم رعشلا اذه ءانغلا نا

 يتلا ةيفاقلا بيع كا لوا نويرضحلاو ردملا لها نوكي اذه ىلعو

 اوتالااهيف عقيب
 فالتخاو بيع نم هيف ام كردي نم لوا نوئوكيف

 اوق ةغبانلا ءاوقا نف

 يدتتس وا ”عئار نم لآ نأ
 داوزم ريغو داز اذ نالجعت

 ًادغ انتلحر نأ ”حراوبلا معز

 ”دوسالا ”بارغلا انتربخ كاذ

 : هلوقو

 ”هطااقسا 'د رت“ ملوفيصتلا طقس

 ديلاب انتقتاو هتلوانتف
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 هتانب”نأك صنخر بئضتخمب
 ”دتقئعي“ ةفاطللا نم داكي "منعت

 : ةاورلا لاق

 ىرقلال هاو ءانغ هايا هوعمسا ىتح هل هبأي لف هيلع كلذ بيعف ةايدملا مدقف»
 : ةيراجلل اولاقف باتكلا لها مهراوجل نوبتكي اوناكو ودبلا نه ارظن فطلا

 « ديلاب »و « دوسالا بارغلا :  تلاق املف يلئرف ةيفاقلا ىلا ترص اذا

 اهنع تلحرو ةءانص يرعش يفو زاجحلا تمدق : لاقو هيلا دعي ملف هبتناف مع
 1! 0(9١)ساثلا رعشأ اناو

 لا ىلوالا سسالا ضعب او سكر دا دق نويلهاجلا نوكي اذه ىلعو
 ليجست مادعنا ناو ةئيبلا هب مسه حمست تناك ام رادقمب يبدالا دقنلا "ىدابم

 انئملعل انيلآ تدرو ول ين
 يف اوعاض نيا مهداقن نعو ةياهاجلا يف ةيبدالا ةئيبلا نع مسن نكن ملام
 . خيراتلا

 1 تامواعملا نم اريثك انيلع توف راثآلاو صوصنلا



 لزالا كالا
 ةيدقنلا تاظحالملا

 لوألا لصفلا
 لوألا نرقلا ىف يف يبدألا دقالا

 يف مهم لولدم امل ناكو م 511 ماع ةنبدملا ىلا ةكم نم ةرجهلا تناك

 امل ةطاسو مظنم عمتجم ءاشنا ةرم لوال مهل أيبت دقف لوالا نيماسملا ةايحلا

 ن عمتجملا ةايح ىلا ةتنشم ةيودب ةايح نم ةلقن تناك دقفةينوناقلا ةطاسلا موهفم
 بيذشتلاو مظنتلاو ايحلا رهاوظ لك تعضخخو لوؤسملا مظنملا رقثسملا
 يف مالسالا رثا أكو , اصاخ امايتها ةفرعملاو بدالاب ةديدجلا ةطلسلا ثمتهاو

 نوكي ثيحو اضيا بدالا يف رثا دقف ةيبرعلا ةاسيخللا رهانظم نم رهظم لك

 بسح ةبدقنلا رهاوظلا نع مالكلا مسقن نأ ىرث اذاو دشنلا نوكي بدالا
 2 قارعلاو ماشلاو زاجحلاك مالسالا دي تما يلا ةيمالسالا راصمالا

 ١( زاجحلا يف يبدألا دقنلا :

 ,دشارلا ءافلخلاو لوسرلا دهع يف يندألا دقتنلا أ

 ةياعدسلا يف هرئاو ةيسايسلاو ةيعامجالا رعشلا ةميق ميركلا لوسزلا كردا

 اعد هسفن هنا اك مهنم ةعامج دض توملا ماكحا ردصا'و هوجه نيذلا مواقف

 كأن



 ةنجل كلذل تفلاف رماغلا ةياعدلا لبس ماما فوقولا ىلا هءارعش

 كلت سأرو كلام نب بعكو ةحاور نب هللادبعو تباث نب ناسح مه ءارعش

 لوسرلا يأر وه اف. موقلا تاروع ىلع ءارعشلا لدي ناكو ( اركب وبا ةنجللا
 ؟ ةيرعشلا تاعوضوملا يف

 اهقرط يتلا ةيرعشلا ضارغالا نا كردا مبركلا لوسرلا نا ودبي يذلا

 ددحي ملو رعشلا مرحي مل (ص) هناف كلذلو يهنلاو رمالاب اهورجب نل برعلا
 بقاعدق ناك ناو هرصع يف ةمتاطملا ةبردلا رعاشلل كرت لب ةيرعشلا ضارغالا

 لتقب راصنالا نم ةعامج رسما لوسرلا ناف . حيدملا ىلع بائاو ىذالا ىلع

 ءاسنو (ص) هللا لوسر ءاسنب بيشو ردب ىلتق ىكب و هنال فرشالا نب بعك

 . 6 (91نيملسملا

 ناويد وه ٠ : لوقيو هيلع بيثيف هسب حدميو رعشلا هبجعي (ص) ناكو

 . 2 (29برعلا

 : لاقو لتقلاب هيلع بقاعو ءاجحلا هركي ناكو

 ٠ ناكم هنعلاف يناجه نم مهللا 5

 تق هتدشنا نيحف ةميركلا هسفن يف رثؤي رعشلا ناكو

 ام اذه اهرعش تعمم تنك وأ » : هانعم ام لاق اهيخا لتق ىلع اهيف هبئاعث

 رعاش لاقو اهتمجاهو ةعازخ عم اهفلح شيرق تضقن نيحو ؛ (؛)ءتلتق

 (ص)هللا لوصر ائيع تعمد « ادم دشان ينا براي ؛ةروهشملا هتديصق ةعازخ

 سفنلا يأ رعشلا ةفطاع دواعش كردي لوسرلا ناكو مهرصنل هعم نمي جرخو

 اذه ىلعو ؛ نينحلا لبالا عدت ىتح رعشلا برعلا عدت الو : لاقف ةيئاسنالا

 وا فقوت نا نئ

 بدالاو رعشال ام كلذك لوسرلا كرداو يهاونلاو رماوالاو نيثاوقلاب ددحت
 از

 كمي ال يتلا هبوبشملا ةفطاعلا هذه فاقيال لوسرلا ضرعتي ض



 (ص)لاقف رسأو رع نم بواسالا ينوةوق نم ظفللا يئامو سفنلا يف رثا نه
 : رعشلا ةغل نع لاقو « ارحسل نايبلا نم ناو ةككدلس رعشلا نم نأ »

  نئاغضلادب لستو اهيداون يف هب لكتن لزج برعلا مالك نم مالك رعشلا

 نم ةجرد اهاطعاو يداعلا مالكلا ةغل نع رعشلا ةغل زيم دق وهف ؛ اهنيب
 .الا يداونلا ةايح يف ةيمها نمرعشلل ناك ام ىلا (ص)راشاءنا اك . ةصاخخ
 ناكل ةسايلاو رخو بنل تطارم نع ريبعتلا لئاسو نم ةليسو هسناو

 لوسرلا نمز يف عمتجملا
 ايف ال مهتوق رهظن نبذلا نم ربتعي كاذنآ هعمتجم يف رعاشلا ناكو فطاوعلا

 دكا نآرسقلا ناف كلذلو مهتايخاو مهلوقعب هنوعدبب امب لب 9
 امك ةيآب اننأيلف . رعاش وه لب » هن

 ناو يبثلا وا دئاقلا وا ركفملا زيمي ام يه ةيلب امعلا ةبآلا نأكف 0

 نونجلاب هلمأت يف طرفملا رعاشلا مهتي دقو رعاشلا لمع نم يه ةيغالبلا ةبآلا

 ىلع هوضلا ىقلي اذه لعلو ؛ نوني رعاشل ٠ : شيرق نال نع نآرقلا لاقو

 نيطايشلا نم نوعلا ىقلتي هناو رعاشلا ةيلباقل لوالا نيملسملاو نييلهادلا ريسفت

 :ميركلانآرقلالاق ىتح لوسرلا رصع يف ودبياك ةدئاس ةركفلاتناكو نجلا وأ
 عمسلا نوقلي : مبثا كافا لك ىلع لزنت ؟ نيطايشلا لزنت نم ىلع مكين له

 : 2 نوبذاك مهرثكاو

 يحولا دوجو ةقيقح دكا ناسح بطاخ نيح مبركلا لوسرلا ناف كلذلو

 :هل لاقف ةريرش وق هرعاش يفةقراخلا ةوقلا لعجي مل نكلورعاشلا دنع قراخلا

 ناطيش ةركف دس كا نم لوا لوسرلا ناكو « كعم سدقلا حورو مهجها »

 نع برعلا ءابدالا صصق يف كلذ دعب ترهظ ينلاو رعشلا كالسم وا رعشلا

 2 كلذ يف لوقتلا اوعسو ىتح نييلهاجلا نيطايش

-- 



 دّقف ءاثرلا هيجشبو أهعامم ىلا ليميو ةمكحلا ةبجعت ميركلا لوسرلا ناكو
 ج6 ساسنخ هيه » هلوقب ربتكلا عامس ىلع

 يتلا كاتملك يندسشن

 'لتغتلا عفرت دقف
 هءازجج رهظاف ًارسشب اورهظا ناف

 حيبقلا كنع اورتس ناو
 هعاامس مسهنم كيذؤي' يدلل ناف

 '*لدتقي“ مل كفلخ ىل

 ءارعشلا سأر هلعجو سيئ

 هترفص ىلا رظنا ينأكو » : هنع لا

 .« راثلا يل مهب ىدهدتي

 لاق ..ءارعشلا ةروس ين ءا

 هيعمتسم قوف رعاشلا هسرامي يذلاريبكلا رثالا ىلا يركلانآرقلا

 : وهللاو ثبعلا ىلا نيلايملا نم



 روصلا مسمر يف ةفاوطتو رعاشلا لايخ جونج ىلا ركل نآرقلا راشا مث
 وا نآرقلاو رعاشلا نيب قرفلا ىلع ديكأت اذهو .| تاعوضوملاو ةبيرغلا

 لامتسا نم لالقالاو ماسلا ريكفتلاو ى.طنملا ىلع دمتعي يذسلا رثنلاو رعشلا
  طرفملا لايخلا

 الام ىعدي دق رعاشلا ناب لوسرلا عمتجم هدكا يذلا 'يشلا نع لكتو
 يذلا رعشلا تافص نم ةفص يهو كلمي الا* ركذيو دقتعي الام ل

 وا ركفملا ةعيبطا فالخ اذهو نا نككمي ام لب دوجوم وه ام ال روصي.
 وهو ةليضف ىلا اوعدي دقف رعاشلا اما هلمع هلوق قباطي يذلا حلصملا وا يبنلا

 .ةديمحلا لامعالاو

 ورمصتلاو و : صاخخ لكشب ءاججحلا نم رعاشلا فقوه نب
 ةيسايسلا برحلا ةعيبطل ةقيقحللا هذه دكا دق نآرقلا ناكو ؛ اوملظ ام دعب نم
 : كلام نب بعك هلأس نيحف كلذلو هموصخو يبنلا نيب ةمئاقلا

 «  (*)هئاسلو هفيسب دهاجم نمؤملا نا : لاقف ؟ رعشلا يف لوقت ام ٠

 ررق امئاو رمماوالاو يهاونلا عضي مل لوسرلا نا نذا انه ررقن نا ن
 فصنب نا بجي امو ذفلادقنلا ةفص يه هذهو يه اي هل ةرصاعملاةينفلا

 . دياحلا دقانلا هبب
 ركب وبا تلغشف هدعب نودشازلا ءاماخلا ماقو ميركلا لوسرلا تامو

 ريثك هنع درب ملف ةيبدالا سلاجملا ةايحو ةصاخلا هتايح :ع ةدرلاو تاحوتفلا
 :رنبا هفصو يذلا رمع نمز يف طشني دقنلا ىكلو ةيدقنلا تاظحالملا نم

 ٠ )ةةرعم هيف. مهذفناو رعشلل هنامز لها دقنأ نم ناكو 6
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 وهل كلذلو انمزمو اظفاحم ناك اهنا رم كولس يف ثورعملا ماعلا هاجتالا

 اجه نيح ةثيطحلا سبح دق وهف لزغلا هركي ناك هنا كشاالو ءاجهلا مواق دق

 نيملسملا راشتساو ةرمخلا برش هنال (*) نجح يبا نجسب رماو (")ناقربزلا

 سانلا وجري يذلا رعاشلا باقع يف

 نم رم >: يرعشالا ىسوم يبا ىلا بتك هنا لاقي ايقالعخا ماعلا هليم ناكو
 ةفرعمو يأرلا باوصو قالخالا يلاعم ىلع لدي هنناف رمشلا ملعتب كلبق

 07 باسنالا
 خيراتلا ملعت لئاسو نم ةايسو رعفلا لعج يتاخا لماعلا ىلا ةفاضالاب وهف

 . اضيا ايمياعت نوكي نا رعشلا يف ضرتفا هنأكف

 ةرمرمع لاق ءارعشلا ىلع هكح ردص يمياعتلا يئالخالا فقوملا اذه نمو

 + سابع نبال

 ؟ ءارعشلا رعاشل يندشنت الا »

 ؟ ءارعشلا رعاش نمو نينمؤملا ريما اي : تلقف

 ؟ ءارعشلا رعاش هتريص مل : تلق

 جدي الو مالكلا يشحو عبتتي الو نيمالكلا نيب لضاعي ال هنال :
 2 2(١١)دحاو ىنعمب ةيفاقلا يف مالكلا ددري نا ةاضاعملاو هيف ام ريغب ادحا

 املا قالخالاو قدصلا ةايضق ىلع دكؤت ةقباسلا ةظحالملاو

 : رعاشلا بواسا ةظحالم ىلا

 : ىرخا ةرم لاقو

 يهنتو قالصخالا مراكم ىلع لدت رعشلا نساحمو هعا رعشلا نم اووراو

 كد



 ج0( )ايواسم نغ

 رمألا رقتسي ملو . « ('' مكئارعش رعشاو هنا نافطغدفول ةغبانلا نع لاقو

 ناكوءارعشلا برقيو رعشلا بحي زاك دقق كلذ لك مغرو اربثك ناثع نمز يف
 بعراف ةرسم دسالا ةفيلخلل رعاشلا فصوو يئاطلا ديبز يبا رعش هبجعي
 . توكسلاب ةفيلخلا هرماف نيسلاجلا

 هعارصو قارعلا ىلا ةنيدملا نم ءركح لاقتناو مامالا نمز ىلا ينأن نيب

 ناهذا ماصخلا ذحش دقف ٍلسقلاو فيسلاب ةموصخلا رارمتساؤ ةيواسعم عم

 لفئاسرلا ترثكو شاقنو ججحو ةببدا روص نع مهوقع تقتفتو نيملسملا
 ةريزملا نم العف لقتنا دق ةيبرعلا ةمالا زك رم ناكو رعشلاب لثمتلاو بطخلاو

 لهاو ءارقلاو ةباحصلا نم رببك ددع اهنكسو .ركلاو ةرصبلا يف قارعلا ىلا

 همكح يف ردصب مامالا ناكو كلذل ةيدقنلاو ةيبدالا ةكرهلا تطشنف ةباطخلا

 ىتح هل ةميق ال لوق درجم رعاشلا ةلاق ةيمالسا حور نع رعشلا ىلع
 كلذلو« نولعفي ال ام نولوقي مهناو :  هلوقب نآرقلا اهريتعا اك لوقي ام ذفني
 .؛ رباصب اموي ءابهصلا نع تسلو ٠ : نجح وبا لاق نيحف

 ىلع كرارصال ةبوقع كنديز ال اسفن يف ام تيدبأ دق » : رمع هل

 . ؛ رمخلا برش

 نلعف ال : لاق الجر بقاعت نا زوجي امو كل كلذ ام » : يلع هل لاقف
 .: (39)نولعفي ال ام نولوقي مهناو ٠ : ىلاعت هللا لاق دقو لعفي مل رهو

 تمن يللا ةنزاوملاو انملا أدبم حورلا هذه لالخ نم مامالا ىسراو

 يف هترضح يف هشيج ءابدا شقانت دقف . عببارلاو ثلاثلا نينرقلا يف تروطتو

 داراو هرعاشل بصعتي ناكو رعاشلا يلؤدللا دوسالا وبا مهنيب ناكو ةرصبلا
 : ةزاتمملا ةيدقنلا ةرقفلا هذه عصضوف نيقيرفلا نيب عازنلا ضفي نا مامالا
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 دحاؤبهذمو ةدحاو ةباغو دحاو نامز مهعمج ولو «نسحم مكئارعش لكو
 هيف نسحاو دارا يذلا باصا دق مهلكو كلذ ىلا ىبسا مهيا انملعل لوقلا يف

 ةبحر الو ةبغر لقي مل يذلاف مهلضف دحا نكي ناو

 . (19)« ةردان مهدوجاو ةرداب مهحصا ناك

 :اقحلا رقا دق مامالا نوكي دقف اذه ىلعو

 ث نم ءيش ين ديجي رعاش لك ١(

 : تيب وا ةديصق

 فلتخا ينمزلا لسماعلا ماد ام رعاشو رعاش نيب موقت ال ةلضافملا (؟

 ادحاو نكي مل هاجاع يذلا عوضوملا ماد ام اهنيب موقت ال ةلضافملا 7

 ال يتلا ةبرحلا رفوتت نيح حاتن ةداجالا (4

 | وه ءارعشلا ءالؤف جذومن دوجاو عمطلا اهليبس

 .ففت لقن دق كلذب مامالا نوكيو

 لثملاو دهاشلا رايتختا نسحيب

 : هلوقب رعشلا فصيب
 , (99) ! لوقلا نازيم رعشلا»
 :نيدشارلا ءامئاخالن برصاعملا لكن يب رعشاليقالخالا دقنلا عاش دقو

 كرتاو نسحلا ذخف :ح.بقو نسح مالك هيف رعشلا ٠ :اهوق ةشئاع نع ىورو
 ملا ناسح ناكو ؛ حد



 كلملاو يهيجوتلاو يلاطخلا رعشلا وا موظنملا مالكتلا نيبو ينفلا رعشلا نبب يمي

 هنكلو رعاش وه ام 9 : هرعش عم نيح صاعلا نب ورمج نع لاق دقف

 10: ,.. لقاع

 : يومالا رصعلا يف زاجحلا يف يدال' دقنلا ( ب

 كلا لقتنا مث :وكلا ىلا ةنيدملا نم يلع مامالا نمز يف ةفالخلا تاقتنا

 ماشلا يف ةدايقلا ترك رتو زكرملا نع زا

 . نويسايسلاو رابكلاو داوقلاو ءارمالا اهيف زكرتو

 يراوجلا اونتقاف غارفلا مهي
 ضعبلاو ندملايأ مهتاقوا ضعب نوضقي اوناكو فرتلا اودوعتو روصقلا ونبو

 «.. اهريغوا فئاطلا يف مهقئادحو مهنيتاسب يف اهونب مهل روصق يف رخآلا

 . ديددحلا نفلا اذهو قفتي يذلا رعشلا مظن نم ءارعشلا رثكاو ءانغلا رشتناو

 يف نججخ ةودنلا نم ريبك ددع ناكو جاجحلا ىقتام زاجملا تيقبو

 نمنهو ماع لك
 رغتيب ءارعشلا
 ازكرم زاجحلا نوكل ةيهقفلا ةسردملا زاجحلا يف تمنو ماعلا قوذلا ىلع هرئا

 اذه لالل_دخ نم رعشلا ىلا مهضعي رظنف ع رعرتو مالسالا امن هيف
 ةرصصبلاو ةفوكلا يف تأشن ينلاك ةيملع ةسردم زاجحلا يف أ

 ادقنلا زاجحلا يف أشن ملف كلذلو اهبداو اهوحنو ةغللا

 ةءامج زاجهملا يف رثكو كانه ثيدحلاو ميدقلا ةلكشم

 ىوذو نيثنخملاو ناجملا نب

 هش ناكف ءانغلا سلاجمو يراوجلا

 < ةفيرطلا مهتاظحالم



 لاجرلاب لاصنالا ىلا برقاو اررحت رثكا ةبزاجحلا ةأوملا ةيصخش ىرثو
 نك نججحي نك يقاوللا ءاسنلا ن اريثك ناو قارعلا وا ماشلا يف اهتخا نم

 ىتح نهظفحمت نم ائي :اجحلا يف نم دام تايزاجحلا كواس نكلسي
 اسهيف نلوانتي ةيبدا تافورعملا ءاسنلا ضعبل ناكو ةشيبلا هذه نكرتي

 نكميويزاجحلا دقن يف رثا نهقوذلناكو شاقنلاو دقناابرعاشلا بدا
 دهعلا يف زاجحلا يف ةيدقتلا تارايتلا لمجت نا تاظحالملا هذه لالسمخ نم

 : ىلي ام ىلا يومالا

 مهن
 امب لب هبيك رت ثوح نم تيبلاب الو ةرابعلاب الو ةدرفملا ةظفللاب نومتم ال

 . يرعشلا صنلا نومضمب وا ةديصقلا يحوت

 ةهاكفو ةرداث بحاص ناكوذاذفالا داقنلا ءالؤه دحاقيتع يبا نبا ناكو

 نكلو رخآ ناونع تحن هكفلا هدقنا ضرعن فوسو

 اغالا بحاص لاق ةيرعشلا ةروصلا دقن يف ههاجتا
 ح.ضفوي اصن انه ديعتست

 ثرادلا رعش ركذ

 املانب دلاعخدلو نم لجر سلجم

 يبا نباادل لاقف امهرعشادلاخ

 يصع امو . رعشل تسيل ةجاحلل كردو سفنلاب قولعو :بلقلا يف ةطوث ةعيبر
 ,ا رعشب يصع ام رثكا رعشب زعو لج هللا
 تفطعتوهوشح نتموهجرخم :لوصو هدم تلطلو هانعمقذ نم لش ,ة رعشأ

 سيلا : ثراحل لّضفملا لاققف ؛ هتجاح نع برعاو هيئاعم تراناو هيشاوح
 : لوقي يذلا انبحاص

 : كلف صا ام ينع ذخف ةع



00 
 لئئقتملل اهدوثي ”راجلا دنع

 اهنكاسم ىلعا تلده“ ول

 ولعي اهتافس“ حبصاو الفس
 اهب ”ريبخلا اهفرعي داكيف

 ”لحملاو ”ءاوفإلا هدرسي
 تلمتحا امب اهانغم تفرعل

 لبق اهلهال عولضلا ينم عاملا ب

 كبحاص ىلع متكاو كاسفن ىلع رتسا يحخا نبااي : قيتع يا نبا هل لاقف
 لعجفاهعبر بلق نبح اهيلع ثراحلا ربطناما . اذه لثمب لفاحملا دهاشت الو

 . ليجس نم ةراجح اهل ىلاعتو كرابت هللا لأسي نا الا ىقب ام ؟ ءافام هيلاع

 ةبطاخم يل مجاو كابحاص نم عبرال هبحص نسا ناك ةعيبر يا نبا
 : لب

 الوقو 'ىلبتلاب عبرلا الئاس

 اليوط ةادغلامل اقوش تجه

 « (”!)انعذم الجخ لجرلا فرصناف : لاق . ةيضاملا تايبالا ركذو

 م هيلع مكاو لكك رعاشلا جئاتن ةسارد ىلا دمعي يذلا دقنلا نمو

 ديعس هسلأس دقف قحاسم نب لفوثو بيم ديعس نيب راد ام كلذ لالخ

 : لاقو

 ما سيق نب هللادبع دسيري « مكبحاص ما انبحاصا رعشا نم ديعس ابا ايو
 تا



 نيح ؛ لاق ؟ دم ابا اياذام نالوقي نيح : لفون لاف . ةعببر يلا نب رمع

 انبحاص لوقي

 امنأك اياطملا ”لاب ام ييلخ

 صكنت موقلاب رابدألا ىلعاهارث

 لزغلا يف رعشا مكبح اص : لفون هل لاةف . تثش ام كبحاص لوقيو

 , 0 (18)تقدص : ديعس لاقف رعش نينافا رثكا انبحاصو

 نا لواحو ةعيبر يبا نب رمع دنع لزغلا رعش يريبزلا بعصم سرد دقو

 ىلع دمتعاو هصئاصدخ طبنتسي

 زاجملا لاعتسا ١(

 نيبملا حصفملا لوسقلا نسح لوقملاو ؛ الرقم ارعاش احيصف ه هلوك (؟

 . هسفن يف امع

 : بعصم همح نع ربخلا يوربو راكب نب ريبزلا ةرابع يه هذهو

 ةدشو رعشلا ةلوهسب مهعربو هءارظن ىف

 قاطناو عبرلا قاطنتساو ةجادلل دصقلاو ىنعملا ةقدو فصولا نسحو رسالا

 :و لاقملا ةقعو ءاسنلا ةبطاخمو ءازعلا نسحو بلقلا

 للعلا جهنو لزغلا حتفو راذتعالا 0

 ربا رصت 0 سل نسر
 و اربا رذتعا ناو ىروا حدق نا « ءافصلا قذُمو

 بابشلا ءام ريحو ريسلا فغاو ريطلا مغاو مونلا رساو ةرغب رذتعي ملو ةربخ

 مرباو هفرطو هعمسب فلاخو ىلخاو ىصعو ىنرأف ىوحلا ساقو لوقلا لهسو
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 حكتاو فساو حلاو هرهظاو هب نطبو رساو بحلا ىلعاو رذحو لسرلا ثعل

 ءافولا نم ءاجرلاب عنقو هبعص لذاو هنطبل هرهظ برضو ثيدحلا ىنجو مونلا

 ناكو هالتق ردهاو ىنم نهر قلغاو مونلا ضفنو هلذاع ىكبتساو هلئاق نلعاو
 . (١؟)احيصق هاك اذه دعب

 نينقتال ةلواحم يهو ةتباث ةنيعم ةلثمأ ىلا هتسارد يأ بعصم دمتعاو

 لزغلا ءارعشل ىلعالا لاما عضوم د يبا نب رمع رعش عضو ةلواعو

 .ةراعتسسالا ناف دقانلا ال لثم امب عسوا ةدعاق ىلع دمتعتمل اهنا ةساردلا صقنيو

 نب رمع صئاصخ لعلو رخآ رعاش لك دنع رفوتت نا نكمي ةيعقاولا ةروصلاو
 لكىلع ةديج ةلواحم اهنكلو ى ريغ ىلع عضوت نا نكمي ةعيبر يلا

 ةلثمالا قوسنو رمع رعش ةسارديف بعصم ةيرظن حرشانه لواحن فوشو لاح
 : هتسارد حرشل اهدروا ينلا

 : هلوق هرسا ةدشو هرعش ةلوهس نف »

 "تقرشأ ”تملسو انفقاوت املف
 اعنقدتنت نا ”نطحلا اهاهز هوجو

 ىقيأر امل نافرعلاب نهلابت
 ءاعضواو لك أ غاب» ؤرما نلقو

 : هلوق هفصو نسح نمو »

 و هانيع مسيرلا نم اه
 الهص ذا لاتخملا قباسلل 'ةوخنو

 : هلوق هردصم باوصو هانعم ةقد نمو )

 توت



 الوحُملا للطلا ”يتحن“ اجوع
 الزنملاو ءامسا نم عيئرلاو

 هادستعيا مل ةاباوتبلا غباشي
 الّهؤي' نأب دهعلل مداقت

 : ةجاحل هدصق نمو

 اليهس ايرثلا ”حكنُلا اهبا
 نايقتلي فيك هللا كارئمعأ

 تلقتسا ام اذا ”ةيماش ىه

 ينامي لدقتسا اذا ”ليهسو

 ١ هلوق عبرلا هقاطنتسا نمو :

 الوقو ”ىتبلاب عبرلا الئاس
 .اليوط ةةادغلل يل اقوش تجه.

 وف تنا اذا كولح يح نبا
 اليمج كارا ”لهآ مهب “ف

 اولقتساو اونعماف اوراس لاق
 اليمش تدجو ولو يمغربو

 اراوج_ انمثس امو انومثس

 الوهسو ”ةثامد اوُبحاو

 : هلوق بلقلا هقاطنا نمو



 الاقم "نيتع اهيف يل لاق
 ”عومدلا ”لوقي امم ترجف

 اهعدو ىميلس“ عدو يل لاق

 ”عسيطتسا ال ”بلقلا باجاف

 : هلوق هئازع نسح نمو و

 تدعابت بابرلا ”راد 'نأ ”قحلاأ

 ”رئاط كتبلق نا ”لبح "تّبن'ا وا

 ىوهلا اوقرافو نوةشاعلا قافا دق قفا
 ريفارلا لاعرا ترش

 امئاف ةةايحلا ,قبتساو ”سفنلا عزت
 ”رداقملا ”بابرلل يندت' وا ”دعابت“

 اهراصو ”ميدق لعجاو اهئبح/"تمأ
 رسشاعت' ال 57 لفك اهترشعو

 نم وا ”رادلا هب

 نكت الف ”بابرلل تقلع سانلاكو

 رضاح وه نمو ودبي نم ثيداحا

 يعامتجالا كولسلا دقن

 رعاشلا فريصت نسحو لزغلا عوضوم ىلع زاجحلا يف دقنلا اذه دمتعا

 ءايشا ءارعشلا ىلع ذحخا دققف . هيف شيعي يذلا عمتجملا يف ةأرملا عم هكولمم يف

 تال



 وا قرا وا لم جا ةايشا اولوقي نا مهيلع ناكو ةأرملا عم مهفقوم يف اهولاق
 ىلع نيزاجحلا ةداسلاو ءاسنلا نم ةفرتملا تاقبطلا هضرفت دقن

 بجي امم رثكا لوقي دق يذلا رعاشلا وا يبعشلا رعاشلا وا يودبلا رعاشلا كولس
 رعاشلا ىلع ةهالا هبش تحبصا عيتجملا اذه يف ةأرملا نأكو بجي امب لقا وا
 ربتعاالاو سوقطلا هذهب طب ءابعلا نم ةصاخن سوقطي اهماما موقي نأ
 صاخخ لكشبدقنلا نم عونلا اذه داقو لزغلاو ةفطاعلا ةهالا قحب ارصقم ارعاش
 هيف كراشو قارعلاو 00 .رالا ءاستو تافرتملا تايزاجحلا ءاسنلا
 صاخ سلجم نيسحلاك نب ةنيكسل كوفهرملا سحلا ىوذ نه لاجرلا ضعب

 هركذ اسم كلذ نمو مهراعشا مهيلع بيعتو مهشقانتف « ءارعشلا هرسضحي
 : لاق حشوملا بحاص

 مهيلع هللا ناوضر يلع نب نيسحلا تني ةنيكس ةفايض يف عمتجا : اولاقد»
 مهل تنذا مث ا#ايا اونكف بيصنلاو ليمجو ةزسع ريثكو قدزرفلاو ريرج
 مسهبلا تجرخاو مهمالك عمستو اسهنوري الو مهارت ثيح تدعقف اولخدف

 لاقف ؟ قدزرفلا عيبا اقف ثيداحالاو راعشالاتو
 : لئاقلا تلا : تلاقف ! اذئاه : قدزرفلا

 دقو ةئيضو اهل ةيراج

 ”ةماق نينامث نم يناتلد“ اسمه
 هثرساك ٍشيرلا ”متقا زاب ”ضقنا اك

 الفا ج اهرم.مو كرس ءاشفا ىلا كاعد ام : تلاقف ج هتلق انا . معن : لاق
 ؟ اهيلعو كلسفن ىلع ترتس

 ! اذناه : لاق ؟ ريرج مكيأ : لاقف تجرخو تلخد مث
 : لئاقلا تنأأ : تلاق
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 اذ سيلو بولقلا ةدئاص كئتقرط

 مالسب يعجراف ةرايزلا نيح

 تلقو : اهب تيحرو اهديب تذخا الفا : تلاق . هتلق انا : ريرج لاق

 2. )فيفع لجر تنا ! مالسب يلخداف

 قع ساجم ةبدقنلا ةيئاسنلا سلاجملا هذه نمو

 كولسلا نع ثحبلا نم انمدقام ىلع اهرايتخا يف دمتعتو صنىلع اصن لضفتو

 ىرذعلا : اهل ليق ذا ةسلاج يه انيب»: اهنع ىور دقف ةأرملا ءازارعاشلل يلاثملا

 ملا تنأأ : هل تلاقف لخخدف هل اونذئأ : ثااقف . بابلاب

 اهتيكب ام يعم يلمع تكرت ولف

 يلقع نم تاف املاهيبالط_نكلو

 :يهو كلل تنذا ام كنع ينغلبت تايبا الول كلقع باهذ دنع اهبلطت امنا

 لزي مو اديلو اهنم ىوهلا ”تئقلع
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 ديزيو ا هبح يمني مو.يلا ىلا

 ابلاط تثج امب ”عوجرم انا الف

 ديبي ديت اميف اهبح الو
 اهتيقلام اذا ىنم ىوهلا تومي

 دوسعيف اهثتقراف اذا ىحيو

 تابقا مث اهل اونذتا تلاقف بابلاب صوحالاو ةزع ريثك اذه : ليق مث

 يف ادهع برعلا مألاف ريثكاي تنا اما : تلاقف ربثك ىلع
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 امنأكف اهركذ ىبنال ديرا

 ليبس لكب ىليل يل لثمت
 الول هللاو اما ؟ كل تلثم اذا الا اهبلطت اما ؟ اهركذ ىسنن نا ديرت ملو

 : كلوق امهو كيلا تفتلا ام اههتلق ناتيب

 ةليل ”لك ىوج يندز اهّتبح ايف
 ”رششحلا ك”ديعوم مايالا ةةولس ايو

 اهنيبو ينيب رهدلا

 ”رهدلا نكس اننيب ام ىضقنا املف

 ءافو برعلا لقاف صوحااي تنا اماو :

 اًنقلح ايرثلا ”مجن“ اذا اليل

 ةبئر ةفاخم اهماما ا.ةعب

 اقفشا ام امهنع قءرفف ًادنبع

 اهئذلاو ةشيع مّعناب اناب
 : 'حابصلل حضوت اذا ىتح

 : وهو : كلا تنذا ام هتلق تيب الول هللاو اما . اقتاعت : تلق الا

 هئعبتا ترص دق اط يندت نم
 "يل راص اهنع”بلقلا احولو

 تم



 + هل تلاقو هنطتكي نا اهيراوج ثرماو اريفك الا اوجرخاف مهب ثرما مث

 : لئاقلا تنا قسافاي

 "ةرّيج قرافو ”لامجأ مز“ 'ناأ

 ؟نيزح ”تنانيبلا ”بارغ' حاصو

 كءادق هللا ينلعج : لاقف ىراوجاي هبوث نقرخ ؟ اذه دنع الا نزحلا

 : هدشنا مثاذه نم نسحا وه امب تيقعا دق يا

 ينئتكر تو الجاع انْئيِب تعمزأأ

 ”ددلتا اسلاج اميقس ابيثك

 ”ةرارح ةاَنهَنلاو ىقارثلا نيبو

 ”دربتف 'نئمطت ام اجّنشال ”ناكم

 اهضبقف ةلحو رايد ةثامب هل ترماو ىراوجاي هنع نيلخ : تلاقف

 +0 ('1)فرصناو

 ةثيكس تلاق كلذلو ةدئاسفلاو عفنلا نع ثحبت ةبعقاو اهتعيبطب ةأرملاو

 : اهدشنا نيح ريثكل نيسحلا كنب

 ”بصاو“ لبللا رخآ“قرب كقاشا

 ”براسملاف ابتجلا ”شرف هنّئمضت

 ىئرلاب منيو ىوّمحاو ”قئلات
 ”بكارتم بديه يذى راذلامحأ

 ”بناج مزرا ”حيرلا هتعزعز اذا

 ”بناج ىضموأو هنم فشخ الب

 ا



 ةمابثو هام ىدعتسل تبيه
 ”بهاو "دوت نمل دو“ ىذ لك اك

 اهقيدص ىوريو ىدعس هب ىورتل
 براشمو امل داد-ءا قدغيو

 ؟ةوسا هيف سانلاو هللا كلعج اماع اثيغ بنا ذ
 هتبلاو هترطماو ءةلسحاف اثيغ تفصو (ص) هللا لوسر تنبا

 !؟ (2)مهاردو ريئاند اهل تبهو الهف : تلاقف ا هتبهؤ مث هتلكاو

 نمكت نبا فرعتو تايرخالا ءاسنلا لامج رس.. اهتعيبطب ةكردم ةأرم او
 يتلا ةأرملل ةيلاثملا ةروصلا ممر يف رعاشلا لشفل اهدقن ءوتف فعسشلا طاقنا
 : نعاهثلا اهب لزغتي

 : لئاقلا تنا ريثكل ةأرما تلا

 ةارتحلاب ةضور اف

 اهئرارعتو اهثءاجشجت ىدتتلا 'جممير
 زعت نادرا نم بيطاب

 اهثران بطرلا ل دتملابتدقوأ ذا
 ترخب ةيمنزلا ةنوميم نا ول تيأرا ! كاسف هللا ضف تلاق معن : لاق

 : سيقلا ؤرمأ كديس لاق اك تلق الا ؟ بيطت تناك اما بطر لدنمب
 اقراط تئج املك ىتنأرت ملا

 0:59 بّكرطت مل ناواويط اهب تدجو
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 ىلع ارعاش نواضفيو ىر.خغاو ةيكولس ةروص نيب نوزبامي داقنلا ناكو
 ىباو قيتع يبا نبا داقتلا ءالؤه نمو رخآلا قفخيو لوالا دوحي ام رادقمب رعاش

 : يمورخملا بئاسلا يال ةرم لبق . يموزخملا بئاسلا

 ةورع نسحا اما »

 ةطئبغ لزئنمب ىنم_ "ثالث اوبل

 ”مهام ك”رمعل .ضرغ ىلع مهو
 ةماقإ راد ريغب ”نيرواجنم

 مل مهليحر ًدجا دق ول
 ”ةنابل“ قديتعلل تيبلاب ”نسهو

 ملكتي وسل "نهفرعي “
 انئاعظ

 ”مزمزو نههآوجو ”ميطتحلا انيح
 ايغاول نررسح دقو نهنأكو

 مكر مش ميطحلا فانكاب”ضنيب 0 2

 ةفصلا هذهب نهفصي أطخأو رجها لب لمجا الو نسحاام هللاو ال : لاقف
 : ريثك لاق اذكه نهليحر ىلع مدني الو

 ”ىنم_ىلع جيجحلا ”ءاوها ”قرفت

 عبرأ ىسم' ىو تنل" ف رص مهق“ر فو
 ةلذغ نط ”كلاس مهنم ناقيرف

 عرضت ”نطب“ كلاس مهنم*ر خآو
30-7 



 ”راد اهتثم اراد .<رأ م

 منجم جيجملا ف تلااذاىقلمو
 ٍهناكمب ايضار اميقم لقا

 عدوي ل ًانعاظ اراج رثكاو

 لطبال كوخا هركم: لاق اك هنكلو هب ىضريالو ناكمب لقاعطبتغي لهو

 ةرفان امل ضرع دقو لو.ةي ثيح باوصلاب ىلواو دهعلاب ىفوا يجرعلاو

 : ىم نم

 امتنأو دودصلا ميف ”ربج“ يملسو يلع يجوع
 ”رثفتلا ا-انيه قرفي ىتح ىنم ثالث الا ىقتلن ام

 هعبتي لولا مث ”رهشلاف

 ('')رهشلاو “لوحلا الار هدلاام

 نهذ ذوفن ىلع هدقن لديو داحلا يكواسلا دقنلا اذهب قيتع يلا نبا رهتشاو

 ةيدقن فقاوم هعم هلو ةعيبر يلا نب رمعا اميمح اقيدص ناكو ليصا حرمو
 : هلوقب 1 نوعمتسيو هتوروزب هرصع ءارعش نم افورعم ناكو ةذف

 : هتيوارل اموي ريثك لاق

 يلا نبا هدشنتساف هيلا انبهذف هدنع ثدحتن قيتع ينا نبا ىلا انب بهذا ٠

 : هلوق غلب ىتح ( نيبتس معن يدعس ةنثابا ) : هدشناف

 ىتناما نخو يداعيم نفلخاو

 نيد ”ةنامالا ناخ نمل سيلو
 ا



 * هدشلاف ؟ اهتعبت ةلايدلا ىلعو : ةعمج يلا نباي : قيتع يلا نبا

 هليخت ”موي "دولا ”ءافص ”ننبتلك
 ”نوهر“ ”نهردهع نم ىنكرداو

 بولقلل ىعداو نم حاصا هللاو كاذف ةعمج يلا نباي : قيتع يلا نبا لاقف

 هعضاومباوصلل عيضواو كتم نهب ملعا تايقرلا سيق نب هللاديبع ناك : نهبلا
 : لوقي ثيح نهبف

 يثقل "لدا اذه "بح

 ”جلخ“ اهردنعوت يف ينلاو

 اهتروص تيبلل يف ىرتو
 جرّسلا ةعيبلل يف ام ”لثم : 101 0

 لسحر ىلع له ينو ربخ
 ! جرسح ةتئبق“ يف قشاع

 يبا نبا كاحضف : لاق ! ىلاعت هللا ءاش ن' ال : لاقو ريثك نكسف : لاق

  (؟*)هيلع ىشخي داك ىتح قيتع

 يفءأطخ هل حضويو اريثك قيتع ينا نبا شقاني اذهب هيبش رخآ سلجم ينو
 رعش نم هل ةنرامملا ةلثمالا برضيو هلوقي نا هيلع بجي امو ةأرملا ةيطاخم

 : قيتع يبا نبا ريثك دشنا نيرصاعملا

 تو



 لئادب ليل "نم يارب تسلو
 ليلقي هل ضار الو ليل

 قدصا نايشرقلاو :قشاعب سيلو *يفاكم مالك اذه نبا لاقف
 تايقرلا سيق نباو ةعيبر يبا نبا ؛ عنقأو كنم

 رمع لاق

 ”ءاجرلا ةبحملا 'عفني امنا دن“ مل ناو الئاث ىددعف

 + رمع لاق
 اهنم نيعلل ةف رطك يظح "تيل

 هم ليلق اهنم ”_ةكو

 : سيق نبا لاقو

 انيلطما مث ىنملا ان
 انإ 0 ٍدغ يف انيدع

 انيدعاولا تلطم ولو بحت
 كا ينادع_ ىزجنت“ امإف

 'شيعن

 دشا ارذح رعاشلا نوكي نأ دقن يل زلت هامل يف لوقا صالح
 عضاخلا رهظمب اهمامأ رهظب ةأرملا هاجتملاقمو هكواس يف ريصقتلانم رذحلا
 مالكلاواهفصوو اهتبطاخم نسمي ناو ربكتملا ديسلا رهظمب رهظيالاو للذنملا
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 رمعل قيتع ينا نبا هسلاق ام كلذ لك صخليو اهنع
 : رعاشلا

 ىتنارصبا ىتنت
 ”رغمالا ينودنعيت لبملا ديق نود

 : ىء رعتا ىريكلا تلاق
 رع له "من در

 اهثتمّيت دقو ىرغصلا تلاق

 ؟*رمقلا ىتفتخيت لهو هانف رعدق

 قيتع يبا نبا هل لاقف
 ب ناك كاسفني تبسن امئاو ارب بسنت مل تنا ١

 : 2("!)هيلع تثطرف يدخ تعضوف « يل تلاةف

 : ةحلاملاو ةبب رشا روصلا دقن (

 هريغو بءشا لاثما يلاوملاو

 نم حورلا ةفخو ةردانلاو ةهاكفلا يوذ ضعي ي

 وأ ةبارغلا نم ءيش اسهيف يتلا ةروصلا جارختسا ىلع دقتلا اذه دمتعيو

 تيبلا يف ةنكتلا لاجم هككفلا دقانلل رفوي ام وأ ةيعقاولا نع دعبلا وأ ةغلابملا

 © يرعشلا



 : نييلاتلا نيئيبلا قينع يبا نبا رمع دشلا دقق

 ةريسع قارهاب انوزسمم ناك نمو

 ادف هكبن اننأيلف اهيارغ يهو

 الكاث ناك نا لاكثألا ىلع هنعُن
 ناك ناو ابورحَم ناك ناو

 : لاق

 هل ناو تر ناس تما كلارا حبصا اف
 : لاق كدعومل كانئج دق نبا لاقف . ىلا انب مق

 حبال فاو كاعنج دق «ادغ هكبن اتأيلف و كلرق : لاق ؟ اننيب دعوم ياو

 ىفم مث قداص ريغ كنا ىلع فرصنن وأ كلوق يف اقداص تنك نا يكبن وأ

 (...هكزو

 : بنيز يأ رم هدشنا نيحو

 ابيسصن يدنع ءاسنلل عدت 0

 ! يناسلب احزام تلق ام ريغ

 (؟4) ؛ ةغفهدلاب ءاسنللو ةدوملاب اه تيضر » : قيتع يبا نبا هل لاق

 : هدشنا نيحو

 امساو موغي اي تنا اذبح
 ل م سا

 مككل نخسي الجرم الا باطخلا ابا اي ىنمتي اثيش تيقبا ام د : هل لاقف
 كفاح



 (؟4) « لسغلل ءاملا هيف

 : هلوقك ةلاحتسالا ةهباجم ىلع دقنلا اذه ىلع دمتعيو

 انيلع اح ناك رهدلا اذ تيل
 اراتعاو ”ةجح نيموي لك

 : رمعل قيتع يبا نبا لاقف
 (؟0) « كقسف كل متيل هتلأس ام مهيلع لعجي نا هدابعب محرا هللا

 ةمارك باسح تناك ولو ىتح ءيبش لك نم هتردان دسقانلا دمتسيو

 : ةرم دوسالا بيصنلا هدشنا . رعاشلا

 ادب 'نا ريطلا نم قاخخا ملو تدكو

 ريا زاجحلا وحث قراب انس

 را لاقف
 (؟1) بارغلاك دوسا هنا

 ثراسحلا وبا هلاق ام ةعيبر يبا نبا رمعل تيب نم هيرخسلا فيرط نمو
 : ىنغت ةينغم عمس دقو زيمج

 اهتخال تلاقو اهرادمب تراشا

 ؟'رك "ذي ناك يذلا ”يربغملا اذها

 « هنيع أةفنل الا اهاردمبهيلا تراشأ تناك نا قلاط هتأرما :زب

 ىلا لم ا يف ةسومغم ةجس وبنس وا لدردخلاب فرطم قا
 ةدوم ىلع لداو هسفنل بيطاو هل عفنا كلل

 هلق



 ةالخالاو ىهقفلا دقنلا ( د

 ءافلخلاو ميركلا نآرقلاو (ص) لوسرلا ةايحب دهع ةببرق زاجحلا تناك

 ةباحصلا نيب هرثا كرتي نا دب ال اذه ناكو ةيقالخالا مسهلثمو نيدشارلا
 هلوح ام ىلع الظ يقلي نا دب ال اذه ناكو ملءلاو هقفلا باحصاو انلاو
 ىلا رظني هيقفلاو رعادلا ءارعشلا ملاعو ءانغلاو ثبعلاو وهللاو قسفلا ةايح نم

 : قفنت يتلا ةيوازلا نم ىنعملا
 . ةأرملا ةصاخخو سانلاو عمتجملا

 طمخت الا بحي نكلو

 ةاسيح ىلع بدالا رثا ىلا

 نبا ناك دقف رعشلا
 ناك دقف هعوضوم ناك اهم رعشلا هبجعي يذلل ررحتملا هيقفلل ازانمم الثم سابع
 وه امنا بدالا نا للديل ةالصلا يف لخدي مث رعادلا رعشلا دشنب سابع نبا
 الو ةديقعلا يف لخدي ال مالك
 ١ جرحت نود ةعساولا ةينفلا

 : نوخرؤملا لاق نيرخآلا

 + ةعيبر يلا نب رمع لوق بيسملا نب ديعس دشنا

 هَبوُنيْغ وجرا تنك "رمق باغو
 ملسم 6م عار حورو

 لجو زع هقلا لوقي هللا همظع ام رغص دقل هللا هلتاق هل ام : لاقف
 (؟5) .. ( ميدلقلا نوجرعلاك داع ىتح لزانم هانردق رمقلاو )
 هنم مشي ٠ هيف ناك اذا يبدالا صنلا نم مهفقوم يف سانلا فلتخاو

 ري مل مهضعبو بدا هسنإ ىلع هداشنا حابا مهضعبف لوسرال وأ نيدلل ىذالا
 ىعم نم نمضتي امل كلذ

 تالح



 كلملادبع نع ةسياور يف زيزعلادبع ن وهو بئاسلا وبا يئدشتا :٠ لا

 ركبف داسغ تنا معن لآ

 ”رجتهف حئار مأ دغ ةادغ

 و : لاقف قرزالا نب عفان هيلعلبقاف اهرخآ ىلع ىنأ ىتح سابع نباا

 م نم فرتم مالغ كاينأيو انع لف

 تضراع سمشلا اذا اما الجر تأر

 رسسخيف يشعلاب اماو ىز

 توم



 لاق : لاقف ؟ لاق فيكف لاق . لاق اذكه سيل : لاقف

 تضراع سمشلا اذا اما الجر تار
 رصخيف ىشعلاب اماو ىحضيف

 لا تظفح دقو الا كاراام : لاقف

 اهايا كتدشناةديصقتلا
 كدشنا نا تئش ناو لجا : لا

 0(" ')اهرخاىلعىفأ ىتحةديصقلاهدشنافءاشايفاف

 مظن ىلع هعيجشتو رمع ةيرقبع
 : لاقف مارسحلا دجسملا يف سابع

 يلا ينتعزانو
 : هدشناف , يندشنا : لاقف يلع

 ركبف داغ تنا معث لآ نما

 « ثدش ام لقف : يخأ نباي رعاش تنا : هل اقف

 ةباحصلا باجعا نم لسقا ةديصقلا هذبب سابع نبا باجعا نكي ملو
 بكار وهو يرهزلا فروع نب هللادبع نب ةحاط اه

 . 6 (؟*)هل تبتك ىتح هتفان اقناش لاز امو فقوف

 نعالوؤسمناك سابع نبا نا لاقيو

 بر يبا نب رمع ناف رعشلا
 يسفن نا كب هللا ىنعتم

 رتستو هعمست نا تيبحا

 له و لأسي ناك ام اريثكو دسسيدجلا رعاشلا جاتنا عيتتي سابع نبا ناكو
 « اندعب ائيش يريغملا اذه ثدحا

 ركني ناك لب سابع نبا فقوتك رمع رعش ن | نبا فقوم نكي ملو زلا

 ىلا قوشت ىوما رعاش نع وفعلا ىلا هتعد ريبزلا نبا ةسقر نكلو هلوق هيلع
 ىلا هقيرط يف تامف ةدوعلاب هل حمسو هنع اعف هان دق ناكو زاجحلا هنطوم

 , نلمرل



 نيللاو نيظفاحماو خويشلا نم نييقالخالا فقوم ءاهقفلا فقوم هبشيو

 نمو رعشلاو ءانغلاو نفلاو ةعتملا نم رداملا ليسلا اذه ردص ين فوقولا اودارا

 * هيف ةكراشملاو هب عتمتلاو هعم ريسلاو هل ديدجلا ليجلا ةباجتسا

 لك نع اوفرصناو هوعاشاف مهل زغ يف زاجحلا يف لزغلا ءارعش قرغاو

 «لأس نيج كلملادبع نسب ناولسل ةعيبر يلا نب رمع لاق ىتح رخآ ضرغ
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 ءاسنلاحددما امنا لاجرلاحدماال ينا : لاق؟ انحدم نمكعئميام »

 ىلع او-هبنيو رعشلا اذه هجو يف اوفقي نا كلذل نييقالخالا ىلع ناكو

 تنب ةمطاف ةالوم ةيبظ نع : مهمرحو مهتويب ىلا ذوفنلا نم هوعنميو

 : تلاق بعصم نب رمع

 رتفد يعمو هئانفب وهو هلزنم ةاخاد اناو بعصم نب هللادبع كدجي ثررمو

 .ةعيبر يلأ نب رمج رعش : تاقو تثجف يناعدو ؟كعم اذهام :

 برلقلانم اعقومل هرعشل نا نبرمع رعشب ءاسنلا ىلع نيلخدت كيو

  (""!تلعفف هب يعجراف ؛ وه ناكل رحسي رعش ناك ول « افيطل الخخدمو

 ا اجحلا لل نود ن نِح نريرمالا ءافلخلا 3

 ,قيفشلا ىندالا حصانلا لاقم
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 ينيليق انيقتلا اذا ”تسلقل
 رقيرطلا رئهظ ىلع انك ولو

 ,و رعاشلا نيب ةف امملا هذه لثم عقوو املف » كلملادبع نب نابلس

 ةعيبر يبا نب رمع ىلا لسرا ةكم مدق

 مد هل ”ءابيال لينق نم كو
 ىتم هتمض اذا انهر قلغ نمو

 ١ ٍمريَغ ءيش نم هينيع 'ىلام كو
 ىتدلاك”ضيبلاةرمجلاوحن حاراذا

 ان ,رظنم ريمجتلاك را ملف

 دا جملا يلايلك الو

 سائلا عم جمتال ! مرجال : لاق . معن : لاق

 , ٠ (58)مهجح سانلا ىضق ىتح
 دنع دتشب وهف اليوط ادما فعضي نا دعب انايحا ىوقي رايثلا اذه ناكو

 ه ناك كلذ لعلو ةدعابتم تارتف ىلع قالخالا ةاعدو ءاهقفلا طاشن
 < يبرعلا بدالا يف رعاشلاو رعشلا ظح

 . راصمالا يف ءارمالا روصق يفو قشمد يف يندالا دقنلل -<

 : ىسرلا دفنا (]

 ةينامي لئابق ماشلا لهاف « زاجحلايف وه ايايبعش ماشلا يف بدالا نكي م
 مهعم نويرمالا لقن امناو ودبي [ك رعشلاب مايتهالا نم رييك بناجىلع نكت م

 تقود



 ثحبلاف اياءارظسرا ماشلا يف بدآلا ناك دقن كلذلو بدآلاو رعشلل مهبح

 ةيا نكت ملو مهروصقو ءءافلخلا سلاجم يف رودي ناك هنع ثيدحلاو هيف

 يف برح دونج مهق ماشلا يف تددحت وا ترهظ دق هيهقف وأ ةيدلع ةكرح
 جاتحا اذاو لطابو قح نبب نوقرفي ال ءايمع ةعاط مهتداس نوعيطي بلاغلا

 ةماهلاو زاجحلاو قارعلا ءارعش يف هل ناكف رعشلاو بدالا عمسي نا ىلا ةفيلخلا

 مسهعم ناكو نيلوالا ريس هيلع نوأر قي ناباغو صاصق ةيواعمل ناكو ةحودنم
 وأ زاجحلا يف فاخت يذلا ددعلا يواسي ال نيثدحماو ةباحصلا نم ليلق ددع

 طاربمالا قرش يف رشنثا

 ناعرسس ةفينع ةيسايس ةمواقم بدالا نم ةيواعم هباج دقف كلذ عمو
 يف مهبدا وا مهرعش راس نبذلا ءارعشلا ةلباقم بحي ناكو تتامو تتفخ اه

 طبضي نا لواح هنا ايءاسنو الاجر مهنم هراز نم مدظعم مركاو هتبراع
 وا اويبش نمع ردظنلا ضغي نا لواحو بيشتلاو لزسغلا ءارعش عم هباصعا

 تايومالاب اولزغت

 بحاص هاور ام اهنم بدالا داقن اهلقن ةماع بدالا يف ءارا ءإ تناكو

 ناو ةصاخ ةماع ةروصب بدالاو رعشلل يمياعنلا موهفملا هنم مشيو ةدمعلا

 يواعم لاق . لعتو بدأت رصع رصعلا

 ١ بدالا بتارم ىلعا رعشلاو هدلو بيدأت لجرلا ىلع بجيو»

 : ىرخا ةرم لاقو

 دقونيفصب ريرهلاةليل ينتيأر دقلف يدا رثكاو كمه ريكا رعشلا اولعجا
 ىولبلا ةدشل بره لا ديرا اناو ضرالا نع نطبلا ديعب لجحم رغا سرفب تيتا
 ةبانطالا نب ورمع تايبا الا ةماقالا ىلع ينلمح امف
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 ىلابا ىأو ىفنع يل: ثبا

 خيبرلا نمثلاب دمحلا ىذخاو

 ىسفن هورككملا ىلع يماحقإو

 حيشُملا لطبلا ةةماه يبرضو

 و'تأشج" املك يلوقو
 يحيرتست وا ىدتمحت' كناكم

 تاحلاص ”رسثآم نع عفد ال
 (01) حيعص ضرع نع دعب يمحاو

 ناكف قشمد طالب يف ةفاك ءافلخلا ةينهذ يف اهم ازبح لغشي رعشلا ناكو

 هبجعي مل يدنج ىلع اعرد ىأر دقف هب هب رو رعسشلا مظني ديزي

 : هلوق يف نب رمع نجع نم ءوسا كنجم ىرا ينا هل لاقف

 ىقتا تنك نم نود يتنجم ناكو

 رصعمو نابعاك صوخش ثالث

 اوكرداو يمسرلا دقنلا اوعضونيذلامهاو

 نب رسشب لثم يناورملا تيبلا لها مه

 ناف « يمسرلا دقنلا ٠ أدبم اوسسا نيذلا لئاوالا نم ربتعي ناورم نب رسشبف
 ايمسرلا ديلاقتلا نم قيرع ثارتب اوقتلا رصمو ماشلايف نيبومالا
 برعلالبق نامورلا رئاود يف اومدحخ ناو قبس نيذلامورلا مهمدختو كالملا ةهبأ
 تاراضح اهيف تشاع يتلا رصم اونكسو ةريخلاو باسحلا لهاو باتكلا نم

 كولس نوكلسي فيك مهملع كلملا نا اي ءةفلاس ملال ديلا 2

 تهم



 اناقوا اوددحو ةيعرلا نيبو مسهنيي اقرف كانه نا اوفرعو ءارمالاو ةداسلا

 سانلل اوساجو كلذل باجحلا نيعو نيلخادلا اوبجحو مهياع سانلا لوخدلا

 اوعقوتو مهتغلب سا.ذلا اوملكو عوبسالا نم ةدودعم مايا يف ةصاخن سلاجم

 دودصحب مزتلي نا ًاضيا رعاشلا و اضيا مهتغلب مهوملكي نا سانلا نم

 : ءارمالا وا كواملا عم مالكلا يف ةصاخ غيصيو ةنيعم

 الا كولش نم داقنلا دمتساو

 ي رهظي هارن فوس يندالا دقنلا ءىدابم نم أدبم

 : ةديبع وبا لاق»

 عش نفأ نم ربرج ىلع دعي امم

 ,قرابل لوقت نا كّدقح ناك دق

 ”ريرج "بس ميف ”قراب لآ

 2:: ةغارملا نبا دجو اما ؛ رسشب لاقف : الوسر ناورم نب رشب لعجف

 ؟ يريغالوسر
 (*) بي ءارمالا بطاخي اذك سيلو : يلوصلا لاقو

 او ىرخا ةلثما هدارياب كلذ ىللع حشوملا بجاص قاعو

 : لاق نيرخآ ءارماو ءافلخ

 : لاق ثيح هيف هيلع بيع ال هنا الا اذهل هيبش ريرجلو »

 انيطق "ىلا مكقاس ”تئش ول
 ”ةفيلخ ”قشمد ١ يف يم ”نبا اذه

 تموس



 راصمالا يف دقتلا يف ي

 ناك و هناب ةرهمجلا بحاص

 هب لبعا



 : زيزعلادبعل كلملادبع لاق كاقر تلاز ايف :

 اما , اهلعف لاقف ريثكل كلذ رئ ايقار كإعج امنا كحدم امو

 حدمي اذكما هباجا ىتح هاقرو هل لاتحاو هاضرت زيزعلادبع نا معز ٠
 د. كواملا

 كلذب تشي هنا ىري نا يتتيو كلذب زمري ناك اريثك نا ودبيو

 كلنا معزت 3

 براقعو تايح مهلعجاو مهنم رخسا امنا :لاق ناو. هتو انتعيش نم
 . مهلاوما ذخآو

 عضي نبا فرعي ابيطخ نم
 ةميق كلاذك كردي ناكو ةضراعملا ل

 قدزرفهدنع عمتجا دقف . لاقي نا بجي فيكو سيئ

 ايراج هيدي نيبو ةرم ريرجو ةيراحلا هذهف هيفلضف

 * قدزرفلا لاقف هل

 يقتت ”ريطلاو ”جاجحلا نمأي نم
 .مئازعلا ”فيعضالا هتبوقع

 : ريرج لاقو



 ”هبباقع امأ جاجحلا نماي ند
 وف هدهع امأو *رّمف

 بوثلا ءيش لك ىقنت ريطلا نال هيف ريخال مالك ( هتبرقع

 . 2 (؟”)ريرجاي اهذخ « كلذ ريغو يبصلاو

 + لاقف ىبحي نب دهم هيلع قاعو

 < « هيف لاقف قدزرفلا ءادتبا ذا اربرج نا الا . اذك يرمعل اذهو »

 اوضري ملو ظحلا مهتاخخ اذا انايحا رعاشلا نوبقاعي ءاسةلخلا ضعب ناكو

 : لوحا ناكو اماشه دشناو أطخخا ةبؤر ناف ةفيلخلا

 لوحالا نيعك قفالا يف سمشلاو

 ًارعاش قرغي داكو ةفاصرلا نع يفنو ساجملا نمجرخخاو بعو بريف

  هرصق يف تناك ةكرب يف برعلا ىلع سرفلاب هب رخفي ارعش هدشنا ايبوعش
 : هدشناف ىشعالا رعش نم هدشني نا اموي ةي ارلا ًادامح دايز لأسو

 اهامجا ةودغ ةيمس تركب

 ضفناو ةيعار تناكو ةيعم اهمما هما نال دايز هجو يف بضغلا رهظف
 : دامح لاقف ريمالا سلجم ىلا دامح دعي ملو رش ىلع سلجملا

 الثل هدشنا نا لبق تهبنت ريما وا ةفيلخ يندشنتسا اذا كلذ دعب تنكف »

 ( (؟"!ةجوز وا تحخا وا ةئبا وا هل ما مما ةديصقلا يف نوكي
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 : ينفلا دقنلا (ب

 سائلألاو حدملا رعش عوضوم لوح بلاغلا يف رودي دقنلا اذه ناكو

 دقنلا اذه يف داجا نم نسحاو هبولسا ىلعال ءافلخلل بتكي يذلا راذتعالاو

 قيقر سحو فهرم قوذ هل ناك دقف

 : هدالوا بدؤمل كلملادبع لاق , هت

 رم نبا كلملادبع وه نيبومالا نم

 نسميو ديلا حيدملا كردي ناكو
 بذعا ناك ام هللا هلتاق .ةبوذع همالكل ناف ىشعالا رعش ةياورب مه.-١»

 سيلف ىشعالا نم رعشا ءارعشلا نم ادحا نا معز نمفهرخص بلصاو

 6 (؛8)رمغلا فرعي
 نراقب يتلا ةروصلا لضفملا هرعاش نم دمتسينا اكو سياقيو نراقب ناكو

 ل لاقو اموي ريثك هحدم دقف . اهب

 ”ةنيصح ”صالد_صاعلا يلا نبا ىلع
 املاذاو اهدرسم يدّسملا داجا ٠

 اهريتق ”لمح" موقلا فيعض 'هوؤي
 اهلتاتحا ”مشالا ”مرسقلا علضتسيو

 نم يلا بحا برك يدعم نب سيقل ىشعالا لوق : كلملادبع هل لاقف
 : ( ىشعالا لوقو ) لوقت ذا كلوق

 "ةموملم * ”ءيجن اذاو

 اهتلاهن نودئاذلا ىشخي ةءاسرخ
 ةّئثج سبال ريغ مّدقملا تنك

 اهتلاطبا [ملنعُم ”ب رضت فيسلاب
 0ك



 : لاقف

 .زعلاو مزحلاب كتفصوو

 لع ينابزرملا قاعو

 ,هشلاب ىلعلا لها تيأر » لوق ىلع ىنعملا اذه

 نم مهدنع نسحا ةغلاملا نال ريثك
 لعج ىتح ةعاجشلا فصو يف غلاب اجشلا لعج ىتح ةعاجشلا فصو يف غلا

 ىشعالاو , طسوالا رمالا ىلع راضنقالا

 2 نسي ناار
 نال هبحاص ةعاجش ةدش ىلع يوق
 . 2 (؛3)نفصولا نع رصقي ريثك

 (**)ابتاه لاقالا , ءاسا لاقف

 اني ام اريثك ناكو
 : ناورم نب

 كماي كركذي تايقرلا سيق نبا لاب ام 9

 ايقرلا سيق نبا هحدمو

 هقرفم قوف جالا لدتعي
 بهذلت هناك نيبج ىلع

 كك



 ءالظلا ههجو نع تلج هللا نمباهش بعصم امنا

 , ٠ (*!"بهذلا هنأك نيبج ىلع : لوقتف ىلاماو

 6 (*")مجعلا نم ينأك جاتلاب ينحدمت سيق نباي »: لاق يناغالا يفو

 ىلع ةر- ءارعشلا بتاعو حدملا يف ةبدياق

 .اجالا رحبلاب

 موصو ”ةدباكم راهن

 ن*")ءالبلا كاذ كيف عرساف يكرتلابو نارقلاب متيلو

 « رهرجلاب حاملاو ضرعلاب حدملا نيب زبيمتلا كردا هنأك اذه لك يف رهف

 قالخالاو ةيسفنلا لئاضفلاب حدملا نيبو هابلاو ةطاسلاو لاملاب حدملا نيب يا

 ءايلعو داقتلا ىدل ةلضفملا يهو ةديمحلا

 نكميال رعشلا ضعي نا اديج ف رعيو رعشلا رهوج كرديكلملادبع ناكو

 . طقف ىفقمو انوزرم هنوكل ارعش ىمسب نأ

 : ةاعسلا اهيف وك :ديصق لبالا يعار ةره هدشنا دقف

 قدح انلاوما يف هلل ىرث برع

 .ارقو مالسا حرش اذه ؛ ارعش اذه سيل ه : كلملادبع هل لاقف

 : هلوق ىلا غلب نيحو



 مهروما نومسفي يموق تكرثو
 اليلق نوبلتب ما كسيلإأ

 : ارخخاس كلملادبع قلع

 (*؟)« هللا كمحر اليلق نوثبلتي :

 ةئراقمو ةنزاوم عوضوم نوكت ام اريثك ةبياشنملا ةيرعشلا يناعم لا تناكو
 ىلدعو ءاوسلا ىلع ماشلاو قارعلاو زاجحلا يف ةيبرعلا تائيبلا نم ةثيب لكي

 ساسا ىلع ءارعشلا اومدق نيذلا 0 0 نب اهساسا
 : يور دقف دقنلا اذه يف ماشلا ءارما كراشو . ةيئزجلا ماكحالا

 ةغبانلاو سيقلا ءىرما رعش يف هوخا ةماسمو كلملادبعنب ديلولا رجاشت

 دشناف رسفحاف يبعشلاب ايضرف دودجا امهبا لبللا لوط فصو يف ينايبذلا
 : ديلولا

 ربصان ”ةسميمأ اي رمه ينيلك
 ربكاوكلا *ىطب هيساقا ليلو

 ,ضتقثثمب سيل تلق ىتح ”لواطت
 .بيآب موجنلا ىع'رتي يدلل سيلو

 همه ”بزاع ”ليللا "حارا ردصو

 بتاج لك نم'هزحلا هيف فعاضتا
 + سيقلا ءىرما لوق ةملسم دشناو

 هتلودُس ىخرا رحبلا .جوك ليلو

 ىلتبيل مومحملا عاوناب ىلع
 هكا



 هيلكصي ىطمت امل هل تلف

 .لكتتكب ءءانو ًازاجعأ فدراو

 يلجنا الا ”ليوطلا ”لبللا اهيا الا

 ٍلّتمأب كنم ”حابصإلا امو حْئبصب

 هتموجن نأك ليل نم ”كلايف
 ,لئبذيتي تادئش لثتتفلا راتغم“

 اهيماصَم يف 'تقّدع اًيرثلا ناك

 يل دثج "مص ىلا ناتك سارماب
 ؛ , (**)ةيضقلا تناب : يبعشلا لاقف ابرط هلجرب ديلولا برضف

 ىلا فرعتي نا لواحي ةفيرط ةلراقم ةلضافملا هله ىلع يلوصلا يبو

 ىنملا اذه روطت ىلا ضرعي مث سيقلا ءىرما ليضفت ىلا تدا يتلا بابسالا

 : لوقيف

 ةدوجو هعبط نسحو هقذحب هناف سيقلا ؤرما هيف ناسحالاب ءىدتبملا ١

 لعجف هليل يف ديزيو هراهنيف نع فخي هبحيف مهلا نا :لوقي نأ هرك هتحيرق
 ىنعملا اذه يف نسحاف . ؛ همغو هعزجو همهو هقاق يف هيلع ءاوس راهنلاو ليلا

 رفن وبا ( لاق ) . هبجوت اعلا تناك ناو هيلا بهذ يذلا

 : لاقف ةديصق أدتبا هناف يئاطلا ميكح نب حامرطلا

 حببصا الا ليوطلا ليللا اهيا ايا الا
 حوراب كيف حابصالا الو متيب

 : لاقف اكردتسم اجت فطع مث
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 ”ةحار حسبصلا يف نيئيعلل نا ىلب
 حرت "لك امهفرط امهحرطل

 هليل نيب قرفلا نع نيبو عفدي ال قحي ىتاو لاو هلوق يف نسحاف
 مهفلك ةدشو ليللابمهئالب ف | عمجا امناو هرابثو

 نا ادا مالا يمارم

 باو هاوس ام ى
 ق للا حالو نادحالا

 مالكا ءارما دنع ةدسحاو ةهج نم الا باعم اهيف اف اهب عبطلا نابو اهبف
 لف . تيبلا  ؛ىطمت امل ل تاقفا لوق بيعلاو . هر رعشلا دقنب قاذحلاو
 لا يف الا دارأ ام « هل تلقف ٠ . هلوق ح رشي
 ممشلا رببخ نال مهدنع بيع اذه . هب

 (*3)؛ ةيفاقلا ىلا هلوصو ىلا ضعبب هئازجا ضعب ىنغتسا ام تايبالا

 جلا باجعالا درج ىلع ميدقتلاو ناسحتمالا موقي ام اربثكو
 :رهمجلا يف ءاج دقف . رعاشلا رعش يف عوضوم وا ة

 درب يبا نب لالب نا ٠
 لاقف حدملاب قبسي يذلا قباسلا

 وأ
 لاق رعشلاب برعلا

 1 هونا ري نم كيامو

 ”لبق مهئابآ ”ءابا هثراوت

 : لوقي يذلا وهف ىلصملا امو

 هملتال اخخا قيتسمب تعلو
 (07)'بذهملالاجرلا يا ثعش ىلع
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 الخال وا ةيميلعتلا ةيحانلا نم رعشلا ىلا رظنلا نم هيبا نب دايز اجو
 .ةحلا هتفيظول ايراقم افيرعت هفرع : لاقر

 +« (**)هلزها ليضفتلاب هقحاو لزهو بذك رعشلا »

 لا يف دقتلا (؟ + لوألا ن

 دقفاذهو م /ه٠ / ه 181 ماع قارعلا ىلا قشمد نم يسايسلا مهلا لقتنا

 دعت ملوةياعرلاب نويوءالا هطوحيناكيذلاماّتهالا رعشلاو بدالابماتها يا لاز

 نا اك«

 نويومالا ناك دقف زاجحلاو قارعلا نيب اهنم نتما زاجملاو ماشلا نيب ةاصلا

 يتلا لاومالا مههنولذببو مهب قل

 لاوز ناو اهوح ايف طاشنلا ثعبت ينلاو

 ةكرحلا اهيف فعضا راصمالا ىلا نب

 ةفالخلا ثيح قارعلا ىلا مههاجنا لوحتو ءارعشلا ةلبق قشمد

 :موقيما ينبءابرقا ةصاخ نييشرقلا نوعرب

 لاو فرتلا ةايح ىلع مهدعاست

 حورتو نيملسملا نم لوالا ليجلا

 دادغبو ةرصبلاو ة-فوككلا يف

 فلتخم يف يملعلا هج
 لا زكرتو « قارعلا يأ نذ

 كلا نم لؤالا ليجلا أدبو

 لوالا نرسقلا يف ةرصبلاو ةفوكلا يتسردم طاشن ةيادب ركذن نا انيلعف عورفلا

 ناكم يفو ةدحاو ةرم نيتسردملا نيتاه طاشن نع ملكتت نا ىرحالا ناك ناو

 < عطقني مل الصنم ادحاو ارايت لثمي هنوكل دحاو

 تايصخش مها ىلا ةراشالا نم دب الف ةيبذالا ةك رجلا ةعيبط مهفن يلو

 ايبدالا سرادملا يف بدالا < قارعلا يف

 مث م 351 / ه1 ماسع ةرصبلا يه قارعلا ين برعلا اهسسا ةئيدم لوا

 ةعيبرو رضم نم برعلا زكرت : كلذ دعب م 774 / ه 1١ ماع ةفوكلا تسسا

 تاه



 ىلا ةفالخلا ةمصاع لاقتنا و قارعلا يأ يبرعلا جياخلا قرش نكست تلاك يتلا

 هددعءالؤه قبس ناكو ءارقلاو ةباحصلا نادك دلعق

 تناك ةيبدالا ةكرحلا نا.ف كل

 يف اهنم ىوقا امئاد ,مايقو ماشلا نم عازنلايف قارعلا فقرم ناو رخآ ناكم

 شاسقننلا نم اريثك تعدتسا كلذ لكءيف ةيعيشلا تاروثلاو جراوخلا ةكرح

 نا ارك« دعب ايف مالكلا معا كرح يذلا لدجلاو

 هيف ىرخالا ماوقالاو سرفلا ىلع رسشابملا .هئأتلا نم اونكمت قارعل

 ةيركفلا ةكرهللا طاشن ىلعءالؤه دعاس دقو ددعلخدو

 رسمم وأ ماشلا يف اذه لثم ثدحي ملو مهبدا وا مهراكفا نم اهبف هوثعب ايف

 نيس لالخخو الثم صرفلا هيف ىقد ب مل مورلاف

 ىلع دعاسو موقلا ل

 || يف برعلا

 المسالا يف مهنم ريبك

 نطاوملاي اون

 | يف وا بادآلاو مولعلا
 فورظ نا . ةيمالسالا

 نا امك زاجل يف ثدح !يكةلزملاورارقتشالا

 يق'رعلا كلولس يف دجلا تعب فورظلاهذه لك
 ..ع نب ىسيع نا دجن نحنو داما يملعا | ثحبلاو رظنلا ىلا مهزئاماع

 رهو (مالحة له 144 ت) < ءارقلا يف دعي هيوبيسو ليلخلا

 :ذلا عارصلا لعلو ضومغلا



 ىلع لوالا لسماعلاو دعاسملا لماعلا ناك نآرسقلا ةغل ديدتو حاضيالاو

 ةيصخشلا تاموقم ىدحاك مهتخل ىلع ظافحل برعلا ةسامح نا كشالو كلذ

 دعاس ندا يف اودلو نيذلا برعلاو يلاوملا نم ةثشانلا لايجالا ماما ةيبرعلا

 3 ام ناعرسس مث اهبيلاساو اهظافلاو ةغالا ومن يف ثحبلا ثعب ىلع اضيا

 رولا ءابدا ىلع تا بيلاسالا ةنراقم ىلا لقتناو

 ادب اذه ناكو نيرصاعملا

ظت مل ةديدج ىرخا تاهاجتا هجتا قارعلا يف دقنلا نا الا قبس ايف
 دقنلا يف ره

 انه ةمئاقلا تاساردلا ةعيبطل اعبت يماشلا وا يزاجهلا

 ةيضورع ةبوغل ةيوحن ةسردم تناك ةفوكلاو ةرصب لا يف ةمئاقلا ةسردملاف

 دقنلا يف و

 لك ناو ايقارع ادق الا نكي مل هدعب امو يناثلا نإ

 نييفارعلا نيعم نم ىقتسي ناك امنا ةيل

 رابلا رهارظلا ىدحا ناك هضورعو هومنو رعاشلا ةغل دقن اذلو

 يف دقنلا ناو ؛ يئارملا

 برعلا نع معلا ذخا نم
 : كلش نود يركفلا

 راكفالا اواكش نب ذلا مه لوالا ليجلا نم ةب ةسردملا ةذتاسا ناو

 ؟ لوالا ةذئاسالا ءالؤه مه نف . دعب اميف دعنا اهيلطرام يتلا ةيساسالا

 نكلو هماقم اذه سيلف درف لك ةايح خب

 ميم#ش لكوه اذهو لبقملا انثحب يف انمهت دق يتلا ءاعسالا ى

 + ثحبلا اذه لثم يف هجاتمن

 : مه ( ةيرصبلا ةسردملا ) تايصخش مها نا

 نب دايز ورمع وبا هبحاصو (/17/ه 144 ت ) يفقثلا رمع نب ىسيع

 اهيف اروهشم ناكو (مالا٠ / ه 145 ت) ينزاملا ءالعلا نب ايرعلا نب رامع
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 ( مالا ه 191 تال بيبح نب سوي مهنمو يرصب
 ( مال41/ه10/ه ) يديهارفلا دمحا نب لياخلا مهنمو ورمع يبا ذيملت ناكو
 ان يف ةيبدالا تايصخشلا مها نم وهو

0 
 ل يقيقحلا سسؤملا ريتعيو وه

 اهركتبا ةقيرط ىلع يبرع مجعم
 ليلخلا ذيمالت رهشاو نملك

 :ذلا ( مالو / 13 ) هيوبيس

 رعشلا ةلوحف باتكو بايعمصالا

 ةرسصبلا ةسردم نمو ( م74 / ه٠10 ت) يلا سجل ناثع نب دم نبا
 (مووحإ/ ماهو ت) ورمع وباو ( مه40/ / ه 378 ت) يزرتلا

 ايرحن ناكو ( ممكك/ ه'؟ؤك ت)
 ( ملء م أه تل يع (ممخ#

 ليمالت نمو ( م ل8 / م ا تال يركسلا ديعس و
 ةيمالت نمو ( م 48 / ه 188 ت) لماكلا بحاص دربملا يناتسجسلاو ينزاملا
 ملا يلامالا بحاص وهو ( م 444 / ه 771/ ت ) يجاجزلا جاجزلا
 . ةثزاوملا بحاص ( م وه/ / م مالا تر ىدمآلا مالت نمو

 ده



 8 (ةيفوكلا ةسردم) تايصخش مها اما (نآرقلا زاجن يف تكذنلا )اهنم فلاو

 | رداب وحنلا ملع

 ةفروكلا ةذئاسا نمو

 ويدهملا تايلضفملا

 نم هوباناكو دايز ن

 عمجو ( م/85/ 8398 تل
 ينارعالانبا مهنمو

 : (موقك / د16 تردنع

 با مسهنمو ( م
 (مك4١ / ه1 ت) نيبر

 مهاربا هللادبع و 14

 مهأو (دادغب ةسردم) يه ةثلاث ةسردمتآشن ناتسردملا تمحنلا نا دعبو
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 : اهداقثو اهباتك

 ايملت ( 95 / ها ت)

 ع نب دمحملادبع وبأ مهنهو (م48* / هاسال» ت)

 ىجنبا مهنمو بيترتلاو ف

 (م١٠ ١ 1/مؤ7ت) يسرا

 غاشولا مسهنمو ( مق / م 7/5 تال ملسم نب
 هيولاخ نبا ةيدادغبلا ةسردملا نمو بلعثو دربملا

 /مكد4 ت) يناب

 لا مظنم ناكو ديرد نبا ذيملت وهو ( م41

 ملعلا ذخاومورلا يلاوملانم هوبا ناكو

 نيسحلا نب دمحم يلع وبا مهنمو
 اسرلا فلؤم ( مد

 / م1584 ت) يدادغبلا يمتاملا رفظملا نب

 ج ةيمتاحلا ةلا

 حاحصلا بحاص يرهوسجلا ركذن نا نكمي قرسشملا ةذئاسا نمو

 زيزءلادبع نب يلع نسسحلا وباو ( 446 / ه 88٠ ت) دابع نب بحاصلاو

 يراضحلا رايتلا و (م1١٠٠/ هال417 تا) يناجرجلا

 ليحتف ءايلعلا ايح يف عسوتالو قارعلا هجتنا ام لك نم اودافاو يقارعلا

 فراعملا ةرئادو نملكو رب باتك وأ ةمي .ارتلا بتك ىلا ءىراقلا

 2 ليصافتلا نم ففختي نا

 يومالا دبعلا يف قارعلا يف يبدالا دقنلا روذج

 جئاتنلا تناكو نيتسردملا اناك يف ةدحاو ةسوردملا ةداملا ةعببط تناك

 كلذلو ةيوحنلا قئاقدلا يف ةطيسبلا تافالخلا ضعب الا ةدحاو بلاغلا يف

 يف الو ة-يدقنلا ماكحالا يف او دجن نا نكمي ال

 ةذئاسا ءارآ سردننا باوصلا ىلا برقالاو لضفالا نم اذلو يندالا قوذلا

 اور و اقورف دجن نا عقب 00

 يف ردصت ةثيرجلا تاظحالملا ضعب كانهو « دحاو ناكم يف نيتسردملا

 دنع اهناكم يف اهركذن فوس .دحلاو ميدقلا صوصخب

 ةشيبلا صاخ لكشب انه ركذن نا نكميو ظحاجلاو ةب

 تم
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 اذه لعلو ءارغشو ةاورو ذاع نم اهيف كرحتي ناك نمو قارعلا يف ةيبدالا

 ماسشلا يف ىرج امب كلذ نرافن نا دبرن امدنع ةنراقملا انيلع لهسي اذه

 هلحراو ىقلثت انمئامعع ىلع

 (ربر) انهتخلم ىتج' زر ثث"فحاوز ىلع

 وحنلا سايق كلذكو ( مقلاب ) ( رير ) وه اننا  قدسا يبا

 اولا الف

 نباي كيردي ام« : نادعم نب هسينعل هلوقب الوا كلذ ىلع جتحاو

 . (*؟)6 هريغف ءىش هتم هلق لخد مث ةيطبنلا

 ؛هلوق نع قمسا يبا نبا  نييوحنلا ةلأسم نم بضغي ناكو  هلأس نيحو

 عدي ملناورم نبااي نامز ضضعو
 (”فلجم ) وا اتحسم الا لاملا نم

 م « كسي ام ىلع لاق و افلجم تعفر ءيش يا ىلع : هل لاقو
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 دشلا نيحو

 ”هتيح'سمشلاو ليللا موجن "كيرث“
 داع نب ثراحلا تانب ”؛ماحز

 ٠ ! (١١)برغا : قدزرفلا لاقف ركذم ماحزلا » : ليفلا لاقف

 رارمتساب هرعش

 اذ نا كلذو ك

 : داقنلا ءارال لوالا نرقلا ءارعش ةبا .| ظحال دقو ينابزرملا لاقو
 ث نم ةعامج ركذ دقو »

 فيرط هل ”تقررا دق رعشو

 209 الاحملا ودناسملا هبتجا

 : هلوق ريرج نع اضيا لقنبو

 يفاوقلا سررمت ذا ءاوقا الف
 ادانسر الو ةاورسلا هاوفاب

 , قحاو يريمحلا دم نب ديسلاو عا نب ىدع لثم نيرخخآ ءارعش ركذو
 < يناتسجسلا متاح ينو مامن يباو لثيمعلا يباو يلصوملا

 صقنلا ةلازاو بيعلا ةماقال ىادقلاراعشا نوريغي كلذل ةاورلا ضعبناكو
 : يعمصالا لاق . اضيا كلذب مبيرصاعم ىلع نوريشي اوناكو

 تا



 كلذ ناككف هرمش نم اريثك عدب نا هيلع ثرشآل ةمرلا اذ ثكردا وا »

 لئاواو لوالا فصنلا يف رهظ نكميو . « 105) هل اريخ
 : يلب ا رعلا يف يناثلا نرقلا ١ رصعلا يف

 وحنلاو يوغللا دقنلا (أ

 ىنعملا لمشيو ديقعتلا لمشيو ةدرفملا هظفللا لمشي
 .ةيوحنلا ءاطخالا كاذك لمشيو لاعفالا عم فور

 : ةمربش نب لاقف

 ٠ لاق مث ةعاس ركفف . « حرب دق هارا ةمرلا اذاي :

 (دجا مل) نيبحملا ىأنلا ريغ اذا
 (029حربي ةيم بح نم ىوملا سيسر

 ىلاعت هاوقك وه امنا اذه ةمربش نبا ضارتعاو دقنو :

  دككي ملو اهري مل يا « اهاري دكي مل هدي جرخا اذا »
 : هلوق يف يظفللا ديقعتلا ةمرلا وذ هب دقن امو

 (انب نهاغيإ ) نم تاوصا نأك
 جيرارفلا”تاوصاسيتملارخاوا

 ا



 ” (("ة)انب نملاقيا نمجيرارفلاثاوصا سيملا رخاوأت اوضا نأك": ديري

 : هلوق ةمرلا ىذل ءالعلا نب ورمع وبا اهب هجوت ينلا ةيوحنلا ءاطخالا نمو

 ”ةخانم“ الا ”كفنت ام“ ارح

 ارفق ادلب ام برن وا فسخلا ىلع

 : لاقف

 لاقيال : لضفملا لاق , ( كافتنام ) هلوق دعب ( الا ) هلاخدا يف . أطخا »

 احا تم لص وملا لاق . امئاق الا ديز لاز اه

 2 كلفني ام عم لخدي ال

 47(0)ناعمتجم فيكف ق و دحج (ام) :يعمصالالاقودحجي تسيلو

 :لاق يوغللا سا.ةلا يف أطخ ةء يذلا يرغالاأطخلا نمو

 : لاقي الو نامداو .امداو مدآ ٠ ديلاجالا اهتبرت دق ةنامدا «

 : ىخيرانلاو ( لاحملا ) يفطنملا دقنلاو ةروصلا دقن

 تاساردلا عونل اعبت بلاغلا يندقنلا نم عونلا اذه امنو اغلا يف دقنلا نم عونلا اذه امن

 نا يك ةراسبعلا وحن ةما

 دقنلا اذه يف لوقلا لصفن فو و لكك ةروصلا صخت ماكحا

 نرقلا ءارعش عم ىلوالا روذجلا ىلا ريشن نا انه دير امناو يناثلا نرقلا يف

 هي ثدح ام قارعلا يف لوالا نرقلا يف عاش يذلا ةروصلا دقن نف . لوالا

 : لاق ليبتر نب ةماسم نب دم

 لاز اف هياع عمتساف لاق ةيئابلا هتديصق دشني وهو ةمرلا ىذب ليتر رم »
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 ”ةحناج روكلاب اهتدش اذا يغصن

 زرغ“ يف ىوتسااماذا ىتح

 ةلئقعم تاناع نم حّجسملا بثو

 ”بِنجت وا كلشلل نابتسم' هنأك

 : يعارلا لاق مك تلق الا ةمرلا اذاي تأطخا : لجرلا هل لاقف

 وثربلا دنع ءردملا ”لجنعت' الف

 ”رسسصبا هتبكر ب
 اه

 يهو ك

 يف ماق اذا يهو
 ”رسقوا وا ةنيفسلا لفك

 رعصا هل اهيف ”سارلاف م

 انا تفصوو كلم ةقاث يعارلا فصو امنا « تنا هلل و : ةم

 1 ؛ لجرلا هللاو طقسو :
 هب تمر تبثوف اهزرغ يف هلجر عضو اذا تأسا و

 « (0")يعارلا لاق اك تلق اله هقنع تقدف

 : هلوق يف ريرج هب بيع ام يقطنملا دقنلا نمو

 اهيلاوم نم ثلثو ديبعلانم مهئلثف اثالثا ةفينح تراص

 ءال6



 ؟ثللا مهيا نم: ةفينح يب س لجرل لبق تبيلا اذه لاف امل اريرج نأ
 . (08)ىغلملا ثلثلا نم انا : لاق

 رج لوق ىلع ةب هب قلع ام يخيرانلا دقنلا نمو

 'رج رورذملا رعاشلا اذا ين

 ام هللاو بذك » :ةبؤر لاقف
 ا ةماعلا تاظحالملا نمو « ("1)نارمب
 باع دقف« ماع لكشب رعشلا وا ةروصلا
 اولاقو ( رطقلا كئاع رج الهنم

 / اداسفا اذه هلوق نأ
 اولاقو

 اه دسم ريغ كرايد ىقسف

 يمت ”ةميدو عيبرلا”بوص
 عنتما نيح هلل لاقف رعشلا حور ن نع ديعب هناب تيئكلا رعش دامح فصوو

 6 (91)بطخ كرعش امنا ؟رعاش تناو ٠ : هرعش هبنكي نا نع تيككلا

 مس تت كك ك2 ةيرعشلا ةقرسلا يف ثحبلا (ج
 قدزرفلا ينفلا ديعصلا ىلع ةيرعشلا تاقرسلا ين مالكلا باب حتف حتف نم لوا

 قدزرفلا اما هئاجهيف راعشالا نولححتتي مهنا +5لا مهتي ناك ربرجف ريرجو
 ناكر مهرجيب فوم هلف نيب اي هل وكرتي لنا ءارعشلا راغص دهب ناكل
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 نم يلا بحا رمشلا لاوض» : لوقي ناكو اهباحصا يسن يتلا راعشالا لحتني

 ودبي أك يبعشلا يعولا ىلا تاخد ىنعملا اذهب ةقرسلا ةركف ناو « لبالا لاوض

 لعلف ةيلهاجلا يف يمالسالا موهفملاب ددحتت مل ةقرسسلا ةركفف مالسالا دعب

 امو بنذلا ىنعم اهيف ام رثكا ةلوطبلا ىنعم اهبفو وزغلل ةفدارم تناك ةقرسلا

 ةملكلا موهفمل يقوقحلا ىد. ىلا نوملسملا كردا نيحو ةب نم اهياع بترتي

 ريغلا ةقرسسل ضرعتلا دنع رعاشلا هبكتري يذلا مرجلا رادقمل نوهبنتي اوحبصا

 مهاياضق نوضرعب مهراعشاتقرس نيذلا ءارعشلا ءابرقا ضعب ناك دف اذلو

 ةديصقلا باتجي قدزرفلا ناك ه : ةديبع وبا لاق رعاشلا دض ءاسفقلا ماما

 ىلع ىدعتسشاف طابر نب دم ىلا سرق نم لجر ءاجف :.: ىعملا بلتجيو

 : دهم لاقف جرخ مث قدزرفلا لس دقو قدزرفلا
 ؟ يلد يدعتسي ميف اذه لس : قدزرفلا لاقف ءاجف . قدزرفلا اوعدا ١

 : اهتددر دق ىلا ىدهشا : لاقف : ملعألا يمع ةديصق ىلع ينبلغ : لاق

 , ("5) اهوحن : دهم لاقف

 هوبقارو قدزرفلا كولس ركبه تقو ذنم .هبلا يف نوثحابلا كرداو

 قدزرفلا تيقل ٠ : ءالعلا نب ورمع وبا لاق . هتقرسىلع مهتاظحالم اواجسو

 يندشنا مث « طخ : لاقف : لاق تندحا سارف ابا اي : تلقف دبرملا يف

 فكلق لّمعتسم نمآةنيَم نود 5

 ”سييعلا عادوتسُت اهب ةالف نمو

 رعشلا لاوضلف . اهمتكا : لاقف سملتملل اذه هللا ناحبس : تلقف لاق

 790: لبالا لاوض نم يلا بحا

 تايبا ةقرسسم اهنم قدزرفلا تاقرس نم ةايوط ةمئاق نورصاعملا ركذو

 تاس



 نع لزانتلا ىلع ةمرلا اذ ربجاو ("*!ينايبذلا ةغبانلل انيب اخسن قرسو لبخملل
 لاقو ("*)ورعش ضعب 6 كنم اهب قحا اناف دحا كنم اهعمسي نا كا

 هللاو » : هل لاقو هرعش ىلا همضو يعوبربلا لدرمشلا نم انيب ذخاو

 كراب ال يم هرك ىلع هذخ : لاققف . كضرع نكرتتل وا تيبلا اذه نكرتتلا

 ايم نبا رعش نم نيتيب لخداو . !"7)(هيف كلل هللا

 ركتملاناودعلا اذه عقدو

 ناكو ةقرس قدزرفلا رعش راشعا

 , 000 تيب

 ةعست 0 :ناب حرصي نا يعمصالا ق

 فصناالا قرس هتملع اف ريرج اماو

 قدزرفلا ىلع لوقتو» يعمصالا نم لماحتلاب لوقلا اذه ينايزرملا رسفو

 يف ءارعسشلا ضعب ىلع راغا دق قدزرفلا نا كاشن انسلو ةلهاب هئاجحل

 اريرج نا ىلع لاحم اذسهف ةقرس هرعش راشعا ةعسن نا قلطن نا اماف ةفورعم

 لا رابخا يف كلذ انركذ دقو رفلا يناعمنم اريثك قرس دق 00

 (تاصأ): اولاقف هاركالاب ةيبدالا ةقرسلا ىنعم ىلع لدي يبدا ظفل عضوو

 ءارعشلاىلع (تلصي) قدزرفلاناكو : اولاقو اهركهريغ رعش ذخا اذا رعاشلا

 ,(0)80 هريسغل هاعدا وا هلب

 . ثلاثلا لئاواو يناثلا نرقلا

 ةسردملا نم يئدملا ريشب نبا لوالا نرقلا يف تاقرسلا يف ملكن نمبو

 : لاق ةيزاجحلا

 .بارشلاب حنرم لجراذاف ةيرقي ترمف ةيما ينب هكولم ضعبىلا تدفو ٠
 .ةناوللا كيلعو كلود ندا :لا ,رطلا نع هتلأسفا

 : لاقف محل نم ارذووانا

 مث ء كماما :لاقف
 اهنم جرخاف ةلس لتساو ةرفس رتجاف تلخدف
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 فيك : لاق مث ( لطخالا ) كلام وبا اًداف ارمخ يئاقس مث تبصاف ! بضا

 تنبز كلابح تمرص ) هتديصق يندشناف ؛ تيور : تاق . رعشلاب كماع

 : هلوق ىلا ىهتنا الف ( موعرو

 انئفكا جاجزلا ذخا اذا ىتح

 ”موك زملا اهحير كرداف تحف

 قشن مل فيكف : لاق . ىلب : تلق ؟ رب لا رصبت كانا معزت تسلا : لاق

 يذلا تيبلا دنع تلعف ؟ تيبلا اذه دنع كبوث نع الضف كنطب

 : ىشعالا تيب : تلق ؟وه امو : لاق : هنم اذه تقرس

 ىتا دق ”ةناع رخخ نم
 ”لو>

 رعشلاب رصبت تنا : لاقف

 ترمس نايلس ىلا ترص الف ٠

 رهاظلاو

 ..( هماكز لتست رخالا اهلعجو
 يبا نب عيبرلا رم دقف نويمالسالا ءارعشلا اهبكترب ينلا ةقرسلا ىلا ةاورلا

 : دشني وهو ربثك ىلع يعدنجلا ةمهج

 ثاادجو فشتكا يبارعا لوق ىلع ريشب نبا هانب ميلا

 ةحيعص لجر نيلجر ىذك تنكو

 !تلشف نامزلل اهيف ىر لجرو

 نم : لاق ؟ رعشلا اذه ليق ىتم ذنم ةعمج ينا 2
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 ةمهج يبا نباي كاذ وه : لاق ركسالا نب ةيماانبحاص هلوقي اذهفا

 . 0 (*؟)هنم دي ىظحا انا

 : هماما ليمج ركذو لاق دقف ةرم ةقرسلاب ريثك فرتعاو

 تبلغف اهتقرس : لوقي  ةيفاق فلا هل تما و

 دب اذه لوقيف » بارشلا سلجم يف
 , 14*)لطععالا

 نم قرمسا ءارعشلا رشاعم نحن و لاقف اضيا تاقرسلا يف لطخالا لكتو
 نم اودافا دق صاخخ لكشب ةيقارعلا ةسردملا يف ةاورلا نوككي كلذبو « ةغاصلا

 ثاذ ىلع دعاسو ةقرسسلا نع ثحبلا يف ةصاخلا مهتامولعمو مهتاظحالم

 باب لخخد اذببو مهريغو بارعالا تاظحالم وا مهسفنا ءارعشلا تاحيرصت

 نيملسملا دنع يبذالا دقنلا لع تاقرسلا
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 ةيدقنلا تاظحالملا

 يناثلا لصفلا

 كلاثلاو يناثلا نينرقلا يف دقنلا

 :ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف لا تاظحالملا

 راصمالل قبت ملو:صلاخ يقارعدقن هنا هالئامو يناثلانرقلا دقن يف ظحالملا
 لازال هنا يناثلا نرقلا دقن يف: ظحالملاو دادغب ىلا ةطلسلا لاقتنا دعب ام ةميق

 ةيدقنلا راثالا رهظن لو دعب صصخملا دقنلا رهظي ملو ةقرفتم تاظحالم دقل
 تاظحالملا هذه مسقلا اذهيف سردن فوسوثلاثلا نرقلا ةيادبوهرخخاوا يف الا

 ينلؤم نال نييسابعلاو نييمالنسالاو نييلهاجللا هريس اهتاقيبطتو اهتاعيرفتو

 مهل :رفوت يلا صؤصنلا نم ديزملا عمج ىلا ةجاح 'ين نولازياال اوناك بتكلا
 دعب لقتسي مل هسنا لصفلا اذه يف هصئاصعن نم نذا دقنلا ملعف.. ةيدقنلا ةداما
 عيمج نم نرقلا اذه داقن دافاو تعسوتو ترثكو تعرفت هئاعوضوم نا اك

 تاظحالملا'ضعب نرقلاذه داقن فاضاو. هيف اوعسوتف مهلبق داقنلاهيلع صنام

 اع داق: عمو لكم كادت رو غالبلا تاظحالملاو ةيضورعلا

 ؛رعشلا ةقرسلا ةسارد يف اولغوت نرقلا

 ىتح كلذ يف انايحا اًوقرغاو يناعملل تاقرسس.لا ةسارد ىلا ىعمو اظفل ريغلا
 ج هيف مهسفنا ىلع اؤفرسا

 دقلع



 دقنلا دتشا اك« روهظلا يمسرلا دقتلا دواع دقذ دادغب ىلا ةفالخلا لاقتنابو

 ءوشنو قرفلا باحصاو نيملكتملاروهظو ةيلقعلا تاكرحلا ةوقل ينيدلاو يناخلا
 . ةلزتعملا

 اعبن ثيدحلاو ميدقلا ةركف ليلقب هلبقو نرقلا اذه يف قارعلا يف ترهظو

 ةيوغلو ة-يوحن بابسال صوصنلا ءارقتساب موقت تناك يتلا تاساردلا ةعيبطل

 ذ هب ريسفتو نماولقتناو ةفرعملا يف ءارعشلا قمعتو ثيدحلا ةساردونآر قلاب قل

 ةسارد اوسردو اوذملتت دقو ةنيدم ءارعش ىلا ىعرلاو ةوادمبلا ءارعش روط

 ينو ماعلا قوذلا ةيمنت يف كلذل اركراشف ةيجهنم

 ماعت يبا دئعو فيلأتلا يف زتعملا نبا دنع يغالبلا هاجتالاك ةنيعم ةيدفن تاهاجتا

 فاصنالاةكرح دادغب يفترهظو

 ثعبو ةفوكلاو ةرم- هبلا يف ءارقتسالاو نينقنلا سرادم ىلع لعف درك يندالا

 نكلو ةيموقلاو ةيسايسلا بابسالا اهنيب نم بابسالس اون وبا ةكرهللا

 اهتالا اذهلا,عتسا يف قارغإلا يف

 اهدكا مث ظحاجلا اهب لاقويبدالا دقنلا طيحم ىلا تلقنام ناعرساهسفن ةركفلا

 فقثت يذلا ىدمالاو يناجرمللا لثم نورخآ دان كلذدعب الثو ةبيتق نبا

 الف هالت امو نرقلا اذه يف عاش يدلا دقتلا يف انترظن قيمعتلو ةيرصب
 انيلع لهسيل تاعوضوملا فئصنو ةيبدالا صوصنلا ضعب ىلع رمن نا سأب
 مسهاو , "ىراقلا نهذ يف احضاو الماك يدقنلا جهنملا باعيتسا
 يلب ام يه جهنملا اذه اهقرط يثلا بناوجلا

 ١( ثيدحلاو ميدقلا :

 يف كلذ نم اني مشن ملو زاجحلا يف نيثدحما ىلع ابصعت انأرق ايف دجن مل
 يفف ه قارعلا يف اهيلع يه امم ةفلتخم اضارغا مدخي ناك بدالا نال ماشلا
 اذه ىلع دعاست ةئيبلا تناكو هعجشيو هشحيو رعشلا كر ءانغلا ناك زاجملسا
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 اشاه ةعيبر يلا نب رمع جاتن لبقتسا زاجحلا ناىرث كلذلو : رعشلا نم عونلا
 نييزاجملا باجعا غابو باقثا انياو لاق اهنيك هل اقفعم هب ايضار اشاب

 + سوح ا دح ىلا رمعب تايزاجحلاو

 ةسايسلا ةسمدخلو تابعادملاو ةرماسملل مدختسي بدالا ناك ماشلا يو

 قارسعلا يف اما . ةميدقلا بادآلا دسم دسب يذلا وه ثيدهلا بدالا ناكو

 انه نمو ةيوحنلاو ةبوغالا تاريتخملا ىلا بدالا لمخدا دقف « فلتخي رمالاف

 حلص اناكو . فادهالا هذه مدخي يذلا رعشلا ينرظنلاو رايتخالاو زييمتلا أدب

 ,رلا هك بصعتف لهاجلا رعشلا وه كلذل رعشلا

 ب اوناك يلا ةثيبلا داسفل وحبلاو ةغللا ةمدحخ ىلع ممل نيرصاعملا

 رثك دقل ٠ : هل رصاعم وا ربرج نع (ه154 ت) ءالعلا نب ورمع وبا لاق ىتح

 : ؛ هتياورب تممه دقل ىتح نسحو ثدهملا اذه

 دعب ينح ثيديملا ىلع ميدقلل بصعتلا يف ءاملعلا هعضو يذلا دياقتلا تثعب دق

 رسمالا فلخ ناك دقف ميدقلا رعشلا اوموق هاجا نم يذلا ضرغلا ىفتنا نا

 لقن دقف ةموصخلا دح ىلا ميدقلا رعشلل ةسامحلا هب لصت (ه 18٠ ت)

 نباو رمحالا فلخ زرحم وباو ةبدأم انرضح و : لاق : ربخلا اذه يعمصالا

 ريهزو ةغبانلاو سيقلا ؤرما نكي نا زرح ابا اي: رذانم نبا هل لاقف انعم رذانم
 ةفحص لسمخاف : لاق مهرعش ىلا يرعش سقف ةدلخم مهراعشا اذهف اوتام

 5 ( 405 ص حشوم ا ) « هيلع اهب رف اقرم ةؤلمم

 الو يدقلا مهليضفت هب نوالعي ام نودجي ال انايحا ميدقلا ةامح ناكو

 هلاح يف اومقو دقف ةيبصعلا هذه نع عافدلل الوقعم ايقطنم اببس نودجي

 : هلوق مهدحا ىور دقف اميدق هنوك درجمل ميدقلا نودب». اوحبصا ةصاخخ

 هع



 ساؤن يبال ارعش لسجربهدشناف (ه 1788 ت ) يبنارعالا نبا دنع انك
 مب لاقف : لاق : رعشلا نسحا نم اذه ام.: لجرلا لاقف. تكسف هيف نسحا

 2 11)يلا بحا ميدقلا نكلو

 : لاقو اب بجعاف مامت يبال ةزوجرا ةرم هيلع تأرقو.

 نسحاب تعمس ارم: لاق ؟ يه ةنسحا : تلق مث , اهتيتكف هذه بتكا »
 ج001) قربخ ! قرح * لاقف مامت ينال املا : تلق . اهنم

 اليوط ائمز ةيودبلا ةايحلاو ميدقلا عم ةاورلا ءالؤهلاصتا نا ودبي يذلاو

 هيفو هيف نوشيعي يذلا رصعلا ريغ رصع يف مهسوفنو مهوقعب نوشيعي مهلعج
 مهنكميمل يذلا ريثكلا جاتتلاو ةددجتملا ةديدجلا يناعملاناف كلذلو نوبرطضي

 ةلاحلا ةذه للعو اليصفتو ةلمج هوضفرف م, تع

 < ساؤن يلا رعش نع همالك دنع يبارعالا نبا ةيسفنلا

 ىوذبو اموب مشي ناميرلا لثم هريغو ساؤن يبا لثم نيدلوملا راعشا امنا ٠
 « «(؟!ابيظ دادزا هتكرح الك ربنعلاو كلا لثم ءامدقلا را

 بجوتسيالكلذو ثدحمل ارعشلا ضعبل مههركر ربب .دقلا ةاورلنوكيدقو

 نا ٠ : ةغالبلا يف مامن يلا قارغا عمسي نيح لوقي يبارعالا نباف ةلمج هضفر
 2( )لطاب برعلا هتلاق اه ارعش اذه ناك

 فازنلا نم اهثلجر_ يكتشيف
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 هركاسع يف نوره'رم ول
 (*تفجسلا نم اهفرط تعفرام

 نوثدحما ءارعشلا اهدقتعي دق ةديقع ثيدحلاو ميدقلا ةلأسم تحبصاو

 ىلع بصعتي يلصوملا قيسا ناك دقف ف رخخآلا مهضيب اهيلع روثي دق اك مهسفنا
 تنيكف لئاوالا رصني هلاوحا ل اكو و أطخلاب همهتبو ساؤل يبا

 وف امل هب لفحي الف هلوق ديج هدشنا

 ةفينم سارب زوطان .ةميخو
 لييلزب اهمار نم ادي 'ملهت

 اهتاعجل ليذه بارعا ضعب تناك ول هللاو : تلقف : هرما ىلع ناكف

 . ( (0) طق هتعمس ءيش لضفا

 يعمصالا نا دجن ساو يبا ىلع قيعسا هيف بصعتي يذلا تقولا فو

 :ةئزاوملا يف ءاج.|هنيب تماق يتلاةوادعلا بابسا نمناك كلذ لعلو نمسا ىلع ب صعتي

 قا نا ىور . ثدحملا ىلع ميدقلا رعشلل بصعتي يعمصالا ناك »

 : هدشنا يلصوملا

 لييبس كيلا :ةردظن ىلا له
 ”ليلغلا ىفشيو ىدصلا ىتوريف

 دنع ”رثكي كنم لقام نا

 ”ليلقلا بحت نمم ريثكو

 جابيدلا وه اذه هللاو : لاقف. بارعالا ضعبلا :لاقف . يندشنر نمل : لاقف

 كم



 نا هللاو مزجال : هلوقب يعمصالا هيلع درف اهتليال املا عسا لاق : يئاورسحلا

 < ( 175/1 ةنزاوملا) « اهيلع نيب فلكتتلاو ةعنصلا رثا

 نرقلا فصتتنميلاوح يفةيرظنلا ترهظ نا دعب_ ميدقلا ىلعةروثلا تأدبو

 يف نآلا يضمن نا دب الو ساؤنيبا دي ىلع يناثلا نرقلا ين- قارعلا يف لوالا

 املا ىلغ جورخلا اذه خبرات

 انمبيو م هنابا ءيدش لكلو عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف داقتلا تاظحالم لجسنل

 :نيمسقحىلا عفاودلا مسقن زكمي ؛ ساؤنيبا ةروث فلخ عفاودلا ءاطعا نآلا

 ةفرسص ةيموق ةركف يهو مههبلأتو مهسيدقت ةركف ىلعو برعلا ىلع ةروثلا
 نونمؤملا وا ةفالخلا كلف يف نورودي نيدلا مالقالا باحصا اهل عومشلا قرح

 نيدسلا سيدقت وه برعلا سيدقت نا مهداقتعال يلاوملا نم ىتح ءاسيقنالا

 انمث كلذل ةنيللا تناكو ةنلا ىلا ادعم قيرطلا نودجي كلذبو (ص) يبنلاو

 نيدلا حور ىلع جر ناك ولو ىتح مهيأر يف انيد برعلا بح ذختا نم

 ساؤث وباف ٠ تحبلا يثفلا عفادلا رخخآلا عفادلاو ةاواسملا ىلا اعد يذلا تملا

 هذه ارربم دمي مل.ذ ةراضحلا ىلا ةوادبلا نم اهروطتو ةيبرعلا ةثيبلا ريغت كردم
 مهبيلاسا يف ىادقلا ةاكامحم يف ثوروملا يرعشلا ديلقتلا ىلع ةيرارمتسالا

 رثأتهنا يل ودبيو تناك اك ال يه اي اهنع ريبعتلاو ةئيبلا ىلا رظنلا ةأرجي بلاطو

 ايودسب نكي مل هنال ةيوارحصلا ةئيبلا روص نع ريبغتلا يف هلشف تيلكلا ليلعتب
 تايبا يف هيأر حرشيو ه مهدقنو نيبومالا ءارعش نع مالكلا دنعكلذ ينأيو
 : هتميق هل يدقن مكح اهئاذ دح يف يه ةليلق

 مدسقلا ةغالب لولطلا ةفص
 مركلا ةنبال كتافص لعجاف
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 ثلعج يتلا نع نعدخت ال

 مقسلل ةحصو حيحضلل مقس
 اهب عامسلا ىلع لولطلا فصت

 ر؟عحلا أك نايعلا اوذفا

 ب ىلا نع ر اذار

 مهو نمو طلغ نم لختمل
 ةحارسص كلذ ركذ ىلع أر جت نم لوا ةيميرانلا ةبحانلا نم ظحاجلا لعلو

 أي فوسو امهريغو يناجرحلاو ةبدتق نبا هعبت مث هبتك يف

 : ةيرعشلا تاقرسلا ( *

 : لوط ىلع ةاحرم ىلا ةاحرم نم ةيبدالا ةقرسلا يف ثحبلا لقتنا

 نيذلا نييمالسالا ةقرسس يف ترهظ ام لوا ترهظ دف ؛ يبدالا دقنلا طخ

 اوناكو مهريغو ريثكو قدزرفلاو ربرج لثم لوالا نرقلا فصتنم يف اوشاع

 هتوقو هذوفن لمعتسي قدزرفلا ناكو ءايسحالاو تاومالا رعش ىلع نوريغي
 ىلا جاتحي اذه يف ثحبلا نكي ملو هيرسصاعم نم ديري ام ذخخا ىلع هتأرجو

 برعلا أدب نأ دعبو ةدهاشملا وا عامسلا وا ةياورلا ىلا جاتحي امناو ةينف ةربخ

 كلذ نا نظلا بلغاو  ةاورلا أدب اهنوعمجيو ةيبدالا صوصنلا نوصقتسي
 لصخدو تطلتخا راعشا ىلا نوفرعتي . ةرصبلاو ةفوكلا يف رهظام لوا رهظ

 نيذلابارعالا ةاور ةربخ نم اودافتسا مهنا كش الو نيرخآ رعش يف اهضعب

 اوناك اذا ةصاخخ لوالا اهباحصاضىلا ةيلوالا داوملا هذه عاجرا ىلع مهودعاس

 « ةرهشلا يوذ نم اونوكي مل نيذلاو نيرومغملا ءارعشلا نم
 نم ريثك هيف لصخد دق سيقلا ءىرما رعش نا فرعي نكي مل يعمصالاف
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 لاق, مهنع هلقنف كلذب بارعالا ةاور هربخا دق نكي ملول كبلاعصلا رعش
 «(7)دعم اوناك كيلاعصل سيقلا ءىرما رعش نم اريثك نا لاقي » : يعمصالا

 هل سيل سيقلا ءىرما رعش نم اريثك ناو : يشايرلا يأرلا اذه دكاو

 5 نب ورمع لثم هعم نونوكي اوناك ناهتفل وه امنا
 اوذخاام ىلا ةراشالاوىمادقلا ءارعشلا رعشي ثحبلانم عوذلا اذه نمو

 : لاق ةديبع وبا هاور ام مهنم ذخا ام وا

 هديج رعشلا ليلق ناكو نافطغ ءارعش نم يرملا شنح نب دارق ناك»
 ىعلس يبا نب ريهز مهنم هيعدتو هذخأتف هرعش ىلع ريغت نافطغ ءارعش ناكو
 : تايبالا هذه ىعدا

 ٍتالضا مويثنافطغيغتبتام اهلثم ةيزر ال ةيزرلل نا

 ج 0080 شنح نب دارقل يهو
 هرعش يف نوديزي هدلو ناك» : يلجعلا بلغالا نع : يعمصالا لاقو

 ( 776 ص حشوملا ) « هودسفا ىتح

 ثيدهلا يف فرحي ناك هناب بلغالا دلو نم لجر نع ةديبع وبا ىورو
 ! هرعش يف هيبا ىلع بذكيو تاياورلاو

 يه ةينفلا هتميق ناب نيرصاعتملل لوحنملا رعشلا يف يأر يعمصالل داكو
 كلذلو هل لوحنملا رصعو ةقبط لثم هرصعو لحتنملا ةقبط تماد ام ةدحاو
 الاهل فرعي ال هنا لوقي هسفن ناكو زجرلا يف اباتك بلغالل عمج دقف

 : لاق مهدحا هلأس |لف ةديصق فصنو
 هدقثوا تبث وه نمم هريغل وهف هل نكي مل ناف فرعا ام تيقتنا نككلو ىلب»

 اهب ةطاحالا نكمي ةدام نيثحابلاو ةاورلايديا نيب يتلا ةيرعشلا ةداملا تناكو
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 نكمبف كلذلو اهيلع هسفل ثقوو اهنعجارمو اهتسارد ىلع سرادلا رفوت اذا
 رادقم اوفرعيو ثدحملا رعاشلا بواسا ىلع اوفقي نا نيعلطملا ءارقلاو ةاورلل
 + مامت يبال عمتسا نيح يلصوملا قحسا كلذ ظحال دقو ميدقلا ىلع هزاكترا

 : هل لاقف

 ءارعشلا كللسم كلسي ال هنا ينعي « كسفن ىلع *يكتت ام دشا ام ىتف ايو

 + 0 (9)هسفن نم يقتسي اناو هلبق

 ءايلعلا نم ولخت يتلا تائيبلا يف نودعبي نيح ءارع_شلا ضعب نا رهاظلاو

 مهرعش هنا ىلعنؤاشي ام مهريغ رعش نم نوعيذب اوناك دقف ةاورلاو ني

 ماد اسم كلذ مهريضي رعشلا باحصا نكيلو مسهلهجو نيعمتسملا ةلفغلا

 ةليخن ينال حمسي ةبؤر ناك دقف . ةيماعلا رسضاوحلا يف قرسي مل مهرعش
 ةاور ماشلا يف د.جوب ال هنال ماسشلا يف ث نم قرسي نا يدعسلا

 لبسي نا فوخقارعلا يف هرءش لحتنيذا ةبؤر ىمضري الو هل رعشلا نواجسي
 : ةرم كلذ ةليخن ينال لاق دقو هريغ مساب

 #84 ص حشوملا ) « تئش ام ماشلاب هنم ذخخو قارعلاب هاياو كابا )

 ثحبلا ىلا يخيرأتلا روطلا اذه نم ةأجف ةيرعشلا ةقرسلا يف ثحبلا زفقو

 ثيدحلا رعاشلا ماهنا لحارم نم ةلحرمك أدب هنا ىراو يناعملا تاقرس يف
 ةسارد درجم حبصا مث دقنلا بتك يف ريثك هدهاوشو ميدقلا ىلع هداّتعا يف

 راهظا درخم ىلع دمتعت تحبصاو لوالا ثعابلاب اه ةقالع ال

 : مهزقك هتئادح وا قورسملا رعاشلا مدق ىلا رظنلا نود كيلا ىنعملا



 ؟ بابحلا نب هبلاو لوق نه

 كسا نم سفنلا قيقشان
 10دك لو ليل نع تمت

 صخن تاجردبتددحو ةقرسلانع ثحبلا يف دعب ايف ثحبلا روطتو

 ةصاخ بتكي انايحا تلقتساو بدالاو ةغالبلاو دقنلا بتك يف ىنعملاو ظفللا

 : عيبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف انيديا تحت راثالا هذه ضعب رميسو اهب

 ىلا

 ةبدج نع اوملكت !.ةف ههوجو عيمج نم ىنعملا تاظحالملا داقن قرط

 « درابلا ثغلا فيخسلا رعشلا اومجاهو ىنعملا

 رعش نم جذان اوضرعو ةميقسلا يناسعملا اومجاهو ديجلا ىنعملا اوفرعو

 , ةكاكرو افعض مهيناعم يف اوأر نيذلا نيرصاعملا

 ةياغلاو عوضوملا نيب ةقالعلاو ىنعملاو ةدئافلا نع داقنلا ءالؤه لكتو

 ايقالخا وا ايميلعت بدالا رابتعا ىلا دقتنلا نم عونلا اذه باحصا ليميو

 « بلاغلا يف

 ءارعسشلا ةردقم اوزيمو اهنوكت يتسلا يناعملاو ضارغالا يف اوملكت مث

 ةيحان يف مهلشفو ةيسحان يف مهزورب وا ضارغالا نم ضرغل مهدادعتساو
 قورفلا اونيبو روصلا هذه اونراقو لكك ةيرعشلاةروصلان ع اوملكت مثىرخا
 . رعشو رعشو ةروصو ةروص نيب

 يلع نب ىحيل هموهفم نم ابيرق حبصا يناسشلا نرقلا يف رعشلا موهفم نا
 : لوقي ثيح  ثلاثلا نرقلا لاجر نم وهو  مجنملا



 امارع كلذنم دعبا رعشلا : ارعشلاف دقف هيفاقب انزو دقعنم لك سيل

 ج2 23 ')اماظتنا زعاو

 ساوث وبا همظنابف قرف نمءفاتلا ىنعملاودامجلا ىنعملا نيبام دربملا ظحال أ
 ىنيدلا وا يقلخلا دقنلاو ىنعملا ةهافت نيب يدقنلا هصن يف جزم دق درمملا ناكناو

 اذه يف دقنلا موهفم ربوطت يف ةدئاف تاذ ةمئاق تلاز ال هتظحالم نا الا

 : لاق . نرقلا

 : هلوق حرطيو طقسيو هرعش نم دري اموو »

 ”حميصيو وعدي كنم امم لاملا ”توص "تب

 ”حيصتن وا هيدي ق وف ”لحخآ ادملام

 ءيبش عيبرلا نب لضفلا نب سابعلا اهيف حدمي ةديصق يف هلو ؛ لاق

 : هلوق وهو كاذب سيلو ناجملا هفلأيو ثادحالا هحلمتسي

 2 ”ثددحم سأك ”مسيدن

 قيدنز ”فرتظو "نغم ؛هيت

 : هلوق اماو : هديعب فصولا ءىدر لوذرم نوحام لوق اذهف

 اهدي افق اهلجر امنأك

 ! قوثادب وهلي مالغ 'لجر

 : هلوق كلذكو سيسخ مالك اذهف

 ادبا هلام ما نك ىلإ

 قوقشم سانلا يف بيجي ىعست
 تكفا



 هلالطبو هتعضل هتياكح هركاو نسحلو رفك نيب عمجام اهرخآ ينو
 « (' ")ديما ءيشلا ىلع هعبط هثعبي مث طرفو ءاسا امبر يعبطلاو

 دجسم لخد يذلا رعاشلا ليما نب لءؤملا ىلا هجو ام دقنلا اذه لثمو

 باتكلا ةءارق نوعقوتي مهو » يدسهملا ةافو ربخ سانلا ىلا ىمن دقو ةفوكلا
 : هتوص اعفار لاقف كلذب مهبلع

 (1 نالتثلا اهبا ةفيلخلا تام )

 نسجل ىلا ةفيلخلا ىعت سانا رعشا اذه ءابدالا نم ةعاج لاقف : لاق
 هب متي ل نيمقوتم مهعامساو مهراصبا سانلا هدماو تيب فصن يف سنالاو
 : لاقف ثيبلا

 6) .ءر يف ترطفأ يناأكف)

 ج « ('29ةرهش راصو هب سانلا كاحضف .: لاق

 درو دقف . "ىدرلا رعشلا عامس دنع داقنلا دنع فلتخت لعفلادودر تناكو
 ىكبف ائيدر ارعش ١ لجر هيلع ضرعق ة .صبلا نم داد غب ىلع يعمصالا
 تنك ول ردق بيرغل سيل هنا ينيكبي : لاق .ايكبي ام : هل ليقف يعمصالا
 تكساو رعشلا اذه ىلع ضرعي نا ناخشكلا اذه ريسجام ةرصبلاب يدلبب
)0 

 رعشلا مهنودشني نم ماما حييرصتلا يف ليقث بجاو داسقنلا ىلع ناكد
 انايحا ةعجوم ةحارصب مهبأر اولوقي نا ىلا مهوعدت ملعلا ةثاماناو فيخسلا
 يوحنلا ديز ايا يماسلاناندع وبا دشنا دقف نكماام باوجلا فطلي مهضعبو
 : اهزا هل ةديصق

 *لرو ريغ اهب سيل ةدلبو

 لسمج ىلع .اثطنبع اهتعطق
 لا



 كيلع الف اذككه:هلك كرعش ناك نا نائدع ابأ اي :. ديز وبا هل .لاقف ١

 ج00 *)هنم رثكتست الا

 موجه نمو داقنلا موجه نم اريثك ىساق دق رعاشلا ةيهاتعلا وبا ناكو

 نوكت ام برقأ تناك ينلا ةهفانلا ينامملا نم جلاع ام ةرثكل ءارعشلا هئالمز

 . رعشلا موهفم ىلا اهنم رثنلا موهفم ىلا
 : ةررم ةيهانعلا يبال يرمنلا روصنم لاق

 :5 عضا نا الا ره اه.: لاق ؟ اهككحتو ةديصقلا لوقت مك يف ٠
 .(هعاسلا ةعاسلا بتعاي الا): : كاوق ىلع اما : لاق . تئشام لوقا ىتح يدي

 اتيبوحما ىتح رهش دعب الا ةديصن

 .٠ هرهظي هرملا لقع رعشلا امناو اهجرخا مث نيب ددجاو

 هللا جردخأ ام ينكلو تئشام لوقت تناف

 هلأسف رذاسنم نباو ةيهاتعلا يبا نيب هسفن عوضوملا لوح ثيدح ىرجو

 ةسمخ لوقا امبرو رثكاو نبرشعلا تلق امبر :
 ! تلفل تيب فلا لوقا نا ءاشا وا ينكل

 * يلوق لثم لوقا انا : ةيهانعلا ينال رذانم نبا ىلاقف

 دودرم نم تاف دق ءيشل له

 !دولجخن نم لمؤ» ىمل وا

 : لوقت تناو ةديصقلا هدشنا ىتح

 هعاسلا ةعاسلا توما هعاسلل ”ةيتئعاي الا

 :لوقتو



 انتهلتساو انتلعتساو انترغ دق ايئدلل نا

 انمدق ام الا اهيف انطرف ام يردن انسا

 « (١١/ترثكال اذه لثم لوقا نا تيضر ولو

 قما نيبو هسب ابجعم ناكو ديشرلا نيب ةيهاتعلا يبا لوح شاقن ىرجو

 : قعحسا لاقف هيلع الماحتم ناكو يلصوملا
 : هلوق رعشلا نم ءييش يأ ! فرحت امير نكلو سانلا عبطا وه ٠

 «! هللا رفغي نكلو هللا وه هللا وه

 هتثامالر عاشلا بهو نب ديعس ىئري نا ةيهانعلا ابا عيبرلا نب لضفلا ثحو

 رعغا مايا دعبو هتهازتو : اهنمو رعاشلا يف ةيثرم ةيهانعلا وبا

 بهو ”نب ”ديعس هللاو تام
 بهو نب ةليعس هللا محر

 يسديع تيكبا نابع ابآ اب
 يبلق تعجوا نايشع ابا اي

 : رعشلا كلذ ىلع عيبرلا نب لضفلا قلعف

 ناكو ( ! (١")ءتوم دعب ديعس نم ىلوا هتايحيف ىئرب ناب ةيهاتعلا وباو
 ءاثر وا احدم صخش يف بتك اذا هنم فوخلا ىلع ثعبي دق ءىدرلا ىععملا

 ىبتعلا باحصا لخئدو رمخآ ءيش ين ىلا هنم ةردانلا ىلا برقا نوككي دق نال

 قاخلا ملسم يبا نم يعزجك توملا نم عزجا ام » : مهل لاقف هنوه ليبق هيل
 .: (19)يعمصالا ىثر اك ينيثري نا فاعخا ينال

 تؤوقدت



 يذلارعاشلا ناف ىلوالا هتيبرت ثعبم اهناب رعاشلا يناعم ةهافتت داقنلا لاعو

 بستتكا اهم ىلوالاهتثيبرو ذج هعمىقبت بدالاب قاعتي مث ةعضاوتم هثيب يف أشني
 : رامع نب دمحا لاق بدالا نم

 رثكا هتحبرقو هعبط ناكو مهتماعو سانلا ةقوس نم ةيهاتعلا وبا ناكد

 لها فلأي هتبيبش يف ناك ذا هملع نم هانتقاو هبدا نم هبستكا ام فاعضا نم

 : هلل ليقف نيئتخأ ا ةلماز لمحي ناك هنا ليقو كلذ يف بقوع ىتح عضوتلا

 مهمالك ظفحتاو مهدايكا ملعتا نا ديرا :لاقف عضوملا اذه هسفن عضي كلم

 . 2 (19)هرعش يف نيب كلذو

 ةدئافلا ىلا نيلايم هيلي يذلاو نرقلا اذه يف هداقنو رعشلا ءارق ناكو ب

 رئاسلا لثملاو ةديفملا ملا

 ةليلق نوتملا سلم انتايبا رعشلا نم نا ٠ : عييبرلا نب لضفلا لاق دقف كلذلو

 رهظي ناك هاجتالا اذهو . « اهلابت مل اهتدقف ناو اهل هكفت مل اهتعمس نا نوبعلا

 روصلاو ةكحلا رعشلانم نوديرب مهف رعشلا نم د

 ةديبع ينال يلصوملا ميهاربا أرق دقف هتلمحو رعشلا ةاور نم ريثك دنع اضيا

 : ميهاربال ةديبع وبا لاقف ءامدقلا ضعبل رعشلا نم انايبأ

 . ال ثاقف ؟ انسح ىنعم وا الثم اهيف ىرتا و لماح كلعج نم : لاقن

 جو (' *ارافسا

 ةرظنلا هذه بدالا ىلا رظنلا نم تدسفا دق ءارعشلا

 اروصمو ارعاش نوكي نا لبق افوسليفو اميكح رعاشلا لعج يفو

 مهرصع يف ءارعشلا اهقرط يتلا ضارغالا يفنرقلا اذه داقن ملكنو جس

 لشفلا رادقم يفو ةداجالا رادقميف مهءارآاوطعاو روصعنم مهتقبس ايفو

 لجس دقف ءارعشلا صاصتخال اوضرعو داجا نياو رعاشلا قفخا نيا اونيبو

 وم



 زكرتن ةظحالملا ةيمهاو ةعيبر يلا نب رمش لزغ لوح ةظحالم يبضلا لضفلا
 جارختسا يف داقنلا داّتعا يهو باتككلا اذهيف اهدكؤن نا دنرنينا ةقيقحملا يف

 لوح“ نمو نيقوذتملا نم رعاشلل نورسصاعملا ردصا ام ىلع اهئانبو مهماكحا

 تاظحالملاهذه نمةدمتسملا ةيدقنلا دعاؤقلا ع مضو مث هبرصاعم نم رعاشلا

 ىلا ةيلك دعاوقك كلذ دعب اهلاقتنا مث هتلمحو هتاورو بدالا لها ناسل ىلع
 < دقنلاو ةغالبلا بتك

 قر اك قري مل هنأ : لوقبو لزغلا يف رمع رعش نم عضي لضفملا ناك »
 هسفنل هفاصوا رثكاو دصل ملأت الو ارجه بيبح نم طق اكش ام هنال ءارعشلا

 اممم رثكا هيله نورسحتيو مهب دجي امم رثكا هب نودجي هبابحا ناو اهب
 ج0 1"1)مهيلع رسحتي

 نع رمعل رسصاعم وهو قيتع يبا نبا قيلعت ا.ذأرق ام اذا انلوق قدصيو
 : لاقف ل تأرق ةديصق

 ا. تاق لوقت نا يغبني ناكامنا كسفنب تبسن امنا ابي بسنت مل تنا ٠

 . (؟؟!هيلع تئطوف ىدحخ تعضوف يل تلاقف

 حور نع ف دعتبأ هنا همهتاو ةعيبر يبا نب رمعلا وبا باعو
 ! « صاق هلوا يف ٠ ناك لاقو رعشلا

 دقف يركفلاروطتلاو ةيراضحلا ثادحالاب بدالا رثأت يعمصالا ظحالو

 دعب ثدحملا ناسح رعشو ميدقلا ناسح رعش يف ضرغلا يف فالخلا ظحال
 لك يف رثا تاذ هلئاضفو مالا هلثمو مالسالا نا يعمصالا للعو مالسالا

 : لاق اقيمع ارثأت مالسالاب رئأتم رعاش هجتني رعشا
 ثياث نب نانخنا ىرت الا . نال ريخلا باي يف هتتلخدا اذا رعشلا قيرط»

 يئارم نم ريخلا باسب يف. هرعش لعخد الف مالسالاو ةيلهاجلا يف الع ناك.

 و



 قيرطو « هرعش نال مهريغو اهبلع هللا ناوضر رفعجو ةزمحو (ص) ينل

 تافص نم ةغبانلاو ريهزو سيقلا ءىرما لثم لوحفلا رعش قيرط وه رشلا
 ليخلاو رمقبا ةفصو»ءاسسنلاب بيبشتلاو حيدملاو ءاجهلاو لسسجرلاو رايدللا

 ١)" نال ريخلا باي يف هتلعخدا اذاف راختفالاو بورهللاو

 هضرتعي يذلا لشفلا نع وا رعاشلا هبيصي يذلا حاجنلا نع داقنلا ملكتو

 ءارعشلا ضعب نا ينئادملا ظحال دقف نيعم ضرغ يف بولطملا ف دهلا ةباصا يف

 يف لاق دقف ةدوسجلا ةبابن نوغلبي ال مهنكلو دحاو نف ىلا مهفارصنا مغر

 نب سابعلا ) : لاقف فنحالا نب سابعلاو ةيهاتعلا يلا نع همالك ضرعم

 نابيصي الو زسلا نارثكي : دهزلا يف ةيهاتعلا يبا لثم لزغلا ين فنحالا

 قداصلا لماكلا ريبعتلايف نالشفيو ةياغلان ود امئاد ناعقي امنا يا « !!لصفملا

 < ةفطاعلا نع

 نيب جزمي دق هنا لزغلا ين فنحالا نب سابعلا لشف ىلع هرظحال اهمو

 : لوقيف ةأرملا بلق ىلا قيرطلا لضي ثيح لزغلا نيبو رخفلا

 ىتججهمب اوتوفتال ينولتقت ناف

 لمم وا ةفينح نم يموق بيلاطم

 < هلزغ يف قدززفلا لشفب لغفلا اذه دربملا نرقنو

 يننا ةماس نب ةيجان تخا اي
 !يمد اوبلطذ ا" ينب كياع ىشخا

 : داقنلا قاعو.

 لاق اك لاق اله تاراثلا بلطب جاجتحالاو دالؤالا ركذو لزغتملل ام »



 :ريرج

 . (11( انالتق نييحي مل مث اننلتق )

 ,ذ ةيضقلاورمشلا نم نيعم ضزغل ءاردزالا راهظايف دقانلا غلا

 رعش أرقي درب نب راشب نب م ناك دقف يملع يأر ىلع بلاغلا يف دمتعت ال

 : لاق فنحالا نب سابعلا رعش بتككي وهو هآر املف ةيش نب رمع ىلع هيبأ

 .. (3*)« اذه بتكت تناو يبا رعش كنأرقا ال هللاو»

 رخآ يف لسشفلاو ضرغ يف ةداجالا لوح مهتاظحالم داقنلا لجسو

 ضرغي ومنتو رهظت دق ةياباقلاز| اوكرداو ءارعشلا صاصتخا نع |

 نب دلاخ لاق : رخآ ضرغ ىلا اههجوت دنع تومتو رهضت ا_هنكلو نيعم
 : مرثاك

 اذاف رايدلا ىلع ءاكبو فاصواو ءاسنلاب بيبشن بحاص ةمرلا وذ ناك

 > « اثيش عنصي ملو ىدكا ءاجهلاو حدلملا ىلا راص

 يف ذخا اذا ةمرلا وذ ناك » : لاقو لزسغلا يف ربرجي

 . 0 (13)!! ءيبش كلذ ءارو سيلو ريرج لثم

 يناثلا نرقلاو لوالانرقلا يف ىمادقلا داقنلا نب هيلع عمتجملا يأرلا ناكو
 ىلع ارعاش ريتعي ال داجا ناو ىتح دححاو ضرغ يف مظنب يذلا رعاشلا نا
 ضارغا عييمج يف اوضاخن نيذلا ءارعشلا هيلع يذلا ينفلا ىوتسملا سفن
 دقو . مالس نبا تاقبط يف ايبدا اسا مم كلذ دعب يأرلا اذه ح.بصاو رعشلا
 هروهظ رركن مث يومالا ريصعلا .ارعش رمالا لوا أدبملا اذه سسا
 هدحا هلأس نا دعي ( نيطبلا ) : لاق

 اعلا عمجا» :؟ امدقتم ارعاش ةمرلا ناكا

 رخف وا بيصم بوبشت وا عمضاو ءاجه وا عفار حدم : ناكرا ةعبرا ىلع
 كاكا



 نسحا افف ةمرلا وذ امافلطخالاو قدزرفلاو ربرج يف عومجم هلك اذهو . قباس

 داسقنلا ضعب ناو . 2 ("")رعاش عير وهف هيبشنلا نسحي امئاو حدمي نا طق

 - ضرغلا ددسسعت ىلع رعاشو رعاش نيب زبيمتلا يف مهداتعا مسغر  نيزاتمملا

 اوظحالو رعشلا نف يف ديدجنلاو ضرغلا يف ةداجالا رادقم اضيا اوظحال

 نيبقورفلا يعمصالا ظحال اذكهو يغالبلا هيقر ثيح نم هتميقؤ بواسالا

 : يعمصالا

 لاق يناتسجسلا متاح وبا لاق : لاةف ةصفح ينا نب ناورمو درب نب راشب

 رثك اقيرط كلس ناورم نال : لاق ؟ كلذ فيكو تلق امهرعشا راشب و

 هب درفناف دحا هكلسي مل اقيرط كلس راغب ناو همدقت نمي قحلي ملف هكالس

 اسعيدب رثكاو رزغاو فرصتلا ىلع ىوقاو رعش نونف رثكا وهو هيف نسحاو

 2 ("*)لئاوالا كلاسمب دخنآ ناورمو

 :الا اورصقو يرعشلا نفلا موهفم مهضعب قيض دقو
 ةرئاد ص هوجرخا دقف هادعامو ءاجهلاو حدملا يضرغ يف

 : ريصصبلا يلع وبا هي لاق ام اذهو . لهجو لماحت ىلع لدي قرض موهفم

 رمخلا يف هرعش دوجاو اهتسحي ال سا نوباو ءاجهلاو حدملا نيب رعشلا»

 . ٠ (؟؟)قورسم ذوخأم اهيف ام نسحاو درطلاو

 دقف فده لا ةباصاو ضرغلا يف نييمالساللو مهرصاعمل داقنلا ضرع ايكو

 اولشف ءارعشلا ناب داسقنلا رعش يتلا تاعوضوملا يف نييلهاجلل كلذك اوضرع

 دقف لزغلا يف هلشف راهظال نيلثم كلذ برضو « قشعتي | نسحب ةفرط نكي

 : لاق

 مل» : هنع لاقو ةسفرط يعمصالا دقتنا دقف ايفاك اريبعن اهنع اوربعي ملو اهيف



 *ره_”كتفاش ما ”مويلا توحصا
 "رسعتسم ”نونج ببحلا نمو

 '”رسقيت مل ”لاسيخ ةنيعلا "قارا
 "رسمي ءارحصب ”بكرلاو فاط

 ٠ اهبح نم عجبي ملو مني مل هسنا 5 لوقلا اذه لوقي ٠ ؛ يعمصالا لاقو
 : لوقب مث

 : اتتيشسلا ينس“ اذاو
 رمغ نوهاومب_ تسل يننا

 مره“ نيم "فاد "ريبك ال

 2507 ريفظلا ”لتكالو ”ليللا ”بهرا

 ىلع وا ةسلماك ةيدأت ىنعملا ةيدأت و ريبعتلا يف رعاشلا حاجت رادقم ىلعو
 دربملان اك دقف رعاش؛ىلع رعاش لضفو ءارعشلا نيبكح هيناعمو هضارغا ةرثك

 : لوقيو ربرج ىلع قدزرفلا لضفي

 دمع نباو أي ريرجو هيخاو تيبلاب ”ىجي قدزرفلا ١
 ؟رعشا|.هيا ف : لاقف قدزرفلاو ربرج نع لئاس هلأس دقو ةديبع وبا لاقو

 نامجو ريبزلا : عاونا ةئالث يف الا قدزرفلل ربرج لاق له كمحيو : لاقف
 ٠ ! عون ةثام هيف قدزرفللو نيقلاو

 : اهيف ةصفح يبا نب ناورم رعاشلا لاقو
 قدزرفلا هبلغ اربرج قدزرفلا ذرخا اذاو مهبلغ سانلا ذخا اذاريرج ناك

 + 6 قدزرفلل اهيف مقي مل اريرج نا ملعو كلذ هل نيبتت ضئاقنلا يف رظن نمو
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 ه لاقف رثكا وا هرق دعب يلابزرملا مكملا اذه ىلع قلعو
 0(؟')رثتسم ريغ رهاظ هيف رعالاو لوقلا اذه يف ناورم قدصو ٠

 ضب يلكلا اهريثأتو ةيرعشلا ةروصلا يف كلذك اوملكتو : ةروصلا  ح

 ريثأدلاب عونلا اذه داقن متها امناو . اهريباعتو اهتادرفمو اهتايئزج نع رظنلا
 . ”ىراقلا نم ةرشابملا ةباجتسالاو سفنلا يف رعشلا هكرتي يذلا عابطتالاو

 وحنلاو 5 للاب صاصتخالا باحصا نعال ردصت دق ماكحالا هذهو

 نم ةيقارلا تاقبطلاو باتكلاو ءابدالا ينقثم نم ردصت امناو ضورعلاو

 :يئابزرملالاق ءارقلا روهمجو بالطلا نم نيعمتسملا ءايكذا ضعب نمو ماكحلا

 : ةبتعب هبيسن يف قفرت امل هلوق ةيهاتعلا يبا لع ركنا امم »

 تفعش يتلا نم ذوعا ينا
 يدسركلا ةيآب داؤفلا ىنم

 نع ىور امك ناليغلا نم |. سرتحيو نيطايشلا اهنم بروي يسركلا آو
 ! كلذ يف دوعسم نبا

 هنعرسوهيلع روثنملا مظن ةلوهسوهلوانتم برقو هعبط ةقر عم ةيهاتعلا وباو
 .( ("5!فيخسلا لوقلاو شحافلا أطخلا نم ولخي ال هغواب ينأتملا زجعي ام ىلا

 :هلوق مالس نب دم نع ىورو

 : هيف هلومدقبو ريثك لوق نم نونسحتسي سانلا تعمس »

 امنأكف اهركذ ىسنال ديرا

 ليبس لكي ىليل يل لثمت

 ؟0("؟)اهركذ ىسني نا ديري هلام: لوقيو هيف هيلع نعطي نم ثعمسو : لاق

 5ك



 رعاشلا لشفو ةيعاّجالا تاعضاوملا لكلوانت ةروصلا دقنف اذه ىلعو

 + يقالخالا وا يعامتجالا وا يبدالا فرعلا ديغ أطخلا يف حوقولا يف
 مصخلا مالك اهملكو بيبحلا ةبطاخم يف هلشف قدزرفلا ىلع اوباع دقف

 هنا يرمعل ٠ : ضرتعملا لاقو « ةيجان'تعخااي و : هلوق يف رأثلاب دعوي يذلا

 بلطي الوئدوبال مهدنع ىو هلا لبتق ناف قاذ.هلا لاق امو لزغلا فالخ

 .(؟)مو

 : ريرج لوق عمس نيح محم وبا لاقو

 'زسيزع ”هبنجت نم يسفنب

 مل هترايز نمو يلع
 هاراال حيصاو ىسما نمو

 ”ماينلا عتجه اذا يثق رطيو

 : اهيف لوقي يتلا ىرخالا هتيميم نم نسحا هذه و : لاقف

 اذ سيلو بولقلا ”ةدئاص كئتق رط

 مالسب يعجراف .ةرايزلا نيح

 هنأك “رغا ىلع كاوسلا ىرجت

 ماسمغت نودتم' نم -رئدحت ”دتربأ

 « (؟*)اهفصو ناك ام اهدرط ناكذا هتيلف ٠ : احراش قاعو

 يف اوملكتو يرعشلا صنلا يف نومضملا وا ةركفلا داسقتلا ظحالو  ه

 يف لاخلا هودجو نيبو ةلماك وا ةرثؤم وا ةلوبقم ةيدأت هتيدأت يف رعاشلا حاجت
 يناعملاب نرقلا اذه داقن عدخي ملو .ةديجلا يناعملاب اهونراقو ةفاكتملا يناعملا
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 ابجعم دشني الجر يعمصالا عم دقف . ةلعتفملا وا ةيعيبطلا ريغ وا ةفلكتتملا

 هوجو نسح ناز ردلا اذاو

 ائيز كلهجو نسح رتدلل ناك

 يعمصالا لاقف

 "ىرما لوقك ىنعملا مظتناو هيف قدص ام رعشلا دوجاو . اهب بجعت الو

 -: سيقلا

 ا اقراط تّئِج املك ينايرت ملا

 220 بّتيطت ملناو ابيل

 راهظالةبباشتملانامملا ةنراقمب اوعلوادق نر اذه يف بدالا لاجر ناكو

 اوباع مهنا هيرسصاعم نع دربملا لقن دقف رصاقلا ىنعملا نع اهزييمتو اهديج

 : ةفرط لوق

 اوب_رشام اذاف ليغ ”دنسأ

 'ريمطو نوما لكاوئبهو

 ةرتتغلوق اواضفو مهوقع ىلع لخدت يتلا ةفآلا دنع نوبه امئا ٠

 : يسبعلا دادش نبا



 كيلهتسم ينناف ثبرش اذاو

 .متلثكب مل*رفاو يضرعو يلام
 ىدن نع“ ّصقا اف توم اذاو

 يماركتو يلئا# تملع اكو

 : كلذ ىلع دربملا قلعو

 ١ مهرقع تربغت اذا ءالؤه بهي امنا : لبقو اذه هتيب هفرط ىلع بيع ٠

 امم بارشلا نم غلبي ال هنال قاب هدوج نا ربخف ناذه ةرتنع اتيب ديجلا امناو
 اك لاق اله نيتيب يف هب ىتا هنا الا ليمج نسح وه و : اولاق مث « هضرع ملثي

 سيقلا قرما لاق :
 اذ ءافوو اذ ربو اذ ةحامس

 *ركست اذاو احص اذا اذ ”لئانو

 : هلوق هيلع بيعف ةفرط ناسح عبتو

 انملأ نا ةةمالملا اتهيلون
 ”ءاحل وا ”ثخغم ناك اماذا

 اكولُم انكرتتف اهيرشنو
 ”ءاسقثلا انهئهني ام ادسأو

 اوبر شام اذاف ليغ دسا) : لاق هنال اذه نم ريخ ةفرظ لوقف » : اولاثو
 انأك بنو عجشنف برعشن : لاقف ناسحو برشلا لبق ةعاجشلا مه لعجف
 ,صرتحا هنال نسحا ةرتنع لوقو دوجأ ةفرط لوق ناك اذهلف انيرش اذا كوام

 كوم



 ج ؛ هلاخس يف دئاز ركسلا ناو رككسلا ىلع ءاطعألا بيغ نه
 : يتالخالا هانعمل ريهز لوق كلذ لك ىلع لضفي مث

 ”هلام”رمخلا كلهثال ةقث ىخا

 هثئان <لاملا ”كلهب“ دق هنكلو

 هنكلو رمخلا هلامب برشي ال هنا ديري مالكلا نسحا نم اذهف : : اولاقو
 2 0 ("")دمحت هلذبي

 نا نككمي ال ثيحب همساب حدملا رعش اومسي نا هءارعش حودمملا بلاطو
 رخآ ىلا حودمم نم ةديصقلا لقن رعاشلا ىلع بيعو هريغ ىلا لقني وا لحتني

 رعاشلا (نعم) لضف ساسالا اذه ىلعو هرصع ينالثم يرتحبلا عنصي ناك اك
 يناعملاةيدأت يف لوالا ل شففها> دم نيرخآن بر عاش ىلع همدقودمماب هركذ يذلا

 خ0 (58)حودمملا ركذ نود ااطم اتيب ركذ هنكلو يثاثلا داجاو

 ناكو « انيدر رغشلا ناك اذا حرملاو ةهاكفلاب م تي انايحا ىنعملا ذقن ناكو

 ةلع مهتباصا نيذسلا ءارعشلا نم نيئشانلا دقنلا |

 ىلع ةيلباقلا ممل نوكت نا نود هيف ةداجالاو هلوق يف ةبغرلاو رعشلا يف زيربتلا
 تبيبحا ارعش تلق دق ينا ٠ : هل لاقو رمحألا فلخ ىلا لجر ءاج دقف كلذ

 : هدشناف : تاه: لاق ينقدصتل كيلع هضرعا نأ

 ىوحلا ةبتنا اذا ىتح.ىونلا دقر
 ٍلامحرتلاو نيبلاه ىودلا ثعب

 ىونلل يطق“! ىونلا دج ؟ىونللام
 رلامشو نمايم نيب لصولاب

 تانقس



 : فل هل لاقف

 ىلع . أرعب هنلعجتل تيبلا اذهب ترفاظ نثل هللاوف ةاشلا رذحاو يلوق عد

 هلك اذه كبي تنئظ !ه ينا

 دقوالا داإلا اذهب ادحا ناطيشلا كرت ام و : ارعش هيلع ضرع رخآل لاقو

 . ٠ (؟1)كريغ هلبقي ادحا دجو اف رعشلا اذه هيلع ضرع

 هتأرج تناكو ثيدحلا ىلع الماحتم هماكحا يف

 ارعش ةديبع وبا هدشنا دقن رابك نم هيرصاعم ىلع ىتح رهظت

 . 4 1" ')اهأرعخ رونسلا أخ ابا ! ديبع ايا اي 9 فلحخ لاقف هل

 ساسالا يف دمتعي ناك هنا الا داج ريغ الزاه ودبي دّقنلا اذه ناك اهمو

 .كلذ هباشام وا رعشلا نم ديجلا ةرثك واضارغالاددعتك ماكحالا ضعب ىلع

 فلتخاف ةفاصرلا دجسم يف تنكو اورلا دحا هلج.سام دقنلا اذه نمو

 ناكو يرابهلا يلع ىناب اوضارت ةذلاو ساؤث يلا يف موق

 مدق انضعبو ساوث ابا مدق انضعب نا : هيلا اوكاحتف بدالا لها نم

 تنا لوقت امف يشاقرلا لضفلا
 اؤن يبا طارض نا لوقا : لاق

 , ((؟1)نييل

 : بولسالاو ةغللا (4

 اقرلا تانسحح نم رثكا نيج يف ضا 2

 لاب ةيوغللا داقنلا تاظحالم مسقت نا

 داسقنلا تاظحالمو لوالا"نييمالسالاو نييلهادللا ءارعشلا صخب يذلا مسقلا

 اوأرجي لو قافملا' ىعملاو ريخخأتلاو ميدقتلاو صنلا ديقعت لوح رودت تناك انه

 > ةيبرعلا ةغالبل ىلعالا لياليه نييلهاجلا ءارعشلا نيحلت ىلع
 مهو تيكلا ةقبط لثم نييرمالا ءارعشلا صخي يذلا وه رخآلا مسقلاو
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 لوخ انه زود داغنلا تاظحالم تناكو ةيبنجالا ماوفالا اورشاع يذلا

 مهتاظحالم اذه يف لخديو مهبواساو مهتغل فعضو مهتاوفهو مّئاطخا

 : اضيا نييسابعلا ءارعشلا لوح

 : هلوق يف ةقانلا هفصو ةغبانلا ىلع بيعي يعمصالا ناك

 اهزاب ضحّتللا سيخادب ةفولقم

 دسملابوعقلا في رص ”فيرص هل

 'رجضلاو ءايعالا نم ثادإلا يفو طاشنلا نم روكذلا يف ماغبلا : ٠

 (؛:)امثوتك اهارت <ن

 نائسحي ال سواو ريهز كلذكو ليخلا هفص نسحيال ةغبانلا نا ىري ناكو

 : © (19) تعنلا ةياغ ليخلا ةفص ىف ى ١ نكلو » اهتافص

 «ودغلا ٠ هعضوو ةمئالملا ةملكلا لاعتسا

 : هلوق يف « حاورلا» لحم

 ودغلاب ال حاورلاب عضوملا اذه يفءامالا فصوت امنا »: يعمصالا لاقو

 0 (*1)نحر اذا بطحلاب نثجي نبنال

 لثم كلذك ظحالو

 : هلوق يف ( دومث ) ناكم ( داع ) ةملك-
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 مهلك ”مأشا ةناماغ ملكل 'جعشف
 ,(*) ميطافتف 'عيضرت' مث داع رمخاك

 اهردصي سردلا تا ةلح ةديلو يه ةيوغللا تاظحالملا هذه نم ريثكو

 ىلا دنست نا نود رهدلا هجو ىلع تلقنو نورسسفملاو حارشلاو ظافحلا

 + مواعم ردصم

 : ماكحالا هذه نمو

 نب ورم ىلع ركنا ١

 تريعتسا امديئاس ثأر امل

 اه0ال نم ( مويلا ) ردت هلل

 « («7)رخاو مدقف . مويلا اهمال نم رد هلل ؛ ديرب

 ( زعمالا يف ) ليخلا يناح صماخت و : هلوق خامشلا ىلع كلذك اوركناو

 . ؛ ىجولا

 « (؛")رخخاو مدقف زعمالا يف ىجولا ليخا يئاح صءاخت ديري و

 : هلوق يف ىدعجلا ىلع هوركنا ام كلذ لثمو

 اهتركاب ةوهق لوصمشو
 لوالا ( حببصلا نم ) ريشابتلا يف

 « (؟*)رخخاو مدقف حبصلا نم لوالا ريشابتلا عم ديري »
 يف اك رعشلل حلصت ال يلا ةحيبقلا وا ةقلقلا تاباكلا ضعب كاذك اوباعو

 ت2



 : 2 ('؟!هدسفا الا ءىش يف لخدي ال لاحطلاو »

 : ةماكلا ىلع ينابزرملا قاعو
 اريثك ددرتي دبكلاو داؤنلاو باقلا ركذ اوأر مهنال كلذيموق هباع دقو »

 نم ءاضعالا هذه يف مرغملا هدجي امو قرشلاو ةبناو ىوهلا ركذ دنع رعشلايفأ

 اهبف هل عاص ال ذا لاحلا هذهيف لمعتسا لاحطلا اودجي ملو بركلاو ةرارهلا

 يف انركسو ادرب الو قشعالو نزح يف ةكرحو ةرارح بستكي ام وه الو

 ٠ (**!هركذ اونجهتساف رفظ وا حرف
 مهبيااسا يف اولمأتف نييمالسالا ءارعشلا نم ىلوالا ةقبطلا ىلا اوهجوتو

 امو ١ : هلوق قدزرفلا ىلع دربملا باع دقف . يظنللا ديقعتلا ىلع مهوذخخآو

 : لاقو « تيبلا .. سانلا يف هلثم

 ميدقتلا نم هيف عقوا امب هنجهو ديعبلا ظفلا اذهب هلاخ هنا ىلع لدف ٠
 : هلوق عم لجر ردص يف عمتجم مل رعشلا اذه نأك ىتح ريخأتلاو

 , , لئاو نب ركب "دو ىنع مرصت
 ”مريصتي مهأدأو ىنم داك امو

 اهنورقتحيو ين
 ءانالا“رطقلا ”الميدقو

 تكانؤد



 : لوفي نمل مالكلا اذه عقب مل هنأكو

 هنأك بابشلل يف ”ضهني ”بيشلاو
 13*01 راهن هييبناجي ”حييصي "ليل

 (*؟"اريخأتلاو ميدقتلاب ةرعش ضعب هديقعت يعارلا ىلع يعمصالا ذخاو

 ةلوهس ظحال نم لوا نم لضفملاو يعمصالاو ءالعلا نب ورمع ابا ناو
 هظافلا نأ ورمع وبا لاقف هتاقبط يف مالس نبا لن مهنعو ديز نب ىدع ظافلا

 (٠ ةيدجنب تسيل ١

 يتلا دوفولا هاوفا نم ةذوخأم يدع تادرفم ضعب نا لضفملا ىأرو

 يذلا لاهالا ىلا يعمصالا راشاو هرعش اهلخديف ةريحلا ىلا دفت تناك

 0(*)ةيدجنب تسيل اهظافلا نالو يدايالا داود يبا رعشو هرعش ةياورباصا

 ىدع ىلا بسن يذلا لوونملا رعشلا ريسفت مالس نب دمت اذه ىلع ىنبو
 اوأطخف داصرملاب نيثدحملا نم نيبسابعلاونيبومالا ءارعشلل داقنلا ءالؤهنقوو

 « ةجحب سل ٠ لاقو تايقرلا سبق نبا يعمصالا ًأطخ دقف مهنم اريبك اددع

 , 1*1) تيب يف سيق نبا نحل دقو
 ١ الئاق قاعو احيصف نكي مل هنا ةمرلا ىذ نع يعمصالا لاق :

 ٠ (**) مشب ىتح نيلاقبلا تيناوحيف حولمملاولقبلا لكا دق ةمرلا اذ نأ

 بلا ىلا كلذ زعواو تكلا (*7)يعمصالا أطخو

 ٠ (*")ودبلا لها لثم نوكي الف ةفوكلاب املعم ديز
 « (**)دلوم هنال ةجحب سيل ٠

 اهبرعيف طبتلا ظافلا بتكي ناك هناب حامرطلا ءالعلا نب ورمعوبا مهتاو

 . 1 (*؟!هرعش يف اهلخديو

 هللسيح



 ءابيدا نم ناك يعمصالاف ةيسايسلا امبايسسا امل ةلمحلا هذه نا رهاظلاو

 لثمي تيككلا ناك يومالا رصعلا يفف ؛يسابعلاو يومالا نيرصعلا يف ةطاسلا

 نم هبدا جراف كلذ ىلع تيثكلا ديكي نا يعمصالا داراو ةيسايسلا ةضراعملا

 يذلا بسلا سفن هئعبي نييسايعلا نمز هياع هبصعتو اهب جتحي يتلا برعلا ةغل

 ناكو ابولع نيتلاحلا يف "تيكلا ناك دقف نيبومالا نمز هيلع هب بصعت

 نع ةياور يف رئاظنلاو هايشالا فلؤم ركذ اك يلع لآ نع افرحنم يعمصالا

 رمحالا فلخ

 ساوث يلا ىلع درب#ى لا لح دف نعيس'.ءلا ءارعشلا ىلع كلذك اوامحو

 200 )ءرعش ضعب يف هنمحلو

 نيبجعملا ضعب وا ةغالبلا

 : هلوق يلصوملا قحسا ىل

 0 تت'داس دق ل اي

 دودسم "ريغ ”قيرط كيلا انا

 هب مايح ال ىتح ماح منال

 دورطم ءاملا قيرط نع الختم

 تعمتجا ول تاءاحلا هذه نا ريغ رعشلايف تنسحا » : يعمصالا لاقف

 « (01)اهتباعل يسركلا ةيآ يف

 * ةيراج هتنغ دقو مهدحا هظحال ام اذه لثمو

 اهيلا ييسفن لوسر يبسفن نا
 الوسر يسفن تلعج ىسفنلو

 تالا



 6 (35)ءاسف تيبلا *التما . هشد : لاقف

 فيخس و هناب هفصوو فنحالا نب سابعلا رعش يف يعمصالا ظحالو
 : رعاشلا لوقب كلذ للعو « ظفلا

 ىولا يف هبلق ىدامت نم اي

 يردت اسمو ليسلل كب لاس
 ”ةئثودحا ترسصص دق نا دعبا

 يرصبلا نسفللا لثم سانا يف

 اذه سيل نكلو روهشم ىرصبلا نسوا نا ؛ يرمعل ه ؛ كلذ ىلع قلعو
 | 2 (05)هركذ عضوم

 اماظع ءارعش اونوكي نا يف نيبغارلاو ءارعشلا ةئشاف نم دقانلا هب

 نع ىور دقف حيحصلا هناكم يف هعضي نا دقانلا ىلعو أاطخو
 اذه :هل تلقف ( اعفنفراف انبزعلا عفارت ) : لجر لاق ٠ : لاق هنا يعمصالا

 الو (اسسنعقاف انبزعلا سعاقت ): لوقي ناجاجعلل زاج فيكف : لاق زوجي ال
 .. 2 (59) ( اعفنقراف ) لوقا نا انا يل زوجي

 ظافلالا بيرغ نع داعتبالاو هثمزارعاشلا ةباجتسا ب وجو مهضعب ظحالو
 هدشناف لجر هءاجف ةشئاع نبا دنع انك ١ : ةيوارلا لاق الوبقم هرعش نوكيل
 *ىرما نم حصفا كنا بسحا ام هل لاقف « || نم هيف رثكا هسفنل ارعش

 : لوقي نيح هنامز نه امالك-عفرا كنامز الو سيقلا

 قاف كناف اسيندلا نم عم
 ناسحلا ءاّشنلاو تاوتشّتلا نم

 -الزس



 اهلها "لح ةيبارعأ لجا 'نمأ

 ؟ ناردتبت كانيع ارّشلا ضورب

 8 ةميمدو ”بكسو "حست |هعمدق

 ٍنالمهنتو ”فاكو.تو “شارو
 هسبيجاف ا بصلا ينودعدي يللا

 00 ٍناوترت "ىلا ىوها نم ”نيعاو
 غالبلا دقتلا (ه

 وا هقارغاو رعاشلا طارفا لوالا نرّتلا رخاوا ذنم لوالا داقنلا كردا

 نع ةيدرفلا مهتاظحالم اواجسو كلذل اوهبتناف ةراعتسالا لامعتسا يف هفارسا

 اهوكردا يتلا ةيغالبلا تاظحالملا فنصن نا نكميو ةدح ىلع رعاش لك

 : يلب امي اهوظحالو

 : ( طارفالا ) قارغالاو ةلاحالا (أ

 ةقبقحلاو عقاولانع دعبلا اب دصقيودحاو موهفم ىلع اهلك تقلطا ظافلا

 مسهنع ىور نم دس>ا جاجحلا نب ةبعش ظحال دقو . ريوصنلاو هيبشتلا يف

 : يعمصالا لاقف ميطخلا نب سيق لوق يف كلذ يعمصالا
 : ميطخلا نب سيقل يندشناف جاجحلا نب ةبعش تيتا »

 رئاث ةنعط سيقلل دبع نبا ”تنعط

 اهتءاضا 7عاعشلا ةلول "نتفن- اهل
 انهقتف ”ترهناف يفك اهب ”تاكلم

 اهءاروام اهفلخ "نم ”مئاق قرب“
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 ؛ (؟8)ابرد هينج يف بقن هنككلو هنعط ام هللاو : لاق مث هبعش كحضو
 ةيلهاجلا يف برعلا هتلاق تيب بذكا نا : لوالا نرقئاذنم سانا ظحالو

 : ةباعث نب سيق ينب ىشغا لوق

 انهرحن ىلا اتيم تدنسا ول

 009 رباق ىلا لقني' ملو شاع

 دقو رعاشلا دنع طارفالاو ولغلا عوضومب اصاخ اماّيها دربملا متها دقو

 : هلاق ام عضوملا لوح هستاقيلعت نمو . لاثمالا هل برضو اريثك هدضو

 ةقيقحلا هب باصا ام هنم نسحاو هبش اذا لئاقلا هيف براق ام رعشلا نسحا
 ببر راصتخاو يوق فصوب هقاسو هريغ ىلع ىفخي ام ىلع هتنطفب

 : ةفاحنلا يف مهضعب لرقك طارفالا نع هيف لدعو

 قاعم ىنم تيقبا ام نا ولف

 اهدوع ةدوأتام مامث دوعب

 : لئاقلا لوقك زواجتم اذهو : لاق

 (..:( (54) اهمامز ريطت نا نم امهنميو )

 وه اهارب أك بويعلا هذه ىلا راشاو نيريثك ءارعش ىلعأدبملا اذه ىبطو

 ؛ لاقف ساؤن يبا راعشا ضعب ىلع قلعف
 اولح هارا الو يشاقرلا رد يف ساؤن يبا لوق سانلا فرظسا دق »

 وهو هطارفال

 تتش“ اذا شاقرت اهيسرت' ءءامهدو

 رلاسيعر ما ناذآلا ةتكرم
 هاا(



 اهاردص ةضوعبلا موزيحب ”صتغي“
 لالخ_ دوعب اهيف ام ”جضنيو

 اهرح ريغ نم رانلا رثكلب يلغتو
 لاعج ريغب اوفع اهتلزنتو

 : هلوق هلثمو لاق

 كلا ل

 رمسقو قطان نان داب
 ”ةلئام موقلا يف "تبتحالا

 مسالا ةةصق تصق "مث

 (17؟)طارفالا نم هيف امل دومحملاب يدنع سيلو ريثك قلخ هديجتسيو

 ليحتسملا فصو اسهلاب ساؤن ينا رعش يف ةلاحالا ديلولا نب سم مهفو
 : هلوق يف اي« ("*) قلاخلا ةفصب نيقواخملا فصي و ناو

 هّلنإ ىتح كرُثلل لها ”تافخأ
 0 ل يتلا 'فدطتلا كفا را ل

 يفق دزرفلا ٠ ةبش نب رمع لاقف اضبا قدزرفلا رعش ين كلذ داقنلا ظحالو

 ٠ هل هجو ال ىنعملا ديعب راختفا هرعش

 ءارعش لحف وهو قدزرفلا ناكو : راسم نب هللا ديبع نب دمحا لافو

 « ("!)ةلاحالاب ينأي مالسالا

 تايباب كلذل اولثمو يناعملاهذه لثم هقرطل بذكلابريرج كلذ يف همهتاو

 : اهنم ةريثك

 تااورس



 ثبراح“ ءاوح سانلا 'مأ نا وأو

 اهيل ل
 لوق مهتاظحالم ءالعلا هيلع لجسو بابلا اذهيأ ظحول ام مدقا نم لعلو

 :لهلهم

 7 ”لهأ ع.مسا ”حيرلا الولف

 روكدللاب ”عترقن“ ضنيتبلا للص
 : ينايزرملا لاقو
 . أطخ وه :اولاقو . هلوق لهلهم ىلع معلا لها نم موق ركنا »
 ةفاسم رجح نيبو اهركذ ينلا ةعقولا عضوم نيب نأ لجا نم بذكو

 .("1)[دج ةديعب

 نم ةرورض اهربتعا نم م-هنف ريثك شاقن داقنلا نيب ةلاحالا لوح رادو
 نم مهباغا ناكو انبأر اك هبويع نم اهربتعا نم مهنمو يزعشلا نفلا تارورض
 رع اريثك ائيش دعب اوفرعي مل نيذلا داقنلا لئاوا

 + كلذ هباش امو زاجملاو ةراعتسالا ب ديدجتلا (ب

 بجي يذلا ىلعالا لثملا وه ينرعلا رعلا لايخلا او 0

 ةيضورع وأ ةيوحنت وا ةيوغل سبباذمضرف يف اوحجن ذا مهف: رعاشلا هيذتحي نا
 مل منا الا « اهمارتحا ىلع مهسفنا ءارعشلاو ءاملعلاو ةابدالا عمجاو ةثيغم
 اال ءيش لك لبق عضخب كلذ نال ددجنملا يرعشلا لايخلا دح يف اقح اوحجني
 هثيبو هتيبرت ىلاو هتيسفنو رعاشلا تاذ ىلا عضخمي اسمناو ةباورلاو ديلقتلا ىلا

 تالااكد



 دشل ٠ : هل لاقف دشني مامث ابا عمس نيح يلصوملا قعسا ظحال دقو هفورظو

 رهتشاو ثلاثلاو يناذلا نينرقلا يف يغالبلا دقنلا رشتناو « كسفن ىلء'ىكتن ام

 مث ديلولا نب ملسمو راشب دنع رهظ ام لوا رهظو ٠ عيدبلا باب 9 ىمسي ام هنم
 دنع ثلاثلا نرقلا نم ريمخالا عدرلا يف هيف بتكلا ترهظو مامت يبا دنع زكرت

 « يغالبلا فيلأتلا عاش مثزتعملا نبا

 ىئادقلا ءارعشلا ىلع مهضعب هاجس امم ةدرفنملا ةيغالبلا تاظحالملا كانهو.

 : رعاشلا يفوكلا يمعشخلا نبا لاق ,رصاعملاو

 : هلوق يف مامت وبا نج»

 ىدتغتو موي لك اديلع حورت
 ”عرصب مهنم ”رهدلا داكي ”بوطخ

 ؟ رهدلا عرصيا

 يناف مالملا "ءام ينقستال : لاقو

 يثاكب ءام تبذعتسا دق "بص

 ؟ مالملا ءام ىتعم ام : اولاقو

 اوعدصتف مهنامز دورب اوناك :لاقو

 ًافولا ”نامزلا سبل امنأكف

 ,("؟)فوصلا نامزلا سيلي فيك : اولاقو
 سكعلاب لب ىلعالاف ىندالاب ذخأي نكي مل هنال هتاهيبشت ضعب هيلع اوباعو

 ىلا زاتمملا نم : نويبرغلا لومي اكوا لفسا ىلا ىلعا نم ردحني ناك دقف

  كحضملا
 هولا



 ؛ هلوق هباشتلا هله نمو

 ملا باض'رك وا مادُلاك ”قلمخ
 بالتملاك وا ريبتعلاك وا كس-

 : هودقان قاعو

 لعجو نودلا ىلا ىلعالا نم اذهو ىل_عالا ىلا نودلا نم نوعقي سانلا »
 « بالملاك وا ريبعلاك وا لاق مث كاسملا وا مادملاك هقلخ

 : هلوق هب باعي ام لقن وا مامت ابا هب دربملا باعا امبو

 ع("9) ميجرلا ناطيشلا وه حودمملا لعجف ٠

 نم بيع نممو رعاشلا بويع يف عيدبلا يف طارفالا بدالا دا
 : هلوق يف ساؤن

 انل دودصلا ”بلعث ادب امل

 هبلط يف لاصوال بلك ”تلسرا
 كلذ ىلع يباتعلا قلعو

 ( ("*!عييدبلا بلط يف طرفا هنا الا حيلم فيرظ « رعاشلا هللاو وه ٠
 : هلوق بابلا اذه نم ريتعاو

 ىوملا لاقف رجلا كرحت
 يركسع يف 'ءاضوضلا هذه ام

 تااق-



 «ابلوت يبصلا ىمس و هنال ةشحافلا هتاراعتسا رجح نب سوا ىلع بيعو

 © ارفاح ناسنالا لجر » ىبسو

 :ءاميالا (ج

 دربملاو (ه 186 تا دربملا ركبم نمز ين هيف اوملكت نبذلا باتكلا نمو

 درت مل (ءاميا) ةملك نالديف ملكتز م لوا هنا رهاظلاوزتعملا نبال نيرصاعملا نم
 نيذلا لئاوا نم (دربملا) ربتعي اذبو (عيدبلا) باتك بحاص تاحالطصا يف

 : دربملا لاق دعب ايف ةغالبلا بتك يف رهظ يذلا حالطصالا اذه اوعضو

 لبق اك هفدك نع بابلالا يوذ دنع ىنغيف هيشلا ىلا ءاميالا عقيدق »

 عقبف غيبلبلا بتاكلاو عقصملا بيطخلاو قافملا رعاشلا رطضي دقو « ةلاد ةحنو

 اتينج هياع تفطعنا اذاف هركتسملا ظفللاو ىلغتسملا ىنعملا مهدحا مالك يف

 مالكلا : لوقب نا لثاق ءاش ناو هنيش نم انرتسسو هراوع ىلع انطغ مالكلا

 رفتخي نكلو كلذ هل ناك رهشا هل هترواجمو رهظا نسحلا مالكلا يف حريبقلا

 : قدزرفلا لوق ءاميالاك عقو امف بيرقلل ديعبلاو نسحلل ءيسلا

 اهجنستب ”توبكنعلا كيلع'ثبترّض

 ”لزنسملا ”باتكلل هب كيلع ىضقو

 : هسلوقو فيعضلا يهاولا تيبلاك برعلا يف ريرج تيب : اذه ليوأتف
 ( ! لزنملا باتكلا هب كيلع ىضقو )

 (...(11)(توبكنعلا تيبل تويبلا نهوا ناو ) لجو زع هلوق ديري
 -كاللالد



 ؛ ءادتبالا ( د

 ةديصقلا يف رعاشلا « ءادتبا » نينرقلا ,يذه يف داقتنلا هيف ملكت امتو
 نم ناكو : مهدئاصق ءأ 0 لا ةعشبلا تاءادتبالا اوظحالو
 نب ده لاق دقف 0 يئاطلا رعاشلا داقتلا ءالؤه مهل ضرع نيذلا ءارعشلا نيب
 : مامت يلا نع دواد

 هلوق اهنم ةعشب هرعش تاءادتبا تناك ٠

 راتولثغلا يف ”تيبرا بقنا كدق

 : تدز : تيبراو ء اذهاي يحتسا : بئناو. ثابسح : كدق
 ج هيف دئازلا ءيشلا يف يلاغلاو . يلذع يف عافترالا يف : ءاولغلا يف

 ( نيشخ ينب تخا هيلع تنشخ ) : هلوق اهنمو

 , (29)(رمالا حدفياو بطخلا لجيلف اذك ) : هلوقو

 حلا دقنلا ( ١

 داسف لوا ناف نييمالسالا دنع دقنلا عاونا مدسقا وه يوحنلا دقنلا نا
 ءالعو قدزرفلا نيب درااوذخالا انيأردقو فرصلاووحنلالالتخا نم ءاج ةغللا
 ءاياعلا نم يملاوملادنع ةديكا ةبغرةيوحنلاةكرهللا رو ين تناكوهرصع يئوحنلا
 دنع تالواحم كانه تناكو مهنم ىادقلا ىتح برعلا ىلع مهلضف راهظا يف
 ءاكاسلاوع مهتلخاؤمو نيياهاجلا ءارعشلا نم ضغلل لوالا نيبوحنلا ضعب
 نا مسهرصعل اونهربي نا نوديرب امنا كلث مهتلواح يف مهو اهوبكترا ةيوحن
 ناك » : حشوملا يف ءاجج . مهتخل يف ىتح مهاكأو سانلا لضفا اوسيل برعلا
 رم نب ىسيعو قا ينا نبا ناكو . برعلب ياست دشا ءالسعلا نب ورم ىبأ
 . « مهيلع نانعطي

 هلل



 : هلوق يف ةغبانلا ءاسا : لوقي ىسيع ناك

 ”ةليئض ينترواس ىناك "تبق

 يف شقُرلا نم

 « ("*)امقان هعضوم : لوقيو

 !تاباورلا ل قنياذهرمع نبىسيع ناكو

 ممصالا قيرط نع ىور دقف

 .1 يف ثالث ريغ ) : جاجعلا
 0009)ءرص وه

 كلذ نم بجعتف نادمه ىشعا نع ةنوحلم انايب بأد نبا ىورو

 يف ادمعتم ناك بأد نبا لعل يردي نمو (**)ضلخ هنم رخسو يعمصالا

 ! كلت هتياور

 صخب ايف نيثدحملاءارعشلل» : يف يملعلادصقللا الادصق لك ىفتنيو
 نقلا يف نيرصاعملا راعشا لوح ةيوحت تاظحالم» اواجبس دقف كالذلو . وحنلا

 مهريغو يرتجبلا مامت يباو راشبو ساؤن يلا لاثما يناثلا

 لؤقلا ىلع ةردقلا الا ءيش لك تكلم يتلا ةيقارلا تاققبطلاب ءايعلا ىلتباو

 دسهج هدر يف ابدؤم نوكي نا ملاعلا ىلع ديجلا رعشلا مظن وا ميلملا

 : دربملا لاق ناكمالا

 : هسفنل رهاط نب هللادبع نب نايلس يندشنا

 ( !! ناتنث نائورشع يل تضم دق )

 « (*')بارعا ىلع لخدي ال ابارعا نال نحل اذه ريمالا اهيا : هل تلقف

 مالك



 ؛ يضورعلا دقنلا ( ؟

 هسسؤم دب ىلع الماك اعشو تعضو يتلا مواءلا نم ضورعلا نا

 دقنلا لمش دقو ينا كلا نرقلا ديلو وهو (ه 1/٠ ) يديهارفلا دمحا نب
 ةلياقو ةردذ جورخلا نم عوتلااذه :الاو يرعشلانازيملا دقن يضورعلا

 + صوصن نم انيديا نبي ايف

 رخآ روتعب امو صاخخ لكشب اهبويعو ةيفاقلا ثحب يضورعلا دقنلا لوانتو

 + ةديصقلا

 اوماق دقو ةبرعشلا تارورضلاو رعاشال زومي ايف يف نويضورعلا ثحب مث
 (ءاوقالا) يف مالكلاو . اهدراوتلو وزوجر تارورضلا هذه ءارقتساب
 عيقوتو ءانغو نف لها اوناكو ةثيدملا لها ىلا هتفرعم تبسن دقف اميدق فرع

 ىلا هودشراو ةغبانلا رعش اوموق مينا ةاورلا لاقو العف كلذ اوكردا مهلعلو
 . ءاوقا نم هرعش يف ام

 دانقنلا نا كردن يبدالا دقنلا عوضوم يف ةيخيراتلا ةرتفلا ىلا لصن نيحو
 بويع نع ثيدحلا يف اونئفت دق اوناك يناثلا نرقلا يف وشاع نب. ,م لوالا

 . ينرعلا رعشلا ءارقتساو ةيفافل

 : مهدحا هلأس ( ه 151 ت) ءالعلا نب ورمع وبا اذهف

 رشب « معن : لاق ؟ ةغباتلا ىوقا [ك ةياهاجلا لوحف نم دحا ىوقا له »

 : لاق مزاخخ يبا نب

 يسب _رهدلا لوط "نأ رولا
 ”ماذج“ 'ثيدش ام لثم يسن و
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 ابيلع اوغبف انّموق اوناكو
 0000 يبمآشلا دلبلل ىلا مهانقسف

 «ىرقن كنا هل لاقو هيخخا رعشبيع كردا ةداوس هامخا نا ةاورلا لوقيو

 « (*؟)يلهابلا رمح نب ورمع ءاوقاو ةغبانلا ءاوقا ءايلعلا لجسو

 : هلوق ىشعالا ىلع اوباعو « ءاطيالا » يف رصعلا اذه داقن لكتو

 ( لجرلا ميا اعادو قيطن لهو )

 ( (81)لجراي كن يلبوو كيلع يلبو ) : لةو
 هرثكا اوريتعاو هتاقبطو هتاجرد اوددحو ؛نيمضتلا» يف كلذك اوملكتو

 ةغبانلا رعش يف ءاج امو ابيع

 .مومت يلع انجل اودرو مهو

 :ينإ . ظاكعموي باحصا مهو
 تادلاص ”نطاوم مه تدهش

 يدم دولا نسحب مكهتيتا

 « ءاضتقالا و هرمساو ابيع لقا رخخآ عون نيبو نيمضنلا اذه نبب اوزيمو

 ,لثم لوالا تيبلا ةيفاق للحي نا نود يناثلا تيبلا لوالا تيبلا جاتمي نا وهو
 ( مه تدهشا ينا) : هلوق

 'ىرما لوقب هل اولثمو

 الئامث هبا نم هيف فرعتو

 'رثجح' نموديزي نموهلاخ نمو

 ا[



 اذ ءاَفْوَو اذ ريو اذ ةةحامس
 "ريكس اذاو احص اذا اذ لئانو

 : ليللا ةبطاخم يف هل ام سيقلا *ىرما ىلع اوباعو

 هباصي ىطمت 1١و :هل تلقف

 « لكلكب ءانو ازاجعا فدراو

 يلجنا الا ليوطلا ليللا اهيا الا -

 ! لثماب كليف حابصالا امو حبصب

 : اولاقو

 ااعتمهلعجو لاق ام ركذي نا ريغ نم ليالا فصوب لوالا تيبلا خلسف »

 « (8*!مهدنع بيعم كلذو هدعب امب

 او نيمضنلا يف ثلاثلا نرقلا داقن ددشتو

 ءلا يف دردش بيع نمفملاو  :يلوصلا

 ةغبانلا لوق لثم ضعب نود هضعب ىفك ١! مهدنع تايبالا

 هملت ال انخ] قبتعنب هتَسِلو

 ”بتذهملا لاجرلا يأ ثعش ىلع

 . ءافك ( بذهملا لاجرلا يأ ) : لاق نا هاننكل هضعبب ناسا

 يلوصلا برضيو؛ هافكل ( ثعش ىلع همانال وبتسمب تسلو ) : لاق ناو

 دال تايباب ينأيو فلكتملا نمضملا رعشلا يف الثم

 ءاكؤل



 اما ىتحتليت بحلا يف يذلا اذا
 اسمك هدم ”تتلفك ول هللاو

 ا ترا
 امنو:ين'رتلف بحلا ىلع تمل

 ا همي يردا ”تسل ىناف ىقلا

 ا مليب يذنا الأ

 ام ضعب يف رصقلا بابب انا

 ىمر ذا مهرصت يف فوطا

 امق ماهسب ”لاز_غ يبلق

 اسهنكلو يبلق اهب اطخا
 اسملك هل نائيع

 امس امهب يلدتق دارا

 وهو ( م 804 / م 11* ) يمرجلا ورمت وبا ةيفاقلا يف اوملكت نيذلا نمو

 عوضوملا يف ددحا نب ليلخلا هبنك ام كاذ يف لقن هلعلو يعمصالا ذيمالث نم

 رعشلا بويع 0 ةيضورعلا تاحالطصالا ترهظو

 لاو ءاطبالاو ءافكالاو ءارقالا

 « ىورلا فرح فالتخا ه هناب ؛ ءافكالا » فرعو ءاوقالا انحرشو

 انعْضو نككاو ءاوفالاو ءافكال نب ايف طا ب لاو » ؛ يمرجلا لاق

 هياع دوعي « ان ٠ ناك اذا يردن الو « ديرت ام ىلع لدتا امالععا ءاهمالا هذه

 ةيفانقلا فورح يف يمرجلا ملككتو هرصع يف ءالعلا روهمج ىلع ما تاذلاب

 « فدرلاو هو « سيسأتلا ه.: يهو

 لكم



 ٠ غابشالاو هيج !او وحلا و يهو ةيفاقلا تاكرح نع كلذك مكتو

 نوكيالو كرحتم فرح ىورلا فرح نيبو اهنيبفلا وه « سيسأتلاف

 وهف رمخآ سؤت ملو اتيب تسسا اذاف « بكاوك » فلا لثم افلا الا سيمأتلا

 . (داتسو
 يورسلا فرح لبق ( افلاوا اواو وا ءاي) نوكت نا وهف ؛ فدرلا و ام

 اهلك ديصقلا يف فلالا مزاتو « لالطاو فورطو بيقر » لثم هب ةقحال

 كرتو تيب فادرا اوربتعاو « بوطخو بيشم و لثم ءاسيلا عم واولا زوجتو
 : هلوقك رعشلا بويع نم ابيع رخآ

 السرم ةجاخ يف تنك اذا

 هصوت الو ًاميكح لسراف

 ىوتلا كيلع رما باب ناو
 هصعت الو ًابيبل ”رواشف

 لشم « فدرلا ٠ لبق يملا فرحلا ةكرح فالتا وه « وذحلا و

 ىورلاف رح لبق يذلا فرحلا ةك رح هئاب و فرعر؛ اليقو الوقد»

 : هلوفك هيجوت قاطملل سيلو ةصاخ ( نكاسلا ) ديقملا يف

 ( ريجف هلالا نيدلا ربج دق )

 اهريغ حتفلا عم زوجت الو ةرسكلا عم ةمضلا تزوج ؛هيجوتلا» عقو اذاو

 .لوق يف ديجلاهيجوتلل اواثمو «دانسا وب :رسك و ا ةمض ةحتفلا عم تعقو ناف

 : ةفرطا

 ('ريقي) مل ”لايخ نيعلا قارا
 ('رسي) ءارحصب بكرللو فاط

 تاس



 ( قرتخملا يوامخ قامعالا مئاقو ) : ةبؤر لوق اوباعو

 . ( قمحلا يعارلاب سيل ىتش فلا ١ : هلوقو
 : كلذ ىلع قلعو ادانس كلذ ربتعي ال شفخالا ناكو

 ءادصف نم رثك دقو

 فرح نيبو سيسأتلا فلانبب يذلا فردللاةكرحدناب «عابشالا» فرعو

 اولاقوةمضلا عم ةرسكلا اوزوجو عا جلا ةر كف ؛بجارحلاك» ىورلا

 مسهل ىنراك » ةغبانلا ةديصق اروسكم ءاج امبو |هنم يأ عم حبقت ةحتفلا نا

 أدان ريتعي ام اماو « بصان ةهمااي

 : رعاشلا لرقك افلتخم ءاج ام رهف

 دلاخ لكلك تحت ًاريهز تيأر

 ”رردابا لوجعلاك ىعسا تلبقا
 ادلادخ برضا مث ىنيمي '

 اظملا ”ديدحلا ىن» هئعنميو

 ؛ ادانس هاري ال ليلخلا ناكو حبقي اذهف ٠ ؛ داقنلا قاعو

 « رجلا عم بصنلا ؛ عاتجا ءاوقالا يف اوزوجو

 ٠ عفرلاو بصنلا ) نيب عمجلا زوجي الو اضيا ؛ رجلاو عفرلا » نيب

 :هتاوقك لصوال يثلا ةكرح وهو ؛ ذاملا 9 ةيفاقلا تاكرح نم اولاقو

 . ءاوقالاك ريتعا فلتخا اذاف ؛ اهماجرف ٠

 مهريغل كلذ زوجي الو برعلا نم طءلغ ه وه امنا ؛ ءافكالا و نا اولاقو
 جراخم تبراقن اذا نوطلغي امناو ةيبرعلا يف الصا لمي ال طاغلاو طاغ هنال
 : فورحلا

 تال



 ةأرما لوق اهنم ةلثما كلذل اوبرضو

 ”هببابر راحيت اًيكامس تيل
 مامزب اًنضتغلا لها ىلا داقي

 لواحو ةعوضوملاتاحالطصاالاهذه موهفم يف مهنينايف داقنلا فلتخاو

 لوادم ىلع يضورعلا د نب دمحا قياعت يف اك اهضعب لوادم رييغت نوثدحما
 مة يف ءافكالا

 ءاو قالا ىنعمب ءافكالا لعجي نم سائلا ن مو . ةيفاقلا يف داسف ءافكالا »

 . ىورلا فرح لثم تاكرملا فالتخا هلع نم مهنمو
 : لثم فورحلا فالتخا هلعجي امم مهنمو

 ”ةريج قرافو ”لامجا ”مز' نإأ
 ؟”نبزحتنا نيبلا بارغحاصو

 تبواجتو ةرحس“ ىلعاب اوتداذث

 ”ليهصو مهتافاح يف رداوه

 ينرع ريبعت « ذا رهاظلاو « لمرلا ماع لكشب رعشلا بويع نم

 نودجيالو ءانبلا فلؤمب سيل رعش لك برعلا دنع لمرلا اراك مجال ميدل

 . ( (*")بيع هنا الا اثيش

 : هلوق يف تس ا

 ”بونكللاف تاتيبطُئقلاف ”بوحلم هلها نم رفقا
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 : هلوقو

 و موق هلل الا

 دبع وباو "”ماسشه

 ١ يا ) هدنع هنأكو » : اولاقو

 رضلا يف مالكلا نا اودبيو

 ده ٠ نع ةيورم تارورسضلاب اليصد تن دقو عبارلا نرقلا لئاواو
 هنع - عبارلا نرقلا لادجر نم و | يوربو « يضورعلا دمحا نبا

 , ةرشابم

 صوصخب مهتاظحالم ضعب اوكرت دق ينالا نرقلا لاجر ناك ناو
 هيوبيس ظحالو «؛ فرصني ام فرص كرت و زوج دق شفخالاف تارورضلا

 « (**)رعشلا ةرورضل لعفلا نيكستو بارعال ةكرح فذح

 :طاملاو يملعلا دقنلا ( 8

 فراعتملا ةبقطنملاو ةيملعلا سيباقملاب ميلسلا ساسحالا ىلع دقنلا اذه دمتعي

 شالا ريغتب يملعلا سايقملا ريغتيو ةصاخخ فورظ يف ةنيعم ةئيب يف اهيلع

 سايق مبدقلا يف وطسرا ضراع دقو بدالااهوانتي يتا بابسالاو تاودالاو

 . يرعشلا ىفلا اهجللاعي يتلا ت'مولعملا ةحص وا ةقد ساسا ىلع بدالا ةدوج

 قم انمهي الو هتروصو هسيولسا ىلاو هسفن بدالا ىلا رظنن نحنف

 ؛هلوق يف ديم هنا أك ءفورظ هل حمسن ام رادقمب فراعملا هذه نم رعاشلا
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 يئرح دعب وهو ةروصلا لجال ةيملعلا نئاقحلا اهلجالبذ
 انكاردا ىلا برقا نركي يتلا وا !نقفاوت يتلا ال هقفاوت ينل

 نحن اهبيعنو ةنس فلا لبق رعاشلا اهمسرب يتلا ةروصلا لعلو . ان
 ايئدلا هذه يف ءىش لكر هتئيب وا هعمتجم يف لبقيو بحيو فل

 نم يعمصالاف قالخالا الو فرعلل الو سيباقملل ءاقبالو تابث الف يبسن

 امك ةعئاش ثناك يتلا بهاذملا نم وهو يقطنملاو يملعلا بهذملا اودكا نيذلا

 ىلا هب سايفلا جاتحي الو اكاردا اهاهسو اهطسبا نم هنال داقنلا ةفاك نيب ودبي
  ءانع ريثك

 سيلا "ىرما ىلع يعمصالا باعو

 يف بكراو

 تاظحالا | عيمج لبجست نمذوخرؤملا انكمتيمل هعويشاودقتلا اذه ةرثكلو
 نم امهريغ وا « اوباع 9 وا « بيع ٠ يفايزرملا لمعتسا لب اهباحصا مساب
 لاق . تارابعلا

 : هلوق سيقلا”ىرمأ ىلع بيع:
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 تضرعت ءابسلا يف ايرثلا ام اذا

 : هرذعي نمم مهضعب لاقو ! ءاسلا يف ضرعتت تسيل : لاقف
 . اهولتت اهنال ءازوجلا دارا

 : هلوق هيلع اوباعو

 سورعلل ليذ لثم بنذ امل

 ربد نم اهجرف هب دست

 ؟ لبق نم ... اهجرف اهبنذب دست نيا نف ( ربد نم ) لاق مل: : اولاقو

 ٠ (؟1)قاذحلا لوق نم اذه سيل

 : هلوق يف ريهز ىلع هوباع ام دقنلا اذه نمو

 رش نم نج را ”ليحطت اهؤام تاب_رش نم نج رخغ

 اق”رتغللو مغللنافتخي“ عولولا ىلع

 قرغلاو مغلا فاخت امثال ءاملا نم جرخت ال عدافضلا نالو

 ٠ (15) خرفتو كانه ضيبتل طوطشلا

 لوالانرقلا داقن اهمسر يتلاةماعلا طوطخلا سفن ىلع نوثدحمادافنلا راسو

 ابا نيرحأتملا داقنلا نم وهو ىحي نب رفظملا مجاه دقف يناسلا نرقلا لئاداو

 1 هلوق يف ساؤن

 هباتق_ نم روفظ'الا امنأك

 (؟هيباصتيفدر' عانص ى سوم"
 هل



 لاقو

 بلاخملا جرخت اهتجاح دنعو انيبتيال يح ادارآ اذا رتسنيإ :ذلا رونسلاو دسالا
 ((44) ضبقنم ريغ ادبا ديلا طوسبم بلكلاو اهب ناسرتفي ةددحم انجح

 ايقطغم اسايق هرعش اوساقو مات ينا ىلع اذه نم ائيش كلذك باعو
 : لاق نبحف

 ب رهدلا نا بسحا تنكام
 دحاا ال هوجج اذخاا ىزأ

 « (؟*)وجبي ( دحا ال) نوكي فيك هاولاقو

 بارطضالا وا ضفانتلا مدعب يدقنلا سايقملا اذهتمحت ءا

 :ريهز

 مدقلا اهفعي مل يتلا رايدلاب فق

 ”ميدلاو حاورالا اهرتيغو ىلإ

 «(؟3)هسفن بذكا هنا ةاورلا تركذ ؛

 الا اوتفتلب لف ةيريبعتلا هتصاخخو رعشلا ةعيبطو ةيغالبلا بيلاسالا اوسانتو
 ىلا رظنلا نود دماجلا يعيبطلا ريوصتلاو يعقارلا قدصلا ىلاو ميلسلا ىنعملا ىلا
 , هجازمو رعاشلا ةيسفن ىلع قئاقلللا ساكعنا ىدم

 مسايدلاو يمسرلا دقنلا ( 4

 ةيمالسالا دوهعلا يف ةسايسلا انلا نم ةيسايسلا برقا ام

 بصنلا ماما كلولسلا قيرط اسهنم امهم !ءزج ناكو ةسايسلاب طبتراو . ةيلاوتملا
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 يف عوضخلاو ةعاطلاب مهتبلاطو سانلا سؤر ىلع اهسفل تعضو يتلا ةيمسرلا

 ناسنالاةبلاطم تنرتقاؤنورقلا نم ديدعاةيسارسلا ةيرهلا ىنعم ف رعب مل عمتجم

 ارطخ وأر ام اذا مهسفنا نع ءافاخلا عافدلا

 نع ادعب تدادزاو مملا مظن تدقعتو

 مظني مكحملا جازتمال فرعلا دقعتو ديلاقتلا

 او ةردللا

 .رلا دقنلا نف : ةحمسلا مهتسايسو

 ةديصق ىلع يكمربلا حي نب لضفلا هب قلع ام موكحماو

 : اهنمو

 دلاخخ نب ىحب نب لضفلا ىلا وكشأس

 عمجم لضفلا لعل مكاوه

 : تببلا اذه عمس امل لضفلا لاقف

 3 يناعج هنا ىلع داز اف »

 قب او هضارغا يف ايقد اكلسم كلسينا كلذل رعاشلا ىلع ناكو

 0 وا هب نظلا ناسحا ىلع ةدعتسم تسيل اهاوتسم يف نم وا ةكاملا

 رعاسش هءاججو بهو نب ناياس ما تنام دقف : هبيعو هدقن نع ءاضغالا وا
 لاقو ها

 : هدشنافدشلا كزعا تاه ؛ لاق . هللااهمحر اه يتيثرم عمستنا نم دبال و

 ”"ةدافتسم ”ةمعن ميلس“ مال

 رتاوبلا تافهرملا ”لسك انيلع
 تك



 0 مه ينارغ

 رضانعلا مارك نم ميلس“ ”مال
 ملاس ”ما اي تيبلا
 رباقملا طئسوتتيبلل 'جارس راسف

 ارس تئكو

 + فرصناو اريبخ هازجف
 تنام تنم لثمب دحا نحتما ام : لاقف سانلا ىلع بهو نب نايلس لبقاف

 فرعن ال نيتينكب تبنكو رعشلا اذه لثمي تيثإ

 ينامس يذلا يمسا كرتو املاس هرمو ارغصم

 « (18) يتنمم لثمب نمي لهف ىاوب هب
 نم مهبسن رك ذل وضرعتو نبيسابعلا ءافلخ حدم دنع ءارعشلا داقنلا طخآو

 فرشن مهبسن نأك لب بسنلا اذهب مهفرشت ىحوب ال لكشب (ص) لوسرلا
 « ءافلخلا حيدم يف ةذاش ةروصلا مسر يف نولاغيو نوفرغي ءارعشلا ناكو مهب

 يلع وبا باع دقف ؛ هرفن نم هللا لوسر نم 9 : هلوق ساؤن ينا ىلع اوباعف

 « نجهتسم*”ىدر مالك هنا » : هل لاقو ساؤ يبا ىلع كلذ ريرضلا رغصالا

 نا (ص) هللا لوسر قح نم هنال هي باعي امي هناو هعضوم ربغ يف عوضوم
 غ (15) دحا ىلا فاضي الاو هيلا فاضي نأ

 نا : ىلوالا : نيتمهم نيتطقنل ضرعتلا نم رذمحي نا رعاشلا ىلع ناكو

 اهأربيو اهلمجيو اهنسحي امب الا اهفصيالا
 وا ةيرخسلا وا فا فخحتسالا هنم ر

 ةفقدنزلا وا ةفسافلا كرتي الو ةلودلا نب ع نا ةيناثلاو ةيهاركلا

 فافختسالاهنم مشيام ىلا هملق عف !ابملا مدعوانوجملا وا

 داقنو. ىرخالا ةيمالسالا رهاظملا فا ةالصلا وا رشحلا واب اسحلاب وا نيدلاب

 تارك

 اع سانلا زعا يهو يما
 :رم انا تلعجو |هنم ةدحاو

 د مل ناو بيع لك نه

 هدي ىلع لخأت نا



 هتامحو ناطلسلا نم نوبرقملا وا ءاهقفلا وا ءارمالا وا ءافاخلا مه عونلا اذه

 « هنع نرمفادملاو

 ساؤتابا اوركذ ىتح نوعوبطملا نوثدحما ءارعشلا ركذ ديشرال سلجم يفف

 ! 'رمالا ام نيدلا يف ًارظان اي
 ”ربج الو حص ردق ال

 يذلا عيمج نم يدذع حص ام
 ”ربقلاو توملا الا ”رك'ذت

 : هلوق هدشنا مث

 "سلا رتمتضلمب يفاسل حاب
 رهدلاب لوقا ىنأ كاذو

 ”عتجتت' رم“ تامملا دعب سياو

 رقلعلل ةضئيب توملا امئاو

 : ءاسلجلا دحا هل لاقف ديشرلا بضغاف

 عظفاو عنشا وهام قسافلا اذهلوق نم هتدشنا نينمؤملا ريمأ يل نذا نا و

 : تاه لاق بويا وبا هدشنا امم

 * ينارصن مالغ يف هلوق : لاق

 ءاكه



 املكلا نا كبيحتساف رمت
 اًدَّسُدنا نعنسلا و زهزت كينثيو

 : هلوق ىلا ىهتنا ىتح

 دحوم "لك دنع اميظع سيل
 ؟ السم ب'ذعي يحيسم ”لازغ

 ةريصب دعب رانلل لوخد الولف

 اميرم نب ىسيع...ناكم تدبع

 ذ يف هل انايبا هدشناو

 ةحيصن تاذ لذعلاب ةحلمو

 قراس نوجم“ ئذ 1
 يتميشو داعملا ينفوخت تركب

 يقئالخو 'يهذمو داعملا ريغ
 يننإ كتمالم ىفك اهتبجاف

 : لاقف ؟كلبو اذامب : ديشرلا لاقف داشنالا عطق مث

 روج ماماب
 :لاقفاهيف ضما : لاق مث ءسفن ديشرلا ركناو هلهاب سلجملا قاضف :

 ككل



 هئلخدو مهليذ يف مهثتنع

 قماولا ”لوخد ىنم ةريصبب
 "نكي مل يبر نا ملعأل ينا

 قداص نيدب الا مهتصخيل

 : لضفال ديشرلا لاقف

 ا در ار نا روصنملا نم تئرب »

 ام نم لضفلا هجوف

 ءارعشلا ءاقدصا ناكو
 *يسب ام رشن مدع ىلع ءارعشلا
 دايلالاو رفكلاب ةمهتلاوا

 ١ بسحت موللاب ةحلمو

 راتطشلا ةّئبحص“ رثوالهدللاب
 اهتبجأف

 راربألا بهدم فرعال ينا
 ىتياوغ' تعطادقف مالملا يعدف نا ىغ”تعطادقف ءالملا

 راكنإلا ىلا يتفرعم'تفرصو

 ىوطلاو ةةذاذللا ينايتا تيأرو

 رادلا يذه بيط نم الجعتو

 نممزحاوىرحا



 هنأ ربحي دحا انءاج اه
 ران ىفوا تام 'نمآ ةنج يف

 : زامجلا هل لافف
 اهنوزهتنيف تاطقسلا هذه لثم نورظتتب مهو ءادعا كل نا اذه ايو

 يف هللا قتاف ناطلسلا ىلا كيف حدفلاو كيلع نمعطلا ىلا اهب ليبسلا اودجيل

 . 601١ !)اهمتكاو نوجملاو طارفالا عدو كسفن
 ةر.مخلا هديجمتل وا ةدرمتملا هراكف' .دع ارارم ساؤن وبا سبحو.

 ا ةايبا مظنف « رمخلا عدي ىتح» ةرم ساؤن ابا ديشرلا سبحو . اهبرشو

 : ةفيلخلا ىلا اهبف رذتعي
 اصن ادمع:م ناسنا رسمف اذاف ةهبشلاو نظلاب انايحا ذخأت ةطلسلا ناو

 وبا لاق دقن رعاشلا بذكر دقانلا دع. ام ناعرسف اطلاغم اريسفت اير

 : ديشرلل هراذتعا يف ساؤن

 ساون اباتسيحنا كلس اون ابا نوككي اذ نم
 سارفدطنف تيدهاسأر هسب عفرت مل تنا نا

 ياتعلا هل لاقف
 ! عفري ةفيلخ سأر فصن نسحا ام

 01 )ينك ف اذهل مههبنت ال ورمع ابا اي كءادف هللا يناعج : هل لاقف

 هل نوعمتسيو موصخلل لاقب يذلا رعادلا رعشلا لغتست ةسايسلا ثناكو

 : ساؤن وبا لاق نيحف مهدض ةيسايسلا ةياعدلا صضرغل
 رمخملا يه يل لقو ًارمخ ينقسافالا

 رهجلا نكما اذا ارس ينقست الو

 هاا



 ىبانملا ىلع ثيبلا السهب بطخي نا ناسارخب وهو رما دق نومأملا ناكف

 : بطاخلا لوقي نا رماو

 م 6 1٠١ ؟)اذه لثم لوقي نم لوق ( نيمالا ) د نسحتسي و

 تحبصاو ءاغوغلا تمن مث ةلزتعملاو مالكلا لها ناطاش دتشا نيحو

 ديدهتلا ةطساوب رعشلاىلع ةرشابم نورثؤي اوحبص يناثلا نرقلا دعب ريثأت ثاذ

 + رعاشلل متشلاو

 رابج صعن يديس مق » : ساؤن يبا لوق داؤد ينا نب دمحا عمس دقف
 ٠ تاومسلا

 ( (1١1)إ هللا هنعل ! هللا هنعل : لوقي لعجو هل عزفتف »

 : هلوقل هنعلبو فتحالا نب سابعلا ضغبب ليذهلا وبا ناكو

 كرصان ناك ًاولس تدرا اذا
 رصتنمب يلق نم انا امو يلق

 مكتءاسا نم اولقاو اورثكاف

 ردقلا لع لومحم كلذ لكف

 « ١١( *)ءرعش يأ روجفلاو بذكلا دقتعي و هنا هنع لوقيو

 اهيف ةديصقب مهدحا يرتحبلا ىئر دقف , يرتحبلا ءاغوغلا نم رذح نمبو
 ترادو ٠ ( ىونث ) هنا مهضعب هيلع عنشف ةيفسلف ةشقانمو ةعواو ةرسسسح
 مق : يل لاقف هسفن ىلع مهفاخق دادغبب ةبلاغ ذئنيح ةماعلا تناكو سانلا يف

 لاق . دوعنو انالبب اهيف لن ةجرخب ةرئانلا هذه انع ءىفطن ىتح يب ايانب
 : تايبالاو لاق دعي ملف ماقاو انجرخف

 كاد



 ”ديشتح اف كسفن ”تمصاخ م ىتلا
 ق'ادصاف كسفن ”تثدح ىتمو اه

 : لا ىرا الو ىتش ءايشالا "للع ىرا

 قارفتلل ةلع الا عمجل

 امناو سوفنلل الوغ رهدلا ىرا

 يقي نم نطاوملا ضعب يف هللا ىقي
 ؟ ىضم 'ملا كلاؤم يضاملا عبتت الف

 ؟ ىقب 00 هلئاسف يقابلا ىلع جرعو

 رق ماو ةليلح ايندلاك را ملو

 قدلطت هينيعب نمر بح

 8 ردحاو ”ةعنص يهو انايع اهارت
 )٠٠1 قترعخأو ميكح 'ىتمالص اهب حتف

 ١ ( يتالخالا دقنلا :

 ءاسفاخلا فقوو يتالخالا رع.شلا ىلا ةماعلاو داهزلاو مالكلا لها لام

 يناثلا ن رققلا يف ةيقالخالا ةرهاظملا هذه ةيحض ناكو . ارهاظت مهبئاجي انايحا

 ءاطع نب لصاوو رائيد نب كلامو ربكالا هللادبع نب راوس ناف درب نب ناشب

 : ةرصبلا يف درب نب راشب اومجاه

 نم قسفلا ىلا ةنيدملا هذه لهال ىعدا ءيش امو : كلامو راوس لاق دقف

 . « ىمعالا اذه راعشا

 اذه لثم يأر لصاولو



 :هلوغ يف ةديبعاوبا مهاذميو مهدهج-راشب نع ءئاورو بدالا داقن عفادو

 ةوزعو ليغجو ريثك رعش نم يناعملا هذه يف غابا رعشلا اذه بسحا امو

 209 091ةقيطلا كلتو حبرذ نب سيقو مازح نبا

 دادغبملا درو نيح هتزئاج نم يدهملا همرحنا دعب راشب ةظيفح تربثاو

 هتنجم ىهرو ةنيفس يف هلتقو ةرصبلا ىلا

 لاو داقتلا بلاطو

 تيس مجم ما امزح تي 000 تلدبت نيح مهاجه مث اسانا حدم دقف ءاجهلارحدملا يف هيذبذت ىرتحإلا ىلع
 نرقلا يأ ةظحالم ا هذه يا ل ّدف هياع كلذ اواجسو لاوحالا

 : لاق حشوملا فلؤم نمز ىتت

 اهو _ ناتفيا

 مهارجم ,ىرج نمو داوقلا ءا

 لسعاو مهحدم نا دعب ءاربكلاو ةاضقلا

 قيرط ىلع كلذ يف هلاح ركذا

 . 6 ليك ولا معتو هللا انئبسحو هنع رتسنا هلعل نمل هرما نيبا نا تببحا

 ءاسقبالاب هوبلاط دقف حودمملا بح قلع تابثلاب رعاشلا اوبلاط اذا مهو

 ةعيبطو يقتنت ال ادسج ةركبم ةوعد هذهو اهليبس يف ةيحضتلاو ةديقعلا ىلع

 تال



 هسايل ىلع اضيا يرثحبلا ميل دقف . ةيمالسالا ةراضحلا يف يعاّتجالا روطنلا
 اهنع ىلختلا مث مكمللا يف اهءاحصا ماد ام ةركفلاب داقتعالاو اهسوبل ةلاح ىلكل

 : هلوق ىلع يجكلادبع نب ميهاربا همال دقف ام بسكلا بابسا لاوز دنع

 مهل حبقاب مهتفلاخ ةومري

 اقولخملا همالك نوفر حيو

 : هل لاقف

 « ايلزتعم ايردق ترصا ! كحيو »

 ٠ لكوتملا مايا يف هنع تعزت مث قئاولا مايا يف ينيد اذه : يرتحبلا لاقف
 :اهننا مذي ميهاربا هل لاقف

 «(14) لودلا عم رودي ءوس نيد اذه ةدابع ابااي»

 بازحالا نم ةيلاخ ةرتف يف هدحو فققي نا رعاشلل بلاطن نا نكمي الو

 ةيسفن نا اك ركفلا ىلع ةمراص ةباقر اه ةلود يف ةيسايسلا ةضراعملاو

 اذهيومالا رصعلا يف مهوقبس نبذلا ءارعشلا نم فعضا تناك رصعلا ءارعش

 نميرتحبلاو هتشيعمو هبسك صخ اهف ةلودلا ناك رعاشلا نا انفرع اذأ

 همه ال ةديقعلاو سوفنلا ءافعض نم مهناب اوفصوب نا نكمي نيذلا هارعشلل
 اياو نسهلا ابا هتيثك تناك دادغب ىلع درو نيحف . لاما ليبس يف لعفي ام

 نال 0 ١١( )ةدابع ينا ىلع رصتقي نا لكوتملا مايا يف هيلع ربشاف و ةدابع

 . ايلع هركي ناك لكوتملا



 لولا الا

 ةيدقنلا تاظحالملا

 ثلاشثلا لصفلا

 دقللا يف ءارعشلا رثأ

 : نيبوءالا ءارعشلا دقن (أ

 ثحبيرارمتساب لقنتم وهف صوصخم لو لوالانرقلا يف ءارعشلل سبل
 سلاجملاو ةيبدالا قاوسالا يفو ءاينغالا سلاجمو ءارمالا روصقيف قزرلا نع

 كلذكو زاجحلاو ماشلاو ةفوكلاو ةرمعب ةماهلا يف هارتري رجف ؛ هرعش ض رعي

 مهنم ريثكو « لبلق دحاو ماقم يف مهنم ماقا نمو بيصالاو ريثكو قدزرفلا

 . ذكهو ةرضاملا يف ةرمو ةيدايلا يف ةرم ميقي ناك

 امناو اهيف اودلو يتلا ةثيبلا بسح ءارعشلا دقن مسقن نا نكمي ال كلذلو
 قوذلا مهعمجي م.منال دحاو ناكم يف امومجم

 ضرع نا لواحن فوسو هتاعوضو.و رعشلل رظنلا يف يبدالا ديلقنلاو يرعشلا

 سسالا ةيمها رادقم يرثل ةينفلا مهسيباقمو رعشلاو بدالل مهموهفم ىلا انه
 اريبك ارثات اورئات دق مهسفنا ءارعشلا ناك ناو ؛ دقنلا لع ىلع اهوضرف يبا

 تاوعل



 داقث ممل همسر يذلا طخلا عم ريسي نأ مهضعب لواحو داقنلاو دقنلا ماكحاي

 .أر [”قارعلا يف ةفوكلاو ةرصبلا ةسردم

 ىلوالا ةليسولا ناكو رعشلا اهبف نورقلا نم لوالا نرقلا ناك
 مهضعب لوانتو ءارعن رثكف ةيعا جالا اكاشملاو ةيمويلا لكاشملا نع ريبعتلل

 ليمو بواسا رعاش لكل ناكو مذلاب وا ناسحتسالاب اضعب

 هودر روصت اماكحا اوردصاو هوعمبو مهريغ جاتن ءارعشلا ءالؤه قوذتو

 كلذ نع تجنن يتلا لعفلا

 ىلا مهدسق ثيح مرضخللا ؛ ةئيطعلا ٠ بسن. ءارعشلل ينف ميسقت لواو

 5 لاق هاوتسم مهنم لكل ءارعش ةعبرا

 هسعيرا نملعاف ءارعشلاو
 هعمجملا طسو دشني رعاشف

 دمنا ىرتيينال ررغ [قعاشو
 هغد يف 'رّمخ لاقي رعاشو

 هعفنل ىجتري ال ضاشو

 يمل#لا رعاشلا مث ةبترملا يف هيلي يدلا رعاشلا مث « لحفلا رعاشلا كانهف

 افال يذلا رعاشلا مث باغ اذا دحا هب أبعي ال

 سااجم هل تناك دقف :رفلا » وه امنا يومالا رصعلا يف ءارعشلا داقن

 « ةرم لوال هورشني يبدأ ه.يلع نوضرعي ءارعشلا ناك دقو سلاجمو

 ءاهرشن ىلع هثحف اهنم هل أرقو تارمثاملا مظن يف هراشتسادق تيرككلا ناك دقف

 ىلع بصعت هلعلو هدسح هسنال لبقو هطب رعش نم ايش بيبصنلا هل أرقو

 : نادوسلا رعش يف لاق ىتح ايبزع نكي ملهنال بيصتلا

 تاقعس



 الاجر همركا رعسشلا ريخخو
 ”ديبعلا لاق ام رعشلا ريشو

 ثاريم رعشلانابوةيرعشلا ةمورالاةيرظناوعاشا نيذلانم(قدزرفلا) ناكو
 ةأرملا لها يف ناك اذا اهدالوا ىلا ءاسسنلا هلقنت دقو ءانبالا ءابآلا هثروي يبرع

 2 رعاش

 ضعب تنوك ةسصاخ قدزرفلا ماكحاو ءارعشلا ماكحا نم اهسق ناو
 : ةرم ةمرلا وذ هلأس دقف بدالا داقن ضعب اهيلع دمتعا يتلا سسالا

 ىراحصلا ةفص كلذ نم كعن اق ؟ لوحفلا يف دعا ال يلام

 « لبالا راعباو

 موسرلا ىلع كراصتقاو ءاجهلاو حدملا نع كليفاجتل : هل لاق هنا لاقيو
 6600١ )رايدلاو

 ثيح نم نييلهاجلا ءارعشلا تايسقت نع الوؤسم ناك قدزرفلا لعاو

 : هلع ىوربف ايج ماكحايف رثؤ.و رثأتي دق رعاشلاو مهل هميدقتو مهابا هليضفت

 ذاف ارعش تلق دق : لا ةف ميمت ينب نم لجر قا :رفلا ىلا

 : قدزرفلا لاقف هدشناو

 هسأر سيقلا ؤرما ذحخاف ايظع الزاب المج ناك رعشلا نا يخا نبايو

 هلهاك ريهزو هزجع ىشعالاو هذخف ص ربلا نب ديبعوهمانس موثلك نب ورمعو

 نوطبلاو عراذملا الا قبي ملو هانكرداو هيبنج نامغباتلاو هترك رك ةفرطو
 كل تمقو اقو مدلاو ثرفلا الا قبب ل : رازجلا لاقف اننيب هانعزوتف

 هئرخ مث هلكاو هخبطق مدلاو ثرفلا اخاف ! كل وه « اناقف يل هب اورمف

 1(١١١)كدعب دحال هتركذال هللاوف ءكيأر اذه :لاقف رازجلا ءرخنم كرعشف
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 دق ةركف يهو ءارعشلا ناطيش نع نوبرابخالا عاشا ام قدزرفلا دكاو
 ازغت ناطيشلا نا دكاو «ةيلهاجلا اهروذج احل

 قدزرفلاو ريرج نمز يفو ؛ كلعم سدقلا حورو ٠ : ناس لو_سرلا لاقو

 نم الزاه ءارعشلا فقوم ناك |همو ةف ,رعم ةعئاش رعاشلا ناطيش ةركف ناك

 مهدحا دشنا نيحف ةيروعشال ةيرواكلف ةديقع روصت يهف ةركفلا نم

 : هل لاقو قدزرفلا

 « 1 كيلع هب نتمي ال كناطبش ىلع هدرت نا ىرا : لاق ؟ هارت فيك »

 : تيبلا اذه دشنا مهدحال ةرم لاقو

 هسلئاث دومحملا ربع مهتمو
 وخلا ”نيط هسأر امنأك

 اههدححا ىعدي نيناطيش رعشلل نا يخا نباي : لاق مث قدزرفلا كحضف
 درفلا نمو همالك حصه رعشداج ربوهاهبدرغنا نف(لجوملا)رخآلاو (ربوهلا)
 هلوا يف ربوهلا ثلعم ناكف تيبلا اذه يف كل اعمتجا امهناو هرعش دسف لجوملا
 . 2 (2١١)تدسفاف هرخآ يف لجوملا كططلاخو تدجاف

 نيطايش دنع فقن امنا ىرث ةبوماو ةيلهاج ةركفلا نا ىلع لدب يذلاو

 اداقتعا اهب نودقتعي او فاك نيبومالا ءارعشلا ضعب ناو نييرمالا ءارعش
 ىشمف و ةئس هرظناو ناسحلتايباب اريثك راصنالا نم ىف رخاف دقف . امزاج

 ةنبدملاب البج ىتا حابصلا برق ناك املف ائيش عنصي ملو هتليل تلاطؤ اقنح
 | معيحاص ! مكحاص ! ميحاص :يبل يئب اي مكاخا : ىدانف بابذ هل لاقي 1 1 عام 2 3 هل لاق
 دقو ةركب ةديصقلاب ءاجو الايثنا يفاو فلا هيلع تلاثناو هتقان عارذ دسوتو
 ,؛ (9١١)ةدوجو انسحو الوط مهترهبو ءارعشلا تزجعا

 تاقاس



 ايحن نسبا نم ةعومجم سنالا ءارعشل نوحوب نيذلا ءارعشلا نيطابشو
 هيلع لجر ؛ ةئيه ىلع اريبه مهدحاىأ ىأر || بارعا

 -: لاق يذسلا وهو لبجلا كلذ حفس يف ءابظ ىعرب « لبج ةلق ىلا لع رامطا
 . 2 ديبه الول ديبع نمو )

 ريشبو ديبعل ىحوا يذلا وهو مدالصلا نب ديبه وه لماكلا ديبه مساو

 ناكو ثيككلا دعاس يذلا وهو « مغاو نبكردم هذاطيشلا همسنباو مزاخ نبا

 « نيللا رعشا نم مغاوو مدالصلا ؛
 بحاص اما ؛ لدنج نب ناركسلا نب لحسم و وه ىشءالا بحاص اما

 وه يفايبذلا دايز بحاصو « .. ظحال نب ظفال» .. وهف سيقلا ءىرما

 (11)«رئاهد

 لاوقا هنع تيور دقف « بيااسالا صخت ةماع ماكحا قدزرفلإو

 : هلوق دشني رمع عمس نيح هلوق اهنم ةعيبر يبا نب رمع بواسا حادنما يف

 امنإ بللا اذ نمهفا دقو نمقف

 يلجأ نم كاذ نم أي يذلا نيتأ

 ىلع تكيو هنأطخام ءارعشلا هتدارا يذلا هللاو اذه ٠ : قدزرفلا حاصف

 «(١)رادلا

 هدنع نوكي ناقاخ بحاص ٠ : لاقف :يدعجلا نع قدز فلا لثس نيحو

 « فاوب راخو فلاب فرطم

 : لاقف قدزرفلا كح يعمصالا دكاو

 رخصلا نم دشاو لالزلا نم لهسامالك يف ةغبانلا انبي قدزرفلا قدصو ٠

 ,: (117]نال ريخلا باي يف هتلخدا اذا رعشلا قيرطو . بهذف نال ذا
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 دقو تاقرسملا عببنت ةركف لوالا نرقلا نم لوالا فصنلا يف تعاشو
 اهباحصا ىسن يتلا ةميدقلا راعشالا ةقرس ءارعشلا تالواحم بلاغلا يف اهتثعب

 : لاقف ةقرسسلاب لطخالا فرتعاو قدزرفلا صوصللا ءالؤ» سأر ناكو
 موجه يف ريرج رسظن دقف كلذلو« ةغاصلا ىم قرسا ءارعشلا رشاعم نحن ٠

 : ريرج لاق رخآلا دعاسي مهدحا ناو ةقرسلاب مهمهتاو هموصخ
 ارعاش نوسمخ هعم ينوجهيل هناو هدحو لطخالا ينوجهب ام هللاو ها ٠

 بارشىلع مهعمج يئاجه دارا اذا هنا كلذولطعخالا نودب سيئربزغ مهلك
 17'(0!لطخالا اهلحتنيو ةديصقلا اومتي ىتح انبي اذهو اتيباذه لوقيف
 لاوقا (ربره) تناكوقارءلايف دل عانملكت انرحةقرسلاو لوقلااناصفدقو
 قدزرفلا نال قدزرفلا لارقا ةباصالاو ةوقلا نم غابت ال نكلو ةرئانتم دقنلايف
 :هنبا هلأس نيح هلوق دقنلا يف هلاوقا نف مهب رثأتو مهداجو ةرصبلا ءاياع نكاس

 تملعف قدزرفلا ىنعب عشاجم ىنب درق هللا لتاق : لاق ؟ سانلا رعشا نم »
 هرعش ىقنا اف بلغت ىنب ينارصن هللا لئاق : لاق نم مث : تلق هاضف دق

 «(8١1)رعشلا ةنيدم انا ؛ لاق ؟ كلسفن ركذت ال كلاف تلق ؛ لاق هلضف نيباو

 : لوقيف هرعش فصي ناكف ةعيبر يلا نب رمع يف رخآ يبدا مكح هاو

 لاز ام 9 : لاقف رهتشا امدعب هعمم هنكلو « ! دربلا دجو دمنا اذا يمات

 «(5١١)رعشلا لاق ىتح ىذه

 نب حونل دعس ينب نم لجر هلق ام ةمهملا ةرباعلا ةيدقنلا تاظحالملا نمو
 هتحدم ىتح هئايآ بقانمو هبقانل دتبت ملف سابعلا نب مثق تحدم كلنا :  ريرج

 ؛ هاني رصقب
 نع رعشلا داقن مالعا دنع ةمهملا قناظحالملا نمةظحالملا هذه تحبصا دقو



 رلاةمرلا ىذ ةردقمديدحت يف ريرج بيعبو : ةرخأتملا ةيسابعلا روصعلا يف

 : هرعش نع هلوقب

 ردقي ملام ىلع هيبشتلا نم ردق دقف اذه عمو ءايظزاعباو سورع طقن )
 و( )وري

 + © نتن نع تتف تنف ناو ةببط ةحئار

 اهغوصي نا يعمصالا لواحو ءالعلا نب ورمع وبا ةركفلا هذه ىنبتو
 هداشنا رثك اذاف هعمست ام لوا ولح ةمرلا ىذ رعش نا » :

 تلكاام ةحئار اهل دجوب مشت ام لوا ءابظلا راعبانال نسح هل نكيلو فعض

 هه تمدا اذاف حيرلا بيطلا تبنلاو ثادجشجلاو موصبقلاو حيشلا نم ءابظلا

 تبهذ اهتلسغ اذا سورعلا طقنو ةحئارلا كلن تبهذ

 اهنم كنيع لابام ) هتديصق دعب ةسمرلا وذ سرخ ول : ةرم ريرج لاقو

 ! ٠ (١؟١)سانلا رعشا ناك ( بكسنب ءاملا

 كردي ناك دقف هريغ ءارآ ةبترم ىلا لصت دقنلا يف ريرجءارا نكت مل اذاو

 نرقلا يف عاش يذلا ؛ يماعلا أطخلا » أدبمىلع يلاتلا صنلا يندكاوديجلا رعشلا

 رخخاوا يف ماشه ىلع ربرج مدق دتم نورق ةدعل يبرعلادقنلا يف اههم لظو لوالا

 دشنب ريثك ينا نب لبهس عمسف هتايح

 سيئادلاب رثبأ هللا نيما اي 'رسفبا
 ريصاقملا يف ىداهت تايبرع تنخو

 نينمؤملاريمأ رعاش : لاقف .. 2 ملا ريمأ رعاش :اولاق# اذه نمد : لاقف

 تاقلد



 ملف عجرو هزرغ يف هلجر عضوو قزر انه يل سيل ( تايبرع تخب ) لوفي

 راكفالا ضعبب رثأت دق هنا رهاظلاف ديقعت

 ةرظانملا نم اثيش ملعت ءاعلو ةعجرلاب لوقي ناكو قارعلا يف ترشننا ينل
 دف بابسالاهذه لكؤ ةيقتلاب لوقي ناكو ارورغم هسفنب اوهزم ناكو لدجلاو

 رمعل لاق ةئزاوملا ىلع اردتقمناك هداقتنا يندنا ودبيو يركفلا هنيوكت يف رثؤت
 : ءارعشلا نم ةعابجو هاياو همصض سلجم يف

 كنكلو كرعش نم ريثك يف تنسحاف تلق دل هللاو هللاو .. رسمساي »
 : كلوق نع ينربخا كلسفنب ببشتو اهعدت مث اهب ببشت قيرطلا ءيطخت

 اهثدحت اهل ,ب'رتل تلاق
 0 يف فاوطلا "”نديسنفلتل

 ل هل يدصت ىبرق

 وا كلها ةره اذهب تفصوول هللاو كسسفنب تبسنف اهب بسنت نا تدرا
 رفخلاب فصوت امنا ؟ ةأرملل لاقي اذكها اهتفص تأسا دق تنك كلزنم لاق
 :صوحالا فتك ىلع هديب برضو اذه لاقأك تلق اله ةعنمم ةبواطم اهناو

 رفعج ما اهتفورعم تعنم دقل

 يقفل اهفورعم ىلا يناو

 تاون



 يترايزكارتعادنعاوركنادقو

 ”رودص 'ىلع اهيف'ترغو دقو

 رفعج ”مثا ىرا نا الولو روزا

 روزا ثيح ”ترزام مكتايباب
 ىوهلا اذ نكلو ًاراوز تنك امو

 روزرس نا دب ال رزي مل اذا

 ارورس 'الئءاو صوحالا حئراف ءاسنلا ةفصو رعشلا نوكي هللاو اذكهو

 نع ينربخا صوحااي تناو : لاقف صوحالا ىلع لبقا مث . رمع رسكناو

 : كلرق

 ينبت ناو كليصا يليصت ناف
 يلاب' ال كلصو

 ظافح وذ ةدوملل ىناو

 يلاصو ىلا ”شهيت نم لصاوا
 بوذك قلم ىذ لبح ”مطقاو

 لاقتنا ىلا بوطتخلا يف عبرس

 اهل اذه تلق ام الحف تنك ول هللاو اما ؟ لوحفلا لوقي اذكها كليو

 : بيصن بنج ىلع هديب برضو دوسالا اذه لاق اك تلق اله

 بكرلل لح ري نا لبق مملا بن
 بلقلل كتم اف انيلمت نا: لقو

5-0-5 



 ىدعلا هبلطي رادلا برق نا: لقو
 برثقلا هبلطي رادلا ”يانو اميدق

 ”ةدوم كلئم بحلاب 'لثا نا: لقو

 يح نم”تيقالام قوف اف
 امنا بنذلا كال اهينجت يف : لقو

 بنذ هل اميف تبتاع نم كباتع

 صوحالا رسكناو بيصن خفتناف : لاق

 : ءادوسلا نباي كلوق نع ينربخخا نكلو
 اف ت

 ىدعب“ اهب ميتهياذ نم يت
 ”ةميشكيلوتل'دلا بوشمدنعدو

 ىدعب' الودع دب ىبرق“ الفك شل

 2 نظن امم رثكا لاجرلاو كدعب ( جوزتت )الا تممتغا كناك

 نم اوجردع امسلف ةقرقلا توتسا دقف اوضهنا ؛ ضعبل موقلا ضعب لاقف
 «(١؟9) برعلا يف هيلع لوخدم ثبخا اذه : رمع لاق هدنع

 بواب س .| يذلا «يكواسلا بهذملابوهانيمساامعردصي صنلااذه يفوهف
 مهنع ثيدحلا نسحيانايحارعاشلا نكبل يذاايملاثما رعاشلا كولسو ةأر ااةبطاخم

 لاقف رانيد فالآةرشع رعاشلا هب بسك ل لذت هيف صوحاللاح دم عمو
 + تلق أك لاق الا هللا هحبق عرض و : هنع

 تاواح



 امهتلاص الو ينايطعا ا
 يمرك ىزجادل يناو الأ

 ,(9١1)هسفنب باهذو ةهبا اذ اهثاق هتمامدو هرصق عم ريثك ناكو

 هبيع يف ةنيثب ليمج ىلع هسفن ليضفلا يف يواسلا دقنلا سفن نع ردصيو
 : لاق ثيح هتبيبح ىلع

 ىذقلاب هنيثب ينيع يأ هللا ىر
 حداوقلاب اهباينا نم ”رخلا ينو

 وه لاق ثيحو

 رماخم ءاد ريغ ائيرم ائينه

 (1؟2ثلحتساام انضارعا نم ةزعل

 اميرو ةسينكلاب ةلص ىلع اوناك نيذلا نم ايروس يحيسم نم (لطخالاو)
 بدالا بهذم ىلع هدقن يف دكا دقف ينامورلا كواسلا قرطب ةفرعم ىلع

 كلملا دبع ريثك حدم دقف ناطاسلاو كلا | ثيح ايروس يف عاش يذلا يمسرلا

 : لاقف

 ةدوم نع ”ةونع اهوعجرت اف

 اهاقتسا يفرشملا ”دحب نكلو

 هتدسح لب :لاقنينمؤملا ريمأايدلاجه : لاق؟عمست :لطخالل لاقف

 : لوقا ثيح اذه نم بحا نينمؤملا ريمأ اي كلل تاق ام : لطخالا لاقف

 ا



 اوحبصاف مارحلا رهشلا نم اودلهأ
 بصغ الو فيرط ال كلم ىلاوم

 بدالا ةميق نا لطخالا كرداو ((١١*)هتبصتغا كلعجو اقح كلا هتاعجف

 قدزرفلاو .ذا لوقي ناكو هترهش ساسا ىلع لب هتناتمو هتوق ساسا ىلع ال
 مث » دحا ءيطعا ام اثيش رعشلا ةرورسس نم ىطعا دق هنكاو ريرج ئم رعشا

 : ريرج تيب نع لوقي
 ( (177)ءاور الا ةما الو ءاقس قبيل ( ىرقلل حنحنت اذا يبلغتلاو)

 هحاجت يف رعاشلا ةميق نا نووري هسفن لطخالاو لطخالا ورصاعم ناكو

 عقب نا نود هيلا لصي نا ديرب يذلا ريثأتلا غلبب ناو بولطملا ىنعملا ةيدأت يف

 : لاقف ءارعشلا هلها رك ذ سلجم يف ناك لطالا نا ىور دقف هنود رعاشلا

 يف *ىطخي ال عبرا يف تاطخا دقو كلمجت نبا : اولاق . مهنم ينواعجت نبا »

 هتعف رفهنم عضت نا ديرت تناو رفز يف تلق : اولاق ؟ يه امو : لاق , نهلثم

 )1١7( 2 . خلا ... ؟ اذامو , مهتقدص لاقف هنم تفوخ ىتح

 : اهنم سسا ةدع ىلا هجوت تيككلا هدقن يفف ( بيصن ) اماف

 ١( بنشلاو سنالا اهيف لماكت ناو» :تيقكلا لاق نيحف ينفلا قسانتلا «

 ؛ةمرلاوذ لاق امك تلق الا « بنشلاو سنالا» : كلوق يت دعابت : بيصن لاق

 سعل ةوح اهيتفش يف ءايمل

 بنشم اهباينايفو تاثللا ينو

 لاق « ارايولا تاوافلاب نيواي ه : تيككلا لاق نيح يملعلا أطخلا (؟

 :رابولا اهنكست ال كاولفلا : بيصن

 لاق » ارافغ وجهت ملسأ زيجارا » : تيمكلا لاق نيحف يخيراتلا أطخملا )»"



 ((151) طق ارافغ لسا تجهه امد : بيصلا
 قلع كوالا أدبملا دربملا عسوو ةئالدلا ءىدابملاب برعلا داقنلا ذخا دقو

 جيبق؛ بنشلاو لدلا هيف لماكت » هلوق نم هب بيصن هباع يذلاو» : لاقف هيلع
 اهلكاشي !.م ةملكلا بئاج ىلا عقو الو مظن ىلع رجم مل مالكلا نا كلذو ادج
 .؛ ةلكاشملا ممر ىلع عضوي فاو قسن ىلع مظني نا لوقلا هيلا جاتحي ام لواو

 راشا دقف كلذ عم نكلو ريرج ةقبط ربيمالسالا رعشا ( ثيعبلا) ربتعاو
 نب ةملسم هلأس دقف فدملا نود مهطوقسو ىنعملا ةيدأت نع مهروصق ىلا
 ؟ بوعلا رعشا نم ينثدح و كلملادبع

 ؟مه نمو : لاق . فومدتكي ةلظنح ينب نم نامصلاب اهتك رت رايعا» : لاق

 حلصا- هللاو ةليمر يثبا انابزو بهشالا ينعي ةليمر انباوربرجو قدزرفلا: لق
 رم يلو هتاق ينا ينرسي ام انبي لاق دقو الا لجر مهنم ام  ربمالا هللا
 م0556 معنلا

 , هسفن مث ةفرط مث ليلضلاكلملا سانلارعشا ربتعب (ةعيبر نب ديبل) ناكو
 هرجمل ازانمم ارعش نوكي ال رعشلا نا هقوذو هتقيلسب انايحاكردي رعاشلاو

 هدظناف» ارغاش دشنتسا نيح(يريمنلا هبح وبازدب رعش ام اذهو . اموظنم هنوك
 كلل لقا ملا : هل لاق هداشنا نم :.. غرف امسلف عمسي تكاس وهو ادلع
 1 (05*)يندعنا

 يه ةمرلا وذ يأر يف طسولاو زاتمملاو طسولا نيب زبمي (ةمرلا وذ) ناكو
 ةديصق تيككلا ضراع دقف ةجرد ىلا لصيال هنكلو هيف أطخ ال يذلا
 امو : ةمرلا وذ لاق غرف الاف اهايا تيمكلا هدشناف « كنيع لاب امو ةمرلا ىذا
 كنكلويغبني اك اديج هب ءيجت سيا ءيشلا تهبش اذا كناالا . تلق ام نسحا
 لو كلذ يب عقت « ىبصا الو تأسطعخا لوقي نا ناسنا ردقي الف ابيرق عقت

 « تهبش اكالو انا تفصو ا” فصت
 كام



 لاقف يملع قداص ليلعت وهو ةبرجتلل هشياعملاب كللذ ( تيككلا) للعب
 : تيكلا

 اناو كنيعب هستيأر دق ائيش هبشت كنال لاق . ال : لاق ؟ كاذ مل يردتو »

 ٠ (11) كاذ وه تقدص : لاق . ينبعب هرا ملو يل فصو ام هبشا

 يسفئلاريثأتلا ىلع اهترضمو ربوصتلاو فصولا يف ةغلابملا ءارعشلا كرداو

 : هدشنا نيح صوحالل ( ةعيبر يبا نب رمع) لاق كلذلو عماسلا دنع

 اخ دشا داؤفلا ىلا تنال

 قاهدلا سأكلاىلا ىداصلا نم

 صوحالا لاقف و كرعش يف تقرغا دقل : ةعيبر يلا نب ومع لاقف

 : لوقت يذلا تناو يرعش يف تقرغا فيك

 اهركذب حوبا يلجر "ترردخ اذا

 ”بعهليف ”رودخلا يلجر نع بهذيل

 ٠ (١؟')بهذي ال شطعلاو بهذي رودخلا » : لاق مث

 جاتنلا يف ةيفطاعلاو ةيسفنلا عفاودلا رثا ( ىرملا ةيهس نب ةاطرأ ) كرداو

 لاقف ةنس ةثامو نورشع هيلع تنا دقو ١ كلملادبع ىلع لخد دقف . يرعشلا

 برطا الو برشا ام هللاو :لاقف ةيهسنباي كرعش نم ىقب ام :كلملادبع : هل
 فصو ائفضا اذاو « لاسحلا هذه لثم ىلع الا رعشلا ءىجي الو بضغا الو

 كردن ؛ةيهرالو ةبغر لقي مليذلاف» : هلضف نيحسيقلا ءىرما رعش (مامالا)

 2 كلذ دعب ولت نيذلا داقنلا يف رثا نم لوقلا اذه هكرت ام

 ىلع لخد رعاشلا (رشيفالاف) ةيعاتجالا ديلاقتلاب ارثأتم دقانلا قاسني دقو

 : بيصن تيب ركذو كلملادبع
 تكامود



 تما ناو تيبحام دمعدب ميها

 يدعب اهب ميهي اذ نم انزحاوف

 « تيبلا اذه لئاق ءاسا دقل هللاو » : لاقف

 : لاق هناكم ناكول لوقي ناك اذام كاملادبع هلأس املف

 « يدعب اهب ميهي نم دعدب لكوا

 اهب لكوت نيح ارصب لقاو الوق أوسا هللاو تناف ٠ ؛ كلملادبع هل لاقف

 ؟ لوقي ناك اذام ةفيلخلا رعاشلا لأس ايلف « كدعب
 « يدعب ةلخ ىذل

 نلا دوجا تنال هللاو » : رضح نم لاقف

 «ما ريما اي

 ءرعشلا داقث نيب ىتح حلا اذه يف اهلوعفم اهلناك ةئيبلا رثا نا رهاظلاو

 كث'ذ ىلع يوحنلا ديزب نبا دم قلع دقف

 ابهذم اذه بيصن تببا مالكلا رهاوج مهفي نمو ةاورلا دجت مل

 ,(1؟)انسح

 هككح يف مهقدصاو اررحت مهرثكا رعاشلاف دقانلا ةيبصع تغلب .همو
 ةروصلا نسحتسي نا الا نكمتي ال رعاشلاف هردصم ناك اهم ليمجلا ىلع
 ىلع رصعلا ءارعش عامجا هيلع لدي !ذهو .هريغ نم تءاج ول ىتح ةذسهلا
 . ةعيبر يلا نب رمع رعش

 : يلاتلا رمخلا ىور : يناغالا يفف

 حطبالاب اعمتجا دقو رمع يرذعلا رمعم نب هللادبع نب ليمج دشنا ٠
 : اهيف لوقي يلا هتديصق

 امال



 يلبج تمرص نا نوشاولل حرف دف
 ,لخبلا بناج انل تدبا وا ”ةنيثب

 ىورلا اذهيأ تلق له باطخلا ابا اي :رمعل لاقمث اهرخآ ىلع ىتا ىتح

 ! باطخلا ابأابتاهيه :ليمج لاقف .هدشنأف هيندشناف : لاق معن :لاق . انيش

 دحا كتبطاخمم ءاسنلا بطاخي ام هللاو ! يملايللا سيجس اذه لثم هللاو لوقا ال

 (1؟9)(ارمشم ماقو

 : نيبسابعلا ءارعشلا دقن (

 اهبف تعاشو « قوذلا اهيف قرو فرتلا اهبف عاش ينلا ةبسابعلا ةايحلا نا
 رعاشلا ةايح يف رثا كلذ لكءاملاو زبسخلا نم صخرا تداع ىتح ةفرعملا

 : هتايلباقو هتفاقثو

 ةثوثبملا تاظحالملا يف هسفن يركفلا جوضنلاو ىلقعلا ومنلا اذه سكعو
 رثكا يسسابعلا رعاشلا دقن حبصا دقو بدالا بتك يف نييسابعلا ءارعشلل

 عاشامب كلذ لكب ارئانم ةدرفملا بويعلا ىلا لامو اديقعت رثكاو اصصخت

 بيغي ال ارجراو ءارعشلا ءالؤه اهبكاو يتلا روصعلا يف يغالبو يملع دفن نم

 اوكرت نيصصختم اداقن اوناك ءارعشلا ءالؤه نم امسق نا ءىراقلا نهذ نع

 ماعتيباك برعلا راعشا نم تارايتحخا وا زتعملا نبا لثم لئاسرو ابتك كلذ يف

 .ةارارتخا نم ةسامح كرت يذلا يرتحبلاو باتك نم رثكا كلذ يف كرت يذلا

 ناك يتلا ةمهملا طاقتنا ىلا نييسابعلا ءارعشلا دقن فنصن نا نكميو ... خلا

 : يهو اهلوح رودي
 ا(١

 ميدقلاب اهبشت ةيمجعملاةغالا مازتلاىلا نودمعينيبسابعلا دارعشلا ضمنا ١

 -اطهه-



 مهمال هز نكلو ةاورلا نيعا يف مهراعشا ردق نم عفرب كلذنا مهنم اداقتعاو
 حاضبا ىلا امئاد دمعت يتلا مهتاظحالم مهبلع نواجسي اوناك ءارعشلا نم
 مهناهذا يف لوجي امع ريبعت ةليسو نوكت نا وهو :ةغللا نمماعلا ءارعشلاف ده

 هتادرذمل ةبسنلاب رعاشلا بلاطي الو مهتثيب يف ةموهفملا ةعئاسشلا بدالا ةغلب
 : كلذ نم رثكاب

 ؤرو جاجعلل كرعشب تدرا تنك نا: رذانم نبال قيهاتعلا وبا) لاق »

 يفربمخا : انطخآم تذخا اف كانامز لها تدرا تنك ناو « ائيش تعنص اف

 : كلوق نع
 ((اسيرمرملا ىقال كاداع نمو )

 (10*"0؟ سيرمرملا ءينش يا
 دقو«( ساؤن يباو ديلولا نب ملسم) نيب ةداشم يف هركذ عقو ام كلذ نمو

 : ملسم لاقن ذيبن ىلع ايحالت

 لوقا نأ نسحا ام هللاو ال لاقف ء فاصوالا نسمت ام هللاو ٠

 « (١؟1) اذه نم نسحا ناكل قرطلا يف سانلا تيمر ول هللاو

 : يناعملا ( ؟

 حاجن ىلا ورظنو « اهتمتامخ يف وا ةديصقلا ةيادب يف ءارعشلا اهجلاع دقو
 ىلا ورظنو + ببعلا نم ةيلاعش وا ةصوقنم ريغ ةلماك ةروصلا ةيدأت يف رعاشلا
 ىلا ليحتسي نا نكمي ال يذلا ىنعملا نع هرزيمو رعشلا حلصي يذلا ىنعملا

 . ةرثؤم ةفطاع ها رعش

 تمع



 : اهيف لاق يتلا هتديصق يف لكوتملا مهجلا نب يلع حدم نيحف

 دمحم يبنللو ربكا هللا

 رفعج ةفواخلاو جلبا قحلاو

 اربخاسم ( بونجلا يبا نب ناورم ) لاق

 ةديصق لوقي نا مهج نبا دارا

 انذاف نيئمؤلا ريما حلمب

 ةماقا نلجعتال هل تلقف

 (١؟")انا الو : لاقف رهط ىلع تساف

 مداخلا فصو يف شف يلا نبا رعشرلع (يمورلا نبا) هظحالام اذه لثمو

 :ريغصلا

 فوهفهم لودجم دق لا حيلملا يبظلا اهيا دينهم لودحم دق / أ
 ف'وخم بوعرم كل يشم يف كليم نم انا

 فصقتت نا فنا يناف نليمتال

 هنيل نم لبمي هنا دارا امنا : اذه نتف ينانبا تيب يأ + يمورلا نبا لاف

 امناو فصقتب طرفملا نبللا لعج هنا كلذو أطخا ىتح ف رساف هئاضعا ةمعنو

 نم ميلس رهو ليمي نا نع الضف هنيل نم دقعنال دقع وا : لوقي نا يغبني ناك
 كلذ ضراعي هسفنل دشناو فصقتلا

 «فصقتت نا فئاخ ىناو :لئاقلل اهيا

 ففجم بواصم فصو الا فصولا اذه سيل
3000-0 



 ساسا ثحبصا اهنال رخآ عضوم يا نمرثكا يناعملا ءارعشلا شقاث دقو

 « بيكرتلاو قاخلا ىلع هتيلباق فرعت اهبو رعاشلا عادبا ساقي اهبو ليضفتلا

 : ريثك لوق ىلا راشب عمتسا . رثؤملا ديجلا ريوصتلاو

 ةنارزيخ اصع لليل امنا الا

 نيلت فكالاب اهوزمغ اذا

 هللاو ال رذتعي مثاصع اسهلءج . رخص وبا هلل : لاقو كحضف لاق ٠

 : تلق اك لاق الا ءاسا دق ناكل ديز اصعوا خم اصع اهلعج ول

 دعم نم عسمادملا .ءاضيبو
 نادجلا عطق اهثيدح نأك

 دنت اهتحبسل .تماق اذا

 (7*)نارزيخ نم اهماظع نأك

 اده لعلو ؛ فورظلا فالثخاب يناعملا فالنخخا ءارعشلا ظحال دقو

 فالتخاو « مهتاقبطو سانلا ةغل ىلع أرط يذلا فالخالا نم مهءاج فقوملا

 اراشب مهدحا بتاع دقف . ةديدجلا ةيراضحلا ةئيبلا يف مهتفاقثو مهتينهذ

 :هل لاقف

 كلنا : تلق كاذ امو : لاق . نجهملا رمالاب ءيجتل كنا  ذاعم ابا ايو

 ةيريضم .ةبضغ انبضغ ام اذا
 امد ترطموا سمشلا باجح انكته

 تاكاد



 ةليبق نم اديس انرعأ ام اذا

 اسملسو انيلع ىلص ربنم ىرذ

 يف لخلا بصت تدبلا ةبر ةبابر
 توصلا نسح كيدو تاجاجد ريشع امل

 ضيبلا لكآ الاناو « يل ةيراج هذه ةبابر , هعضوم يف ءيش لك : لاقف

 ضييلا اذه يلع م. هجن يهف كبدو تاجاجد رشع اه هذه ةبابرف قوسلا نم

 كبن افق ) نم اهدنع نسحاو اهبلا بحا اهل يلوق نم اذه ناكف يل هرظحتو

 (159.( لزنمو بيبح ىركذ نم

 « مهفي امب الك بطاخا امنا ٠ : ةرم كلذ ىلع قلعو

 عوضوملا مثالي ال ام طاقساو هيناعم بيذشتب رعاشلاذوصوب د'ةنلا ناكو
 نورخآلا اهب هبلاطي يتلا ةيحضتلا يضترب ال ءارعشلا ضعب ناكو ةديصقلا وا

 هدجوف هرشاعي نم ضعب هياع لحد دقف يئاطلا مامت وبا ءارعشلا ءالؤه نمو
 اهرئاسك سيل دحاو تيب تاييبالا ينو هنم نسحا عمسا مل ارعش لمع دق »

 : يل لاقو كحضف تيبلا اذه تطقسا ول : تلقف تببلا ىلع تفقو يثا لعف
 بيدا مهلك ةعامج ن ! لجر نم اذه لثم امنا ؟ ىنم اذهب ملعا كارتا

 الو هناكم ىربو هرما فرعي حيبق دحاو مهنمو مدقتم ليمج
 « سانلا راعشا يف اذه لثم عقو ام ةلعلا هذهلو « قدومي نأ ىهتشي

 ):١6( « ادج ةفيعض ةجح هذهو ٠ : هلوق ىلع ينابزرملا قلعو

 اهنم مشي يناعم يف اوضاخو « مهيناعم يف نويسابعلا ءارعشلا قرغا دقو
 تاثث-



 نمو ةفسافلا وا دام لالا عويش نم كلذ لك ينأيو نيدلا ةقرو ناميالا فعض
 عمطي يذلا ديدجلا هئاطعاو حودمملا ءاضرا ضرغل ةغلابملا يف رعاشلا ةبغر

 بعاتملا نم اريثك رعاشلل ببسي كلذ ناكو هل لاقي اميف هعمسي نا حودمملا

 اراكنتسا نورهظي نيدلا لاجرو نيرخخآلا رعشل داقنلا ءارعشلاو داقنلا ناكو

 موصخلاءاذياو رعاشلا ديك واةماعلا ءاضراهيلع بلغيواجتا هنا يلودبيو كلذل

 ءينث يف ةينيدلا يناعملا نم مهراعشا يف اورثكا نيذلا ءارعشلا ءالؤه نمو

 انسح امالغ ساؤث وبا ىأر دفف ساون وبا فافختسالاو ةالابملا مدع نم

 : اهيدب دشناف

 ىلع ”لامجلا هب ليطتسمو

 هابشأ ميدع ليمج "لك
 هتروص ”نس> يسمشلا ناك ول

 ! هللا ةدابع "نع ”تفكنتسالا

 : هبحاص هل لاقف

 .اقف ؛ اعيمج بونذلا رفغي هللا نا : لاق ! كليو ترفك »

 )١41( « كرشلا فرعت ال ثنا : لاق . هب كرشي نا رفغيال

 : احدام لكوتملا مهجلا نب يلع هدشنا ام هلثمو

 رذحن لزت مل اماني لح هبامصاي سيلبا حاصو

 رذنم مهنم رهد لك يف مشاه يي و يلا

 : مهجلا نبا لاقف قرطاف داؤد يبا نب دمحا هللادبع يلا ىلع كلذ مظع »

 ! اذه لثم ءافلخلل احيدم تعم ام هللادبع ابا اي

 تارك



 (16؟)ه:هلثم نعت” يرتمينادبحا ناتسهوت الو « يريغالو ال : لاق

 /| كردبي يموززلا نبا ناكو ... مهصصختو ,مهتايلباق ءارعشلا كرداو
 ةيترتحبلل لوقي ناك كلاذلو ىزحنالا .رعشلا ضارغا يف اهنم نسحا ءاجحلا يف
 0 يلمع نم وهو كلمع نم سيلف ةدابع ابا اي ءاجهلاو كايا ٠

 دقنلاءااع نم مهريغ اهبف ضاخ ينلا دقنلا عورف ةفاك يلءارعشلا ضاخو

 < انه اهراركتل ةجاح الف

 يناثلاولوالا نرقلا يف ةيدقتلا تاظحالم ا ررطتو يبزعلا دقثلا ومنزاجي الو
 لالا نرقلا نع ةيلانلا ثاظحالملا ءيراقلا ي هن ن ثاائلاو

 : يرجملا

 ةيناسنالا سفنلا سجاوه نعةربعملا نونفلا دحارعشلا مالسالا ريتعا ( ١
 اهعنم وا اهعدر نكمي ال يتلاو

 سيقلا ءىرمال يلع مامالاو لوسرلا ليضفت يف تاقبطلا أدب« ءوشن ( 31

 ءارعشلا سأر هرابتعاو

 غ ةيواعمو رمع دنع رعشلا يف يميلعتلاو يئالخالا بهذملا ءوشن ( ل
 رظنب ذحخالاو مهيناعمو ءارعشلا ىلع مكمل يف ةنراقملا روذب روهظ ( ؛

 يلع ماسمالا اهلجس ينلا تاظحالملا يف هعوضومو رعاشلا رصع راسبتعالا

 . ةرصبلا يف

 .ةروصلا دوعي لكلا ربثأتلا رابتغاب زاجحلا.يأ يرثأتلا دقثلا روهظ ( ه
 . عماسلا سفن يف ةيرعشلا

 ةيلكلا صئاصخلاراهظال .ةدرفنمجذامن نم يماعلا طابنتسالا ةلواحم ( ”
 ج رمح رعشل هتسارد دنع يريبزلا بعصم ةلواحم يف اك

 اا



 ١ ( ءارعشل يعاتجالا كوالا دقت الغزل 

 : ضارغالاو ةيرءشلا تاغلابملاو ةبيرغلا ةروصلا دقن ( م

 . يقالخالاو يهقفلا دقنلا ( روهظ ) ( 4

 ٠١( ) ةلودلاو كلملا ديلاقت ومنل اعبت ماشلا يف يمم<رلا دقنلا ( روهظ .
 ١١( ةيرظنلا لالحمضا مث رعاشلا دنع ينفلا يحول" ةيرظن ومن

 اههاوز مث ةيرعشلا ةثارولا ةبرظن ومن ١١(

 :رعشلا تاقرسلا ةسارد عويش ( 1

 ٠ يوحنلاو يوغللا دقنلا عوبشو قارعلا يف يملعلا دقنلا (روهظ) ءدب (4

 ١9( ةيقارعلا ةسردملا رسلا تحب يف عشوتلا .

 : يلب ام تلاع دقن ثلكاو يناثلا نيئرفلا يف ةيدقنلا تاظحالملا اما

 ١ ( ثيدحلاو ميدقلا ٠

 ١ ( ةيرعشلا تاقرسلا :

 . اهتسارد يف عسوتلاو ةيرعشلا يناعملا ةسارد ( *

 . ةبوغالا تاساردلا عسوت ( 4

 غالبلا دقتلا ( روهظ) ( ه

 م وحنلا ملع هباصا يذلا ومنلل اعبت ةبوحنلا تاساردلا عسوت (

 + يضورعلا دقنلا ( روهظ ) (

 + يقطنملاو يملعلا دقنلا عسوت ( م

 خ ةيسايسلا ةباقرلا دادتشاو ينيدلاو يمسرلا دقنلا عسوت ( ه

 !|حماستلا دومجلو ةيركفلاتاكرحلا مايقل يفالخالا دقنلاعسوت ٠١(

 دا



 طاقنلا ثعب يف دقنلا يف صاخ رثا ممل ناك دفف ءارعشلل ةبسنلاب اما

 : ةيلاتلا

 بيصل دقن يف اك يخيراتلاو يماعلاو يغالبلا دقنلا روذج روهظ ( ١
 + تيككلل

 تيلكلا قيلعت يف اك ينفلا قاخلا يف اهرثاو ةبرجتلاةشباعمو ةئيبلا رئا ( ؟
 . ةمرلا وذ دقن ىلع

 < هلزغ يف بيصن دقن يف (ك ىنعملا دقن يف ةيعامججالا ديلاقتلا رثا ( ان

 رعشلادنع ةيدقنلا تايلباقلاومن ( 4

 تايادبلاهله تريتعا دقف ؛ريبكلا رثالا تايادي]اهذه نا كشالو ملوح امن امب

 اذه ىلءو ةيصخشلا مهءارآ !هيف اوطسب يتلا مهراثا داقنلا اهيلع ىنب اسسا
 نمءادتبا اهباحصا راثآ يف ترهظ يتلا ةيدقنلا تايرظنلاتينب نبنملا ساسالا

 . اييرقت عسانلا نرقلا ىتح ثلاثلا نرقلا



 يناثلا بابلا

 ثلاثلا نرسقلا يف ةيدقنلا راثالا

 لوالا لصفلا

 بدالا خيرراتو يبدالا دقتلا راثآ

 ملف ةرياغتم تاعوضومو ةفلتخم تاهاجنا تاذ راثآ يف لعخدي دقنلا أدب

 اهجهنم يف ةقيض ةليلق راثآ الا دقنال ةعوضوملا ةاقتسملا ةيب راثآلا نم رهظي

 ةيصخش اهيف رهظت ملو ةيضاملا نورقلا تاظحالم ىلع ايوق ازاكترا ةزكترم

 « رعشلا دعاوق ١ و ؛ ءارعشلا ةلوحف ٠ يف اك حضاو لكشب دقانلا

 ةفلتخملا هتساردو بدالا خبرات بنك نم اءزج درو يندالا دقنلا نا امك

 ةيلباق اه سيل باتكلا لالخ ةرثعبم وأ ةمدقملا يف درت تاظحالم اهيف دقنلاو

 تاقبط ١ باتك يف رهظ 5 فيلأتلا ين هجهنمو فلؤملا راثآ ىلع ةرطيسلا

 5 © نيييتلاو نايبلا و ؛ ناويحلا ٠ و « ءارعشلاو رعشلا ه و و ءارعشلا

 تاحالطصالا عضو ىلا ليملاو يغالبلا دقنلا ثرقلا اذه يف رهظي أدبو

 دعاوق ١ بتكلا هذه نمو اهيلا بابلا ظحاملا حتف يتلا ةيدقنلاو ةيغالبلا

 « عيدبلاو و « رمشلا

 جرختسا امناو اهفيرعتو اهتينود تاحلطصملا هذهتقبطبتك كانهو

 كالا



 يأل « نآرقلا زاجم » لثم برعلا راعشا وا نآرقلا نم اهيلع قبطني ام اهوفلؤم

 ىلا ليمن يتلا راثآآلا ترهظ أك يضرلا فيرشلا تافلؤم يف ىرنس ايو ةديبع
 لماكلاو ( يثادنانتسالل رعشلا يناعم ) باتك لثم ةيرعشلا صوصنلا حرش

 + دريملل

 ةباطخلا وا ةباتكلا وأ رعشلا ملعت ىلا ليملاو ملعتلا ىلع لابقالا دايدزالو

 و ره يلعت يف او. يديا ف راثآ ةدع ترهظ دفن 1 اوصصخت ةذتاسا يديا ىلع

 ةلاسرلا راثالا نم عرونلا اذهل دهم يذلا لعلو ؛ ءارذعلا ةلاسرلا ٠ و « رمنعملا
 نيذلا نم وهو ( باتكلا ) ىلا يناثلا نرقلا يف بتاكلا ديمحلادبع اهبتك يتلا
 نا نككمي دقنلا نم ةحم ةلاسرلا كلن يآ كرت دقو ةلودلا ةمدخ يف اوصصختن

 : هلوق يف انه اهأرقن

 اوأدباو نيدلا يف اوهقفتو بادالا فونص يف باتكلا رشعماي اوسفانتف ٠
 اودديجا مث « مكتتسلافافث اهئاف ةيبرعلا مث ضئارفلاو لجو زع هللا باتك ملعب

 برعلاماياو اهيئاعمو اهببرغ اوفرعاو راعشالا اووراو « كب
 الو مكممه هيلا اومست ام ىلع كلا نيعم كلذ ناف اهريسو اهثيداحاو مجعلاو
 » (١)جارخلا بانك ماوق هناف باسحلا يف رظنلا اوعيضت

 اذه لوا يف اهنم رهظو « نانوبلا بتك تمجرت اضيا ثلاثلا نرقلا يو
 . وطسرال « ةباطخلا » باتك نرقلا

 بانك هفيلأت يف ظحادلا ىلع رثا دق باتكلا اذه نا ادج لمتحملا نمو
 ةيبرعلا ةباطخلا ةداعم يف هنم اريبك اءزج صصخ يذلا ؛ نب نايبلا »

 + هياتك يف وطسراهيلع زكر ام اذهو مهتاثيهو مهقاصواو ءابطخلا فصوو

 كَ



 كله الف :عمتجملا تاقبطل ةيسفنلا'صئاصخلل ةيقبتملا وطسر تاليلجن اما
 لريملاو فطارملا اهيف جلاع. يتلا هلئاسر يف اريثك ظحاجلا تدافأب اهنا
 ٠ كلذ هباش امو ةريغلاو دسحلاو رورغلا اهيف ركذو ةيئاسنالا

 ب. ةؤرقم نكت مل وطسرا بتك نافرعن نا بجيو
 ازغملاو ةفسالفلا نيب هبك ترشتنا امناو ةياورلاو ةغالا يف اوصصخت نيذلا

 دنع بتكلا هذه رثأ نع ناسنالا ثحبي نا نكمملا نف كلذلو لدجلا لهاو

 ةفسلفلاو قطتملاو لاي.هيا لهاو باتكلا يركفم نم امهزيغو ظحاجلاو رشب
 بولسالا لوح رودي يدللا ءزجلا وه دقتلا بانك يف رثؤي نا نكمي ام مهاو
 (ةباطخلا ) باتك نم ثالذ هباش ؛مو ءادتبالاو بائطالاو

 (ه١٠1 ت) رمتعملا نب رشب ةفي

 نع ةلوؤسم كنناك ةلاثلا ثرقلاو يناثلا نرقلا يف ةيميلعتلا
 . ةفيحصلا ةباتك

 .لوصحلانا اماريبك رعشلا مظنو ةباطخلاو ةباتكلاىلا هاجنالا حبصا دقف

 ةيلحملا سرادملا يف دعب حصا ةينفلا تايناكمالا هذهل دادعالاو تاكلملا ىلع
 ننبرملاو نيماعملليرورضلا نم حبصا اذلو ءدجسملا يف دقعت يتلاتاقلحلاو
 « اوملع الالغتسا اهلالغتسا ىلاو مهتاياباق فاشتكا ىلا مهبالط اوهجوي نا

 بيقز وا ريبخ سردم اهبتكي ةيوبرت ةركذت اهرابتعا نكمي كلذل ةفيحصلاف
 قّزطلا رصقا' نم ةزيخلا :بالطلا ميلعتل ةلواحمو كاذنآ ةمئاقلا ميلعتلا ةيلمعل

 .ةفاقثلا هذهأىلا لدبي نا لواحي نمل ةيمالسالا ةفاقثلا يف ريبخ حئاصن يهف

 قرالا نصقأ ىلا هئززاق دشرب نا ةفيحصلا يف يوني وهف.« ةعساولا اهباوبا نم
 : قئاللا :ئوتسملا ىلا لوصولل

 كالوس



 اهنم ثارذش انتلصو دقف « لما وا ثباث صن ةفيحصلا نم انلصيإلو
 (نيتعانصلا باتك) يف يركسعلا ءاراب ةطلتخم انتدروو (نيييبتلاو نايبلا) يف
 قيشر نبا ( ةلمع ) يف ادج ةزجومو

 يدهج لواحاسو لاله يبا ةخسنىلع انه ةفيحصلا يض رع يف دمتعأسو
 يندالا صنلا اذه ىلع ىوتحا يذلا لصقلا يف رشب ءارآو هئارآ

 بتك يف ةرداوسلا صوصنلا يف ةفيحصلا لسلست نا لوسقن نا نكميو
 نا ىلا اما دوعي اذهو هلسلست يف يقطنم ريغو برطضم بدالا

 بدقلاو فيرحتلل تضرعت ةفيحصلا نا وا قفنا اهنيك هتاظحالم

 ب دقو انيدنيا نيب يتلا رداصملا اهنم تقتسا يتلا ىلوالا اهرداصم
 ريخأتلاو ميدقتلا اذه نع نيلوؤسم خسانالاز فلؤملا

 : ةيلاتلا طاقنلا ةشقانم ىلع ةفيحصلا موقت

 : لويملا ةفرعمو ةيلباقلا فاشتكا (أ

 هتيلباق ثيح نم بتارم ثالث يف نإ ناسنالل نكمي هنا رشب ىري

 : ةيبدالا

 هةيلباقلا بيدالا كلمي ثيحب: عوبطملا قذاح لا ةجرد: لوالا ةجردلا ( ١
 ناسنالان اك اذاف ةشايجلا ةديرقلاو ساسحلاقوذلاب هتدوز دق ةعيبطلا خوكتو

 : يلب ام يخوتي نا رمتعملا نب رشب هيصويف كلاذك

 افوشكم ارهاظ كانعم نوكيو الهس اهخفو ابذع افيرشكظفل نوكي نا ٠

 دجتو رطاخخ لوا دنع كل حنست الو كيتاوت ال هذه تناك ناف افورعم ابيرقو

 ءاهعقوم ين ةلقلق اهكلسب لصتتملواهزكرم ىلا لصتنملو اهعقوم عقن مل ةظفالا
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 اهئاطوا ريغ يف كوزنلاو نكامالا باصتغا ىلع اههركت الن اهئاكم نع ةرفاث
 مل روثنملا مالكلا رايتخا فلكتت لو موظنملا رعشلا ضيرق طاعنت مل نا كناف

 ءاريصب كنأشل انكم الواعوبطم اقذاح نكت ملو هتفلكت ناودحا كالذلب كبعي

 ٠ (5) + كنود وه نم كيلع ىرزو هنم ابيع هنم لقا تنا نم كباع
 عوتسم ىلع بدأتملا اهيف نوكي يتلا ةجردلا يهو : ةيناثلا ةجردلا ( ؟

 : يلي ام ىخوتي نا اهبحاص رشب ىصويو : طسوتم

 يف ةعيبطلا كل حمسن ملو ةعانصلا يطاعتو لوقلا فلكتب تياتبإ ناف ٠

 'الو كلموب ةباعس هعدو لجعت الف ةركفلا ةلاجا دعب كيلع ىصعتو ةلهو لوا

 ةداجالا مدعت ال كناف كطاشن دنع هدواعو كتليل داوس هلهما

 و(5) «قرع ىلع ةعانصلا نم تيرجو ةعيبط

 : ةيلباقلا مادعنا :

 * يلب امي ةيبدالا ةبلباقلاو ةكلملا كلمي ال يذلا صخشلا رشب ىصويو

 ةلزئملاف لاهمالا لوطو رطاخلا حيورت عم كلذ دعب كيلع عنمت ناف ١

 ٠ كيلع اهفخاو كيلا تاعانسعلا رهشا ىلا ةعانصلا هذه نع لوحتت نا ةثلاثلا

 عم دوست اك ةبهرلا عم اهنوزخمب حمست الو اهنونكمب دوجت ال سوفنلا ناف
 . ( ةبهغاو ةبغرلا

 : يناعملاو ظافلالا ( ب

 لمع موقن اهنا ىريو ةديجلا ةيبدالا صوصنلا يف رمتعملا نب رشب رظنيو
 اهنمالك نال اءبب ىنتعي نا بيدالا ىصوبو يناعملاوطافلالا : نيمهم نيساسا

 : يرورض

 : هبيلاساو هظافلاب ىنتعي نا بدأتملا ىصوي رهف

 كال -



 كلهنسي يذلا وه ديقغتلاو ديقعتلا ىلا كملسي رعوتلانلفرعؤنلاو كاباو فا

 ناف اميرك اظفل هل سمتليلف اميرك ىنعم غارا نمو ؛ كظافلا فيشيو كايثاغم

 هندي امس اهنوصي نا امهقج نمو .. فيريشلا ظفالا + فيرشلا» ىنيملا ينبح
 نا لبق كنم الاج أويسا هيف نوكي دح ىلا [بب.ريصتف [هنجهبو امهدسفيو

 « (؛)ةغالبلا لزانم ىيستلت

 نا رشي ىربف راكفالاو يناعملا اما

 ءيراسقلا وا عماسلا رون ةجيتنلا تناك الاو.ءىراقلا وا روهمنجلا
 يلي اك هبأر حرشبو ةموهفم وا ةلوبقم يفاعملا

 نيبو زيعمتسملانازوا نيبو |هنيب ىزاوتف يناعملارادقا فرغت نا يغبنيو »
 رادقا مسقت ىتح اماقم لاح لكاو امالك ةقبط لكا لعجتف:تاللا رادقا

 ٠ (*)تالاهلا رادقا نيعمتسملا رادقاو تاماقملا رادقا ىلع يفاعملا

 الا اهبهفيال اهنال روهمجلا عم اهبنجت بجي ةيحالطصالا لظاسفنالاو

 ذحخأي ملو اهانعم فرعي ال يتذلا عماسلا عم اهضرغ يتدؤت ال يهو يصاوجلا

 : رشب لوقي , اطوح رودت يبا ,ةعانصلا مب ببسب

 بطخلاهل حلصت نم ضعبل ةبطخ لمع ىلا تبجتحا واااكتم تنك ناف »
 مسجلا ) لثم نيملكتملا ظافلا طختف ديصقلا ها داري ام ضعبل ةديصقلاوأ

 « 17)ةنجه كلذ ناف ( رهرجلاو فيلأتلاو نوكلا» ضرعلاو

 : اهصئاصخو اهتاعوضومو ةيدالا عاونالا )ِ

 ةلاصرلا: امهو نيعوذ ىلا رثنلا' مسقيو رعشو رثن ىلايهدالا جاتنلا رشب مفي

 لك يه ةديصقلاو ةلاسرلاو ةبطخلا . ةئالثلا ةيبدالا عاوتالا هذهو ةبطخلاو

 خشب نمز يف يبرعلا بدأتما فرعي ام
 تال



 :[مهنع رشب لوقي : ةبطخلاو ةلاسرلا ( ١
 نود يال مالك انهتا يف" ناتلكاشتم بطخلاو لئاسرلا نا ملدعاو و

 ءابطخلا ظافلاف , لصارفلاو ظافلالا ةهج نع اضيا نالكاشتي دقو هيفقث الو

 هفاشي ةبطخلا نا الا اهنيب قرف الو . ةبوذعلاوةلوهسلا يف باتكلل ظافلا هبشت

 ةيرعشلا' ةديصقلاو ةهج نم .ةبطخلاو ةلاسرلا نيب زيميو . اب بتكي ةلاسرلاو اب

 :هلوقب ةهج نم
 ًايهتيالو ةفلك رسبا يف ةااسر لعجت ةبطخلاو ةبطخ لمجت ةلاسرلاو ٠ : الوا

 كلذكو ةفلكب.الا لئاسرلا ىلا هتلاحاو هسبلق ةءرس نم رغشلا يف كلذ لثم

 ( ةقشمب الا ارعش نالعمي ال ةبطخلاو ةلاسّرلا

 راب ناصتخم [:هنا ةباتككلاو ةباطخلا نم اضيا فرعي امبو » لوقي : ايناث

 ةباتكلا انها ءصاصتخا اهب رعشلل سيلو رادلا رادم |. هيلع ناطلسلاو نيدلا

 2 (7)نيدلا رما نم رفوالا ظملا اهل ةباطخلاو ناطاسلا رادم اهيلعف

 ١ ( هتازيممو هفده رعشلا :
 ريغ هتفدهو ةلاسرلاو ةبطخلا عوضوم ريغ رعشلا عوضوم نا رشب ىرب

 (هنده

 هلاسرلا اهب موقن ينلا ) ءايشالا هذه نم ءيش يف رعشلا عقي الو :  لوقب
 لئاسرلاو بطخلا نم هريغ اهبف عجني ال .عقاوم هل نكلو اعقوم ( ةبطخلا وا

 ةعنتمملا تافصلا نم ةلاحتسالاو بذكلا ىلع ىنب دق هرثكا ناك ناو اهريغو

 ةداهشو تانصحملا فذق نم ةبذاكلا طافلالاو تاداعلانع ةجراخلا ثوعنلاو

 سيلو هلحفاو رعشلا وقا وه يذلا لهاا رعشلا ايسالوناتهبلا لوقو روزلا
 ٍثالكلا لاعتسا غوس يذلا وه اذه ىنعملا ةدوجو ظفللا نسح الإ هنم داري

  هركذ ىرج امم هريغو
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 رعاشلا نم داري » : لاقف . هرعش يفبذكي نالف :ةفسالفلا ضعبل ليو
 :الا نم داري قدلاو مالكلا نسح

 ( ىقسوملاو يرعشلا نازبملا ) وه رشب اهدكؤي يتلا رعشلا تازيسمم نمو

 ' كلذ احضوم رشب لوقي هب ناتصامخ ناتزيم امهو

 ةنز هب يذلا مظنلا مالكلا نم ءيش اهيف هقحلي ال يتلا ااعلا هبتارم نف »
 ظفنلا ةوق يف غلبي تاموظنملا فانصا نم ءيث سيلو اهنسح مامتو ظافلالا

 «رعشلا ةلزنم

 اهببسب هظفح لهسي هنال دواخلا هتيسكا يتلا يه رشب يأر يف ىقبسوملاو

 ةما لك دنعو ةغل لك يف هل ةصاخخ هذدو ضعبب هئازجا ضعب طابترال كلذو ٠

 « (8)ءلئاضف فرشا نم ءيبشلا ةدم لوطو

 ١ ةيرجنلا ( د

 تقوو ةبرجتلا ركذ لا هب حتتتفا امي هلاوقا متي اذه لكدعبو
 « ةفطاعلا و وا غرفتلا و امه ةحجانلا ةبرجتلا سسا نا ىريو اهناثاعم
 : لوبقلا بيصي دقو ةدبج ةجرد ىلع نوككي دق صنلا ناف ارفوناذاف

 : رشب لوقب

 يف كبلق ناف كل اهتباجاو كلاب غارفو كاطاشنل ةعاس كسفن نم ذخ »

 روداصلا يف ىلحاو عامسالا أ نسحاو انسح ف رشاو ارهوج مركاةعاسلا كلت
 ملعاو عييدب ىنعمو ميرك ظفل نم ةرغ لكل بلجاو أطخلا شحاف نم مساو

 ةدهاجمملاو ةبلاطملاو دكلاب لوطألا كموي كيطعي امم كيلع ىدجا كلذ نا
 « (؟)ةدواعملاو فلكتلاو

 لعلو يركسعلا ءارآب ةطاتخم اهلا ةفيحصلا نع ثحبلا لوا يف انلق اكو
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 ج هسفن يركسعلل لاله يلا ءارآب تطلتخا دق رشب ءارآ ضعب

 اهركذ يتلا طاقنلل هذه ىلع دمتعي نا ثحبلا يف لوامي لاله ابا ناو

 ءارآ نم اهربتعن يتلا فاقياعتلا ضعب ىلا ريشن نا سأب الو اهيف عسوتيل رشب

 . هب ةصاخلا هئارآ نم وا نيفلتخم برع باتك نع ةاوقنملا لاله يبا

 ,هشلا ةبرجتلا نع لاق

 كركف اهمظن ديرت يتلا يناءملا رضحاف ارعش لمعت نا تدرا اذاو »

 نف اهلمحتت ةيفاقو اهداربا هيف ىنأتي انزو امل بلطاو كبلق ىلع اهرطخاو

 هذه يف نوكت وا ىرخإ هنم نككمتت الو ةيفاق يف همظن نم نكمتن ام يفاعملا

 . كللت يف هنم ةفاك رسياو اقيرط برقا

 لذرو ثرو تايبانم ثغ ام ءاقلاب اهحقنو اهبذهف ةديصقلات لمع اذاف
 يوتست ىتح هنم دوجا رخآب اهنم فرح لادياب مخفو نسحام ىلع راصتقالاو

 « (' ')اهزاجعاو اهيداوه عراضتنو اهؤازجا

 ردجيو ('١)حدملا دنع حودمملا اهنم ريطتي يتلا عوضوملابئجتب يصويو

 بلو ثدحلا ةعباتم ةبوعصل ةديصقلا يف ةصقلا مادختسا نم لاله وبا

 نع ملكتن نيح اهقرطن ىرعخا ءارآ هلو )١( رعاشلا ةيرح ىلع ثدحلا

 . نيتعانصلا



 (ه؟11 تا) يعمضإلل ءارعشلا ةلوعف 1
 ءارعشلا نم مسق يف ةميدقلا ءارآلا ىلع هيانك يف يعمصالا دمتعا

 مدقيو مهنيب لضافيو ءارعشلا هب سيقي انف اسارقم عضي نا لواح هنا الا
 : رخآلا ىلع مهدحا

 هلأس نيح لاقف لحفلا رعاشلاب دوصقملا فرعي نا يعمصالا لواح
 ىلع لحفلا ةيزك هريغ ىلع ةيزم هل نا ديري » : اق لحفلا ىنعم نع هذيغلت
 وا قافحلا ىلع لحفلل يتلا ايازملا هذه ينه اف «( ثالث نبا لتلتا) ةقاقتا
 ديحاولا للا

 حيصيث يحب رعاذثلا رعشلك يف ةيئفلا ةيرقبعلاو لمكاوتماتلا ةداجالا ١(

 وا بيكارتلا وا هيباشنلا يف ةداجا نم هتيرقتع'هنع قتفتن ايف ىلعا الئم رعاشلا
 : ةداجالاو له اهبف رفوتت جذانلا نمضاك ددع عم ىردخالا ةيغالبلا بيلاسالا

 قبسلاو ةوظمحلا هل سيقلا ؤرما ةدونجلا يف مهلك مهلوا ٠ : يعمصالا لاق
 « (0؟!ءيهاذم اوعبتاو هلوق نم اوذخا مهلكو

 قشيال هتداجا يف (ذيذنخ) وهو قراخو ذاش هنال ( لحف ) انه رعاشلاف
 مهتالكل ركتبملاو نيددجملا نم سيقلا ؤرما برعلا ريتعا اذهنلعو رابغ هل

 مهريباعتو

 رثأتو هذخخاو ةفوكلا ةسردم يف عاش سايقم وهو : جاتنالا عونت (1
 ( يعمصالا هب

 ٠ لاق ادحا ىشعالا ىلع نومدقبال ةفوكلا لها نا : يعمصالا لاق :

 ضورع لك يف لاق هذال : متاح وبا لاق ادحا هيلع مدقي ال فل ناكو

 ةيفاق لك بكرو )19(
 + هميدقتو هليضفت بابسا نم ببس هيفاوق ددعتو رعاشلا روحب ددعتف

 هني



 اهعاشاو يعمصالا اهعضو يتلا سسالا :م وهو : جاتنالا ةرفو (#

 لوحف تاقبط ) باتك يف مالس نبا اهسبتقاو

 تن ىتلا ماكحالا هذه نم جذامن كانهو

 : اهنم ءارعشلا نم ددع ىلع يعمصالا

 ناك دئاصق سم هتديصق لثم لاق ول : لاق ؟ ةرديوملاف : تلق»

 0( )الحف

 : نادمه ىشعا نع : لاقو

  (١")رعشلا ريثك يمالسا وهو لوحفلا نم وهو

 بلاطيو سمخب مهضعب بلاطب وهف دئاصقلا ددعل ةدعاق نم كانهس يلو

 : ةليلق ةدايزب نيرخآلابلاطيو ةديصق نيرشعب )١١( يميجملا ءافلغ نب سوا

 ةديمحلا قالخالا ( ؛

 يعامتجالا رعاشلا كول س رعاش ىلع رعاش ليضفت بابسا نم ربتعاو

 هعمتجم عم رعاشلا بواجت مدع يعمصالا ربتعاف « هعمتجم نم هفقومو هقاخو

 ريغ سادنلا ءاجند نم رثكا اذا رعاشلاف . ةلوحفلا ةفصل هنادقف بابسا نه

 ةقالع ىلع موقي مكحلا يف ساسالا نأكف ؛ مهحدم نم رثكي يذلا رعاشلا

 : متا> وبا لاق . ءاجها وا حدملا يف هلوقي يذلا رعشلا ةدوج ىلع ال

 هب وجهي امب هرعش دسفا هنكلو خامشلا نودب سيل : لاق ؟ درزف تاق د

 « (14)سانلا

 : ةيبهذملا وا ةينيدلا ةديقعلا ( ه

 دام مهنوكل نيينثولا ءارعشلاعم مهلك ةاورلا حماست اك يعمصالاحماست
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 نيد دسجلا نم ريثك يف اوذخأي ملو ةمغللا تذخخا مهنع نيذلاو يبرعلا ثارتلا
 : مكحلا رادصا دنع دوهيلاو نييحيسملا نم ءارعشلا

 افقوم ةيمالسالا دئاقعلا نم اوفقو يعمصالا مهنمو ةفاك داقنلا نكلو
 ةلوحفلا بلس دمقف كلذلو كاذنآ مئاقلا عضولا دض ناك ام اذا اذه اصاخ
 : هنع لاق هتديقع ببسي يريمحلا ديسلا نع

 ٠ هيهذم الول لوحفلا قيرطب هكلسا ام هللا هحبق «

 : لاقف فلسلل هبس ىلا كلذ ىزع ىرخا ةرمو

 بسنم هرعش يف ام الول هللاو ءارعشلاليبسأ هكاساو هعبطا ام هللا هلتاق ٠
 : 601 ؟لدحا هتقبط نم همدقت امل فلسلا

 ةماع ماكحا (؟

 فلؤملا نا الا ريسفت الو اهل لياعتال ماكحا عقن انايحا ةلوحفلا بانك يف
 ارط سا لا يا » : لجر هلأس نيح يعمصالا لوق لثم ربغ ال كلذ ىرب
 ءايلعلا تكردا الو ال : لاق ؟ ادحا هيلع مدقت : لاق . ةغبانلا : لاق ؟ رعشا

 ةسغبانلا نيب ةلضافملا نع هلأس لجرل ةرم لاقو ادحا هيلع نولضفي رعشلاب

 : لاقف ريهزو

 "2 )ةغبانلل ًاربجا نوكي نا ريهز حلصي ام و

 : ةيئارقتسا تاظحالم (

 ةيئارقتسالا تاظحالملا ضعب
 هذه نمو يسصقتلاو ةظحالملا ةقدو لماشلا حالطالا ىلع دمنعت ينل

 : تاظحالملا

 اال



 : صصختلا (أ

 ليفط نكلو ليسخلا ةفص نونسحي ريهزو سواو ةغبانلا نكي مو و لاق
 « (؟1)تينلا يف ةياغ : ليخلا

 ةرتنعو ةرخآلا ركذ ب رعشلايف تاصلا يبا نب ةيما بهذ و :هلوقكو

 « (؟؟)ءاسنلا ركذ ةماعب ةعيبر يبا نب رمع بهذو برحلا ركذ ةماعب

 : لاحتنالا ( ب

 ءارعسشلا ىلا فيضا ام هدعبو ؛لبق سانلا كردا اك يعمصالا كرداو

  ("؟)هيلع لومحم هرعش رثكا » لهلهم نع لاق دقف . ةفاتخم بابسال

 : رثأتلاو ربثأتلا ( +

 ةعرتلا للع دقف هرعش يف ةبيرغلا راكفالاب ريهز رثأت لوح كلذ لجسو

 : لاقف ريهز دنع ةينيدلا
 : «هتديصقل اقف داعملا ركذب عمسف مهبراق يا دوهبنم اموق ريهز عماجو

 رخديف باتك يف عضويف رخؤي
 انيق لجعي وا باسح مويل

 لماحتلا هذه نكي ملو دئاقعلا ءارعسش ىلع لماحتي هنا هيلع ذطخاؤي امبو

 ةطلسلا هتبراقم ببسيو يدياقتلا يئبدلا هفقوم ببسب لب ةينفلا ةردقلا ببسب

 حامرطلاو ديز نب تيئكلا مرح دقف يسابعلاو يومالا نيدهعلا ين امل ءتاراجمو
 كلذكو دلوم هنال ةجحب سيل ديز نب تيككلا» : اهنع لاقو ينفلا فارتعالا

 ةمرلا وذ » : هنع لاق ثيح ادلوم ةمرلا وذ نكي ل اذا يردا امو « حامرطلا

 6)57( برعلا رعش هرعش هبشي سيل نكنو يودب هنال ةجح
 -ا/ؤ-



 مهتابح اوضق دق مهو قدزرفلاو ربرجم هلوق اف ايودب ةمرلا وذ ناك اذاف
 ؟ زاجحلاو ةفوكلاو قشمدو ةرصبلا يف

 جراوخلاف ةيصخش بابسال هتيبصع ىلع بلغتلا عطتسي مل يعمصالا نأ
 مهل هؤادعف نبدلا ىلع نيجراخلا نم نيملسما ةيبلاغ مهربتعا فورعم وه اك
 نوبلاطي اوناك ني لا نيبولعلا حدم هنالف تيكلل هؤادع اما . هرربي ام هل
 ريشي رث ملف كلذلو هدج دي عطقب ةفركلايف مهككح ببست يذلاو ناطاسلاب

 ىلع عقب نا ةيشحخ نآرقلا ريسفن بنجتب ناكو تارثاهلا ىلا ديعب وا بيرق نم
 < نظلا بلغا يف اذه (ص) لوسرلا تببل ليضفت نم هيف ام

 (ه 581١ ت) : مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقبط (؟

 «بدالا خيراتو دقتلا نيبءارعشلا لوحف ت بط هبانك يف مالس نبا جزمي
 مظتتملا راميتخالا حبصا ثيحب ةرفوتم ةريثك هدهع ىلع ةيبدالا ةداملا تناكو
 . دوجالاو ديجلا راهظال ةحلم ةرورض دمعتملا بسقنلاو

 ىفغتسي الو ملاع هلهجي ال ام ىلع كلذ نم انريصنقاف ٠ . لوقي هئاف كلذلو
 دمتعا دق هبانك يف وهو ؛ ("*)رعشلاب انأدبف برعلا رما يف رظان هملع نع
 رثاتو :و يعمصالا ماكحاب رثأتو مهرظن تاهجوو نيمدفالا ءارآ ىلع
 نكلو هباتك ناونع يف رثأتلا اذه رهظفام دح ىلا يعمصالا باتك ناونم#
 يعمصالا ةيصخش نم ةسقد رثكاو حضوا ودبت هبانك يف مالس نبا ةيصخش

 : هباتك يف

 لاسحتنالا نا مالس نبا كرداو « عوضوم لعتفم ه رعشلا ضعب نا ( ١
 تاقبط نيب رضاوحلا يف رهظ_ أدب يذلا يبدالا جا.ةتلا يف هرثا كرتي أدب

 .. نيفلؤملاو ةياورلا لها نم ةقثلا ةعضاوتم
 تان



 نوككي نا حص اذاف . اهمايق ةرورضو دقانلا ةبصخش ىلع ديكأتلا ١(

 ةيواروفرتحم دقان رعشلل نوكي نا نذا دبالف سيئرو ديسو دئافةعانص لكل

 بدالا ءارق نيب ماق فالخلا نا رهاظل و نوملعتملاو ءابدالا هيلا عجري دمتعم

 بدالا خبرات ىلا اوهجتا نيذلا نيققحملا نيبو ةيرعشلا ةروصلا مهبجعت نيذلا

 نود رعشلا ليمج نم دري امب تمتها : ىلوالا ةسردملاف هصوصن تيبثتو

  رعشلا ةبسن ةقد ىلا ةجادلا

 سرادملل اهعوضخل اعبت كلذ نم سكعلا ىلع تناك : ةيناثلا ةسردملاو

 ةيوغللا دهاوشلا يف !همادخما ضرغل صوصنلا قيقحت اهمهي يتلا ةيملعلا

 ىلع ءارعش ةلمح لمحي وهف اذلو ةيئاثلا ةتردملا نم مالس نبا ناكو ةيوحنلاو

 بحاص قتلا نب دهم مسهنمو رعشلا اذه نولبقتي نيذلا ىلع وا لحتنملا رعشلا

 هقبس نم لاوقا ىلع ادمتعم تاقبط ىلا ءارعشلاو رعشلا مب

 لاق امو ةجح نم هل اندجو

 ةيملعلا اسهنم بابسال حضخب ءارعشلا سقت يف افالتعخا كانه نا ىريو

 هتقيرطح ضوي مث ؛اهثاوهاب رثشعلا تلاقو مهثارآباولاق » ءايلعلاف ةيلبقلا اهنمو

 : ميسقتلا ين

 ياشت نم انففلاف ارعاش نيعبرا ىلع نبروهشملا لوحفلا نم اثرصتقاف :

 اكتم ةقبط لك طهرةعبرا تاقبط رشع مهاندجوفهثارظن ىلا مهنم هرعش

 طهر ةعبرا هرايتخا يف ًاببس انا طعي ملو اطرش كلذ لعجو « (؟1) نيلدتعم

 ٠ الثم ةثالث وا ةسسخ مهلعجي مل اذاملو . طقف ةقبط لك يف

 نا ىريف هعايض ببسو هرادقمو يلهاجلا رعشلا ةعيبط ديدحت ةلواحم ( +

 كون



 ىري أك ةاورلا لثق ببسب عاضؤا هركرتف مهميدق نع برعلا لغش مالسالا
 اذه أشن امناو مهراعشا يف نوليطي اونوكي مل نييلهاجلا ءارعشلا نا مالس نبا
 يذلا نرقلا يف ديلقتلا

 م سيق ىلا ةعيبر نم ةيلهاجلا يف رعشلا لقنت يف مكن مث
 يتلاح يف يلهاجلا رعاشلا كولس رابخا نمهيدلل ام ضرعتساو

 م نيرخآلا رهعت وا
 كلذ ىلا تسعفد يتلا عفاودلاو عضولاو لاس تنالا ليلعت ةلواحم ( »

 ار ايلف : : لاققف + كلذ يف ةصاخ ةيمها ةيلبقلا ةيبصعلا ىطعاو
 امو مهئارعش رعش رئاشعلا ضعب لقنسا اهرثآمو اهمايا ركذو رعشلا ةياور
 نا اوداراو مهراعشاو مسهعئاقو تلق دق موق ناكو مهعئاقو ركذ نم بهذ

 دكؤيو « ١ ') مهئارعش نسلا ىلع اولاقف راعشالاو عئاقولا هل نمب اوقحلي

 : لوقيو صوصنلا يف ةاورا ديزت يهو ىردخا ةقيقح ىلع
 للعي ال هنكلو « تليق يتلا راسعشالا يف اودارف دعب ةاورلا تناك مث

 ىلع ةرسضاهلا لها هديزب امم لوحنملا كار ىلا راشا دقو بابسالا
 : ايودب هعضاو ناك اذا لوحنملا كاردا ةبوعص ىلاو ةيدابلا لها

 برعلا تعجا

 مهو ءارعش نم ىلوالا ةقبطلا يف ىادفلا ءارآ ىلعهميسقن يف دايتعالا (
 يف يناذلا داهتجالا مادختسا ةلواع مث ىشعالاو ريهزو ةغبانلاو سيلا قرما

 رعشلا كلاذكو تاقبط رشع ىلا يلهاجلا رعشلا مسق دقو , ىردخالا تايسقتلا
 < يمالسالا

 ةيبرعلاىرقلا ءارعشل ةصاخ ةقبطو ءاثرلاءارعشل ةصاخخ تاقبط لعج (/
 !: دوهيلا ءارعشل ةقبط مث نيرحبلاو فئاطلاو ةكمو ةنيدملا يهو

 !!تاظحالملا يدقتلاهجهنم يف ةصاخلا مالسنبا تاداهتجا نم ( 8

 -داذاك»



 نييلهاجلا ءارعشلا ربتعا دقف كلذلو« هليضفتل ةجحرعاشلا مدق هذاثلا ١

 ركذو : نييمالسالا ءارعشلاب كلذ الت مث الوا مهركذيف مهلضفو هباتك لوا

 ضعب ًانايحا نييلهاجلا تاقبط يف لعخداو . مدقالاف مدقالا ةيلهاجلا ءارعش

 مالسالاىلا هنم مهرعش يف ةراهاجلا ىلا برقا اوناك نيذلا نم نيمرضخملا

 لضافتلاو هتوافملا بابسا نم اببس كلذ ربتعاو ضارغالا ددعت ب

 نكلو رعش رسا دشاو ابولسا لمجا ليمج ىلع ًاريثك لضف دقف

 لاق . هراعشا ضعب يف هل ةففطاع الو اقشاع نكي ملو ضارغالا ريثك ًاريثك

 « يعمصالاك نيمدقالا ءارآب ارثأتم كلذ

 رعاشلاواقح قشاعلل رعاشلا نيبزيم افثآ انيأر اك وهف: ةفطاعلا ةيعقاو ب

 نوكت نا بجي يه ةداجالانا

 سايق ساسا يه ( ةدودملا ) نارمشلادقن يف ةءادق دكا دقو ثحبلا عوضوم
 : روعشلا يعقاولا ( قدصلا ) سيلو صنلا

 ةلق مهب لسا :٠ ءارعشلا ضعب نع لاق ذا : هتيكو رعشلا ةرثك د

 . (؟1) ةاورلا يدياب مهرعش

 هل » رفعي نب دوسالا نع هلوقك . اهيلع ةرثكلا مدقي وهو : ةدرجلا  ه

 لسها ىلع هانمدق اهلثمب اهعفشول رعشلا لواب همحال ةعئار ةلبوط ةدحاو

 (55!: هتبترم
 « يعمصالاب ارثأتم كلذ لاق

 ضعب نيب ةلضافملا دنع اناسيحا لخخدي اذهو دتحلا فرسثو بسنلا و

 هققبط رثكا ٠ : سأش نب ورمع نع لاق اك بيسن رعاشب نيرومغملا ءارعشلا

 (55)« همدق يف ةلزتمو ردق اذ ناكو ارعش
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 (ه؟ه5 ت) ظحاجلل ناريحلا باكو نييبنلاو نايبلا ( 4
 ركفلا خيرات يف ذاذفالا نيركفملا دحاو يلزتعم فوسايف ظحاملا نا

 نانثمطالا مدعو كلشلا نم ريثكب زيمتت ةينهذو ةنئاستم ةيلقعب زيمت ينرعلا
 باسح ىلع هدمنتو دوسن يتلا ةنطاخلا ةرظنلا تاهجوو ةعئاشلا ءارآلاو ديلقتلل
 « ةقيقحلا

 ظحاملا ربتعيو يناسنالاليملاو حوضولاو ةنورملاوةلوهسلاب هفبلآت زيمتتو
 ماظن مجاه دقف_ميدقلا يبرعلا دقنلا يف ةميدقلا سسسالا ميطحت لوامح دقان لوا
 متهاو يلهاجلا رعشلل وحنلاو ةغللا لها ليضفت مجاهو ةينفلا ( تاقبطلا )
 لكشلاو ( يل-هاملا صنلاب ) مايتهالا لبق اهتداجاو ( ةيرعشلا ةروصلاب )
 ه رييعتلاو ةداملا يف يودبلا

 : يلي امب زج نا نكمي كلذ لك ين صاخ جهنم ظحاجلاو

: 
 لرقيف ملعلا بتكو ةفسلفلا نم ثدحا رعشلا نا ظحاجلا داقتعا
) ١ 

 ٠ نالفو سطارقوميدو سوميلطب مث نوطالفا هماعمو سيلاطاطسرا بتك
 في باقحالا لبق باقحالاو روهدلا لبق روهدلاب رعشلا هدب لبق نالفو

 أرما هئارعش مدسقا ربتعيو اميدق سيل يبرعلا رعشلا نا كلذك ىريو
 وا نيسخو ةئامب مالسالا لبق همايق نا ضرتفيو ةعيبر نب لهلهمو سيقلا
 . ماع يتئام

 هتثيب يف ظحاجلل تامواعم نم رفوت ام رادقم ىلع موقت انه ةلأسملاو
 ةباتكلا نم مدقاو ةيناسنالا ةفرعملا لك نم مدقا رعشلاو . اهب همازتلاو ةيركفلا
 < كش نود ةءارقلاو

 (ريتعي ال ) هرصع يف .( رعش ) نم ممالا دنع ام نا ظحاجلا داقتعا (31
 داقتعالا اذهو ( ةديحولا ةيناسنالا ةبرجنلا) وه ( يبرعلا رعشلا ) ناو ارعش

 تكام4-



 راهشالا ىلع ةئوزوملا ناسحلال
 ضيقتف ظاسفلالا ططمت مجعلاو ( نوزوم ) ىلع ( انوزوم ) عضتف

 (58), (نوزوم ريغ) ىلع (انوزوم) يف لخخدت ىتح طسبتو

 نزولا در جول ةصاخلا رعشلا ةعيبط ركبم تق ذنم ظسحابلا ظحال
 نع هفالتخاو ىقيسوملاو

 لوح ىثمو ( لتلا ) هيلع زوجي الو ( مجرتي ) نا عاطتسي ال رعشلاو »
 روثنملا مالكلاك بجعتلا عضوم طقتسو هنسح بهذو هنزو لطبو همظن عطقت
 نع لوحت يذلا روثنملا ) نم عقواو نسحا ك ىلع ( أدبملا روثنملا ) مالكلاو

 (؟؟)(رعشلا نوزوم
 ةركاذلا يف هلمحو هلقن ةلوهسو رعشلا ظفح يف ىقيسولا رثا كردا [ك

 : لاق نزولاو ةيفاقلا ناكملا



 ناكو تبثاو قلعا ناك ظفح اذاو « سفنلا ىلع نوها.رعشلا ظفح »

 (4:) « الثم ناك لثملا برض ىلا جبتحا ناو ًادهاش

 : ظحاجلا دنع ةينفلا رعشلا سيباقم ( 4

 حلصي يذلا يماسلا وا ميقلا ىنعملا وا فيرشلا ىنعم لاب ظحاجللا مهاد

 ولخي يذلا رعشلا نم رخس دقف اذه ىلعو . ةيرعشلا ةروصلا يف لثملاو دهاشلل

 نوتسحيال مهنكنو ظفل نزووةيف ةءارعش مهضعبذوكيدقو ةيماسلا يناعملا نم

 : يمعلا يتب نع لاق دقف ىنعملا جالع

 انخلا نم تينا دق اميف كناف

 طارفاب هيف تدز دق امو اهافس

 مهردب عيب هللادبع روّدسك
 ظاريقب عيب بش املف اريغص

 ينايبذلا ةغباتلاو رجح نب سيفلا |عم ريغول رعشلا اذه بحاصو »

 راشب عم مث لطخالاو يعارا رفلاو ريرج عم مث ىملس يبا نب ريهزو

 امل ةنس فلا روعالا بوقعي ينا 5

 .(؟1)؛لطاب وهو راشب ىلا رمشلا اذهفاضي با ايضرمادحاو اتيب لاق
 : يلاتلا صنلا نع لآقو

 ىلبلا توم توملا نبسحت ال

 لاجر-ال لاؤس توملا امناف

 كاما



 اذ نيكلو توم اهالك

 لاؤملا لذل كاذ نم عظفا

 نمو - نيتيبلا نبذه هتداجتسا نم غاب دقو ينابين ورم ابا تيأر الار »
 اهبتك ىتح اساطرقو ةاود رضحا نا فلك نا  ةعمجلا موي دجسملا يف

 ذه بحاص نا معزا اناو هل

 ةحو رطم : يناعملا

 ةرثكو جرخ ١ يف نأشلا امناو يندملاو
 جيسنلا نم برضو ةعانص رعشلا امناف كسلا ةدوجو عبطلا ةحص يفو ءاملا
 (15) ( ريوصتلا نم سنجو

 وا هحرمش ىلا حراشلا رطضيف هانعم نع هظفل رصقي ام رعشلا نم كانهف
 افنآ فيلأت نم انيأر ام ىرتف ظفللا نع ىنعملا رصقي

 ىلا كلذك ليمي ال وهو ظحاجلا دنع ةبوغرم ريغ ىنعملا يف ةغلابملا -ج

 « داقنلا دنع ( يفارخلا لابخلاب ) ىمسي ام

 هعبرا ضرالا سمتالا هقيلا تدهج اسنأك

 - امم



 : يلب امب ريوصتلا يف طارفالا ىلع ظحاجلا قلعيو

 رعاش لاقف  دوجاب كلذ سيلو  ةعرسلا ةفص يف نودلوملا طرفا ٠

 : نسما لاقو ( عضي الام عفري انأك ) ودعلا ةعرسب هلك فصي مهنم

 (*9) « ( اطرف الا ضرالا نعقي نا ام )

 هتارماغم فصو يذلا ىوهطلا ءالبلا وبا بتك ايفيفارخلا لايخلا ركذو

 : ظحاملا لاق تيراذعلاو ىلاعسال ءتزرابمو نجلا عم
 بدذكي ىرن اك وهو بارعالا نيطابش نمذاك ىرهطلا ادهءالعلا وباو

 ىرت اك لاق دقو هذبحبو بذكلا ليطبو ملعي وهو

 ىنا ديور تلقف دز تلاقف

 نانملا تبث اهلاثما ىلع

 ةدحاو ةبرض نم تومناهنال ىلوالا ةبرضلا دعبدز نست لوغلا نا نومه
 1*) « ةبرض فلا نم شيعتو

 : لابللا ىضتقمل ماقملا ةبسانم ( د

 هيضتقي امي  حدملا يف  حودمملا بطاخي نا رعاشلا نم ظحاجلا دارا

 (ص) لوسرلل تيلكلا حدمب هلل لثمو ءوطخملا حدملا ىلا راشا دقو : ماقملا
 : هنم يذلاو

 ولو تدصق لب تطرفا لبقو
 اوبلث وا نولئاقلا ينفتنع

 رالا تنمضت نم ريخ اي كيلا

 بييعلا يلوق باع ولو ض
 تامل



 ولو نامللا كليضفتب جل
 بجالاو جاجضلا كيف رثكا

 ييدسالا ديز نب تيمكلا لوق هنم بجعا طقرا ملأ طخلا حبدملا نمو

 ب نا زامل ةيما ينبل هحيدم ناك ولف (ص) يننلا حدمب وهو
 نا زاجل مشاه ينب ضعب هب حدم ولوا مشاه ينب
 ,ب ورمع حدم ولوا ةماعلا هبيعت نا زاجل يحراخلا لالب ابا حدم

 حيدم اماف فئحالا باحصا هبيعي نا زاجل بلهملا حدم وأ وا فلاخملا هبيعي

 هحدمي مل ناك ولف ٠ : قلعي مث ؟ كلذ هءوسي يذلا اذه نف (ص) يبلا

 كلذ ناك ل برعلا ةماع يف حلصت ال يتلا راعشالا هذهب الا مالسلا هيلع
 (43)« ؟ اذه لبق انيكح يذلا عم

 جري نا هل ةقيقد ةيملع هتاءولعم نوكن ناب رعاشلا ةبلاطم  ه

 + هنف ليبس يف ةيملعلا ةقيقمللا ىلع
 يف يقحاللا نابال هئاجه دنع ساؤن ينا ءاطخا هتشقانم يف اذه رهظيو

 ( 448 ص ؛ ج ) ناويحلا باتك

 ياو يعمصالاو ةديبع يبا لاثما داقنلا رابك انايحا فلخب هقوذ يف وهو

 ! ءالعلا نب ورمع

 فاشتكال يملعلا جهنملاو لاحتنالا ( *

 هيف تديزت لئابقلا نا لاقو رعشلا نم لوحنملا ىضم ايف مالس نبا كردا
 هلحن ام هيلع لكشا مالسم نبا نككلو هيلا اوفاضا ةاورلا نا اك مالسالا دعب

 لك تلفي نا نكمي له نكلو ةدبدشلا ةلكاشملل ىمادقلل بارعالاو ودبلا

 ؟ ليلحتلاو دقنلا نم لوحنملا رعشلا اده

 كايد



 ىلع ابنيه لوحتملا رعبشلا ديصتل اصاخخ اجيهنم عيشي ظحاجلاف جال اعبط
 : ةيلاتلا سسالا

 1 يلخادلا دقنلا ( أ

 موقيو اهاعتسا ةقيرطو بيلاسالاو تادرفملا ىلع دمتعت ةسارذلا هذهو
 ىتح نيعم رعاشا وا روصعلا نم رسصعل حيحصلا رعشلاب عبشتلا ىلع الوا
 . هيلا بسنت يتلا بيلاسالاو راعشالا نم عوتصملا زيبمت نكمي

 ةصاخ ةقبرطو ةصاخ تادرفم ليج وا رصع وا ةئيب لكلو
 , يناعم او تادرفملا ةجلاعم ةعيبط نم عبنت

 اشنلا هذه نرا.قيو نياهاجلا هيباشت يف رظني الثم ظحابللاف

 لحتتملا هيف عقب يذلا أطخلا نم لرحنملا رعشلا فاشتكا نكمتيل حيحصلا
 + تاهبشملاو تادرفملل اهامتساو اهمالك ةقيرطو ةمالا ةعيبطل لهابجلا

 نب رسشب ىلا هب ١ يذلا رعشلا اذه يف ةاورلا تعضو دقو ٠ لاق

 : هلوق نم مزامخ

 اهشحجو رامحلا اهقهري ريعلاو
 بكوكلا ضاصقنا امهفلخ ضقني

 بكوكلا ضاضقناب راها ودع اومنصي نا مهتداع نم سيل هنا اومزف

 , , (17)بكركلا ندبب راها ندي.الو

 : صنلا لوح ةساردلا  يخيراتلا جهنملا ( ب

 بابسالا ةفرعم ىلعو يخيراتلا يقطنملا شاقنلا ىلع دمتعي جهنملا اذهو
 وما



 يعدي لوقعملا رربملا ءافتنا ناو هياع ةثعابلا تابيسملاب ةنورقم رومالاف جئاتنلاو

 . اهبابسا لبق جئاتنلا روهظ يف كشلا ىلا ناسنالا

 نيمللاو نيبللاب طقست يتلا بهشلا ةلأسم برعلا اهشق يتلا رومالا نم

 مث مجرلاو فد.لل ليلقب هليبق وا مالسالا روهظ تبحاص ةرهاظ اهنا اولاق
 : طحاجلا قلعيف يدوالا هوفالل لحني تيب اودهشتسا

 اند جو امو يلهاجل هنا يرمعلف يدوالا هوفالا رعش نم متيور ام اما »
 نا هوفالا ملع نيا نف دعبو ةعونصم ةديصقلا نا يف ةاورلا نم ادحا
 طق دحا اذه عدب ملو يله وهو مجرو فذق يه امنا اهارب يتلا بهشلا

 « (*)ةعونصم ةديصقلا نا ىلع رخآ ليلد اذهف نوماسملا الا

 : ةاورلاو ةياورلا ( ج

 صنلاىلع يخيرانلا وا يلخادلا نيجهنملا قيبطتل اقيرط ظحاجلا دجي مل اذا
 اهناور ةميقو اهتميق شقانبو ةياورلاب ناكمالا دهج يفتككي نا لواحب هناف

 5 صوصنلا نم صن بيوصت وا تيبثت ليبس يف

 : يلاتلا نيبوحنلا دهاش يف كشي رهف

 بابت يف تلزال اني داع

 بارغلل رامحلا ةوادع

 (08)؛ مهيلا اذه عقو نيا نم يردا الو » ؛ صنلا اذه ىلع قاعي مث

 : بدالا فيرعت (5

 ظحاجلا دكؤي نأ لواحو : ملعلا ةفيظوو بدال ةفيظو نيب ظحاملا زيم
 -كاكاس



 نوعفتني نمل ةدودخ هتياغو هفده ( بدالا ) نا يه ةمهم ةيملع ةةيفح

 سيل وهو هنم ديفتو هب ةبلستلا هتياغف اذه ىلعو هنم نوديفيو هنم
 ه دحا لك هنم ديفي ذا ملعلاك

 بدالا نم دعب وهو هلها ىلع روصقم هعفلو تفاهت لوح وه نا رعشلا)

 ميش لكو ةئيب ةقيقحي سيلو ةيحالصالا عفانملا نمو طوسبملاب سيلو روصقملا

 بتكلا هذه يف تادوجرم يهف تالالاو قافرالاو تاعانصلا نم ماعلا يف

 *) « راعشالا نود

 : دقنلا يف رحلا بهذملا (

 ساسالا هرابتعاو ميدقلا بدالا ميوقت ىلع ظحاجلا دنع دقنلا دمتعب مل

 ةجاحللاو يوحنلاو يوذالا دهاشلا ىلا ةجاهللا ببسب دقانلا هنع ديحب ال يذلا
 ظحاسجلا دقن نا . ثيدحلاو نآرَلا ةغل ةيبرع ىلع ناهربلل ميدقلا بدالا ىلا

 هرصع يف عاش يندالا قوذنلا نم عون وهو ةيبدالا ةروصلا ميوقت ىلع دمتعي
 يف ةدوج رعاشلا هيف لسقي ال ثيدح بدأ ماما مهسفنا رصعلا لها دجوو
 مارتحال لبم أشن انه نمو يومالا وا يلهاجلا رعاشلا هليمز نع ريوصتلا

 : ثيدهلا بدالا

 : بابلا اذه يف ظحاجلا تاظحالم ضعب هذهو

 هنال بابلا اذه يف هزجر كل بتكا اناو » : ساؤت يبا زجر نع لاق
 هفرعتال ام اهنم فرعو انامز بالكلاب بعل دق ناكو ةيوار !ماع ناك

 ,يجارا يف ةا.صقتسم بالكلا تافصو هرعش يف دوجوم كلذو بارعالا

 هتلضف ه مش ثامأت اذاو ةعنصلاب قذحلاو كبسلاةدوجو عبطلا ةدوج عم اذه

 نيدلوملا ناو رعشا ادبا ودبلا لها ناىرت واةيبصعلا هيف كيلع ضرتعت نا الا

 تاورش



 لطابلا نم قدما رظنت ال كيلع بابلا اذه ضرثعا ناف ءيش يف مهنوبرافي ال
 « (*)ايولغم تمدام

 افقرم فقيو ريبك فاصنالا نم ءيش يف نيدلوملا ةيضق نع عفاديو

 : لاق . ايمالسا ما ايلهاج تاكأ ءاوس ديجي دق رعاشلا نا هتصالخخ اطسو

 ءارعش ةماع نا اهنم ةموصخلا باهأ الو اهيف مشنحا ال يتلا ةيضقلاو ٠

 ءارعش ةماع نم رعشا برعلا رئاس نم رسضحلاو ودبلاو بارعالاو برعلا

 دقو هولاق ام لك يف بجاوب كلذ سيلو ةتبانلاو ةداوملا نم ىرقلاو راصمالا

 و نيدلوملا راعشا نوجرهبي مهنم اسانا ت

 فرعل رصب هل ناكو لو ىوربام رهوجب ربصب ريغ رعشلهيوار يف الا طق كلذ
 ٠ (* ")ناك نامز يا يفو ناك نم ديجلا عضوم

 ةعيبر نب لهلها ةعطق ىلع ساؤن ينال ةعطق لضفي ظحاجلاذ اذه ىلعو
 : لهلهم لاق

 مهاك رشاعملا نم رايخلا ىدوا
 ”سلجملا بيلك ايكدعب بتساو

 ةميظع لك رما يف اوعزانتو
 اوسبني مل مهتلهش نوكت دق ول

 يف لهلهم رعش نم رعشا رطاش دلوم هنا ىلع ساؤن يبا تايباو  لوقبو
 : هلوق وهو « بيلك ساجم يف سانلا فارطا

 لخبلا ةيقاو ليعامسا زبخ ىلع

 لكأألا نم فامألا راد يف لح دقو
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 اهنبا ىري ىوآك الا هزيخن امو

 لهسلا الو نوزهلا يف ىوآ رت مو
 برغم ءاقنعك الا هزيخ امو

 لا يفو كولملا طب يف روصت

 ةيؤر ريغ نم سانلا اهنع ثدحي

 يلحت الو رمت نا ام ةروص ىوس
 لاو نب بيلك الا هزبخ امو

 لسقبلا تبنم هزع يمحي يلايل
 هدنع نامصخ بتسي ال وه ذاو

 لزهاالو دجب عوفرم لوقلا الو

 دق دلوملا سفن ناو العفتم ةقيلس نع لوقتي امنا يودبلا نا كردم وهو
 « هتوق لحنت ام ناعرس لاطاو فاكت اذا كلو العفنم ايوق هلوا يف نوكي

 ةسارد ين اهيلا تفنلي الو ةيبهذملا وا ةينيدلا تايبصعلاب ذخأي ال وهو
 : لاق يندالا نفلا

 ةشئاع نأش يف يريمحلا دمحم نب ديسلا لوق بلكلا ركذ يف داز امو »
 هركذ يف سيلو ايلاغ ايضفار يريمحلا دي.سلا ناكو هوور يذلا ثيدحلا قف

 : ( نفلل عمجا ) هنكلو فرش

 تبنف مارحلا دليلا نم يوت
 ((*9بأو جلا لها بالك ءودهلا دعب

 هتاذ يف بيع نسفلا يف ءايحلا ربتعاو ةيقالخالا ةيبصعلا ظحاجلا لمهاو

 تاو



 ومجاهيو ةديمحلا قالخالاب نورهاظتي نيذلا نيعدملا ىلع مجهتو

 ركلاو فاذعلا نم و مهعم سيئ مهناب مهيلع ايعدم قيرطلا اذه

 قافنو ءاير بحاص طق فشكب ملو عنصتلا نم لكشلا اذه ردقب الا راقولاو

 . 6 (*؟)ةنككمتم ةلاذنو لمعتسم مؤل نعالا

 : ةيغالبلا ةساردلا -8

 ملع عم تجردو نيملكتملا ناضحا يف تدلو ةسغالبلا نا ودبب يذلا

 . دادغيو ةفوكلاو ةرصبلايفةلزتعملا دنعأشني أدب يذلايلدجلا قطنملاعمو مالكلا

 ظذللا يهو ناكرا ةسمخ ىلء دمتعي مهب اصاخ ( انايب ) مالكلا لها دجوأو

 تاسوسحملا نم ةلدالا جارختسا يهو ) ةبصنلاو دقعلاو ةراشالاو طخلاو

 2 ( ةعيبطلا يف ةدوجوملا

 نأ اواواح دقف ( مالكلا ملع ) يف ( ظفللا ) موسهفم نم ةغالبلا تمنو

 اهدجو يتلا ةيغالبلاةداملا ناو ابكر مو ًادرفم هتغاليوهتحاصف اوئيبيو هوددحي

 جضنت ملو لماكتت مل ةطيسب ةدام هبتك يف اهدجوأ يتلا وا هماما ظحاجلا

 يتلا ةيغالبلا سسالا مهاو . ىلوالا سسالا اهيلع ثينب ةيادب تناك اهنكلو

 : يه ظحاجلا اهحضوا
 : ظفللا أ

 ليق ام لكوا هنع لاقي نا نكمي ام لك ظفلل هفيرعت يف ظحاجلا عضو

 ةلثمالاب حيضوتو حرش وه امنا ظحاجلل يلاتلا سب يأ امو « هنع هرصع دعي

 ؟ ظفللا يف يه اف . ظحاجلا ءارال

 نا يغبني ال كلذكف اطقاس ايماع ظفنلا نوككي نا يغبني ال اكو ٠ : لاق

 مالكلا نم يشحولا ناف ايبارعا ايو. نوكي نا الا ايشحو ابيرغ نوكي
 نا أك تاقبط سانلا مالكو يتوسلا ةناطر يقوسلا مهفي اك سانلا نم همهفي

 تاكو



 جمسلاو حيبقلاو نسحلاو حبلملاو فيخسلا لزجلا مالكلا نف تاقبط يف سائلا

 يبنجالا ظافلالا لاعتسا ىلا ظحاجلا راشاو ؛ ينرع هلكو ليقثلاو فيفخلاو

 ةحاصف بيلاسالا دوجا ريتعاو . ةفارظلاو ةفارطلاليبس ىلع اهب حلمتلا زوجو

 بيلاسأ ربتعا دقف كلذلو ةيشحولا ظافلالاو ةزكلا ظافلالا نم تلخ ام

 . ةيرثنلا بيلاسالا ىقراو ىقنا نم باتكلا

 نم ةغالبلا يف ةقيرط لبنا طق اموق را ملف انا اما : ناثع وبا لاق : : لاق

 اطقاس الو ايشحو ارعوتم نكي مل ام ظافلالا نم اوسمنلا دق مهن باتكلا

 (08) « ايقوس

 ةروصقملا ظافلالا نم اهربتعاو ةيملعلا ظافلالاءادختسا ظحامللا شقانو
 . ةيملعلا اهتثيب ىلع لاعتسالا

 ةعادص يف اضئاخ تمد ام نيملكتملا ظاسفلاب ظفلا نا ىراو
 يلع مهتنؤمل فخاو ىنع مهل مهفأ كلذ ناف مالكلا لها صاوعخ عم مالكلا
 مسكت حيبقو ء اهاوس ناحتما دعب اهلهال تاصح دق ظافلا ةعانص لكلو

 راجتلاوا ماوعلا ةبطاخم ين وا ةلاسر وا ةبطخ يفنيملكتملا ظافلا ىلا رقتي نا
 ربخا اذا هرب وا ثدحت اذا هئيدح يف وا هنمأو هديبعو هلها ةبطاخم يف وا

 ةعانص يف وهو ماوعلا ظافلاو بارعالا ظافلا بلجي نا أطخلا نمناف كلذكو
 لكل هملك لعلو ؛ (*7) لكش ةعانص لكلو لاقم ماقم لكلو . لخاد مالكلا
 نييغالبلال علو لثملاوةغالبلا باي تلعخدوةرم لوال انه نم للا قم ماقم
 « لالا ىضتقم بسح مالكلا » نع ةغالب' يف اوملكت نيح هلوق ىلا اورظن

 : ظفللاب تقالعو ىنعملا ب

 « صوصنلا نيب ةلضافملا دنع هترمهاو ظفللا ةميقب نينمؤملا نم ظحاجلا
 رييعتلا دنع نوتوافتيو نولضافتي مهنكلو ناسنا لك سفن يف عقن يناعملا نال

 تاكاس



 يودبلاو يبرعلاو يمجعلا اهف. قيرطلا يف ةحورطم ينامملا ٠ : لاق اهنع

 جرخملا ةلوهسو ظانفلالا ريختو نزولا ةماقا يف نأشلا امناو يندملاو يورقلاو
 « (*7)كبسلا ةدوجو عبطلا ةحص يفو ءاملا ةرثكو

 ناو هبحاصل ظفحي ظفللا نا ىنعملا ىلع ظذالا ليضفتل هليم بابسا نمو
 ,دقملا نود مالقالا هرواعتتو نسلالا ,لوادتن نا نكمي ىبعملا

 < ةلوهسي هتقرس ديدحت وا هيلع ظافحلاو

 نوكي نا ىندملا قح لسع نم ٠ : لاق ؟ ىنعملا نوكي نا بجب فيك اما
 ارصقمالو الوضفمالو الضافال هلمسالا ن هللا كلتو اتبطدا مسالا

 نركيو همالك لوا هيلع دقع امل اركاذ كلذ يف نوكيو انمضمالو اكرتشم الو
 رمالا رادمو . اقتو. هظفل ١ هحفصت نزو يف هرداصمل هحفصت
 ن6 ادقا ىلع لمحلاو مهتقاط ردقب موق لك ماهفا ىلع

 ظفالا هل داما ىنعملاف ةبسانملا يناعمال ةبسانملا ظافلالا رايتخا ىلا اعدو

 . اذكهو لزاهلا ظفللا هل لزاهلا ىنعملاو داما

 ةيغالبلا تاحلطصملا  ج

 هنا هنع لاقو . ظحاملا بتك يف ترهظ عبدب ةملك نا : عيدبلا ١(

 ٠ ناسل لك ىلع تبراو ةغل لك مهنغل تقاف هلجا نمو برعلا ىلع روصقم ٠

 ؟ عيدبلا اذه وه اف

 « ( دومحملا عيدبلا ) يف زجارلا لاق» 58/ناويحلا يف: ظحاجلا لاق

 ٠ (*9) لوق ( نسحتسملا عددبلا) اذه نمو 9 : لاقو

 ةراعتسالا) ىعماو ا وأ ةياتكوه امنا سانلا ءالؤه لاوقا يف امو

 ام اذهؤ ( لثم ) وه امنا( رهدلا دعاس مه): هلوقو : لاقو الثم

 6 ('عيدبلا ) ةاررلا هيمست
 كول



 يحالطصالااهمساي اهركذواحالطصاو ةلالد ظحاجلا اهفرع :ةيانكلا (؟

 00(1) هبحاص ماقم وا "ىشلا مام *يشلا ماق ام يه : لاقو ةيوغالا اهتلالدو

 ةرللا اهئامسا نع ةباين تقلطا ءايشا نع لاقو اضيا ( الدب ) اهامساو

 لجرلا لوق بلكلا مسا نم تاراعتسالا نم و : لاقو ؛ (00)ةيانك ه هلك

 ( (07) هيلع تبرضو قورج تبرض دق "يش ىلع هسفن نطوأ نأ مهنم
 نب كلام هرك ٠ : لاق همسا ركذو . اضيا زادجملا فرعو : زاجملا (؟

 راس ) مالكلا اذهو رطملل اهقلخا ام : ةباحسلاو مغلل لجرلا لوقي نا سنأ
 050( مئاق

 ةرابع هيبشتلا نافرعو هببشتلل يغالبلا ىنعملا ظحاجلا كردا: هيبشنلا (

 : هب هبشمو هبشم نع
 عضاومو هقئاقد تفرعو فرع ظحاممللا رصع يف هيبشتلا نا رهاظلاو

 سيقلا ”*ىرما تيب يف نا ظحاجلا رصع يف ةغالبلا ءاملع كرداو هيف لامجلا

 6 دحاو تيب يف نيهيبشتا
 نيتفلتخم نيتلاح يف نيئيش هبش نيح هلوقك هيبشتلا يف رن ملو : اوافق »

 : هلوق وهو دحاو تيب يف

 آسيايو [بطر ريطلا بوساق نأك
 يلابلا فشحلاو بانعلل اهركو ىدل

 اضيا ههبشيو ةطوبش اهنأك عارذ امل» : لاق ةماعلا هبباشت كلذك ركذو

 (54) 6 سقمدلاب



 (هاا/٠ ت) ربدملا رمع نب ميهاربال ءارذعلا ةلاسرلا ( ه

 ةرثكو مهلامعاعونتو باتكلا لمع راشتنالةباتكلا لعت ىلا ةجاحما ةديلو تناك

 بجي امةف رعم ىلا ةجاح يف ةفالخلا يف لوؤملاف ؛مهيلا ةلودلاةجاحو نيواودلا

 ةلودلا بحاص هنم هبحيام ةفرعم ىلا ةجاحيف بتاكلاو بتاكلا هيلع نوكي نا

 < هيلع نوككي نا

 نم ريثك ىلع ةباجا ( ءارذعلا ) ةلاسرلاف
 بيلاسالل دقت اهبفو «ةيلخادلا لمعلا ةعيبطل ضارعتسا اهنا اك عوضوملا اذه

 دقنلا باب يف لدي ,بتاكلا دادعال جهنم. اهيفوياعملاو . ظافلالاو

 0 يندالا

 .يهاربأ بتك اذامل

 مهنم بلطتي امو مهتتهمو باتكلا نع هلأس سانلا نم ادسحا نا ودبي.

 : هلوق يف كلذ حرشيو

 عماوج كملك عماوجب هيف ينتمهفتسا يذلا بيجعلا كلباتك يلا لصو »

 نا ينتلأسو ةباتكلا تاودا بادآ صاو..خ نع ينتفشكتساو ةغالبلا بابسا

 « هتلازجو ىنعملا ةماخف دودحو هتوالحو ظنللا ةبوذع نزو ىلع كلب فقا

 هلوصف ءاهتناو همتخو هحاتنفا نسحو هدرس ةلكاش باتكلا مظن ةقاشرو

 نوكي ىتمو ؛ ل_طخلا نم امهدعبو للزلا نم امهتمالسو هلوصف لادتعاو

 يلبلاو ةباتكلا مسا اقحتسم بتاكلا

 ٠ (5*)هترامتشاو

 ,وثنملا بتاكلا ءارآ نم ةلاسرلا هذه جهنم فشتسن نا نكميو

 : يلب ام ىلا اهفتصن نا

 هتراشا يف ةسغالبلا يناعم هل املسم

 كاز



 ١- بتاكلا ةفاقث :

 لمعل هسفن ةايهت نم باشلا هب نكمتي اجهنم ءيغانلا ماما ربدملانبأ عضي

 نبا نا الا ةيبرعلل ةئ اقيس نم هب جرخمي داكي ال وهو ةباتكلا
 دعاست يل مولعلاو ةمجرتملاو ةثدحتسملا مواعلا جهنملا اذه ىلا فيضي ربدملا
 : لوقيف , (00) يمسرلا هلمع يف بتاكلا

 ءايلعلا ىلا فالتعخالا لو_طو فلكتلاو ملعتلاب باستك الا نا ملعا »
 تاودا تبلطو ةغالبلا راب ضوخ تدرا ناف ءاككحلا بتك ةسرادمو

 . ةحاصفلا

 ه هيلع دمتعت ام ( نيمدقتملا لئاسر ) نم حفصتف

 حاجنتساو كنهذ حيقلت يف بلا عسجرت ام ( نيرخأتملا لئاسر ) نمو

 + كتغالب

 هب نيعتست ام ( سانلا مالك رداون ) نمو

 بذعيؤ كقطنم هب عستي ام ( ءامسالاو ريسلاو رابخالاو راعشالا ) نمو
 + كملق هب لوطيو كناسل نم

 ( برعلا تارواحتو بطخلاو تاماقملا باتك ) يف رظناو

 ( مجعلا يناعمو )

 مهريسو مهتاعيقوتو مهدوهعو مهلئاسرو سرفلا لاثماوقطنملا دودحو )

 ( فيرصتلاو وحنلا لع ) يف طسسوتت نا دعب « ( مهيؤرح يف مهدياكمو
 لوا هناف ( تانامالاو تالجسلا بتكك طورسسشلاو قئاثولاو ) ( ةغللاو )

  بتاكلا هيلا جاتحي ام

 يف ( لاثمالا ) بالتجاو اهعضاوم يف ( نآرقلا ) يآ عزن يف رهمتو

 . اهتكامأ



 « ( ضورعلا ملعو ) ديجلا رعشلا ضرقو (ةلزجلا ظاففلالا ) عار
 « (5")كباتك نيزي امم رباخلا ,ئاسلا لثملا

 يف ىرسخا ةرم بتاكلا ةفاقث يف يبرعلا ثارتلا ىلع دامتعالا دكؤب مث

 لاح لك ىلع نيمدقتملا لئاسر سرد

 هيف تناك نا نماوكلا ريثتسيو ع

 ىهف نيملعملاو نيبرملا ن

 كيلع عنتمي ام د جتف كطا

 امئا اهتوزخمب ناهذالا دوجو

 كلذ هنم ثعابلا بضغلا وا هيف ةيلاغلا ةب

 الو بضغا ال اناو هلوقا فيك : لاق ّ مهضعبل ليقو

 (:5)برطا

 هعناودو يفطاعلا لاعفنالا نيب ةقالعلا ىلع عقو دق ةريخالا هترابع يف وهو
 لكاشامو دقحلاو ه ركلاو بحلا نم

 ةرعم ىلع دقانلاو دقنلاب ةناعتسالا (؟

 نيوكتلا رود يف وهو هقوذ ىلا نانثمطالاب بتاكلا را بيدالا ىصوي الو

 « عوضوملا يف مهئارآ ىلا عامتسالاو هوقب ةريخ ىلعداّعالاب هيصوي امناو

 : لوقي . مهدنع لعفلا دودر ىريل همظن مهيريو مه هجاتنا رهظي ناو

 كردص شاجو اهفيلأتو ةغالبلاو اهتعانصو ةباتكلا بحب تينم ناف
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 كدنعوه مظن كل أيهتو روث مالكلا فيلأت ىلا ثكاسفنكتغد وا دمع رعشب
 نا كفيلأتب بجعلاو كسفنب ةقثلا كنوعدت الف قستم كيدل مالكو لد.- ةعم

 ءابطخلاو ءارعشلاو ءاغلبلا ىلع هضرعا نكل

 هوبلطو هيداعتساو راصبالاب اوصخشو هل اونذاو هيلااوغصا ناف هريغ.اجوزمم
 كافن ىلا ءبسناو همسارعشلاو ةبطنخلاو ةلاسرلا كلت نع فشكاف جزتماو ثانم

 كفن لع هب لدتساف ةيهال .ع ةفر صنم عامسالا هنع تيأر ناو

 انهنع كرخأتو ةعانصلا نع

 « روجسم رونن يف لشافلا

 ةلاسرلا يف ظافلالاو يناعملا (؛

 فطاوع نم ناسنالا سفن يف لوجي ام ريبعتلا ةقيرط ىنعملاو لكشلا

 عاونالا نم عونك ةلاسرلا ىلا رظنب وهف !ذسسلو ةغالا قبرط نع راكفاو ءارآو
 اهلكيه يف رظنبو ساسالا اذه ىلع اهسردبو هرصع يف ةفورعملا ةيبدالا
 ةباتك دنع نذا ظافلا نم بولطملا وه اف , اهيئاعم يف رظنب اك اهظافلاو
 ؟ ةلاسرلا

 : لرقيإ
 اهجرخت نا لبق ةظفللا نزف باتك ءاشنا وا ةلاصر ةعنص تلواح ناف »

 عضوم كب رم اميرف تدنس اذاةرابعب ةملكلاو تمضرع اذا ف برصتلا نازممب

 : بسح اذا مالكلا جرخم نوكي

 ( تلعف ) نم ىلحا ( تاعفتسا ) و ( لعفا انا ) نم نسحا ( لعاف اثا )

 اسههرجو عيمج ىلع اهبلقو اهبناعم ىلع اهضرعاو اهنكاما يف ظافلالا رداو
 عضوملا تنجه كلذك تراص ىتف ان ةقاق اهاعجت الو اهعقوم عقت تح

 اذا يذلا بوثلا عيقرتك اهنكاما ريغ ين ظافلالا نا ملعاو هنيسمن تدرا يذلا

 « ("1) هنسح ريغت هعاقر هباشتي مل
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 .ةيبرعلا ظا فلالا بنجتي نا بتاكلا ىصويو ةماكلا ةحاصف يف رظني مث

 : لوفيو ةيشوحلاو ةعشبلاو
 ةفيخسلا ظافلالا نع عفتراو ةيشحولا «كردق ام بنجتو»

 ( (1) نيمالكلا نيب امالك بضتقاو
 نم هريثت امو ناسنالا سفن يف

 نم رثكا *ىراقلا سفن يف انسح امغلبم غابت

 اجولو لهسا ناك ءجراخم تاهس قرو بذعو
 ىنعملا ناك اذا ايسالو هاوفالا ىلع فيخاو ب

 يف سانلا زبامتي | مناو سانلا

 هب نوربعب ام ةدوجو سون

 يهوابب ةلصنمو اهيف ةروصم اهماف رودصلايف ةنماك تناك ناو يناعم او
 نم هترهظا ناف اهراجحا يف ةؤبخملا رانلاو اهفادصا يف ةموظنملا

 تعفتنا اهراجحاو اهنماكم نم رانلا تحدق ناو هنسح نببت هذادصاو هنانكا

 مالكلا ناك اكو .. اهنم نماكلا راثتسي امناو ةروتسم ةيوجحم تيقب الاو اهب

 ىنعملاب ضهني مل اذاو . ىنعملا هجو نسح ىلع لدأ ناك حضوا نايبلاو حصفأ

 هللا اقسنم ماظنلا الو ةحضا

 مهناودبيو « يناعملا رداصصم ىلا ريشي

 هلاف كلذك رمالا ناك اذاو يناعملا هذه ةيلزاب نهذلا يف يناعملا مايق نومهفي
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 رددقبام ناكلو «رتخألا جركقم لك ىوتسالالاو ءادبأ مهتم ليل

 نتميو ةغللا ىوقت اك عالطالاو

 ناك امل الاو ةيبدالا تاقرسلا تماق اذه

 ةلاسرلا بويع (

 انلا يه امو ؟نذا ةلاسرل'بويع يه ام

 .اهنم ءزج لك بيع ىلا ريشن يك ةفلتخملا ةلاسرلا ءازجا يف رظنن نا بجي

 هيف بنجتي نا بتاكلا ىلعو ءادنبال

 برغرملا ظاسفلالا نف » : لوقي ةمئالملا ريغ تارابعلاو ظافلالا نم اددع
 ىلع كولملاو ءارمالاو تاداسلا بتك يف اهن+ شحوتسملا ( رودصلا )و اهنع
 قرف ال هنا ملعن انك ناو ( ايلم كرمعو البوط هللا كاقبا ) : لثم يناعملا قافتا

 .قبا ) : موق نيبو ( كءاقب هللا لاطا ) : مهلوق نيب
 كاقباو هللا كمركا) :اواعج مهنا اك . انزو حجرا اذه اواعج

 ركسعلا باستك نا ىلع . ( كادف تاءج ) نم ءابدالاو ءافرظلا بتك يف
 اهولعجو مهتارواهم عيمج يثاهولب :-ا ىتح ةظفنلاهذهب اوعلوا دق مهماوعو

 دومحم لاق كلذلو رببكلاو ريغصلاو عيضولاو فع ,رشلا ةبطاخم يف مهاربجه

 : قارولا

 انلا نم (ار نم رس“ ) لح نم لك
 اكالسمالا بحاصصي نسمم س

 قيرطلا يف ال-ثام بلكلا ىأرول

 اكاد تالعجاي : بلكلل لاق
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 ىلا الا ( كاب عدماو هللا كانقبا ) : لشمي اوبتكب نا اوزيجم مل كلذكو
 « رئاج ريغف ناوخالا بتك يف اماو كيلا عمطقنملاو عاتلاو لهالاو ةمرحلا

 : تايزلا كلملا دبع نب د ىلا رهاط نب هللادبع بتك كلذلو

 بدا ىذ باتك ءافج نا
 (1*)(كلب عتما ) : هردص يف بتكي

 لئاسر نيبو هلل ةرصاعملا لئاسرلا تايادب نيب ةنراقم ربدملا نبا دقءيو
 لوقيو فاسلا

 كلدك نالف ىلا نالف نب نالف نم تاك امناف فاسلا ( رودص ) اماو »

 ىلاو نميلا لايقا ىلاو يمرضحلا نب ءالعلا ىلا «ص) هللا لوسر بتك ثرج
 بانكلا صلختسا ىتح كلذك هباحصا بنكو . رصبقو ىرسك

 اوبترو مالكلا فيطل اوطبنتساو ( رودصلا ) عئادب نم ( تاثدحلا ) هذه
 « (”3)ةبتر لكل

 مئالبام رايتخنا ربدملا نبا ىصوبو « اضيااهككح اهلف اهنم ( ةمتاخلا ) اما

 ع ةلاسرلا ماتتخال ماقملا

 هللاو ) : لثمب ىوكشلا ركذ عضوم يف كلوصف هب ( متع ) ا.ه نكياو »
 هللا لأسن : ىولبلا ركذ عضوم ينو ( ليكولا معنو هللا انبسح ١ و ( ناعتسملا

 : لثمب ةبيصملا ركذ عضوم يو ( ءوسلا فرص هللا لأسن ) و ( روذحنا عند

 اصلاخ هلل دمحلاو ) : لثمي معنلا ركذ عيضوم يفو ( نوعجار هبلا اناو هلل انا )

 اذا ابتاك نوكي امناف . اهدقفت باتكال يغبني عضاوم اهناف ( ابجاو ركشلاو

 لمجي الف ىنعملا يفاهقيط ىلع ةظفل لك قلعو هعضوميف ىنعم لك عضو
 « (99) هرخآآهلوا الو هلوا يف هباتك رخآ يف بتكي قا هل

 باليقع



 اهنال اهبنجتي ناو ءايشا ةدع رذمي نا بناكلا ىلعف ةلاسرلا ( طسو ) اما
 نيمضت بنجم ربذا للا هذه نف ةب

 | بتك يف رعشلا بالتجا ناف 9 : كلوا اهناخلا لئاسر يف ( رعشلا )

 « ("*)بتكلل ناجهتساو ثبع ءاسؤرلاو ةلجلاو

 يف لئاسرلا يف هقببطت مدعو هسب صاخلا نآرقلا بولسا بنجت ىصويو
 : لاق ةصاخلا تالاهلا كلت

 نم نآرسفقلا يآ يف بيلاسا م ىتا ام لئاسرلا يف زوجي ال هنا ملعاو »

 + ( صاخلاب ماعلا )و ( ماعلا ةبطاخم ) و ( فذحلا )و ( لاصيالا )
 كلذكو رعلا ناساب مهل ملعال ةغالا ىلعءالخد موق اهب بطاخياملا لئاسرلاو

 « ("9)سباتملا ىنعملاو كرتشملا ظفللا بنجتي نا بتاكلل يغبني

 : لاق مه زوجي امو ءارعشلا بيلاسا بتاكلا بنجتي نا كلذك ىصويو

 رارطضا عضوم رعشلا نال رعشلا ي وجي ام لئاسرلا يف زوجي الو »

 (رامضالا)و ( ريخأتلاو ميدقتلا ) و (مظنلا ءوس) و ( بارغالا ) هيف اورضتعاف
 عضوم يف ١ ( ريغصنلا ) لاعتسا مدعي ىصواو ((* ) راهظالا عضوم يف

 ( كابا ىنعا) و (كايا تملك ) ةرابع لامعتسا كلذك زوجي الو 4 (*')ميظعتلا

 هدح نع هجرت ةلاطا مالكلا ( ردص ) ةلاطا كلذك ربدملا نبا زوجي الو

 كولملا بتك روطس اوديزي نا اوهرك ةلمدلا يف مسهنا 9 : لاقو هل موسرملا

 راطسالا نال هيلا نم ةلمدلا نعالا ربع: ال ةزاشا هذهو نيرطس ىلع

 «(41) ةدودع ريغ

 : ةلاسرلا تايرورض ( 5

 ةديج ةلاسر اهناف بويعلا كلت نم تلخخ اذا ةلاسرلا نا ربدملا نا ىريو

 : اهتم هريفلاب الا متي ال اهلك ناالا « ةلماك
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 (ةيما ىنب) نا : ءانيعلا وبا لاق دقف (ص) يبنلا ىلع ةالصلانع لفغت الو

 باتكلا ةداع ترجف مهبنك نم كلذ اوحرطف مهباتك اورما اوناك نيذلا مه

 يلبنامب كلالك « بتاكلا ربدملا نبا ىصويو (*)« هونس ام ىلع اذه انموب ىلا

 رظلاو اهدعبو اهبرقو رابخالا قيقحت ىلع لدي هناف خبراتلا عدت الو ٠

 رهشلا فصن نم لقا يضاملا ناك ناف هنم ىقب امو رهشلا نم ىضم ام ىلا

 فصنلا نم لقا يقابلا ناك ناو ءاذك رهش نم ( تضم ) ةليل اذكل : تاق

 (41):( تيقب ) اضيا اذكل تلق

 : لئاسرلا بنكت نمل(

 ةفاكو تاقبطلا لك نم سانلا هأ ,ةي دقو ةفاك سانلل رعشلا بنكي

 نم نا ربدسملا نبا ىري ؟ بتكت نملو لئاسرلا هجوت نمل نكلو تايوتسملا

 : لاق تاقبط ينامث مه امنا مهلا بتكي

 لعجاو ههابتناو هطفتو هءافتراو هولعو هتهبا ردق ىلع الك بط'خو ٠

 اسهئود ةعبراو ةبواعلا ةقبطال اهئم ةعبراف : ايئامث ىلع مالكلا تاقبط

 . ةجرد اهنم ةّقبط لكلو

 : ةئلاثلا . باتكلاو ءارزولا : ةيناثلا ةقيطلاو . ةفالخلا : ايلعلا ةغبطلاف

 ةاضقلا : ةعبارلا ةقبطلا . مهشويج داوقو مهروغث ءارما

 مهباتكو مهئارزو : ةيناثلاو ؛ كولملاف : ىرخالا عبرالا تاقبطلا اماو
 معلا فرشل بتكلا يف مهربقوت بجي نيذلا ءاملعلا مه : ةثلاثلاو . مهعابتاو

 . هلها ةجرد ولعو

 مسهلاف بدالاو ملعلاو ةوالحلاو فرظلاو ةنالجلاو ردقلا لها : ةعبارلا

 ىلع ءاصقتسالا ىلا مهداقتناو مهزيب و مهناهذا ةدحب كنورطضي

 كيلع بجي بهذمو ناعم تاقبطلا هذهنم ةقبط لكلو مهتبتاكم يف كسفن



 كتغالب عاعش يرجتو مهقيرط ريغ
 اهباشمو هتبتاك نمب ل ام لزجلا ىنعملاب دتعت الف هكلس ريغ

 بونككملا ردق نع اهاتخم اظل حلم ناو ىتعملا كسابلان اف هتلسار نمل

 «(6*)ول بجي امم هل صقنو

 :اصخللاو يناعملا نا ربدملا نبا ىريو

 ح رسشيو ناسا لك ةبطاخم يف اهلك حلصت ال كلذك ظافلالا نا يك ةقبط

 : هلوقب كلذ

 رصقبالو هنع هب زواجتي الا بناكلل يغبنب نزوو ردق هيلا بوتكم لكلو»
 يف ماوعلا ةبطاخمب كولا بطاخ نيح صوحالا اوباع مهتيأر دق هءاود هب

 : هلوق

 مهضعبو لرقت ام لعفت كاراو

 لعفي الام لوقي ثيدحلا قلم

 امب اوحدمي نا هلواملا رادقا اواجا مهنكلو حدملا يف حيحص ىنعم اذهف

 بجاو وهف احدم ناك ناو دعولا زاجناو ثيدحلا قدص نال ماوعلا هب حدمي
 : لكى ع

 نال لفار مهحدم نسحي امناو ةبجاولا ضورفلابذوحدمي ال كواملاو

 يف قدصت كلناو تعدوتسا ام نوذغ ال كلنا : كواملا ضعبل لاق ول حداملا
 فانثب لصب مل هنكلو بجي امب ىنثا دق ناك كدهعب ىفتو كدعو
 (57) « كولملا يف هلثم نسحتسيال ام لاقو

 تالية



 ةيصخش صخت امناو ةلاسرلا بدا سمن ال ىرخخا روما ةلاسرلا يلو

 يذلا انعوضوم نع انب جرخي اذهو ةباتكلا يف اهمدختسي يتلا هتاوداو بتاكلا

 جهل اندرجت

 : ( ه "ال1 ) ةبينق نبال ءارعشلاو رعشلا ( 5

 رعشلابىادقلا ميدقلاراصنا فارتعإ ةكرح(ءارعشلاو رعشلا) روهظب تأدب

 هعبتا يذلا هجهنم هتمدقم يف ةبيتقنبا ممر دقو هباحصأ ريسليجستو ثدححلا

 : هجهنم طاقن مهاو . ادهاج هقيبطت لواحو هيلع راس يذلاو

 ربخا ١ : هنفاقثو هتئيبو رعاشلل ةيفاو ةمجرت ءاطعاب ءارعشلا ةسارد ( ١

 (49) « خلا .«. مهرادقاو مهئامزاو ءارعشلا نع هيف

 ةينف بابساو هيملع بابسال ءارعشلا ةسارد (؟

 نبروهشملل يدصق رثكا ناكو ٠ : هلوق يف رهظتف (ةيملعلا بابسالا) اما

 مهرامعشاب جاجتحالا عقي نيذلاو بدالا لها لج مهفرعي نيذلا ءارعشلا نم

 (08):(ص) هللا لوسر ثيدحو لجو زعهللا باتك ينو وحنلايفو ببرغلا يف
 ؛دحلا ةسردملا ءارعش لبجست يف ترهظ دقف ( ةينفلا بابسالا ) اما

 (45) « جاجتحالا اهيف عقبال

 يذلاف يواهلا رعاشلاو ( صصختملا رعاشلا) نيب هتسارد يف زييمتلا ("

 هنع ىور يذلا اما فلؤملا هل مجرت دقف هب فرعو رعشلا ىلا همه لكدجو
 يباتك يف ضرعا ملو» : لاق : هلمها دقن ارعاش نككي ملو تابسانملا يف رعشلا

 (؟*) « رعشلا ريغ هيلع بلغ ناك نمل اذه

 نم نكمتي رعاشلا اذه ماد ام ةينف بابسال ”ثدحملا رعاشلاب ماتهالا (؛

 رخخأتملا ثارتلا مارتحا يف ظحاجلا ةركف روطي مث : ءامدقلا ءارعشلل فوقولا

 : لوقيو
 كو



 وا داق نم ليبس هل راسةخم رعاش لك رعش نم هتركذ ايف كلسأ مو »

 هسمدقتل ةلالجلا نيعب مهنم مدقتملا ىلا ترظن الو هريغ ناسحتساب نسحتسا

 نيقبرفلا ىلع لدعلا نيعب ترظن لب هرخأتل راقتحالا ”نيعب مهنم رخأتملا ىلاو

 (41) « هقح هيلع ترفوو هظح الك تيطعاو

 اقتل فيخسلا رعشلا ديجتسي نم انئاباع نمتسيأر يناف ٠ : لوقي مث

 هنامز يف لبق هنا الا هدنع هل بيعالونيصرلا رعشلا لذربو هريختم يف هعضبو
 (؟5)« هلئاق ىأر هنا وا

 ينو هدهع يف اثيدح ناك ميدقلا نا لوقيو ميدقلامارتحا ةركف شقانب مث
 . ةلثمالا كلذلا برضيو انل ةبسنلاب ًاميدق حبصا مث همايأ

 : تاقبط عبرا يف هعضيو رعشلا ماسقا يف ةبيتق نبا لكتب مث ( *
 (9؟) « هانعم داجو هظفل نسح هنم برض ؛-أ

 امئاو ةلماك ةديصولا ىلا ال هيف دمعي امنا برضلا اذهىلع همالك يف وهو

 ىفتست هكح وا برضي الثم حبصا يذلا ديجللا رعشلا نم نيتيبلا وا تببلا ىلا

 ىلع ظفنلاو ظفنلا ردسق ىلع ىنعملا ناكو ةميلس ةحضاو ةلوبقم هظافلا تناكو
 : اهنم ةلثما كلذل يطعيو ىنعملا ردق

 اعزج ىلمجا سفنلا اهتيا

 يرذحت يللا نا

 : هلوقو

 ةمص دعب ىنب ار دق يرصب ىرا

 اماستو حصت نا ءاد كبسحو

 تالعس



 اذاف هظفل نسح هن برضو ب
 (9406 ىنعملا

 حصي يذلا رعشلا ىلا هيف رظني ناكو
 نوكي يتلا ظافلالا ةفيفخلا راعشالا يف دمي الف بدأتملاو ملعتملا هسرادتي نا

 : الثم كلذل ةدئاف ريبك ريوصتلا وا فصولا اهعوضوم

 ةجاح لك ىن» نم انيضق املو
 حسام وه نم ناكرالاب حّسمو

 انلاح رىراهملا بد>ىلعتدشو

 حئار وه يذلا ىداغلل رظني الو

 اننيب ثيداحالا فارطاب اندخا
 حطابالا ىلملا قانعاب تلاسو

 ناو عطاقمو علاطمو جراخم ”يبش نسحا : ىرت ا

 : هتدجو ىنعملا نم اهتحت ام ىلا ترظن

 سانلا ىضمو ءاضنالا انلبا ائيلاعو ناكرالا انملتساو ىنم مايا انعطق امو

 اذهو ! حطبألا يف ىطملا تراسو ثيدحلا يف انأدتبا حئارلا ىداغلا رظتنيال

 (4*) « ريثك رعشلا نم فئصلا

 : بابلا اذه تحت هعضيو بذعلا لزغلا رعش نم ةلثما كللذل برضيو

 اورداغ كلب اودغ نيذلل نا
 انيعم لازياسم كنيعب الشو
 تاموراص



 ىل نلقو نمتاربع نم نضيغ
 !! انيقلو ىوهلا نم تيقل اذام

 (15) « هنع هظافلا ترصقو هانعم داج هنم برض ج

 اهزوعي اهانبم يف ةئيدر اهانعم يف ةديج نوكت يتلا راعشالا يهو

 : اذه نم لعجيو لاعفنالاو رثأتلاو ريوصتلاو مسرلا يف لاككلاو حوضولا

 هسفنك ميراكلا ءرملا بتاع ام
 6 اصلا سيلجلا هحلصي ءرملاو

 : قدزرفلا لوقكو

 هنأك بابشلل يف ضهني بيشلاو

 "راهن هيبناسجب حبصي ليل

 انعم رخخأت هنم برض هد 2 159) « هظفل رخأت

 يرطب جلاعي يذلا يداعلا ىنعملا هب ديريو ريثك اهيف سيل ةيدايتعا ةيلآ ع
 : ئشعالا لوق كلذ نم لعجيو فيلأت درهجم الو عادبا نسح الو لايخ

 ريسحاقاك اهوفو لطهلا مئاد ماذغ

 اب حارب بيسش_ اك رلحتتلا لسع نم در

 نم بلاسغلا يف نوجنب ال مهنال ءايلعلا رامشا برضلا اذه نم لعجيو
 ضيف ال موقع ضيفل مظن اهنأكو مهراعشا دربتف مهيلع مهتعانص ريثأت

 : مهفطاوعو مهحئارق
 لثم ةهركتسملا ءامسالاو ةبيرغلا ظافلالا فنصلا اذه رعش يف عسقي دقو

 تكا



 < هبيسب ةيوار برسغو هرعش ريرج هب دسفا يذلا « عزوب
 : ىشعالا لوق ةجوجمملا ةبيرغلا تاقاقتشالا نمو

 ينعبتي تونا.هلا ىلا تردغدقو

 وش“ ”ليشناش“ ”لوُدشت لتشم_ واش

 در هنزو نوكي يذلا رعشلا بابلا اذه تحت ل

 : اضيا اييرغ

 ءادتبالا (1

 دقو هيعاوذو ةديصقتلا يف لزغلاب ءادتبالا
 دوجول ةيودبلا ةابحلا ة ذ ذاب ( ةديصقلا ل لوا ) يف ( لزغلا ) للع
 ءامال اعبتو ةئسلا لوصف ىلع 5 ىلا نام نم لقنتلاو ةرجهلا لماوع

 تتشتو ةيعامتجالا ةايحلا ق ةقرفلا لمارعف , امهدوجوو ءالكلاو
 ىلا دريف قوشلا هدككيو نزهلاو ىسألا رعاشلا بلق يف ثعبت اهلك ءارعشلا

 .بلغا ناسنالا قوش ناو *ىش لك لبقو دري ام لوا يفطاعلا رتوتلا دنع هنهذ
 اهتقالع ةعيبطو اهدوجو مكي هتيسفن ىلا برقا اهنوكل ةأرملا ىلا نوكي ام

 ٠لاجرلاب

 : ةبيتق نبا كلذ ركذبو

 اهيفأدتبا امنا ةديصقلا دصقم نا ركذي بدالا لها ضعب تعمسو »

 قيفرلا فقوتساو عيرسلا بطاخو اكشو كبف راثآلاو نمدلاو رايدلا ركذب
 لولا ين دمعلا ةلزان ناك ذا « اهنع نينعاظلا اهلها ركذل اببس كلذ لعجيل

 كلذ لصو مث . ءام ىلا ءام نم مهاقتنال ردملا ةازاث هيلعام فال ىلع نعظلاو

 يئهللا لعج دق امل بواقلاب طئال سوفنلا نم بيرق بيبشتلا نال . بيسنلاب

 يف يسحللا تارت اياقي وه اسست ةيطاجلا ةديصقلا لوا يف دري يذلا يلرنلا رمشلا نا ودبي *
 مث ٠ ةديصقلا ةيبادب لبق ةيلاا تالعا ناك يح . نيماملا دنع خيراتلا لبق ام معالم
 ب لزق ىلا ةميدقل ةياديلا تلوحنق ةرفطو روهدن ثدحا
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 (48)  ءاسنلا فلاو لزغلا ةبم نم دابعلا بيكر ثا

 ينرعشلا مهديلقت يف برعلا ليبس اوعبتي نا ءارعشلا ةببنق نبا بلاطيو
 نم ركذي ناو ء طف ةرئادلا موسرلا ىلع فوقولا اذه بلطتيو ؛ اذه

 يراوجلا هايملا فصي الاو لغبلا وا راهملا ركذي الو قونلاو لابجلا : لحاورلا
 ءارحصلا راهزأ الا ركذي الاو ةدكارلا براشملاو ناردغلا فصي امئاو

 : ةيلباقلا بسح ءارعشلا ميسقت -
 + فاكتم رعاشو عوبطم رعاش : نارعاش ةبيتق نبا دنع ءارعشلا
 (فلكتملا) اما قفتا امنيكو ةقياسلا ىلع مظنييذلا رعاشلا وه (عوبطملاف )

 ئاقثلاب هرعش موق يذلا وه » : لاقف هفرعو راتخيو ىقتني يذلا رهف

 ةئيطحلاو ريهزك رظنلا دعب رظنلا هيف داعاو شبتفتلا لوطب
 « نيعوبطملا بهذم هيف اوبهذي ملو هوحقن مهنال و ؛رعشلا ديبع» يعمصالا

 ردص يفكاراو يفاوقلا ىلع ردنقاو رعشلاب حمس نم ٠ : ( عوبطملا )اما

 (1١١0 ةزبرغلا يشوو عبطلا ثور هرعشل ع تنيبتو هتيفاقتحتاف يفو هزجع هنيب
 : اهيعاودو رعاشلا ةفطاع 8

 : اهنم ركذبو ةبوقلا ةيفطاعلا عفاود !ادوجو مظنلا يعاود نم نأ ىربو

 لاملابحف . بضغلا - 8 برطلا 4 بارشلا 78 قوشلا ؟ عمطلا - ١
 عفدتنا نككمي عفاود اهلك هبشا امو بارشلاب وهللاو بضغلا حرفلاو بحلا
 انايحا هتداجاو مظنلا ىلا رعاشلا

 اهصخل كلذ نم ةعبانلا رعشلا ةوقو لاملا ىلع لوصحلا يف رعاشلا ةبغر ناو
 : لاقف هئاثرو هحدم نيب قرافلا رهظ رعاش

 نوب أ .افولا ىلع لمعت مويلا نحنو « ءاجرلا ىلع لمعن ذئموي انك »

 : ةينفلا ةيلباقلا ثعب يف اضيا فورعم اهاجو ةعيبطلا رثاو (' " ١١ « ديعب

 الك



 ناكلاو يلاعلا فرشلاو يراجلا 'ءاملا لثمب رعشلا دراش عدتسي مل هلا

 )1١( « لاخلا رضخلا

 موس وا م غلاب اهللعو ناسنالا دنع يفطاعلا فافجلا تاظحل ىلا راشاو

 ؛ ءاذغلا

 ىلع رذعتي هضير اهيف بعصتسيو هبيرق اهبف دعبي تارات رعشللو :  لاق
 نم نوكي نا الا ببس كلل ذل فرعي الو بيطخلا غيلبلا ىلعو بيدالا بتاكلا

 اة مغ رطاخ وا ءاذغ ءوس نم ةزيرغلا ىلع ضرتعي ضراع

 اهنمو ةلزعلاو دوك رلاو ءودملا تارتف فياأتلل تاقوالا نسحا نا ىريو
 ةلزع وا رفسلا وا لازتعالا مايا اسهنمو ءادغلا لبق راهنلا ردص وا لبللا لوا

 . ضرملا وا نجسلا

 : رعشلل "ىراقلا ةفاقث (

 2 واةبوغل ةفاقث رعشلل علاطملا "ىراقلا جاتحيو

 اذهو تاء_اكلا يف فحصو طلخ اقيمع اهف موقلا ةغل مهفي مل اذا رهف

 . ةبرجتلا داسفاو مهفلا ةءاسا ىلا يدؤي

 ىنعملا فصن مهفي مل هتثيبو صنلاو رعاشلل ةينيراتلافورظلا مهفي مل اذاو

 هيدؤي نا ديري امع ريثكلا فرعي ال اهتايمسمو اهنكاماو

 وا رعاشلا بح قمع ىلا يعم اسا لعلو تايمسملا ه

 . دجولا اذه فعض وا هدجو ةدش

 م صوصنال *ىراقلا رايتخال ةدع فورظ يعدتست دقو

 يف ةباصالا ١(



 < ىورلا ةفخ (؟١

 هرعش نال وا هريغ لقي مل هلئاق نال ظفحيو راتخي دقو (؟

 ٠ هانعم يف بيرغ هنال ظاحيو راتخي دقو (4

 + هلئاق لبنل اضيا ظفحيو رانخي دقو (ه

 © هبحاصبو هسفنب فيرش » وه ام رعشلا نم

 نبا كلذ كردا دقو هعبطو هجازملاعبت هليمو هص صخت يف
 حيدملاءيلع لهسي نم مهنم « نوفاتخم عبطلا يف اضيا ءارعشلاو 9 ؛

 )١٠١1( « لزغلا هيلع رذعتيو ينارملا هل رسيتي نم مهنمو ءاجملا هيلع رسعيو
 ذل الثم هبيتق نبا برضيو
 لمرل مهفصواو اهيبشت مهدوجاو ًبيبشت سانلا ندحا ةمرلا وذ اذهف »

 عبطلا هلادخ ءاجحلاو حبدملا ىلا راص اذاف ةيحو دارقو ءاسمو ةالفو ةرجاهو
 (١١٠)«سورع طقنو نالزغ راعبا : هرعش يف اولاقف لوحفلا هرخأ كاذو

 ةرفونملا ةيلباقلا عونب امل ةقالع ال ةيصخشلا ةريسلا نا ةبيتق نبا لوقيو
 دجنو « لزغلا ديجي ال هنكلو قدزرفلاك رعادلا للدتملا رعاشلا دج دقف .

 ىلع الا اذهل ليلعت الو سككعلا ثدحي دقر لرزنغلا نسحم هند او ففعتملا رعاشلا
 هفورظا ليلحتلاو ةدخ ىلع بيدا لكلو رعاش لكا ةيدرفلا تالاحلا ساسأ
 بو ةيصخشلا

 ١١ رعشلا بويع( :

 نم ءزسج يهو )١١7( ةينفلا رعشلا بويع هستمدقم يف هيبتق نبا ركذو
 | بويعب ًدبيو يناثلاو لوالا نرقلا يف تعضو يتاا ةيضورعلا تاساردلا

 ةيفاق نوكت نا كلذو يئاوقلا يف بارعالا فالتخا وهو : ءاوقالاك
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 صضقن ءافكالا ليقو (ءافكالا ) اشيأ ىمس

 -: دانسلا ركذيو تيبلا ردص يف ةليعفت

 : ءاطيالا ركذيو (انيف ) و ( انيلع )

 فلتخيف ( ةنكاس ) ةديقم يف

 لبق ام مضو حتفو رسك
 فاقو انوث تيبلا ردص هب

 برعلا يف ةليلفلا ةفالا لامعتساو هيوب

 حضوي مث )1١١( ؛ يتجح ديرب جتجح
 : لوقيف : ةيضورعلاو ةيوخللا بويعلل ةساردل

 دقعتلا نم اهدعباو ظافلالا لهساو ى
 بطخ اذا بيطخلا راتخا كلذكو

 عمطي يذلا داري « عمطلا

 1١816(. لوانتملا دي نم مجنلا

 ااا



 يناشا بابلا
 ثلاثلا نرقلا يف ةيدقنلا راثالا

 يناثلا لصفلا

 ةيغاللا راثالا

 (ه 588 تا دربملل لماكاا باتكو ةغالبلا باتك ( ١

 روعشلانا ؛ دقنلا عوضوم صخب ايف لماكلاباتك بيلقت هيلع لدي يذلا

 دق ةئيبلا لدبتو نامز لا ريغتل اعبت هحيضوتو يندالا ص لا ريسفت ىلا ةجاحلاب

 يفاعم ىلا لوصولا نوتترطي ال نوبدأتملا حبصاو تعقو لالخ نم ءاممدقلا

 مالسالاردصو ةياهاجلا نم هلالخ تردحناو مهراعشادب تاصو يذلا لكشلا

  دريملا رصع ىتح
 ىلا رظني نا لواح يذلا رايت'اب رثأت دربملا نا اضيا ظحالملا نم هنا الا

 وا( ميدقلا ) ىلع ( ثيدحلا ) راصنا مه هراحصاو ( لكشلا ) نود ( يفاعملا )

 نم لقني هارن كلدلو ( نمزلا ) ال ( ةروصلا ) ساسا ىلع ةلضافملا باحصا

 ىلع كلو وحنال دهاوش وأ ةغلل صوصن اهنا ىلع ال اريثك ائيش نيثدحملا راعشا
 لاصتالا نم هيتأتملا ةذللا ىلع لوصحللو ةينفلا هعتمللو ينفلا لاجلل روص اهنا

 ذأ هنا انملع اذا اذه ةبالخلا روصلاو ةليمجلا يناعملا تاذ ةديجلا صوصنلاب
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 ةجحب نكي مل ناو ؛ رفعج نب لضفلا ريصبلا يلع وبا لاق : ٠
 )1١5( « هب جاجتحالل ال هتدوجل اذه هرعش انإ 01

 لبق اهانيأر اظافلا اهتاحالطصاو
 (119) ميركلا نآرقلا يف ؛زاجملا و رك.

 (4١1)اهيلا مسقنت يب

 يف درب ام مهاو ()"١١( هيبشت ) اهبف ين
 تحت دربملا باتك نع لوالا ءزجلا



 دعب ةرخأتملا ةغالبلا بتكت يف علو
 مهنملا ( راصتخالا ) برعلا مالك نم : ساعلا وبا لاق » : لاق

 بابلالا وذ دنع ىتغيف *يشلا ىلا ( ءاميالا ) عقي دقو مخفملا (بانطالاو )

 عقصملا بيطخلاو قلغملا رعاشلا رطضي دقو . هلاد ةحضل لبق اكهفشك نع

 ناف هركتسملا ظفللاو قلغتسملا ىنعملا مهدس>ا مالك يف عقيف غيلبلا بتاكلاو

 نا لئاق ء'شنار هنيش نم اترتسو هراوع ىلع انطغ مالكلا اتبنج هيلع تفطعنا

 كلذ ناك رهشا هل هترواجمو رهظا نسحلا مالكلا يف حيبقلا مالكلا لب : لوقي

 ظافلالل جذاملا ركذي مث ؛ بيرقلل دبعبلاو نست يبشلا رفتغي نكلو هل

 ( ةناعتسالاب ) هيمسي ام ركذي مث ةقلغتملا راعشالاو ةنيبلا ةحضاولا راعشالاو

 : اهفرعيو

 عمتسملاب ةجاح ال ام مالكلايف لعشدي نا وهف ةناعتسالا نم هانركذ امو

 يف ناك نا هددعب ام هب ركدذتبل وأ رعش يف ناك نأ ًانزو وأ ًامظن هل حصيل هيلا

 ؟ عمست تسلا ؛ مهوق ةماعلا مالك نم ريثك يف هعمست ام وحنك روتتم مالك
 سمو هعبصا لستفب يعلا لغاشت اميرو . اذ امو ؟تنانا ؟ تمهفا

 )؛ هندب نم كلذ ريغو هتيحل

 صوصنلا موس ةي نا اهبف لواحي ( ةغالبلا ) يف ( ةلاسر ) دربمل كرتيو

 نآرقلا ) ف ( لوسرلا ثيدح ) و ( يبرعلا رثثلا ) نعي زياميو ةيرثثلاو ةيرعشلا
 . ( ميركلا

 هلأسيوقثاولا نب دمحا ةفيلخلا نم دربملا ىلا دري لاؤس نع ةرابع ةلاسرلاو
 : يلب امع هيف

 مالكلاو ؟ بطخلا ةغالب ما رعشلا ةغالبا: نيتغالبلا يا ملعا نا تببحا و

 « ؟ غالبا هللا كزعا  كدنع اهتياو ؟ عجسلاو روثنملا
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 : ةفالبلا فيرعت أ

 : ةغالبلا فيرعتب هباوج درملا أدبي
 ىتح مظنلا نسحو مالكا رايتخاو ىنعملاب لوقلا ةطاحا ةغالبلا قح.نا »

 فدميو ديعبلا اهب برقي ناو اهلكش ةدضاعمو اهتخا ةبراقم ةملكلا نوكت
 )١١4( , لوضفلا اهنم

 : رثثلاو رعشلا نيب ةلضافملا ب

 ةدوجلا رف رثثلاو رغشلا نم لك ىوتسا دقف ىوتسملا اذهبمالكلا ناك اذاف

 عم ىوتسا اذا ( رعشلا ةليضن ) نا رمتعملا نب رشب ىأراك ربملا نكاو

 روثنملا مالكلا يف اذه ىوتسا ناف » : لاق ىقبسرملا ةهج نم ديزت رثنلا
 بحاصف هبحاص نيمسقلا دحا لضفي ملف (ارعش) ىمسملا فوصرملا مالكلاو
 66 دمحا ( فرصرملا مالكلا )

 ( ةيفاقو ائزو ) دازو هبحاص هب ىنا ام لثمب ىتا هنال ٠ :ثللذ يف ببسلاو
 كلذل رعاشلا رطضيف ٠ ةليحلا ىلا رطضت ةي رورضلا ىلع لمحي نزولاو
 موقي ال ام رعشلاو رثنلا نيب هب لضافي اسمو رئانلا نم رثكا هركف لامعا ىلا

 يف لوجي امع ريبعتلا ةوق ساسا ىلع موسقي امناو نزولا وا ىقيسوملا رثا ىلع
 : لاق 'و هتسراممو هنارمو بيدالا ةياباق ىلا دوعي ءيش اذهو رطاخلا

 عجري نكلو « اهنممالكلا عام ١ دنع دجوت امم تسبل ةدحاو [هنيب

 ةاناعم لقاو احمست رثكاو ارادنقا مالكلا ىلع دشا اهبأ رظنيف اهموق دنع اهيلا

 « . مدقملا هنا ملعيف ةرساعم أطباو

 بناكو بناكو بيطخخو بيطخ نيب ىرخا ةنراقملل سسأ عضوت دقو
 امو . هتيصخشو هفرشو هنؤرمو ؛هتعاجشو « هتيصخش اهنم ؛ رعاشو رعاشو

 : لاق دسجلاو ةقلخلا يف لاكو بويع نم هيف

 تكاللد



 نزو يف مالكب نيسحلا نب يلع نبا
 « 0١١ ؟)ريفصلا كلذ نم عمسلا

 : رعشلا يف ةلضافملا -ه
 ةوق يف ثلا يف ةلضافملا عقت دقو

 . ظافلالاب اداصتقا اهرثكاو ةرابع رصقا يف ةروصلا

 « 0١7 ١)باطخلا هب لوطو نيتيب يف هب ىتا » : رعاش نع اولاقف
 ؛ رصخاو عمجا اذه و : دحاو ُق اب ءاج رخآ نع اولاقو

 رسسفي نا نكمي لهو « هتيقطنمو ه لا يف ةاضافملا عقتو

 ؟ (١؟ 1)ال ما مذلا ىلع لمحبي امب ىنعملا

 ,.دلا برش دنع ءامرك مهناب اموق حدم رعاش يف مهوقك

 ل ءالؤه بهي امنا : ليقف »

 كلهتشم ينناف تبرش اذاف

 رفاو يضرعو يلام
 : نع رصقا اف ترم اذاو

 تملع املكو

 غلببال هناو قاب هدوج نا ٠ :اذه نع اولاقو
 :ص) لوسرلا مالكب رعشلاو رثنلا ةسياقم د

 ةمئاقو ةاصفنمةّقبط لوسرلامالك ادع ةفاك ينرعلا رثتلاو رعشلا ربتعي وهف

 اللا



 :[ بابو ىرخا ةقبط لوسرلا ءالكو اهتاذب
 .|  اذهو ضخم ينرع مالك اذهف ٠ :لاق

 لوق لك ىلعو انئاب قطنم لك نم هتيأر (ص) لوسرلا لوق ءاج اذاف ءارظنلاو

 . 2 (19)ارهاق ظفل لكلو ايلاع

 ههلبي نأ نع لجيل مالكلا اذه ناد : «ص) هللا لوسر مالك نع لوقيو

 « لوق ههنكب طيحي وا فصو

 : ميركلا نآرقلاب رعشلاو رثنلا ةسياقم  ه

 ىلع ميركلل نآرقلا ل فف كلل اكف رعشلاو رثنلا ىلع ثيدحلا لضف ذا وهو

 نم لك ليضفت يف دربملا سايقمنا ودبيويوبنلاثيدحلاو رعشلاو ينرعلا رثنلا
 ءاجام ىلا ةفاضالاب اذه ضحم ( ينيد ببس ) ىلع مرقي امنا نآرقلاو ثيدحلا

 دمتعا ناو « ةيبرعلا ةينهذلا ىلع ةديدج يناعم نم ميركلا نآرقلاو ثيدحلا هب

 لك يف هنع ريبعتلاو ىندملا يف ةهباشتم صوصن ىلع ةنباقملاو ةنرافملا يف درملا
 : نآرقلا نع لوقي نآرقلاو ثيدحلاو رثنلاو رعشلا نم

 يذلا لوقلاو دحوا وه يذلا ءيشلا ىلا ترظن رمأ ءاج اذاف
 عضو املاو ناهربلاو يعادلاو نايبلاو ةجحلا هلعج هللا نا ىرت الا ؛تبنم وه
 « (1؟)يماعتملاو ىمحالل ال ءىميضتسملا ريصبلل جارسلا

 "٠01 !)هل ةضراعم الو هيلع ضارتعا الام  :نآرقلا مالك نم درو دقف

 (ه 75١ ت) بلعثل رعشلا دعاوق (؟

 3 ن ةيملع ةسارد يرعشلا صنلا سردي نا لواح نم لوا
 . بلعث ىيحي نب دمحا سابعلا وبا وه امنا هل ةرصاعملا ةيغالبلا فراعملاب

 ضارغا فينصت نيبو ةيغالبلل ةيحانلان م بيلاسالا ةساردنيب طلخي رهف
 ةليرح



 تاحالطصا عمجيو ؛ دقتنلا يف ةيقوذلا ةيعابطنالا تاظحالملا نيبو رعشالا

 هريسصع تايمسم ريعتسي وا تايمسملا اه عسضيو ةعضاوتملا :فراعملا هذه

 مىراقلانم اهبيرقتو اهحرش ضرغل ؛رعشلا دعاوق» هبانك يف اهلك اهعمجيو

 , ملعتملاو
 ,رعشلا بيلاسالا

 لعفو مسا ىلا ةسلمجلا مهب
 : ليام فرحو

 (179) « رابختساو ربخو يهلو رما : عبرا رعشلا دعاوق »

 3 : دعاوقلا هذه لصفي مث

 : ةئيطحلا لوقف ( رمالا ) اماف»

 مكيال ابا ال مهيلع اوتتقا
 اودس يذلا ناكملا اودس وا موتالا نم

 انبال اوئسحا اونب نا موق كلنلوا
 اودش اودقع ناو اوفوا اودهاع ناو

 ةيليخالا ىليل لوقك ( ىهنلاو )

 ٍفترطم لآ رهدلا ”نّببرقنال
 اسمولظم الو ًادبأ ًاملظ ال

 مهتويب طسو ليخلا طابر موق
 ًاموجت نلخي“ قار ةلئاو

 : يماطقلا لوقك ( ربخلاو )



 هملعي سيل ثيدحب اننلتقي
 ىداب هنونكم الو فتي نم

 هب نييصي“ لوق نم ذهني نهف
 ىداصلا ةَلقلاىذ نمءاملا عقاوم

 : ميطخلا نب سبق لوقك : ( رابختسالا )و

 بورس ريغ ت نكو ؟ تهب أ ىنأ

 بيرق ريغ مالسحالا ”برقتو
 دسقف ىلظفي يعلمت ام

 بوسحم د“ر صم ريغ مودلا يف

 .هتسارد لالخ نمو ؛ ثيدحلا ءادتبا ةيفيكو بيلاسالا ىلا رظني انه وهف

 « اربخم هوا « ايهان هوا « ًارمآو الا ناسنالا ”ىدتبي نا نككمي ال هنا كردا

 < تايادبلا هذه سماخ الو ؛ اهفتسم و وا

 : ةيرعشلا ضارغالا ب

 : ةيلادلا هضارغا ىلا هفنصيو هعوضوم ثيح نم رعشلا ىلا رظني مث

 ( ثارم ) و ( ءاجه ) و ( حدم) ىلا لوصالا هذه عرفتت مث » : لوقي

 (6)193 ( ربخ صاصنقا )و ( هيبشت )و ( بيبشت )و ( راذتعا) و
 : ةيغالبلا تاحلطصملا  ج

 ةيغالبلا تايسقتاا نيبو ضارغالا ب طسلخ دق ىرت كانه وهف

 ديرب يذلا ( ربخلا صاصتفأل) لثسدو تايسقتلا هذه نم لكل لثما برضيو
 : يلي امب ( ةثداحلل ةياورلاو رعشلا يف ةصقلا ) هي

 ا



 مهرايد لحم ىنع حايرلا ترج
 (07")داعيم ىلع اوناك امنأكف

 (ريصقتلاو يدعنلا نع جراخلا هيبشتلا)هيمسيو دوجلا هيبشتلةيمست عضيو
 : هل لثميو

 اسبايو ابطر ريطلا بولق نأك
 يملابلا فشحلاو بائئعلل اهركو ىدلا

 0 نيئيه هيبشت يف دسجو *يش نسحا اذه نا ةاورلا معزو ٠ : هيلع قاعيو

 (175) ؛ قلخلا فصو ةبامن» : هيمسيو ديلا ( فصولا )ركذي مث
 : هلوقك ةلثمالا هل ركذيو

 مرك نم سمشلا قوف دعقي ناك وأ

 اودعق مهدجم وا مهباسحاب موق

 : هلوقو

 مهديس تيقال لقت مهنم قلت نم
 ىراسلل اهب ىرسي يتلا موجنلا لثم

 لفميو ةبينفلا ةروصلا مسر يف ('؟*)( قارغالا يف طارفالا ) ركذي مث
 سيقلا ”ىرما لوقب اهل

 اهتانكو يف ريطلاو ىدتغأ دقو

 لكيه دباوالا ديق درجنمب
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 ىل_ع ضيرعتلاب ةلالدسلا وهو : ىنعملا ةفاطل ) : هيمسي ا لثميؤ

 : سيقلا *ىرما لوقب هل لثميو (؟ )١ حيرصتلا

 هرثاىلع يكباالمث 2 هقرافا دق ليلخو

 : ةعيبر نب لهاهم لوق ينو
 دحا ىلع يئكبن الو انيلع ىكبي“

 لبالا نم ادابكا ظلغا نحنل

 ىنعم وا هريغ مسا *ينشلل راعتسي نا وهو» : ( ةراعتسالا ) :٠ فرعي مث

 (189) « هاوس
 : لمجلا فصو راعتساف ليللا ةفص يف سيقلا "ىرما لوقك

 هبلصي ىطمت امل هل تلقف

 لكلكي ءاثو ازاجعا فدراو

 نيبو تحبلا يغالبلا ضارعتسالا نيب هيف طلخي « طلتخم ضارعتسا يو
 : ركذيف ةديصقلا بولسال ماعلا يدقنلا ضارعتسالا

 ناعظالا لمحتو لبالا فصوو للطلا ءاكب نع : ( جورخلا نسح )و

 نم لب ء(اذك ركذا )و ( اذ نع دع )و ( اذ ع د ) ريغب ناريجلا قارفو

 0 00 ا هادعتي ال زجع ىلا ردص

 لا لاق

 مسالا ىعجتناو ىلا يتكشن ال

 لاعفلا لهاو ىدنلا لها دو

 تالا



 ؛ ءاجحلا ىلا لزغلا نم ج رخ دقو ناسح لاقو

 ينتثدح يذل ةبذاك تنك نأ

 ماشه نب ثراحلا ىجنم توجنف
 مهنود لتاقي نأ ”ةبحالا كرت

 مالو ةرمط سأرب اسجتو

 (1؟؛!هدوجو مدعيام عم 'ىشلا ركذ وهو : (دادضالا ةرواجم) يف ملكتيو
 « ىبحيالو اهيف تومي ال 9 : ىلاعت هلوقب هل لثميو
 رعاشلا لوقو

 هموق ىلع اريصق لظف
 اليوط اموي سانلا ىلع لظو

 (١؟0)« نيفلتخم نيينعمب ةظفالا ربركت وهو : ( قباطملا ) ١ فرعيو

 « ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو ٠ : ىلاعت هلوقب هل لثميو
 : صوحالا لوقو

 اهيلع رطم اي هللا مالس

 مالسلا رطم اي كيلع سيلو
 « لجر مسا : رطمو ثيغلا نم : رطع
 الو يودسبلا قلغتسملا برغملاب نكي مل اف 9: ( ظمالا ةلازج ١) فرعيو

 ريغ ىلع بصعلساو ىأنو هظفل لهسو هرسا دتشا ام نكلو يلاعلا فاسفسلا
 (150)و هاكما مهوتو همارم نيعوبطملا
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 : ةيضورعلا تاحلطصملا د

 هذه دلعي نا لواجيو ةيفاقلاو ضورعلا تاحلطصملا هبانك يف ضرعي مث

 قاستا): نع مالكلاب أدبي وهف : اهل لثميو اهحرشيواهحضويو تاححاطصملا

 رعشلا يف ؛ ( مظنلا

 ءافكالاو ءاوقالاو داتسلا نم لسو « هضيرق باط ام ه : هئاب هفرعبو

 نمهتزاجا ءايلعلا لهس دق امو رعشلا بويع نم كلذ ريغو ءاطبالاو ةزاجالاو

 ءامدقلا هلعف دق كلذ ناكذاو ةريثك رخآ ب ورضو روصٌللادمو دودمملا رصق

 ارا كلا لوحف نع هب ءاجو

 : ركذيو ةيفاقلا بويع ديدعتب أدبي مث
 : يسبعلا ريهز نب ءاقرو لوق رح «ةمضلا ىلع ةحتفلا لوخد : ( دانسلا )»

 دلاخ لكلك تحت اريهز تيأر

 (”ررداها) لوجعلاك ىعسا تابقاف

 ادلادخ برضا موي ىنيمي تلشف

 ( ”رهكاظملا ) ديدحلا ىنم هعتميو

 « حتفو رسكف ف
 (054) (ءارقالا )و ركذي مث
 : رعاشلا لوقب هل لثميو

 ارشباف تلأس دق ىنا لياخ

 ( رثحتلاو) جرحتلا مايا ةكمب
 ىهتشي رخآ ناسنالا لّبق اذا

 (”رثجا) هل ناكو مثأي مل هايانث
 -ااوس



 هتاتسح يف هللا داز داز قاف

 (ارزولا)اهب هنعهللاوحمي ل يقاثم
 : بصنو عفرو رسكل »
 يه ميملا ىلع نونللو ءاظلا ىلع لاذلا لوخد : ( ءافكإلا ٠) ركذيو

 0 (1؟5) ناسللا ىلع ههباشتملا فرحالا

 : يلي امب اهل لثميو

 ( ذاعم) ىتنباو دنه راد اي

 ( ظايقا) دم ”دهعلاو اهنأك

 : رخآلا لوقيو

 (”نئيه ) ءيش”ربلا نا ”ىتب“
 ('مثيتعطلاو) ”بتيطلا 'قطنملا

 نيشلاو نيسلاو نيغلاو نيعلاك تاوخالا عاّجا : ( ةزاجالا ١) ركذيو
 ع 13 ) ءانللو ءاتلاو

 ('نشئرف') نط ىلع” موسن
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 : رخآلا لوقو

 مماصتف هتعمس متش بر

 ('تيفثكف) هنكرت نع وت

 زرلا نم ”ليلقلا بيطلا عفني
 ('ثييحلا) ”ريثكلا عفتي الو ق

 ٠ (1؟!)دحاو ىتعمب ةيفاقلا ريركت : ( ءاطبالا ١) فرعيو

 : متاح لوقب اهل لثميو
 ةرفقب ىادص حبصي نا ”ىوامأ

 ('رمخ) الو ىدل ءامال ضرالا نم

 : اهيفو

 ابيط لكؤيو يناعلا اهب كفي
 اهب"ر عت ناامو

 ١ دحاو يثعمب رمخخلا رركت «

 : ةيدقتلا تاحلطصملا  ه

 وا حضاو لكشب يناعملا ىضرعو ةيريبعنلا رعاشلا ةيلباق نم ةدمتسم يهو
 نظاو يدرفلا قوذ تعبانه ميسقتلاو ليمج واديج وا عراب
 نعلوؤسم هنا كلش الو « هسفن بلعث عضو نم مسقلا اذه يف شاقاقتشالا نا
 نم لدعملا )9 : تاحلطصملا هذه نم : اهلك اهعضي مل نا اهضعب عضو
 هيلع فقو اهبأب مستو هاتيشاح تافاكتو هارطش لدتعا ام : ( رعشلا تايبأ
 001477 ءاتعم

 ا



 : سبقلا *ىرما لوقب هل لثميو

 هب تبلط ام حجنا هللا
 .لثخرلا ةبيقح ريخ 'ريلاو 5 36

 : ةغبانلا لوقو

 ”ةحار ”بقعي تاف امع”سألا

 احابذ' هوعت ةمعطم برلو

 تيبلا ردص نم مجم ام وهو رغا اهدحاو (رغلا تايبالا ) 9 : اهنمو
 ١ 1؟)ههلالد حوضوب هلوأ ىتذال هرمخآ حرط ول ناكوهزججع نود هانعم مامنج

 : ىنعملا حوصضو ىلع قاعيو
 ىلع مالكلا فمخاف ماهفتسالا] مكملا ةيغبو « ماهفالا لكتملا ليبس نا

 ناباو هلئاق دارم هئادتبا نبع مهف ام المح عماسلا ىلع هلهساو ةنوؤم قطانلا
 اهوقب هل لثميو ؛ هليلد حضوو هليلق

 هب ةادهلا متأتل ارخص ناو
 ران هسأر يف ملع هناك

 يك ردم وه يذلا ليالاك كنناو
 عساو كنعىأتنملا نا تلخذاو

 أ ام : (ةلجحملا تايبالا) ٠ اهنمو
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 ((141) ليللا بقعب رونلاو لبخلا ليجحتك ناكو هلئاق ةيغب

 رعاشلا لوقب «) لثمو

 كاني ال تمر ام ريخو

 ديلا حرجك ناسللا حرجو

 تدضاسعتو اهؤازجا تلقتسا ام يهو : ( ةحضوملا تايبالا ) : اهنمو

 صوصنلاو ةددضوملا ليخلاك يهف اهرعف تلدتعاو اهرقف ترثكو اوصف
 )*١١(( ةربحا دوربلاو ةعزجملا

 دنا لوقب هل لثمبو
 يف نأ 1 اللشم هستعت يف نئاك اهنسا# يف درف لك
 التك اذ فاول تلك هل لاقي ام اهيف سيل

 رخآلا لوقو

 اسولا عيفر « دامعلا ليوط
 اريقفلا ىطعُيو فاضملا ىمحي د

 الو هماّتب اهنم تيب لك ىنعم لكي يتلا : ( ةاجرملا تايبالا ) :  اهنمو

 دومه) نم ا_هدعبا وهف هتيفاق ريغ هيلع فوقولا نسحي ضعبب مالكلا لصفني

 هردصو هرخآب انورقم ءادتبالا مهنم ناك ذا ةياورلا لهادنع اهمذاو ( ةغالبلا

 -_ م



 ظيلختلا ىلا بسلو هتلاحتسا ثبجو ثيبلا ةبفاق تحرط ولف هزجعب اطونم
 م0013 ليات

 : سيقلا "ىرما لوقب هل لثمو
 هناسل هيلع نزخي مل ءرملا اذا

 ناتزخب هاوس ءيش ىلع سياف

 : رخآلا لوقو

 امراصو يكذلا بلقلل عمجت م
 ماظملا كبنتجت ايمح افئاو

 (ه137ت)ارتعملا نبال مامت يا يف ةلاسرو عيدبلا باتك ("

 يف عاش دق هنا رهظي ؛ « عيدبلا» هباتك يف ايأر طسبب ا زتعملا نبا لواح
 سيلو نيثدحلا راكتبا نم وه امنا « عيدبلا و نا اتباث ايأر حبصا ىتح هرصع
 امئا عيدبلا نا حضوبشلا او أطخلا اذه ححص نا رد داراو : ىادقلا راكتبا نم

 مهفارسا يف يه امنا ىادقلا ىلع نيثدحما ةليضف ناو ةيبرعلا ةغالا نم ءزج وه
 ىلا ةايضفلا دح نع راثكالا اذهب اوجرعخخ ىتح همادختسا نم مهراثكا وا

 : مذلا ىلا حدلملا نمو « ةليذرلا

 : هلوق يف هذه هتاواحع حضويو

 اوقبسي مل مهليبس كلسو مهليقت نمو ساؤن اباو لسمو اراشب نا ملعيل ٠
 مسالا اذهب ىعس ىتح مهنامز يف فرعف مهراعشايف رثك هنكلو « نفلا اذه ىلا
 يتحدي فعش مهدعب نم يئاطلا سوا نب بيبح نا مث هيلع لدو هنع برعاف

 تت



 كاتو ضعب يف ءاضاو كلذ نفع يف نسحاف هنم رثكاو هيف عراتو هياع باغ
 وا تيبلا نفلا اذه نم رعاشلا لوقي ناك امناوفارسالا ةرمثو طارفالا ىبفع
 دجوي نا ريغ نم هدئاصق مهدحا رعش نم تأرق اهبرو ةديصقلا يف نيتيبلا

 نيب ةرظح دادزبو اردان ىلا اذا مسهنم كلذ نسحتسي ناكو عيدب تيب اهيف
 سودقلادبع نب حلاصب عيدبلا يف يئاطلادبشيءابلعلا ضعب ناك دقو لسرملا مالكلا

 يف الوصف اهنبب لعجو هرعش يف هلاثما رثث اهلاص نا ول لوقيو لاثمالا يف
 ىلا هباستك مسقيو « ('7) هناديم ىلع بلغو هسنامز لها ى

 « اهل افيرعت ىطعي ال وهو (١؟8)( ةراعتسالا ) عيدبلا

 هو عيدبلا نم :

 اهتسناجو مالكلا رعشتيب يف ى | سناجت ةملكلا "يت ناوهو :٠ هفرعيو

 بانك يعمصالا فلا ي || ىلع اهفور> فيلأت يف اههبشت نا اه

 : ؛اوقيف هلثمالاب هحرشي حضاو
 ىلع امهنعمج اذا نيئيشلا نيب ( تقباط ) : لاقي هللا همحر لياخلا لاق ٠

 ليبس انب كلستل كانيتا هبحاصل لئاقلاف ديعس وبا لاق كلذكو دحاو وذح
 اذه يف ( قيضلاو ةعسلا) نيب ( قباط ) دقو . نامضلا قيض يف انتاخداف عسوتلا
 « باطخلا

 « (1*!)اهمدقت ام ىلع مالكلا زاجعا در وهو ) : عيدبلا نم عبارلا بابلا

 : ماسقا ةثالث ىلا همسقيو



 ١( لوألا هفصل نم ةملك رخآ هيف ةملك رعخآ قفاوي ام +
 رعاشلا لوق لثم :

 (امرمرع )ناك رمالاام اذا ىقلت

 (امرمرع) لفيال يأر شيج يف

 ١ ( هلوقك لوالا هفصن يف ةملك لوا هنم ةملك رمخآ قناوي ام :

 هض رع متشي معلا نباىلا (عيرس)

 (عيرسب) ىدنلا يعاد ىلا سيلو

 : رعاشلا لوقك هيف ام ضعب هيف ةملك رخآ قفاوي ام ("

 هتدصقا ميلس ىنب ديمع

 (ماهس) هل يهو توم ا (ماهس)
 بهذملا ) ظحابلا ورمع هامس بهذم وهو و : عيدبلا نم سماخلا بابلا

 ىلا بسني وهو ًئيش هنم نآردقلا يف تدجو ينا معا ام باي اذهو ( يمالكلا

 «('*؟) اريبك اولع كلذ نم هللا ىلاعت فلكتتا

 : قدزرفلا لوقك

 ةميرك سفن : فاسفن "ىرما لكل

 اهعيطيو ىفلا اهيصاعي ىرخاو

 اهفيرعيو تاحلطصملاو تاقتشملا عضويف هلم ةااصا زتعملا نبا دكؤي مث

 ةئس ةتفلاو دحأ هيلا ينقبس الو عيدبلا نونف عمج امو ٠ : لوقيو اهعيسوت وا

 « (5*1) نيثئامو نيعبسو عبرا
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 ال هلا مي ء اهلجس يثلل هنونف ةفاك فشنكا هلا اح يعدي ال كلذ يل يهو

 : لوقي هلال بابلا اذه يف لاقي نا نكمي ام رخآ ىلع ىنا دق هنا

 نمو لعفبلف ةسمخلا كلت ىلع عيدبلاب رصتقيو انب يدتقي نا بحا نف ٠

 هسلف انيأر ريغ تأي لو عييدبلا ىلا ائيش اهريغ وا نماحملا هذه نم فاضأ
 ٠ (4*1) هرايتخا

 ٠ (1"*) مالكلا نساحم ٠ ب هيمسي ام ةقباسلا هتاعيرفت ىلع فيضيو

 : يهو اهل لثميو نساحنا هذه ددعيو
 راسيعخالا ىلا ةبطاخملا نع ملكتملا فارصنا وهو : ( تافتلالا باب ٠)

 نع ( فارصصنالا ) تافتلالا نمو كلذ هبشي امو ةبطاخملا ىلا رابخالا نعو
 « (183) ريغآ ىنعم ىلا هيف نوككي ىنعم

 ريرج لوقك

 حولط يذب مايخلا ناك ىت»
 ماسرخلا اهتيا ثيغلل تيقس

 اهيضراع لقصت موي ىعننا

 ماسشبلا يقس“ ةماشب دوعي

 يف هممتبف هيلا دوعب مث هانعم ممتب مل ( مالكلا يف مالك ضارتعا ) ؛ اهنمو

 «(7"1) دحاو تيب

 هلوقب هل لثميو

 مهنم تناو  نيلخابلا نا ول
 لاطملا كم اوملعت - هثوار

 الالال ب



 ٠ (4*1) ( ىنعم ىلا ىنعم نم جورخلا نسح ): اهئمو

 هلوقب هل لثميو

 هعاطاو ىتفلا هللا ىقتا ام اذا

 مرج“ نم ناك ناو سأب هب سيلف

 :رخآلا لوقو

 ىونلل نا ملاع وه يذلاو ال
 ميرك نيسحلا ابا فاو ريص

 ب امي حدم ديكأت ) ٠ : اهنمو

 : هلوقك

 نا ريغ مهيف بيعالو
 بئاتكلل عارق نم لولف نهب

 ,0130)0171), ( فراعلا لهاجت ) :٠ اهنمو

 : هلثمو

 يردا لاخا تسلو يردا امو
 ءاسن ما نصح لآ موقا

 (170)( دجلا هب داري لزه ) : اهنمو

 : هلوقك



 ارمخافم كانا يميمث ام اذا

 بيفلل كلك ا فيك ءاذنع دع لقف

 (132)( نيمضتلا نسح ) : اهنمو

 : هلثمو

 متلاانيع تباملا رع
 ( نيسايب ) ”الخُب هصارقا

 دقو يشارف ضرالاو تبف

 ينيراسصم ( كبنافق ) تّنغ
 (1711( ةيانكلاو ضيرعتلا ) : اهنمو

 . قبحا ةثالثلا دحا :  شبك هعمو ليقعل بلاط ينا نب يلع لوقب لثمو
 ! « نالقاعف يشبكو انا اما » : ليقع لاقف

 ()*١7( ةفصلا يف طارفالا ) : اهنمو

 : ةريغص ردق ةفص يف ساؤن يبا لوق هلئمو

 اهردص ةدارلا موزيحب صخب
 لالسخ دوعب اهيفام جضنيو

 اهرح ريغ نم رانلا ركذب ىلغتو
 لاعج ريغب اوفع اهلزتتو

 (100)( هيبشتلا نسح ) : اهنمو
 : ىشعالا لوقك

 تام



 هتعمج ريخو كلم نه تبر ثعو

 لزاغملا *ريمثت امم تبرع امك

 (172)( تآدتبالا نسح )': اهنمو

 : ةغباتلا لوقك

 بصان ةميما اي مسهل ينيلك
 بكاواكلل ءيطب هيساقا ليلو

 يهو طقف ةدحاو ركذ دقف اهركذ يتلا ءىواسملا نم اما

 1781( هل سيل ام كلذ نم هفلكتو يناوقلا يف هسفن رعاشلا تانعا )

 : يعوبريلا ميره نب عفار لوقك

 تلدبو نول لك ينول راص اذا
 ايرارفصاب ايضخم يهجو ةراضن

 نباب تعفد ةيسفن عفاود با كلا اذه فيلأت فلخخ نوكت نا دب الو

 رعاشلا ةرهشل مامت ينال اهرك هقامعا يف لمحي وهف (عيدبلا) فيلأت ىلا زتعملا

 ناكو اهئارعش رابكو ةمالا ءاظع فاصم ىلا سانلا ضرع نم عفترا يذلا

 هذه ىلع رعاشلا دسحي ناك ةذف ةب بسن جوت يذلا زتعملا نبا
 نساحمو هنساحم مامت ابابلس دارا كلذب وهو « هل تناك اهنا ول دويو ةرهشلا

 . اهل هبيكرتو روصلا هديقعتو عسب ١ مادختتسا نم هراثكا يف زكرتن مامت يبا

 نا ىلع عطاقلا ناهربلاب رعاشلا ةيرعاشأ فصن صقن هنأك رعش دقف

 يوماو يمالساو يلهاج « ميدق هنال ةجضل هذه قحتسي ال مامت وبأ هب ءاج اه

 ء يسابعو
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 هدجو مامت ابا اهب مجاهي ةصاخ ةلاسر ثيلأت يف ةلمحلا هذه لككيو

 : هتاراعتسا اهيف ىعني كلذ ن* مهاو هتغلو هتاعوضومو هبيلاسا هيلع ىعنيو

 نساحع ىلع اسهيف هبن ةلاسر ) يف زتعملا نب هللادبع لاق » : .ينابزرملا لاق
 )017(  ( هيواسمو مامت يبا رعش

 دياحملا فقوم فقيس هنا يحوي نا هتلاسر ةمدغم يف زنعملا نبا لواحو

 : لاقف هب نيبجعملاو مامت يبا موصخخ نم
 ءاوعشلا نم هريغ ىلع يئاطلا بدالا لهأ ضعب ميدقت ين تيأر امبر ٠

 اسمر مشلا يف هتلزنم نع هايا مهضعب رب .أ دكوا هنا ملعاف انيب اطارفا

 (0"1) « ناسحالاو ةءاسالا تاياغ غلب هناف هيف انلوق اماف جاجللا هيلا هوعدي

 لماحتللالا ةلاسرلا عضو ام هنا ودبي رعا :واسم نم ضرعيايف هنكلو

 هم رعاشلا ىلا ةداسا برقا وهو هئايلباق نمو هردق نم ضغلاو رعاشلا ىلع

 هيلا هلاسحا يف

 يهو ةيلانلا طاقنلاب رعاشلا ىلع اهلجس يذلا دعآملا فئصل نا نكميو

 < دقانلل رصاعم رعاش لك ىلع ذعتآم نوكن نا حلصت

 ١ ( بيرغلا لاعتسا :

 ةيؤرو جامجعلا نم هلثم عشبتسي ناك يذلا بيرغلا هلاعتسا نمو » : لاق

 : ةيبظ فصي وهو هلوق

 ةّضغ الور هلفساب ورقن

 انغل'وف“ اسانك هالعا ليقتو

 اهلاح رظني اسهيف راس اذا : ضضرالا ورقي ناسنالل لا-ةيو ؛ افتلم دارا

 تاو



 رطملاب ثبنيف هادلوليللا درب هبيصيتابث وهو لسبر عمج :لوبرلاو . اهرماو
 هذه نم بعن ملو ه هسيف لظتست ءابظلاو رقبلا نم شحولل جلوم سائكلاو

 نيثد لا نم نسحي سيلو هنع دودصملا ببرغلا نم اسهنا ريغ اش
 نم ةسبرغلا وكشت اهنأكف اهاكشا عبتت الو ا حلاثماب زواجت ال اهئال اهلامتسا
 61910: مهمالك

 : مهبيلاسا ىلع زاكترالاو ةماعلا ةغل ىلع ءاكتالاو فاففسالا (

 ةغل نم هيندت ىلع هيف رعاشلا ذخاؤي وهف ؛ لوالل سكاب رمالا اذهو
 نم اذهو « مهلاثما وا مهتليخا وا مهريباغت وا مهلا الا نم هتراعتساو ةماعلا
 : لاق . ةغاليلا ءااع ةفاك اهيلا راشا يتلا بويعلا

 ( مامت وبا ) لاق»

 *ىرمال ىأرللر مزجلا حيرص ناف
 الوحتي نا سمشلا هسنغلب اذا

 هذخا املاو سمشلا ىلا لوحتلا ساثلا باطتسا امبر  ”ىشب اذه سيلو
 (119) « ::.( لوحتف نسمشلا كتغلب اذا اعلا مالك نم

 : *ىدرلا ءادتبالا ("

 ىل ها ثوحب نم قبس ايف هل تاراشا أر ؛ دقنلا باوبا نم باب اذهو
 : رعاشلا ىلع زتعملا نبا هقبط « رعشلا دعاوق يف ةصاخخ دقتلا

 ٠ ةلوق ةمومذملا هناءادتبا نف :

 ( نيشخ ينب تخا هيلع تنشخ )
 . ةيع كلذ يف هعقوا امئاو نهتلزاغم يف ءاسنلا باطخخ هبشيال مالكلا اذهو

 ك1



 01950 « ىلوأ ءاسنلا ءاجهب وهو ( سيئجتلا ) انه اه
 رعشلا ضارغالا يف هلشف ( 4

 و لشفلا اذه نم جذامن ركذيو

 ١. نبا لاق ( لزغلا )

 : هلاثماو اذه ىلع بابحالا نم هلصاو نم هللا نعلف ( لزغلا ) يف لاق »

 ىتح تربصف ىنفش دق نمو

 بلك سفن يسفل ناب تننظ

 : لاقو

 هسيرج نع عمدلا دصي فيك
 لخنم هيرج نم هنيع نم

 : لاقو

 اهضراو نيقمقرلاب انيلايل
 (11)'دهعلاو ل هعللو”دهعلا كانمدهعلا ىقس

 هزتعملا نبا لوقي ( حدملا ) يف هلشف نعو

 : نيشفالا حدمو اهيف مزهنا كابابل ةعقو يف لاق»

 ؤرما
 نينتلا هفلخو ”ءاجنا

 نينتلا هيمسي نا ىلع ديزي ناك له نيشفالا ءاجه يف هسفن دهجا ناك ولف
 ؛(١"*) اهريغ الؤ ةعاجشي احودمم هب هبش ءارعشلا نم ادحا تعب امو
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 : هلوق يف ( ءاجملا ) يف هلشل ىلع الثم برضيو
 اترتغلاب كضفن تقصلل ول هللاو

 ”قصلت الا تلقيتسال بلك يف

 امل ةكامللا هسب تجاهن ولو ؟ لوحفلا ءاسجه نم اذه 'ىش ىاف »
 (073) 6 تضمأ

 : ةقرسلا ( ه

 رعاشلا اهمدق ةمدخ وا لضف لك ركنا هنا زتعملا نبا لماحت حضويو
 ةسامهلاك ةددعتملا هتاراتخم يف مخضلا هدوهج ربتعاو ٠ رعاشك هلمع جراخ
 : لاق راعشا قراسك هلمع ليهستلو بوقعي سفن يف ةجاه وه امنا امهربغو تايشحولاو

 ىوط دق هندجو رارعشالا رايتخا يف هفلا يذلا بانككلا يف تراظن الو »
 ةدع هضعب لعجو هركذ ىوطف كلذ ضعب قرس امئاو ءارعشلا ناسحا رثكا
 مهراعشا لوصأ ةركاذملا لها رثكاكرتب نا ءاجرو« هتجاح ثقواهيلا عجري

 حسي وا: لوالا مالدكلا نم.لزجاي ينأي وا ىنعملا ةءاضا يف ديزب ىتح هتقرس يف رعاشلا ردقي الو : هتاقرسس مهيلع ىبغتف مهل هرايتخاي اوعنقيو اههوجو ىلع
 رظل هدصق:! ىلا رظنيو هب حضتفي الو همدقت ام هب حضفي ىنعم كلذب هل
 )109(  هيلا ريقف ال هنع نغتسم

 .5لا نم هتاقرس ىلع للبدي نا لواحيو

 : رعاشلا لوق يف كلذل الثم



 ولف لازغلا سانجا رهاوج تفر
 سأككلا يف تشخلا تبرشل هتكلم

 اذ ىلع قاعي مث

 تيب يف ( فشخلا ) : انه اه لاقو ( لازغلا) مث هلوق ضخبا ام رظناف ١
 : ىنغ دقو قراخمل ةيهاتعلا يبا لوق نم ىنعملا قرسس امناو : دحاو

 2 (178) ( كوسحا نا تدك ىتح تققر )

 : ةغالبلا (؟

 ينلا مامن يلا تاراعتسا ) دقن نم بابلا اذه تحت زتعملا نبا رثكيو -أ

 : هلوق يف امك . اهيف هبارغاب فرع

 ال بيشم تيأرامو يسأر باش
 داؤفلا بيش لف نم الا سأر

 : ارخاس قلعي)

 اذهيف عامسالا ىلع هأرجا ناك امو داؤفلا بيشم حبقاام هللا ناحبس ايف ٠
 : يملاتلا تيبلا ىلع ارعخاس قاعيو ؛ ('"")هلاثماو

 بلاط ةمغنب اهذوعي ملاذا

 (18:)ءحيرتسيو دوجلاب "ىدتبي ؟بلطلل اراظننا هاياطع نونج نمي مو »

 :نينيبلانيذه هل ركذيو ( ةقباطملا ) يف رعاشلا لشفل اضيا ضرعيو - ب
 ت1



 دغ ىون فوخ عمدلا ريجنسن ثرس

 دقرم لك اهدنع اداتق داعو
 هقيقا موي ”ت'رترح دقل يرمعل

 داره ل هدحو ءاضقلا نا ول

 لك يف نسحمت الو ءانسح اجورخ ةقباطملا انه اه جرخت ملف » : قلعيو
 01400 ىف

 : وهو زنعملا نبا يترثا نع لاقملا هب متن الاؤس لأسن نا نكميو

 ؟ ديج "يش مامت ينال نكي ملا





 باتكلا عجارم

 : باتك يف 88[: طامنم لصف عجار ( ه-١)

 طم ةكمطتسو هأ ةيالعمتسموب زن 8. هع 8ءماا
 لوسمو , ةنمهقمم, 8

 عموستم قصف 16 8طممدم06 لصف عجار (5)
 : باتك يف

 1يزا مدعو 0مل منعم, هر ؟؟ذمدملا قصف 820هداعر
 ةوو آلمماع 7

 ةك/ا ةدمعلا 0

 اله ص حشوملا ()

 87 ص حشوملا (4)

 2807 ص حشوملا )0١(

 ه2. ص حشوملا نذل

  01١ص حشوملا 111-11٠١

 ) )1١ص حشوملا 78

 45 ص حشوملا (14)



 ( لوالا لصفلا ) لوالا بابلا عجارم ( ب

 ١ ( يناغالا 158/15
 ١ ( 7م ءارعشلا تاقبط

 " ( ةرهمجلا 0
 47/١ ةدمعلا ( ؛
 7١8/10 يسربطلا ريفت ( ه

 0/1 ةدمعلا ( 5
 ١ه1/7 يناغالا (

 ؟54/4 يناغالا ( ه

  ) 9ةدمعلا 161/1١

 هال ةرهمجلا ٠١(

 ؟ةو/ 18 يناغالا (١؟

 1910/17 يناغالا (14
 14/١ ةدمعلا ١6(

 55 ءارعشلا ةلوحف (5
 14 ١15/1 يناغالا /١(

 111/1 يناغالا (18
 140/11/1١ يناغالا 9

 738 حشوملا ٠
 ؟4مو 104 حشوملا 2١

 140 حشوملا 1

 ال حشوملا (1؟

 الثا حشوملا ([4

 728 حشوملا (؟6

 357 حشوملا 7

 1177/1 يناغالا 37
 ١٠ا//1 يناغالا م6
 156/1 يناغالا 4
 تدر يناغالا <

 م0٠ حشوملا 0١
 1/1 يناغالا (م؟

 #0 حشوملا 27
 41/1 يناغالا 4

 م4/1 يناغالا 28
 مع/١ يناغالا 6

 محلا يناغالا (5/
 زماذ 518 حشرملا 68

 15/١ ةدمعلا ((
 15٠ 1484 حشوملا ٠(

 18٠ حشوملا 4١(
 1 ةرهمجلا (47

 541 حشوملا (؛*
 75٠ جشوملا (؛44

 7194 حشوملا (؛©
 ا/ حشوملا (45
 م0/ يناغالا ( 41
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 7٠١ حشرملا 08 771 حشوملا (5
 000 34 حشوملا ( ١>

 اه 744 حشوملا (ن١
 4 11//191/ و 47/* يناغالا (ه١
 1/6 ايي 7177/2١ يناغالا (ه»
 1 00 243 حشوملا (4
 ليي 04 017 حشوملا (6
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 ني 00 1 0
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 نذل 4 1 -
 اذ في ذلإ ذي
6 0 0 1 
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 مه افيد 005
 اني 6

 ( ثلاثلاو يناثلا لصفلا ) لوالا بابلا عجارم ( ج

 ١ ( حشوملا ( ؛ مك حشرملا 456

 ١ ( يل 3اله مامتت يبا رابخا

 فيل اف دل 15م4 حشوملا ( ؟
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 ةميدقلا ةيبرعلا ةبتكحلا
 دقنلاو ةغللاو هخيراتو بدالا يف

 ( ةروشنملاو ةعوبطملا بتككلا ةفاك مئاوقلل هذه نم تفلح )
 باتك نم ةطوطخملا وا ةدوقفملا رداصملا هله تيقتسا دقو

 (ه 50377 ت)) يومحلا توقايل ءابدالا مجعم

 باوبألا
 ٠ ةغالبلاو يبدالا دقنلا ١

 ةيرعشلا صوصنلا 4

 صوصنلا حورش ©
 ةيرثنلا صوصنلا ١-
 بطخلا أ

 لئاسرلا با
 يلامالا جا
 رداوتلا - ء

 لاثمالا  ه



 ١ ( ةغالبلاو ميدقلا يبدالا دقنلا :

 (15) 181/1 يرعملا ءالعلا وبا :

 (4) 114/١ يرونيدلا ةفينح وبا دواد نب دمحا : ظحاجلا ظيرقت

41 
 5 1٠١/1 )1١( ( نامزلا عيدب ) نيسحلا نبا دمحا : باتكلا بدا

 194/١ )1١( (روفيط) رهاط ينانب دمحا لضفلا وبا: يرتحبلا تاقرس

 + (15) 77/3 ساحنلا : باتككلا بدا

 14/١ )1١(( روقيط ) رهاط يبا نب دمحا لضفلا

 118٠/١) ةنادكشمخ

 (48) 141/١ يخلبلا ليهس نب دمحا : رعشلا ةعانص

 (5) 159/1 يرونيدلا ةفيثح وبا دواد نب دمحا : ةحاصفلا

 )1١( ؟44/1 يدادغبلا بيل نب دمحا : لصولاو لصفلا
 015) 518/1 هيوطفن دم نب ميهاربا : ًاعبط لكتن برعلا نا يف

 (017) 7919/1 زيزعلا رامح هللاديبع نب دمحا ؛ ساوث يلا بلاثم

 : ةئزارملا

 (5) 18/7 يبيصنلا رشب : تاقرسلا

 تالووس



 0/) 414/8 يلصوملا نادمح نب دن نب رفعج : تاقرسللا
 يبيصنلا ينيقلا يلع نب ىسحي نب رشب : ماسمت يبا نع يرتحبلا تاقرس
 كاسين

 (415/7)4 يلصوملا نادمح نب ىيحي ني رفعج : نيثدحملا راعشا نساحم
 دم نب دلسحا نب د نسحلا وبا : يبنتملا لئاضف نع *ينبملا راصتنالا

 )1١( 4١٠/م يبرغملا

 رسشب نب نسما : « رعشا دقن » بانك يف رفعج نب ةمادق طلغ نييبت
 (11) هغ//؟ يدمالا

 يدمالا رشب نب نسحلا : نييلهاملا ىلع سيقلا "'ىرسما رعش ليضفت
 هز هك

 (14) 83/5 يفاريسلا ديعس وبا : ظحاجلا ظيرقت

 (1) 155/7 يركسعلا لاله وبا : صيخلتلا

 (8) 1١/6 يفاوريقلا قيشر نب نسحلا ؛ فرش نبا ىلع درلا
 (ه) 8/# ةذكلو ةدغلب فورعملا هللادبع نب نسحلا : ءارعشلا ىلع درلا

 0/)//# يدمالا رشب نب نسحلا: مامت ابا هيف أطخايف رامع نبا ىلع درلا

 وبا دمحا نب نسحلا : ةسايحلا تايبا لكشم حرش يف يربمنلا ىلع درلا
 (ه) 14/7 يبارعالا م

 (11) 111//# دمحا وبا يركسعلا : رعشلل ةعانص
 (11) 85/ يناريسلا هللادبع نب نسحلا ديعس وبا : ةغالبلاو رعشلا ةعتص

 ((15) 151/7 يرككسعلا هللا دبع نب نسمللا لاله وبا : ةدمعلا
 (18) 11/8 يركسعلا هللادبع نب نيسحلا لاله وبا يناعملا نيب قرفلا

 ةالكف ا



 يئدمالا ريسشب نب نسحلا ؛ رعشلا يناعم يف كرتشللاو صاخلا نيب قرالا
 (9 هد

 (7) هرد/# يدمالا رشب نب نسحلا : امهرطاوخن قفتت ال نيرعاشلا نا يف

 يدمالا رشب نب نسحلا : اطخلا نم ايطابط نبال « رعشلا رابع » يف ام

 (1) 10/70/# يركسعلا هللا دبع نب نسما لاله وبا :

 (5) ه/7 يدمالا رشب
 (30) ؟5/4١ هللادبع نب زلا :ءارعشلا ىلع « ”ريثك ٠ ةراغا

 (17) 790/4 نينب نب نا وبنلا لاثمالا يف ةيبرعلا لاوقالا

 (18) 5/4 ديلولا نب ميحرلادبع نب نيسهلا : عاجسالا عاونا

 (17) 700/4 نينب نب ياس : راعشالا ربرحت يف راكفالا ريبحمت

 (14) 700/4 نينب نب ناياض ؛ راعشالا لئاضف يف راكفالا لئالد

 11) 11/4 ةرق نب تباث نب نانس : رعاشلاو لسرتملانيب قرفلا ةلاسر

 0و علاخلا رفعج نب دم نب نيسحلا : رعشلا ةعانص

 نب ملاس : رعشلا ةعانص باتك

 )1١( 78/4 يمزهملا : رعشلا ةعانص
 هر هد[ متاح وبا : ةحاصفلا

 (3) 11/4 نينب نب ناولص : رعشلا نساحم يف ربتلا نداعم

 0/) 118/4 دمحا

 (1) ؟8//11 ينئادملا دم نب يلع : ءارعشلا ىلع ءادعتسالا

 )1١( 1940/8 لاضف نب يلع : بدالا ةعانص يف بهذلا ريسكا

 (14) 14/* يلحلا ميمشلا نسحلا نب يلع :سينجتلا يف سيلجلا سينا
 ك1



 (14) 14/0 يللا ميمشلا نسحلا نب لع : عاجسالا يف عاقرلا عاولأ
 (11) ؟11/* يقهيبلا ديز نب يلع : ةيفخلا ةغالبلا

 140 1 اه رفا

 0/) 505/8 ينئادملا م نب يلع : ضعي ىلع مهضعب

 (0) 5/1/9 يطاش ت يبا ىلع سا زن يل ليضفت
 (19) ٠٠١/8 ةزمح نب يلع : رعشلا

 (١ا/وام) 41/0 يلقصلا يلع نامع نبال ةدمعلا رصتخم
 (؟0) 55/9 مصيملا نب د نب هللادبع نب يلع ؛ ةغالبلا حاتفم
 ز نب يلع : ةغالبلا حلم
 ممر دكرم ةديبع نب يلع : حشوملا

 ها ل رم : رعشلاب ةلاعتسالا
 (10) 1/4/5 يبرغملا دمحا 3 اذر نع ينبملا هيبنلا باتك

 كنز 444/5 مشاه يلا نب رهاط : نايبلا

 (11) 408/5 ميدنلا قختا نب دم : تاهيبن

 (1) ؟410/ 5 يعفا | نبا دهم : ةبطخلاب فيرعتلا
 (9) 41/1/5 يرمسلا 4 : حيرصنلاو ضيرعتلا
 )1١( 1//000 ظحابجلا رحب نب ورمع : ليثمتلا
 (4) 304/1 غبصالا نبا : بادآلا
 (4) 711/5 يباتعلا : بادآلا
 ديعس وا ام نب دمحا نب داجم ةرسشع يف ) ةغالبلا ميسفت

 (11) 788/5 يديمعلا
 ((19) 781/1 ناسيك نب دمحأ نب م: بناكلا بدا طلغ

 0 14/5 يئرميدلا : عبطلا بيذهت
 اكك



 (1) 778/5 ايطابط نبا : عبطلا ببذهت
 (18) ه٠” /» يمتاحلا نسحلا نب دم : رعشلا يف لطاعلاو يلاحلا

 7١4/5 )1١( رفعج نب ةمادق : مامت ابأ هب باع ايف زتعملا نبا ىلع درلا

 يناوريفلا زازسقلا رفعج نب دم : ( تادلجم ةدع يف ) ةغالبلا يف ةلاسر

 فلنا نفلو

 (8) 1/6/7 ظحاجلا بوبحم نب ؤرمع : باتكلا حدم يف ةلاسر

 (1) 6007/5 يمتاحلا نسحلا نب دمحن : مهدالا ةعقو يث ةلاسر

 1) 907/7 يمتاحلا نسحلا نب دمحم : رعشلا يف ةعانصلا رس

 (0) 177/5 يمزراوخلا نسحلا نب مساقلا : رعشلا يف رفسلاةلاجع

 (18) 1//1/1 ظحابللا رحب نب ورمع : بدألا رصانع

 (1) 007/5 يمتاحلا نسحلا نب دم ؛ بتاكلا نودع

 (4) 108/5 غيصالا نبا : باتكلا

 (15) 3//48 هبش نب رمع : باتكلا

 (5) 417/5 يجنز نب ليم ع هللادبع وبا : ةءانصلاو باتكلا

 يرمسلا نوره نب مهلا نب دم : طلغلاو نحللا نم يبننملا ىلع طخا ام

 فلل نفح

 يفاوربقلا زازقلا رفعج نب دم : ر
 4 كل

 (18) 007/5 يمتاحلا نسحلا نب دم : رعشلا يف زاجملا

 (8) 501/1 راطعلا ن ثلا لع ىلا لخدملا

 (1) 1941/5 عيصالا نب نيسحلا نب دمحا نب دم : سئاجملاو قباطملا

 كيرف



 00 9017/5 يمتاحلا نسحلا نب دمع : ( متي مل ) ةنزاوملا رايعملا
 رفعج نب ةسمادق : ( ةسلقم نب يلع يلا يف ةلاسر ) بقاسنلا مجنلا
0 

 (107) 0031/5 يمتاسحلا نسحلا نب ل : رعشلا ةسعنص يف ةجابلهلا

 0ع
 .(14) 4484/5 ديرد نبا : بتاكلا بدا
 () ه0//]8 يدقاولا : بدالا
 (017) 110/07 لضفملا : بتاكلا هلآ
 )1١( 71/8/17 ءارغلا بتاكلا هلآ

 (18) 75/7 يرابنالا نبا : بتاككلا بدا

 (11) ا/ا///9 كوجياب مساقلا يبا نب دهم : نايبلاو يئاعملا يف ةيادبلا

 (1) 18/0 لضفلا يبا نب دم نب هللادبع نب دهم : ةغالبلاو عيدبلا
 )1١( 1/37 طاوطولا د نب د ( يسراف ) ةغالبلا نامجرت

 يسلدنالا ءاذسملا نب ىسيحي نب ده : ( نيدسلجم يف ) ءايطخلاو بطخلا
 رز سمرا

 (3) 144/00 ريكالادبع نب دحل : ةلماكلا ةلاسرلا

 نب قفا نب بوقعي فسوي وبا : ءبيلع اودراوت اسمو ءارعشلا تاقرس
 (0) "*1// تيكسلا

 (0/) 144/1 دربملا : رعشلا ةرورض

 (ة) 15/1/ ةريبه نب دم : بتاكلا هلمعتسي ايف
 (19) 151/17 ةديبع وبا : (نآرقلا زاجم 2220
 () ٠١/7 ترطق : نآرقلا زاجم

 دكككل



 (؟) 01/9 ينايزرملا نارمع نب دمح : ةحاصفلاو نايبلا يف لصفملا

 (8) ١9 يناكسالا بيطخلا : رعشلا دقن

 (13) 154/8 يباط رفكلل : رعشلا دقن

 (11) 7/7 يسرافلا : رعشلا باتك

 )1١( »1/39 ينا ,رملا : رعشلا باتك

 (/) 144/1 دربملا : رعشلا دعاوق

 يناوقلاو ضورعلا ملع تافلؤم (

 رشع ةسمخلا نازوالا هب معي زغللا ىنعم ىلع رعش هيف ) نازوالا عماج

 (8) 184/١ يرعملا ءالعلا وبا : ( ليلخلا اهركذ يذلا

 (5) هؤ/١ جاجزلا : يفارقلا

 لما نفل يمانلا : يفاوقلا

 (15) 518/1 هيوطفن ؛ يفاوقلا

 (4) 4/١ جاجزلا ؛ ضورعلا

 (15) 1//1*7 يضورعلا دم نب خزرب دهم وبا : ضورعلا يف طسوالا
 (14) ماا//7 خزرب : ضورعلا

 كتامنلاب ضورعلا
 )788/1 ينزاملا ضورعلا

 ((1) 715/17 يفاكلا : ضورعلا

 0001/8/1 شفخالا : يفاوقلا

 ( نا ينزاملا : يفاوقلا

 (730/7)16 خرب : ضورعلا يناعم
 دك



 (4) 215/4 دابع نب ليعامسا ضورعلا ضل
 (14 و ه) ه4/» دربملا : يفاوقلا

 )١17( 741/4 كرابملا نب ديعس : ضورعلا يف سوردلا

 (17) 144/4 شفخالا : ضورعلا
 (4) 178/4 يمرجلا : ضورعلا

 (18) 187/4 ليلخلا : ضورعلا
 (5) 718/4 دمحا نب لاس : ضورعلا يف باتك

 0/) 710/4 دمحا نبا ملاس : يفارقلا بانك
 (14) 95/4 يجاوهسلا : يفاوقلا
 (3) ؟91/4 يضورعلا نينب نب نابلس : يفاوقلا لع يف يفاوقلا

 (11) 4/8 نازولا : ضورعلا
 (/) 4٠8 عاطقلا نبا : يفاوقلاو ضورعلا

 (/) ؛40*/ه يزاوهالا ؛: ضورعلا مع

 0 يخوننلا يضاقلا دم نب يلع : يفاوقلا مع

 لمز 440/9 نوره نب يلع : ضورعلا يف ليلخلا ىلع درلا

 (18) 44 /» نوره نب يلع : يفاوقلا
 تاس



 (14) 11/٠ ينج نبا : يفاوثلا حرش يف برهملا

 (1) 1//ه ورج نب دم نب هللا ديبع : يفاوقلا يف حصفملا

 (1) 7 (19) ه6 ورج نب دم نب هللا ديبع : ضورعلا يف حضوملا

 000 579/0 يفوكلا سودبع نب دم نب يلع : ضورعلاب رعشلا نازيم

 )1١( 85/8 يسلدنالا هديس نب دمحا نب يلع : يفاوقلا ماكحا يف يناولا

 يقفارلا ةءاسم نب ىلعملا نب ىسيع : ضورعلا ملع يف ضومغلا نييبت

 ىلا ديف

 (4) 49/1 ينارفعزلا : ضورعلا

 (') 78/5 ابطابط نبا : ضورعلا

 (17) 44/5 دهاجم ؛ ضورعلا

 1527+ 4/39 يججيدنبلا : ةيفقتلا

 (13) 7٠4/8 يجيدنبلا ضورعلا

 (9) 40/١ ينابيشلا ضورعلا

 (11) 48/1 يقيلاوجلا : ضورعلا

 (؟5) 188 // يديبزلا ؛ ضورعلا

 (3) 144/9 دربملا ضورعلا

 0/) 177/1 يبسضلا لضفلملا

 (141 791/7 يواوزلا : ضورعلا يف

 (5) 10/9 يديبزلا :
 ٠١/7 )1١( برطق : يفارقلا

 211) 180/10 يزيربتلا : يفاوقلاف ضورعلا يف يفاكلا
 (9) 150/7 يرصملا ميهاربا نب رفظمل ضورعلا يف رصتخم

 (5) 515/8 يشرقلا طايخلا ملاس نب سنوي : يناوقلاو ضورعلا يف يناولا
000 



 باتكلاو ءارعشلا رابخاو بدالا خييران -؟

 198/١ )1١( ( روفيط ) رهاط يبا نب دمحأ لضفلا وبا : راشب رابخا
 (15) ١//300 زيزعلا رامح هللادبع نب دمحا : يدع نب رجح رابخا
 714/1١ )1١( زيزعلا رامح هللادبع نب دمحل : يمورلا نبا رابخخا

 يمعلا دسأ نب ىلسعم نب ميهاربا نب دمحا : يريمحلا ديسسلا رابخا
 كاملا

 (11) 168/1 (روفيط) رهاط ينانب دمحا لضفلا وبا :رذانم نبا رابخا
 (14) ١//19/1 زيزعلا رامح هللاديبع نب دمحا : ساون ينا رابخا
 (11) 165/1 ( روفيط ) رهاط يبا نب دمحا : ةمره نبا رابخا
 ( روفيط ) رهاط يبا نب دمحا : ١ نب سيق رعسشو راسبخا

 اهدا

 (15) 165/١ ( روفيط ) رهاط يبا نب دمحا : لئئاوالا ءارعشلا ءامسأ
 (17) 164/١ ( روقيط ) رهاط يبا نب دمحا : ءارعشلا باقلا
 (ه) 160/١ (نوفيط ) رهاط يلا نب دمحا : ءارعشلا يف عماجلا
 (14) 41/5 (4) 3/1١ يومحلا توقاي : ءاوعشلا
 (1) ٠68/١ ( روفيط ) رهاط يأ نب دمححا : ءارعشلا لئاقم
 (16) 118/7 يلصوملا ميهاربا نب قحسا : صوحالا رابخا
 (16) 775/7 يلصوملا ميهاربا نب قحسا : ليمج رابخا
 05 1219/1 يلصوملا ميهاربا نب قحسا : ناسح رابخا
 (3) 718/7 يلصوملا ميهاربا نب قحسا : ةمرلا يذ رابخا
 ((17) 1/9/9 ساحنلا دم نب دمحا : ءارعشلا رابخا

 ءاككع



 يلا نب ىيحي نب يلع نب ىسيحي نب دمحا : ئيمرسضخملا ءارعشلا رابخأ
 (17) 194/7 روصنم

 يلوصلا : رصم ءارعش رابخا
 (15) 717/7 يلصوملا ميهاربا نب قحسا : ةملع نب لبقع رابخا

 يناذمحلا ميهاربا نب ىدسا نب د نب دمحا : نيثدحملا ءارعسشلا ركذ

 كن

 يديزيلا كرا بلا نب ىجحي دم يلا نب ليعاص#ا : ءارعشلا تاقبط

 (10) هوا
 ما يلصوملا قدسا نب ميهاربأ ؛ ريثك راب

 (15) 778/1 يلصوملا قحسا نب ميهاربا : بيصن رابخا
 اذن ني يلصوملا قحسا نب ميهاربا  نييلذحلا رابخا

 (1) 724/7 يلصوملا قحسا نب ميهاربا : ةمره نبا رابخا

 (1) 71/7 يفوكلا يئربلا يلع نب دم نب دمحا : ءارعشلاو رعشلا
 (8/) هر ؟ يناواحلا لها وبا مصاع نب دمحا : ءابدالا نيناجملا

 0173 6١ /# مينملاب فورعملا يقيرفالا دم نب دمحا : ءامدنلا ءارعشلا
 (18) #/١40 يدايزلا : ءارعشلا تاقبط

 (117/) ؟19/4 راكب نب ريبزلا : ةدايم نبا رابخا

 ((90) 1١4/4 راكب نب ريبزلا : ةنيمدلا نبا رابخأ
 ((10) ؟19/4 راكب نب ريبزلا : تايفرلا سيق نبا رابخا

 ((16) 714/4 راكي نب ريبزلا : يحمجلا ليعد ينا رابخا
 4ذنإ 13/6 ىفلسلا : ءارعشلا مجعم

 )1١( 184/4 يمزهملا : ءارعشلا رابخا

 (15) 181/4 لبعد : ءارعشلا تاقبط
 كين



 ايئدعسلا يلع نب ولعج نب يلع : ةريزسملا ءارعدش يف ةريطخلا ةريدلا
 »//٠١ )٠١(( يِلّقصلا عاطقلا نباب فورعملا

 (14) ؟9١/ ماسب نبا : صوحالا رايخا
 (75)0/ يتتجوتلا : يرتحإلا رابخا

 050 8/5/0 يطاشمشلا : هرعش نم راتخملاو مامت يبا رابخا

 (5) ؟؟9/ه يتذيونلا : يمورلا نبا رابخا

 (51) 500/» ينئادملا : ءارعشلا رابخا

 ماسي نب روصنم نب رسصن نب دم نب يلدع : ةعيبر يبا نب رمح رابخا
 00 مرو

 0/) ؟010//© ينئادملا : قدزرفلا رابخا
 ((13) ؛د//0 يطابلا ىسيع نب نامشع : يبنتملا رابخا
 (5) ؟10/ ينئادملا : يشاجنلل ناسح نب نمحرلادبع ةاجاهم

 (هر *10/© ينئادملا : يلؤدلا دوسالا وبا
 (15) 161/ يناهبصالا : رعاوشلا ءامالا
 (4) 51/٠ يتئادملا : ناطح نب نارمع ربخخ
 مجنملا روصنم يلا نب ىبيحي نب يلع نويمالسالاو ءامدقلا ءارعشلا
 (ل4ز هذ

 )7١( 55/0 يسلدنالا ةعيبر نب ناثع : سادنالاب ءارعشلا تاقبط
 (15) ٠61/0 يناهبصالا جرفلا وبا : ءارعشلا كيلاملا
 يدروييبالا : ( دنزلا طقس يرعملا يلع هيف در ) ' ح ءاقلا ةلصلا باتك

 هر حرت
 (14) 154/5 بابها نب لضفلا ةفيلخ وبا : ةيلهاجلا ءارعش تاقبط

 ب



 (8) 41/7/1 بيبح نيد رفعج وبل: : ءازجشلا ىنك

 (1؟) م8٠ يئابؤرملا : مامت.يباءنابخا

 (1) 7859 يبلكلل ادم نب ماشه# مهراعشاو (5 هيرو ) رحطلا نابخا

 (18) 17"ز/1/ يلوصلا ىيحبن نب دم : يويمحلا ديسلا زابنشا

 (9)11:را9/ يابزرملا نازيمع نيد هللادبع وبا :نبروهشملا ءارجشلا رابخا
 يدادغبلا مسسجتنملا ىسحي نب يلع: نب نوره : نيدلوملا ءارعشلا راسبخا

 ١ هرب

 )1١(( *://:ينابزرملا نارمع نب د: رعاشلا لذعملا نيدمصلا دبع رابخا

 (1) 188/7 يبلكلا نب دم نب ماشه : برك يدعم نب ورمع رابخأ

 يلع .نب نوره : نيدلوملا ءارعشلا رابخا يف عرابلا

 (0) ؟ه/ب يدادغبلا

 روصنملا يبا نب يلع نب ىبحي : نيتلودلا يمرضخع.رابخا يف رهابلا

 ( )184/17 ميدنلل مجنملا نباب فورعملا

 )1١( ؟95/9/ يبلكلا نب دهم نب ماشه : جاجحلا ىلع ريرج لوخد

 )1١( 11/9 جارسلا نبا : ءارعشلاو رعشلا باتك

 (0) 81/9 يفابزرملا نارمع نب دهب: هارعشلا رابخا يف :ةديفملا

 (0) ؟93/7 يبلكلا دم نب ماشه : هيلإ بسنف ًانيب لاق نه

 0/) *7/1 يفابز رملا نارمع نب دهم : نيباهاجلا ءارعشلا رابخا ىف قفوملا

 (15) ؟03/17 يبلكلا دم نب ماشه : هيف لبق نم وا ًاتيب لاق نم ةيمست

 (10) 785/8 يبلكلا نب دم نب ماشه : ءارعشلا رابخا يف جابيدلا

 راجنلا نب نيدنلا بح دومحم نب دهم : رسصعلا ءارعش نساحم يف.رهزلا

 (6) ٠١ 4// يدادغبلا

 كالا



 ماو يثئادملا دم نب يلء : هب يمسف ًارعش لاق نم
 07 ا ينئادملا دهم نب يلع : ةهبدبلا ىلع ًارعش لاق نم
 (5) "13/0 ينئادملا دم نب يلع : ءارعشلا نمةمب ١. يف لاق نم
 ((14) 515/8 ينئادملا دهم نب يلع : ءارعشلا نم هما ىلا بسن نم

 (3) ؟14/# ينئادملا دهم نب يلع : اهجوز اهاجه نم

 (4) 405/5 رفعج وبا بيبح نب دم : ءارعشلل رادخا يف بهذملا
 (5) 7/1 ظحاجلا رحب نب ورم : ًارمع ءارعشلا نم ىمسي نيمف ةلامر
 (0) 873/5 غيصالا نبا : ءارعشلاو رعشلا

 (15) ؛ ١/5 ةبش نب رمع : ءارغشلاو رعشلا
 (6) 153/1 ديبع وبا : ءارعشلا
 (/) 405/5 بيبح نبا : مهباسناو ءارعشلا
 (15) 189/5 يئاهبصالا ةزمح : ناهبصا ءارعش
 (7) ١4/5 هبش نب رمع : ءارعشلا تاقبط

 ةيرعشلا صوصنلا (
 (4) 405/١ يلهابلا متاح نب دمحا رصن وبا : يناعملا شايبأ

 روسفيط رسهاط يلا نب دمحا ىل -ضفلا وبا : ءارعشلا راعشا رابتخأ
 دنا ليال

 ( روفيط ) رهاط يبا نب دمحا لضفلا وبا : حاطنلا نب ركب رعش رايتخا

 هما
 (روفيط) رهاط يلا نب دمحا لضفلا وبا : ةيهاتعلا يلا رعش رايتخا
 هه
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 (روفيط ). رهاط يلا نب دسمحا ليضفلا وبا : يباتعلا رعش رايتخا

 مر همز

 (روفيط ) رهاط يلا نب دمحا لضفلا وبا : يريمنلا روصنم رعش رايتخا
 (ة)رادومإلا

 (13) 8هه/١ ءيباصلا لاله نب | يباهملا رعش رايتخا

 (14) ٠١١/1 جاجعلا ةزوجرا
 () 181/1١ شاير وبا : ةيشايرلا ةسابحلا

 (10) 1535/١ بهو نب نايس نب دمحأ رعش ناويد
 يعفاشلا يخاب فورعملا دمحا نب دمحا (ج) : يرتحبلا رعسش ناوبد

 نومللا

 (0) 784/1١ هظحج رعش ناويد
 يفاسغلا ريبزلا نب ميهاربا نب يلع نب دمحا وهو ) ديشرلا رعش ناويد

 (5) 410/١ ( ديشرلاب بقلملا يرصملا يناوسالا

 (1؟) 588/١ يباصلا رعش ناويد

 (4) ؟ا/ا//١ يلوصلا رعش ناوبد

 ( ءالعلا يبا وحخا هللادبع نب دم دجملا وبا وهو ) دجملا يبا رعش ناويد
 مكر رتكلا

 يلع نب رديح نب د نب ميهاربا وهو  ةيسرافلاب ) نيدلاماظن رعش ناويد
 (18) 711/١ ( قحسا وبا

 نودمح نب دواد نب ليعاما نب ميهاربا نب دمحا ( ق تباث رعش
 رتل

 نودمح نب دوادنب ليعاما نب ميهاربا نب دمحا (ج) يلواسلا ربجعلا رعش

 رمل
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 (14) 797/١ زيزعلا راح هللادبع نب دا : تاضفانملا

 )1١(( 7379/9 ينابيشلا رارم نب قععسا ورمع وبا : لئابقلا راعشا

 )98/7 يدئرملا دعسنب رشب نب دمج نب دمحاسابعلا وبا : شيرق راعشا

 (18) 5/18 يوحنلا يلع نب دمحا نييلذهلا راعشا

 (5) 4 19/7 يلصوملا نادمح نب دم نب رفعج : نيثدحما راعشا يف رهابلا

 01١951517 تلصلا يبا نب زيزعلادبع نب نيما :رعشلا

 (؟) 8/7 يوغللا يركز نب سراف نب دمحل : ةثدحلا ةساهللا

 (11) 777/7 يلصوملا ميهاربا نب قحسا : مالكلا رهاوج

 (دادغب فاقوا طخ ) ينارافلا ميهاربا نب قعحا : بدألا ناويد
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 ( ةناغرف نم  مساقلا نب دم نب دمحأو هو ) يثكيشخالا رعش ناوبد

 كاللنب

 ( مينملاب فورعملا يقيرفالا م نب دمحأ وهو ) يقيرفالا رعسش ناويد
 كاين

 ( سلدنالا لها نم ) تلصلا يبا نب زيزعلادبع نب ةيما رعسش ناويد
 را

 (9) ه1 ( دم نب دمحأ وهو ) يرخصلا رعش ناويد
 ١1/5 )١6( يبسرافلا يلع وبا : بارعالا تايبأ

 (10/) 75/5 يرككسلا : ةرئاسلا تا

 )1١( 15/8 يبس افلا يلع وبا : يناعملا
 )1١( 55/9 يرككسلا : دزالا راعشا
 (11) 54/7 يركسلا : عجشالا ينب راعشا

 يي



 (ة) 514/7 يرككسلا : ةلبجي راعشا
 (54)0/# يركسلا : ثراحلا ينب راعشا
 (8) 4/6 يركسلا : ةعببر ينب راغشا
 (17) 34/86 يركسلا : دعس ينب راعشا
 (8) 54/# يركسلا : نابيش ينب راعشا

 (110) 4/16 يركسلا : بابضلا رام
 (4) 5/5 يركسلا : ةبض ينب راعشا

 *يط ينب راعشا

 (17) "4/78 يركسلا : دو دبع ينب راعشا

 (0) 34/# يركسلا :

 )11١( 74/# يرككسلا : يدع ينب راعشا
 1014/6 يركسلا : ناودعو مهف راعشا
 (4) 54/؟ يركسلا : نيقلا ينب راعشا
 (ه) 54/5 يرككسلا : ةنانك ينب راعشا

 )1١0( 4/م يركسلا : براحم ينب راعشا
 (54/6)17 يركسلا : موزخم يب راعشا

 )1١( 56/6 يرككسلا : عوبرب ىنب راعشا
 )1١( 54/9 يركسلا : رك

 ١) رفظم نب نسحلا : برعلا ناويد بيدهت
 )1١( ه8/7 يدمالا رعش ناويد

 ءاا6



 0054/6 ( نيسحلا نبنسحلا ) ىرككسلا :يلبقعلا رمحا نبا رعش ناوبذ
 (00) 54/5 يركسلا : لطخالا رعش

 (1) 54/7 يركسلا : ىشعالا رعش ناويد

 (1) 54/# يركسلا : ةلهاب ىشعا رعش ناويد
 (17/6)18 يركسلا : سيقلا *ىرما رعش ناويد

 (74)01/”يركسلا : (')ءزاخ يبا نب رشب رعش ناويد

 (77)14/؟يركسلا : (؟!لبقم يبا نب ميمن رعش ناويد
 (13) 0/9/6 يفاص نب نسما رعش ناويد

 (م) 718/9 رفظملا نب نسحلا ناويد

 (15)14/# يركسلا: ةمصلا نب ديرد رعش ناويد

 (؟) 54/1 يركسلا : يعارلا رعش ناويد
 (5) 34/7 يركسلا : ةمرلا يذ رعش ناوبد
 (1) 54/7 يركسلا : ردب نب ناقربزلا رعش ناوبد

 (15) 55/5 يركسلا : ريهز رمش ناويد
 (5) 34/5 يركسلا : خاشلا رعش ناويد
 (18) 10/8 لاله يبا يركسعلا رعش ناويد
 (1؟) 54/8 يركسلا : قدزرفلا رعش ناويد

 )514/8 ىركسلا : ميطخلا نب سيق رعش ناويد
 () 5 4/# ىركسلا : تيككلا رعش ناويد

 (19) 51/5 ىركسلا : ديبل رعش ناوبد
 (7) 34/8 ىركسلا : سملتملا رعش ناويد
 (1) 34/8 ىركسلا ؛ ةربوث نب ممتم رعش ناويد

 فرمنال اننا :٠ يلب اه 59 يف مزاخ يبا نب رشب ناوبد روتكدلا لوقي (1)
 وداصملا يف ارئتتم الا انيلا لصب مل يركسلا لمع نوكي اذه لعو « ءرهنت يذلا رعب ناوبد ةغسن عماج

 « لبقم نبأ ناويد ةخسن عماج ... فرعت ملو » + ميمت ناويد ةمدقم يف نسح روتكدلا لاقو (؟)
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 (4) 48/7 ( يقاريسلا ديعبم يبا يلع *ىرق ) شفرملا رعش ناويذ
 (1) 5 5/7 يركسلا ؛ لهلهم رعش ناوبد

 (18) 77/9 يركسلا : يدعجلا هغبانلا رعش ناويد

 (5) 74/6 يركسلا : ساؤن يلا رعش ناويد

 (5) 54/5 يركسلا : مرشخ نب ةيده رعش ناويد

 يزمرهمارلا دالسخ نب نسمح لادبع نب نسحلا : يزاسعتلاو يثار.ملا

 كلا ليل
 دال نب نمحرلادبع نب نسحلا : راعشالاو رابخالا راتخم يف كالفلا

 (30/) 14*/* يزمر همارلا
 (15) 515/9 يركسلا : ضئاقنلا

 (8/) ؟40/+ ينادنانشالا : تايبالا

 يرصبلا دعس نب مشاه نب دعس يدلاخلا نايثع ينال: نيثدحملا رعش ةمساح

 نفل

 )1١( 751/4 يريظحلا رعش ناويد

 )1١( ؟؟7/4 ( ساؤن وبا هاور ) رمحالا فلخ رعش ناويد

 (15) 4//191 لبعد رعش ناويد

 (14) 141/4 نامدلا

 (17) ١ا/ث/4 ( ناورث نب رضخلا تاظوفحم نم ) ةبؤر رعش ناويد

 (15) ؟54/4 سيردا نب ناوفص رعش ناويد

 )1١( 71/4/4 طيشق نب دم نب بلاط : راعشالا نونفو رابخالا نر

 (1) 719/5 كرابملا نب نادعس : ضئاقنلا

 (5) */٠١ يناهبصالا طايخلا هللا ديبع ركب وبا : رعشلا تارايتخا
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 178/6 يلحلا ميمشلا نسحلا نب يلمع : راتخملا ضيرقلا يف راتشملا يرأ
 نلنإ

 (7) 711/0 يقهيبلا ديز نب يلع : راعشالا راجشا راهزا
 4 يقوببلا راعشا

 (ة)الرا/ه (يكهدلا دهم نب ميهاربا نييلعل بسني) عوجلاةعيبر
 (0/) ؟٠ ١1 يئاسكلا ةزمح نب يلع : اهفئارطو ةاياعملا راعشا
 ١. نب يلع :رعشلاو مظنلا عئادبيأ ركفلا ةيادب

 (15) ؛هله يلملبلا ةحشوم
 (0) 117/8 يزرخابلا رعش ناوبد

 (14) 34/© نسحلا نب ءالعلا رعش ناوبد
 يي يننتملا رعش ناوي (15) 7١48/8 ( يقهيبلا ديز نب يلع ةعنص ) يننتملا رعش ناويد
 (47)/0/ 9 (يفريصلا نايلس نب بجنمن يلع ةعنص) يرعملا رعش ناويد

 (0) 74/5 ىورهلا رعش ناويد

 (18) 510/9 ينئادملا دهم نب يلع تاربتخملا تامطقملا
 ينئادلا دم نب يلع : ثادسحالاو كولملا يف ديزي نب دسلاخ ةديصق
 كالا

 (8) 710/0 ينئادملا دم نب يلع : لضفلا نب قبحا نب هللادبع ةديصق
 (1) 51/8 ماسي نبا ءارعشلا تا

 لق نإ ينئادملا دم نب يلع : ءاسنلا رابخاو ءارعشلل تاضقانم

 (15) ماه ينج نب ناهثع : زيجارالا راتخم

-- 



 (19) 51/0 ينئادملا د يلع : .- ءاجه

 ئوحالا هللادبع نب برسح ني 5 فوردلا جراخم ل ةزوجرا

 داني

 هللا ديبع نب دمحا نب ل : ( يلع مامالا يف ةيعيش ةديصق ) هابشالا تاذ

 (17ب 514/1 عجفلا بناكلا

 18) 44/5 ةبش نب رمع : ةارشلا راعشا
 لضفلا نب يلع نب دم لا : ( ةوفصلا ) اهراةخمو برعلا راعشا

 فلان * ينابصقلا

 ؟ (4) 7١/5 (؟) صوصللا راعشا

 (1) 403/5 مساقلا يلا يخونتلا رعش ناويد

 (17) 1١/1 يقفارلا رمش ناوبد

 (8) 4077/5 ثراها نب رفز رعش ناوبد

 (0) 402/1 يتشباشلا رعش ناويد

 رانبد نب نسحلا نب دم يلع ةياور أرق ) مستهالا نب ورمع رعش ناوبد

 (17) 845/5 ( لوحالا

 (1) 718/5 ينوريبلا رهزالا دمحا نب دم : لاوطلا عسلا

 (18) 417/5 بيبح نب لم رفعج وبا

 (14) 4/5/1 بيبح نب دهم رفعج

 (15) 4١/35 بيبح نب د با : يرماعلا ديبل رب

 (9) 454/5 يروغلا : بدلا ناوبد

 (5) 118/1 ينوريبلا دمحا نب د : راثالاو راعشالا راتخم

 (0) 405/7 بيبح نب دم : أجل نب رمعو ريرج ضئاقن
 تالله -



 (0) 4/5/1 بيبح نبدمم : قدزرفلاو ريرج ضئافنا
 (11) 16/6 لضفلا نب يلع نبدم نب لضفلا : برعلاراعشا يف ةوفصلا
 يدادغبلا راجنلا نب دومحم نبد#م نيدلا بحت: راعشالا عاونا يف راهزالا

 نا
 (18) ه٠لا/ ينابزرملا نارمع نب دم : نيلثمتملا نجلا راعشا

 (/) 118/٠ ىنثملا نب رمعم ةديبع وبا : لئابقلا راعشا

 .0100) ه:لا/ يئابزرملا نارمع نب دهم : ءاسنلا رامشا
 ليلجلا دبع نب د# نب دم ( يسراف ) رعشلا قئا .ةد يأ رحسلا قئادح

 (4) 41/9 ظاوطولا

 (0) ١٠ه ( يريمدلا سابعلا وبا وهو ) ينايزرملا نب دم ةسايح
 (6) ه1/9/ يئابزرملا : يئاطلا متاح رعش باتك

 (37//1000)1 يرابنالا مساقلا نب دم : يعارلا رعش باتك

 دمحا نب نيسحلا نب هللا هسيه (ج ) جاجحلا نبا رعشلا نم جانلا ةرد

 (؟0) 541/39 ينالرطشالا عيدبلاب فورعملا يدادغبلا
 (18) 181/10 يرشخمزلا دمحا نب رمع نب دومحم : ليثمتلا ناوبد
 (11) 63/10 هداعلا : تاب د ناويد
 (م) 772 1/ يلوصلا : يرتحبلا رعش ناويد

 (07) 143/0 ينالرطسالا عيدبلا رعش

 (م) ؟هز/ا/ يذيواعتلا نب طبس رعش ناويد
 (14) 541/1 ذيملتلا نبا رعش ناويد

 (14) 181/7 يفكصحلا رعش ناويد
 () ٠١1/9 يناسار فلا نبا رعش ناويد
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 (10) 1/0 يناوسالا يعبرلا رعش ناوبد

 (18) 1ه1/9 ( دادغب ةعماج يف بادآلا

 (14) ؟947/3/ يواوزلا رعش ناوبد

 (11) 47/1 يناهبسالا داعلا رعش ناوبد

 (15) 15:3 ينالبعلا رعش ناويد

 (؟١) ةها/ يناوريقلا رعش ناويد

 (15) 191/9 ملسملا نب روصنم رعش ناوبد

 (1) 44/89 يطساولا رعش ناويد

 )1١( 41/9 طاوطولا رعش ناويد

 ( يطسساولا رقصلا يلا نب نسحلا يبا رعسش نم ) ةيعناشلا دئاصقلا
 وز سرا

 (15) ١57/10 يبلكلا دم : تاعطقملا

 () 555/0 يفوكلا نمحرلادبع نب ن مثيهلا : بارعالا تاعطقم

 صوصنلا حرش (5

 يسلدنالا يرهزلا ايركز نب دم نب ميهاربا : يبنتملا رعش ينام حرش

 مترا
 (4) 1١11/9 ينككيشعغالا دجم نب دمحا : دنزلا طقس حرش يف دئاوز

 08/) ٠١/7 يقوزرملا نسمللا نب دم نب دمحا : ليذه راعشا حرش

 (16) 78/7 ساحنلا دم نب دمحا : لاوطلا عبسلا حرش

 (17) ٠١/7 يثوزرملا : تايلضفملا حرش

 تالا



 (4) 1٠١8/7 يف تايلضفملا حرش

 (0/) ؟7/# يذابارتسالا : ةسايمللا حرش
 (18) 171//؟ يركسعلا لاله وبا : ةساملا حرش
 (0) ؟4/؟ يرمنلا : ةساهملا تايبا لكشم حرش
 يقرافلا ندحملا نب دسأ نب نسحلا : هلكشم تايبا حرش يف حاصنالا
 كي

 (8) 45/7 ديعس وبا ؛ ديرد نبا ةروصقم حرش

 (17) 5//11 يركسعلا لاله وبا : رعشلا يئاعم يف يناعملا مالعا
 ( ؟يناعملا ناويد وه له )

 (19) 160/4 نينب نب ناماس : راعشالا يلاعم يف راهزالا راونا
 )٠١( 5999/4 يدادغبلا نسحلا نب ديز : يبنتملا ناويد ىلع قباقيلعت

 كراببملا نب ديعس : كايرز نبا حلاسصلا كلملا رعش نم تيب حرش
001 

 (14) 188/4 يريخلا : ماين يبا ةسامح حرش

 (ه) 754/4 يوسفلا : مايت يبا ةسامح حرش

 (14) 780/4 يريخلا : يرتحبلا ناويد حرش
 (1) 144/4 شفخالا : رعشلا يناعم
 هديسس نب دمحا نب يلع ( رافسا ةرسشع) ةساملا حرش يف قينالا

 ننال
 نيسحلا نب يلع : ينج نبا اهيلع ملكت يتلا يبنتملل يناعملا تايبا عببتت

 (14) 0/4١/ه يضترملا فيرشلا ىسوم نبا
 :د.حاو لك يضرلا فيرم ثلل دئاصق عيبرا يهو ) تايواعلا ريسفت

 (15) #7١ ينج نبا : ( دلجم
 تالا



 (1) 1/8/0 ىضنرملا فيرشلا نيسحلا نب يلع : ديسلا ةديصق ربسللا
 04 71/0 ينج نب ناثع ىبينتملا ناويد يئاعم ريسفت

 نب ىميع نب يلع : يبنتملا رمش ريسفت يف ينج نبا أطخ ىلع هيبنتلا
 (5) 184/ه يعبرلا اص نب جرفلا

 يديحوتلا نايح وبا دم نب يلع : يبنتملا رعش يف ينج نبا ىلع درلا

 ار ولم

 (6) 11/8 يقهيبلا ؛ ةسايحلا ح

 (4) 15/٠ يقهببلا ؛ مامت يناو يرتحبلا رعش حرش

 )1١( ؟9/ه ينج نب ناثع ةسامحلا تايبا

 م( امو يلحلا ميمش نسحلا نب يلع : ةسارحلا حر

 (5) 518/9 سودبع نب دم نب يلع : رعشلا يناعم

 )١9( 715/9 د نب يلع يفوككلا نبا : هيف ءايلعلا فالتخاو رعشلا يناعم

 مم م ين : يبنتملا رعش يف عيكو نبا ىلع صقنلا

 (1) /4١9 يواخسلا نسحلا وبا دم نب يلع : ديصقتلا حرش يف ديحولا

 (8) 4171/1 بيبح نب دم رفعج وبا : هرعش يف اهركذ يتلا ريرج مايا

 (18) 515/5 عجفملا دمحا نب دهم : هيناعمو رعشلا يف ناجرتلا

 (0) 710/1 عجفملا دمحا نب دهم : لبخلا ديز رعش بيرغ

 (9) 197/1 يسلدنالا قفوملانب دمحا نب مساقلا يطاشلا ة

 (1) 155/1 ينوريبلا رهزالا دمحا نب دهم : لاوطلا عبسلا ريسفت

 (1) 195/5 يناهبصالا دم وبا يئرميدلا دهم نب مماقلا : ةسايلا ريسفت

 1) 113/7 ( متي مل) ينوريبلا رهزالا دمحا نب دهم : مايت يبا رعش ريسفت
 )1١( 411/5 يئاحبلا قمحسا نب دم : يرتحبلا ناوبد حرش

 هاا



 (17) 750/5 يورحلا مدآ نب دم : يسبنتملا ناوبد حرش
 رعش ريسفت ؛ رظنا ) ينوريبلا رهزالا دم>ا نب دم : ماتت يبا رعش حرش

 كر كرر ( فن مات يلا
 .”ادنالا قفوملا نب دمحا نب مساقلاوهو ) يبطاشلا ةديصق حرش

 دنا ديو
 )1١( 167/5 ناوكذ نبأ : رعشلا يناعم
 (15) 815/5 يسيبعلا رعشلا يناعم

 (يد

 لابجلاو ءاسنلاو لاجرلا ءامما نم سيقلا ءىرما رعش يف ام ةيمسن
 (ا/) ؟ه5/0 يبلكلا نبا : هايملاو

 (10/) ؟هالز# يرمتتشلا : ةساهلا حرش
 (1١؟) ١5/1 يناوصلا : ة اللا حرش

 يوحنلا يدسالا هللا دبع وبا يلعملا نب دهم : لبقم نب ميمت ناورد حرش
 لج اإل

 (14) 500/9 يليلفالا : يببنتملا ناويد حرش
 (؟0) 1/3/9 يرابنالا نبا : ىشعالا رعش حرش
 (1.) الهرم يرابنالا نبأ : ريهز رعش حرش
 (13) 7410/37 يزيربتلا : يبننملا رعش حرش

 (؟0) ل يرابنالا نبا : ةغبانلا رعش ح
 (8) 19/8/39 يلهابلا : رعشلا يناعم
 (15) 11/30 يزيربتلا : تايلضمملا ح رش
 (13) 181/9 يزبربتلا : ةيديردلا ةروصقملا حرش
 (6) 71/3 يرتحبلا : رعشلا ياعم

 دال



 هر ككل ؛بلا : رعشلا يئاعف
 ريغصلا رعشلا يناعم باتك

 ريبكلا رعشلا يناعم باتك

 5) 176/19 يبضلا لضفملا : رعشلا يناعم

 (5) 11/8/8/ دادنم ؛ رعشلا يناعم

 ةيرثنلا صوصتلا ( ١

 بطخلا أ

 نر ؟95/1 ديعس نب

 .ةع هرادقمو اهتتسلا نع 2 ١
 ل اتا

 (60) 10/٠ / يناحيرلا بطخ

 (11) 15/7 يلحلا ميمش بطخ

 (815/0)0 ( مه ١19 ت )يئئادملا دهم نب يلع: بلاط يبا نب يلع بطخخ

 (1) 818/8 ( ه 318 ت ) ينئادملا : هلامع ىلا هبتكو يلع بطخخ

 (0) 1؟/* يلخلا ميمشلا نب , يلع : ةئيضتسالا بطخلا

 4 را ةدايبع نب يل

 (3) 189/ يلحلا ميمشلا نب نسمللا نب يلع : ةيإ
 (11) 5+ هتابف نبا بطخ
 615/9 (ه 119 تا) يتئادملا : يبنلا بطخ

 (1) ؟11// ينئادملا : لص بطخ
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 (017) 778/9 ءارلا اهنم جرخا يتلل لحار بطخ

 (م ه5 ) يقهيبلا ديز نب يلع ( بانكلا حرش ) ةغالبلا جهن جراعم
 و

 (11) 185/5 يطساولا بطخ
 (1) 755/8/ يدع نب مشيهلا : ةنيدملاو ةكمب سرضملا بطخ
 (17) ؟90/9/ ىبلكلا دم نب ماشه : بلاط ينا نب يلع بطخ
 (18) 1١1/9 يرشخمزلا بطخ ناوبد

 (10) 145/0 يواوزلا بطخ ناويد

 لئاسرلا ( ب

 (13) 141/7 يبتعلا دوعسم نب دعسا : لئاسرلا جات

 يناهبصالا بتاكلا نيسحلا وبا دعس نب دمحا : لئاسرلا نم راينخالا
 4ث نيل

 (18) 1م١/1 بهو نب ناولس نب دمحا لئاسر ناويد
 (0/) 9/١" ( سابعلا نب ميهازبا ) لوصلا لئاسر ناويد
 (بيصخلا نب ميهاربا نب ليعامسا نب دمحا وهو ) ةحاطن لئاسر ناود

 رمال
 (5) لا//؟ ةباوث نب دمحا لئاسر

 (5) 7/9 دعس نب دمحا : لئاصرلا
 (16) 1/4/1 ةدامح نبا لئاسر

 (5) 48/7“ يرخصلا لئاسر
 (5) 18/1 ناك دبع نب لئاسر
 (0) هد/9 يدئرملا لئاسر

 كت



 (1) ؟:1/# ءانحشلا نب نسحلا لئاسر ناويد
 (8) 719/5 رفظملا نب نسحلا لئاسر ناوبد

 (4) 180 /# يغارملا لئاسر ناويد

 (4) 18/5 ( كرابملا نب ديعس وهو ) ناهدلا نبا لئاسر ناويد

 (010/ ث نب نانس: تايناوخالاو تايناطلسلا لئاسرلا
 )١5( 101/4 يناتسهفلا لئاسر ناويد

 (7) »//1١1 يفاكسالا لئاسر ناوبد

 ( 7) 519 © ماسب نبا لئاسر ناويد
 (157) "؛/» ينربصلا نبا لئاسر ناوند

 )١4( 39/0 نسحلا نب ءالعلا لئاسر ناويد
 (19) 79/9//© ريزولا ىسيع نب يلع لئاسر ناوبد

 (0) 511/8 يئثادملا : كولملا ىلا ىبنلا بتك

 (114) 45/3 رحم نب

 (13) 521/5 نيدلا دجي ريثالا نبا لئاسر ناويد
 لئاسر عماج

 (4) 41/1 يجنز نبا لئاسر ناويد
 (17) 444/1 ةمليش لئاسر ناوبد
 (15) ه4/1 فرطم نب رم لئاسر ناويد

 /) ؟4 2/19 ذيماثلا نبا لئاسر ناويد

 (15) 5817/0 يكفصحلا لثاسر ناوبد

 (17) /٠ 1٠6١ يرشخمزلا لئاسر ناويد

 090) 7/8/ كلملا ءانس نبا لئاسر ناويد
 )1١( 83/17 داعلا لئاسر ناويد

 تان



 (11) 3/9/ طاوطولا لثاسر ناويد
 (10) 791/17 ىباكلا دم نب ماشه : برعلا اباصو
 (ه) ٠١ هر/ يريمدلا نايزرملا نب د سايعلا وبا : فيسلا فصو
 يريمدسسلا نابزر#ملا نب دم ساسعلا وبا : سرفلاو سرا.فلا فصو

 (ه) نهرا

 (5) ٠١8/0 يريمدلا نايزرملا نب دم سابعلا وبا : ملقلا فصو

 يلامالا (ج

 0157 0/١ يم

 118/1 مجنملا نوره نب يلع يلاما

 (17) 145/4 يناولحلا يلاما
 (145)117/ 4 هيولابخ نبا يلاما
 مع ربا يلاءا

/ 00 
 )١( 445/5 ديرد نبا يلاما
 )1١( 1//70 يئابصقلا يللاما
 (16) 90/17 ضماملا يلاما
 (8) 0/]181 يرشخمزلا يلاما



 ١/( جاجزلا : رداونلا

 14/١)16( يمهنلا : رداوتلا

 (17) ؛١ؤر/١ زارخلاكر ايمن, ثراملانب دمحا رفعج وبا .ءارعشلا رداون

 (4) 190 يقابيشلا ورمع يلا رداون

 )1١( 78/6 يتاببشلا ورمع وبا : ريبككلا رداونلا
 (4) 51/7 ينوكلا رداون
 014) 117/9 يلصوملا ميهاربا نب قعحا : ةريخدتملا رداونلا

 (8) 74/6 ينارعالا نبا رداوت

 (1) 4/9 ينارعالا نبا نييريبزلا رداوت

 (1) 4/97 ينارعالا نبا : صعقف يب رداون
 (14) 159/7 لاله وبا : عمجلاو دحاولا رداون

 (ة) ١1١ /# يزمرهمارلا : دراوشلاو رداوتلا

 (0/) 115/4 مي رداوت

 (5) ؟4/؟ يلوصلا رداول

 (10) 4؟1/# مرثالا رداوث
 (/) ؟م٠/ه يسمصالا رداون
 (:ه) ؟1ه/ه لسم نب ةبيتق داون

 1 0 يئاسكلا رغصالاو طسوالاو رب | رداونلا باتك

 (00/) ؟ة5/ه ينايحللا رداون

 00 مارال» يثئادملا رداوت

 (4) ؟١/* ينج نبا : ةيبرعلا يف ةعتمملا رداونلا
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 هلا نللو يباهملا ةنيبع رداوث

 (ة) ذل نعم نب مساقلا رداوت

 (19) 5:1 تيكسلا نبا رداون
 )1١( 9/8/9 ءارفلا رداوت

 (4) ٠١5/0 برطق رداو
 .(6) ؟53/1/ معيملا رداوت

 000 1«. للا يف يديززلا رداوذ
 (1) 11/87 سنوي رداولا
 (15) 884/37 يوحنلا يبلع وبا : ةديفملا رداونلا

 لاشثمالا ؛ ه

 (ه) 54/١ يدايزلل : لاثمالا
 )١4( 19/1 هيوطفت : لاثمالا
 518/١ )١4( هيوطقت : نآرفلا لاثما
 (0) 51/1 يفوكلا دم نب دمحال : لاثمالا
 )1١( 1110/6 يركسعلا دمحا وبا : لاثمالاو كحل
 (ةر ةا/ 6 علاخلل : لاثمالا
 (1ه) ؟؟ة/4 ديز ينال : لاثمالا
 (15) 719/4 نادعسل لاثمالا

 (هز 55/0 مسرك نب ةقالع : لاثمالا
 قر ؟ وه يلاكيملا لاثما
 (18) 1١1١/8 يقهبيلا ديز نب يلع : ( ناتدلجم ) لاثمالا ررغ

 يلع ف (0) 7١5/0 يقهيبلا ديز نب يلع : لاوقالا ئادبو لاثمالا عماجم
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 () 588/5 يعمصاالا : لاثمآلا
 (18) 11/5 ظحاجلا : لاثمالا

 )1١( 15/5 م ن نب مساقلا : لاثمالا

 يرذسنملا رفعج يبا نب دع لضفلا وبا : ديبع يلا سا تادايز

 رز ت0
 (11) 5//770 يورحلا مدآ نب دم : ديبع يبا لاثما ح رشا

 () 19/5/87 تيكسلا نبا : لاثمالا

 000 515/97 سلوي : لاثمالا

 (8) 121/1 يباككلا دم نب ماشه : ريمح لاثما

 09/) 178/9 ىننملا نب رمعم ةديبع ينال : ةرئاسلا لاثمالا

 )0١ 8/1 يبارعالا نباي فورعملا دايز نب دم : لاثمالا ريسفن

 )١١( اه1/0 : لاثمالا رئاوس

 ( ةيبرعلا ةغالبلا ) و ( ميدقلا يبرعلا دقنلا ) رداصم

 امفوح ةثيدحلا تاساردلاو

 ةميدقلا عجارملا ١- ا

 ١ نييبتلاو نايبلا يف ) ةمغ : (ه160) رمتعملا نب رسشب- 1/1

 قيشر نبال ةدمعلاو 1؟4 ص نيتعانصلا باكو (

 روتكدلا ت نآرقلا زا. : ( ه١١1  ىثثملا نب رمعم ) ةديبع وبا - ؟

 ط ةرهاقلا . نيكزس داؤف د ١ م1774 / 1566

 ةلوحف : (ه115 - بيرق نب كلملادبع ديعس وبا ) يعمصالا
 كاوا



 ةرهاقلا : ينبزلا دمحم هطو يجافخلا معنملادبع دهم ث ءا
 لقمأ / ماالالا

 لع ءارعشلا تابقبط : ( م1737 امي ) مالس

 ( توربب يف ةروصم ةعبط )

 (ماهم ب

 1454/1124 ةرماق

50 

 كام  ت ( ةمدقملا ) بتاكلا بحا

 ديسلاو ميهاربا لش

 19314 ةرهاقلا بارتلادب

 جدت رعشلا دعاوق ( م4
 15557 ةرهاقلا باوتلادبع نا
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 وطسرآل ةباطخلا تاتك ؛ ( م1807  مجرتم ) قعتا نب نينح 4

 1444 ةرهاقلا . يردب نمحرلادبع , د تا
 يك -فركشتارك ت - عيدبلا : ( ها97  هللادبع ) زتعملا نباد١

 1و6 ندنل

 يواجبلا دم يلع -ت ( 47١ ص حشوملا ) (1)مايت يبا يف ةلاسر

 1456 ةرهاقلا
 رهاقلا جار دمحا راتسلادبع هت نيثدحملا

 د ث رعشلا رايع : ( م7717 دمحا نب ده ) يولعلا ايطابط نا 1

 1463 ةرهاقتا مالم لولغز دهم . د و ينرجالا هط

 اط وطسرال رعشلا نف - (م77/) ينائقلا سئوب نب ىتم رشب وبا

 1827 ةرهاقلا : يردي نمحرلادبع . د تا

 -ت .ساؤث يلا تاقرس : (ه154) تومي نب لهاهم ٠"

 1481/ ةرهاقلا . ةراده

 يلا رابختا : (ه#180)  ىبحي نب دهم ركب وبا ) يلوصلا ١

 ةرهاقلا . يدنهلا مالسالا ريظنو مازع هدبع ديو ركاسع دهم ليلخ

 اولا مرعمك

 تا. نايبلا هوجو يف ناهرعلا : (ه7؟ه) بهو نب قا

 14717//ه1141/ دادغي يتيدحلا ةجيدش هروتكدلاو بواطم دمحا

 باتكلا بدا  (ه[41/  رغ

 يناوديقلل رماوجلا عمج ) يداينالا نيا نيب



 ياغالا باتك : (م805  نيسحلا نب يلع ) يناهفصالا جرفلا وبا 16
 1-1471ة8 ( ةفاقثلا راد ) توربب . جارف راتسلادبع تا

 ةطاسولا : (ه؟+  زيزعلاديعنب يلع يضافلا ) يناجرجلا 15
 اقلا يواجبلا دهم يلعو ميهاربا لضفلا وبا دم ت هموصخو
 دوما /ماالال»

 رعش نب ةئزاوملا : ( هاثال» نسحلا مساقلا وبا ) يدمأألا 0

 م٠14١ ةرهاقلا رقص دمحا ديسلا ت ١-١ ج يرتحبلاو مان

 اوكا

 : حشوملا : (م1814 - ىسومن نارمع نب دهم هلل ديبع وبا ) ينابزرملا 8

 يلع  ترعشلا ةعانص نم عاونا ةدع يف ءارعشلا ىلع ءاياعلا ذخآم
 1958 ةرهاقلا . يواجبلا دم

 نع فشكلا : ( ه3 ليعامسا || وبا ) دابع نب بحاصلا "4
 /ه1١ه دادغب . نيساي لآ نسح دم خيشلا ت ءىواسم
 وتم

 زاجعا يف تكتلا : (ه585  ىسيع نب يلع نسحلا وبا ) ينامرلا ٠
 هللا فلخ دم ت ( نآرقلا زاجعا يف لئاسر ثالث نمض ) نآرقلا
 ت . د : ةرهاقلا مالس لولغز دو

 يدادغبلا يمناحلا رفظملا نب نسما نب دم يلع وبا ) يمتاحلا ل
 مالك هرعش يف يبنتملا قفاو ايف ةيسناحلا ةلاسرلا (ه184  بتاكلا
 1851 تريب . يناتسبلا مارفا داؤف ت. ةثكالا يف وطسرا

 /مااث6 توريب . مجل فسوي دع ربتكدلا ت : ةددضوملا ةلاسرلا "1

1 3 

 تايح



 يف نا ه؟ل/+ ميهاربا نب دم نب دمحأ نا را
 دهم ت ( نآرقلا زاجعا يف لئاسر ثالث نمض ) نآرقلا زاجعا
 ةرملل ةلاسرلا تعبطو .ت . د . ةرهاقلامالس لولغز دهمو هللا فلخ

 روتكدلا قيقحتب ه150/4/1485 ماع ( ةرك يلع ) دنهل يف ىلوالا

 ميلعلادبع

 : (ه5117  يسينتلا ينبضلا يلع نب نسحلا وبا ) يبمينتلا عيكو نبا 4

 030/1 مقر نيلرب - خ) يننتملا ت .ىل ادلا ب فصنملا

 (ها"46 - لهس نب هلل دبع نب نسحلا ) يركسعلا لاله وبا

 نمض تريسشن ) مجعلاؤ برسعلا يتغالب نيب ليضفتلا يف ةلاسر 6

 ما: ةيئيطنطسقلا ( ةي كلا ةعومجم

 .اربا لضففلا وبا دهمو يؤاجإلا دهم ت :نيتعانصلا بانك +

 15مل اط

 يناثلا ىلعملا غل

 نف باتك يف تر

 , نآرسقلا زاجعا :

 دمحم نسحلا وبا ) يضرلا فيرشلا

 : (ه4 ٠5  مظاكلا ىسوم مامالا نب ميهارب وم نب دمحم نبأ

 ه191/ه/ 1568 دادغي . نآرقاا تازاجم يف

 1931//هل141/ ةرهاقلا . ينبزلا دمحم هط ت : ةيوبتلا تازاجملا 4٠
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  4١ث) يناوريقلا زازفلا يوحنلا رفمج نب دمحم هللادبع وبا 41١ه(

 ةرهاقلاب بتكلا راد يف ةخسسن ) ةيرعشلا رئارضلا (

 حرس (ه471 - نسحلا نب دمحم نب دمحا يلع وبا ) يقوزرملا 1
 نوره مالسلادبع : ت ( رعشلا دومع يف باتككلا ةمدقم ) ةساوملا

 1ةةا/ما*الا ةرهاقلا

 ناورم نب كلم ادبع ناورم يبا نب دمحا ( رماع وبا ) ديهش نبا -4؟
 : (ه455  نافطغ نم عجشا مث كلملادبع نب دمحا نبا
 1539//ه1141 توريب . عباوزلاو عباوتلا
 (ه418 - انيس نب هللادبع نب نيسملا يلع وبا ) انيس نبا

 قيقحتب رعشلا نف باتك يف عبط ) ( ءافشلا باتك نم ) رعشلا نف -44

 ( 148* ةرهاقلا يودب نمحرلادبع

 ةبتكم 11116 مقرب ةيفارغوتوف ةروص) ةباطخلاو ةغالبلا يف ةلاسر 48

 اهلا ةعما

 ةثابالا : (ه15*  يديمعلا دما نب دمحم ديعسس وبا ) يديمعلا 41
 151 ةرهاقلا . يطاسبلا يقوسدلا ميهاربا تا يبنتملا تاقرس نع

 : (ه؟145 - يواعلا يوسوملا نيسحلا نب يلع ) ىضت ىلا ف. رشلا 40
 1411//ه1181 ةرهاقلا يفريصلا لماك نسحح ت . لايخلا فيط

 ةلاصر : (ه448  نايلس نب هللادبع نب فمحا ) يرعملا ءالعلا وبا 48
 م (هىطاشلا تنب ) نمحرلادبع ةشئاع ةروتكدلا ت . نارفغلا
 196٠ ةرهاقلا

 - يناوربةلا قيسشر نب نسحلا يلع وبا ) يناوريقلا قيسشر نبا
: 



 ديمحلادبعنيدلا يبحم دم ت . هدقنو هيادآو رعشلا سام يف ةدمعلا 49

 م برعلا راعشا دقن يف بهذلا ةضارق 1400/11/41 ط ةرهاقلا

 1995 ةرهاقلا ١ ط

 : (هاإ١5 فرش نب د هللادبع وبا ) يناوربقلا فرش نبا

 1517 رصم . ةضهنلا ةعبطم . ط . مالكلا مالعا ١

 ( ءاغلبلا لئاسر ) داقتنالا لئاسر ه7

 (  هئادبلا عئادب و يف رفاظ را هنع لقن  درقفم ) راكفالا راكبا ها"

 نان نب ديعس نب دم نب هللادبع دهم وبا ريمالا ) يجافخلا نانس نبا ه4
 : (ه407  يباحلا يجافخلا

 16431/ه151/37 ةرهاقلا . يديعصلا لامتملادبع  ت : ةحاصفلا رس

 يناجرجلا نحرلادبع نب رهاقلادبع ركب وبا ) يناجرجلا رهاقلادبع

 (مكلت
 1444/10/١ كلب يغارملاىفطصم دمحا ت :ةغالبلا رارسا هه

 151/1 ةرهاقلا اضر ديشر دهم ديسلا ت : زاجعال لئالد

 نمض ) مالس لواغز دو هللا فلخ دم  ت : ةيعفاشلا ةلاسرلا ها/

 ( نآرفلا زاجعا يف لئاسر ثالث

 ( طخ ) ةغالبلا ةضور : ( سماخلا نرقلا ) يردنكسلا يئاعملا ه8

 ( ءاغلبلا لئاسر ) ةغالبلا نوثاق : ( هه 19 ) يدادغبلا رهاط وبا ه1
 دا نب دهم نب رمع نب دومحم هللا راج مساقلا وبا ) يرشخمزلا

 : (م141 4/هه7/  يرشخمزلا يمزراوخلا

 برعلا تاب تاراعتساو تاباتك نم بخعتنملا رئادلا ردلا ١
 - تا( يقارسعلا يملعلا عمجملا ةلجم نم 10 دلجملا يف شن )

 155/4/ه11/64 دادغب ينسحلا ةجبهب ةروتكدلا

 تول



 ١" ثوريب . يرشخمزلا ريسفت .
 كلملادبع نب لياجلادبع نب دم ركب وبا ) طاوطولا نيدلا ديشر 7

 : (مدا/  يخلبلا يرمعلا
 روتك دلا ةيسسرافلا نع همجر“ : رعشلا قئاقد يف رحسلا قئادح
 94١ه/م1854 ةرهافلا « يبراوشلا ميهاربا

 روتكدلا تاج رعشلا دقن يف عيدبلا : ( ه584 ) ذقنم نب ةماسا

 1945: //ه174+ ةرهاقلا ديجملاديع دماحو يودي دمحأ دمحأ
 (مهؤه  ديلولا وبا ) دشر نبا

 رعشلا نف بانك يف عبط ) رعشلا يف سيلاطوطسرا باتك صيخلت 14
 ( 1981 ةرهاقلا . يردب نمحراادبع قيقحتب

 1950 ةرهاقلا . يودب نمحرلادبع  ت. ةباطتمللا صيخلت 9

 ملاعم : ( سداسلا نرقلا ) يشرقلا ثيش نب يلع نب ميحرلادبع

 ١0 زاجعالا ةيارد يف زا الا ةباهن ؛ ( م7١10 ) يزارلا نبدلا رخف .

 م5117 ةرهاقلا

  18ةخسن ) يريرهلا تام رشو حاضيالا : ( ه١ ) يزرطملا

 ( ةيردنكسالا ةيدلب ةيتكمب ةيطخخ

 يك اكسلا يلع نب دم رككب يلا نب فسوي بوقعي وبا ) يكاكسلا
 الا - مولعلا حاتفم : ( م5
 را يرصملا يدزالا رفاظ نب يلع ٠

 ( طخ ) تاهيبشتلا بئاجع

 : (ه158/  يرزجلا ينابيشلا دحاولاديع ميركلادبع نبأ
 اول



 روتكدلا - ث روثنملاو مالكلا نم موظنملا ةعانص يف ريبكلا عماجلا ١

 1107/1898 دادغب . ديعس ليمج روتك دلاو داوج ىفطصم

 ةامسملا ( 53 ت) ناهدلا نبا ةلاسر ىلع درلا ين كاردتسالا /؟
 مث يقح ت ةيئاطلا يناعملا يف ةيدنكلا ذخآملاب

 اناا

 او بتاسكلا بدا يف رئاسلا لثملا ا/*

 .ةرهاقلا ٍ ف

 يوحلا دمحأ روتكدلا ت رعا

 1ةما/ه 1؟ا/*-١ ط ةنابط يودب روتكدلاو

 او ةد+تي رئاسلا لثملا عم
 ) يزارلا ركب يبا نب دم 8

 ( د - 115 مقرب ةيردنكسالا ةب

 جهنملا) ةيبدالا جهانملا باتك :(ه 184 مزاح

 (ةباطخخلاو رعشلا اتعنص موقتت هيامع هط ىلا و باتك يف يودي ه

 19517 ةرهاقلا ( ؛« نيسح
 -اةؤ-



 رضتخم ؛( م58“ )يلايجلا نبدلا لامجنب دم هللادبعوبا نيدلا ردب 8+
 ( م55 ت) يكاكسلل مولعلا حاتقم
 نايبلاو يناعملا لع يف حابصملا + (م هلا ) كلام نب نيدلا ردب 4١

 م. 1541 ةرهاقلل . عيدبلاو
 نايبلاو يناعملا ٍلع يف ناهذالا ضور ىلا

 حرش :( عباسلا نرقلا )يئارحبلا مسيم نب يلع نب مسيم نيدللا لاك مع
 ( ةؤالبلا لع يف ةمدقم هبف ) ةغالبلا جهن

 :(عباسلانرقلا لاجر نم  نيدلا نيز ) يحوتنلا ورمت نب م نب دم ل6
 م 131 رصم . نايبلا لع يف بيرغلا ىصقالا
 :(ها/١٠- يسسرافلا حلصم نب دوعسم نب دم )يزاريشلا نيدلا بطق 8٠
 ( 1544 مقرب دادغبب فاقوالا ةبتكمب ةطوطخم ) حاتفملا حرش

 دومحمدهف نب ناباس نيدومحم ءانثلا وبا) يباحلا دومحم نيدلا باهش 4
 : لسرتلا ةعانصىلا لسوتلا نسح:( ه1/18 -يقشمدلا يبلهلا يلبنملا
 ةرهاقلا

 يلصوملا ىبلحلا رييثالا دهم نب ديعص نب دمحا نب ليعاما نب دحا ل
 تاودا يف ةغالبلا زنك بانك رصتخم و )انكلا رهاوج :( هالك )
 ىبادللا ديعس نب دمحا نب نيدمسلا داسمج ليعاممال ؛ ةغالبلا يوذ
 454 مقر ةيبرعلا لؤدلا ةعماجي تاطوطخملا ددوهعم ( م 114 تا

 ءاشنالا ةعانص يف أشنملا حاتفم مح
 :اضقلا يضاق نب مم هللا دبع وبا نيدلا لالج ) ينيؤزقلا بيطخلا
 : ( ه0  ينيوزقلا نمحرلا دبع دم يف نب نيدلا دعص

 ةرهاقلا . عربدبلاو ناسيبلاو ينامملا ؛ ةغالبلا مولع يف حاضيالا 4
 نك كس

000 



 د : م ) يوقربلا نمحرلادبع  ث. . ةغالبلا مولع يف صيخلتلا 4١
 اناكإ

 نايبتلا: ( ه1/55  نيدلا فرش ) ىبطلا د نب هللادبع نب نيسحلا 4

 مسقر ةيدنكسالا ةيدلب ةبتكمب ةطوطخم ) ناي

 نب يلع نب ةزمح نب ىبحي نينمؤا
 ةغالبلا رارسال نمضنملا زارطلا : ( ه 4  ينميلا يولعلا ميهاربا

 ه 177/1414 ةرهاقلا زاجعالا قئاقح مولعو

 تاضارتعالا لح : ( ه/4ه ) يشاكلاوا يناشاكلا ةزمسح نب
 بتكلا راد ةطوطخ.م ) حاتفملا ىلع حاضيالا بحاص اهدروا يتلا

 يكبسلا يفاككلا دبع نب يلع نب دمحا دماح وبا) يكبسلا نيدلا ءاهب ه8

 .اسقفملا صيخنات حرش يف حارفالا سورع :( ه 1/77 .. يرصملا

 15819/ ةرهافلا ( « صيخلتلا حورش و عم عبطو ) ه 1514 قالوب

 (ه154 ) يدفصلا نيدلا حالص

 مه 1184 ةينيطنطسقلا . بئاوبملا . سانجلا نانج 4

 ةرهاقلاب بتكلا رادب طوطخم) مادختتسالاوةيروتلا نع مانخلا ضف 41

 (ا5خ15 شا6 مقر



 ( ب105١ مقر ةيردنكسالا ةيدلب ء طخ ) عجاوسلا احلا 48
 رئاسلا لثملا ىلع رثاثلا ةرصن

 : (ها/٠8 ) يسسادنالا دمحا نب دم نب دلا لاج هللادبع وبا. ٠

 ةيرسصملا بتكلا رادب ةروصم ةطوطخمم ) راعشالا دقن

 ر ةيردنكسالا ةيدلب ةبتكمب ةطوطخم )

 (1 مقر هغالب « ةرهاق  بتكلا
 (ه8- نمحرلادبع ) نودلخ نبا ٠4

 »و ربعلا باثك
 نم مهرصاع

 دهم ىفطصم ةءبطم
 (نوسمخلا لصفلا

 م٠177 ايكرت ه ( صب
 , ط « اشنالا ةعانص يف ىشعالا حبص

 ( ىشعالا حبص رصتخم ) رفسملا
 :نب يلع نب ركب وبا ) يومحلا ةجحنبا
 ت.د ( تسفوالاب ) ىشمد . بدألا ةنازخ /٠١-

 يي



 قاروالا تارمث ٠8

 ه1  توريب . مادختسالاو هبر

 : ( هرم يفتحلا

 ه.1144 ةناتسا . لسرتلا جهابم ىلا لسوتلا جهانم

 ةيردنكسالا ةيدلب ةبنكمب طخ ) مالقالا جهانميف مالعالا جهانم

 :دلا لالج

 ةرهافلا « صيخلتلا حورسش ٠ يف عبط ) ه1518 قالوب . حاتفملا
 موا

 عبط ) . دعسلا حرش م11: ) يقوسدلا 17

 ( 15517 ةرهاقلا « صيخاتلا ح ورش باتك و ةيشاح ىلع
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 ركشو

 نب ميركلادبع ١

 ت1



 تايرظنو خيرات يف تفلا يتلا ةثيدحلا عجا
 ميدقلا يبرعلا دقنلا 1 300

 ءانولاو برعلا نيب اوطسرا ةسغالب : ةمالس ميهاربا 1
 اووك/ مالا

 1465 توريب ةريسلا نسف : سابع ناسحا 7
 : ( روتكد) يودب دمحا دمحا

 1857 ”  ط ةرهاق . برعلا دنع يندالا دقنلا سسا 1118

 ةغالب نم 4
 «١ ةرهاق , ةيبرعلا ةغالبلا يف هدوهجو يناجربللا رهاقلادبع 1551

 ةرهاقلا . عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف عيبرلا رهز : يوالمحلا دمحا 1
 للحل لفك

 لل ةغالبلا نع عافد ؛ تايزلا نسح دمحا -11/
 - ١ ط . برعلا ةغالب ةساردل ةمدقم : ( روتكدلا ) فيض دمحا 8

 1411 ةرهاقلا

 مالو , ةباطخلا نف ( روتكدلا ) يفوهلا دم دمحا

 اهلاجرب فيرعتلاو ةغالبلا مواع خيرات : يغارملا ىفطصم دمحا 1١
 وه0/)[ت1-١9 طق

 يف ءارآو ثوحب

 يف ثحب ) ةيبرعلا ةمغالبلا يف ىار : ( روتكدلا) بر

 144٠ ةرهاقلا . ةغالبلا مولع

 دع نييقارعلا باتكلاو نب



 يئارعلا يملعلا عمجملا ةلجم يف ثحب ) ةغالبلا ين يكاكسلا جهنم 1م“
 (لوتك

 (1957/# ددع بادالا ةيلك ةلجم ) ةيبرعلا ةغالبلا تاهاجتا 1+

 ١٠١ دلجملا ديدسلا ملعملا ةلجم ) ةيبرعلا ةغالبلا يف ةفسلفلا رثا 14
 (1871/؟ ددعلا

 دلجملا / دديعلا ديدجلا ملعملا ةلمم ) ةغالبلا يف نآرقلا رثا ١

 (اومدلوا

 دلجملا / ددعلا ديدسجلا معلا ةلجم ) ةغالبلا يف نيملعملا رثا 1897

 وحل

 دلجملا /ه ددعلا ديدجلا ممم ةلجم ) ريثالا نبا دنع ةغالبلا ١8

 ا

 1954 / ه 1584  دادغب ١ ط ياكسلا دنع ةغالبلا

  14٠ط عيدبلاو ناسيبلاو يناعملا يف ةغالبلا رهاوج : يمشاملا دمحا ٠١ -

 ه 171/4 ةرهاقلا /*155

 ةعمادلا ةفيحص ) اهيف ةفسافلا رثاو ةيبرعلا ةغالبلا : يلوخلا نيما

 ( 1981 ويام - سماخلا ددعلا ةيرصملا
 هدعلا ةرهاقلا ةعماج / بادآلا ةيلك ةلجم ) سفنلا لعو ةغالبلا

 ( !هت/؛ دلجملا ١

 (144ه/01 755 ص ١ ددعلا '! ملع ةلجم ) يبدالا سفنلا لع 14

 ةرهاقلاب- بادآلا ةيلك ةلجم يف رشن ثحب) ةغاليلا خيرات يف رصم 144
 ( 1971/7 دلجملا ١/ ددعلا
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 م 15ل/اة41 ةرهاثلا لرقلا نأ 48

 ا يف رشن ثحب ) ةغالبلل ةراقعلا تاغوسملا : يسدقملا سينا 47
 ( 1988/7 دلجملا . قشمدب ينرعلا يملعلا عمجملا

 ةيرثنلا بيلاسالا زوطت 40

 ةيغالبلا هسيباقمو يركسعلا لاله وبا روتكدلا ) ةنابط يودب 1448

 1957٠ ةرهاق ةيدقتلاو

 50١1م / ه 15ا/4 ةرهاقلا  ؟ ط . يندالا دقنلاو رفعج نب ةءادق 45

 ١6 ةرهاق . ةيبدالا تاقرسلا 14057

 19456 ةرهاقلا 4 ط يبرعلا بدألا دقن يف تاسارد

 ينرعلا بدالا يف ةينفلا ةباستكلا ةأشن : ( روتكدلا ) راصن نيسح اه
 1355 ةرهاقلا ١ ط

 ١60 ءامسلع نيب يرصملا عصالا يبا نبا : كرش دم يفنح البلاغة 

 ةرهافلا 19417

 ( ينرعلا بدالا نونف ةلسلس ) لاثمالاو مكلا : يروعخاف انح 64
 ت : ر . فراعملا راد . ةرهاقلا

 #13: توريب . نايبلاو يناعملا يف ناسحلا رطاوخلا : طموخ ربج 66
 1898 نائبل . ةغالبلل ةلسلف

 145 دادغب . ظحابلا دنع يجومملا دقتلل ( رو كدلا ) مولس دواد -'*

 /١91- دادغب ةريسلاو صنلا دقن يف يناهفصالا جرفلا يبا جهنم 1534

 ١58 دادغب ء بدألا ةيلك ةلجم ) رعشلاو مالسالا 168 (
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 , عبارلا نرقلا يف ينفلا رشنلا : كرابم يك

 دف ةلسلس ) ” ١ ج لزغلا : ناهدلا يماس

 14574 ةرهاقلا

 ينرعلا بدالا يف دقنلاو ةصقلا خيرات : يمويب يعابسلا

 نذل

 ةيبرعلا ةمالا يف ةبّرصعلا ةغالبلا : ىسوم ةمالس 17

 ةرهاقلا , اهتأشن رود يف ةيبرعلا ةغالرلا : ( روتكدلا ) لفون ديس 1١

15 

 هه1/ ه 1/٠ يناغالا ةسارد : يربج قيفش

 ةرهافلا , ينرعلا وم ( روتك دلا ) دا يع د يركش 6

 رىتح

 ةلاسر) يناغالا بانك يف يبرعلا دقتلا : ( روتكدلا )فيض يفوش
 ( طخ ريتسجام

 ٠١ خيرانو روطت : ةغالبلا 1

 ؛01 ةرهاقلا . تالحرلا

 1963 ةرهاقلا . ةيصخشلا ةمجرتلا

 1534 ةرهاقلا . ةماقملا ل٠

 ١١7 ةرهاقلا . ينرعلا رثنلا يف هبهاذمو نفلا 1445

 . يومالا رعشلا يف ديدجتلاو روطنلا

1 



 رفعلا نم برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات : ميهاربا دمحا هسط 1578
 تا: د توربب . ةككحلا راد . عبارلا نقلا ىلا يلهاجلا

 بدالا بهاذملاو دقتلا خبرات يف : ( روتكدلا ) يرجاهلا هط
 / م 187 ةيردنكسا يمالسالا لوالا نرقلاو يل هاما رصعلا

 لقمع

 ةمدقم ) رهاقلا دبع ىلا ظحاجلا نم ينرعلا نايسبلا : نيسح هط ١6
 ( رفعج نبا ةمادق ىلا بوسنملا رثنلا دق بانك

 اهتعاتصو برعلا راعشأ مهف ىلا دشرملا: بوذجملا برطلا هللادبع 7
 ذهول ماالا ةرهاظلو ؟ ١

 /1484 ةرهاقلا هيف ظحابجلا رثاو ينفلا رثنلا : عبلب ميكحلادبع 117
 مااا

 تايرسظتو يجاطرقلا مزاسح : ( روتكدلا ) يود نمر لادبع 17
 جارصو ءاغلبلا جاهنم » نم مسق دن عم ) رعشلاو ةغالبلا يف وطصرا

 1437 ةرهاقلا ( نيسح هل ىلا : باتك يف ) ( ؛ ءابدالا

 1447 ةرهاقلا ةمجرتو قيقحت ) سيلاطوطسرال رعشلا نف

 دادغي .برعلا بدا يف هلابعتسا راوطاو عجسلا : يزوف راتسلادبع 18
 اند

 مقعلا ةلكشمو كلا انيس نبا : ( روتكدلا ) يناوهالا زيزعلادبع
 1431 ةرهاقلا . رعشلل يف راكتبالاو

 يسابعلا رعشلا يف ديدجتلا تاكرح : (روتكدلا ) طقللا ردا لب الك
 1477 ةرهاقلا ( ؛ نيسح هط ىلا باتك يف ثحبلا )
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 ةيريرقتلاو ةيبدالا ةقيرظلانيب ليثمتلا رارسا :يديعصلالاعتملا دبع 1

 1900/18/6 ةرهاقلا ١ ط

 ) ةغالبلا مولع يف حاتفملا صيخلتل حاضيالا ةيغب

 :رهاقلا

 يف رهاقلادبع ةغالبل ةلماش ةيليصفت تاسارد : لدعلا يداهلادبع 4

 149 /ما754 ةرهاقلا ريخأتلاو ميدقتلاو هيبشتلا

 يبرعلا دفتلا يف ةيلابجلا سسالا : ( روتكدلا ) ليعامسا نيدلا زع 18
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